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Bazı 
rivayetler 
etrafında 
hı ·ı:.... 1 

!."~~ ınnharriri 1taı a.n 
b"ll7A'tek>rinin D~riyatuıa ~
~· Türldy.,~·i l<orlmtma.k 
..ııy .. rıar.,,. zaıı1111ıı f"1k ı .. .na 
lntüııUı t"ttil<ltt-Uı; 
lialıhılır, suyhıyor. 

Yazan· lf · • U"4>yin Cahi.J YA LÇl!li 

Yunanlılar -
biraz daha 
ilerledi ler 
İn g i liz tayyareleri 
Elbasanı şidd et l e 

bombardıman et t i 
---·--

Yunanlılar yenide n bir 
çok İtalyan &ski a ld ılar 

lıiiııııl ~ lıeşhnrtıea 
(Spor yezılanmız 4 DnoU sahilemizdedir) 

MÜHiM SATIŞLAR 
Mülk sahibi olmıık ı.t.>rseıi& 

EMLAK ve EYTAM 
BANKASINCA 

Paıarlesi ve Pet~be Jr\,inle.rj ya .. 
pılmal<ta olan muwyt'dolett Jşl;l>alt 
edinf?. Sil.in )çin knçınlmıyM"•k 

GAZETESi 
ez ___ :µz: 

Bir fırsattır 
_[Heryerda 5 Kuruş 1 

ingilizler 
Bardiaya 
girdiler 

Ele geçen İta l yan 
esirlerinin s ayı s ı 

15000 kadar 

Şehirin Cenubi Şdrl<i 
latihk!mları hal~ muka

vemet ediyor ---- haıyanın Atrik>Mb.ıJ onloıfat, 

Kahır .. 5 ta. a.) -- Orta Şarlr bıu,knmıuıdanı ~I t.r,..ı:t.ı...ıi 
İngiliz umumi karu!\>ıiıır.ın teb- ı 
Jiği: 1 Bardio <·cbbeııınde rnul.;.rehe 

Dün. geı:c bak·n1adan evvel. dün bütü11 ı.:-Un gittih~e artitn bir 
Bardiyanın b\ltlliı ~ıroal mınta- 1 şiddetle dernm etmi~tır. ~•mrlı 
kasını tutan İtalyan kıtaları, hala dl'\'nm dmektedir. 
leı:.iliın olmıya mecbtn edilntiı-; -
lerdır. DnTiyelerıını;o Bardiya
nın ta i~erısine girmiı;le-rdir. 

Avt_.U \'t OOmbardım<"o1 •oy
yarelerındt·n mürt'kkeb te:;-< l -
küller muharebeye istirak Hlt-Düşman miıdafaa'J ııimdi ce-

1 nub sarki rıııntak'l.Sının dış sa- rek bır <.ok mahallerde drıi,m .. n 
hasına inhisar etmektedir. ı kıtalarını mıtralyöz atcsını tut• 
Düşmandan 15 bin ..ı<ir alın

mış bulunuvor. Mukavemet eden 
lerin tt'rıİizleumesi hhrekeU 
mtmnun1yet verici b ir ta.r?..da dt
vam etm ... ktedir. 

Sudan hududunda vazıyet de
ğişmemi~lir. 

muş]a.r. Lombardıman etmış eı• 

ı.ırhlı arablan han·ket < < ı -
yt><·ek h g'{ tiMDiRler n t. hr'h 

etmiAlenlir. • 
Kaı a H lıava cüz:'..tamlnnr-ı· 

zın kahram:ınca l.;ıreketl • ne 
Kenyanın şimalinde hudud rağınc-n bır mukarnmd nokta• 

ınıntak:ı•ında devriyelerimiz fa
aliyetlerine devllID etli •orlar. 

l taı~·anla.rın iüralla.n 

~ı UÜŞIL.a l r 

Tay)·nrt·lf'MrfHZ Barı l \ n 

dakı dii~man deniz km'" tlcıiııı 
ltalyad;ı. bir mahal, 5 l a.a.) -

İtalyan oıduları karat1;iihının 212 
numaralı tebliği: 1 

\le molörhı M ollau b<>mbarC:ı -
man etrr ışl('J'dir 

Sırplarla Hırvatlann 
yeniden araları mı 

açılıyor?. 
Belgrad, 5 (a.a.) - D.N.B. 

husnııi muhabiri bildiriyor: 
Yugoslavya ba~vekil muavini' 

B. Maçekin gazeteı,i olan Hırva
tski Dnevnilt diyor ki: 

Yüksek iaşe meclisini ihdası, 
h u-vat ayan meclliıinin muhtari
yetini ihlal etmektedir. Bu. ü
zerinde anlaşılması icab eden 
bir siyasi mesele ortaya koy 
maktadır. 

Zağrebde nfuna)~ 
Zagreb 5 (a. a.) - D. N. B. 

ajansının h ususi muhabiri bil- r 
diriyor: 1 

Za.grebd~ eşya fiyatlanwn 
artması ve yiye.·ek maddeleri 
yipasasındaki keşmekeşi protes
to zımnında yeniden tczahörat 
yapılmıgtır. 

ıs.,..,. ~fa;; .ur; ft) 

• 
Si 1 ş 1 

sanayiinin bütün iptı ai m d e
m e m le kette temin edilec k 

Ka(J ıd 
l e ri de 

İzmit, 5 ıHususi muhabiri -
mizden) - Şehrimi2.de yapıl -
makta olan ikinci kağıd ve Hel
lfiloz fabrikalarının ını;aatJarı 41 
ııenesi i<;inde ta.marnlanatakllr. 

GerGi, ber iki fabrikanın 

makine llkaamı vesair tesisatı 
bitirilıni~tir. Montajlar muvaf -
fakiyetli neticeler ven.liştir. 

Yalnız Sapanca gölünden i"al e
dilecek su işi kalmıştır. Bunun 
teehhura uğrama.sına sebeb de 

miİtC>"hJıtrl~n t.ılümu \'t' ıl;.' f 1T 

ınabht.:ıtıc"'--. ttı.El·ı~ esıı 

hasıl .,;Juı;ıı Ye yenı bir mı tc. h-

hıde ihalt •!tlılıncıye kar , r: • 
dan uzun bır zaman gH r d
masıdıı. ~ımdı bütün bu n 
zurlar önlenmiş ve fabrık ı r ı -
lemesi yakın bir güne gdır.ı~tri. 

Eğer ıhtıyaç hasıl olur dıı. 

memleket bir gün kaı:ıdı;,, irnl
malı: tehlık<-sint! maruz kaıır>;a,, 

(Sonu -.a~ Ca ;; 7 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Amerika da 
bugün karar 

verilecek 

Amerikalı -
f;Ull dıı~iimnı-, lınrtıdoo ısonnı 

Birkaç gün evv"1 Amerık<ı 

clllnhurreisi R.ooıı.-\"elt, İngilte
reyc yapıhırak yardımların na-, 

Çörcil'in 
ümidlerl 
çıkıyor 

al; ayrımız ı:;;ışrimiı ~·fJ!i, pa.t>ı.• 

bir ~-an.OOJ bulunız. 

Bil geuı~l .> '-'<Ceğini izah ctıruı;tı.. 
Cüınhuı ı't"ıt:ıı, ~dleı eye \er, ,e'a 

(.<;, .. m .<ny.fo 4 s ıt • , ~ aı) 

• 



A 1 lim Kö~esi 
f ' ~ 

Y•:ı•n: 

Prar. Sallh Murad Uzdllık Bayanlar hep "Perde,, 
kadını. Onları yaln!~ 
yemeklerde erkek mi-: 
safir olmadığı zaman 

görüyordum. 

fH;~İ~E EDiB 
l~-----No. 40 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: '' Üsküdar tr~mvay· 1 Yeni Gumrü~. 

hakk ında kanunuaİd~ şeklını 
-

Keşifler, ihtiralar 
"Sünni,. !er ile Ahmediler a

rasında münakaşa daimi olmak
la beraber ihtilafüırı fikir ve 
söz sahasında kalıyor. Bence 
bu mezhebin en dikkate değer 
yeri "'Hinduizm., in tesirine ka
pılmış , benim gördüğüm bir tek 
islamiyct cereyanı olmasıdır. 

mini taşır. On sekizinci asır so
nunda bunlar tekrar eski put
larına ve adetlerine dönmü,,Ier
se de aralarında çıkan yeni bir 
teceddüd hareketi bütün putla
rı kırmış ve Amritsar şehrinde 
Khalsa ismini taşıyan bir iiui
ver"ite tesis etmiştir. Bu Hin
distanın ileri gelen Üniversite
lerinden bındir. Bu cemaatin ce
sareti darbımesel gibi söyl~n;r. 
1ngili:t ordusu da onlardan çok 
istifa(le ediyor. 

Müslümanlığa esasları itiba
riyk bu k<ıdar Y.akın olduğunu 1 

görüb de onlarla Müslümanlar 
arasında bırlik, hatta dostluk 
olduğuna inanmak yanlıştır. 

Müsllimanlann mücadele halin-

İkinci büyük unsur ol:ın Sikh 
!erde garib olarak hunun aksinı 
gurüyomz. Yani Sik hism esas-' 
!arını islamiyetten ..ılmış yerli 
bir dindir. Miiı;lüınanlar en çok I 
!'ikh"lere muarız olmakla. ben
ber onlann akidesini islamiye
~ bir fikir .zaferi_ olarak göste-ı 
nr!er. lngılız muverrıhleri de 
ayni [ıkirde bulunuyorlar. Biri ! 
diyor ki (21: İslıimiyetin Hin
dı.tan hayatına daimi bir unsur ı de olduğu uru;urlardan biri Siklı I 
olara k girio<i Hindu mütefekkir- , !erdir. 
lc-'"İnİn dibıincelerinde ta.bil ola- ı Llhur'a bir ilim cemiyetinin 
rak tahavvüller yapınL~tır. Hin- d~veti il~ geldim: ~ zen_gin 
d ıl arda "vahdaniyyet .. (3) fikri bır arazı sahibının evıne ınıs:ı
e;ıasen mevcud olmakla beraber j fir ettiler. Yeı;il bir ~c;e orta
o fikre kuvvet veren, meydana t sında kocaman bır evdi. Eşy:ı 
çıkaran .Liliimiyet olmuş ve Müs tanıamen Avrupai.. Fakat her 
lümanla Hindunun akidesini bir 1 halde zevk sahibi insanlar. Ya
a . J a toplıyarak ifade edecek tak odalannın açıldığı ml'rmer 
dıni cereyanlar doğmuştur ... ,, sofanın orta;;ında uzun bir ha-

B u müverril-ıin işaret ettiği vuz var, üstü nilüferlerle dolu 
iik mühim cereyan "Sikhism,, iki yanından mütemadiyen su a
mesleğini vücudc getirmi.~tir. kıyor. 

Berber Ahmedin 
cevabı 

"3 ' 1 19il tarihinde gazete
nizin (okuyncu diyor ki.l sü
tununda intişar eden bir şi

kayetimin 4./ 1 941 tarihli ge-
ne gazetenizin ayni sütunun
da verilen cevaba karşı gör-

idaresi 
yeni bir rapor 

İdarenin belediyeye bağlanması 
zaruri görülüyor 

Bunu fikir halinde ortaya atan Bayanlar hep "perde,, kadını. 
on dördüncü asırda Ramanand Onları yalnız yemeklerde erkek 
ismin:ie cenuplu Hindu bir vi- misafir olmadığı zaman görüyo
izdi. Bu adam en ı:.ok putperest- rum, başka vakitler hep erkek 
lik ve Caste teşkilatı aleyhinde misafir var. Hind.istaru.n meş
mücahede etmiştir. Fakat asıl hur olan misafirperverliği ile 
dinin nıhani babası - gene o mü- saloıılarını benim uriSafirlerime 
verrihe göre - Kabir isminde de açWar, her türlü rahatımı tc
çok büyük müslüman bir sır- min ettiler. Fakat Lfilııırda asıl 
• • · d. K ~:~· Rama k dı sahibinı ba t POUSDE Üsküdar asliye ceza ma.h.ke-rı (-.) şaır ır. en'""ı - a n ev , yan Şahnu- 1 

Hatta evk:ı.f borcunun bu şe- mesinde avuka.t Kimi Ni.zım a-
nandın müritleri arasında fakir vaz idi. Kadın te:naslannı hep ~----------~ kilde tasfiyesi için meclise bir leyhine açılan emniyeti suiisti-
bir dokumacı idi. O zaman "Ka- o tertib elti, Lıihurun tarilıi yer- Su çekerken kuyuya mal v~ ihma.l davası dün davacı kanun layihası sevkedilmek ü- ~ 
birpanthiı.ı., ya.ni "Kahir yolcu- !erini o ge7.dirdi, "Pencap,, deni- ı Refik lehinde olarak ııeticelen-

düşen genç kız zere hazırlanmıştır. 
ları,. isminde bir tarikat tesis len "Beş ırmak,. ülkesinin hu- miştir. Yapılan duru~ınalarda 
etmi§; müslüman Hindu bir çok günkü vaziyeti hakkında, 0 en Dün sabah saat yedide Fa- lsı.anbu\ Şehir Meclisi tesri- dinlenen şahidlerin ifadeleri ve 1 
adam başına toplamıştır. Hal- kıymettar ınaliımatı verdi. tihte Karabaş mahallesinde E- nisani devresinde bu anlaşma- mahkemeye ibraz olunan vesai

lektrik sokağında 11 nuıııaralı 1 !arın metinlerini görmek ve üze- kin mevcudiyeti ile sübut bulah 
kın dilinde söylemiıı olduğu Şi· (Arkası tıar) evde oturan bahrı·\·an Salihı"n iddia mahkemece kabul edilmiş 1 

1 h · ı- · Ji H' di tand • rinde tedkikat yapmak üzere ir eri a a şıına ın s a genç kızı Sıdıka Kortürk mut- ve suçlu 'avukatın bir ay hapsi-
k Y ld dü Ü b 1 anlaşmaların mü7.akeresini şu- 300 ı· -herkes ezberden o ur. O a ş p ayı mı• hakta su çekmekte iken ayaüı · ne ve ıra agı r para cezası 

Y " bat dev resme talik etmis. ve üs-1 ··d · k ilm. t · "Sikhism .. e asıl sekil veren Şehremininde, Yevlinekapı kayarak koyuya dü.şm.üş ve _______ _______ o_e_m_e_s_·ın_e_a_r_ar_v_e_r __ ,_s_ı_r_. - _
1 

ve teıois eden Nanak' tır. Bu din caddesind<! 114 numarada otl'- muhtelif yerlerinden yaralan - . 
bir Allaha inanı ve Caste aleyh- ran Adil oğlu Cevad Şehzade - mıştır. Kuyudan çıkarılan Sıdı-' r-K 011 p r u .. a 1 t 1 

• 5) başı caddesinden gece_ rken bir- ka Cerrah paşa hastahanesine 
1 

tarlıg"ı, devrişlik ale<htarlıgı ( kaldı ı k ed al ı ' denbire bir fenalık gelerek dü, . rı ara t avi tına a m-
ile meshurdur. Onlara göre Al- mı"t 

muaş e kası!-~ 
şüb bayılmış ve çenesinden ya- ~ ır. 

lalı, Hinduların ve bazı Sırıile- ralanmıştır. Yaralı Cerrahpaııa • bile rin dediği gibi, insan vücudün- hastahaneo;ine kaldırılmıstır. iki ahşap ev çöktU 
de tecelli edemez; Hilik'in ala- Kendi düşen a§lamaz &yoğlunda Aynalıc:eşmedı- ' 
meti bir put olamaz; insan ce- Alhatun sok.ağında balıkçı. Sa-

iki gönül bir olunca orası 
seyran oluyormuş!. 

Bakır.köy emrazı akliye ve a- 1 vanın oturdıığu 7 numaralı ev 
miyetten ayn yaşıyanıaz; her a- sahiye hastahanesi memurla - ile bitişikteki familyaya. aid 9 
damın vazifesi cemiyet içinde rından Hamdi oğlu Hasan A- numaralı e;· içinde kimsenin 
yaşamak kendi cinsine hizm:et sanıma evvelki gece fazla sar- bultınmadığı bir sırada cökmüş
ctrr.ektir. İspirtolu içkiler Sikh hoş olarak Eminönü meydanın- !erdir. Evlerin ikisi de ahşab ve 
dininde memnudur. dan ge<:erken düşmüş ve burnun kimsenin de bulunmaması do-

Bu elinin birbiri ardınca do- dan yaralanmış ve müdavatı ya- layisiyle insanca zayiat olma _ 

kuz lideri olmuştur. Onuncusu 
pılmıştır. ı mıştır. 

Yeşilay k o ngresi 

Dün nöbetçi mahkemesi Qlan kat biz geldik tam .. vapur da 
Sultanahınet birinci sulh ceza- kalkmaaaz?. Kaldık boyle köp
ya bir cürmümeşhud rnk'ası rüde. Ne yapalum şimdi. Bir 
geleli. Bunların suçluları biri hotele gitmek istedik ama pa
erkek, diğeri de genç bir kadın ramız tükenmişti. Gidemedik. 
olmak üzere iki kişi idı. Malı- Sabahın ilk vapurunu bekliye
kemeye sevkleri ahlakı umumi- cekti', artık ne yapalum ? .. Ba
yeye mugayir ve halkın ar ve kındik şurada burada .. bulduk, 
hicab duygularını rencide ede- güzel, rüzgar yok bir yer. Hem 
cek şekilde hareket etmis olmu. de karanlık . Orada oturduk. O 

bütün ahkamını Adi Granth is
minde bir kitapta toplamış ve 
bu kitap Sikhlerin kuranı olmu~ 
tur. - ' 1 

!arı idi. zaman bana Sotiri yaptı bu 
Tutulan zabta ve yapılan id- söz: 

Sikh cemaati arasında Caste 
)Oktur, mabetlerinde put yok -
tur. Ta iptidasında dul kadınları 

yakmak adetini kaldırmışlardır. 
8ikhlerin alameti kılıçtır. Her 

Sikh bir Singh yani Aslan is -

2) Tlıe Oxford Hiııt<>ry of 
İııdw. Snıith. 

( 3 ) ılfoııot hei..""ln 
(4) Ml/Slic 
(5) A;ıti - Asceti::ııı. 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELl 

TUrklye Ecnebi 
SENELiK 1400 Krf. 270() Krı. 

6 AYLIK 750 » 1450 » 
3 AYLIK 400 » 800 • 
1 AYLIK 150 • 300 • 

6 lkinelklnun 1941 P.azartecl 
8 Zilhicce 1359 

24 Birinciklınun 1356 

Gün 6 Ay 1 Yıl: 941 Kasım 69 

GUneı ~ı. lklr.dı 

• ııinkü konı;rf'de bulnrumla.r 
nutkunu 

ve ıırote&Jr 11ahttdillri H.erı..ı. 
SÖ) !erken 

;' 1 
diaya göre Kadıköyünde otur- - Limoniya.. sen çok iyi 
makta olduklarını söyleyen bu kız .. . Bu kadar şeye katlanıyor 
ikı suçlu evvelki gece köprü benim yüzümden. 
altında Eyüb iskelesindeki ka- Ben de dedim ona; 
ran\ık kısımda yanyana otura- - Ne çıkar Sotiri .. Ne var 
rak öpüşürlerken yakalanm!Ş- l:i.. Bizim beraber gönüller ya .. 
!ardır. Köprü altı bile cennet olur bı-

Genç bir işçi olan Sotiri ile zim için. Öyle değiiil ? ... 
bir evde hizmetçilik ettiğini Hakim Resid gülümsüyordu .. 
söyliyen Limoniya. adındaki - Eee sonra dedi. .. O da da-

l 
' suçlu kadın cvriı.klariy~ birlik- ya.~amad>- . Sc:ııi-öptü müJ.. 
te dün öğle vakti birinci sulh :rr.oniya kıpkırmızı olan yü 
ceza ma.hkeınesine ııevkolun _ ziliı ·· önüne doğru eğerek ha-· ,

1 
muşlardı. • fif bir sesle: 

Hakim Rcııid zabtı okuduk. - E\·et.. 
tan sonra sordu : Diy" fısı!d~dı . 

Bu ı:uretle ı;u~luların öpüş • 
- Bakın siz dün gece köprü tükleri sabit oluyordu. Fakat 

altında öpü~üyonnuşsunuz. Ne Hakim &,şid bunların ,·aziye
dersiniz buna... tinde bir ccık hususiyetler bu-

Sotiri ilk önce bu iddiayı re<l !arak ve ön~e ni anlı bulunma
ve inkar etti. Fakat Limoniya !arını, to:ıra ı:aktin ge<; olma
onun gibi yapmadı. Yanayakı- sına binaen köprü altında ar 
la hıik.ime derdini ve gönlünü ve hicabı rencide edilecek bir 
şöylece açtı: halle kütlesi bulunmadığını, mu 

- Evet .. opuştuk bu ... Fa- bitin :;ece do!ayis iyle Jrnranlık 
kat hak nasıl oldu size anlat- olduğunu il~ri sürerek bu öpüş-

1 tırayim Bay Hakim!... menin umumi ahlakı ifsad ma-
Biz bu Sotiri ile nişanlıyız hiyetinde görr.ıedi. .. Ve ;;u~lu

var bir sene tamam. Ama yok Ia.-:n beraatine karar verdi. 
2.33 7.25 
8,26 13.19 

947 
ıs . .ıı 

Dün Eminönü Hallcevinde Ye-• 
şilay kurumu senelik kongresi- . 
ni akdetmiştir. !stiklfil marşını 
müteakib kongre reis İbrahim 
Zatinin kısa bir hitabesiyle açıl: 
mıştır. 

!eklerden bahsetmişlerdir_ paramız çok. Yapamıyoruz ev-· O ı::~da berae• kararını du-

Aktam V•taı l ·nuk 
12 011 1,39 12.46 
17.54 19,10 6,40 

• DİKKAT 
«Yen i Sabalı> a gönderlı~n yazıla,: 

ve evrak nqredilsln edilmesin iade 
olunmaz ve bunların kaybolmaların· 

hiç bir mesufiyet kabtll 

Gümrük kanunlarunızı bugü
nün ihtiyaçlarına uygun bir 
şekle sokmak üzere gümrük ve 
!nlıisarlar vekaletinin hazırla

makla olduğu kanun pı.·ojesi 

S<>ü şeklini almıştır. Kanun, 
mütaleaları alınmak üzere bu- ı 
günlclrde alakalı vekaletlere gön
derilerek Ba.şvekaletin tasvibi
ne arzedilecektir. ı 

Yeni kRl!unla tacirin aleyhi
ne olan bir çok lüzumsuz for - 1 

malite ve güçlükler kaldırıl -
m:ıkta ve kanun gayet basit ve 
pratik bir ~kle ifrağ edilmek -
tedir. 

mücadele 
teşkilatı genişliyor 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti memlekette trahom.la l 
daha geniş mikyasda mücade
leye haşlamıştır. Bu itibarla 
trahom mücadele cemiyetinin 
muhtelif vilayetlerde bulunan 
180 yataklı hastahane vf!" dis -
panı;erlerinin adedi arttırıla _ I 
caKtır. Teşkilit 1940 yılının yal
nız şubat ayı içinde 6223 kişi 
muayene etmiş ve bunlardan 1 
3331 trahomlu bulunmuştur. 
Ayrı ca 1287 ihtilatlı hasta te
davi ~ilmiştir. j 

Türkiye - ı:~eç ticaret i 
mukavelesini feshettik ! 

Türkiye - 1sv!'Ç ticaret ve 
klering anlaşmasının tarafı tnt7r 
dan foslıedild iğ\ ve l mart 194-l 
tarihinden itibaren bu anlasma 
hükümlerınin tatbik olunması 
Gümrük w İnhisarlar Veka leti ,. 
taraf1ndan şehrimizdeki a lilk a 
darlara bildirilmiştir. j 

lsve,le yeni e'-laslara göre bir 
ticaret anlaş;nası imzalanacak
tır. 

para cezasına mah
kum olanların 
· adresleri 

Bazı yerlerde devlete aid -~, u-1 
hakeme masraflariyle ilam harç 
!arı ve para cezasına mahküm 
kimselerin açık Ye ıahhatli atl
reslerinin bildirilmediği anlaşıl
mıştır, Bu sebeble biç çok mü~- ' 
külata. teRadüf edilmekte vP 
paraların tahsilinde güçlük ('.e
kilmektedir. Bu itibarla Maliye 
Vekaleti Cümhuriyet müddeiu
mumiliklerine yaptığı bir tamim 
de bu ceza v~ harçlara aid ııa
ralann 1 ak.ih ve ta lısillerinin 
kolayla.ı;tırılmaRI için . müh!et l 
verilmesini müteakib mahkü -
mun sarih adreıillıin ilam ve 
talı.sil müzekkeresiyle hirlikt') 
alakadarlara bildirilmesini iste
mi j tir. 

Eczacılar k ongresi 
Türkiye eczacılar cemiyetin - ı 

den: • I 
Cemiyetimizin umumi hey

~t iri.imaı, 21 Kanunusani 1911 
salı günii Raat 14. de İstanbul 
Etibba Odası salonunda akde
dilecektir. Cemiyet ıi..zasmın 

mezkur gün ve :;aatte te"1'ifleri J 

rica olunur. 

Saf demir 
Dünkü yazımızda bahıs mev

zuu olan saf demir elektroliz 11-

suliyle istihsal edilmektedir. E
lektrolit denilen mahlül (demir 
kloruru) dur, anod ise dcikme 
demirdir. Bu mahlüiden geçen e
lektrik cereyanı katodda &.1f de
miri biriktirir. Anod ise uzun, 
kalın, içi boş v<> mücella yüzlü 
çelik silindirlerden ıbarettır. Ka
todlar yavaŞ yavalj döndürülür. 
Sarnıçlar ve yahud bataryalar i
çindeki mahlülde rlevridHinı et
tirilir. Bu bataryalar yüzde (5) 
kükürtle meşbu kılınıruş olan be
ton arme sarnıçlardan ibarettir. 

Her katod silindiri üzerınJe u
zunluğu 4 metre ve iç kÜtru 24' 
santimetre olan ve 6 milimetre
ye kadar istenilen kalınlıkta saf 
demir tüh teşekkül eder. ).fuh
tel if cesamette katodlar kullan
nıakla tüblerin eb'a<lı deği~tiri
lebilir. Tübün kalınlığı rerı>yan 
şiddetine ve zamana ba~lıdır. 
ilk teressübat çok mikdard hid 
rojeni havidir. Bu iı;e demirin 
sertliğini arttırır. Bınaenaleyh 
katod ile buna yapışık olan tüb 
bataryadan ç ıkarıldıktan sonr.t 
mazotla yakılan bir t~vlanma o
cağından geçirilır. Bu suretle 
hidrojenin çoğu çıkanlır. 

Demir tübü katodllan ~ıkar
mak için hususi biı· soyma ma
kinesi kullanılır. Bu makine de
mir ile katod ara.~ına tesir ede
rek tühün kutrunu üyı.iltür ve 
hidrolik presle tüb itılır. Bundan 
sonra tüh bir elektnk fırınında 
tavlanır. Elektrolıt hw;usi sar
nıÇlarda çelik yongo larla tazele
nir '"' ameliye tekrar edilir. 

Bu t übler sonradan yarılarak, • 
düze!Werek, basılarak istenilen 
ka1mlıkta ·levha haline getırılir. 
Yahud t übler boyunca kesilib 
parça landıktan sonra haddeler
den ~ubuk halind~ çekilir. 
-' Kazanlar, kondanwttör. mazot 
krogink imbikler ind kullanılan 
eksiz tübler \"e borular bu de
mirden yapılır. Tazyık edilmış 
gazleri havi olan kablar. otomo
bil tamponları , kiığıd fabrikala
rında kullanılan rul<'le r , saf d~ 
mire lüzum göst~ren zıınt;ııı ve 
ıstampa makineleri. hasılı aşın. 
ııı.ıyan , ve fiziki lta.."3ası yüksek 
Olan demirden yapılması 18.zım 
gelen maddel~r yapıı,r. lste i- · 
mah sahibi, sabırlı roşenıçilerin 
endüstri 8.lemiode yaptığı hiz
metlerden biri de budur. 

Barut kanunu 
değiştiriliyor 

Gümrük ve .t.nhisarlar Vekille
ti barut işlerinin bugünkü şart
lara uygun bir şekle sokulması 

için yeni bir kanun proje.'l,i iıa.

zırlamıştır. 

Proje hayli eski olan bugün
kü mevzuatı tamamen değiştir
mektedir. ProJC Başvek.ıiletin 

tasvibine arzedihnıştir. Bugün
lerde Büyük Millt0t Meclisine 
sevkedilecPklir. 

Tıb talebe yurduna ec
zacı talebe de alınacak 

Sılıhat ve içtimai Muavenet 
Vekileti leyli talebe kanununa 
ek bir kanun projesi hazırla -
maktadır. Bu projeye göre yurd 
!ara tıb talebe~inrleıı baı;ka ec
zacı talebeleri de alınacaktır. 
Ancak bu talebeler tle tahsille
rini ikmal ettikten sonra tıh 
talebesi gibi muayyen bir müd
det için roC<'buri hizmete lahi 
tutulacaklardır. 

İdare heyeti 1 Çocuk Esirgeme 
Kongre görü.şmelen: kurumu 
1 - Kongreye bir reis, iki Çocıık esir!!mne _Kıırum µ K .... 

k8.tib intihabı. swıpaşa Nalın!e . idare lıeyct i 

2 - İdare h~yeti senelik ra-
Reıslıgmtfrm 

Kolumuzun yıllık Kongresi 
porunun okunması, 5 1 941 Pazar günü ~aat 10 u:ı 

3 - Hesab miif<lttişleri. ıorlanacağından tekmil azaıım 
4 - Ya."'<iun sandığı hakkın- teşrifleri rica olunur. 

da izahat Ye hasbıhal. 1 
5 - Hesab müfettişlerinin ve Kurban Baıyram ı , üç milli cemi· 

idare heyetinin seçilmesi, yetin gayeler ine yardım için en 

6 _ Çay esnasında serbest \ uygu n f ırs3tlardan bırıdir. 

görüşmeler. ~===========~ 
Davet 

İstanbul milli sanayi birliğin
den: 

Kurban bayramı 
Nizamnamemizin 12 incı· mad 

7 .lkincikiaun 19.U tarihine desine göre 23. lkincikii.nun 941 1 

perşembe günü saat 15 de Bir- müsadif salı giinü Zilhiccenin 
lik merkezinde O.diyen yapılacak dotuzu olduğundan arife, 
heyeti umınniye toplantısına .;a- ("ar!ja.Dloo gii.nii de bayram ol-
yın azanın teşriflerini dileriz. duğıı ilan olunur. 

Ruzname: İstanbul müftüsü 
1 l Senelik mesai raporu 
2) Senelik hesap raporu F. Ulgener 

dan dolayı 

edilmeL 

Bunu mütcakib kürsiyc gelen 
Pr. Fahreddin Kerim, bir sene
lik faaliyet raporunu okumuş
tur. Rapor etrafında muhtelif 
hatipler söz almışlar alkolün fe-ı 
nalığından ve bu husustaki di-

Bıından sonra genç üyelere lenmek. Daha 1&.zun biriktir - y:ın genç kadın ile ni"anlısı az 
yemin ettlliıerek yeni idare he- mek para ... İşte bu böyle. .. Son l'".L'UP hN inelerinden vinc bir
yeti seçimi yapılmış, Milli Şefe, raaaa biz dün akşam buluştuk.. b:rinin boyuCılarına sarılıl:ı ha
Meclis reisine, Başvekile, Mare- Daha evvel yapmıştık söz. Eğ- kimın Iııızuruııda da öpüsecek
şala, Sıhhat Vekilıııe, Maarif lenecektik bu gece .. Od,. izin- !erdi. BcrekH vers in ki ma.hke-. 
Vekiline, Parti genel sekreteri- li idi ben de ya!'B.eaktırı repo. r•e kararı bit.er bitmez ikisini 
ne, müstakil gurup reisine ve Anladııın. Ehh iı;te geçtik J;e- de rnlib,.•ir cabucak dısarıva 

1 
lstanbul Valisine tazim t.elgraf- yoğlu~da, ?turdu~ bir gazino- cı1'ardı d:ı; i3pümıiye değil bir 
!arı ~ekilmesi karar altına alı- da. Bıraz ıçtık bıra .. Dııı!ctlı!< t~r,ekl<iire hile vakit bulJ.madı
narak kongreye nihayet veril _ caz. Sonra geldik köprüde,. F.a- !ar. 

miştir, 1\..------------------".ll ayranı namazı: . , a. 3 l Yeni sene mesaisi hakkın-[ B Sa 8 d 6 da ~öriişme. _____________ _. 

• 



~y~~~~~İ~li~~~~İ SİR~~!!~~ON HER SABAH ( D vrim üzerine düşünceler ) 
~--,..,,_------------------·---------------TÜRKÇEYE ÇEVıREN 

~üseyin Cahid YALÇIN _J • 
eı e, ölü kelime çocuk, çocuk Diri 

~ -85- daima çocuk.. -
GaıataÇocukF.sirgemeKuru- H.enüz .. d.:.'li'miz.i bulmaya .~aşladığ.ımız bu d.e-.\ 'aki h,üklımet 23 eyl\ıl ta ı 

.lılıraındaki tekliflerin 
~ Fransız hük(ımetlerine 
olduğu müsaadatın hu
~aricine çıklığı ve muh- j 
kabulü milli varlığı için 
•Ü garantiden Çekoslo -

mıyacağından Prag hükümeti - munun çok hayırlı ve pek ye - _ k J 
nin şübhe etmeğe hakkı yok - d l k l l b t t rı tı_ır. Maamafih, böyle bir şübhe- rinde bir te.<;ebbiis ve karar>nı Vır e 0 U e zme ere rag 8 e mzgere l 
nın nazarı itibare alınmasını ar- gazetelerde okuduk; yeni bir k • 
zu ediyorsa, İngiliz ve, lüzumu çocuk dispanser! ile bu dispan -,kelimeler bulup on/arı a/nt.amzz gere fzr 
".arsa ,Fransız hükfımeti de tek- serın yanında bır çocuk barın -
li_fleri~n çarçabuk yerine geti- dırma odası ve işe gitmek mcc- ! · 

ÖZ TÜRK 
mahrum bırakacağı id-

1 
sebat elmrkte kendisi
görüyor. Bu iddia Çe-

.ryanın hiçbir yerde as-1 
'!tmdan müdllfaa Wbir
•aztna imkan bulamadan 
hazırlanmış o\ııu müda'. 

. ~nıhıin büyük bir kısmı
: Çı kuracağı ta.l"Zında bir 
•nad ediyor. Böyle lıare
.,e~~ ~e:nıeketin siyasi 
.ı.dı ıstiklali otomatik sn
~. edilmiş oluyormuş. 
oa~ka, tarafımdan teklif 

rılecegıni garanti edebilirler · buriyctinde bulunan i~çi yurd -1 Yazan ·. 
Bundan başka, dünkü nutkumtı 
da halırlatabilirim. Bunda Çe _ daşların evde kimsesiz ve ba-, ----------------------------
koslovakya arazisine bir hücum kıınsız bıraktıkları yavruların.ı ı Dil bilgiçleri dili ri ilk önce· 
fikrinden müteessif bulunduğu - bakacak bir himaye yuvası aç- iki büyük b<.ilüme ayırn'lar: Di· : 

l-IALİL NİMETULLAH 

: h~i mübadelesi fiiliyat
.< <cvlıd eden bir kaema-
kalib olacakınıs • .. 

mu, dermeyan etmi, olduğum mak. ı ri diller. ölli di!lcı. BilişW<l~ı i 
:<erait dairesinde, mütebaki Çe - Az. k kelimelerin c,oi!u artı :{ dirilik l.•-
ko:ılcıvakya toprakları için kat'! ı:ı: arilerimiz hatırlasalar -
bir garanti vcrmeğc bıle hazır gerektir ki, ''Yeni Sabal1., intişu- rnıı k tıybetmi!:}, ku llannıad~ıı i 
old;ığumu açıktan a~ığa ilan et- rı gününden itibaren nüfus 3 i- kalrrıı~. a?•latmak istc :l ı kleri an
tim. Binaenaleyh, Çekoslovak - yasetimiz ve bu siyasetin başlı- l::ımların r ealite ile ilgısi kalma
yanın istiklaline herhangi bir su- ta mesnedlerinden biri olan gür- nlli; olan diller &lü dillerdir. Böy 
retle halel gelebileceğine dair b.. k t· . k b · le olmayıp da tamamile yaııa -( 
ufacık bir endişeye bile mıı.hal . ıız çocu ye ıştırme mPc un- ' 
yoktur. İktısadi bir felaketten yeti üzerinde bilhassa durmuş - ınelkb olan, kullanıldıkları çe,·- • 
bahsetmek bile hatalıdır. Bila- tur ve durmaktadır. r ede "konusma .. ve "anlaşma,. 1 
k!s pek mal(ım bir keyfiyettir Hele muhtaç ve kimsesiz ya\- fonksiyonlarını i~ktmekte bulu-

"' beya.n ctmeg· e mecbu- kı Çekoslovakya Alman Südet nun, anlatmak istedikleri fikir-, 
b d · rulara candan bir alaka ve hi-u elılleri bi>.?.at tedki- arazısinin terkinden &onra, eski- for, manala r realiteye uygıın ::ı-
;ıemem, hatta bunların sıne nisbetle daha zengin ve çok maye gösterilmesini istemenin lan kelimelerden bilin~n diller 
:ye dc~meyan edilmiı; gi- daha miittehid iktısadi bir uz- yainız bir şefkat işi deği ay11i de Jiti diller sırasuıda sayılır. 

1 <ki edilmelerini bile ka- vıyet vücude getirecektir. zamanda Mk mühiın bir memle-
P "" Demek ki dilin diriliği bir yau mem. rııgdaki hükümet Eg" er Pragcl9.I'' hu·· kum-et i•- ket davası oldugun· u, miitcaddic\ 

\lmaıılaı ı · " ~ dan anla tmak istldiltkri anlam-. . . . 
1 mese esınin be- ıra] edilecek havahdeki Çek nu·· - ı 1 b' f 1 Iıfle d · " vesile ere, ın de a te mır et • ı 1 ı · ·· ı ·· 'hall:'-?1
• aıresinde nihai fusu hakkında bir endioe izhar arın rca neye uyması. o )Ur yan i 

ı ırın s· dik' ~ mişizdir ve yine her ve.oileden • 1 if d ~ -' - ·.im ı uzlaş- e?el'!le bunu ancak ha)Tetle te- dan da bu mana arı a e ~-uen 
taraflı bir Alman peti - lakkı edeblliı im. Emin olabilir istifade ile tekrarda devam ey - ı kelimekrin canlı bir halde ya -

) ~a yahud Almanlai'ın ki bu Çekleri Alman Südetlerin liyeceğiz. şamakta olup konu')n1ıl. \ 'e aıı-
:ttıklcri kuvvet tedbirle. Çek tedbirlen· yuz·· un·· den ugr· a - H. ··bh k k. b '--k·k ti 
·glı olar:ak 1 ıç şu e yo ·ı u "" ı a 1 la~nıayı saii.lamn,ıdır. Dilin ba~-. yapı ınıyaca - mıı;; oldukları mukadderata mü- -

gem0nlığinden kurtulamamış o· 
h n i~-reti varlığı ta&ıdıkça türk 
<· enıi,, bu diriliği muhafaza ede-
ırıiyc .. ~ektit· . 

.Jı3.: zı.yade, hiçbir taraf- şabih mukadderata maruz tu - büyüklerimi<: de takdir ve teslim lıca fonksiyonu bu ;wnıı~ma ve 
:cı .hır tesir olmaksızın tulacak hiçbir şey Alınanlar u- etmektedirler. Nitekim ~imdiye anlasma olduğundan, bu işi gö- v~rl ı l. tu. 
ınlıhab üzerine ve diğer rafından yapılmıyacaktır. kadar birçok tedbirler alınmış- ren kelimeler "diri,. kelinıelel' o- ı Bunun için benÜ?. dilimizi bul-

Bııg iin!cii türkçemizi bu diri 
dill•· ı ı l en biri olma yönünden ele 
alırsak, dilimizilı "Osmanlıca,, 

kelimeler yerine ne kadar "türk
çc, ,kelimc"_ r kullanılırsa o ka
dar bu di«iliği göstereceği göze 
çarpar. Çünkü bııgiinkü Türk 
srıyete.qi demokrasi hayalı ya -
şadığ ına. ve demokrasinin "ana 
preıısiııi,. her türlü sosyal ha
reketlerin 11halk için., ve "hal
ka doğru, ,olması, kaynakların 

"halk hayatı,. bulunması de -
mele ol<lııguna göre dilimizin bu 
iei bu tarzda yapması, kullandı
ğı o.nlalill t• vasıtasının "ölü keli
meler,. d,.n a~ğil, "diri kelime -
1":· .. den biii~mesile olur. Hele 
"y(.;ni nes il"' bu yola bizi bütilıl 
h 17.ilc s üı·ükliyecek en alı..'Illı bir 

!! teferruat nıesel~lerindP B h I tır; Çocuk Esirgeme Kurumu luı>, bunu ,·aı>amaz bir h ale 
0
<>"1- nı ıy:t b.:ısladıgımı· z bu devirde bu .!e temin edilecek Alman_ u a va ve şerait dairesinde, , • 

faşınasına büyük nisbet- ö~le dü.5ünmek mecburiyetinde- gibi hayır ve şefkat te~ekkiUle· mi~ ohn kelimeler de artık öl-
1 

tılü hlimeleri atmak, dirilerini 
,ı ola.r~k "apılacaguu- hiç yım. Pragdalci hükfımet teklifi- ri bu mevzu üzerinde çalışma!c - nıüş ve "ölü, ,kelime1'·r durumu- bulup birer birer onları almak 

- ' min mana ve mevzu unu tahrif tadı !ar La-k· uu··rbuz·· log· •n J 1 · A t k ı·lin k ndi ya .em,zlige geliyoı· . Y·"nız r · ın o c '' · n:ı gelıni~ olur. 
1 

gere r esır. r ı cı e -
te ru etmek suretile, Alınan kuvvetle- fak ksull k b'l · d ' -~ tabi olacak yrderin at ya yo u tan ya ı gı- Dilin bu başlıca fonksiyonu, pIBınJan olma;'lp hep uy urma 

1 egıl p!e•b· •t .. ri tarafından yapılacak işgal sizlikten, yalıud da sadece ka - - t d k li ı · Jd gu· ve bunda dolayı ' . . ıscı e ın icrası hakkındaki teklifimi sadece di- kul!anıldı;;ı or anı a e me erın o u nu, n 
~n netıcesınc göre yapıla- ğer memleketlerdeki, bilhassa 1 yıdsızlıktan solup giden binler- bildirm~k ist~clil:leıi fikirleri, ! Tlirk milli vicdanına aykırı dü · 
'ud tahdidi muameles' de lngiltere ile Fransadaki, kuv - ce Türk yavrusunu müessir ve anlamları ifade edebilmesi de - şüp dirilklerini kaybettiğini ve 
;kanın tek taraflı herh.on- vetlcri seferber etmek idn ya - ameli bir =kilde koruyup mem- 1 yalıud kaybetmekte oldugu· nu ararından mua·· t , .1 ' 1 "'" mek olduğuna gür<', dilin dirili-
Jk b am su- pıyor, oralardan kendi ma'--aclı !ek t üf' k d · · · · b d ı u ula be · "" e n usuna azan ırmaya g·· de so ·yeı· eyı· ct ;;.,en bütün ferd :>.ordıi•.iiımıiz ıı uy urma arın vguııduı·lnar nım teklifle- uğrunda kayıdsız ve ~art.sız mü- ı ~ - ~ ., 
• b''t·· . Bun<lan baş- zaharet görmeyi üınid ediyor ve tamamile muvaffak oluncuy .. · !er araı;ında bu i~i g<irebilmiş ol- yerine türkçelerini almamız, ve 
ye~ kuon ~efernıat bir Al- bu suretle umumi bir harlı fe- kadar bu d!Lvaya halcldilmiş gö ma~ına bağlıdır. 1 b.ına dört elle sarılmamız gerek 
-zoluna~~i~~unwı tasvi- Hl.keti çıkarmak istiyor. Ben bu zile bakmak yanlış bir görüş o- Güzel tiirkçemizin ~ağdaş mc- ! tir. :b;~ki biiyük Türk dü.şüniicü-
fl vesileden istifade ile sarfettiği - lur. deııı· yctı·n diri ·nıııerimlen biri ol- !erinin, ve devrimcilerinin yü-. erimin bu tar··'- · · · ti rd d l b. k ~l halkı ".""- 1.ef~ırı nız gayre e en o ayı ır e- İlk mckteblere devam eden bh ·· s ı ·' riitlükleri bu yol bize örnek ol-
•k'k ı e tn• •kun hava re daha ~ize samimi surette te- duğtı ~ü e göturmez. ~u .<acıa<' b .. k 1 ka~e Çeko~lovakya ta: §ekkllrler ederim. Bu vakıaları fakir yavrulara sıcak yemek te- ki eski Osmanlılık iürkçenin bu D'"lıdır. Ve u yolda yürur ·en 

1 .n a ul edilmiş bulunan nazan itibare alarak, bu kabil mini. sokaklarda avare ve bo - diriliğini, çağdaş medt'ııiyet ile 0,;ınanlılı~ın. yerine uydurmala- ı 
:ve. terki keyfiyetler· · manevra'-- a•·un· bırakmak ve yunları bükük dolaşan kim•csiz 1 

• • • kt • r'ıu ko,·mak için :ıttıg·ı asıl türk 1 ı ~ya it ının oan - ~ olan ortaklıgını ıçme so. ugıı , -
a ında bakı.Jırs Prağdaki hükünıeti son dakika- "OCuklara ılık ve terbiye edici r.e keEıneleri yeniden yerine ko -kuvvetler· t a., d ' uabancı ve medeniyet aykırı ke-

1 
1 arafın"-- .. a akıl ve ınantıg·a irca eylemek ' !il b'·t·· ıl al vukuunu i~tedi"j . u4 u bir melce ihzarı, çocuk bakımı liınelcrle hemeu hemen giderıni- yup c i u un ı usa yaym ı -

ıal suretı·n·ın se~ m L~gal uzere mes&inize devam edip et- · ve terbiyesi hakkında devamlı • 1 dır ( 1). 
·~ rı ve arı- memeyi sizin takdir ve muhake· 1 Y<' l<:ı<l:ır varınııı oldugundan, bu 
o.ru!~etth tatbik ve icra- men.i?.e bırakıyorum. ve sebatkar telkinler, belediyele· gün tlid;..;cnıizi hendi i.iz vcrlığı- Dilin diriliği kullandığı keli -
lb' . e rıdını bir emni- Adol.f llitler rin süt damlası, kı·eş gibi be - ııa 1;:a,w,turnıa yolun<la ~ilışı,ıa- rııclerin hayata, realiteye uy - ı ırındeıı bRRk b' ı. l • . . . 

başlca başka ulusların biri tara
fında.n ilmi veya hayati bir bu
luş, onu ortaya koyan so.•yete· 
nin dilinden bir kelime ile avla-
narak, ve o kelime ayni mede • 
niyet çevresinde bulunan öblir 
sosyetelere öylece geçerek ulm;
lar arası bir kelime tekniğini a
lır. Bundan <lolayı herhangi bir 
sosyetenin dilini bili~tiren keli • 
meler bir yandan o sosy.ıtenin 
kendi dilinin kelim ieri ulusal 
kelimeler olur; öte yandan da 
ayni medeniyetin içindeki öblir 
bütün sosyetelere geçmiş ol:ın 

kelimeler, arsıulusal kellıneler

olur. Ve hu uluslar :ırası keli -
meler artık çürümez, ayni kök
ten gelmiş olarak ıı.yni şekli, az 
çok değişikliklerle aşağı yukarı 
muhafaza ederek bütün sosye -
telerde kullanılır. 
Çağdaş medeniyet <;evresinde 

bulunaıı sosyeteler arasındaki 

bu kelime alış verişi "hayat 9"i
li,. kelimelerinde olduğu gibi, 
"ilim dili,, kelimeierinde de olur . 

Bizim rönesansımız gibi olan 
"büyük Türk devrimi., bizi "do
ğu medeniyeti., nden (2) alıp 

"batı medeniyeti., ne götürmüş 
tür. lmdi türkçemizde bugün bu 
gibi kelimelerden de bili'j"..rek 
bütün dirliğini göstermi~ olur. 
Şu halde bir y:ınrl:ın türkçemiz 
bugün kendi canlılıgını bu yolda 
yaşamakla gösteemekte oldu
ğundan, böyle uluslar arası ke
limeleri çevirmiye ralkışmak. 

Osmanlıcaya olan düşkünlükten 
ileri gelme bir hareket değilse, 
pek boşuna yorulmalctır. :Mesela 
bugün hayat dilinde "tramvay., 
"ratlya,. ne ise, ilim dilinde de 
"kiUtür .. , "realite .. (3) odur. 

,{] görül" · a ır şey bekleri ve onun sıhhatlerini ko- mıwır ki türk~, m!zin bu dir'li- gun olması azımge ec •Jıne go-, 
~ ur. Bu crnniyet Z E Y t L il ruyan müesseseleıin ço.,ö-altılma- r t· r" bö.vle ol.ın kel•meler keııdili-:ıe behemehal lüzum ğini ya..'?fl.tacak, ve ge .ı~ ı receı:-
·er Alman h''kl\ın . var. B:.ış\'ek.ilden Alıruuı sı bu husustaki faaliyet progra- tir. Yoksa vabarıc· ı elemanlar _ ğindcn ikiye ayrılır: Ulusal ke- . I 

w u ı etı bun. SIUISÖli · 22 ,.~. tos ' 1 1 11 1. 1 (1) lk Türk('iUc"tPıı "Komıı-z~eçer ve meselenin t ~ yesıne ,,.,.~ıs ' mının en ba'lında gelen esaslı dau örülmü~. y:ıd kuralların C· lime er, arsıu usa re ıme er. su lürki) oohibiniıı d!ıha buıı-

İşte güzel türlcçemizin diriliği. 
canlılığı bir yandan ulusal var
lıkta, öbür yandan çağdas mede
niyet çevre.;inde yaşıyan "diri 
kelimeler., i kullanmaktan doğ
tadır. HııJ.il • 'lın~tuUalı Öztürk 

• ıntacını Çek 1 a - 1989 tarihli ım·ktub maddelerdir. İlk önce sosyetenin kendi so:;-'tllal .. OR ovakya daıı h.·wk y.Z öıı..·e bu gil>i lceli-
ı mı17.akcrelere terke DowningStrect'e 22 Ağustos 939 Çocuk Tanrının ve tabiatın m3mlı muhitine emanet edzrek yal varlığını yasamak, ve bu müı.-iıı altma koydı,g11. Şayanı 
·~~~~an Slidet top: Ekselans, insanlara en büyük mevhibesi işine giden i~çı muhakkak ki 1 so"yeteye bağlı olan fcrdledn ihya kıymPttaı· lıl.gatı mctrUkc-
.ıiR oldu· u nutkuı:nda tas. Zatialileri majestenin hükü _ ve mükafatıdır. Minimini :ı.yak- daha büyük bir huzur ve daha l<'ndi aralarında "konu~ma., ''" deııclir.,, sihii!IP dedıı ik'riıı dii-
·ı · gum 8tmdıkı· o ._ t· taraf •

1 
k . . .,;inerek dibmizc ba/m,~lnN~. " edil • .. ,._ me ı ından ittihaz ı>dilen, ıı · • kta d · b. e 'le i~ini Y~ ııar "~ul<ıl<.·"fla,, lamıı sa<• ama ıçın 1 v• ,_ • mez ahval ve ııe .t !arı ve e erı sogu ıı morar - erın ır ' v,.; ' . · ı " (il) Eğer "bedet>i,Jet,. aiğil rl,, 

·~nu evvelden tıı.hn,·'ı·nrakıa matbuatta ve bu akşamki tel - Dl'"• gıdasızlılrl•n ko .. rpe yu··zu·· Galata Çocuk Esir;;e:x.c Ku- ctılin lıiıi:;tiği kelimeler, çevre · ı " 1 · t · 
"Uyacak b. a1.7Jcr de haber verilen bazı ted- \ .., ~ 

1 
• d ır.eı enıyc ,, ısc. 

devam ed;r deyre zar - bırleri işitmiş bulunacaklır. sararmıR bir yoksul yavru kar- , rumunu hem insani, hem de va- ııın "' ııdi sosya varlıgın arı o- (.1) J!csd<i " realite .• . ııin ' ·IJ•J-
·ovak hüküııi'etf'~~k~~r. Majestenin hükümetinin fikir , şısında kalbinin en derin nokta- fani teşebbüs ve kararlarından hn, so~yete hayatının diık'şlılim'_nce . niyet,, ve "lcültiu,. üıı de "h<ır~ ... 
. r noktada mii•~'-e.relerı'. ve .mütaleasına göre. bu tedbir- 1 sında !:eskin bir sızı hissetmi _ dolayı içten gelen bir Pam:miyct - 1 ,.c ıluygubrını anlatan e f- diye uydıırıılm;:~•1. böyZ..J;r. Ps/;i 

1 
''"' lerı Alm d h b ·ı ı 1 ed k k ı b. ı ı ·· ı l ı uuıturmalar .ııctmiyormu.• gibi. ·emede bırakma .. • anya an a er verı en yen kimse her şeyden evvel öz . le tebrik er en pe · ya.:111 ıc ~r o ııc~.;,;nıa gore u usa o ur. " ' 

'h • '" · .ıu askerı hareketler ··e bı·r Alman- b' , 1 eli d'ıluı ı!iin uydurulııb da ii7rniye 
- nı aı hal suretini ~ti S • l insanlığından ~übhelenınesi ıa -1 zamanda hayırlı m~yYalarını Sonra da ır , osye.e ren z:ı- bas.l't11P.• olaıı bu ""''"m<ılıkt.l·ı 1 •tmek va . . a ye . ovyet anlaşması il!\nının Ber - . • . d ..• h t " ... . b '' u· d . t t • """"' C<>rcı zıyetınde buluna- !inde bazı mehafılde Büyük Bri- ı zımgclen bir hodkamdır. Çocuğu verecegın en ~uo e r.n,cuı;;ıınız manıııın uy " mc enıye or a- göze batan tuhaflık: Dilitıe çcv- • 
.'lrak, y::1a.~t~~k olan ~hva- tanyanın Lehistan münasebetile sevmeyi bilmiyen, muhtaç bh- biiyie miismir teşcbblis ve ka - n:ı içinde o medeniyeti kuran ri1eıı ortamın bun.Jaıı haberi 
a teminata b" f'letındcn müdahaleııinin artık nazarı iti . ı yavrunun insiyaki bir tehalükle n.rforı diğer semt t e.'ekkül!c- kü~ülc top!uluk ::ı rd:ın biri de • ol=yıb, bi::im kımdi kendimize 
o.:steremiycceg-~;;,~ tbakird.iti- b~re alınacak bir ihtimal te,k'l '.·ardımına koşmıyaıı bir vatan- rint ı de nlmakta gecikıniyecck- meklir. n ;iylc olan küçük top - 1 f1P!i,ı qüveyi olıı.~umu~. sonra da 

İ ır c etme<üg"inc d ı·ı t tt··· l · 1 b ı· b .. ,,,_ asıl kdimeııiıı ifade ettiği mc-.• z. ngiliz hüklımet1· · e a e e ıgı nrzın- dasın mevcudiyetini bi2 kendi !erine muhakkak nazarıy e bak- lulul;la rııı ·i ı.,mc;,i ile uyw-. · 
· d' ı nın d~ da k~bul olunması kevfiyetiııi ı · 1 tcmfa. 11ii:::iimü...--ü <;evirmek iste-

1 ~gı tehf.,
0

matik bir tazyik Z•ıurı hale sokmuştur. • ı IıC83.Lıınıza tasavur edemeyiz. mak ist~riz. md~niyet çevresi doğ:ır. Böyle 1 deııiycte lr<>pı /.:apayıb rla tem 
· .•xeye mani olabil<'- (Arka.>ı var) 1 Yavrusunu ılık yuvanın ihti - A .C. SARAÇOGLU ayni medeniyet< idndc bulunan 1llP$idir. 
:~k~~;ettc bulunmadığı . ~-:::-:-~~~~------=-------------------------~---------·---------------------
.oslovakyanın esh 1 [f=====~ rı w=====·~ 
".:..kısd ınını kaybetn;e~sAaırı: •ACEıt>,.. '-=== c"' • ? =9 T f 'k ~• h~kıtm ~avalisinin bizzat RO "',.. ı- • , • ~110a .. o. 
ed·1ın· etı tarafından da MANi f • 

ı ış olan dev· 

"fiyetinin b'tt hır.ve t~r- ~:==== "' &.===================================='!11 ~-====,tJ ı a ı ıhtiya · Y:!l .,. ... 

~=~ bir neticesidir. Nih~~ Rive, arkadaşının, bu adamı ı _Evet içerdeler, dikkat, ka- İki müietti~ ~imdi .ı\nt:>nyo'-1 s:ınki? ı ladığına, beni de zehirliycr0 k iil-
. nda tatbik mevkiin tan.ıyıb tanımadığı hakkında sor 'ı pıyı açacağım, sen dışarıya kim- nuıı üstünü ara••ırıyorlrrd1. Me- 1 -Doğru demek it:r:ıf cdivorsun ( dürmek istediğine dair elimd 3
.
1 ıç~n Çekoslovakyanı~ •dugu suale başını sallıvarak seyi çıkarma. ral, bulduğu bir çok ufak t efek -İtiraf ~'<iec(•k bir şey yok ki! .. 

1 
k'ifi deliller var. Ayrıca "Beyaz 

~laralacak araz.ide Yeni menfi bir cevab verdi. Mcriıı Y9.- Meral, anahtarı yavaşça kili- e~ya ile birlikte htl- tabaı1rnyı 'ı )icra! sinirlenmeğe başlamış- 1 Yıldız., çetesi efradından oldu -
beki ın~asnıı itmam et- vaşça: de sokarak çevirdi. ı masanın üzerine bırakırkeıı: tı. 

1 

ğunu, askerden kaçtıo~ı. Paris-
'>h enmek lazımgelseyd· - Antonyo, dedi. - Ya, kapının arkasında sür- - Kokaini nerede saklıyor - ı _Senin yc ı·indc olsaydım Po- te ikametten menedildiğini de 
s:;~~i ~~!arca. ~~tt.i yı;: . İki ark:ıda~ ~im<li Önlerinden gü varsa? sun? diye sordu. 1 !ün taan·ııza uğradıgı esnalarda, , bilmiyor c!eğilim. Sen, bir asker 
•arını · .uıte butun Çek gıden çifti liika.)'iliuıe bir tavırla - Yok! Ben hepsini dü.şiindü•nı - Ne kokaini? Benım öyle ni~aıılısına, bcralıer yaşamaı;;ı kaçağı, saht~kar, beyaz zehir ta-
Jaret~Yegane hedefi bun- ~kib ediyorlardı. Jisel otunıu- Kapı arahklandı ve Meral içe- şeyleııden haberim yok. ı ne dıye teklif ettiğimi anlatır- ciri, bir katilsin! ... 
lovak · Fier ~eyden evvel, ~ apartıruana gelince Antonya riye süzüldü. - İşi abdallığa vurma ... Po- dım şimdi. - Artık yeter, c-:ıısacak mısı-
varlığrn~~n bu yüzden ile beşberadabekikr girbedi. Zab.ta memu- İçerideki adam yerinden fır- lii neye öldürmek istı:ctin? Jiselı .ı\ntonyo, Jisele kindar gözler- ruz? S 
:l! istiklarY.;>-hud siyası ve ru · a kledikten sonra lıyarak : elinden almak için degil mi? Ce- le baıttı. ı - Merak etme. usacağıın, 
ğn ınc.e zafa v bu kadar beklemeği kafi göre- _ Bu da ne? Siz kimsiniz? vab versene. _ Anlıyorum, demek 0 beni il anınıa arkada$larını da yakala-

•ı yacağını iddia ein:'~ rek içeri girdiler. Ne hak ve salfilıiyetle... - Ne demek istediğinizi anla- ı di dıktan sonra. Hapishanede uzun 
men yanlıştır. ~uhlırame Meral, cebinden elektrı'k ıam-• M ı b Ant e e ver ··· s j mu .. ddet kal da aklın ba•ma gcl-açık la - era , ta ancasını onyoya mı yorum - Budala!.. eni ele veren , 
.n ·ş Ç\an şıldığı Ve<:hile b:unnı çıka"llrk: çevirerek: - Pehl ya benım vücudümü yok ki. yalnız bunu ben buldum sin. 
~ ga 

1 yalnız muayyen bi'r k - GenG kızın o<lası dördüncü - Polis! Diye bağırdı. Fazla ne icın ortadan kaldırınağa te- ve iyileşmemi mahstıs uzatarak Antonyo ses Gık.aramıyor, hid 
'Jdu~ar kvukua gelecektir, atta, soldan ilk oda dedi. gürültü istemez, eller yukarı! şebbUs ettin? seni takib ettim. Aşağı yulmrı delinden ne yapacağını bilenıi -

· un at'i surt>tte tıı.h - • -:; Fakat yııkanda ne yapaca- Diğeri itat etti, fakat söylenme- Antonyo omuzlarını silkerek ne yaptığını derhal söyliyebili- yordu. Hem ne yapabilir<li de, 
'a~ etmiş olduğum usule gız · ğe başladı. cevab vermedi. rim. Geçen akşam, Sirono'da ko nihayet yerinden fırlıyarak: 
n hır tarzda vukua gele - - Elimdeki anahtarla kapıyı - Doğrusu güzel bir sürpriz. - Cevab veremiyorsun? Şaş- kain verdiğin geçici müşteri - Haydi beni götlirün, ne du-
cb Alman askeri tedbirle - aça.rız. Meral cevab vermedi. Cebin- kınlıktan dilini kaybettin gali- bendim. Bir çok şüpheli mahal- ruyorsunuz diye bağırdı. 

u hududlar dairesinde kal Ya':'.aş _ravaş, gürültü etme- den kelepçeler çıkararak haydu- ba? Bu gibi gezintiler için taksi !ere bu gibi zehirleri verdiğine, • • • 
) Deci.'li.on (K ) den.dorduncü kata çıktılar. Sol- dun ellerini bağladıktan sonra: numarasını iyi düşünmü.5tün, Gastonu kokaine alıştırarak bir 
'mbQy arar »ıı ola- dakı kapının öniıne gelince din- - Tamam! Şu iskemleye o- haydi cevab versene... çok işlerinde vasıta olarak kul-

lediler • tur baklıma .. Dedi. - Cevab verirsem ne olacak . !andığına, Polü tabanca ile yara-

Adli tahkikat safhasında An
tonyo her şeyi inkar etti. Fakat 
müfetiş Meral dosyaya o kadar 

ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

"Tarih bir tekerrür~ 
den ibarettir,, 

"Tarıtı bir tekerrürden iba
rettir,. sözü şüphe yok ki bir 
hakikat olmaktan uzaklır. Yal
nız 6Ura.sı da inkar edilemez ki, 
tarihin seyrinde yekdiğeı·ine 
fevkalade müşabih siyasi hadi
selerin ~ayısı hiç te az değildir. 
Muhtelif içtin1ai hadiseler ,ta
rih boyunca zaman zaman ayni 
mahiyet '.lrzetmiş ve dolayisıyle 
de t•yni hadiseler vukubulmuş
tur. l~t.ı bunlara bakarak bazı 
müfriıler . "Tarih bir t.>kerrür
den ibarettir,. düsturunu va
z~tmişlerdir. 

H ernen y:ınıbo:ıımız<la tekev
\'Ün etmekte olan bir hadise var 
ki, bunun tahakkuku bu düstur 
tarafdarlarına yeniden hak ver
direcektir. Bu hi\dioıe görünüşe 
göre Bulguristanın harbe doğrn 
gidişidir İşte bu seyir il<' 1914 
de bizim harbe girişimiz s.ıyri 
arasında büyük bir mii.')abelıe
tııı göze ~.arpmamasına inıkan 
yokttır. Bulgaı istan yavaş fa. 
kat muttarid bir tempo ile Al
manyaııın gittik~e daha fazla 
nüfuzu altına giriyor. Bu vazi
yet böyl.ı devam edecek olursa 
Bulgaristanın günün birinde ar
tJk hareket serbe:;tisini kaybet
mesi ve Almany:ı.mn emri .allın
dn harbe girme-'i beklenebilir. 

191 •1 ii gözönüne getirelim. 
Evveli Almanyadan memleketi
mize miitem~d.iycn mutahassıg 
namı altı.ndı:. Alman subayları 
gdmeğe ba~ladı. Bunla: dordu • 
nuıı muhtelif :ııevkilerın- e ve 
bilh:ıssa kurm:ıylarınd:ı geniş 
s alahiyet! •rle ..;nzifel~r aldılar. 
Sonra hazı Osmanlı ricalinin 
Bcrlini ziyaretleri başladı. Ni
hayet Almanya günün birinde 
harbe girdi ve bir giin Çanak
kaloocn i~eriye ôki Alman zırhlı
sını~ süzüldüğünü gördük. Goe
ben ve Breslau Amiral Suşor.'un 
kuıruı.ndaşuıda olduğu halde ka
ra sul:ırınuzn ilti~a etmişti. Ni
hayet bir kaç ay sonra bu harb 
g~milcrı manevra yapmak baha
ncı<iv"le açıl<lıkl~rı Karadenızde 
Ruh· gemilerine taarruz ederek 
bunlaı~ batırdılar. Ve bu had.ise 
Rıısyanın ve dolayisiyle İngil
tere ile Fransanın bizP ilanıharb 
etmesini int.ı~ ettirdi. Her gün 
dalu fa?la t.ı.zyik gJren siya.~et 
adarıılarmuz da artı :ı geıi dö
necek yol bulamayınca Almaıı
y-ımıı yanında. harbe girmek ka
rarını verdiler. 

'iılllli bu oyun ayn n tekrar
laıııyor. Aylar,Jaııl>eri ıuutah:ıs
sı" veya turist !ıaını altmda Bul
gııristana binlerce Almanın :ıkın 
etm •kt olduğunu işittik. Bul • 
gar ordusunun ve kurmaymm i
çinde bir çok Alman ~ubayları 
vazife al<lılar. Bunu Bulgar kra
lının, Başyekil ile Hariciye Na
zırının m.l.nidal' Berlin ""yahat
leri talcib etti ve hale. ediyor. 
Nihayet gerek Tıına :voliyle, gP
rekı;e Romanya tarikiyle Bulga
ristana girdigi rivayet edilen 
kapalı :.ıgonlardal<i esrarlı ( !) 
şeylerin, Goe~n'le Br~,;lau'un 
o~ıındıkl:ırı rolü tekraı lıyacak 
malzeme ;ıe dolu olmaları pek 
mu!ıtemeldır. O halde vaziyet 
.. fl.H:-1 ~emılerinin batır1lnıaN,, 
radd~sıne ;<:ıdar gelmiş bulun
maktadır. Dun.fan sonra da Bul
garistan içtina'lı kabil olmıy.ın 
bir harbe girmeğe mabküm ola
caktı . 

Bij•ıl Jikle "T:ırih bir teker -
rürditı ib-arettir .. diyenlere Jı . 11< 
verdirec•'K bir h'irlioe vukubuh
cakbr. Yalnız bakalım, büvü\c 
harb<len sonra Almanlar ıl1 ~:;ıü. 
biyct sebeblerinden birini !t0n
dilcri için seller gibi temiz ka· 
nını akıtan Türklere ylikl,;tnıe
ğe veltendikleri gibi Bulgari ta 
nı da bilahare ayni iddia ile ;t
h~ın edecekler mi? Tarih bu ' i~
rece tekerrür ede.:!ck midir" 

MURAD SERTOGLU 
---· - -

ince tefPrrüat ve inhi.r ,dilemez 
deliller tevdi etlı ki hayJu<l ni
hayet yaplıklarının hepsini iti
raf etti ve suç ortaklarım da e
le verdi. 

Buuun üzerine Meral, arka<la
şı RiVt'ye dönerek: 

- Nasıl, hakkım var mı imiş 
diye sorJu. Rive cevab verdi: 

- Ben de şimdi kanaat getir-
dim. -

Gaston tabiatiyle serbest bı
rakıldı ve derhal zavallı çocuk 
aklını başına toplıyarak zaten 
becercıniyeceği tahsiJinj bıraka
rak köyüne döndü. Bu vak'alar
dan bir kaç gün sonra, hastaha
n.ınin bir odasını.la Pol, ilk defa 
olarak yanına sokulan nişanlı"' 
Jisel ile konuşurken, ihtiyar an
nesi de oğlunun kurtulmasını 
ve ayni zamanda mes'ud olma
suu görerek sevinç gözya.şlan 
diiküyordu. 

-SON-. 
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- H:ıyır ef cndiru ... 
- Dedim ya, hny Allah se-

nin iyiliğini versin?. 
- ..... 
- Haydi yine kimseye söylc
e bari .. Ben de söylemem .. 

asıl ederseniz hocam?. 
- Bırakalım, kalsın böyle .. 

Bu, benim işime yarar.. Çünkü 
eoft:ılar korktukları için gece 1 

dı.~ı'l çıkam:ıyorfar .. Bu, suretle 
odalarmdu. kalarak clerslcrine 
~nlt..c:nıağa n~sile oluyor .. 

- Söylemem hocam... Söyle
iliklcı iniz doğru... Haldkatcn, 
gc c medreneııin balıçcdnden' 
geçmeğc korktukları için bılmcc 1 
huriye odalarında kahyorlm ve, 
Jrnl ..:eye ~.ıkamıyorlardı. B:Imec
b ı iye derse çal!.Şlyorlardı. 

- Dedim ya. :;1.izcl b'- şey .• 
ortlal~ vesilesiyle çalışmış bu

lum yoılnr.. Sonra da intizamı 
t esis etmiş oluyoruz .. 

- Aferin sana! .. Medreseye 
bir de intizam vermek vesilesini 
doğurm•ışsun? ~ 

Dedi. 
Çolak Mollanın, hortlak hikü

y .:.i i.~ yaraınıstı. Medrese mol
laları, hortlak korkusu dolayi -
siyle gece geç kclib gelemiyor -
Jardı. Bu sebeble yatsı namazın
dan sonra odalarına çekiliyor
lardı. 

Çolal. Mollanın hortlağı med
r"ECdc ya.şadı gitti. Hiç yoktan 
bir hortlak yaradılııw:: oldu. 

• • • 

- -?O . 1 
Jar .. Tnm altı saat sürdü glire .... 
Ortalık karardı, gece oldu. rilın
yet, berabere bn'8.lrtırdıkr.- Bu 
Çingene Ahmc.tl mütb:ş bir pC'h
livan ... Ağabcyımi öldürdü. Tu 
tar yerini bırakmadı. Sen, bun -
lar gibi bir pehlivan ulmJ.n i<:in 
tekrar doğup dünyaya gclm :.ı 

lil.zım •• bırak bu, Fevdayı.. . 

- Ağa.beyim Ç:ngcne Alun • • -
le glire:pni ayu d ct.,e bir göm -
lek sonrn, bil) uk ort.'lyı lrnrta • 
rnr..ak sonra b:18 n!tına. geçecl'k~ 

Dedi. Çolak ı:,....,siz diııli_yoruu. 
Ve, dUşüoüyord1.1: 

- Acaba, ç:ngcııc alıme1 ~ ı 

sonra.. bir göm'ck yukarıs· l:"m
di, rom lcrdi ? 

Ağ2beyisine soA du: 
- A~-abey, ben g'ür. r:i se ·i

yordum, işte o kadar .. Uğra tt· 
ı:~ yok... Fal.at, bu Çingene 
Ahmed: hakfüc..ten ileri bir pch-

1 

livan mı? Ağnr..eyim onu yene -
mcdi mi? .. 

- Yenemedfüten baska, ağa· 
beyini altı sa.at meydan ye:rincle 
budadı be! •• 

- Demek yaman bir herif?. 
- Ne diyorsun sen? .. Tam 

Çıngene! .. 
Dedi. Molla, içinden gülü.yor -

'Uu. Çünkü on.m medhettiği Çin 
geneyi ilo"tiiste iki defa, hem de 
kolaylıkla birer çırpıda yenh·er
mişti 

Fakat, ne diyebilirdi? Babası, 
n.ile:rl pehlivanlığını kabul etnıi
yorhrdı_ Bu sebcblc ifşayı derun 
ey liycmcnili.ıi.i. 

Ağabeyisinc sordu: 
- Çingeneden bir gömlek 

yukarı olan pehlivanlaı· kim? 
- Ha, Şumnulu k:ıra ldri.:, 

Edirneli helvacı Hasan ... 
- Daha bagkaları var mı': 
-Var ya .. 
- Kim onlar? .. 

-
Adnnada münle'iir "Bugün,, 

rcfiltlmiz:dc okuduk: 

AiiA 

n ar~R ~ ~ tugı·~ 
~ • s L<arar varı~ ca. 

- l ·ı~n.~ h Kula Hüs::~ "ı .. 
h 

· · d l •• 1 (~ i toır.fı 1 ircl ıı2y~ada) il .n ın0 ı r :ıa u::;-
CL k m· ·ı ımatın h.ırbden son1·a 

~.C';i el .. 
-B 

mu? 
-Y 

E oy.r"y 
- ö. lcysc;: j 

gi u bı: g 
d . ktir •.• 

"'enam -

gi' c le-ri yok 

" 1 
l ol·.. B altına 

b ::ı. namzcd 

Drn:e bunları mağli.ı.b eder
se.. bil.~ illi: ortn.y1 kurtarmruda 
hi!r.aber .. baba.ltna girecek .• ve, 
ba.c1a narozcd olacaktı. 

Çoia!;: içinden gülilyordu. De
mek ğabcyisi Çingeneyi bile I 
<laha: hfilfı ortackn ~ılmrenıa -

mı.<;tı. ı 
ÇolaJ.r, Kula Hn:::cyin il.o helva-

cı Ha.sanı kolfümnğa başladı. 

Medresede arknda.~larına söyle-\ 
di.Bu aclarnlann nerede güre.si 
va:rro, ora.yai gidecek ve boy öl
e" ccckti... 

H 

tu· ~ · CL7 

~n~ ~~~~- 1]ird 
yori:ır. Yine lxrmutad Murtaza. 
knpıcla b lill) oı. 

'vur1 .. rı me
ı .• r uıı 1ngıfü: 1 

1 A "k ' . t ı ı .ı .h ıncn . _ gc . rı a - ı 

....rd '• "Lt.'. nmc i 1:. 1e vur -
d . l A ıcril , lı:- .b gemi~ 
leıı ı 't, t'r. , . F::ı. t Alman -
lar b"") l l:"r ~ebbü-:: kabul et
nı'y " ·! "rini bildirdiler .. Aıneri-
1 n ;,,<-' 1c~i 1n6 iltereyc giderken 1 

t t irleı vnkahr;::ı batlra· f 
C'!ll .aı>. O tnl:dirde Almanya ıle 
Ainc ·ı·anın lıaı b etmemesi im· 
kanı ol~myacalr.br. Bum.::ı için 
ln'."'· tc eye Amerikan yardımı -
nın lıu derece ileri gitmesi şim· 
dilik beldenemcr.-:. Ancak mühim 
mat yardımının gerek mikdarı, 
gerek imkanları son derece gc
ıli~letiliyor ,·c Rooseveltin tek
lifleri bugün Amerikan parla • 
mentosuna arzcdiiiyor. Parla -
mcntoda muhaliOet• yok değil -
dir .. A.ncak Roosevclt yalnız keıı 
di partisinin değil, cümhuriyet -
çilcl"in de müz:ılıaretiııi temin ct
mi~. Sanırız ki tckliiled ay- ı 
nen kabul eaılecektir. 

lugiliz Baıwekili Çorçil ikinci 
lW.ııunun 19 uncu günü iı'ad et· 
t"ği bir nutukta. şöyle demişti: 

a 

B ~Ş ' diil ~ • 

Dün Fc1crlıalH•0 ve Şe·ef 1 oynayor hır türlii sayı çılrnı-a-' Vah:d: ... Tecdet, Hakki 
stııdl, rı.ıd:ı lık maı;l.:ııma dc,•am mıyor1:ı.rdı. Nihayet kale yakm- Ferdi, 1'.,ıkret, Hakkı, rJı 
~d"ltli. Bc.c;iktaf] Şeref stauı: l:mııda bir flr.ikik lmzaııaruk E- dü. İ tmıi>uLpor: :> - Topkapl: 1 Oyuna Beşiktaş bn.Şi 

btanbultporlular oyuna. ba§- sad vasıta.siyle ilk goll\?rini ka- i 1k "irmi dakika ciddCll 
laı· başlamaz del'h:ıl haltimiyeti zandılar Ye devre 1 - O Fenerin' hakim oynıynrak ilstUS 
temin ettiler. Fnka.t Topl~apılı- galibiyeti ile bitti. sayı yaparak rakibleritı' 
la.rın on beş cfuhtka1ık gayreti İkinci de\TC Sarı laciverdli- etiler. Yedinci dakiknc't 
hasımlarına .fır .... at vermedi. Ni- lcr sayı adedini arttırmak içjn 1 dokuzuncu dakikada Z' 

hayet Ta ık 10 ııncu dakikada! büyük L'ir gn)TCt sarfetnıele _ kı, on dolruzuncu dcldl:'. 
fotanbul~porun birinci golüni.i kir. yirminci dakikn 
ynptı. Topkapılılar hemen buna 1 ine rağmen bu gol geçih.1'i ve Hakln bu dört golü pc1' 
Kamil v:ısıtn.siylc ınu.m.bde edl'· ı ancak yirmi beşinci dakil:ada ]arak takırrJarına ka~ 
rck 1 . 1 b~ra.be.:liği temin et- kendini gösterdi. Yaşar sıkı Galibiyeti bu lradar kl~ 
tiler. !ı;tanbulsp<ırlula.r derhal l)ir ~ütle ikinci sayıy,ı yaptı. Bu manda garanti eden si. 
hücuma geçerek otuz \'C otuz bi-

1

1 aralık Altmtuğuıı kalecisi 'fa- hl.ar işi ge\'Şettil~r. VC 
rinci tLı.kikalarda Taı1k vasıta- güriı!lür bir Vefa lıakiC 
siyle üstfü;tc iki gol daha: yapa- rık salmtlannrak çıktı. On kü'li .ıalıiir etti. Nitekim de' 
ra!r 1 - :3 rn· iyetc gcc;tiler. Ve l kalan Altmtuğlnlar Fener ka- ken Hu:kkıı bir gol yaf° 
devre bu , ckilde bitti. llcin.ci ! lesini zorlarlat"l,m Sabıi de ziyeti ~t - 1 ~ekle soktU 
devre gcn.e lctanbulı:;porun üs - hakem tarafmd:uı çıkarıldı. Bu re bu şeki1dc biti..i. 
tüntü~ü altında geçti. Ve Enver suretle dokuz kiGi ı:aklılnr. İltinci <l\.:vre, Yeşil • ~ 
11 inci dakikada dördüncii zo-1 1·· .. çol• da"'" c"nlı ovn l" <l M b ., Sarı rn.ch ertli!er otuzuncu <l::ı- ..... •• Uu. .... ,, 

u e yaptı .. açın itmesine !Jır l kikaC.a hir penaltt kn.ıa.ndılar. hasımlarına ciddi teiıUJ: 
dakika kala Bekir bir sayı da· ,, . . ~ r lı:ı kaydeder.ek gol adedini be.~e Esn? bunu gole tahv.ıl e~tı. ~eş çirtmcğe ba.c:ladtlnr. v 
çıkardı. Oyun da 5 - ı İstanbul- ?a.k~.ka. so!.1r:t:. dn.. Nı?.'azı j,rtızel vetlerinin beceriksizliği 
Sı>Ol'Ull galibiyeti ile bitti. 1 bır ~utle dorduncu -golu de yaptı. ::;ayı adedini :ırttırmıyıı. 
Gal:ıtasarn.v: 7 - Siile'nıı:- uv~: 1 Etı suretle maç ·1 - O Fenerin ı;a- bırakmıyordu. Onuncu 

Gal:ı.tasa~ayhlnr Dcmirsİıoı·hı libiyetiy}e bitti~ Hakkı, ikinci Vefa go 
.Arifi de aıalarına aiarak t:akım- 6eşil~ · : 6 - Vc.fü.: :? yaptı. Bcşikt~.şlılaıııı 
larını düzgün bir ~cldt! sokmıll}- Ifaftanm en miihim maçını 

"1941 Jc iyi silahinmnııı bir 
m.il!et olacağız ve hu bize ~im
diye kadar lmrsılaşınad1ğımız 
imkanlar verecektir. Aıncril~a 
Birleşik devletlerinden gelen ve' 
gelecek ola.."l çok büyük mikdaı -
da malzeme sayesinde 1941 de 
iyi silahlanmış ole.cağız. Zafere, 
d:ılı:ı yaltıın zafere vaı mak için 
bunlar biror merhale olacaktır ... ! 

Bu sözleri cümhurreisi Roo • 
seveltin çok geniş tasavvurları
nı bildiren nutku takib etti. Şim 
di bu tasa.vvurlar1 tatbika gı ç
mek üzere ınecli e veriliyor. 

lar. Sarı KL.-mızılıl:ır oyınıa. ba.c;- Vef:.a ite Be~lkt.1~ yaptılm:. Sa- ka sonra bir gol dalın. 
ladılnr. Ye ilk on dakika m~ite- hada 3000 den fazla seyirci var- ve on dokuzuncu do.1~ 
vazin geçtilct:c.11 sanrı Galata.sa.- dı. Hakem Tarığın idare~indc ta- f:.akir vasıtasiylc sayı 
ra~·lılar dr.lıa çok Sülcymaniy~ hını.lar :ıu şekilde dfaiidilcr. ı' aluya çıkarm. ları Y:c; 
kalesine akmlanm a.rttrr<lılar, Bcşiltta.ş: Mclımed Ali; Ya - lıhm büsbii ün haı:e.ket 
on üçiincü ve yirminci d:ı..ldka- 1 vuz, İbrahim; Rifat, Iı'cyzi, Hü- F~ncrbalıce B t..-U.fJl.1' 
larda iki t.:ı.ne Arif vasıtasiyle st-yin; Sabri, Hal:kı, Şakiı. Şc-
yirmi beşinci dakikada <la Gün- rcl. Şiiluii. 1 - 5 Gal.ıita• arn.y tnl 
di.iz ve virmi dokuzuncu. lmk \"efa: HUGameddin; Lütfü.' Beyoğiuapot.u 3 - 2 }' 
birinci dakikal:ırdn Arif ve Sa-! ---------:rn---------------
Jal•addinin ayaklariylc iki f:nyı ı 6 6 
ıl.ıha yaparn.k gol adedini hc.:iet 
çıkardılar ve devre 5 - O Gala-ı il H 
tasa.rayın galibiyeti ile bitti. 

İkinci devrede Sülcyıwmiye- D • • t .,. i • ıner oyunlarını daha dii·1gün bir t!llf'" OŞ"' ya bıne ya ..... "'·"--

Çorçilin O!l' b2Ş gün e'-vel A
ıncrikaya karşı bağladığını ilfın 
ettiği üınidlt'rin boş olmadığı ve 
Amerikanın !ngiltereye elinden 
geleni yapmıya hazır ol(llığu 

böylece ortnya çıkıyor . 

şekitcte devam etlircr k hücuın-lnrıruı. epey tehli'• li nnlılr gc-ı _,.,.~ı . .......a. •• t es~ • €'°' • T:"a!.- e· J,.[;.ı• 
çirttiler. Fak~t ~ol iıult~ uma. ka-

1 
~,l. \';;;;.\. . .11. ~ :ı ~ ~ 

vuçamadıfaı-. Yinıi yedinci ua.- İstanbul atlcti7m njanlığı ta-! kri 9 uncu Kuleli 10 ı~ 
ldkada Snlihaddhı Gal:ıtasar:ı · rafından tertib edilen büvi.ik f-1 mükellefleri. Mükellefı 
y111 altıncı goliiuü atl•. Bir da- nöni.i. koşusu mevsimin cıi par -! smd:ı Beşiktaş ıni.Hccll1 
kilm sonrn Abdliş f€.vkalfü'lc 'bir lak ve atlet fazlahğı bakımınd; n rinci gelıni!! ayrıca ti 
gol atnr:ik takım~11a 'i ref sayı- S5ö ki!fi iştirak etmek sm·ctiylc miı;ıtir. 
sını knzan<lırdı. D vrc bitti ~in- • veni TiirkivE! rekoru tesis edil- Vakit: Birinci tul{l 
de Arit ron Gn!n.taıxıı·a.:ı golü- iuesi hasnblyle C'Ok cli.cnuniYet-' ikıııci ta!um: 17,3 üçi~ 
nü :;•apnrnk sayı adedi. i yediye lidir. • · · 17,8. 

ı 

tiği 

nin 
ha 
mal 
ta l 

ha 

\'(' i 
cnd 
dak 
etın 

hali 

it~ 
me 
SU\• 

koı 

riy 
Hin 
olu 
g~ 

Yed 
J 

selE 
karı 
halı 
Gio 

va 
gö 
On 
bir 

Şehrimizde çol: cntere-Jn bil· 
dola.ndlrıcılık vak'ası olıım§, Kır 
şehirli bir tüccann 500 liras! do
land~-1.ır: 

'De .ilrn.lar gedyor. Ve, meç
h ' i.;ililıçi tuccar se\'inc,:li bir 
ıı .. :ue g<.ı7linlıyor: 

Amerika ne Yeriyor? Bunla -
ruı sahih rakamını hiç bir tcl
era.f hiç bir gazete bildirmemek
tedir. Gelen bütün haberler, ay
da f:iU lmdar ta.~·are yeya top 
göndcrilc1rJi ve gönderileceği şa-I 

rıkardı. Bu suretle ma<' 7 - 1. Bu mikda.rm 37.8 :ı.tlctini Ku- Koşunun hitaı.nınd> 
Calat:ısarayın gr.Iibiyeti ile bit- leli, 176 i..l.tlctini ~fa1tcpe ve 77 Terbiy~rcktörii 13- eu 
ti. 1 atletini 'Kr.hata.5 - Atletik lrulüp, DirimteT.in taraıındaO h 

- Hem sen deli misin, sc:n
den peblh•an olur mu .. 
- ... 
- Bırak bu sevdayı.. adam 

ol! .. 

- Görmüyor musun ağabeyi
mizi, yüz okkalık adam.. Hem 
de pehlivan elini tutan yok bü
yük ortada ... Yalanda baş :ıltına 
güre.q tutacak... Öyle iken isin 
~inden çıkamıyor'. .. Sen it;e, alt
mış okkalık bir. adamsın, sonra 
da ~ofaksm .• 
- .... 
- Ağa.beyim, Çingene Ahmc

di g~n sene bir türlü meydan 
yerinden çıkarmamı~ı. Bundan 
yedi ay evvel tekrar bir güreş 
tuttuııır ... Kavalalılar birbirine 
gireli. Babam ve bizim Gümülci
neliler ve, Serezlilcr babam ve 
ağabeyim tarafından oldular .. 
Orta.ya yüz :ılt:L"l koydular .. Ka
vnlılar da yüz altın koydu. Çin
gene ile iddialı bir güreş yaptı· 

TIYATROL 

Şehir 
tiyatrosu 

temsi eri 
İstiklal Cadde .• i lmrnedi 

kısmında. 
6/1/Dn Pauırtesi :Unü n1' .amı 

20.30 dn 
PAŞA HAZRETLERi 

urtaza isminde bir tüccar, 
bez almak üzere Kır§ehiıdcn A
danaya. müteveccihen yola çıkı
yor. Trende temiz giyinmiı, biri 
yolcu ile ayni kompartimana 
düşüyorlar. bu yolcu, elbisesi, l 
paltosu, fotr ııapltası ve ipek 
kravatiyle, vaku?.· konuşmasiyle, 

1

1 
ş:ıhsma itimat ettirecek bir va
taııdaşµr. 

Biraz sonra, iki. yolcu artı.l'iın
da havai bir kon~cma başlıyor. 
:Muhavere çok geçmeden politi-ı 
kaya, harbe dökülüyor ve en ni
hayet ticarette karar kılıyor., 
Bay Murtaza, meçhul muhatabı
na seyahat.mm maln:atlmı :ınla
byor. Temiz giyinmiş vatanda.<;, 
onun omuzunu okşuyor: 

- Tesadüfe bak, diyoı, ben 
de Adanaya gidiyorum; ben de 
tüccarım. Adananın en bliyük 
firmalariyle ahbaplıt,";un yolun -
dadır- Sana rehberhK ederim. 1 

Yolculuk, ahbapça hir hava 
içinde devam ediyor. mrşehirli 
tüccar bu tesadüften memnun -

dur. 

.Adanatla trenden iniyorlar ve 
bir gecelik istirahalı mütcakib 
faaliyete geçiyorlar. Bez tedari
ki için müteaddid fabrikalara 
baş vuruluyor. Fakat ı,u garib I 
nokta, Kırşehirli tüccarın nazarı 
dikkatini hiç celbctmiyor: Meç
hul tren arkadaşı, fabrikalara 
yalnız kendisi girmekte, Murta-
zayı ha.pıda. bcldetmektedir. Bir 
müddet sonra dışarı çıktığı za
man, bezlere fazla. fiyat i<rl:cn
diğindcn, uyuşarnadığında.n bah
setmektedir. 

N'ıhayet l\.ar~ıyaltada ~ llh 
Bosnanın un fabrikasına giri-

- Bezlen ucuza mal ettim, pa 
znrlı; bit..Tdim. Şimdi 500 lira
ya ihti~ n: nnz , .... r. Ben t;idib 
ı;:.ı~ c'ıın "uval, ip ve saire tedn
ı il:: ctm Jıy1m_ D->nk yapmak \'C 
deı klcn bağlamnk i~in! ... 

Bay Murt~a kendisine 
tden .J ~P,J.pılnbilece~ini aklıııa 
b·ıe ı,reu. TJ?tdIJ:,"ii pa1·ryı ~ıka1'j,) 

,·e!"iyor. 1 
Za.v.ı t11ccf r, Salliı Bosna. 

fabm.ruo nürde bekliye dur -
sun. me • ..=. .?.dam l.ayıplara ka
rışıyor. 

Dakı1':ılrı ge< iyor, daldkaiarı 

yiaları hepsi tahınindcn YCy!ı 

1 
kasden jı:aedcn ibarettir. Ne İn-
giltere, ne Amoril:.a. düşmanları
na kar._ı bi.iyle lıabGrlcr vermek 
taraftarı değildirler. ~alnız ge
çende Aınerikaıun ıncsul bir 
makamı, bir müsteşar tarafın
dan ı adyo ile sbylcnen fill sözle
re itimrıcl e<lilebiıır: 

"ingilteredc.ıı .ıldığımız tay
yare siparic.i 50 bine varmıştır.,. 

f;:ıntJer Jro,·alıyor. \'c, hadisenin B"'Jıc:ct SA.I•'A. 

mnhiye-tı ?.ı:.vallı Murtaznrun ks.- ----__::=====-----ı 
f :ı.~n.. damt eöiyor. 

~oluğu polis karakolunda ah- Sarıkamış(a kayak 
yor, basına g !enleri b~r bir an- . gösterileri 
lntıyor. Ad:-urun o~kalini tarif .!-

diy01. Saııknrnış 5 (a. a.) - Bura-! 
Bu kabil· <1 l:mdırıcıların fo- ya. gelen beden terbiyesi genel 

toğraflan \'e isimleri zabıtanın diı eklörli.iğü kayak rehberi dün 1 
lrn.labalık bir seyirci tarafından 

dosycınında zaten mevcud. Dos- a.lakn. ile takib cdil~n kayak göl:\
yalar üzerinde kısa bir göz gez- terilcri yapmıştır. 
diriş, Kırşehirli tüccarın 500 li- Seyirciler arasıııds•. komutan i
msım uçuran iyilikci adanım, le kaza lmymakamı yüksek rüt
Ercğlili meşhur dolandırıeı \'~ beli subaylar parti \'e halkevi 
yankesici oroen kara Bekir oldu reisleri de vardı. 
ğunu ortaya çıkarmıya kafi ge- iki saat. . üren bu gi.>steridcıı 

sonra garnizon komutanı tara-
li.vor. ~ -' fınd ... n askerı nıahfclde sporcu-

Bnyoji;lusw~: '? -Be .• oz: 1 1 muhtelif &mtleıe bağlı 78 mu- ta.kımlaı:a, ku a. bayP-
Ayni kuvvetle iki talnmırr kellef, Ma.l:ıtyn.da.n bir tnl.ın.ı dalyn.l. rı teYzi etmc1' 

<:arpıı;ması bir hayli c:Ç•tiı\ ol- (3) kisi bh· tn.kım lsttı.nlml ku- kendileıini tebrik etını 
lüb ve HclkcYlerindcn 144 at lct bal için dalın. üm .. ':tvat 

t.lu. Ee~roı';lusrmfolıı.r yirmi i~tirnk etmistir. Bu muazzam ğumr bu şekildi! raJı 
ildnci drlcik. da J"ot;i vnsıt::ısile atl"t. oı:dust!lıun koştuğu :,·o'lar uG\aın <.tme!eı:ini sL 
ilk golleı'ini ynptılnr. Beykozlu- tam'3.IDiylc kapanmUJ ve ltof;l' b~- Bumm ÜULı ine başta 
lar Uç uakj]rn. oıırn Mehıned va- tinc·iye kadar hi<~ bir vesniUn ı \'e Kuleliler, !faltepe 
sıtasiyle bernberli6-i teminde g1-:o. gcc.mesiııc imkan olm:ınıı~hr. k4leri tc!:)kil eden ~ 

Ko:iiUYH ı>eyre gelen (:i000) , Un lek biı· ~ızJa 1 ( 

ciknıe<lilt'r. F.ıknt Koc;i obt7. den fazla hrlk bu Gençlik m·- l dal:uiylc dircklörleriıl' 
ikind rlatık:ılarua i':inci: Bey- 1 dm:ı.nu yol ho:runcw mütemadi- yHı k ayr1lı~lnrdır. , 
oğhı~ro~· golünii de ~rı1t t:!•~ı- yen ~·1ıııl:ıyıb t~c;ç~ ctmi-:.lerdh·.: ' 
mını :'"~!.fuiycte ulc.0tırdı. Ko; u pa J:uru: .,,ışlı tra.ınvtt:~· de- enme 

Beyk<ızlul:mlan .Ali ha- posn. Zinchlikuyu, Asri mc-
lnh bir h:ırck ... t.inden dolayı ha- zarlık Ye a.\"l1İ ,~oıu takiben nın- 1 !-t u p a § J 
kem t.ar:ıfından s'lh:ı.dnn ç1lrnrıl- V;>.,..."!llat. • • 1 

B r · ı ı 1 Hasılatı sınırlarda\ 
dı. Bu surcUc on kisi kalan Be:v- u mes:. eyı 1er { s muayye , - d ı...· • • f • ı.. livı.:ıı Mehmcdcikkrc 
kozlular üstüıı oyn:ımalarm:.ı ?aman a -.ııtirmı~ Ye en. az.:ı .. a.- .~ • kımln: iF,tirnk cd n Kuleli rekor I iızcrc en kun•elli bjı'J 
rağmeıı gol -a.mmuuiliır nıaç hi- kn malr nıretiylc hüyi.ik !nünü kımlaı ı arasında buy( 
terken bir ele p naltıy:ıscbcb el- kup.ıfınt alımA,tır. ::Vluvu.-mla1 1 lumuvn. tertib edilın 
duklarınd:ın hakem Hüsııii bu haltına. ilk gl•len Ma!ntya. lakı- <lald teınenııimi;r.in tııl1 

(b. ... k ·· k ' .d.r) b' · mek üzcıc hulundug-11 
atıı:ıı B<'yon-ıuspor lehine vaı>- mı ıı· \.a ım \IC ı!Jl ı Hın-' 

J 'lik b ~ ı " • -k nuniyctlc öğrenmiş b1 
tınlı. Fakat ... ~ol olmadı. Bu sıt- cı ayr:ıgını a mı .. \"C w -ıını te:jkil ede atletler de ::ıynca bi~ Yeni futbol ajanımız 
retle Beyoğlusporlular pek de ı' ı·cr bayr.&k alnııslardıl'. İkinci 1 sut bu iBe layık oh!~V: 
U::;tiin oynamıyarak şunsh. ma- Kurtulus takımı g~lmi~ keza ta- miyeti Yermiş ve altı 
çı 2 - 1 kazandılar. kımı tc~ldl cdcu :ıtletlerc birer lüb m11rahluı~laı·ı bl.1 

mı 

J~enerbal~: 4 - Attmluii;: o 1ı !nönü kousu madal) ~1 \'eril- 18,30 da bölge ıneı·1' 
Oyuna Altıııtuğ haşladı. Ve mişiir. 3 ünci.iden 10 uncu.va. tolantı yapmak üzcrC 

k dal• ·ı l t-1. 1 .. 1 dilm~lerdir. Topln.n.tı 11 

tc ıditkfır akınlar.ı'a Fnner kale- ·a Dira ı e ge en .. ""ımwr ~ uı dı llin teknik noktaları 
sini zorla<lıl:ır. F'akat iyi oyun - §U ar r: - "' · ı · ·· ·· cel: t·e kıu·'a da cckil -
cuları olan Rüştüylc Hak- " lıncü ilrmızı davı, 4 uncıt Jar tanyviin edecelcW" Tr1 
kının bugün oyımmaması Altın Kab:ımc; - Atletik, 5 inci Kaba- J • t.-ış - Atletik 6 ıncı yine Kabat:;!i Beşiktaş, G:ılatasaı-s]t; C 
tuğlularııı netice alm:ısıua maııi _ Ailetik 7 inci Eeşikta.a ınül:cl- l:T.:ı.hc:e. Vefa ve Beyo;;:, 
oldu. Fcnerbalıçcfüer çok bozuk le(leri S inci 'l'a.ksim mükellef- lüb1cri arası 1 b YO.!:/ t 

EFİS DA ~SLARf t-r -S ŞARK~LARı 

Dolandıncımn takibine geçiliı-J lar şerefine yüz kişilik bir çay 
yor. On ın lrara yoliyle Mersine ziyafeti verilmiştir. G<>nçlerden 
gittiği öğı cniliyor. kayakçı olarak yazılanların sa

yısı elliyi ge~miştir. Be<leu ter-
Motosikletli polisler derhal biyesi genel direktöl'lüğü tara - • 

Ycn;ceye hareket ediyorlar V"C fmdan bu gcnçl~r için gönderi- ~ 
Kara Bel ıri Yenice istasyoııını- len kırk çift kayak ile buna ai<l 1 
da tı-r.nc binerken yakalıyorl:.ır. diğer malzeme de buray:ı gel- 1 
Dolandıncınııı üzerinde 230 ura mi3 b•ılunmakt..ı.dır. 
bultmuycr; paranın mütebaki p::ı-=-----=-ı:;;a;....-...... ozn-~=11 

Kurban bayr;mında Türk H;ıva 
kısmiyle bir sürü esya aldığı gö- Kurumuna yapacat,iınız yardımla, 
ı1ıluJor. tabr:ıtın g~zabın:ı uljrıyar:ık, k03rz-

Suçl dün ..,e!H '11".ize getiril - kı§ ortasında ycrıılz yurnuz kal:ın 
mi ı; a ı;E'ye eslim olunmu,.- v.-tandaçlar~ da elim zi uzııtmı" o-

ıaca6ız. 
tur. 

Ka1ıknlıala.n2 giil ti~cck bir mP\lf;Q 

POVıçEL FRED ASTAİR 
• a ınas ıra~li1 ha r. s 

. . 
g·A~ er~ ıçr 

ve ŞAHAr E ALiMDiR 

n 
h 
tJ 

• 
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Bazı 
rivayetler 
trafında 

(Bı;m&Kaleden -deYam ı 
İngıliz muharrııi şu sırada İ

talyan matbuatında Türkiye 
aleyhınde şiddetli neşriyatın 
tekrar görünmeğe başlamasına 
hususi bir mana atfetmek isti
y~r. Stefani Ajansının neşret _ 
tı.gı biı- telgraf İngiliz gazetesi
nın bu havadisinin drığrulu"u 
hakkıntla hiçbir ~übhe bırakm~-
maktadır Fak t b" . .. _ · a ız bu neşnya-
ta buyiik bir kıymet atfetmeğe 
meyyal_ değiliz. 1ta!yanın bugü:1 
nasıl bır vaziyette b 1 el -u un ug1ı-
nu biliyoruz İtıılyan f . . . 
k d' · a~ızmı 

en ı aleyhinde memlekette ka-
barmakta ld - ' 

. 0 ugunu gördüğü 
memnuıuyctsizlik hatt.it f 
ve .tim • ne ret 

ı adtiızlık kar~ısınd . ı..r 
endi. !ere düşmüştür B''a ıc"b. ı 
dakikada •~r t·.. . . oy e il' 

.-~ "" •Jım muhafaza 
etınek emeli ltal 
hala . Yan matbuatı"' 

b<>ynelınılel .siyasette İtal-
yan noktaj nazar . 
ti kalın . . ~nın b<r kıyıne-

ış gıbı ınutalealar der -
meyan etmeğe, etrafa tehdidi~· 
sanum - .- ·- " 
k aga, mesela Turkıyeyi 
orkut.ıcak ··t . . · mu eazz•mane nes-

ı ıyat yapmağa ııevketmek : 
ıün l - gu-• .ç o "a da - zarnrj d k 
olunab')' ıye abu! 
az ı ır .. Onun için italyan 

g etelerının ne ·riyatı T" k' 
yede hir bir tesi • ur ı -

y ln r yapamaz. 
a ız burada O 'k· 

selesi nı ıada me-
k ~vzuu balısoluyor ki 
h~ndaallimizoe bu mesele simdiki 

e ıenüz olgu d - · 
Giornale d'ıtaı· n.. egıldır. İl 
ikiada hakkın~ Turkıyeyi On
gizli b' a lngıltere ile 

makl ırlı anlruıma yapmış ol-
vadi ~ ıtd ~m ediyoımuş. Bu ha-

"'" ogru ol d -göze Garpıy ç·~na ıgı derhal 
O · · or. unkü Tiirk · 
nıkiada hakk d 1 ' ıyc 

bir . 1 ın a ngiltere ile 
an a~ma y· k 

aizı - apaca sa bunu 
b eınc"'"P hiç h 
Türk· '" · mu tac deiiildir 

ıye anlru· . o . 
icrııata 'masını yapar ve 
sele.· . da geçer. Onikinda me
le a"'~' bu harb tabii bir suret
den:d tkde<:ektir. ltalyanın Ak-

e ı hiikim' .. 
realite ıye. L hülyaları 

rerı;cveı• gün Oı~ik tl 1 J(·ıne indirildiği 
ı "' odakı talyan ntifuz . nıuvakl<at 
t u tarıhe kanı;acak 
ır. Ondan soıını d· -

nin alö.kadarl . a bu mesele-
d tan ar ·•rasında 

os e, lı~k ve , en 
gun b' adalete en uy-

ır tarzda kat•· 
m11&1ndan tab'" . 1 seklıni bul-
Binaenaleyh ~"· Şey olamaz. 
etme<re v~ ıı·•'. kİYf'niıı İ>;lical 

~ .... ı zorla ~ 
cı yoktur. maga ihtiya-

Ilitlerin Türk . 1 
mek .. ıyeyı elde et 

u.zere Onikiadadan b' k -
çını Şıtndiden .. . ır a-
etmek icin M Turkiyeyc terk
hakkınd~i ~~lım.yı zorladığı 
muhtac .. ;:ıa .. hızce teyide 
Füb . gorunuyor. Çiirık" 

ter harbin b· la u 
beri Türki . aş ngıcından-

k Yenın lakib etti - · 
c;:ı ,.e dii .... ~ . gı a-

- u"t 81Ylll!eli d 
tecrübe etmiıı old • efalarca 
iki adadan b. k ugu için On-

ır rıcı ıle 'l'ü k' 
ye Yolunu şaşı~ak k· ~ ıyc
madığına elbette k abıJ ol
ıni ti . anaat getir-

' t. Onıkiad 
talvan haki . aıun hepsi !-

' mıyetınden k -
muhakkak bulu çı a_cagı 
Yenin böyle 1ı· nurken Turki
kaplbnası avn: ır kombinezon'1. 

~ J b' ,~zamanda b" .. ;;;} ır gailct te~kiı _ _, uyuk 
İn ~ =ı('P. 

a' giliz muharriri İtalyan ga 
e zctelerinin . -
jri Tiirki . neşrıyatına bakarak. 
. y sa ~ey, korkutmak istiyorlar-

lerini ~~~-pek fena intihab ettik 
Til k'. . . uyor, Haklıdır. Fakat 

r ıyevı kork t 
daı.· · . u mak yolun -1 neşrıyatı h 
fena \"ak le tesacl" ~r zaman için 
ğa lllabkfund.u ııB Clntiş olma-

.. r. •U har1ı· f 
na guııler; oldu F k _ın e
"İ · b · a .ı.t Turkwe-·' ıırş~yk , 
rlcıııtlukl . rkutmadı ve 

rından ayıranı d 
ne rle Öv] 1 e ı. Ge-, e o acaktrr. 

Hı.ise, i caı · Jdl • n ıuı y AL('C. 
·~ T ramvaydan ati 

r~"i ğun t ıyan ço-
o~ D. opukları ezildi 

,~ un sabah sat 
P laköy _ Aksaı-a 10,30 da Or-

• ' ve vatınan Öm~r~attına işJıycn 
ıS' blunan 109 sa,1 ıı ınt illaresinde 

beı1en , rnmvay Tilr 
k Çarşıkapıya gelmek• . -

en romorkd n atlamak . li ı
Te\'UkP&zarı • ıs Y n 
kunduracı İb~~~ 6 nuınarad~ 
ki oğlu • ınun 6 yaş:nda-
rnUş ve· ~tı Alsınan yere dıiF
ğuıı. to • anıva?'.. ~rabası çocu
tir Ya~~ <;ıgnıyerek eztnış.. 
ilesine 1 ""'rrahpaşa 1'astaba
hakk kaldırılmış ve vatına 
!Jr. ında tahkikata hl !anını ~ 

1 

YENİ SABAll 

•• • elgra 
' elefon ve e Si aber e 

Y_unanlılar !Fransız -Alman İngiliz tayyarele-j İngilizler Bar-
~ıraz daha münascbatı rinin şiddetli diaya girdiler 

General 
Metaksas'ın 
beyanatı 

ılerledı·ler ca.,urafı,iı-.ci .. ayfada) k I 
daki esa3h tek demiryolu hatlı a 1 n arı 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

civaruıda harlı rüzgiinnın ya -
ladığı bu d1.ğlarda muha~emat 
o kadar mü~kül şartlar içinde cc 
reyan ediyor ki, bu zoduklaı-a 
inanmak i~in, insamn bunları 
bizzat görmesi liızmıdır. 

Bu manzara hakiki bir kabus
tur. Bir ileri hattına yaptığını 
ziyııretin son merhalesinde, buz 
kesilmiş, daracık yullardan ya
ya yürümek mecburiyetinde kal-
ım. Bu dağlarda sis 20 mctr~

den ilerisini görnıeeğ mani olu
yordu. Hazı noktalard:ı bu ileri 
hat, molörlü vasıtaların geçebi
leceği en yakın noktadan epeyce 
uzak buluııuyordu. 

Bu Şerait altında ekseriya ka
tırlar btle ağır toplan çekmeğe 
muvaffak: olailllyordır. O zaman 
i~i İnı;aıtlann yapması ü.zım ge
liyordu. Bu fedakarane çalışma
lara, son giınlertleki bir hücum 
parlak bir misal te~kil etmiştir. 
~'ilhakika biitün bir Yunan cü
zütamı, toplan halatlarla bir te
pey ~ıkararak geriden yaptı
ğı bir hücumla dü..~man mevzi
ni zaptetmıştir. 

Rüyet şartlarının fenalığı 
yüzünden ortaya çıkan bir çok 
müşkülata inzimanıen ansızın 
çıkan fıitınalaı mevzileri şid -
detle yalamakta ve etraflarına 
kar yığmaktadır. Bu mevzilerde 
Hoğuk sıfırdan çok aşağıdadır . 
Harckıi.Lın hakiki müı;killatını 
anlayabilmek için bütün bunları 
görmek lizımdtr. 

Bugün İtalyanların sol ce
nahı Pogradeçten çok uzaklar -
da değildir. Bu kasa ha gündüz 
!eri. tamarniyle metruk bir ka
saba mangarası arzetmektedir. 
Çünkü pek az kalan ahalisi an
cak geceleri gizlıce evlerinden 
dısarı çıkmaktadır. 

Geceleri İtalyan projektör -
leri Ohri gölünü aydınlatmak . 
tadırlar. Çüııkii İtalyanlar, Yu
ııanlıların ani bir ihrac, hareketi 
yapmalarından korkmaktad1r . 

Garbde toplanmış olan !tal -
yan kıtaları dağlarda kazılmL~ 
olan siperler içinde ve topçusu
nun hiınayeHi altında bulunmak
tııdır. Dağlarda tahaffuz ede
bilmek hemen hemen imkansız
dır. 

Yunanlıların bu mevsim ve 
bu mıntakaya göre büyük nuk
tarda ayakkabıya ve sair bu 
gibi techizata acele ıhtlyaCl var
dır. Mıntakanın ileri hastanele
rinde doklorlar bır çok doruna 
vak'aları müşahede etmişlerdir. 
Ben şahsan, bir çok defa, dağ 
tcpel~rinde yalınayak, güçlükle 
Ye yava~ yavaş yürüyen asker
lere rastgele.tim. Çok defa donan 
uzuvların kesilmesi zarureti ha
sıl olmaJrtad.ır. 

Çünkü nakil \'asıtaları ki.fi 
değildir. Bundan başka Yunan 
askerleri küçük :;a.dırlar altın
da yatınak mecburiyetindedir. 
Bu cadırlar kar üzerind, kurul
muş olup her tG.rlü hava cere
~anlanna maruzdur. Bu yüz-
:ıı askerl<>ı· fena havaların te-

sırınden kendiler· . h f 
d 

. ını mu a aza 
c ememektedir!er 

Bütün bunlara fa.n.. y 
cu . .ııCil, U-

nan mevzılerine '"'Pıla . ,_ n zıya -
re~ler, insana bu fedakar a5k.>r-
le~. k~az kund nıaneviye
lcnnın yüksekligini göstermek
tedir. Bu adamlar haftaıar~a 
kar içinde yıı..-.amaktıı "" yegane 
arzularım İtalyanl.ır!a bıı rı.n' 
e~el göğüs gôğüze gcl.nıc:k te,,- ' 
kıl etmektedir. Havalaı· müsa.id 
olur olınaz harekata b"şlanaca-. 
gı tahmin edilmektedir. ı 

Mfuıahidler, hiçbir sıkiı.yet se
si Jükseltmeden bu bm: derya
sında yavaş yavas İtalyan kuv-1 
Vetlerine Yaklaşan feclakii.r Yu
nan a_laylarıııa yünlü giyecekler 

ltedarıki il:in derlı,:;l k-<lbirlt!r a
ınmas r 

. 
1 uzumuna i. ret etmek-

tedirler. Bu dağlık mıntakadaki 
beyaz ,<;Öllenn d_ğer canlı sakin
leri kurtlarla kargalardan iba
rettir 

Brcııner,dn.n geçmektedir ve 
bu yol, aylardanberi azami su
rette kullarulınıştır. İtalya:ia kö 
mür ve iptidai madde yokluğu, ' 
Alrnanyadan İtalyaya her gün 
büyük mıktan.la tren tahrikini 
mecburi bır vaziyete sokmakta
dır. Bu trenlerin, mümkün ol
duğu Kadar sür'atle yeniden 
tahmil edilip yola ~ıkarılması 

icin Almanyayu geri dönmesi de 
l3.zın1dır. Avnca Brenner'in ge-• 1 
rek A vıı..<turya gerek İtalya ci-
hetlndeki yokm;ları çok diktir 
ve trcnlen çok yavaş ilerl<>meğe 
mecbur bırakmaktadır. 

Eıter Almanya, İtalyaya mü
hım yardımda bulunmıya ka
rarlaştırdı ise ikinci bir demir
yolunun elde edilmesi elzemdır 

ve Mont - Ceni.s yolu bu isi ik
mal edeCPi<tır. 
V~hy hükümetinin sarih su-; 

ıette mutarekc ahkamını te- 1 
cavüz eden bu fedakarlığı yap
mağ·a hazır olup olmadığı ma
l(ım dd\ildir. Mihverin ihliya~

larının Vichyye nıüsaid bir flr-1 
sal vermiş olması mümkündür. 
Petaın, filodan müstemleke im
paratorluğundan ve Fransadaki 
kendi prestiji ııd~n terekküb e
den kozlannı elde tuttukça, hiç 
şübhesiz Alman tazyikine kuv
vetli mukavemette bulunacak -
tır. Vichy<leki vaziyet çok ka
ranlıktır ve hatta kabinenin 
vaziyeti dahi, fasisl taraftarı 

Baudouinin istifası hariç, meş
kük kalmakta berdevamdır. Son 1 

haberlere göre, Vichydeki va
ziyet, hıgiltere ve müttefikleri 
için <'eS&r"Pl kıncı bir mahiyet • 
te değildir. _; 

Madrıd 5 (a. a.) - Reuter: 
Madrid gazetelerine Berlindeıı 

gelen haberlere göre Alman Ha
riciye Nazırı, şimdi Vichy'de 
cereyan eden mücadelenin Al
man taraftarları ile Almıın a
leyhtarları arasında yapıldığını 
ihsas etmiş ve ileri Frangız -1 
Alman tesriki mesaisinin bu mü 
cadelenin -neticesine bağlı bulun
duğunu söylemiştir. 

_\iman Haritiye Nezarctinc'e 
beyan olurıdnğuııa göre Vichy
de Fransa ile Almanya arasın
da iş birliğini istemiyen kuvvet
li bir züırcre vardır. Bu zümre 
bu isbirliğ'i siyasetini baltala 
maktadır. 

Y nıuı reo;mi tebliği 

Atına 5 (a. a.) - Ynnan oı
duları başkumandanlığı tarafın- 1 dan 4 kanum!sani akşamı neş
dilen 70 numaralı resmi tebliğ· 

Muyaffakıyetle neticclene:ı ' 
mevzii ba......,ketler yapılmıştır. 1 
204. ~ir alınmı.·tır. Bunların a. 
rasında bir kaç zabit de buluP.
maktadır. Bundan baska bir eok 
otomatik siliı.h ve sai~ malzeme 
iğtinam edilmiştir. 

Bir Yunan talıtelbalıiriııin 
mnvaffakı)·eti 

Atina 5 ıa. a.) Yunan 
Bahriye Nezareti dün ak!:Rm a
sağıd· kı tebliği n.,,:retrniştir: 

Londra, 5 (a.a.l - Hava ne
zareti istihbarat daire~inın bil-
dirdiğine göre cuma günü Al
manya üzerine yapılan hava a
kınları çok tahribkıi.r olmu~tur. 

Pilotlardan biri, yangınların bü
tün şehri aydınlattığını söyle
miştir. Bir çok pilot raporları , 
infilakların çıkandığı aydınlığın 1 
ve yangınların uzak mesafel~r
den görüldüğünü kaydetmekte
dir. Hedef ittihaz olunan sa.ha-
nın merkezine bir çok tam isa
betler vaki olmuştur. 
Dumanların 3000 metreye ka

dar yük.~eldiği görülmüştür. 

Yangınlar yeni bombalar düş
tükçe mütemadiyen genişlemek
te idi. Bu akınlar esnasında ga
yet büyük 20 yangın çıkarıldığı 
teslıit edilmiştir. 

Daha küçük diğer yangınlar
la beraber ceman 50 yangın 

kati' olarak müşahede edilmiş· 

tir. Maamafih yangınların tek~r 
teker sayılamıyacak kadar faz
la olduğu mu)1akkak telakki e
dilmektedir. 
Hücumıın soı,urıa doğru şeh

rin üzerinde dola.şan pilotlar a
sa.ğıda gördükleri manzaradan 
pek müteheyyiç olduklarını söy 1 
!emişler ve Bremen ~ehrini, ten- I 
\'ir edilmiş muazzam bir Noel 
ağacına benzettikleri ili.Ye edil - , 
mistir. Bu akınlar akşamleyin 

erkenden başlamış ve ilk tayya
re sehir üzerine saat 19 dan bi
raz sonra gelmiştir. 

Şehri en son olarak terkedcn 
tayyare, 22 yi biraz geçe Bre -
menden ayrılmıştır. 

Gece hava çok açık olduğu 
cihetle pilotlardan birı 3000 
metre irtifada uçtuğu halde 
Huntems kanalında iki geminin 
bulunduğwm gayet mükemmel 
bir surette teşbiı; etmiştir. An
cak dunlanlar ve ale\"ler yük
selmeğc başladıktan sonradır ki 
pilotlar, hedeflerini tayinde 
zorluk çekmışlerdir. 

Filhakika bu dumanlar ve 
yangınlar fabrikalarla gemi tez
gahlarının etrafının iyice seçil
mesine mfıni olmuşttrr. Alm&n
yanıu ikinci limanı Ye büyük bir 
sanayi merkezi olan Bremen bir 
çok çeşidli hedefleri ihtiva et
mektedir. İıışaatı bahriye tez -
aghları il~ denız üssü ve silah 
depoları bomlıardımao edilmiş
tir, tayyarelerimiz, bunlardan 
başka bir çok fabrikalarla., ant
repolara, demir yollarma \'e gar 
!ardaki emtia depolarına hü -
cum etmişlerdir. 
Yangın bombalarından maa

da, yüksek infilaklı büyük çap
ta bir cok tabrib bombaları da 
atılmış ve bunlar büyük hasar
lara sebebiyet vermiştir. Tay -
yarelerimızin mürettcbab, ou 
bombaların parçalarının gökle
re fırladığını görmüslerdir. Şeh 
rin en büyük fabrikalarından 
birinin bir ucundan öbür ucu
na kadar alevler içinde oldu~u 
mü~ede edilmiştir. 

Ayrı ayrı çok şiddetli infiliik
ler işidilmiş ,.e bir garın depo
sunda bombaların patladığı te~
bit edilmitlr. Bu garda cıkarı
lan yangın demiryolu boyun
ca teveSBü ederek ~ehrin kena
rına kadar uzanmı~tır. Bazı sa
nayi mahallerinde umumi b;r 
mahiyet alan yangınlar bütün 
sahayı kc.>if dumana boğmuş V" 

burada alev ve duman kütlesin
den baı;ka bir ey görülmez ol-

1 
muştur. ı 

Alina, 5 (a.a.) Yunanis-
tandaki İngiliz hava kuvvetleri 
uınumi karargcihının tebli(Ti: 

İngiliz hava :kuvv<'tlerine 
ınensub bombardıman tayyare
leri Elbasanda yollamı iltisak 
noktalarına ve d.ıger a.skeri he
deflere çok mu affakıyetli bir 

1 

hücum yapmıı;lardır. Bütün 
bombalar şehre düşmüş ve bü
yük bir yangın çıkararak siyah 
bir duman sütwıu yükselıni~tir, 

Alınan fotoğraflar, binalar 
üzerine tam isabetler vaki oldu
i:unu \'C müteaddid )angınlar 
çıktığını göstermektedir. 

31 Kıi.rıunuevvel tarihınue 
Grenwi<"h saati ile sflet 6.20 de. 
~;ıaııidis'in kumandasındaki Kat 
somis denizaltıeı, Adriyatik de
nizinde J..IonOC'rs noktafinıın 0:ı 
mil şimali ;;arbisinde ke.5if ge
zerken. biri önde biri arkada ilri 
topl.ı mücehhez muavin gemiler 
sınıfındaıı bir düşman siliı.hlı 
petrol gemisine rastlamı~tır. 1-
talyan bavr~ğı.n1 ta ıyan bu ge
mi, ş;an - Giovamıi di Medusa 
istikametındc i!.:rlemckte idi. 
Yunan o niza !tısı derhal hücuıoı 
vıızi~etine geçmiş \"e biraz ,oıı
rn iki t r ·iJ atmıştır. Petrol g~
misi , garbe d~Tu d 00!'<'rek bu 
torpiiler,Ivn k 11rtu!mu'itur. T>eni
zaltının kuınıındanı, hiirumg 
münıkü l:ı.n bütün rnsıt.alarll 
deYö.llla azmetmiş bulunuyorcıu 
Bunun ~·ine deı~izaltı derhal 
d,..niz üstii.ne ~ıkmır \"t• vıldırıın 
siiratiylc b ~".iz ınctn:. mesıı
fcdPn topla hüeum c-tnıişUr. Bir 
l:ac rı.tcşi ruJtcakib, pet:-o! gemi
Fi at a:m·~ ,.e bcnzi.s..,i:ı \'C mü
himmatın :va~n,.ası He ı:::iddetli 
infilakler vukua gclmıştir. Ha
reketini l< ıtrnldım nınbrunı bir 
hale gelen 11ctroi. gGlllisi rüzgar
la Yugoslav sclı' '"" sürüklen -
nıiş \•e karaya ob.ırnıw;tıır. 

I'umaııdan S;ı.ıcidis bu mu -
vaffakıvelinüen dul'.ı~'l J:ı ~ dere
ce terfi eililmi<ıtir 

Bütün bu harekata iştirak e
den tayyarelerimiz üslerine <lön 

·miIBlerdir. 

(Bat tarafı 1 inci aa;;fada) 

Dü,manın sahalarımıza yap
tığı hava akınları neticesinde az 1 
zayiat ve malzemece hafif ha- ı 

sar kayedilıniştır. Havıı muha
rebleri esnaS1.ndıı avcı tayyare
lerimiz şimdiye kadar sekiz 1 
düşman tayyaresini alevler için
de dÜl/ürmüşlerdir. Tayyarele -1 
rimizden üçü dönmemiştir. 

Yuna.o ct>bhesinde mevzü ma
hiyette bir hareket esnasında 

bir nı.ıktar siliilı ve esir alın -
mıştır. 

Hava te«ekkülleri hareket ha---!inde bulunan düşman kıtala -
rıııı bombard1man etmişler ve 
mitralyöz ateşi altına almışlar
dır. 

Şarki Afrikada dü man tay
yarecileri Somalinin bazı mııı

takalarına bombalar ve risale-
leı atmışlardır. 

Sudan hududunda mutad top 
çu faaliyeti olmuştur. 

İn~iz filosumın harekatı 
1 

Kahire 5 ( a. a.) - 3 İkinci
kiinun günü Bardiya müdafaa_! 
sına karşı ateş açan ve lıu su
retle kara harekatını takviye e- 1 
den İngiliz barlı gemilerinin 
bombardımanı hakkında şu taf-j 
silat alınmıştır: ı 

Hücum cuma sabahı erken -
den 6.30 sularında ba lamıştır. 
B:ırd1yay1 altı haftadanbeıi bom 
bardıroan eden, su kesimı ha
fif gemilerın hepsi limanın ö
nüne gelmışlerdir. Bu gemiler a- 1 
rasında 380 lik iki topu olan 
bir monitör gemisi de bulunu · I 
yordu. Bunları büyük gemiler I 
takib etmiş ve bunlar sahilden 
altı mil mesafede durmu~lardır. 
Bu sırada hücum başlamıştır. 
Mu hare be filosu mare,"3.l Grazi-
aninin kalesi üzerine en aşağı 
300 ton obüs savurmuştur. Bom
bardıman 90 dakika sürmüştür. 

Hava şartları son derece mü
sait bulunuyordu. Deniz sakini 
ve rüyet mükeınm,.ldi. Ate$e a
miral gemisinin 15 pusluk top
larının ilk salvosu ile basl:ınmrn
tır. Bundan sonra bütün zırhlı

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

1 - Yunan ordusu, kalite iti• 
bariyle ltalyan ordusundan üs
tündür. 

2 - Bu ordu 3iik.sek idealler
le hareket etmektedir. 

4 - Yunan ordusu muayyen 
bir gaye ile harbetmektedir. Bu 

1 

gaye de mütecavizi tardetmek- l 
ten ibarettir. f 

5 - Yunan askerleri her nok-j 
tai nazardan İtalyan askerine 
faiktir. Ve ordumuzun kadrosu 
müstesna kabiliyetlere sahih J 
bulunmaktadır. • J 

Bütün bunlara şunu da ilive 
etmek l:i.zımdır: Ordıınmz, ar
kasında kendisini tamamiyle 1 
milli davaya vakfetmiş tekmil 
bir milletın teşkil ettiği muaz -
zam mane\i kuvveti hissetmek
tedir. 

Harb gayelerinin neler oldu
ğu hakkmda sorulan bir suale 
cevaben Mctaksas demiştir ki: 

"Bu gayeler memleketimizin 
istlklal ve tamamiyetini temin 
etmek \"e Yunanistanın maddi 
ve manevi kuvvetlerin serbestçe 
inkişaf ettirebilmekten ibarettir., 
Bittabi bu başka milletin Z'1.ra· 
rına olmıyacaktlr. Asla, fakat, 
diğer herhangi bir milletin del 
bizim serbest inkişafımıza mini 
olmasına da müsaade etrniyecc
ğiz. Yunanlıların ecnebi ellerde ı 
kalmasına müsaade edemeyiz. 

Yunan milleti, cebhede ve ge
rilerde kahramanlıklar yaratı-• 

yor. Bütün meşakkatlere ve 
mihnetlere kaya parçası gibi 
göğiis geriyor. Bu muka\'emetı 
daha mnntau.m ve muttıuit biri 
şekle koymalıyız. Her türlü mih
neti tebessümle karşılamalıy:z. l 
İşte bu, bize zııferi temin ede -1 
cektir. O zafer ki daha ~imdi
den bizimdir. 

lar, birer birer liman önündenı------===='----
geçerek 15 pusluk toplariyle 
Bardia.nm §İmali garbi t<>pesini 
ııiddetle dövınüşlerdir. Düşma -
nın sahil muhafaza bataryalan 
bu bombardımana mukabele et
miştir. İtalyanların bu meydan 
okı.ımasına muhriblerimiz en 
küçük toplariyle cevab vermiş
lerdir. Bir taı-.ı.ftan 15 pu"Juk 
toplar endahta devam ederken 
diğer taraftan bütün muhrible
rimiz ateşe iştirak etmiı;Jerdir. I 

Bunun üzerint: b\;yü!< gemiler, 
harekat sahasını terketmek ü
zere tekrar liman önünden geç
mişlerdir. Bu c..ııada gemileri -
miz, limaıun miidafaa mevzile
rini yeniden şidd~tle bambardı
nıan etmişlerdir. Bıı sırada bü
yük ka:;a parçalan, askerleri ve 
müdafaa tesisatını ezerek ve 
tonlarc.a ~ yuvarlayarak deni
ze <lökülmü~Uir. Bu inhidam 
gök yüzUnll toz bulutlan ile kap 
Iamı<.:tr~·. 

Büyük g-emiler ateşi kesib U· 

zaklasırken sahil bataryaları 
tekrar cnd"'hta başlamıştır. Fa
kat bu gülleler lngiliz gemileri
nin ol<lnkiarı yakın yer!ere düH
müştür. 

Bu esnada gemilerdeki müret
tebat karada A\'ustralya ordu:;ıı 
topçunun, şiddetlı bir hücumdan 
sonra müstahkeın me\·kiin mü
dafaa hatlarında bir gedik .ıc:
tıklarını görmüslerdir. 

Bir ~.in evvel üssü bombardı
man etmiş ol:ın en küçük gemi
ler muharebe filo. unun hareketi 
devam o<lerken seyirci kalmış
lar, fakat bu filo çekildikten 
sonra ale'c ba.-;hyarak aksama 
kadar bombardımana de,·rı.m ·t.
mişlerdiı. 

Bir torpido mutıribi geceleyin 
Bardia liıruuıının til icine ~:adar 
girerek bir ltıılyan gemisinı blt
tırınış n> diğer bir gemiyi ya
kalayıb ;;<'tirmiştır. 
•llaıwü kun'f'ti ~ÜkM"ltınl'k 

ifu 
Eiil. 5 ( a.a. l Reutcr: 
Basler • achrichten ga~t i-

nin a muhabıri, ltalyııda 

halkın maneviyatıllı viıkselt -
mek icin büyük faaliyt'l ıınrfedil
diğini bildirmc1."te \'e Roma si
yasi nwlıfilleıir.in yakında Su
vcy:ş nurtıkıun dahil olmak üne 
Akdcni le büyük bir mihver 
tııa.....-w:ı:nun vuk ıa ~lec<>ği tah 
mın edı nı l:te o'duifunu ilave 
ey le!'1 kt<..1J.' r. 

Deniz ticaret ta
limatnamesinde 
değişiklikler 

Türk deniz ticaret talimatna
mesinin denizcilere aid hüküm
lerin.de bazı değişikJ.ıkler yapıl

m~r. Bu değiıjlkliğe göre, li
man içi. göl ve nehir yolculuğu 
sınırını a~an yelken veya hem 
yeiken ve lıcm motör veya yal
nız motörle müteharrik ba lıkcı 

. ' 
vasüngerei vasıtalarında bir re-
is bulunacaktır. Bu vasıtalarda ı 
ayrıca deniz şöföıi.i şahadetııa

mesini haiz bir makinist buluna
caktır. Seyir salrnsı yurt dışı 
açık ve büyük kıyı deniz yolcu
! uğu yapan 100 ve dalın az bey
gir kuvvetinde olan molörle mü
teharrik deniz vasıtaların:la bir 
baş makinist, tir makinist yurt 
uzun ,.,, kısa kıyı deniz yolculu
~ yapan 100 \'e daha az beygir 
km'Vetinde olan motörle müte
harrik deniz vasıtalarında bir 
makinist bulunacaktır. Bu tal!
ınalnamenin meriyctin<1~n 5 yıl 

sonra, liman içi, göl ve nehir yol
culuğunda çalışan makinesi' 
dft veya ı;;o beygir kuvvetin -
den fazla olan yolcu gemilerinde 
bir ikinci ve bir üçr.eü sınıt 

makinist, makinesi tek veyi! 150 
beygir kuvvetinden a ıolar. yol
cu gemilerinde bir üçiincü sınıf 

m.ıkiınıt bulmı,ıcaktır. Bu ma
kmisllere 2-1. saatte fi saatten 
fuz!a !ıızmet 
ccktir. 

gördüıi.ilemiye-

Çin-Sovyet anlaşması 
Çuııking, 5 (a.a.) - Takım -

pao gaz lesine göre, Çin yü -
nüne mukabil Sovyet makinele-ı 
11 ve askeri malzemesı verilme
si h: lıkında ikinci bir Sovyet 
Çin n:übadele ve anlaşmaı,1 

perşembe giinü imzala nnm;tır . 
Çın ca:ınna mukabil malzeme 
verilmesı hakkındaki birinci 
So ·yet - Çin anlasması - geccnj 
ay imzalanm1ştı... 

Sayfa : ~ 

iz it ikinci 
kağıt 

fabrikası 
(Bıı tarafı 1 incide) 

birinci kağıd fabrikamızın suyu 
ile ve münavebe suretile diğer 
fabrikalarımızı da çalıştırmak 

mümkün olacaktır. Üınid edili -
yor ki buna ihtiyaç ve lüzum 
kalmıyacaktır. 

Selliiloz Fabrika.~ı: 
Sellüloz fabrikası her iki fab

rikanın muhtaç olduğu sellülozu 
da tamamen temin edecek ve 
hariçten sellüloz idhaline ihti • 
yaç kalmıyacaktır. Fabrika, bu 
esas üzerine kurulmaktadır. 

İhlnci Kiğıd Fabrika.~ı: 
İkinci kiiğıd fabrikamız gaze

te ve sigara kağıdı. imal edecek
tir. Fabrikanın imalat kapasite
si bu iki maddeyi bol bol önliye
cek kudrettedir. Artık kolaylık
la tahmin etmek ınümkiin olur 
ki ,ikinci kiiğıd fabrikamızın i't
lemeğe başlamasından sonra, 
gazete kağıdı davası kalmamış 
olacaktır. Fabrika, kitab, mec
n1ua kiğıdı için de ayni garanti4 

yi vermekte tereddüd etmiye • 
cektir . 

Biitiin Maddeler 
Yıınlınııın:dını istihsal 
Edilect>k: 
Kağıd ve sellüloz sanayii için 

elzem olan bütiin maddeler, şim 
diye kadar hariçten getirilm k
teydi. Şah, kaolin, reçine, odun, 
kimyevi bombalar, paçavra ve 
saire .. sellüloz Hanayii müctiileOO 
!eri, bu maddeleri aİtık kendi 
y,ırdumuzdan istihHal etmt'ğc 

ba~lamı~ bulunm:ıktadır. 

Şab, reçine, boyalar, kaolin 
gibi maddeler yurdun nıuhlclif 
mıntakalarından temin edilme -
ğe başlamnışlıı. Köknar odunu
nun da mr>mlek~t ormanlarınd:o 
kiifi derecede bulunduğu ve ye
tiştirilmesi de kabil olduğu gi). 
rülmüştür. 

Fabrika bu ormanları kendi 
hesabına alarak işletmek iste -
mektedir. 

Klor fabrikası da kurulmağa 
başlanmıştır. Bu fabrikalarımı
zın inşaatı da devam etnıel<tedir. 
Fabrikanın makine aksamı harb 
den evvel getirilmişti. 

En Bö)iik Mc>Sek>: 
Malüındur ki, birinci kağıd 

fabrikasını Alman mütehassı 
teknisyen ve işçileri kurmuş ve 
işletmişti. 

Harbden sonra, bu miiteh'lSsı~ 
Almanlar memleko'tlerine don · 
müşlerdir. O zamruı hası}. oları 

kanaat ikinci kiiğıd, sellül1Jz ve 
klor fabrikalannuzın inşaatları· 
nın yüzüstü kahcağı, birinci 
kağıd fabrikamızın da işlemiye
ceği idi. Halbuki, bu fabrikala
rın inşaatları hiç durmamış, de
vam ctmi$. birinci kiğıd fahri· 
kası da faaliyetini bir misli na· 
ha artlırmıştır. 

Türk mühendis, iııçi ve teknıs 
yenlerinin zekıi. ve ve kabiliyet· 
!eri, kağıdcılık gibi yepyeni bir 
sanat şııh<sinde tamamen muvo f 
fak olmuştur. Bu fabrikaları -
mızı bugün Türk mühendk; ve 
i~çisi kurmakta ve işletm ktc -
dir. 

hın.itteki İnki.,af: 
İzmit C\'\'elcc 14 bin nlifuslı 

bir vilayet merkezi idi. Bugür. 
şehrin nüfusu 30 bini bulmus
hır. Şehir günden güne o:;lizel
lesmis ve hayatiyat t>uımuştur. 
İzmit, bu inki~afıııı lriiğıd \,' • 
seHüloz sanayi n1iie::;sesE'letinın 

\'Ücucl bulması ile kazanını. lir 
Bu :ırada şehirde i siz kimse 
kalmamu;, eskiden boş gezen ve 
kahve köseleıinde şaklayan tav
la pulla.ruıa, papazın kızına gö -
nü! sunan genrler, birer iş mes
lek ve sanat sahibi olmuı;lard!r, 

İzmitte \'e \'İliiyetin her kö -
sesinde kiiğıd fabrikasının maz
hariyeti görülmektedir_ 

İzmit halkı fabrikadan, fabri
ka da İzmitin çalışkan ve temiz 
halkından memnundur. 

Körfnli 

Şaka yapayım derken 
arkadaşını yaralamış 

Sirkecide Hüdavendigar cad
desinde 13 numarada köfteci 
çırn,ğı Dursun oğlu Yusuf Ayan 
diğer çırak Mustafa ile şakala· 
şırken Mustafa elindeki ekmek 
bıçağı ile Yusufu kalçasından 
yaralamış ve müdavatı yapıl -
mıştır. Suçlu yııkala~ır. 
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koşularına YOLCULUK 
Elazıg' da yapılan Atatürk ı sı111M1 PAZAR 

8.00 Progranı, 18.00 Program 

810 genç gı"rJı• 1u.o3 Haı,crı.r ıam :r.ıuzı1< 
• 8.18 Muz,J.ı.. 19.15 Müzık 

1

9.00 Ev *kndıııı 19.30 Haberler 

(Dünkii ı-a;ı.ıdaıı devam ) 
Bu davet Y cdad Bey tarafın

dan bir şartla kabul edildi. Mel
diya haber \erilmıye<;ek, ua
vetten ve kabulden haberdar ol
mıya.cak hakıki bir ~·,.prız ya
pılacaktı. 

Osman bu tc·klift<"o ganb hır 
haz duydu ,.e memnuniyetle ka
bul etti. Haıeııct cttileı. Şehir 

.ic;ine kadar berabPr geldileı. 
Yolların ayrılmaNı lazım geli

yordu. Yiızbaşı \"eılad baııta ola
ıak el sıktılar ve ayrıldılar. 

.Melda çözemtdigi bir muamma 
karı;ısında ıdi. Nedeo o~man gi
derken garih bir bakı~la eru~te
BİD~ balmuştı? Nedım Meldarun 
elini sıkark"11 yüzü kızaTmıHtı 

ve neden hıç bw ~ey HÖyleinıye
rek ayrılmıtjt.ı? ·ı 

sansınız, <li:yc ~<>ylcniy,)r. Ne var 

bu kaılar giıle•:ek. İnsan kandır-ı· 
mak hoşunuz.ı mı ı;ıdıyor. Diye. 
onlara çıkıı,ıyordu. 1 

Bu dağını!< dekonı Osmanııı 

metin i<lar<'~i topladı. ÜzülmP- 1 
yin Bayan Melda, sürpriz yalnız 1 
sızc değıl bana da oldu. Ben si-1 
zi araba ile geltxek,iniz diye ön 
kapıda beklıyoı•luın. Üç muhte- j 
şem sıirnrinio bu yola saptığını ı 

görünce nefes nef<'l'e koşar&k' 
ancak yetışebildim. 

Miısa de c~Jıniz atları Ahmed 1 
çavu~a \•erelım, diytrek yağız 

yiL•IÜ bir köy deli~a .. ıısına tes
lim dli. 

Limon Pfrrtalial ağa.ı:Jarı ara
sından ilerliyerek bir mı>ydanlı
ğa geldiler. Burada kendilerini 
dört ki"i kanpladı. 
Nuı yüzlü beyaz ~akallı bir 

ihttyar 0Rmarun babaHı. Yanık 
ve mıitebes.~ım çehrelı annf"bi, 
temiz yüzlü bir abla bir de el-

Elazıg, ıHususi) - Her sa -
hada, her gün yeni yeni terakki 
hatvekri atılan 1 üncü umumi 
müfetti~lik, Tunceli villiyetlerı 

merkezi, Elazığda spor işlerinin j 
de ıslahına ve B. T. G. D. lüğü
l'Ün umumi faaliyet programı - 1 

nın tatbikine başlanmı>ıtır. 

1 

B. T. \'C spor mcrkeı.len kazo 
ve köylere yayılmakta, her ta -
rafta alaka ile karı;ılanmakta _ I 
dır. Bu cümleden olarak son ) a
pılan Atatürk ko~usuna 6 kaza. 1 

8 nahiye, 5 köyden 35 i kadın ol
mak üzere 560 gen<, iştırak et -
m iştir. 

19.4:5 Muzik 
rinciliğini 6.6 dakikada gençlik 12.30 Pıof'"''' 2P.15 Radyo gazel 
klübünden Ziya Atlet, ikincih ~ 12.50 i-fr.hf'rl«r 211 45 Müzik 

ğini 6.23 dakikada To. A. dan ı2.33 Mtwk 21.30 Konuşma 

Fikri, ü<.;üneülüğünii Top A. dan 13.05 l\1,111 < 21.45 Müzik 

Muharrem, 4 üncülüğünü gen~ · ı H.00 Muwc 22.30 Haberle» 

lik kliıbünden İh8an, beşincilıği- * 22.-15 Muı.lk (pi.) 
23.30 K~ıvanış. 

ni piyade alayıııdaıı Kazım ka -
2.anmış, Top~u alayı 11 sayı ılc 

1 

takım birıncisi, gençlık klüp 12 
sayı ile ıkincisi, piyade alayı 25 
sayı ile üçüncüsü olmuşlardır. 

160 sporcusu ko~uyu bili ren on: 
yedinci tümen Atatiirk grup bı
rincisi, 70 sporcusu yarışı biti
ren genc.lik klübü grup ikinci•i 
olmuştur. 

Pasif korunma 
denemesi 

"Veni Sabah,, ın 
ilan fiyatları 

--<>---

Kr. 

Başlıh maktu olarıık . '1'50 
Birinei ~ıı.yfada .....ınmi 500 
İkinci ,, ., S50 
Uçimcu ,, ,, 300 
Dört.ltiocü ,, ,, 100 
Bt>şinci n ,. 75 
Altıuc· ı ,, ,, 50 

Kastamonu 5 ( a. a.) Dün bu- ı 
rada muvaffakıyetle neticele - . 
nen bir pasif korunma deıwm~-1 1 

•~s~i ~y~a~p~ıl~m~ı~~~t~ır~ ............... ~ ... .!:::::::::::::::::;:::::::::::! 
. 1 

1 

s 
2 
4 

8 

35 

80 

soo 

- 2000.-

lOOIJ -

700 -

000 -

250 - :!000.-

100 = 3500-

O günü takib eden gıinlcrue 
Heldfıda bu zamana kadar his
ıietmediği bir yalnızlık ve iste
yib de yapamadığı bir muvaffa
Juyetsizlik ,·ardı. . ma yan~klı yavru. 

Merkez kazasınd:c spör<"ular 
arasında yapılan hüliik koşu <ht 
tam 25{) gencin işiirakile ( Tü -
men, İnönü, Gazi, Cünıhuriyel 
meydaıu, Vilayet lrnnağı yolu ü
zerinde yapılmıştır. Bölge La~ 
k:ını ve Elazıg valisi Asım Tü
reli, sporcu başkan Suad Kutal, 

'4 üncü umumi müfettişlik, \'İla· ı 
yet mü•avir ve mUdiranı, 17 ncı 
Tümen erkanı ile binlerce Ela- 1 

zığlının takib ettiği· kr.~unuıı bi-

~Sıhhatini sevenler - ı 
Vakit vakit bu tahW edcmeai

ğı hisler zihnini kurcalıyor. Ge
zinti sonunda karşrnına dıkilen 

ÜQ istihfamı çözıneğe uğraı;ıyoı

dlL 
Cuma akşamı enİ§tesi yemek 

yerken yann akşam bir mehhb 
eğlence::;in.: davetli olduklarını 

söyledı. Ablası memnunı:;etle 

kabul ettı. Melda gayrı ihtıyaci 
olarak sordu: Nasıl bir davet? 
Kimler var orada•. 

y; z!ıa~ı • • dad c~vab verdi; 
- Hususi bir davet küçiık ba
yan, bır arkadasın bah~eRi. lPl- 1 
dil mukalıcl<• etmedi &1~ka hır 
bahse girdiler. 

Erleı.-ı gün yiızbası gidcrkcıı 

§il samu"f!İ emri vereli. Bayanlar 
ben yedide geleceğim hazır olu
nıı7_ Atla gitmek ımcburıyet: 

vaı· o şekildl' giyinıruz. 
Melda ben gitmez: em olmaz 

mı• dıyeccktı. Diyem~-dı. Enış

tesi veda ederek çıktı. 
O gün Mc!d da ı;arılı hır ha-1 

leti ruhiye vard Hem gıtm k 
1 

istemiyor, hem de ıcden ge!Pn 
biı· arzu ile hazırlaruyc rd· 
Akşam saat yediyc doğı u ikı 

kadın da ~ok şık giyinmişlerdi. 
Vedad Bey ikisini d~ bah~cde 

hazır buldu. Hemen ata atladı
lar. llen emri!'. alınca Meldarun 
ve ablasın.n atları da harı·kete 
geçti. Şimdi önde \'~'<.!adın, ar • 
kad:ı Melda ıle ablasıııın uU a
ı61 bir ahenkle ile liyordu. 

Bir saat süren bir yoldan son
ra bahceler i~ıne daldılıu. Yüz
başı V cdad bit" bah~e kapısının 
önünde uunlu ve attan atladı, 

karısı ılc baldızının inmesine yar 
dını t-derken kapıruıı iiniınde Os-1 
man lernnd endamı ile b<>lirdi. 
Meldiı dönünce Osmanı gordü ve 
zabtdmiye muvaffak ulama<lığ1 
hır <~ğlık kopardı. ~~işlcfü ve 
abla"' katıla katıla gıilüyorlar

du. · 
Bu ani tesadüften; ı;ayn ihti

yarı c;ıkar(hı::;ı ~l"'Stl·n şaşn an 
Melda kıpkırmızı olmus. yüzüyle 
l'niştr çok feno.!-ııııız. «_.;ok fena in-

Kuylükr benim bu halimden, 1 
bıı si>zlt•rinıden hır şey anlaya- ı 
mıı lıLır. deli ,,ldu~'llnll zanıwdi-

1 

Y.utfarılı 1 
' l\üylt.İlt•tdl'O birı • 

Arkad.ıs Alferd dedığin 
l<mıdir? 

OC'ıli. l~t·ıı yatlı~ım yt·rden 
doğrularak ı·trafınıa bön bön 
bakındım. Kendi kendime: 
-Alfeıd kinı mı·: Alford $CV· 

ı,'ili arkada ını, k<1nle~im d"linı. 
T an1 bu s1r.ada. küprlİnÜn Üzt--ıin
dcn bıivük bir güriillii ile sinıen
düfeı · gPcjycırrlu. Gürültünün 
geldiği larnfa basınıı ~evirdım, 
katarı gördüm. Derhal vak'a ha
tınma geldiğinden kendimi zap
tedemeyib ayağa kalktım: 

- Ah! lştt• hll ! L;tc bu! Bu 
uğursuz şinH'ndüfC'r arabası! 1 

Diye bağırarak biri ile kavga.. 1 

ya gidiyor gibi yumrukbnmı sı
kıb ileri doğru uzatarak katarın 
geçtiği •ırla dogru koşmağa 
ba•ladım. Fikrimce ~imendüfere 
yeti cek, onlardan Alferdin ın
tikamını alacaktım. 

KöylülPr <leli gibi bağırarak 
.ko.~uğumıı görerek arkamdan 
koşub güç halle yetiştiler. Tu
tub zaptetmek için de epeyce 
zahmet çektiler. O zamana ka-

• d:ı katar me dandan kay-

Dördünün yüzlerinde de Türk
lüğıin asil miınaı;ı •ardı. Takdim 
mera."imı bıtinc-e e«kıdenberi bır

birinc alışmış in.~anlar gibi kay
nnı,-tılar. 

Atatürk Türkiyeııindcn, Cum
huriyet rf'jimlenmi!'n derin bir 
vukufla bah.<;<•ttiler. Mcldii, bıı 

Güney Anadolu aılesinın büyük· 
Jüğüne hayran oldu. Yol arkada
şı Oı.;maıı bu gece bW.bütün cid
dileşmişti. En kibar A\'rupalı -
dun daha kibar ve daha incelik
le ını~afırleri agırbyordu. 

Tallı hir y<:melr yediler, meh
tab<la dol~War, radyo diıılt"<li

ler Portakal ı;i~ekleri ile niyet 
luttıılar. Kırmızı yanaklı yanu 
ile oynadılar. Mesud ve endi e
sız ı.;.,atlcr gL-çtı. 

r ve baba M .. ld:iyı ~ok lıc
ğcnmı!-l ve sevmişti. Vurmadan 
yüzüne ~ kıyurla11lı. Hele kli 
çük yaHıı hiç pcşınden aynlmı-

Göçmenlerin 
ihtiyaçları 

Namlı Kayserili ( APiKOGLU ) Türk j 

sucuklarını her yerde arayınız. 

T ak1idlerden sakınınız. Taşra 
• • • 

Sıva~ 5 (a. a.) - ValımiY., Slparışt muntazaman 
dün, Ula~ nahiye merk!'zııı" I • 
yerleştirilmiş olan göı;meıılerin g o·· n d e r •• ı ı" r • 
ihtiya<:)annııı temin edilib edıl-ı 
meıliğini mahallinde tetkik el- •••••••llıiiııı••••••••••••••••••al 
miş n: bu vatanda;ılaı için bu- 1 

rada tetiiS edilmiş olan gı•ziei Maliye Vekaletinden 
köy demirci ve marangoz kur-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 

yalnız para biriktirmi• olmaz, ayni 
zama,nda tallinizi de dene mi, olursunuz 

J\ f· ,Hlt:lt.·r· 4 Şuboıt, 2 Mayıı-: 

3 Jkin<:ıteşl'in 

Uıı1h1<·ı1ndt )<.lpıln·. 

Kunıbaı·;..ı1ı ve kurrıOOra~ız heıar•

);,111nda en ~ıl t:lli lirtt~ı bulunan).;,; 1 
kur ••Yi.l dabıl ed.ıJJ.Tltr. 

1 Devlet Demiryolları İlanları f 
sunu açmı~tır. Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 
Ağrıda zelzele kaldırılması hakkında ilan 

.Air• 5 la. a.) - Bu 8abah 
1.55 de burada Şarkdan olclı.k
~a ı;id<letli ve tahminen beş sa
niye siirt'n bir yer EarJ:Untısı ol 
mustıır. Hasar yoktur. 

Daııtt-ı~ız bir kuruşlukların yerin" dantelli tJJr kıu·uşluk1<1r darp Vl' 

AŞ<ıgıdn 1s1ni, muh unn.t'n bedelı ·t muvoı..K~-; L t.erılinat.ı ayrı <ıyı-ı gt .. ·t.t\ 

1 
rilmi olar ınadenı, porH .. ·len ve zut"< .. ı<.·i yenlt·k takHnları 2b/2/!t41 Pcı_i 

~ınht: J..'l.Jnu. a.ıt 15 den ıtıban:n i' .. ajJulı zHri Uslllu ılc Aııkıtrııda J(l&ıı d 

•or. Operatör• 
RAHiME BATU 

ııast. ı. nı 14 - l!.f ırası C.ı~.1-

bıncı!Stnda !!lira ılc ,.c .ıyrJ ;ıyı ,ittın aluıat.·•ıH tı.r 
piyasaya kafi mık\ardn ~ıkarılınış uld'Jgundan ,:,ıııtt'lsiz bır kuru~lukl:ırııı • 
31/Mal·l/"41 tarı.hıt><I·· • . ıc~ı· ,uı •etı k·ıl<l>ı 1 l'" k· ı· 1 l ılnıışl r Lu l"'l giıırıck islı y<.·nlE'ıin Jı 1t'l(ri hız~ı!lııda y~aıh mu\;udi~ıt 1..ı '2 

;, <:il ()ili a ;~ < T • ., i l o~I <~ ... r aş lf J - n rıJt .l<: k u ınun t;.1yin ettıgı \e8' atları ve tf.·kh r·rını ;..ıy ı g ın .,iat 
Dantelsiz: bır kuru'<{ukiar l/Nı.san/941 tarihindl•ıı ıUbaren nrtık tedavül et-
miyecl·k ve bu tarlhtt;. itibaren anlak bir !Seııc ınuddet1P yalnız JnaJ san-
d1klarilc Cuınhurıyet ?.fer kez BC1nk~ısı ~ubelcı ıı .( t' ve Cuıı.huriyet Merkl·i. 
Bankası şubt$i bulunmayan yerlerde z:rruıt P:aı k ,, ı ~ubt:-h-ruu t· kabul Mi-

l lebılecektir. r 
.. Elinde dant · ı.:. hır kuruşluk bıılunanlnrııı lıunl;:n-ı. mcıls;:ındıkl~ırile 1 

Ctimhuriyet Mt"rkez \(; Z~:aat B~ııl~.ıları şUbt·lerü•t' tt>bdj} C'ttu mt-JPri 11301 

dt.! hıı.dt Kc.ııu.ı.;yon Rt·i lginc \Trmı•lt-ti lilz.ırnrlır. 

5<.ıtJı<.ınu lt-r part+~ız llh rcık Aıık;J·acla M<..ıht:.nıc d11in.: ınden J loıptioar-' 
P.J~~t13 Tt· ... (·lluw Vl SC·\·k 9t'flJ~·HıC1ı n d.ığıu\:ılDki.UT. 

AlındcaJ.c. ma lzemenin il Cl'ı M u h;ın1mrn be. Muvak}. t temt• 

dt. Lıra 

1 J\ı. lu Jı tc muhk vzy tı 

yt1rd Jotlunda Sagtık ,{urduıul.ı k ı.- oluııur. t~035 • • J2J23.> 

============================-ı 

4i(Jtl 3 
2 Nl u l! ·tp n1uhtt-\ ·~·~ıtı 

Bir valık elma yanaldı b~bek bul eder. Tel, ıaı 111 

Meldayı ı;eke ı.-eke bağların ~ııı-ID•ml:ılimo:.m••••111aliıl 
sına guttirdü, küçücük ellenyle 
ona üzüm ye<iirciı. 1 d<Ja .ll~'Tı:
nun iılemıne o kadar dalını§tı 

ki omuz başına kadar geleıı üs 
manı ancak yavru "Tan11 ın rla· 
yı sen de ye dL-diği zaman gö
rebildi. Fakat gözleri Osmanın 

yüzüne ilişince ürpl'l·dı Çünkü 
o mütebessim ve tatlı yüze ac-ı 

bir h :zün çökmiı~tü. 
- Ne oldunuz·: Dernekler. 

kendini alamadı. Fakat Osmaıı 
cevab vı·rm~di. Çıinkü bütıin 

dudakl ıı tıtriyordu. Melda 
mehtabın parlak ı~ıi{ında ~ok ı

yi görebildiği bu muzlarib yüz
der. bir JıiHsC almı~'lı. Fazla bir 
şey sorma)(:ı korkuyordu. Ni
hayet bu garib sükunu Osmım 1 
bozdu. Bayan MPlita sız biı·kn~ 

güne kadar gidiyormuıınunuz. E
nışteıüz bugün telgraf almış 

hl~nüz ısize göstcrmt>mi!1. Ablanı
za söylt-ıli. Dedi. 

Şimdi Melda ccrn b n•rmıyur
du. Çünkü o da !:'.ırib bır hifie 
kaı•ılmı,;tı. Bu pcri'!'lnlığı anla- ı 

m.JÇ gibi yavru 'Tan söze baHla
clı. Dayı bu abla ını giuc·eek '? 
Gitme.;in hep bizde kalsın. Sen 
koluııdo.n tut ta gönderme onu. 
Olur mu ablacığım gitme• diye 
miı.sumantı bir tavırla yalvarı -
nyordu. Melda Tana ynv, •ı:a c• -
vah v.-rcii. Merak etme y:xrunı 
kolumdan degil kalbimden lu -
tutuldum. 

Bu cümle Osmanın kulagın:ı 

aksedince Mcldiının "llcrinc sa
rıldı. Bu melek çocuğu dinleye-
cek miyiz Melda. Dedi. 1 

Melda ise içten baklfila 0Hma
nın yüzüne seri bir nazarla bak
tı. Ve derhal önün<' bakarak ce-
vab \'erdi. • 

-Kalblerimiz daha evvel ita ıt 
etti o,man. 

Dört gıin sonra Mcldiı. ile ÜB

mamn ni~anlanma toreni bir kır 
eğlen<'e"i ~eklinde yapıldı. 

İki gün sonra da bu mes'ud 
çifti istasyonda kalabalık hır 

grup tc~yi ediyordu. 
Ahha.' Pannak"w*lıı 

Münhal Hemşirelik 1 

M.iarıt Vek:lliginc baglı l'rcvantoryom - S..uıatoryoınoa 

3:sli ınaa~lı bir hernşirt"Jik ınünhJl<lır. 
"' t~ttkhlı rı: ırü c · ınüdıirlüı:;ıııte b"ş \.Urrfı~ılo•rı. 

yınni lır 

(20) 

l_ is_ta_n_b __ u_I_B_e_Ie_d_i.._ye_·s_i_İl_i_n_la_r_ı _. 
Tah..'Jın l rt 

bedeli teın!.ı.,ıt 

5000,00 375,00 itfa.ye u:ın a1ınn1..·;ık 1 :ui<'t Deniz. Motôrbolu. 
1092,50 81,U4 Kasımp:'l~a Ji lk h ıı nıı su dC'J'f)Slinun tanıiri. 

r 

Tahının bedeller! i1c ılk ten1 ·al mık.darla:rt )Ukarıda ya;ülı 1~ler cıyn 
ayrı açık ek:;ilt.ınl'ye kvnulnıuştur. ~;ırtıı+ırJJt·h·rı ~ıbıt ve ?\.fuarneıat l\1u- 1 

dlirhigiı kaleminde ttJrult·bihı. Jh;ık- 13/1/941 f'OJZ<.ırh:~i gUn:l saat 14 df' 
d~iıni enclimende yapıl.-t'aktır. TJlipl'::"rin ilk 1~nılnat ın.ıkbuz. \"t•,:: 

nıcktuııları ve (Su dEı.Ji;'.";u tamı ·.ııı :c;in 940 :;ılırıa ait tu:arct 0<laı:;1 Vt! .. 
sikularılc) ıh.ıle gunu muııyl·<•n ,,;ıtte dain11 t·r.ıl·ünll·ndc bulurunaları. 

12482. 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 1 

Merkttzi: Bahçeka pı, Şubeleri: Beyoğlu, lı 
Karaköy Kadıköy • Mısır ( Elkahire ) 

Sahlbi~~~m~~d~I Sa•~~ ~ANc,c~a~ ~~~ü~ M~c~~etln il 
Baı:::ıldıgı yer: (H. Beltır Ci.irsoylar ve Cemaleddin Saraçoğlu matbaası) 

14 .. ılen pt•r t'l l ·~, "if:'78 44U 85 
S ?'\ ..ı lıs\t: rnı.;htt..•\ İy<Jtı 

7 k._,(•tı ;t.•H'C ( i C•şy,l 2728 

• • 
1'-f...ıho.nıırı ı bedeli 1940 ljr, "t:ıı 20 tfrif"d .cJokomotiı k<ıZün1Jrııu yt-', ;na 

J,.;:ın-.Jk ıı ı _,c.:_}J \t dı.!;ı nc·lezt•ı ~ıUı la-;tık 0 hrırtun1 J2XIOX35X~~ 'lc;'TC ~an 
cksıltıııt.: usulıle l'atın o.ılııı:--ıl·;..ıx.tı Jıır.akru.. 20/1/941 p~zartt-'. gunu ı;a,t' •• . . ınt:e 
11 dt !'1r etırlf' 9. 1sletınP Lına 111 Jc.ı A. E. komısyonu tar::ıhndo.ın y,Jı.. ,-..., . 
caktır. ıb 

tst(klıit.ın ~yni gun ve 1;cı~ıttı kanuu.i vc·>ıka vel45.!5 lıra 1L·H>ır.at 'l~n i 
konıt<.;~·ı a rntiraca~fle"rt };Jzıı.ud • ~..ırtnameJer parusı.ı.: ol&r .. k )t rnı~ycr\., B 
diln t Jı i-' tt-dir. (44) "A 

• • • ine 
E 1 ·(·hır l'('T atOlyc~i ı<;in ~an ı-ı1krı yt-tış1irınek üz<ı<' <JnClt' Ka~·c)ılı ıl . ıtuı· 

ınt'kll·p mc·z.ıınlrıı·ı _ ,ılınac.tktır. l1uı o.ı.1 ı_,ır ~tc>UP_ isUhOaJ!'.' edı1dıktcn onrdl I • 
gostc·ıı·c l~n k;.ıbı]ıyctlerc 1101 t .( ı mııavınJıgınc 1erfi c1tirıl"' e.kk U • ta 

.Aı..· ••ıd:<'lki q;,rthu·ı haıt. tılaııı;11 13/1/941 nk~nıın;.ı kud~n Sn .. ;t,;ı Jth•ıJ bil 
9 uı ç kt c rrıild rlll .. " dı"'-1{~·<' ile rufir&<'il~t etm~ 1 ırii ll'r. ktad 

1. - l·n a, Uıc ınc·ktco ınezuıı lduinına dair ~·hud<·tnan1l ıhı az c1nH·1'ı niy 
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tarıhı alf"r lıa~lam:ık üı('re .ı~;ıı:ı<l;.ıhı rlt•ı.,'i5iklikler yapılmış:tır. Daha iiı;l.IJ 
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Frt>drih Şıilleri köylülerden, lfll• .. ••••••••ıllaı•ıiiiiı.iıı- ·m•••••••••••••m••Iİ-İııııİ-••••llııİi~~ 1 ten ban lüzumu yob. Hayvanatı 
biri t•vın• götüruek tesiri kiti· ı vah~iye beni yeyib de ne leZZ('t 

~~"in~'~! ao~~:ıı~~~:n;ad~~li~~\~:: Bı·r ça· gıcın·ın seyahatı• ;ıl;~:~m oldu. Hava ziyade k'1-

a .. ~:1ü~~:~~~iı~~.~;.~~fı~~:ki hal-' ~~;~aı:X!~~~a~~'::~ktak;:ıi~~~ 

!ardan boşanıyordu. 
Altına sığınmış olduğum ai[ııt' 

nn dallan artık bcru muhaJaz 
cdemiyord\L Dalıa büyük bi' 
ga~ aramağa tescbbü.~ ettıııı
Fakat göz gözü görmiyı-ı d: del 
recede karanlık olduğundan ı 
sık başımı bir ağ~ı·a ı;arpıyo!' 
dum. Yahud bir ayağın> ~ukıır!I 
batarak yere kapıınıyordum. (lı' 
maru ihata eden en sık a{:;.<Jar!A 
arasında, nüfuz eden ~inıı•d: zİ 
yalannın iane;i ile hazan i.ııııi • 
mii göıiiyordum. Fakat bu mıl' 
vak kat ziya derh"l zail oluyn!' 

dt• «ok iyiliklerini gördüğü hu 126 rüyecck idim. Binaenaleyh \"Ü-
adamlara \·cd::ı rotrek kulube-
dcn üı~an çıkaıı J<'rederih bun- damlara yük olmaj;'l da ıstemi- bulanık suya gozlerimi dikiyor. des bir vazıic vardı. Teesııürl;;- cudünıue bıraz yorgunluk hisse-
daıı sonraki sergüzc'"tlt•rini ~öy- yordum. Saatlerce bu halde kalıyordum. rimı tecdırl ve tezyid cci<-n bu ne- diyordum. Dinlenmek için mü
lf'<:c anlatıvor: Alferd[n saklamak üzere ba- Bazan da sathında hasıl olan hir ile $ımendüfer köprüsünü nasib bir mahal ararken önüme 

0 müdhi~ vak'.· ı ~c,·gili ar- na venni~ olduğu biı- ka~ lira hafif bir fışırdı nazarı dikkati- bir daha görmem.ek Üf:erc ı;id- bir orman c;ıkt.ı . Ormanın vı•I ü
kadru-ııııı kaylx l beni gö- cebimde idi. Şimden sonra para- mi celbediyor, hemen başımı çe- ı detle arkamı döndüm. Sol taraf- zerine yakın bulunan yeı~nde bir 
tiirüb mis:ıfir eoı .,uylülcnlen ya lüzum olmadığından - ~linkli viriyor, dikatle bakıyordum, taki dar caddeden ~ayet siiı·'alli agacın altına oturdum. Arkamı 
aynlrlıktan soma kendimi pek ı nerede olsa bir. lc>kma ckmtk kimbilir ne ümid ediyordum? adeta ko~aı-, adımlarla vol alma- ağatın köküne dayadım, yinl' 
garib ve kimsı-:;iz bulmağa baş-1 bulabilirdim - bunları köylünün Bir defa ayağa kalktım, nehrin ğa baııfadım. • diişünmcğe baı;ladım. Hep Al _ 
)adım. zevceRine vermek istedim, kabul ta kenarına kadar yaklaştım, N t f · ··· b"lnıi ferd! Alft·rd oimdı· burada ol00 y e >ıra a gıttıgımi ı yor- ~ -

N<·hrin kenarında heni tutub I etmedi. Adeta beni azarladı. Her aklıma geleni hemen icra etm~k duın. Halbuki ôniimcle bir yol dı ne güıd konuşur eı;lenirdik. 
kullib~•ine götürtn köylünün zaman, yalnız benim için dt"ğil üezere idim. Kula~ma bir ses var, nihayet beni elbet ya bir 1 Dü~ünum l•-'k uzamış idi. \'ü-
keııdi gibi pek iy; kalblı ve insa- herkes için kapılan ıu;ık olduğu- gelir gibi oldu: köye, ya bir şehre götür~'C!ekt;. cudünıdc bir ge\'şeklik hissedi-
niydli olan z1'vcesi orada kaldı- nu söyledi. - - Ona söyle! Haber ver! Hava oldukc;ıo ~erin, gök bıraz yordum, gözlerimi kapadım uyu-
ğım iki ;;ece sabahlara kadaı ar- Allaha I!imarladık!. Diyordu. Alferdin sesi ... İki e- bulutlu idi. Köyliinün evİflden ya kı..lmı~ıır.. 
kadaşınıı sayıkladığımı hana Dedıkten sonra dışarı çıktını. 1 lim ile ba~ımı taz}~k ediyordum. öğle üzeri ı;ıkm~ ve bi r ka~ sa- Kaç "aat uyuduğumu iyice bı-
söylenıişti. Biraz dağlarda kırlarda dolaş- Kendi kendime: atte o menhus, uğursuz nehrin !tınıyor ısem de şidddli bir gü-

den pek çok sevmiştim. Biitün fifletmek istiyordum. Bilmedi- ğiın ! Onun yüzünden değil mi Bunun ıçin ınmdi akşam olmaga olsaydım sabaha kadar bu hal

dıı. Ben yine zulmet i~rn,ınde A 
kalıyordum . ın 

Naçar ıslanmağa razı olduııı le 
Bir tarafa çöküverdim. Y"-b'nıti' f 
run arkası kesilir iHe gect"ye k'!j 
ı·anhğa baknıayıb yola çıka< ı ~ 
idim. 

Alferdi, tiCVgili kardeşimi cid mak, bu ~uretle teessürümü ha- ı - Evet doğru! Haber verece- kenarında vart geçinr. lştiın. rültii üz<>rine gözlerimi aı;ıırnmıs 

bütün ümidlerimi ona bağlamı~- ğim bir tarafa yürildüm. Yarım idi ? lsmi ... hatırıma da gelmi- yüz tutmuştu. Meydanda elan ne 
tım. Böyle feci bir surette heni saat sonra yine o köprü ile Al- yor ... Ha Mıkaella! Napolide... köy ve ne bir köylü l::ufübet;i I 

Halbuki yağmur k<.,.ilmıv• ,f, 
gillik~ı· ııidetini ahınvoİu.ıl< 
yava~ yavaş bütün kı-ıniİılerı ıı' 
J;JL.101n1ağa vücudınn titrentt:>hl' 

de kalaea.ğım mulıalıkak idi. başladı. E llerimi ağzıma gotilly n 
Sırtımı dayamış olduğum a - clüm. Ncfe>ıim ile mınnıağa ca ' 

ğaç iu11 w yerindm oynuyutuu. Jışıyordwn. Bir aralık yağı ıı v1 n· 
Hemen ycrımden fırladını, bü - hafifledi, ıxıbaha kauar buı . ı!~ 
tün \"i.ıcııdllm su iı;eıiııinde ıdi. ıı;laıımadans:ı. ~n yakın bir J<ii' 

tır. Böy!e feci bir HUrclte ölümü ferdin boğulduğu nehir önüme Artık intihardan vazg~çmiş var. Ho~ bunun zararı yok, kır-
beni çok müteessir etmUıti. Bir · çıkmaz mı? Mikaellayı bularak arkadaşınım !arda, dağlarda yatmaktan ne o-
türlii o geceyi unutamıyordum. Gözyaş!anmı zaptedenıedim, lllubelini arılatmağa azmetmiş - lıır. Zaten böyl e yerlerde büyü-

Kulülıcye getirildiğimin ü~ün- nehrin bir kenarına çtıırdum, tim. Zannederim ki, bu dakika- mü~ iılim. Bir hımı:mı, bir seı·
eü günü kendimde bir derece iyi- başımı iki ellerimin araıınıa koy- dan itibaren t eessürlim azaJmııı. serinin lnicuıwma uğramak teh- ı 
lik h issettim. Hemen yola çık- dum düşıinüyor, anı sıra arka- adeta hiç kalmamıştı , Çünkü Hkesi de olı;a bil ., "Qlno! UZenm-

• · · • ildhl · • di ifa edilecek, bence mukad deki bir kaç l<unış ~imi • Za-

O kadar ;ı;ddetli bir yağmuı ki ye kadar yliriimcyi l!üziiın" ıı.I' 
bir ta raftan 1imşck çakıyor, gokı dırdını, yolu unutmamı~tmı. 
Wirlüyoı-. .Elan vağınur baı·dak- ı Arka81 var l 

7 


