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90NL0K SiYASi HALK GAZETEŞI 

G 1. M e t a k s a s 1 n r Yakın tarihin ibret verld sahneleri l 
.. . 

cenazesi kald~rıld·ı ~~~ .. 
Merasim hazin oldu. Müteveffa, ~ •· ... 

' 

N 
Akropolü!J karşısına gömüldü 
Türkiye de bu mateme iştirak etti 

, 
Atinn, 31 (a.a.) - General 

Mctaksns öğleden sonra. Akro -
pole karşısındaki medfenine gö
mülmüştür. Cenaze meni.81IDlD -

de Kral, yeni ~-vekil, bUkfiınet 
i?.ası, yüJcşek devlet memurla
rı, kordiplomatik, Yunanistan -
daki İngiliz hava kuvvetleri ve 
yardımcı kuvvetleı- lnunandaııı 

ha.zır bulunmuştur. 

Ccoauı~ 

No 4 MOatevlller muvaffakryetsizllkterlntn acıaını masum halktan 

Atina, 31 (a.a.) - Bugün A
tina sokaklarında, yolların iki 
tarafına sıralannuş diz çöken 
halkın arasından gener:al M&
taksasın tabutu; Yunan bayrar 
ğına sarılı olarak geccrken Yu
nan topları Am vutluk dağla-

V olduğunu zannediyo- nnda müstevliye kal'§I aq w 
alfıın olduğu üzere, Al- Gıenerel tJetD.ksa&:ıı ocnazesiuin kalrlınlmıw m~Uyte diiıı demir yağdırıyordu. 

• çıkarmaya ba9ladılar. Resim, eHeri bal}h babasının Bnünde 
kUçUk bir TrabltJslu kızan latlcvabın1 göstermektedir. (Dfııyanu yannkı AAyımı?.da) 

İtalyanlar TrahhıHa ~ lflb"' muw.k
ka.t vali olara:k amiral Boraea - BlıtSci tayinı ota.. 
du. İtalyan bra kuvvetlerinin ha§kumaadanı 
da geıwral Konevo idi. 

gazide,, Ofırnede. .llumsd:a bu bir a.vu.; Türk 
kahnumnlan clü§ınana dı1irauc- \.,aldırıyor, 

hünımdan gÖ't. ~u~ordu .(80 tkincitetrin) 
hıizı bitaraf memleketle- İ»taDbul vilii.)(' konağındaki bayrak da yarıya lndiıilmi§U (Sonu sa)1a 5 8G 5 t.e) 

içın bu h~ basit ----------------....... -------------------
ı.......::~~ kullanmışlar ve bunu B J h •• k ,. 

l' mıretw t.a.tbık etmek u gar u u me 
. de bütün bütün değersiz • 

~~Aı'~...:·_ bir hal sokmuşlar - tınden Sualler 
~ya nıtJ"('8lllJ }ıakalz 

~ mutlaka ln

a tan ve tahmin i1e y~ 
ş sonra bu tahminlerini 

eclen vesıkaları lfıbıfkar 
·· ona tcdaıık eylemiş-

~ Hıtlcr Balkan
ı--__. A"C.I 0 tarzda bahsediyor ki 

haınıara.ıı Almanyanm 
taaa.VVurlan arasında Bal
hUcuın etmek niyeti da
~ kuvvetle hükme. 
~ret kesbeder. Aja,n,. 

bnda şoyle bir ciimJe 

Demokrat mebuslar 5 
mühim sual orcıc lar --

Sofya 31 (a.a ) - Jçlerınae 
tanııınus demokrntla.rdan B. 
Steinof f bulunan 15 nafız Bul
gar mebusu ve sol cenal1 mebus
lar yakıııda huk~ımete sormnk 
niyetinde bulunduklaM hır sual 
listesı lıazırlamı rdır 

Sual listesinde abrıdakı hu-
suslar hakkında hükfunctten v~ 
ziyet rulmaktadır: Amerika Jla.riciye Nazın Hııll 

1 - Kral Borisin Berchtesga-
d~ı zi~~ ve B. Bitler ile yap- A . k 
tı~ go~~stanın istildll ve m e rı a n 1 n 
hürriyetinin tehlikede olup ol- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
madığı ve Bulgarjsta.ndan yaban • • 
cı kıtaat geçirilmesini ve 1 n g ı I t e r eye 
memleketin yabancı kuvvet 
ler tara.fmdan işgalinı men i<;in !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·I 
ne gibı tedbirler alındığı, 
3- B. Rooseveltin Avnıpaya 

gönderdiği hususi mümessil 
albay Donavan'la ne goriişUl -
düğü, 

4 - Avrupanm cenubu şa:r:ki
sinde U?.Un sUrecek bir harb çık 
ması ve diğer Balkan memle · 
ketlerinin bu harbe sürüklenme
si tehlikesine karşı Bulgaris -

yardımı 

Hariciye encümeni 
geniş yardım pro
jesini kabul etti 

tanın ne vaziyet aldığı, A 1 
5 _ sovyet hariciye komiser- Hitlerin nutku mer -

liği umumi katibi B. Soblefin kada hiddet uyandırdı 
Bulga.ristanı ziyareti. 

Listede Sovyetler bırlığinin ı · 1 
Avrupada bitaraf kalan yega- Ank~ra Radyo Guetea1 J 
ne büyük devlet olduğ'D 'BUlga - ı . . . . 

. Yakın mazinin Jruv- ristanın Sovyet yardımına, suJ- ı ~erı~a hancıye encUmenD?e 
-...~~ıanıan altında gimdi o- hün muhafazası ve Bulgaristan-ı tevdi edilın,ış olan ~~veltin 

lııı.'l...t7. g (Sonu sayfa 5 SÜ J de) . (~ou sayfa a su 4 ~) 
~ıyor . .Al- ____ .~----=-------_:_:_---~~~-------------

~ ::.:.ı. ~::Ege mı n tak asında 
~· Bu hücum baş}~ dd 

1 ·*"Eşi . eti 
~ olnnmuştur. Hit- -----------

kar fırtınası 
_._ .~ud:;r:ı~ Bazı mıntakalara beş metre 

aleyhinde bir tehdid teş- • l ·ı J k .... J ~ nıeydan bırakma- ır l aın a ar gag ı 
kendim daha evvel 1 -

~ llllnek mecburiyetin· tzmir, 31 ·(a.a.) _ Ege mm- metreden beş metreye kadar ;lQl 8Öyliyecektir. Hatta takasında gorülmemış bir kar kar tabakalariyle örtülmüştür, 
BÖYlerniş bile bulunu- fırtınası hüküm sürmektedir . Demıryolu da dört metreye ya-

~arasında 
hı,~en değiştirmek 
..._~hiç bir mkıntı hl& 

tlhi, de dahildir. İddia et-
lik.. ~ tiıgiltere nerede gö
~ Cahid YALÇIN 

<a-. l&Jfa' .. 1 de) 

kın karla örtüldil;;..;ı için Bala.-Denizlerden gelen haberler kar o" 
fırtınasının bu mıntakada koy- dızla, Keçiburlu arasında köy
lerle münakalenın kesilmesine lerle muvasala kesilmiştir. Ka
aebebıyet verdiğini bildirmekte- ralruyudan beklenilmekte olan 
dir. tren gelmemiştir. Temizleme e

Dinarla, Kara.kuyu arasında kipleri yolu a.çtıktan soma yolda 
fırtına tipi ve kar eiddetle de- kalan trerı dilıı akoam gelebil -

ftDl eylemektedir. Yollar iki mi3tir 

Bingaziye doğ-
•• •• •• ru yuruyuş 

lnglllz kl:v:elleri Der-1 

Lflkin ltalyan lmvvederl gemi toplanma 
ınemninden dışarı ~ya tt.saret edemiyor

lar, bir avuç Türk kahramam \'le yeril mfuB,. 

lıiillcr kuvveüerinin azlığına rağmen mütana.
dı b 'nnlruia Ual~'UDlan ~yorlar, pfur 

Mütevali hücuınlardaD buual.vı h.aJyn.n
lar (Ayni - Zora) mmtakMma (20.000) kişilik 

bir kuvvetle iaamız yaphlaı'. MuJıarebo çok 
kanii Qldu. Tiirkleır ve roiicahidler ~yılannm 

ul•ğma rağmen pddıeüe mukavemet .-tüler \e 
Ualyanlar bir tok teif>.fa.t 'erdikteo sonra 
Trablusd,an 20 kilomeü"e mesafedeki (Taeura) 
linısruru iş~ edebildiler. (10 Birincikwmn) nenin 60 I< 3'" i do lar, pruişa.n ediyorla.nb. Hat1!t Bin-

Londra, 81 ( .) - Orta ve 1 
Yakınşarktaki askeri ~ziyet Arnavutluk ta 
hakkında Londra salfilııyettar • 
mahfillerinde bildirildiğinP gö - * 
re, Libyadiı.ki tngilız kıtalan, • 
Demeden ıtibaren takriben 60 S 0 ll V Q Z l Y e f 
kilometre ileride Apollonia'ya !!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
giden sahil yolu boyunca ileri ha 
reketlerine devam etmektedir. Yunanlılar şiddetli 

İtalyanların Arnavutlukta Te- İtalyan hücuınlarına 
pedenleni tahliye ettiklerine dair 
hiç bir teyit mevcud olmama - rağn en ilerliyorlar 
sına rağmen, İtalyanların tec- 1 .-------------: 
rid edilmiş vaziyete dfü~memC:t 1 

1 Ankara Radyo Gazetesi 1 
için cebhenin bir çıkıntı teşkil e
den bu mıntakasını terketmenin İtalyanlar şimal cephesınde 
daha ihtiyatlı bir hareket ola- ba.zı noktala da alev makinelen 
cağını nazan dikkate almaları de k~~llanarak Yun~ mevzileri-

. ne hucum etmektedirler. Fakat 
muhtemeldir. bunlar hiç bir muvaffakıyet kar 

Kenya cebhesinde lngiliz zunrunatnn.ktadirlar. Yunanlılar 
latalan halen Moyale civarın- cenubda ilerlcmı.0ler ve Avlqnya 

' .. • ya 15 kilometre mesafeye kadar 

weertem.--ee • 

Tramvay buhranı 
gittikçe artıyor 
İdare bandaj havai hat ve yay 
temini için teşebbüslere girişti 

Tramvay buhranının hergün 
artması üzerine Tramva) İda
resi tedbirler almak için yeruden 
faaliyete geçmi~tir. tdare ilk 
iş olarak buhrana amil olan ban-

daj, havai hat, ve ray temin et
mak iizere teşebbüsler yapmış -
t.ır. Şimdilik bir 1ngi1iz firması
na 500 tram\>'ay bandajı sipariş 
olunmuştur. Diğer taraftan Ru-

manyada da stok bandaj bulun 
duğu haber alınmış ve OI adan 
da 800 kadar bandaj siparış O· 

lunmak iizere harekete gecıl· 

mistir. 
Ayrıca bazı İngiliz firmala; 

rma havai tel, tramvay dingili 
de sipariş olunmustur. İdareye 
son gelen haberlere nazaran bun 

(Sonu tBYfa 5 sütun 2 de) (Sonu sayfa 5 811 6 da.) g~lmişlerdir. Bir habere göre 
ltaly,ı.nlaı Te.pedeleni de tııhliye ,-----------------------

HA RB etmektedır1C'r. 1 SABAHTAN SABAHA: 
~-- 1.~---., Londr::ı., 31 (a.a.) - Arna-

VAZiYETi 
Wilson Ordusunun 
Hedefi Bingazidir 
------------------!• YAZAN: 

Emekli General 
K. M. 

• • 
Ubyada: 
Bardi, selefinin, arazi ve şe. 

bir bırakmamak siyasetine 
kapılmadığını, Dcrnede derme 
çatma kuvvetlerle oyalama 
muharebeleri vermekle ter
viç eder gibidir. İngilizler i
lerledikçe iislerinden uzaklaş
maktadırlar. Takviye ve ik
mal yollan da mahduddur. 
Arazi, su yannblariyle, tepe
dklcrlc, yolsuzluğiyle müda -
dafaa imkanları hazırlamak -
tadır. 

Wavel, ordutiunun zayıf za
manlarında., ltalyanlan hin -
terlanda doğru çekmek ve çö
lün güçlüklerinden istifade 
etmek mahareti göstermek 
sayesinde, kuvvetlenmek ve 
taa.nız imkinlan bulmak iste 
mişti. 
lngilblerin, siklet merkezle

(Sonu sayfa 5 llÜ 7 de) 

vutluk İtalyanların son gün-
lerde harb usulünü değistirdik -
leri zannedilmektedir. İtalyanlar 
burada teşebbüsü tekrar ele al-

Lüksle Mücadele 
Ofonu sayfa 5 sütun 1 de) Lüks nedir? Mürakabe komisyonu tereddüd 

Roosevelt'in 
mümessili 
• 

lstanbulda 

Ankaraya gidecek olan 
Albay, Reisicümhur ta

rafmpan kabul edilecek 

Amenka Cumhurrelsı Roooe
vel tin Balkanlara gönderdıği 
hususi mümessili Albay Donn
vaı clün şehrimrae gelmiştir. 

Dalı. evvel Sofya ve Bclgra
dı ziyr.ret etmiş ve Bulgar Kra
lı ile Yugoslav Kral Naibine 

içinde... Fakat atı alan Üsküdarı. geçiyor 

Rooseveltiıı bıreı hususı mek- _ Hayır, hayır •.• LükH iskaJıtin istemem. Artık ta...'i&lT'Ufa lak 
tubunu tevdi etmiş olan Albay ra.r verdim; fC>yle 2.5 - 80 liralık bir şey ol!'WL 
buradaıı Ankaraya gidecek ve 

İs Başvekilimiz son beyanatın- lüks eşya ve ihtiyaçlar göz 6-
Cümhurı eisimiz Milli Şef - dan birinde işaret ettiğine gö- nünde tutulmıyacaktır. Bu el& 
~et İnönü tarafından kabul e- re memleketin ancak zaruri ıh- mek değıldi ki ltık eşya sat&D
dilecektir tiyaçlaniyle ~ olnt\BW; ı (Soau sayfa 4 SÜ 4 ~ 



Sayfa : 6 

ore•un <lf saatim vardı. t sa tte 
Oç taa 19 T - Q·,ı'l'a ,ore u oturduğu ~eri ~ a.1ı 

\ r uğU 'l ".' eti gorup donmek :ıınkfutı yokt.ı, 
'!_ 0

0 
di.\1'~ ~- fıw:ı olarak Bengaie'nin büy:u< 

go P "''bed;.,ca şajri o günlerde Labore'de kon-
"""' en şey . ferans venyordıı.. O halde gör-

,ı;ınyanm bir ta
aunmıyan hususiyeti, 

• \"C teknik tarafıdır. Fa-

• 

"'I . 
Kasımpaşa sinema

sı ı pi .. I O 
Kasımp:ı o:a.ı l3aşhane so

kağında ' ur n bir okuyu -
,cumuzwı n rJiği mek -
tupta o muhitin yegllne sine
ması olan "Ya,-uz,. sinema
sının kirlilıgindcn şildiyet e
dilmekte v ezciimle de:ıil -
nıcl<tedır ki . 

'"Oturacak yerin kirli ve 
hat.ti tlikilri.ili:r .iş olduğunu 
görerek orada.ki ganıona ve 
memuruna soy edim. Bona · 

Görülen bazı 
derhal ·ıashih 

• 

noksanlar 
olunacak 

Şehrimizde yapılan pııı<if a-ı hüliıııalannı çarş:ımba g'lııü ya
lamı tecrübelen esnasında vazi- pılaeak umumi t.oplantıya tevdi 
yeti teftiş eden 1fl k-ı.dar hake- edecektir. 

bir yabancı için bunu bir 
sa t < eınclt çek yonıeu bir 
şı;ji dir Ba! Mac betin biı- cliın-
1 nı hatırlattı. "Bir divanenin 
söy'ediği hır hikfıye, şamata ve 

etle dolu fakat ıııAruıs>z.,. 

2 - Programın ikinci kısmı 
1 

mek ist"<ligim ıki y kalmıstı . . 
Bengale'!Vn Q?l~utta hayvanat 
bnhç<'siııdeki lıcneks!Z'siyah kap 
lanı ve Kati mabedi arasınd bir . 

intihap yapmak lıizım gelıyortlu. 
Siyah kadazıı Avnıpada, hay
vanat bahçesinde de görmek 
belki milmkiindü. Kali mabedi-

-- 6 kurıış:ı. sinema bu ka
dar olur. Bcil:nmiyonıan Be
voğlıındakl ;.5 knruşlnğuna 

ni görmeğe karar verdim. Ha- git. 

min h.ızırladığı raporla~ dün vi- Umumi toplantıda rapor-
1 

!ayette seferberlik müdürlüğün- !arda tesbit edilmiş olan hata ve 
de yapılan hır toplantı da tedkik noksanlaruı tashihi işi gôrilşü
oluomuştur. leccktir. Bu toplantıya ahımı es

halk tüririilerine inhi&a.r ettL 
Bilhassa Bengale lisanmclakiler 
ve T gore'om oldıığu BÖJilenen
ler çok güzcldı. Bunlarda yer 
yer Kafk.a.sları hatırlatan seri 
n:ıgnı !er, Anadolunım şarkına 
ve cenubıuıa mahsus hüzün ,.e

kikat halde Ka1i mabedini gör- Cevabını ~rdiler. Bu eeva-
cdcn Hi ha tabıi ırdım. Belediycle- Halcemler tarafından tcdkike nasında vazife görmüş olan ekip 

arzolunan raporlar emniyet mil- şefleri de davet olunacaktır. 
m ndistam terlretmek, rin dikkat nazarını çekmenizi 
Hindu haleti nıJııyesmln bır ta- dilerim. 
rafını t ınsil eden bir şeyı gor- ıı.;;;;;;;;.;:;;;.. _______ _. dilrlüğü raporlariyle birlikte Diğer taraftan bazı yerlerdet 

Yapagıw bedellen·nı·n 45 e balig' olmaktadır. Bu ı·ti-· alarmı haber veren canavar dü
düklf'.rinin iyi işitihnediği anla- ı 

mek frrsatmı kaı;ınnak demek
ti. 

KALİ KlMDffit 

ricı derın iniltiler vardı. Fakat Üç başlı d·si bir ili.h! Ve her 
kla:ıiklerdc olduğu gibi lı\1- tek cinsin dlşişi olduğu gı"bi ilahın 
na,,"'Illesi hır garb Operasıni ha- dl.şiııı de en tehlikeli ve korkun
tır tmıyordu. Hüznü içinden g&- cu oluyor. Bu dicıi - ilMım Deve, 
liyor, yarını ve çe)trek seslerle Durgıi. \'C Bhawil:nl diye Uç ta
fısıld:ınarak ıN!8lJın-içine sindi- ne daha ismi var. B'ınlcree tapı
n! n bir hususiyeti vıırdı. Ve bu naıu olan bu ilAh, insanın hır sü
tesıri musikin.in kesıdiııindeıı ol- rli iptidai fakat kudretli insiya-1 
duğu kııdar san'atkinn ylire - kının ka)lnağını teşkil ediyor. Ka 
ğind n kopup gelmes:ioden ileri li'ııiıı ilk temsil ettiği iptidai in
geliyordu. ~ siyak tahrib ve '."1hadı>;. Bun -

Bu türküler de umamiyetle dan dolayı Hiııdistamn en ko!'-
Hindulanndı fakat her hal kunt; gizli ve kanlı teşckküll~ri-
Hinıfürtanm lfijalijman _ Tür ııin piridir. Meaela vaktiyle Hin-
fatihlerinin Orta Asyadan ge- distanda Tlnıggee ismi alttndaki 
tlrdikleri .ya.!mz.. ovalar ve yay- gizli ve yan sijasi'latal ve ııe
lalarda duyulan 1-Z!ık unsuru kavet cemiyetini KaH"nin müfrit 
vnrdı. prestişk:lrlan teııis etmiı;t:i. Bun-

Bir İstanbul çocuğu gözüııil larca ilıa.det, irnıAnlıın boğarak 
öldtirınek ve bu;---"- K-"'m knpayıpeslti •.amanda Enurum.- _,_,,, ""'.,.. 

ıu bır talanın "y<!lil kurbağalıı.r hoşıuıd etmekti. Çünkü Kati 
i!ter göllerde.. smi işidiyorum yalnız ve yalnız ~ kurbaıu 
fıırzedebiliroi. iiıtfyurdu. Gayet tabil olarak öl-

3 - Programın öçlincü Jaıı- dürdüklezi adaml•n a)!Ili za -
mını Miislilmaıı klilsiltlen ışgıil marida soymak ~ baş

edivordu. Bu musikiye Hindli~ hea gelirin teP;ft; Ediyordu. Bil
i r Ka'f'Oh di,yor.lıır .Ye-lgüft.eleri hassa Bet~ ' 'de bu ~ 
umumzyetle ·~ deıı alı- küçük: büyük o kadar herkesi 
:ıııyor. Burulan dolayı lılevlina- tBdhiş etmişti ki lw*es bu ce-
nın memleketlisi olan kiç bir in- miy<ıte cizye va:ıy.or ve lruuae 1 

san Kavoli 80y12nen bir yerde cemiyeti ifşly:a ~ret edemt-
kendiııi yabancı. .blsSetmeg; 1 ]Udu. '.ı;huggeo-cemiyııti ~ eıı-

• fevlıina ve t:arlkabmn t.etıtı-' ki zamanlarda t ÜB etmiflti 
Türk ~im edebiyaUnda, ma-1. ve buııiar.la Müslüman bük~ 
Eiltisinde ne kadar detin bir · darlar;" l:ıilha_. Akbar şiddetle I 
bırakmış ıse, ffind Müslüman- milcadele etmiş beş yüzll.nli ya

lariıun sıın edeb~ ve musi kalayıp 4dam etl:innişti. Aureng-ı 
kinin o kadar kudretli bir &- . zeb'de ayni şiddetle bu yan di
milidlr. Yahıız bu resir memle- ııl kıtal ce,.,;..,etini ortada kal-
ket halka ,..,,._ d -· . ......_ -.., n ve &~c egışmı?W. dınnak için..uğraşıını; ve hayli de 
B~dek:i Mevli:na. tarik.atinin ya- ınımU:fak obmıııtu On doku-
ıı.ttığı ıınısiki, ııür,.lmtta FrenJrı:. aaırda •ı•• ... :~ •ı k 
lerin "dans,, dediktıı!ri.hazeket- zı:ıııcu ._gee er te -
!er dahi ~ f8vlıj bir rar faaliyete geçmiş ve İngiliz 1 

kfm; çok derin 'l'e fik:rt;Gr mii idaresini çok müşkül bir mev-J 
rakabe ul"""hnr. Hıil.bolti kie sok.muşlardı. Fakat nihayet. 
dhıtan '!llJısllhnao!&ı naiaki him«Jlr bir Beııga1e vali;;i cemi-
sırri ruh dit.ha hzb. 1ıawsa yeti ortadan kaldırıııağa mu-
tab eden bir beyeeaa veriyor. vaffak ol.mtı§tu. :Maamafib Ka-

Hind mnwlri,._ bu Ka H'ye tapan rnh daima Hindllo-
leri söyicrken ıımımıiJııet1e en tanda pusudadır. Hiç hiT za
yüksek bir perd& ile başlıyor., a.- man faaliyete geçeınlyecegini 
deta havayı birdenbire )lllriiyoı; iddia etmek belki abes olur 
ve ilk penksi son pes0eıcı (.Arkası var) 

ateşli oluyor. öyle bir "Ey ııem
si telıru:., diye çığmşları var ki 
ister istemez insana bir çallllJl
tı veriyor. 

* Caleutta' dan çıkacağım gün 

r 
Yeni Sa 

ABONE BEDELJ 
11irkty• Ecnebi 

S!IN'ELIK 1400 ><,.. 2700 K ... 
1 AVLrK 7&0 » 1450 » 
1 AVLIK 400 • 800 > 
1 AYLIK 1llO > IOO > 

1 Şultat 1M1 ClHll..mTESI 
4 Mutu11·rem 1360 
fi lk'1tc:ikt.nun tsSf 

Qb 1 Ay 2 Yıl: 941 Ka- 81 

COnıı 061• ikindi 
1.46 7.2 9.43 Ezani 
8.11 lS.28 lö.09 V•atf 

Akprn Y•teı lrnn.1ıt 

i2.00 1.34 14.0t bani 
18.26 19.06 5.30 v .... u 

DİKKAT 
cYanl Sabah• • g3"derit.,. Y•:ıuJ•r 

V• evrtk "1efl"edilınt ıdflmeel• ltdı 
ohwunaz vı bunların k"Yb•'m•....,._ 
•111 dohı~ı hıç bir ,. ... Hyet kabul ... ,,,.,"" 

V-iy.adüklü yol 
Prost tarafından huırlanan 

imar plıinına göre şelıriıni7.de 
Ka=köy palasın arkasından Sı-
raservilere kadar uzanacak bü
yük bir viyadüklü yol yapılma
sı lfrzımgelmektedir. hnar mü
dürliiğü bu yolun projesin; ha
zırlamaktadır. 
• 

1 MOTEFERRIK 1 

Nafıa Vekaleti Müs
teşarı geliyor 

Nafıa Vekileti mi*"Pn bay 
Hilsnünün ya.nn sa.balı şehrimi
ze gelmesi beldenmektedir . .Müs-ı 
teşar şehrimisde Tramvay İda
resinde baR tedlrikl«- yt\pacak
tır. 

Bu tedlıilder eMllJ1SIIlda Tram 
vay İdaresinin vekıllete teklif 
ettiği tek ve aktarma bilet sis
temleri mevzuu ba.lısedilncck -
tir. Bu suretle Tramvay r,·~.:-e
Bi umwıı müdüriiniiıı Ankıu ··~ 

irıe lüzum kalnuya~1'lır. 

t • • b } d barla tedltikleri uzuıı zamana. Ş>imL~tır. Bunun için muhtelif 
evzııne aş an ı ihtiyaç göstermektedir. Toplan-

mıntakalara yeniden cannvar 
Hükiımetin neşrettiği. bir ka- I tıda raporların bir komisyona düdükleri konulması kararlaııtı-

rarname ile yapağı tacirlerin - tevdii ve komisyon tarafından nlnıı:ıtır. Alarm esnasında nıev
den Sümerbank marifetiyhı mü- · tedkiki kararlaştırılmıştır. Ko- cud talimata riayet etmeyen ba- ' 
bayaa. edilen yapağı bedeJleriıı- misyon kendisine veı ilen bu ra- zı. kimseler hakkında da ceza 1 

den bir losmmın tevziine başlan-' porlan tedlıik edecek ve birer zabıtları tutulmuştur. 1 
ını.ştır. Süıoorbank tacirlere ~~~~~~~~============~~~~~~~~-! 

avans vermektedır. EBas fiyat- eşı . a! . evı~ e lngilizler değer fiyat-§imdilik kilo tııı.'>Ul& 55 kunıştB "kt H lk . d . 
lar Ticaı:et, ~illi Mü~ . ve samımı hır toplantı larla tiftik alıyorlar 
İktıaad Vekô.letlen mümeııille- 29 Birincikanun 1941 çarşam-ı · · · · ritİ<ieı taJelrkül edecek b. b .. .. · lngılterenın mcmleketımızden 

_ ır ey- ba gunu alajamı saat 18 den son- satın alacagı- 50 000 balye tiftik 
8t tarafmdaıı k~-...,,-••-lnnnl• D.:aiktaş Halke • d • 

~ ............. ~ ra.,.,... vuı e umu- fi tla traf da ·· ·· k ·· 
ve fiyat forklan taclrlerimİ3e ntl bir toplantı yapılmıştır. E- yıı Ankrı e ın . goruşlnıeTifu-
bilii.hare tedi e edilecektir • . . . . zere araya gıtmiş o an -

y . vııı bir senelık faaliyeti ve ba- tik Bl li - · h eti .,.,,, · · d" 

1 
şardığı . ler hakkı ti . h r gı ey .,_,...nmıze on-

Gümr.Ök Ve nbisar- v ·ııni: ıı,ıbunu .. n a '._za at müştür. Haber aldığımıza göre 
, • • en ş, . muteakıb azalar A.nkarada İngiliz Yalnılşark ve 

lar Vekiiı Ankara ya tarafından bir çok temenniler iz- Balkan Ticaret mümessillerila 
gitti har edilmiş ve karara bağlan- YaPııan görüşmelerde tiftikleri-

Bir müd<.tettenberi şelıriıı:ilir 

de bulıınma\ ta ola.e Gllzmült ve 
İnhiM• lpı ıllekil~ Raif .Kaı:adeniZ 1 
dün ak'8DI Ankaraya dönmüo. 
Haydarpa.ıslrıla veWıete bağlı, 

mü ı ler erkıl.nı tarafından ı 
\lğııriaıııııqt. 

Ko yada tohum 
temizi me işleri 

Konya -- Vilayetimizin Ak
ııehir, ngıa, Kadınhanı, Çıımra, 

Karamaıı, Eı-eğli, Beyfehir ve 
merkez kaza!en tohum ~ 
leme evierindeki 1~ selektör ma

kineai ile 194-0 Birincikiinıuı so-ı 
nuna kadar (3,5) ay ıçiııde çift

m.ıştır, miz i~in teklif edilen fiyatların 
Evin daha zi~~ '- 1-'"""ı ı·çın· 3....,., uuu..,,.,. az olduğu ileri sürülmüR ve ln-

çok samimi geçen bu ha..;bıbal- gilizlcr de evvelce teklif ettik
deıı..sonra müzik komitesi genç- teri fiyatlara bir ınıkta.r zam 
!eri tarafından verilen bir kon - yapnıağı kabul etmbılerdir. 
ser de :revkle dinlenilmiştir.Bun-
dan sonra Halkevi tarafından Sanayicilerin dünkü 
verile{\ aile ~yı gene Eve :tid topl ntısı 
tatlı konUijm8lar arasında geç-1 Verem Mücadele Cemiyetine' 
ın.ış ve toplantıya son verilmiş- yapılacak yardım isini göriL~mek 
tir. üzere şehrimizdeki ""nayıciler 

Beşiktaş Halkevinde 
lngilizce dersleri 

Evimizde ac;ılaeak olan İngi
lize dttıılerine 3 şubat 1941 pa
zartem günü bıiışl:inacağından ' 
kaydedilenlerin mezkür günde 
Halkevine teşriflerj ve henüz 
kaydını yaptırmıyanlann da a
crue etmelerini riea ederiz. 1 

dün Ticaret Oda"ında bir tC'plan
tı yapmışlardır. lçtimaa Milli 
Saııa}1 Birliği Reisi Halil Sezer 
riyaset etmiş ve bnzı kararlar 
verilmi>;tir. Cc-miyet bu ayın 15-
~inde Taksim Belediye gazino
sunda bir balo verecek ve lıası
latiyle Erenköy sanatoryomuna 
bir paviyon daha ilive edilecek
tir. 1 

çilere aid (S.711.000) kilo to- -----------------------
humluk buğday mi!ıaniki mr 
surette .ufaya tabi tatıHarak r 
temizleıttiıilıni ve ekinlere faz El çabukluğu marifet!-"' 
la. zarar yapa.ıı. Körsürme hasta
hğına karıp. Serezan drıınilen bir 
ecza. ile iliçla.ttın.lın. 

Bundan başka selektör olmı
yan Seydişehir, Karapınar, Ci
hanbeyli, Ermenek ve Konya 
merkez kazasının bazı :ınıntaka.
lanna ziraat daircsiııdan gön -
derilen memur ve mwakipler 
marifetiyle göztaııı. ile 5.'J<l,4.60 
kilo tıobıım ilaçlanmış ve bu su
retJe.dört:mılyon kiloyu aşan bir 
faaliyetle gii7Jük ve kışlık tohu
mu temiır.leme ve ilaçlama dev
resi son bulmuş oluyor. 

Öniimii'*ki riıa.rttan itibaren 
Ziraat Vekfileti'nin Yarına nahi
yesine tahııis ettiği bir selektör 
makinesi de dahil olduğu halde 
17 selektör ile ya:llık hububat 
temizleme ve ila~lama işine baır 
!anılacaktır. 

7.ıinat Bazıbsı koyuııeuls;ra 

iknı&aüa buln-.eak 

Memnuniyetle haber alclığımı
za göre, Ziraat Bankası, sürü 
sahiplerinin ihtiyaçlarını karşı

lamak ii7.ere koyunlar üzerine 
de ikrazatta bnlunaco.ktır. 

İkraz, dişi ko)-.nı üzerine ola
cak ve behP.r baş için elli ku
ruş • 'llerilecelrtir. İkraz, diğer ik- 1 

razat misülil beş kişiden a.';ağı 

olmamak llzere müteselsil kefıt.-1 
!etle ve ihtiyar heyetinin ganm
tisi ve ayım kaydında bulun
ması şartiyle ~-

Köylüyü qok sıeviııdir-1< o
lan bu teşebbüsün bi!haaım q 

uında c-ok fayda -..eceğl 
ıhcsizdir 

Saatçıya vermediği 
ken bir tanesini 

saati arar
yürütüvermiş ! 

Sultanahmed ikınci sulh ce- kızmış ve: 
za mahkemesine çok garib ve - Ben senin gibi ihtiyar 
çok enteresan bir saat hırsız- değilim, bunamadım hrrıi:z, 
bğı vak'ası geldi ve yapılan Haydi uzun etme de şu saati 
muhakeme sırasında bütün ver. Ben öyle loloya gelmem. 
samiler hayretle dinledikleri Bizim saati iç mi edcc.-ksin? 
bu davayı hazan ;hti,.varsız Diye şirretliğe baRlamı•. Za 
gülüşmelerle takib ettiler. Bu valh saatçi.. Tamir edilecek 
davada Bakırl<öyünde oturan bir s-i.irü saat bulunan ~k;ııcsi 
ve Zindankapısında bir dük- ni çekerek: 
kiiııı olan Hıristo Kazancı oğ- - Bak efendim şuraya da.. 
lu davacı ve Osman isminde Ondan sonra bağınp hiddet 
bir tlelikanlı da suçlu bulun • ile, senin bıır:>tl~ sa.at;n \"aaar .. 
makta idi. demiş ve O:>tnau da cli,p..i u-

Yapılan iddiaya gore günler Derhal polise lwsmu ., h:ıber 
den bir gün Hıristo Kazancıoğ- zatarak bu bir ~ürü sıı 0 ti k rış 
lu dükkanında çalışmakta iken tınnış, karı· ı ·mış ve nihayet: 
suçlu Osman acele acele diik- Yok .. benim saatim bu-
kfuıa girmiş ve; rada değil.. diyerek cliıı, çek -( 

- Ver bakalım benim saati! miş ve bombos olarak çıkıp 1 

Demiş. Hiç görmediği, bilme gitmiş.. Fakat arad·n cok 
diği bir adamın böyle dükkana geı-mecien Hıristo die·cr İıir 
girip kendisine vermediği hal- saati tamir icin ararİten bir 
de bir saat istemesi Htrstoyu de ne görsün? .. O saatin verııı 
hayrete düşürmüş ve: de yeller esmiyor mu~ .. · 

- Ne saati be kuzum!. Derhal polise k1 mu.<. lra i.ıer 
Deyince Osman onun bu cc- vermis. Arkasınılan :;aatin 

vaha fazla snirlenmiş bir sahibi de gckrek curcu~a 
halde: ve kızılca kıyamet kapmu". 
- Ne saati oluı· mu?. Benim Saatçi Hıristo 10 !im cereme 

ge<;en hafta verdiğim saati ia- vererek saat sahibinin eli.ı<l~n 1ı tiyor ... Bugün yapıp teslim e- yakayı zor kurtarabilrııi>< ve 
decektin ya.. mesele de mahkemey~ intikal 1 

Hıristo bütün bütün şaşır- etmi.ş. 
m~ ve; Dün bu vak'aııın davası ~ö-

- Yok bire kuzum!. demiş. rüldü. Fakat suçlu bulunaı:;a- 1 
Sen bana saat falan getirme- dığt için mahkemeye gelme _ 
din. Bir yanhşlık olacak. Sa- mi~ti. Aranıp mahkemeye ih- 1 
kın başka bir yere bırakmış zarcn getirilmesi ic:in duru~ - 1 
olmıyasın. ma ba.~ka bir güne talik olıın-

Omnan bu anda fena. halde • du. 

BeşiktaŞtaki ek
n1ek buhranının 
seb bi ne imiş? , 
Beşiktaııta arasıra husule ge-1 

len ekmek darlığının sebeblcri 
anlaşılmı tır. Semtteki fırmcı-

lardan bazıları Toprak Mahwl-1 
!eri ofisinden ucuz f"ı:yatla. ald:ık- • 
lan unlan franCE'la frrmlarma 1 
satmakta ve bu suretle daha azı 
ekmek imal cdeı·ek semtte ek
mek billıranına sebeb olmakta
dırlar. Bu fırıncılardan bazıları-\ 
ııın suçu tesbit edilmiş ve milli 
korunma kanıınu hükümlerine 
göre adliyeye teslim edilmişler
dir. Bu fırıncılar şwllardır: 

Beşiktaşta Köyiı;i Mumcu 
bakkal sokak 14 numarada Zi
ya Solo, Bcı;iktaı H:ı.sfırın cad
desi Elektrikli fırın sahibi Hüse
yin Kavlan, Beşiktaı;ta Hasaıı

paşa J<)rı~ sahibi Hasan Ça
kı.ı.r. 

Çorluda tıbbi 
.. 

musamere 

-
ş·fler, "htiralar ----s un ··myası 

Sabtın asırlardaııberi yapıı • 
makta olmakla beraber sablll' 
kimyı:sı 1811 re gclinciye ıwda! 
bilınnuyonlu. O sene C!' vreııl 
yağların ilk kimyasını rırtıı~ 
koyaıı Aradan hır ası. geçınct" 
ye kada,r bu vadı<le ikincı bir ıı
dım atılamamıştı Bu llıinci a· 
dımı atan Bustol •niversıt <ıo· 
den Amerikaya gıden Prof, ı.tc. 
Bain ~dh bir İskoçy-dl•<! r fit!" 
kesçe malüm hır hakikattır ııı 
kppıcı olan sabt::1, su , . .., tııJ 
billıirlan gibi • ' yyen otal' 
maddelere lllWU" n gayrı n: · ı~'l· 
yen tıpte:ı ıuatldeler.iir. p ariel 
h -ra!an kan m 'k arzediY r. 
Bundan dc-layı 0 bun kimyası ii
zcrinde çalışanlar b mın h ~ • 
!arını karışık kimyevi terkıplct 
yönünden ilad ·~~ çıı.lışmışla 

Sodyum sa.bıınl•rı sert W' P"' 
tasyum sabunları yumuşaktıl'' 
Arıonyak sah 1~ !arı ıse kurc ıe
mizl•me :şlennde kullanılır. ·ş· 
bun tına! nde yıı.ğ (a'\bW1 le# 
m) denilen bir k=da :ıüd k 

Çorlu (Hu~ru;i) Btiyük tik veya diğer bir a!k:ıli >l<' ı..-ııf 
hastuhane tıbbi müsamereleri - nadıhr J:ıu naddeye ı;oda v l., 
nin altıncısını hastahane 1ı:on-I (kül Stı}'\ı) veva sabunculuk ııır 
fcraus salonunda baş hekim A- gadası denir. -Soda ile steari

1 

sım Tiırenin reisliğinde ve kala-j asirliıı birleşmesiyle sabun tc ' 
balık bir dinleyici huzuru ile ver 

1 
'l"kkül edince kazana bir ıııi~ 

miştir. ı dar ildi tuz atılır. Suda criYf' 
Ön söz dahiliyeci Ruhi Ona- sabun tuzlu suda erimediğindel 

tın had mide tevessüiine a.id bir dolayı sabun kaymağı mııhI(ıliİ' 
otopai paı·-:ıısı ile baŞlamış, bu- yiiııiine çıkar ve burad· n 1<eP' 
nu bı>kteriyolog • ·un Ergencnin çelerle toplanır. Bu ınaddc tel'' 
hususiyet gösteren bir tifoou, rar kıynadılıb, tuzu çıkarı!dJlı' 
nisaiyPCi Muzaffer Tez Oıııuıın tan sonra kalıblara döl<üliir, Jı' 
yeni doğmu~ çı,rukta yılancık, buna sabun denir Kalan il'~ 
asabiyeci Sami Gürünün ateşte- yide. evvelce söylediğimiz ~bl 
davisi ile r.al:i.h bulmuş parken- glesirin vardır. eskid~n bu ınıı1 
son, doktor Azerin santlıromu atılırdı. Fakat gliserinin pati~~'." 
ve bum. doktor Emin Yücelin j cı maddeler imalinde ve5~~ 
Hj,Ji'tmatoRc' nıevzulır konuşması i~lerde kııllanılmasından dolı.~ 
t l>ib et.ın" tir Doktor İrfan Şan 1 ~imdi gl.i,ııfrinli mayi atıııııa>1. 
Vf' Halil Güriin taraflanndanda bwtdan glioıerin !karılıyor. il" 
cildiye errıy tuıda frengi teda- ııa.enale h harb esnasında s:ıbııO 
viı;i ve uyuz hastalıkları hakkın-1 imali bir taraftan da harb işte~ 
dn kon· !<mı.lar yapılmıştır. Ko-J icin yan mahsul rolünü oyııır 
nuların nıJnaka•a.-ıına A8ım Tü- yoı·. Modern sabun fabrikatıırı~ 
re, Ruhi Onat, Nuri Jtrgene, Ha- da yağ 150 derecede ve tııı.Y' 
san Korgün, :Muzaffer Tezonar, 1 altı~da bir asid veya alkalı; 
Sami Gürün M~hmed Ali ve Ce- brlıkte ısıdıl:ırak •teaıik il • 
vad D<•ktoroğlu iştirak etmişler- ve JJlis~riııc ·ıyrıJır. Bıır.ı.thı!l ~ 
dir. kanlan stearik ıısid bit: taraf! 

mum imalinde ve diğer t;ıraftJll 
Sıtma mücadelesi ı ıır sabun imaliniıı ikinci safhas 

Sıtma mücade.le Çorlu şubesi ı da kullanılır. 
4 müc ele mıntaKasına aynlaıı 1\vitchdl usıılünd,• yağ 111~ 
>ıtmah mıntAkada mücadeleme- na~ib maddelerle kan•ttnlıb I<' - ,. 
murı 11.kmet Okcu ve mesai ar- nablıırak gliserın ve stearil< 
kıı.Ja'lan insan saglığına saldı- 0 id birbirinden ayırtılır; btıt! 
r.ın ·ıtma nakili ve naı;iri sivri dan sabun, mum imaline ıı•ı; 
sinek ba" rı"Sİni yuvasında do-1 sus stearik asid «ıkanldığı il'~ 
ii;ub btiyümcsinP müsait her han- kara tortudan izolasyon ııı"' 
gi hır· yerde nıahvedebilmek i-, delen ve su sııxlırmaz kağıd )., 
cııı !l40 yılı it;inde 310 metre pılır. 
kanal, 36!)() metre ark açmış- rJ' 
!ar 19750 metre murabbaı ba- Büyük sabun fal:ırikal:ı.ı~. 
taklık kurutmu•lar ve 14450 500 ton alabilen kazanlar v ;;e]ıi' 
metro dere temizlt:tmislerdir. Binaenaleyh bir sraj bir ,,-

nüfusunun ihtiyacını kar~ı!ıl 
Bund,ın başka bir bcnd 30 kü- bilir. 
çtik göian suyunu boşaltmışlar ,/ 
11'l25 kişiyi tedavi etmişler 90 __________ _.,,. l' 

kik• J<nındcn ba.~ka 1357 adette 1 hemmiyetli suretk sekteye ~ 
t'1t k.uin s:ırfctmişler ve kuru- ratacak ve bu scbeble uzatıı .1• 

baıı seferlerin muvakkateıı 1 

tulmasında güc;lük cekilcn dere g, ·ı muvafık görülnıUştiir· il'.' 
ve sulanı da 35 kilo Paris yeşili Bu s.cbeble her gün tzıı3,,. 
<liiknı lt sıırdiyle faaliyet gös- Nazilli arasında isliyen I~ 
leırr!3lerc 132·1 ve 2334 sayılı:otora~ 

Azmi SELAT cu trenle;i,. yannd~n iti r'. 

İzinİr 
sında 

- Aydın ara-

2 Demiryolu l 
hattı 

Bu ,tl.yılm hatlınd.ı yenı inşa 
cdi:c11 bii} uk ve kiiçük Çamlık 
tünelleri arasındaki ı;a.Jıada faz
ın yağmTırktr ve heyelan yüziin- · 
tl<'n d<'nıirsolu yeriııdPn oyna -
nn,tı. Bu hattın esaslı surette J 

lanıiı ıne ba..-..lc.nmıstır. 
Demir yo!,ınun iki tarafına du 

varlar in•:ı ettirilmekte, ayrıca 
heyelan s~ haınna karşı çok muh
kem bir ıı;tinad dıvarı yaptırıl -
maktadır. Bu hat iizerindelti ta
mir.ıUan başka umumi ve büyilk 
katarların seyriseferine yanya
cak sekılde eski Aziziye tüneli • 
niode tevsiıne ba.~larunak üzere
dir. Ek!bler, ~ımdiden· tünelin 
1.evsii için işe başlaml'jlardır. 

Hu scbeble eski Aydın tipi ka
tarla.rla yapılan seferlere milaa.-

1 de "dllmekte L'<f' de in.'!aatı e-

seferlı:rını, ıkıncı bır iş'ar& J~~ 
dar yapmıyacak'ardır. 'i~ef! 
1321 sayılı katar Nazilliye 
seforini yapacal;tır. ' 

·~\~ 
Yeni Çamlık tüııcllrri şı(I 

iyi vaziyette bıılunmaktadıt· ;-_ 
ki büyük tün<'lin t"vsiinde Jll~ 
..ad, beyetand n kayan ıµı :ti 
başka umumi katarlarını ıjCIJı'· 
hattan da geçm~lerini terrı'!fşıl' 
Bu. su:,etle iki hattan istı•::.;ı 
mumkun olacaktır. Tünel tt"l 
atının 25 günde bitiriJmeııi r1! 
muhtemeldir. Bazı yolcu ot0~,I' 
seff'rlt>rinin muvakkaten .. 'şıJ 
dırılması da inşaatın sur 
intacı içindir. ~ 
La.~edilmiyen seferler:. ııt 

tılan ayrı bir hattan esin Ş: 
nelin büyüğünden geçrrıeJC ji 
ı:etiyle devam etmektedir. ~ 
ııız yeni kiiçük Uiııelden 
mektedir. ..i 

Nihayet üç ayda bütün ti''~ 
rat ve i.oşaat wnra ere<:~ p~1 

lzınir - Aydın arasında iki 
temın edılmiş olacalrtır. 

u 

1 

i
yot 
cc 

1Pa 
tin 
ed 
fü 
bil 
bir 

Çl:<l 

va 
ru 
fet 
nız 

!ar 

$' 

Sİ 
ıaı.: 
ki 
ke 
bir 
luy 
la.n 

nıı 

:1.fıı 
Ta 

l:a 
ici 
k~ 
ta, 
J.a,i 

Yo 
ka 
YU 
"1i 
ka 
bir, 
Ya 
cıı. 

bi~ 



" ' 

l ŞUlSAl' W ıt YJıJNI SAUAH 
m •n- :ıw 

bahisleri01 
1 I 

. oun.ya t~-~s~~~ ~~~. dcııdU? li~ Askerlı•k 
_ _ ____ .., Bıraz gorgusuzh.~gmı, cchale-~ 

13 -
tin; lıiraz da göreneğin tcsirile 
b~mmruı~r&ı~~~aruk~k~~~;~~~;~~~~;~;~~~~~~;;=~;;;;~;~~~~;;;~ 

Çukurovada 

sulama işleri 
faaliyeti 

kız kaçumalar olurdu. G<.\nül 
venliği dildadc.cıini uslu akıllı 1 Alınan öcvlet reisi Hitler, ev- Alman 1 n kOındur. Ve n iha)'et ağustoB!a 
gidip amısından babru;mdun AI- velki gün söylediği nutukta arı eylfıl aylarında Alman hava lruv 
Iahın emrile istiycecği yerd•.ı ı harbin mili!takbel safhaları hak- vetleri karşı..smda ezilmemit 
ha.cııua iki Ü<; 1ta.farlar toplayıp 1 kındaki diiBiincelerim tı§<'\h'l yu- . p 1 a" n 1 ne olan İngiliz hava kuvvetleri, ilk 

YAZAN. TE RCEME EDEN ~ _ 1 
,,__ae_r_n_a_r_d_ N_e_w_m_an __ ~ Hüseyin Cahid Y ALÇlt~ 

Yeni~ ~yua 

yor: 
Yurdumman m VıJt'k Jnıvv~ 

ve servet .kaynaklm f bir1 01 
lan sulanmndq -. t ft fflfi 
makul şekillerde ~ t. ~ 
min ıçın her türll mtarıınu.:o~ 
Nafıa Vckiletince .......S aekA-j 
de rnütalea ft tetkik edilmekte 
olduğu malfmvbır. 

Bir kere, Odesada bir İngiliz 1 

casusu olm..ı.kla itham edildiği
.mi h:ıtırlıyorum. Bir Rus .zabiti 
'ile konuşurken rastgele dcrmt"
Yaıı etmiş olduğum bir mütalea 
'aziyetimi bUtün bütün fenalaş
tırıyor gibiydi. Çünkü Rum.nn

·Yaya bir hücum yapmak Rus 
politikasına dah il olursa. Rusya· 
nın Besarnbya cebhesinde Ru
ınanyaya kerşı kullanabile"'cc~ 
fırltalann sayımııı kendisine 1 

söylemiştim. 
Görünüşe nllaran bu bcninı 

aleyhimde kendi ağzımdan çık
ınış bir delil teşkil ediyordu. 

F akat ben ,·erdiğim mallıma· 
tın tesadüfi bir rn~o;ıahode mah
iiUlü olduğunu isbat etmeğc mu
'\•affak oldum. Rumanya hudu
dundan Odesaya kadar trenle 
gelmiştim. Tabiidir ki vagon 
pcnccr(!sinden dt~arıya bakmış 
olacaktım. Bu memnu mu idi ? 

Evvela bunu sordum. Vagon 
penceresinden clışanya bakınca 
f yol kcn:ırmdaki istasyonların 
1 cesameti clbcttP. gözüme çar
ı pacaktı. İşte bu rnUşahcdeye is-
tinad ederek şimcndıferin icab 
C<ten levazım ve t.echizatı ile hir
lil:l<.· ne Jmdar lwvvet naklede· I 
blieceğini tayin c.tınck ;i)ek bas.it 
bir hesab tcskil ediyordu. 

Mütcha.ssıs casusluk teşkiliı.t
ı;ı.<iı muhtemel bir diişmanın ha
va filosunun tertibatına bizza
rurc bUyük bir chcm.miyct at
fetmek mecburiyetindedir. Yal
nız mevcud tayy·ıre meydan -
!arının yerini bilmekle iktifa et
memelidir. Bu pek basit bir ı§
tir. Hudud ınınt.alrnsında tesa
dtifi gibi doh~mak suretiyle ı 
kısa bir ?~ro~nda kolayca tay
yare meydanı haline kalbcclilc
bilecel: yerleri de tayin etmesi j 
l!zııadıı . Hudud kuvvetleri teş
kiUl.tına dair esaslı tafsilat top
lamas! iklız.<ı eder. Hu hususda 
geni5 h!r :..r11 ti:te her tarafa ya
l11mış faal ajanlardan mürek -
keb bir ı:eb<:-kenin temin cde- ı 
<:eği malfunattan istifade edi
lir. Bahriye entellejens zabitlc.l'i 
de bittabi buna benzer bir tarz
da hareket edecel lerclir. 

Casusluk kw·~lannın bir hu
sıısivetini bir casu luk üniver- 1 

site3i mezunundan bUyU.k bir a- j 
laka ile öğt·endiın. Ye anladım 
ki bu adam Ilitleri, uğrwıda ö
lecek kadnr sevmiyordu. Ecnebi 
bir racmlckcte yn diploma.si yo
luyla ya gizlice yerleştirılmL' o
lan zabitler siliiblı kuvYetlcrin 
o sıra<laki kumandanla.I'ma bü
yük bir ehemmiyet. atfetmek 
emrini nlıı lar. Bu siyasi terbi
yenin en zayıf noklalarırıdruı bi
ridir. Çünkü Almanların ecnebi 
milletlerin psikolojilerini takdir 
hususundaki halaları bUyük 
zararlara scbeb oluyor. Maa
rn:ıfih, askeri bakımdan, psiko· 
lojik t.edkikata pek ziya.de itina 
olunuyor. Bunun misalini mira
lay Hoffman teşkil eder. Hin
denburg ve Ludcndorffda.ıı ziya
cle Tannenbcrg zaferini o kazan
mıştır, diye teUikki olunmalıdır. 
Mal\nn olduğu Ü7.ere 1914 de 
'l'annc.ııhc(gde bir Rw:; ordu
s.11 mahve<lılrnit> ve nus silindil'i 
durdurulmuş. hatta aksi isti
kıunctte kuvvetli Eıurette geri 
ı>üsltürtUlmUştü. Hoffman'm 
cür°l"tkuranc hareketi büyük 
kısmı itibariyle psikolojik ke
çıf ve tahmin UZ-Orine ınüe.'5Se51.i. 
Benneııkampfın kumandası al
tında bir Rus ordusu Şarki 
Prusya içinde ilerlcmış ve Guın· 
binnend' nettc'-'St meşkuk kalan 
bir muharebe \'ermişti. Daha ö
ted ·, gnrba doğru, Samso
ııoff'un ktını:uıd:.U•J. altında ikin· 
<·i biı ordu Vistule nehrine mü
'<l.Zi suı tte ile.ı liyerek ş, rki 
l>ru.,yaclaki Alman oı du unun 
arka ile ınU\·aslasını kesmek is
tıyordu. 

},1.iro.lay Hoftman, Rennen· j 
~·ampf orduswıu durdurmak 
ıçin hafif bir süvari kuvvoti ter
kcderck Tamıanbcrg za.fenni in
taç eden hareketi yapı agn baş.
lailı. Yani blıtün lman piyade 
ve topçu kuvvetlerini çekerek 
• 'amsonoff'un veni tehdıdini 
kar§ıladı. Eğer· Ruslar birlikte 
hUcum etmiR lsala.rdı Alman 
kuvvetleri m'lhvolacaktı. Fakat 
lioffman, Rus . Japon harbi es
nasında Rusya kuvvetlerinin 
nezdind" at:aşeıniliter sıfatiyle 
hizmet etmişti . Bu iki kuman -
dtuu taıııyordu. 1Iukd~n demır
~olu istasyonunda Rennen· 
apf ilı> Sııınsonoff 'un vumruk 

Y~!·1t ll!~ kavr,a ettiklerini gör
fillt.<U t: Binaenaleyh, Reruıcn
Jt~ınpf'ın Sımwonoff'un sıkışık 
bır vaziyete diiştügünü işidiııce 
}'a!·dımuıa ko ,mnğa lı:alknuyn
hfb'lha, ~kı diı._ımınınııı f cna 

ı- nıcvkide ka1rn~ından mem-

nun olacağına lıUkrnetmisti. O- kama belde, altı pat.lur elde , karı belirtınis oldu. baharda muhakkak surette son 
ıııın bu muhakemesi doğnt idi. bir gece yansı sevgilisinin evini Bu nutku Jikk~ı..a.tle uılılil e- ba.harda kime nisbetie daha 
Samsonoff pek fona b'c- rnıret.te bu.ma.k veya yolunu ke~ın<"k deı:!ek olursak su neticeleri elde ola bı• ı ı• r ? kudretli olacaktır. Bunların mev 
ııeri an olunca intihar elli. Hen· sıırctile dağa k1.1.l<lırarılnr her ederiz: ~ cudiyeti ve aynıyacaklan haya.-
nenkampf yerinden kımıldama- nP<len~ gürıün zabıta ,·nk'a ları- ı 1 - Aima.nya. Aınct'ikan yaı · ti rol de İngilterenin bu şekilde 
dı. Zafer neticcsmde aerbest nı t&'ikil roc-ı'dı. I dımır.ın İııgiltereye büyük rcik- hava.dan istilamna mini olacak 
kalau Alman kuvvetleri, tekrar yasda gelmesinden korkmakta- H "ti i tk ilimlerin en mühimlerinden bi -
geri dönerek Gurııbinncn ccbhc- Hntt.i. işitirdik ki, Çcrkemer- dJr. Ve bu yardımın mücadele 1 er n nu unu ridir. 
hesine gcldıl ı. Hcnıımlmmpf- de gelen behemehal kaçırılmak edilmez muazzam bir çığ halini tahl"ld k Metodlu çalışan ve mucUcyc 
da pek sih'atli bir ıicat hare- suretilc gÜ\•eyinın zevcesi o1a- alacağı 19'1 yazına kadar her 1 en çı an inanmayan Alman askeri §Cf-
keti yapm'lğ:\ 'mecbur oldu. bıi.irdi. Siııema perdesindeki gibi kozunu oynamağa kurar v~r· neticeler lerinin bu hakike.Ucri gördükle-

Maamafilı bu mi al ınsımı al- heycc.'l!ılı at yarı~la.rı olmadaıı, miştir. Ak~i halde harhi kavbe-- ri muhakkaktır. Halta belki 
sila!!lar pathnuıdan düğihı yaıı· dece~'ine inanmakta.dır. · -------------· de HiUerin sonbahaı da.ki istilA 

databmr. Cünıcu bu gibi i.5ler manın. Çcrk~s adetine sığmadı- 2 - tn~uteı eye doğrudan y Az AN .· teşebbUsüne manı olanlar cta 
ancak ahlakı boıuk bir memle· ğl iddia olunurdu. ı u -kette vukua gelir. Pnkat bir ogruya :ısl{er ihraç ederek a- bunlardır. Ayni itidalli kafaların 
u~nıan kumandanının t.cdkiki, Tabii 1..amanla her kötü aJet, dalan zapk-debihnek ümidi es- Mu ad Se to""lu ilk baharda çok daha gayri mü-
dü~n silahlarının tedkiki ka- hor miinasebetsiz bid'at gibı kiı:;i klidar kuvvetli değildir. r r g said işaretler içinde ayni işe te-

ltl7. }rarırma 11' d' ı · 'i ı H.itlcr Fı ::ı.nsayı yere "·" rdı'kten t:ıS>bbus·· edebı'leceklcrı·n· duş".,un" daı · Mfihim olduğ'\ınu unutma - ~ " " a ısr' erı '- e mcm· '""'°ı •••• ••••••••-" s- ı · 
dar icab ccl<'r ( 1) l 914 tarihin- lekette seyrekle.~ti. Bilgi ve sonr" wylediği nutukda ngilte- "-' mek yanlış bir muhakeme mm· 
den ~k evvel, Almanlar }.,ochun görgü ziyadclcştikçe bu çirkin ı re için: "Merak elm~yin, oraya vasiyet karşısında Hitler farzı lüdür. 
uuuTuz hareketi icin pek bliyük ve manası?. tcşebbUsün bir ci.t- da geleceğim,, sözünti sarfetmis muhal birkaç bin tahtelbahir do Binaenaleyh Hitlcrin gene 
bir hl""Yli okluğunu biliyorlardı. rüm olduğu daha iyi anlaşıla- 1 ve İngilizlerin adalarını mUcla- yapsa ve İngiltereyi hakikaten Avrupaya ve Afrikaya tevC<! • 
Tercih mevkiinde :kalırlarsn cak \'e kız kaçırma vak'a.Jaı1 faa için yaptıkları hazırlıkları is bi: çember içine alsa yine lngil- cüh etmesini beklemek bence 
hangi tarafı ihtiyar edeceğine blisbütün unutulacaktır. tihza ile yadetmişti. Halbuki tere altı ay içinde aç ka.lmaz. makul olur. Belki Fransayı, fs-
pcknla v!kıftılar. Muhakkak ki aon nutkunda istihutlan eser Ka.ldı ki İngiltere hesabına Ame panyayı, Balkan me.mlcketlcrini 
büyük harb nihnyete ermeden * yoktur ve İngilizlerin udalannda ri.kad& uçan kaleler cinsinden ve nihayet fsveçi tnnıamile isti-
"""'...ı Haig'debolok •0tı'daclını Tulı-rı. VÜ<'ude getirmiş olduklnn mü- b~-~erce tayyare ~'apılmakta- la ederek İngilterevc ka....,ı yck-""0'".. U:0 c.ı..ıurki yurdda kızka• , dai ' oo f l"V un -· J •':J_ farketmi.-:lerdi. Bu. Alnumlar • aP- :sıstemırun za.yı o uugu- dır. İcabında bunlar vasıtasile pare bir Avrupa bloku kurma~ 

- çırma vak nları a?-alıyor diuP. d · h' • · · el • ld' t t .. için müziç bir sc.•·di. Fakat İn· J na J.ır ıç oır ıma a ve ıc ıa- de İnı?iltereye muhta." oldugıı· çalışacal~ ve hücumun ngil -
-' sevinirken 16 yaşında bir· köylü da. b l t •J :ı 

gilizlere pek pahn.lıya malolu- kızının bir delikanlıvı kuçırdı-
3 

u urGı.ı~~a-~1:~ .ır. .. H"tl .. b~ok maddelerin sevki kabil tereden gelmesini bckliyeccktir. 
yordu. :"oınmc cebhe.sinde lıJgi- ğını öğreniyoruz. ~ - orun~e goıe ı er u- olabilir . Afrikadaki İtalyan hezimefüıin 
liderin kaı'Ş.lsında hnrbctmiş bir midini en çok tahtelbahir har- Bu noktalan düşünecek olur- de Hitlerin planlarını çok boz-
Alman generalilc lwnustuklm-ı- Biı akş:ım refikimize İ?.mir- bine hağlamıştır. Ve bu ıınd!!. aa.k Hitlerin en çok ümid bağla- duğu muhakkaktır. Almanya 
mı tıatırh.yoı uın . den çekilen bir telgraf da Cuma ilk baharda ~en iş mikyasda cbğı tahtelbahir harbinin de belki de buradaki vaziyeti ıslah 

oyası taraflarında bir köyde 16 kullanacağı t.:lhtclb:ıhiı !erini sc. neticesiz kalm!l.Ya mnbkfrm oldu etmek için Sicilyayn yığdığı 
1 Eyliil fcllik<·tinden 6oııra, yqşıııda bir kız Ltedcnbed gö- ri halinde imal etm~kle meşgul ~ kuvvetleri .ha,·a yolile Trablur.a 

baAka. hangi bir general olsa nül verdiği lG yarıında bir deli·' düı·. ğmı.u anlarız. Qıkaracak ve İngiltereyi burada 
mnğlul.rlyeti kabul eder ve gay- kanlıyı kaçırarak e\-ine götür- AlmJl.llya art.ık kapıya da.yan· Buna rağmen Almanlar bir mağlub etmeğe çalı~acaklır. 
retlerini ~~kabir tarafa çevirir türmüş. 1smailin babası oğlu-ı nıış olan ilk bahara katlar ne ~ler yapmağa mecburdurlar. 
eli, diyordu. "Fakat Haig böyle muı bir kız tarafından kaçırildı- kadar tahtelbahir yapabilir? Bu Her geçen glin, esasen İngiltere- Fn.kat bu teşebbüsün <le mu
y~pmadı. Bir kere biri~ yapış ğını müddeiumumiliğe lıildir- nu hilmivont?~ l!akat H iticr ye a kmak ta olan Amerikan yar- vaffa.kiyetıi netice vermesi çok 
tJ mı, bunu bu-akamn?.dı. Bu ci- . miş, müddeiumumilik makamı vücude gctil'cceği bu talırelba- dımı 1ngiıtereyi kuvvetlendir- az muhtemeldir. Zira Afrika 
heti bilmek })izim ;,.in -çok fay- da ttı.bkikata başlamış. • lıir filosu sayesinde İngiltereyi m elde, lngiliz müdafaa. kuvvet- İngilizler tarafından on, on beş 
dalı olmuştur. Onun Sonunc ü- 1 aç bırakabilccegı~·ne luı.nidir. ln- terinin tak viye edilmesine !r'a.r:ı- yc.."indcn tutuşturulmuş muaz-
zerinde hiicuındn devam edece- Acaba. eski göreneğe g"re l5 giltere sa.billcıinin aşağı yukarı maktadır. Atlfıntik gahillerinde- zam bir calı demeti şeklindedir. 
ğin.i biliyorduk. Ora.dan hücum- yaşmdaki bu sevdalı kız para· 4000 mil olduguv nnza.n itibara kf büyük med ve c_""Zir İngiliz Bugün yer yer tutı.Lsan yerler 
da devam /ederse, başka taraf- bellumu ele nlıp dclikanlmın e- alınırsa bu işi başarabilmesi sahillocine günde ancalc 10 saat yarın büyilyecck ve pek az za
tan hiicum etmeyeceği 8§ik3.ı· vini basmak suretilc mi S"vgili- için Almru:ıyanın kaç bin tahtcl- ihraç ynpmağa müsaiddfr. Tabi- ıuanda. bu kollar yekdiğ·erlerile 
idi. Bina:>nnlcyh hattın başka sini kaçırmı'jtır? Zannetmeyi?.. bahir yapmış olması icab elliği atin bu yardımı, İngiliz ordusu birleşerek butün ltalyan impa
kı.sımlarmdan rahut ra.ho.t asker 1 Zira bir genr lnz cline silulı hiç kolaylıkla. hesab edilebilir. Bunu ile sahil müdafaa sistemin in te- ratorluğunu yakacaktır. Alma.n
çekmeğc muvaffak olduk. 1 yakı§maz, lıclc böyle aykırı \'o yapmadığı takdirde de İııgiltcro- kemrnülil vo b ilhassa İngiliz ya 200 fırkasını Belçikanm ce-

Üstad casusuu en millıim va- ve uyguneuz işler için. yi aç bıı'3kamıyacağı tabiidir. filosunun mevcudiyeti her tUrlU nubundan geçirip Fransız hat-
zHell>rinden biri lıarb zama-

1 

Lakin kaç111na lıadi6~sinde Esas<ın İngiltere de boş dunnu- ihraç hareketin! muhal kılmak- lannı yardığı zaman nnsıl Fran
runda verimli surütte i§liye- silah rol oynamasa. da (kaçır- yor. Memlekcto icab eden gıda. tadır. Binaenaleyh bir Alman sanın artık mu.kavi!met imkanı 
<.-ck biı· muhabere 'o) müna.kadle ma.) fili bahis mevzuu ol<luğu ve iptidai madde &-tokunn yığ- hörumu ancak havadan para- kalmamış olduğu r.nl~'ll~ idi 

Bu snlarunızda». Mktrik i&-. 
tihsal etmek. anıla.iM ~ kal-· 
lanmak, gemi Şt) ellilk bir ha.
le sokmak, b&taklllım kuru .. 
tup ycnllerini.n meydana gc!mo
sino mA.ni olmak 1'9 feJıeza.,nlart 

Önlemek gibi ınnhWlf maksad 
ve gayelerle projeler :llazırla.n .. 
mışhr. Projesi bU"'hrmış :il'
ler arasında Adana OYasmda 
sağ sahil sulama. l'lhekcsi d9 
bulunmaktadır.. ı 
Alınan mevsuk meJAmala g~ 

re üç buçuk m.ilyca !lira sa.rfe
dilmck suretiyle ana. 7*k, nrk• 
la.rı mecmuu 40011 pçm büyülı! 
işde 500 küsUr bbı metre mik' .. 
ab toprak hafriyatı De 10 adecl 
Deversuar 5 küçük mon, 20 
tahliye savağı, 35 §il:, iki buçu~ 
metre açıklığa kadar 7n adet, 4 
metre açıklığa kadar fıO adet, 
hiiyiik aç.ıklıkta 960 ld cem'an 
yekfuı 1070 köprit, 4500 büz 592 
mehaz inşası meveudur. 

Aynca Adana - Mersin de-
rniryolunun şhnalinde dağ selle. 
rinin ovaya girmemni önleyici 
"Dağ selleri deşarjl.., aamı altın· 

da bir kanal projesi. de tanzim 
edilmiştir. 

Bu muazzam Seyhan barajın
dan r.ynla.n sol isUe brıalırun. 
sani)'Cde 4.8 metre mlbbı sarfi
yatı vardır. 16,5 k.fknetre u· 
zı.ınluktadır. Sağ isa1a b.nalı ise 
4-0 kilometre 300 melı'e munlu
ğundadı.r. Saniyede ...nyatı 28 
metre ınikabıdır. 

MURAD SERTOÔL U sistemi He hir teşkilat vücu e' . m•cı oldugw u nmbakkaktır. Daha ~ö gnıplan vasıtasile mUm- ise, bugUn de ltaı"·anııı .. ~n·ıca. 
tt 1 · T k"IA dah ıçin çir:kiııclir. Kaldı ki. 'l'iirk de "i o7 .n..ı . go rmc -;tır. eş ı at Et zor-ı bahara kadar d& bu stoku müm kitn olabilir . da tutunarnıyacağı o kadar ka.- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

dur. Bunu aşağıki fas1llarda likanlılarının nnut.uu ya ba..5la- kün mertebe artıracaktır. Halbuki hava vasıtasile ne tiyetlc söylenebilir. Şubat ayın- mükemmel şekilde ifa etmiş İn· 
göreceğiz. Üstıtd casus sadece j dıkları kötü bir Meti Türk kız- Diğer tarnfdan y32J.n bir de tank, ne de ağır toplar nakle • da Afrika meselesi İngilizler t&- giliz kuvveti onun içla korkung 
casus!ıığu teskilfı.tu rapt ile ik- Jarıwn dlıiltmeleıine gönül asla hasad mevsimi vardır ki lngil-· dilemediği için gökten inecek rafından yarı yarıya halledil- bir tehlike t.eıilkil o'1eıccktir. 
tifa etmemelidir. Sabotaj vel razı ola.mnz. tere bu sen azami miktarda her tilrUi kuvveUer, miktarı 4 miş olacaktır. Ve eğer Almanya 1nkiliz1er için bu baibi nis.an· 
p~ad~~~ ~~ch~ıcdn. heı:ııeıı Dilnya tersine mi döndU ? :mnhsu1 almak için memlP.ketr .milyontı bulan fevka.lide motör- nisana kadar her şeyi bitiremez- da bitirmek ve İngiltereyi mağ-
aynı er"voue mu ım ır. AJnn- te her halde ekilmemiş bir kn- leşmiş ve makineleşmiş İngiliz ac, Afrikada yarun milyonluk hlb etmiş olmak m aBıCBk bir. 
lan harb zamanında kuvvetlerini A. C. SARAÇOGLU rış toprak bıra.kmanu.ştır. Bu ordMsu karŞlSlnda erimcğe mah motörize ve harbetmek stajını mycizcclir. 
artması ve tevzi tnr.tları hak- --------------------·------------------------------- ---------------
kında melıimat \'erebilcook su- Rt"' 
rette milıın.sib mevkilere yer· rwt 
leşttrllmiş olmak icab eclcr. A
kın yapaft tayynrclert" icab e<len 
mali mab vermek fü:<.>rc mahalli 
a'.dtı.m.lar hazırlanmak lfızımdır.

1 ÇUnkü bu uydınlıl lan karart
ma usulil ile tnyyaı-eler tanı 
mevkilerini hiçbir zaman hak-1 
kile tayin edemezler. Sabotaj 
teŞkilfi.tında hiç ahlak mülaha- 1 
zaeına kapılmn.malıdtr. Her şey 
den evvel, aj1'.nlarile muamele
sinde onlara ~ok fazla fieyler 
söylememesi iktiza eder. Bu a
janların biıibirleı ile temas et.
tiriJmemesi de 15.zımdır. Çünkü 
içlerinden birinin yaltayı el~ 
vennesi ve bildiltleriııi söylem~ 
ğe meytetmesi korkusu vardır. 

VII 

J>ı·oııagandu casusu bııglin 
müt(hassıs sınıfına ithal edil
mek liı.zımdır. O bir muharib 
.zabit dP~Jdir, bir gazetecidir. 
bir ticaı-et seyya.hıdır, y.1hud 
-utanılacak şey!,,. biı üııiversi
te profes9rüdür. Propaganda 
casu~ bitarnf bir mcmlcket .. e 
otm'lır. Orada va1ifosi Alm:ın
yayı "satmak .. tıı. Her Alman 
zaferi r. üb:ı.lfı.ğa cdil:-ccktiı, her 
Alman mağliıbiycti ki.içülti.ilecclc 
tir. Almanyruun harbi Imz.:ıua
c.ağı noktasında hiç şüphe i7.lıat• 
edilmiyereJ{tir Bugünlerde uu 
nokta bilhus. a lfı2'Jmdır. ÇUnl~ü 
Almanyanın ticareti, büyük nis
bcttc, tramp. rurctile yahud u
zun vadclı krc,Hl rle yapılıyor. 
7 .. ı.vcllı b;tarafln.ı· pekala biHy<>r 
iar ki Almanyı dan ,Jacaklı ol
dukl. n muazzam paralar, eğer 
Alma.oya harbı kaybederse, hic 
bir znm~n ödenmiyercktir. 

Dfü.ımn.n bir memleketle pro· 
ı:ıaganda casusıuı\m meYkii zor
dw. Filiyatta, bir Alman için 
böyle bir işe imkan :voktur. lş
tc bitaraf ıncnılelıetJcrc mcn
su b casuslo.nn faydalı olabile
cekleri ahvald ıı biri budur. 

(Arkası var) 

•.. ·.-.·.";..ı..y.•~ :,...· .. ""·_}·- .... ·(:' .. , "- .... ·)-~~ •.· ._,,. 

Muharebe filomuz bir !:ere · 
harb sa.hasına t:ıhşid e<tildikten 
sonra hiç bir büyük oı du İn
giliz adalarına. ilıra.ç edılcmiye
ceh"tir. "Büyiik ord•.l,, W.biriy
lc kMdetmek istediğimiz lmv

am 

DU 
• A.HA BI 

\•et yetm~ bin ldşiden fazla b'..r · ------------------------------------- -

~,:~J~~:ı~h~~~!8~1~~~ l ( YENİ S A BAH) iN B 0 Y 0 K S 1 Y A S i T EFRİKA S 1 ı· 

tedb;rlcri almak husınamda bir 
endişe havası yaratm•ls;b 
Çıkan her tehlikeye 6r ~ 

bulmağ·a çalışıyorduk. Nitekim 
bir çoklarına çare bulduk Bu 
tehlikelerden bir QOğa da ge -
rek aldığım.ıs tedbirlıer ... gerek 
Almanların cür'et.sizlildeıti yü
zünden asla göriinmedi 

ğıWacağı veya ihracına mfıni 

olunacağını_ k~bul euiyordul=. ve ora.da. ~<j bUyük bir düş- y lun.acafu için daha kolav h ıı 1914 Harbi• 
Bu.ndrn ~gı b.ır kuv~·et ıhra.ç mruı ordusu, bahriyemiz için u- G az an~· dilecektir. . 8. e-
edilse bıle Jngılteremn ~unta- 7,erine ate. açılacak büyUk b!r üçüncü ~nenin meseleleri i- H b t hlik • 
zam o~dusu yırafından ımha nişan tahtası olabilirdi. v ç .. . · ı kinci seneden alınacak dersler- ar e esı ve 
?~uruı.bı~eceklir. 1ınha olunması Fakat Harbiye Nezareti altı e 0rç1 le halloluı~acak ~·e bu suretle sulh Üınidlen· ara-
ıçın İngiltercdcn ktwırılınaması fırkanın derhal \'e tam olarak deva.'ll edıleccktir. 
kafidir. . _ • Fransaya göndcıilmesini iste - 13 G BU Ok H bd d .. 1 "i" k t H b N .ı eçen y ar e .• sın a, geçen anu er. 

• L' a a ar ı~e e'l.aı·c~~ se· ınektc ısrar ediyordu. 6- ~ 
kız f!1"kd.dan m~ırckkcb bütUn Bu ihtilaf harbin ba§lnngıcı- yapacağımız şey, muh:ısama • Geçen büyük harbin ikinci geceler 
sefcn kuvvctlerı horb buşlayın- na kadar devam etti. Muharc- tın bnşlaııgıcında, Almanyaya senesinde 1915 mayıa nihaycti

• 

ca. ~oğru A\:~upaya ~öude.ı:n1~ be ilan olununca gerek Amiral- knrEıı acılacak harbin ilk haf- ne kadar ıiyaset ettiğim Aıni- 1V14 Tcmmu.runda. JUı. • 
~ızı ve on uç, on ~ort gı.ın ~· Jik gt:rek Harbiye Nezareti id- tasmda lngilten .. 'Clc geçecek ha- rnllik meclisi ııanunn 1917 v~ bine toplan.mlJjtı. lllimke -
ç~nd~ F.raııs.ada talışıd etmcmı· dialarından vazgeçtiler. Harbi· discleri ölçmek tahmin etmekti. 1918 3enelcrinde cereyan eden re ettiğimiz mesleler bir ne
zı t~ıdif ~~yoı:-d~. . . ye Nezareti li ransaya derhal Bundan ilerisini görmek insan hadiseler münasebetiyle bize ticeye varmadan dağllmat Ü· 

\ akıll ıstıla ~lı.tmınlını, har~- yalnız dört fırka gönderilme- iktidarının fevkinde bir şeydi. vaki bütün ithamları reddedi • zere idi ki birdenbire Harici -
den e\•vcl, hnkıkattcn uzak gı. sine karar verdi. Ben de A- Hatta daha ilerisini görnieğe yorum. Bu senelerden a1ınan ye Nazırı Sir Edvard. Grey'in 
~ görüyord~k. Faknt Ami~ mirallik namına biıyük hnrb ~'llı.§mak bile zihnimizi snrfe • derslerden lııç biri bizi saşırt - sakin ve ağır sesi işitildi. Grey 
lık am:ak kuçUk kuyvetler ı- komitesine Rwılan bildiı dim. deccği km•vetin üstüne cıknrn- mamı.~tır. Mesel:ı. bann: kendisine gelen bir vmDı:ay.ı o-
~i.n t~minat ve!ebilirdi. M~sela Tamamiyl~ seferberiz. Gentl- ra.k onun vazifesini güçleştir · - Şayed Almanlar harbden kuyordu. Bu \"esik& Aı-.bır· 
yırı~n.' otuz .bın Alnıan Şımal }erimizin hepsi ınuhaı ebe mev- mck demek olurdu. evvel dç sc11e içinde, harbden yanın Sırbistana veı"Ctiti no-
denızınçien bır akııı ~·aparuaz - lrilerindedir. Altı fırka adamız Zihrun sapln.ndığı sualleı ve sonraki üç ı.;ene za.ı'fın<la yap- ta idL Bir kaç dakika hem oku
lar. Bunlar ııaycd böyle bir a- da bulumnasa bile adnla.ıımızın daldığı yollar ikiye ayrılıyor • tıldnrı tahtclbahirlcri yapmış du, hem de bir şeyler ~-
kına muktc>du· olurlnrnil. iyi ta- müdafaası mes'ulivctini de • du: olsaydılar lnciltere mah\'olur· l<"'aknt <•sırada :rJhnbn henüz 
lin~ v~ terbi~e giırmliı ku\'\'C~· ruhde ediyoruz. · 1 - Acaba büyiik bir deniz ou. - müzalrnrelerini yaptığımız baş-
lerımız tarafınılan de. hal h?Zı- Amirallik iş icm safluısına muharebesi olac:ık mı, yok:, Demek gibi: ka me.slelerle o kadar mır.q:ul-
n:ctc ugratılacakinı:dı: Halou- aöküliince vuadcttiğind<'il faz- olınıyacnk mı? Olursn n ı.~! o- - Şayed İngiltere geçen bil- dil ki söylediklerini iait;miyor 
kı kata kuvvctleı mnz .~sker ı~ını yapıyordu. Maziye doğ- 1ncak? yük hnı•bin ikinci senesınde s.a- gibi idim. Hepimiz çok ,mgwı-
topla??~kln g0<; cek Uk gunle.ı·- ru baktığım ve düşii.rıdüğüm 2 Ke.r~da1\i büyük muhu.· lıib olduğu urduya bir sene ev· duk. Ynvaş yavaş ok.muta cüm 
d~ . ıstilacılara. k,:ırşı k~ıynmıy:ı- zaman Harbiyenin cloğrn han:- rebeyi lnm knz..ı.nacaktı :' vel suhib olsaydJ o harb çık· lelerden, söylenen fikirlerden 
bılırlcı·. Onun ıç~1 den~7.de ecre- ket ettiğini anlıyorum li'cık:ıt Bu suallere kimse cernb ve- m'lZdı biraz evvel müzakere ettiğimiz 
yan edecek hadiscleı· ınkışaf e- Hn.rbive vcrdi,;.i karaı 1 Amiral- remcmi tir. Şüphe yo1. ki y • Demek te boştur. Ahvalin i· meslelerin haricinde difıiiacc -
dinciye kadar bir kısım kuv- liğin fobariyk d<.'ğil S<'ı be. tçc pıbwak ilk ~ ha.."'1.rlıktJ .:ablnrı, cli0rer bır sürü ahvalin ler 1.ihnimizi kavramıya baş-
vetleri memlekette alıkoumak ittih·17. ctn1işti ' · Muharebe sa cterce icabla"'lm tcvlid etmiştir. A- ladı. Bu nota §ilphe yok ti bir 
lazımdır. Bu suretle vaziyeti • . caba Büyuk Britanya sulh za- oltimatumdu. Son samanlar-
dalıa kat'iyetlc, daha emniyet- Harb ıs,~ınds her şeyi sUrcr ! .. mruıında Almanyanın lngilte- da böyle bir nota :ısla yazıhııa-
le görmüş olacnktık. göza illmak Hlzım reyi aç bırakmak ve harab et- ını.ştJ. 

Altı flrkanuzı ela F "nsaya Lakin farzeduim ki dü man mek kasdiyle silahsız ticaret Hariciye Nazın bu notayı o· 
göndermek doğm olınıyacakb. Hurb ıcindc <lıiRmnnın ne d niz muharcbcsı )A.pn ıyor; gefililcrini batırmak için bü- lmdukça bünü dünyada u;ev -
Teklifimiz mucibince ev' ela yap' rağı ve ııt'.'l~ı'İn cereyan f rzedelim ki kar.,ıd:ı. yapıl m yiık mikdnrda tahtelbahir yap· cud hiç bir devletin k:abu1 ede
yalnız dört fırka gönderecek, edeceJi haltkındn dPhşetli bir muharebeden bir netic ılımı · nıasma mü:saade eder mi idi? miyeceği, yahud kabul ederek 
iki fırka dn sonradan, deniz va- k:ırar.nz.lık hüküm sürer. li'a- nuy r. 'F'n.rzedelim kı muhaıe· Dığcr ta.raftan Almanya F- göstereceği muvafakat .oe ka
ı:d~~ti anlaşılınca yola çıkanla- kat her şeye rağmen harb i~ be haftalarca değil, aylar a, t>ansn.ya hücum ebnek için, dar zelilane olursa olsan. mü
ca.ktı. Kara kuvvetlerine bağlı çinde vazifcl<.>r 1 ayin olunmuş- hatl.'i seneler cc ıuuvor .• Te ola- 1ngiltcrcıun Fransa ya ynrdım tecavizi memnun t..>d~ 
olan bu iki fırka imündc Al- tur ve bu vazife he,· ı,cyiu 1m·· <'ak? Fn.kat bütün bunları :m- etmek iize~e büyük bir ordu gittikçe anlaşılıyordu. O sıra· 
ma.nlar lngiltel'e~i istila etme· kiııdcdir. Hurbdc öyle bir hn- rnaıııııda, fınındu dil ·üıımek da- kurmasını mı bekliyccckti? dn, bizi meşgul et.mio cU.n Ir· 
ği asla göze alaınıyacaklardı. hika~ Ulemi icinde yaşarsımz ha ko!a.~·dır. Şimal denizi cephesine :ıid landa meselesi yerine Avrupa 

Büyük bir ordu ile yapı.in • ki bütün nazariyeler ya tashih !Ik lıarb SE'.nesı en ı:,iıç VC' en meselc·!erde karanlık noktalnr harilnsı iizcrinde derhal garib 
cak istila teşebbiisU de tabii fi- od.illi, yahud t.ecıiih{· il yem· tehlikeli sene olacaktır. !kinci üzerinde du!'mak mutndun idi. bir şulC)lin parladığı. bü:riime-
lomuzun füıi hücwnu ile karşı.. den tesıs edilir. s nenin meseleleri birincı sene- Bunu lrn.sdPn yaptığını itiraf e- ğe başladığı hissolunu)'-Oİdıı. 

f 1) 1940 k<immu .. cıanisfoiH zg 
sinde Belçikada diiş-üt'Ülen bir 1 
<l~mmı tayyaresinde Brlçiloa 
rnüiUıfaasınm foto{lraf ve pl<in-1 
wrı d<;ğil Belçika l:mıımıdarılll-1 
rmın kmnktcrleri 1ıa7:1C'lıula ml' ı 
liımatı 7wvi ya::;ı7aı lml1t•1 111Jt.Ş-ı 
1tw ... 

lanacaktı. İııgıltcı eye çıkmış Harbden bh· Jrnç ;ün c\ \el nin tec.riibeleıinden istif ,ele o· elerim, 'lak ;adım lazım gelen (Arkua nr) 
~~_....~.,...,~~~~~IW~~~.~~~~~~t~~~~~~R~~~~~~~~ll 



.ce; l.!:iideris ~ 
~klmı var çoculmn._ 

izd~ il dıhıı. iy1 cm; ilııfu-. 
BUA•1'· _ ... , ' .... ""<>"Ul &~ yap __ .,..... 

l.r.ır H:ılid, oyle ııoylcrnı&
nuıı l~uı beıı, sana bu tek. 
uliuıtlum_ 

~er:'n sıwa, doğru ve, ma-
- t •• ? u;;w. .. tıyorsım ... 

Evvel AIDW, hıl:mıııı de-
~ 

EVe.t h<J=., 
ÇiIULi: yaramış sa:JL •• 

.i.b r;ıircşin ltimlerin g& 

. lı<:lli değildi. Fr kat, bir 
·· C'Şçilerin gelmesi m.uht.e-

lltı gibi küçilk sayılım 
dC' baııa ve, tı; ııa ıtıM az 

ı;oydukia=n büyük P.fili
lar gelı'rJyrırJu. ı.ı" •ınıı fil• ; 
- orta pehlivanları hemen, 

;§tirak ediyarJaniı. 

alı liıılil gibi, Koca Yusuf 
.ib;tem'I r gibi pehlivanlıır 

kücfil: güreşlere ~et-

ilı~yet.; Osküh gtireşi. geldi 
dı. 0$kilbde on binlerce 

• topl~tı. Fak r !inik 
panayur için topl:ınıyordıl, 
· , ı;üreş seyretmek için.... 

ollıılıı:r, MüdMTi.-.lerı.ııin et-
to;ıliıııtral. üs1c1ııx- ükilz. 

Jroı..n:·yla cim.işlerdi. Kan bur 
"dde~ti. 

ol' !ar, ÜskUlie, ~ten ! 
gün evvel g lllllilil<ırdi. K.=- j 
j,, d lığ ün olmazdı. !htiyar 1 
::ır kmıı.il $ ela Ol ada idl 

yı o idare edııceıc· 

~ ağa, Ç'olak Mul-
:ı -,ınıımıı~tu. Dört gozlc Mol 

1 
·ı beklıyo•dıı. Nihayet Molla- , 
çıka •ulinco, dııiiıru yanlarııı:ı 

Ç''>hk Molla, ihtiyar Cazgırı 
·ünce cliııl örru;jştü. Hayır 

~mı aıuı ı.ru İsmail a.,~ Ço
Moliay: bu r.cfer, her sefer· 
en daha iyi ı;örmü~tü. 

Çolak Mclb, bu sefer bir kar. 
c:ı dah'l. üste koymlli! ve, ge

ti ollanın tavırları da d<ı 
mnişti. Artık, bir baş pehlivan 1 
bi konuşuyor ve, yilrüyordu. 

ı .... Mollayı görmeyip te 
'ni işide.n Üııkübliiler, kü

"k Mollayı giirmek i<;irı pehli
ı k::ilivı~·ni doldurup boş:ıltı
la.rdı. 

ihtiyar Cazgır, Molhuıın ar
ınvayarak: 

- Aferin sana: Molla!. .Ma
bh ! azar dei;'mesın .. Bu se

er seni daha iyi buldum. 
Dt lL 
Ç',ol• Molla, di.işüııceli idi . Ü,._ 
be atabeyislnin gcllb gelme-

f Jini mcrnlc ediyordu. Hoş, t1-

ı· nğabcyisi Üsküb güreı;l~ f 
·ne gdınlş olursa mohaJ<kak o

nufila karŞılıışmağa kanır vel"- 1 
mtl;ti, ne olurs:ı olsun her :ııe;i. 
mey<lana vımıca.ktı. 1 

TIVATROLA 1 

~--Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
T .. ıııla Drıı.m kMmındıı 
BUGON GüNDtfZ saat lo.30 ad 

ÇOCUK OYUNU 
BU J\ KAŞAM saat 20.30 da 

El\l1L1A GALOTI'İ 
ts• ill.I caddesinde komedi 

kısmında 

BU/.KAŞAM a 010da 
,JKO,LA& 

YEın SAB.UI 
=-o:::: - -

Lüksle ıücad la 
(Dq Ur•fı 1 incide) 

Eğer, balı:uıı onu •'1 t.lıktan 1 
red1cd.erse im a{;'tr m=cleye 
d& katl•nncaktı ;4":a00,•isine / 
dİkll"lllllll kaç btıc:ı.k olJu~uu 
göst.oreckti. 

!ar istedıkleri gıöi hareket ede- 1 

- Amma, yaptın .Molla. .. Ba- cUtler; bunlara karşı hükümet ı 
ban senııılc iftihar etmeli?.. laka;d kalacaktır. liayır, pel a 

la biliyoruz kı mcmlel<cıte mil
yonlarca kışı yalıwı ekmej';oini 
dü~ıinürken lıa.liı lükse avuç cto-1 
!usu pwa vcıcn binlerce vatan
daş vardır. Ve buıJar asla ek
sik olmıyacaktır. Buni;mn bo
ğulınasını önlem.!k lrodar t.ıir ta
kım fı!'Sat dili;kilalerinin de 
havadan p.ıra )ıazıınmı.ıı;ına mı\
nı olmak ıa.zı.ru. 

Bu scbcb!e Mo!la, ihtiy:ır Co.z
ır..ıın y:ının:ı sokularak kul. ğı.na 
Şlllllar.ı fısıldadı.: 

- U. $ yim ~dimi?. 
- Yoo. 
- 1;ı l;iliy<>r musun?. 

.ısıl bilnu:m ? .. Sızin GU
mlilclııeden kun.se yok... Y !ı ız 
n:Uuy !erinden ve, köy! ·ilden 
pWı1cr var._ ı 

- A.~La ge!1r -~ ~ ! j 

- Aftabeyinden pehlivan ol
maz. .. O, yalnız nıa.ııda gıbi yi
yor ve, besleniyor ... . Gilrc.'.l yok 
onda. .. 

- Dedim ya.? .. Seıı onu bir el
de yenersin? .. 

- Allah bilir ..• 
- Öyle çocuğum ... Fakat, ba-1 

ban, abdallık ediyor, onu değil, 
seni yanı.o.da tn.şunalL .• 

- Benim pehlivan oldu.;ıımu 
istemiyorlar .. 

.:.. Niçin?, 

Fiyat mur.J.:abe komisyonu 
!stanbulda lüks e,şya saı.aıı ıx:.a
ğ:u:ılan da m ürnl.abe etmek is
tiyor. FiLk:ı.t b;r tcı oodut ıçinde
dır. Bazı mag:ı7.:ıların lüks eşya 
sattıktan kabul e<Uımış; bunla
rın yüzde elti, lıattıi yıude yüz 
kir ısteklen nazarı ıtilıara alın
mıştır. Luı:n eşya .satanlar, 
kii.rlannın bu k~ yiik:;ck ol

- Ge r.ıez... Çlinku, baban: 

ı;clmcdi~ için o da gelmez.. ı 
- Sclx-b!. 
- Balıl'.n büyük güreıılere gi- . 

der... F.' yük pelıl.ivanl&r. olma - ı 
dığı için buraya gelinez .• 

- Ben, çolak imişim, okkasız 
lmi;:im:.. BNiden pehlivan ol .. masını ellerındeki malın sık sık 

modadan dilijmesiyle izah edi -
yarlar. Bu ne dereceye kadar 
doğrudur·: Doğru oldugunu tru<
dırde bınili..rııı ne k::.diı.r kar' 
alıruı.lan mairu.ldur? 

mıı.zıns! .. 
- Kim söylüyın-bunları! .. 
- Ettbaın ve, ağa.beyim ... 
- Gülerim onlara._ .Ağabeyin>: 

bir sırık h•mmahda .. Asil peh· ı 
lil"&.11 sensin?. - Ge!.irse bana haber ver ol- ' 

maz mı? 
- Pekala.- Fakat, neden lıöy-

Diğer t:ı.rattan ıa.ngi mağaza
ları ve hangi eşyayı llli<s addet
mek lAzımdır • A"n '•§lhyor ki bü

- Ben, lıaballl görsem royle- yük kiır kokusunu alan mağaza· 
· , larden bir çoğu ken<!isini lilks ~ konuşuycrı-un "{ • 

=~~ağabeyini mi luta-J 
cak:ını ?. 

- E,el .• • • - -
- .Amma, sen onu bir elde l 

ycJOUlr'Sıın ? .• 

- Hiç ~ift.likte 
mi? 

rıın ona ..• 
- ...... 
- Buraya gelnıezler, iyi bili

rim;.. Onlar büyük güreşe gi
derler... Eğer geliniş olsalar, 
seni salıverirdim meydana ..• 

addcttirmek için komisyona mü-
racat etmektedir. 

işte m ürallabe komisyonu bu 
tereddütler içinde bir kanır ve
renıiyerek Ankaraya müracaat 
etmiş. Bu tereddüdün bir sebe
bi de mürakabe heyeti içindeki
lerin fJiya.sadan anlamaması, ti .. 
caret hayatına İLşlna bulunınıı
nrası olduı;wtu diın bir gazetere 
okudak. 

Böylece tereddütler, komis .. 
yonlar, sualler ve cev:ı.blarla ge
çen giinler içinde atı alan Us

( Arluısı var) Jfüdarı geçiyor ve binlerce lira
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::=:::=t rnız bizden olın!yan beş on ba

= Fakat, sabret, Kavala gü-j 
r hıe muhakkak gelirler on!aı: .. 
O vakit hallederiz ~ ... 

- "'e söylüyorsun usta.? .. On
lar benim ı:üreşüğimi bilmiyor
lar7 .• 

Dedi. 
Çolak Molla.; Şllnlan rordu: 

Lik Hderi Beşil<:taş sonuncusu d 
T opkapı dördüncü kim olacak? 

Lig ma~larının son hafUı.li-- •ı lerine~\•iı'ecekleri muhakk:ık-' 
rmdayız ... Ge<;en hitftiı.ki fudbof tir. ı 
tcmaslarmdruı sonra tlıkınU:ırı· Geçen Jlll2ll1" Altıntuğu ye
rwzın dereccl~ri hemen lıemC'n nen Süleyınani liklenn ilk lıaf. 
belli oldu. Bu yıl müsalfak '" ,_.,. tıı.ııındanberi tqıdığı oonuncll.-' 1 
gen~ ve en('rjik bir takımla iı;t"' luğiı niha} t Topkiı.pmın sutı-ı 
rttk ed1'ıı B ';iktaşlılann üç so- na yül:ledi. Hem öyle yükledi 
uedenberi muhafaza ettikleri ki. Bundan sonraki maçlarını 
lig ı;ampiyo;ıluğunu bu sene de ligin en kuvvetli takıınlarile ya 
kaza.-ıacaklan muhakl·ak.. ı paca.k olan Topkıı.pınm sonun· 

G. n haftalarda birkaç nam culuktan kurtulması bir mucı.ze 
zcdi olan lig di.ir<ltinciililğilnün olacaktır. 

de tstıınbul sporla. .. Vefa ara- Haber aldığımıza göre yarıda 
sında p:ıy'a.şağı takarrür ettniş- kalan Altıntuğ Topkapı majı
tir. Bu hafta Beşikt.-ı.~ stadın- nın tekrarlanması mevzuu ha
da y;;.pılacak ohn bu maı;m ne- bi:ıtir. 

ticcsi de fazla ihtlmalie lig dör Fıı!bolil futboldm c;ı.J;a.rıp 
dünciisü olacak ekibi bıze gö:>- harbe c;cvil'>':ı ve bu yüzden ba-
tereccktir. kem l:ır?.fından döıt oyuncu 

Günden ı;ü artıı.n fntbi;>lcü çılr:ırılarak devamının bir tehli-
alıın Pntımıııın bu mtilıim kar- ke doğurnc:ığı ihtimalile bıtmc· 
-ıııl~ a layısile fa:.ıa.J:ı..«a.cağt sıne sekiz dakika Jıala ta.ti! ~ 
her iki Uı.bnı idatı · inin do dilen bir maçın tekl"arlanması
mul adtl~tlannı tayin ed lıi na hiç bir ni?.a.ıni sebeb yoktur. 
bu maç neticesini lehlerine Çe· Bu itibarla bugünkü vaziyet
'irmek i~i'l bugünlerde aza.mi t.ı S(lnuncu bulunan Topkapı
gayretlerlnı s:ırfooerek kuvvet- nın bu .m.e ~ın tekrarlanmasile 
li elcın:ı.nlar teminine uğraşa- hir avau. j kazanması da tlüşi\-
caklan tabiidir. 1 

Yeni muv:ıki.:at siol tlı.li.maf- u ,emez.. 
naıne5inC:tn istifnde ile ımlüh- B ' iıruta Beşiktaş r.tadındı. 
!erin futbolCü alımına hep hir- yapıl !t lsttınbul~p<ır - Ycfa 
den bir lıc.mle yapmaları pıya- e ~ milli küm!'ye dördwı
sada futbolcü kıtlı~1nı doğur- cil '•13r:ık girecek takını tesbit 
du. Bu t:ılimntııaırtc il~ vaziyc- edildikten ı;o· lig maçları 
tin cıddiydini 1;<,vtıyan kulüb- hızını knybedcc''" ve yalnız par 
ıer oyuncuları.u eı~rinden ka- tlztnJ• •ıı :ılıika ·ar edecclı: ına-
cırnuımak için a1zmi g-ayretle- lıiyct alacaktır. 1 
ıini sarfediyorlar. Bu iti .. Oğuz Güru:ıı 
barla kulüpler takımlarını B h f k' ı 
anccl: biribiılerile ruılaJ;a - ı IJ :· ~ 1 mac ar 
r:ık her iki " r:ı:fın rne:nfaıı.tlc - .. 
rini icab ettil"ccek \;ıziyelerdo FcnerbıılıQe sta.ıı: 
ta.h•·iye edcbı 'rler. Bu haltı- Sa;tt 12 Fcncrb<hçe . Galata· 
ki fstanbul<pc-ı' Vefa ma~ı ne· saray (B). saat 14 de Beykoz .. 
tice.o.mm bu iki takımdan b:>•ka ~·· . 
&anı al· kadar ctıniyeceğine .;ö- ' :-;uleyın:ınıye, ~aat 16 da Fencr-
!"C dığer klliublerin her iki tara- bahçe • Ttıpkapı. 
fa da oyuncu vardımı mevzuu Şeref Stadı: 
b ısol:ı.maz. Y;ı.lnız kulağımıza Saat 10 da Beyktı..ş • Beyoğlu 
~alıodığına f(<>re htanbulspor J spor (B). Saat 12 de ı~t. Spor .. 
Galata&&rayJ:ın yanlım iste-
m . Vefa da Süleymaniyeclen Vefa, saat 14 de Galatasaray -
Şükrü ile tahmını tak\iye ede- Altrntuı;, saat 16 da Be~iktaş -
cekmiş .. Bu'lun ııe dereceye ka- B~yoğluspor. 

dar doğru ol<! ğunu bilmiyoruı. ı Ana.dohtlı:!!ar siıJı 1: 
Fakat e1 'nıız<leki talimatname-

• a·k Saat 10.30 da An:ıdolu - Rıı-ye göre isten ı -ı.~., ~.ır~. h r ı;e 1 
yin ynpılrnası murnkwıdur. lihısar,• Saat ı::.30 Eüylerbcyi 

Her iki t•kımın da bu hafta Alemdar, saat 1 ,30 da Hilal 
sahaya ta ın ıyesiz, geçen hafta. Aıı'ldctuhisar. 
ki kadrolar !t- ç:ıkaı'(J.klaıt ı :ı.ı· 
zan itib: ro :tlırsak son 1.am:ın· Kır Koqusu 
larııa oyuntu a ış \•erişinde r('· Ushiİ-'lar 1 Jıl :>ı:" le •• : 1 
kor kıran \', aııın 'ığır ba•a.a- ..:tŞubat/1 91 r 1I günü 2 
ğınn kara.at ["etinriz. Bıl!ıa a kilwl'ctrd;' kır ~ •t-U yapıla
Vefalılaı gc "''.hafta Gal • - caktır. Bu ·c. ya _.,rnk etmek 
saray Ç":-'1 'ıl·lart :ıı-ın ın ıstı.!Y nlczlli \a1·~ , •ı cı"\I ev-
p ' ' l • .;anb ıl pr .m~ "3lomu d:. lı=r bulunıua.-
e t ur r L tic y, leh !arı ı ıca ohıııur. 

zirgftnın cebinde toplanıyor. 

1 
Son derece buhranlı bir de

virde, bazı memleketler k:ırar
la.nnda, ihtilı:dr:ı karşı derhal 
ida.ml:ı. mukabele edecek kadar 
cezri hareket ederken bizim 
terecfuütlerimiz onliırla acı bir 
tczııd ~?ti! ediyor. 

Behı,>et SAFA 

Kongreye davet 
lstanbul Eı;krim vo Jimnastik 

Yurdunun teşekkülU I~ !Azım 
gelen miisa.ade almmış olduğun
dan; 2 şubat 194.1, pazar günli 
sabahı oo.:ıt 10 da, Taksım, Sıru
aelvide, Beden Terbiyesi tstan
bul bölgesi salonlarında kongre. 
sısi a.kedilcceğinden, :ıHi.kadarb.

rnı teşrifi rica olunur. 
M HÜll&'iir 8mlar 

Voleybol futbol 
rr.açları 

~tanbul Mektepleri Futbol ve 
\" olcybcl Lik Heyeti Başkanlı
ğından: 

1111/1941 Cuı=rtesi günü 
Şeref Stadında yapılacak maç
lar: 

Saha komiseri: H. Seser. 
Haydarpaşa L. .. lst. Erkek 

.'~. saat 13,30 da. Hakem Şazi 
Tezcan. 

Bo';a.ziçi L. . Vefa L. Sa.n.t 
H,45 te. Ha.keın Şazi Tezcan. 

3/11/1941 Pazartesi günü E
mıuöuil Halk0vi salonunda yı;. .. , 
pılacak nuıçiar: ı 

Saha Komiseri: M. Savıoı._ 
Eo;'.;'lluc• L. - Şi,,Ji Terakki L. 

s:ıat 14 te. Hakem S. Açıköncy. J 

Cuın huri yet L. • Kandilli L. sa
at 14,30 da. Hııkem s. Açıhiinı;y. 

* lsta.nbul Bölgesi Vole3 IJ()l A • 
jmılığıııd:m: 

1 - İstanbul Voleybol birin
ciliğine 1.2.1941 cumartesi gi:.ııü 
Galatru;:ıray spor kl~ü salonun
da devam olunacaktır. 

2 - Maçlar: 
II inci kategori; 14.30 T. Y. Y. 

- Fenerbalıçe. 

15,15 de Vefa - F. Yılmaz. 
I inci kategori; 16 Beşiktaş -

T. Y. Y. 16,45 de G. S. - Fener 
A. 17,30 da F. B. B. G. S. (B), 

3 - Maçların yııkarıda gös
terilen saatlardan 15 dakika 
geç gelen takım hükmen mağlub 
addedilecehtir. 

4 - Saha komiseri, tütün 
maçlar için bay Turguttuı. ------ -'=-..;.== 

MEVLÜD 
Antılyn mebusu iken vefat e<l<:n ı 

eski Ticaret Vekili Cezmi F.n.:ın ın 

r ·huııa llh f ceilinek uzore 2/111041 
ı r gunti ogh? nama;";ını ı-rıütealcb ~ 

at 14 de Brs'ktaş tramv~v durıık 

r~r•nd .. k ~ir.:::ınpa~n c-an1ii ı;cr~f n~e' 

meviıdi n<''-e\ıi okutturulac ndan ı· 
kench in ~ ~er'n '-C an:ıı ed '"'-
rı.1 rf ri,... .:ıl u.,. 

arü acezeden 

,. 

Sütnineler nereden bulmııcır ?. ru-ıacc7.ede siiliıhıe 
alayları - Bunlar nasıl ımıtQ·ene v kabul olunurlar ,? • -
Evlere gönderilen temiz Ye hastalıksız a · t nineler 

Darüiaceremiztn hor zıunaa il l pı.lm~ nıt!J:ıç vardır.. Bu 
terteııuz ve ıniskler gibi kokan D kan muayenesi 1.ııe asgari bir 
koridorlarından geçere!: bCtü:ıı haftada. yapılaNliyor. lıfaKını 
pa.viyonları ve dalrelt>ri g~ K ya vamermau teamııttt tc;tn tav· 

ruz. Eski, hara.b Darill~§lm- .......,.., mi! • • • • f: şıın kanma lllzum oldnfıınWıa. 
di modern bir h&ld&. Gözleriuı& _. - hor ııd ._ -• - .,._,,.. 1lıeslz B """I • ve zame a .... vııaan<esmıı-' 
inanamaz gibi çıkmakta oldu - ..._ --- · n .,.~ ne, ta'V!Jllll1mnı teQaı:ilci::ıe im·' 
ğuınuz mermer ıneı'divecl.ere e-~ m!le hır.yvan ali. • lı::\n olınadığre.an lın i§ Juı.fta-~ 
limle de dokunuyorum. Geçen tibıfi tUfıa eda-ek vemı.ekle nın mr azami ik1 · gü-' 

yıl ayaklarımın a!Und& gıcır gı- ~~~ailh~ mtde·· nlinue ';ı.-ap;lıyor. ı::
1 

için 
cır inildeyen ihtiynr ali§ p J:ıa.. • eı gun kıw m·~·y-: ~-'-· l' hariçtea '*'oıık- Ura aat1 g~ ~ .~.,~-· AZlm 
saırıaklar tarihe karışımş artık.. !ur Brmteo. .,_ ~.,: ..... ~,.~- · gelen .. kJ !ıepa!.'".:.de yaparız ! 
Hayretle: · -- --r .......,......., ......,, sü~eleıin v · .tc ahu 

- Doktor bey dıyorunı.. Bu mnayea.e -lıtıaıtı'ol altttı.d:ı. bu· '-•""· ~A- •-• 't ·""· ili' hmdıırmm. lDzi:ı:ıı şart.lıır . """"" ~- ....... ,.>. """" yor. 
~eı:..;:ı,:1 geçen. sene tahta uygun , , , ım balCINJV= B~ iş yapılıhl<t:uı ve n:!nt;l:r 

Dar"'~-eze müd.· """' ......... _ maaşlı «-l...ııtııin1>: alırız. Bir tem.ıze çı1.-t:ııaa.. sorun aı-.ıdigı
"""' .~ ~ """'..... ıııu eıı hllş vosıf d <km.in söy· 

Bekir Zafir mütevıı.zi bir hal w- kısmm•· ilıteyen evler olarsa '-'""" ... ...__,. • •-~· 1·t __ ... _ 1 ed "nderiri ~...;.'lI"I [;"l-01 '""""' ım;ı......,_,,... ;; l 

~bir haz ile cevnb verdi: ""'™"' tm Of er, -'.'.0 
.. v.. veı:ebihnesicliı-. Bıı olmad:ğı tak-

Evet Yalnız bu d---~ ..., Tam bQ m:ada yııııeı)O bı• d'·d '"-'-·' . . _,. b' - ·· ~.;u. .,... tatlı ha:c ~ lru:: " · " s ..... .....,.enmız auc"" ır 
tlln merdivenlerimiz·&hşaptı. Bil 1 ,ayıl 1 . a j çocuğ'.ı emzirmek fa:ere ev· 
sene. zarfında cümle$lni şa. lıaJe f~ lınptu. ~ bir yavırtL. !ere gönderil:iyarlar ki onlar rcın 
sokabildik ,.,.4 . Meme İldllllil'll aı; bır JrnzucııkttL . .. . · 

... ~ Başher:ııGin derhal fırladı ve\ de bır çncııgıı k~~~c_a doyur .. 
- Bunun gibi yeai.yoni tami· bir :fısılıhcibl ~.r bl . mak har zaman mümkiln oluyor. 

rat var mı başka... dım 1
' gemı r; Zira en :ız stit vereni :;.ne giin· 

- Var efendim.. Hem. de en. Jaı. • • , de 750 ile beş altı yüz gr.\m a· 
mühim. hir cihet; .Gelin de. P.· - Çatct, brnı açl'.ıt·. J rasında bulunuyor. Bıı <la bir 
t.ereyim.. Çocuk hdf • ısı \"'6 .sütn.i.ne.cj mPme çocuv.t.Rıa luif..i ~!ır. 

Merdivenden geriye döndiik. lı:o§uştvtar. Sittnin~ ağ_zını ve 1 - Dokt:or bey! Bir ~ey f:nr"· 
G'en.c alt kataiııdik.Hiıı:nensağ'• burmmu pzlarhı .. örtwı b!I' c:ığ.ını .. Bu lrn.ılar mce·ve d' lı::ıt
daki kapıyı .aı;tı: 1ll88keyi )dkıine büyük lıır· li m ı:ıyeneforıniıc rııı,,'mcn 'rori· 

_ ~--.• A-ı: . ..,_ ___ ,. .__ ırilr'atıe- -....ı. Ve bu. anılıli 
qu: ........, uwı...,... ...... -- ı cc sütni.Bc vuiminiz ı:.z oltlyor 

ııekizinclsı oluyor. Rala kal&: iki maekesi ,......d• olıw. <;ocuk ILkı' galiba değil Bıi? 
dairemiz kaldı. Onlan da inp- cmıır ~an lraldırdı~ Doktor başını büyük bit- tt-es· 
a.IJ.ah baham &adar ikmal ede- yavruyu ıaw:.tuıa ::>ldL C'cne süfle salladı: 
roğiz. sür'atle ıf.iP!inii aııarak ve -- Evet.. Maatteessüf ki öy-

Kapının. açılın.asiyle, ünlimde arkasmı lıi=e dönerek otın·du • lcdir, dedi_ Zira h~llnmızın bü· 
asri bir he!A, bembeyaz, tertemiz Biraz evıııır :l3All feTyad ürtii- yük bir kısmı Daırü11cezede t''r 
taşları, güzel emaye musluk ter- ne atan b:ıc•kef:Mn şimdi sesi, ıılitnincler alayı tu!ıındıı~ıı 
tiba.o ve ayakyolları, ördL>kler, aadası. larilmiQ.; ncfLsi bili; çık. ve vıere verildiğin\ bilme:ı bi· 
sifon tertibatı ve çanakliklarile mıyor gibi bt çıt olını:,:an ko- le .• Biler.le!'in bir kısım da ne
bol bir ışil~ içinde görl.leırinı.e gü- ğıışta. omııı büy\ik bil· ollurluk • dcnae bn·ı.d:ın sütnina alııtayı 
l.et gibi oldu. 1lıtiyanaz olar.ak: w sevimli bir aç gözfülı.:hlıı şs.- bir zül sıı.yarlar, 'belki pis olac:ı.· 
· . - Bravo .. ÇOk glizel. doğra- pur şupıır ınmıe emı!ıec · in $11- ıiına kani bulUJ1ıwlitr vıı. gidip 
su!.. c;ık, ıblt Dağınclerı dol:ışınağ:ı ~rııdan bura<la.n, ha.ttii. iş idıı· 

Demekten ,.~kendimi aJ:ımaı. başlamıştı. Arada, sırada - her I l"'...hanelerinJen hi~ munypne 
dım. Doktor gfilümslye.rek: halde faa:ID alit geliçinduıı ola- göl'n!eıru.~, -reİeri tahl ;ı. c-

- Biliııem ki bımlarm eski cak - kızıp ııöylundi.ği. ve kor· . dilnıemış. olan: ne e! lııklan belir· 
balinibatırlıyor mnsunıız? de.- kup bağırlıği da ı. · · ·yordu. i sil< bit' takuıı. kaciılı .ım slitniııe 
dl. Tamamiylc eski, Yenica.ıni Koğuubm çıkarken dokteı- diyerek evlerine dıı:far. S0ııra 
helfilaı-ına tıenınyoD ve temiz dar Bekir Zefir tıu cilieti. "~·le izah bunb.ı:ın bir kııımı ı~ çmıar, 
malan, teıntt tutulmaları bır ediyordu banıl: • ı lıir kwnı da lnrmz olurt Ifutta 
tlirlU kabil olmıyardu. - BiDm 118ÇİP' alrtı;;;'lınıı: ~üt baz:m sUtnine yfu:iiı'.lıd:on cviıl 
Konuşa kon~a. gene o g-en;ş, nine!~ &.ı"adığımız c·ı büyllk.' temeli. çöker, ocağı ~öne .. Hiı· 

temiz merdivenlerden. çıkara.!<, vasıf, meme1eriniu bü)'1fü ve en li>ıır bir ·ayrı içtimai dcrcliıruzdiı' 
çocuk bakım Cl\Tİne doğru yürü- a.z orta. ~ olmuı;ı t·e· lıiç oı-J; kJ en :ıiya.d . yent y~ti~ yavrıı· 
dük. Oı,ıo Taksim edilen ve bu mazsa . günde bir kilo ka.da sUtf Ült'm1v..ın ~üuye ve. friueı 
üç sınıfı ayn ayn yetiştirip bü- vercbil.lnrSi.dir. Euucllm uı·1!>"ı muzır nctıcelcr vem"; Me..elil 
yütcn müessese miirllirti yr.ni bır oluma bisön yurdt1IJ::ıızu itlat'C e-. ancı ve bab;a;ı s·pa.sağlanı olaU 
i:ı:ahat vcrnP.;e bıı.ş!adi: demez. Çoeuklanmız aç h"'a!ıı'. bir Ç-Ocukta bir u ... b;;.kursı.nı" ki 

- Çocukhrıınız bir aralık Bunun için. dalın ~· ~ı ımktaır-ı ya verem, yahud tıirsinir h:ısts· 
190 ı bulınu.ştu. Hatta geçti bJ. da $Üt ?ettnleri biz l::ıJ:ıul ~me- lığı: ve yalnıd ea bir ft6Dgi l.ı:ııı· 
le ... Fnkn bu arada çılfanfarı da. yiZ. Böyl · ola.nların bizce hPr '[ lar. Bu nedendir? 
oldu. Gene mevcııd 164'atledine bakımdan mnııyf'n' l yD.ıı•lıp ıl.:ı. Hep siit ninonin iyi bu• ye .. <iell 
kadar indi. Temiz ve yükı;ek gö- sütlbi de mılrt!ır \'t! mb lıiybi a1ırum~ o!m:una; nıla tabii!· 
nüllü ailelere evlii.dlıklar 1·er<lik• b:ıkımında."l konu ~I cdild:l:t~n I:ialbu!;ı Daı·illan~~ıı:tfatle ter
le. sonra. aı.orealcri r lınır ve yerler!• 1 tdırtlz ve ool !:ütlü, ır2lı h.qııl!, 

hl: daireye gil'iyorcluk şimdi.. ne göhderili:rler. lra!ıu•I kmıdi lltl slltnin lcrimız v:ır: ile uuıı· 
Ve buıası s~it çocul<laımın dai- hüsnüri;.Lb.riylc ihtiyat \'e fal.i. lamı. hep.~i de i,ı, temi:! :ı.itelef 
resi idi. Dışarıdaki kara, fırtıııa- ri süt nine. olarak mües~escrn '"- arıa:ında bağıı:a,m: ba:;;acaJı 
ya rnğmen buraclıı.hararet dere- de kalırlar. Biz buııları; ailcu süt; y:ıtruları ~ kle:!zyor'.m-. vıı· 
cesi ılık bir bahnr günii gibi tat- ar:ı.sıııda. sütnineye ihtıy~çiaı'l tana, mıliete stilılenri wr,,ı·eli· 
lı bir sıcaklık göı,teriyor. Mini- nlup dn ""'~Pn ~\itnilll' i ii\er· 1 evlad yetiştirmek i~ın yfu-ci<:Ct'I 
mini yavrular. ıiüçiimcn karyo- !ere ta'Vsil<e ederiz. Etı ı<urelle tiUı :or. 
lalan içindo kumrular gibi ötü· btı ı:ibi ailelere de ~miıı:, sılı- Doktor Bekir Zdl• caşmuştll· 
şüyorlar. Kimi de melekler gibi hatli ve sütleri bol, güzel olıı.n An!:ı.ta aıılata müdiirly.at otiJSI' 
m1Şll mıqıl uyuyor. Ge~ has- genç, t.ıze sütninclor tcının et- na ltnuar ge!dik gene .. 
tabakıc·ilar ve bir b:ı.ı;lıem.';tire miş olunııı. tçerı girerken blr kilt!b ita~:· 
perı·ane gibi dcinüyorlar ba.5 u~- , - Sütnlnderi n~ gibi m•ıe,yP l:ı.Jı: 
larıııda.. nelere l&.bi tut·ıy~r,,ııı•.ız, c'o•:- -- Müdiir bey, dcı.li.. 1çerid8 

Doktor Be'<ir Zafir J:ıal.-ı.m bu tor bev'. mısafırleı vaı-. Bfr s · tine istİ' 
susuııda izahat veriyor gene: - Eıı çok aradı;";ımL~ cılıet: yc>rlar. 

- Bunların içinde henüz üç h::st:ılık ... V~ bıınwrJrn vor !'.!.:. Bu b:-.ber txıııi; böyl.ı bir t& 
güulü.k olanları bile var. Bakın frengi, delilik gibi illeUerdir. düı.' dolayıs~·le höyı-,;:te dü~ürill' 
şu ya\Tuyu daha gcx:en gün ka- Verem ve sinir... I-Icnıen ilk kcn D:ırül:lcc::<niıı rle rok 1)'1 

pımu:ın önünde bulduk. Fecir muayenet:rizde tC:::-hin•leı~.ıi kalbli ve çok mtiffilt oLJ.d h.1)'-ıl" 
vakit bıralmnıılaruı. Görünüşe gösterir ve tam bir t~;hİ, imlı.ii.- SC."<!r müdlirüııü bü'yük' ı,;r ~ 
göre henüz yedi günlük bile de- Dl bulUDW', Fakat f~.-n7i hö} le \"!Drc diE;.w•mii~til: , 
ğil her halde.. dei'.<ildir. Bunu tahkik ve te~lıi; H ı ü.k"~ '" ,.;;ı,.;; • W " - e e ~ ur. .. n• ~~~ı/: 

- Peki bınılal':ı meme liizını iç'n mııhakk:ık l"<l!!flt·rnı uı Y~· b<•n mahcup oldum da, gazete": 

Hal 

H rikutade 
Sinı?masındıı' M h!eşem bir fiim 

Rl\Jly©l~O 
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O ha birkaç ün temd"t edilmiş!ir. 
DiKKAT: .\y-.ı film n 1 p E K Sil~t..m~ınd.."l lb~e-r tı. !tte• olıı.a 

TtJRKÇE SÖZLÜ nu~h ı da daha bir kaç ıtiıJ uı.~tılrtu.ştır. 
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Yu-

vay 
g 
(&§ m ~ 1 ci stryfr:ı®) tlcrdc şehıı mimakal -

lardan bir k mı İngiltereden l le mümkün olduğu 
şehriınire müteveccihen yola k dar idare olunacaktır. 
çıkarJlınt t:Jr. Tramvay Umum mudi.ırlüğü 

Baııda.J ve aır malzeme yok- lı reket ı:;ubcsi tarafındnn tek
luğu yüzünden şımdiye kadar lif olunan bu tedbir üz~rınde 
30 araba scfcı den alınarak de- tedkıkler y pmahtıdır. 

polara sevkolunmuştur. İdare Traım"a~lar :ne kadar ~oku 
tarafından .) apılan hesaplara ~r? 
nazaran gene bandajları gayri Tramvay buhranını doğuran 
cahili istimal bir hale gelen 11 en büyük amil ınabemc yoklu-1 
arabanın nisan ve 36 arabanın ğiyle beraber traınvay yolcula-ı 
da eylül ayı ıçinde seferden- çı-

rının artmasıdır. Tramvay ida
kanlma.cıı lfızımgelmektedir. - resi. Nafıadaıı belediyeye devr-

Bu suretle tra.rnva~ buhranı olundugu zaman seferde 184 
'e münakalatı müşkülatı l)İ8ail aı-aba vardı. Bu arabaların ta
ayı içinde biraz daha artacak ve sıdığı yolcular .kilometre başına 
eylülde had devreye vasıl ola -1 5 kişidır. Son zamanı rda sefer 
caktır. ı de bulunan tramvaylann adedi 

ı~at'i olarak tahmin olundu- 151 e düşmüş, buna mukabil 
guna göre bugünkü arabalar yolcu adedi artmıştır. Trmavay 
m vcud tarıfe dahilinde çalıştı- idaresi günde 250 bin yolcu ta
rılmağa devam olunursa 'bir se- şımaktadır. Arabalar günde 'l:1 
ne sonra şehrimizd kulltuula - bin kilometr~ yol Jvttetm ktedir. 
bilecek hic b r at aba kalmıyacak Bu itibarla kilomctı·e basıpa 9 
v bu suretle tramvay münaka- yolcu isabet etmektediı-. 
latı tamamen durdurulacaktır. G!lrih bir istatistik 

İdare bu vaziyete mani olmak Tramvay İdaresinin yaptığı 
'e tramvay eforlerini müm - bir istatistiğe ııazaı-an tramvay 
kiin olduğu kadar uzun bir mlld arabalannın en fazla yolcu nak
dct devam ettirmek için yeni ve lettikleri gün pazartesi günüdür. 

1 • 
çok mühim bir tedbır ü?.eriDde Buna mukabıl salı ve çarşamba. 

ing 
y 

(Baş tarafı 1 iıı i 
yardım planı 10 u ı 
8 muhalıf reye ka ı 
ktlbul edilmi tir. 

a la an 
yeni ihtikar 
suçluları 

ın 
Amerika ctimhur 

ı-:e eri tcsb etmi lerdir. zum gorecegı mikt ı 
harb gemisi, ticaret Bunların n mühimmi rudur: 
ne\'i esliha imal et ı Be) 0 nd her nevı hurda 
ları füzum gord · ya atan Antı anik isminde bir 
devretmek, kiral rr.uhU. kır 100 kuru hık ı kilo 
dünç ,·ermek ahı 
kanun projesın n ta h cd'lmicı teli 510 kuruşa s t ı ak insaf-
şekl~.de . üq kayıd vardu . 1 • ız hır su ~tc t ar yapmış.. 
Bınncı kayıd Am ka etim- tn. S ı hı ha kında bir cürmü 

bur reismi bu har k UM'e te' es- m•' hud ~apılnı :-ı 'e tahkikat 
sül ettiğı takdiı Am ı ikanın evı kivle birl kte dliy ye tes
karn. ham ve d niz k vvetlt>ri hm cdı · tir. 
kumandanlan n • ,.a.. aka.tini 
almağa nıccbuı etm kt ·r. ~ ~ taıaf n Sırkecide Me-

İkınci kayan f>Ö e R s , elt lek fotO!!r;lfha ı sahibi Sani
bu alfilıiyetlerin an<'ak 30 na- ye de "Kuyruklu ticaret,, de
ziran 1943 senesıne 1 adar kul- nilen ve milh l.orwıma kanunu 
1anabile<:ektir. Üc;üncü kayda hükümlerine ay~ ın olan bir oo
göre de <'Ümhur reisi yapİlan 
işler. hakkında her uç ayda bir vi ihtikii.rdan adliyeye verilmiş-
meclıse malümat verecektir. tir. 

1..&yiha pazartc>si günü moo- Bu nevi ticar t ..tı şekilde ya-
lise sevkedilecektir. Me lis la- pılmaktadır. Faraza müşteri 
yihayı süratJe tetkik ed c ktir. bir kalem almak içın satcıya 
Hit!erin nutlrum n 1-\mArika-

tlaki akisleri müracaat ettiğimle satıcı bu ka-

Kı l rımızın ınu\·asaletinden 
ev-çel biıttln dii m n askerleri 
koyden cekilınistıı. 

Adliye Vekili şeh-

rimize geldi 
Adliye Vekilı Fethi Okyar 

dün sab hki c kspr 1 • Ankara- r 
dan şehrimize gelmlı ir. Vekilin 
bir kaç giın şehrimizde kalarak 
tedkikkr<le bulunm ı nrnhte -
meldir. 

HALKEVLERI 
be istan etrafındaki 

terin bugünıerde 
yas alacağı da be 

Afrika yakasında 1ng -

eri tedldkat yapmaktadır. Bu ted- günleri t.ranwa.y yolculan fazla 

Nevyork, 31 (a.a.) _ Ekser lemin ancak bir defterle bera
Amerikan radyoları. B. Hitleı in her satılabileceğini ileri sür

·nutkunun, Amerika birle."ik mektc ve bu nevi mala şkidetle 
devletlerine karşı yeni tchdidle- ihtiyacı olan müşteri de çimi
riıı haricinde, hep eski sözlerin çar her ikisini de biı likte almak-

ErcUmend Kalmık 
Rasim sergisi 

Emiıumü Halkeı-i ıdcn. 
l t 2 941 cumartesi gi.ınü saat 

(15.30) da Evimizde' Ressam 
E:cümend Kalmıkın l<""ransada 
vücude getiı diğ.i b ı lerl bir 
(Resim Sergisi) açılaraktıı. 

d ğcrli hedef, b ·· n ı
çııı Bardi, ordusudur ve Habe
ş ta.n ordusunun mukadd r tı 
d bu ordunun akıbetine bağ -
dır. 

t k <.: ı men ic n yapma- bıre nazaran tramvay seferleri olarak 20 bin kadar eksilmek -
Çıinku İng lızlerin sabahları saat 6,30 dan 1-0.30 a tcdir. İdare bunun sebebini a
ketmedıklcrını H eimi - kadar·ve akş:lmları 15.30 dan rastırmıfj ve bayanlarımızın sa-

y eklerini pekala b>lıı. Fakat 21 e kadar letilec{'k ve bun- l b ·· ı · k -

ve eski masalların tt-krarı oldu- tadır. • l 
ğu kanaatinj izhar E>tmektcdir. 

.ı\raa\ udJukta: 

Ka\ allero, son taal'nız d c
m eriyle ordusuna. cesaret te . 

ba ı ve carşam a gun erı so aga j 
h, r d ığru tatbik etm~k i ti- J rın haricin leki saatlerde de- az cıktıkları ve tramvaylara az 

Nc\•york Times ,.c Ncvyork Melek fotoğrafhruıesi sahibi 
Herald Tribune gazeteleri d bu de Nureddin isminde birinin fo
fikirdedirler V<' nutkun Aıneı i- toğraf camı talebinin ancak fo
kan hattı hareketini dalın zi-

Bu s rgi hergiin saat (14) deıı 
(18) ze kadar herkese acıktır. 

ıl mak · temi tir. l<"'akat, bü
tün o s !dırısların gerı o.tılmast 
il.e. ,, zı}ct hiç te değişmemış.
tır. 

Yeccgı m neuaJ ı siyaset b kı- polara < ckilecekdır. bindikleri neticesine vannıştır. 
tnı n h zıı lam· k i ın bu s z- -------------------.,.--------
~ı o -t ya tmısuı. Bır z n-
ra, Alman gaz<'telerm~ İı i
liz "ner. llerinın \ ıkaradaki 
lrfü .akerelerinin vt:- Trakya ile 
Bno- zları 2.İJ ıı et etmelerinin 
dn lnP"iliz ıhtirasl ı ma ve taz
Y"l<Iuın bi d lil el'\ hse 
lrıev u te kil elmelerın munta

tır olm lıd r. 
liıtıer ımdı\ 

di i b • 

tü. un oldu. Ç dtisma-
ttı lan ln ,,il y k ı ı t did-
~· nin hiç biri t. ı , 1 k etme
rnı ır. Almanya ) z kendi -
81nden çok klı<'Ük d 
"llld adrdce GOk ü ün kuvvet
l@ri Vf' mek nik h ı b va 
'-Y('Sinde muvaffaıt1 le zan
"1Urtır. Tay~ıu-eterı, lngilizl<:rin 
~Olı: clıı.I' küçiik haya kUV\" t
~nin keyfiyet itıbariyk. ..ıe
g~i tayyarecilerinin kahra
ltı nlığı sayesind hi bn netice 
)d,.. cdemedı. Bu arltar do.irc-

le Balkan er"üzeşti Al-
'- n.yaya çok pahalıya m lola
bi r. 

Hiiıı;e\in Cahid l' ALÇIN ........__ . 
4rnavutlukta 

(Ba. tarafı 1 tnct acı fada) 
"-k ı ·in miiteaddıd mukab l l}ü

tnlara gecmişlerdir. 
l.oııdraya gelen rapoı lara 
~an ltalyanlann bu mukabil 
"4lil!uın1aı ı şimdiye kadaı Yu
~hlar tar-ıfından tardedilmi • 
'fi', liatti Yunanlılar bazı ol.İr' 
.__I\ nıev'kllerini el~ g~·rmişleı-

'· Yunan resmi tebliği 
~Una. 31 { a.a.) - Ati na a.-

ı bildiriyor: 
.1aJ7unan orduları baŞkumandan 
"""'1 tarafından 30 ıkincilf" nun 
~mı neEtredilen 96 numaralı 
~~i tebliğ: 
~ lluvaffakiyetli neticeler v ren 
>.ı ~Vtii harekat yapılmıştır. Ea
Süşnıan mev:?.:ilerı · gal dıl
~ \1e 200 e yakın esir tlınmış
~~larm arasında 7 7.abit 

kulgar hükiimc 
tinden sualler 
it (8-t •rafı 1 iMci say/ada) 
~ '1kau yanpı adasının yeni· 
~ bir hara~ye dönmemesi 
~ Sovyet birÜğine güvenildiği 
l' edibnektedir. 

l\m.L abıtı~da httkfunetten yapıla -
~ u ıatiaah, Sofyada büyük 

8 allka uyaııdirmaktadır. 
~-:...nStetnott, bu istizahın çok 
' lyeut oldu,ğunu beyan 
~~~ Bnlgaristanın ve 
\titk un mesuliyeti 
)a....~da ~palacak müabet be-

fı ~--·~ bir ehemmiyeti ı. 
~aktadır. 

yade sertleştiı eceğini sovlemek. toğrnf kağıdı da milbayaa et-
tedirlcr. ~ tiği takdirde yerine getirileceğı-

Niıfuzlu ayan aza ındruı B. ni ileri sürmfü:; 'e Nureddinin 
Cartcr Glass şu beyn.natta bu - mtiı ncaatı üzerine ertesi günü 
lunmuştur: Ben. torpilleme<'<e bir <.'lirmü me hud yapılmıştır. 
bizim baı:;laınamız fikrindevi~ 
Ben. lngilt.ereye va.pabileccğ°imi~ Diğeı taraftnn bu hususdaki, 
bütün yardımı yapmamız taraf_ tahkikat devam ederek ihb~ı 

Mimar Yansen lzmıtin imar tarıyım. Bitlerin Amerikan ge. yapan Nureddinin de başka bir 

izmit belediyesi 
çok iyi çallşıyor 

Merinos fabrikasının 
yıldönUmU 

Bursa Sümer-bank Merinos 
fab ik. ı yurın saat 14 de yapa
ca;::ı tören 1t' açılısının sem~i dev-1 
ri~ c ini 1-..utlula.y caktıı. 

1t .. n hücum dalgalan Yu
nan cebheleri derinliklerine u
zanın rl n, kırılDU1tır. İtalyan
ı r k :rıu zayiat ta vermi.şlerdir. 
l l nl. rın, yirmi gündinberı 
müd faa cephelerinde tutunnı::ı.k 
k.tbilıyeti göstermelerinde don
dur lt'.tı ri.ızgarla.nn, geçilmez 
d laı ın da tesiri vardır. Şubat 
avının da değişiklikler arzetmı
ycce i muhakkaktır. Bununla 
beıabcı. YunanWar, şimdiye 
k d r lduğu gibi, bu çetin du
ıı.ımd n sıvnlmak için. gene ıni 

İznut (Hususi) - Türkiyede 
m(' cud bekdıy ler arasında en 
f llerınd n birisi olan lzmit 

edi) e i, İzmit hıine bir 
c k güzel ve büylik hizmetier 
ıfa tmiştir. Saltanat devirlerin
de ve sonr dan i gal senelerin
de bütün biıtun 11,1,..,ı- • ..... ....,., -
kımsız 1r .. ı ~ olan lzmit, bir 
......_·~ıyeye ancak Ciimhuriyet 
devrinde kavuşmuş ve idrak et
mi. tir. 

İzmit belediyesi bütçesinin 
imkansızlıklarına ~len lzmit 
şehrine güzel eserler hediye et
meğe muvaffak olmuştur. 
Meşhur Çene ve Pasa sularını 

fenni tesisat ile ve yüz binlerce 
lira sarfı ile şehre kadar getir
meğe muvaffak olmuştur. Ev
velce Kerbelil dıye feryad ve fi-

1 gan edilen lzmitte artık susuz
luk derdi kalınanuştır. Yalnız 
şehir nüfusunun 14 binden 30 
bine artması üzerine, kullanı
lacak bir su ilave olarak geti
nlecektir. 

Gl. Metaksasın 

cenazesi kaldırıldı 
( aıı, tarafı 1 irıcl a. fada) 

General M.etak n milli cena-
ze merasimi ınu:ı:affer bir aske
rın -cenaze merasimi olmuştur. 
Bugün bütun )! un:ı.nistan bü
~ uk ölüye aolamaktadır. 

Merasimde Kral. \ eliahd ve 
nazırlardan ba ka bütün harb 
sınıflarının ve te ·kılatlannın 
mumcssillerı ve kralın "skeri ve ı 
mülki maiyet erkanı hazır bu

lunmuştur. 
Büyük Britaııyayı Atinadaki 

el isi, muharib kuvvetleri şefle

ri ve bir hava müfrezesi temsil 
ediyordu. 
Türkiyeıie btitüo bayraklar 

~an)a indirildi 
Ankara, 31 (a.a.) - Büyük E 

len generali lıletaksasın milli 
cenaze merasiminin yapıldığı 
bugün, bütün Türkiyede resmi 
binalar, Yunaniatanın yasma iş 
tirak için bayraklannı matem a
lameti olarak yarı Çekmiflerdir. 

Atina, 31 (a.L) - Atina a
jamı bildbiyor: 

EleDlerin yası karpunda 
Tt.irkiyeniıı göaterdiği teaanüd 
t.ahiirierini, Yunan etkin u
mumi,..a büyük heyec&Dla lrar-

11Je.m111='r. 

milerini torpiUemek tt-hdicli be- sekilde ihtikir yaptığı tesbit e
plılnın çizmiştir. Bu plan tatbik ni korkutmaz. Ben. pek tabii 0 • clilmistir. 
mevkiine konulmuştur. İzmit, la k. gemi kafiJE-leri ı temi ta-
bu planın, ana hatlarına .göre i- rnftnr vım. uda en- ureddin her gün lstanbulda
mar edilınelrtedir. Son 8 sene tem onal kanunl r mucibine(' ki fotoğraf malzem~ı satan 
z rfınd lzmitte yeni v.e nıo _ g~miler'mizi · tediğimiz y( ~ mP- a alan dolaşmakta ve ihti
uern ol~ro" .... .ı~n fazla ev in- gondennek ve bunlara engel ola- yac:ı olm:ıdığı halde fotog.raf 

edfttnıRtır. caklara bu h. reketlerni pahalı- camı stok yapnıaıtta.dn-. Yapı-
t ya mal e ek taraftarıyım. 
zmitin .f"'k "h. ..... 1r "hın iki Amerikan ~h\t~A ")\.1".,. .... - . filn '1lrIJl~d1f, ~ut'OO!"oLn 

taraflı Oemiryolu caddesi de Junmus ve her iki sudu da ad-
ru·f'alt \e beton olarak yapılmış- Amerika 'bahriye nazırı albay .,,. .. t b lıyeye teslim edilmislerdır. 
tır. Mahalle aralarındaki sokak- Knox bugun yap 1"'1 eyanatta I 

demiştir ki: Bazı muhtekirler de fiyatları 
laı ın kaldırımlan da, ytizde 70 _ Al"'anlaı 111 ı'" ı' bı'ı· lıa\'a tt kl ali ua "' arttıramayınca sa ı aı ı nı a-
nısbetfnde tamir ve ıslah olun- d"vr"sı· 1..·ılmal< ve lnı?iltereyi ~ "' uı. ., rın içinden bir mıktarını çala -
muı=;tuı. Belediye, şehrin en istilaya teşebbüs etmek iize-ro · rak müsteriye noksan satmak -
ciizel bir mevkii olan sahil bo- uzun \adeli hava sartlnrını ted-
~ k kte ld kl d · tadırlar. Faraza 100 metrelik 
Yunda 370 metre uzunlugunda iyk eme o u arına aır 

Amerika hükumetinin eHııde nrn. bir makaranın içinden 10 metre-
bir rıhtım ya.ptırmıstır. Bu sa- ıum· at \•ardır. · b si alınmakta ve müştenye u 
ha, halen tesviye edilmekte ve Albav Knix bunu, a'-·an mecli-

J J suretle satllmaktadır. Miiraka-
cinıı ındaki bınalar istimlak e- sinin hariciye encümeninde söy-

A "k b hri be komisvonu memurları bu nevi dilerek yıkılmaktadır. lemistir. merı a a ye nazırı ., 

., Kilomelı Jik kosm a 
Lil. 

3 - Atletlerin Cumartesi k
.:amına : dar kcı.yı arın j ptır 
nrnln ı ·e P ~ 11· günüde nt 
{11) de Hıılkevincte buluonıalaıı. 

-->o«--

Darülacezeden 

Röportajlar 
(Baş tamfı ~ io c-ii.{lc) 

d k ·ı '-'ardıın ı· ı·h ... 0 1 ihtikar hakkında da tedbirler Rıhbm bo}unda yeni Halke- emo rası ere " ay ..... , · ğutouz üç gündür mama ıle ya-
nın kabulünü isteınis, bazı teh· almaktadırlar. 

vi binası da yükselmiştir. dit edıci inkic-,lfl. r. olduğunu Rıyoı çünkü ... 
İzmit belediyeei şehrın ağaçA so:, lemi{; iki, iiç aya kadar "cok ----~------ Doktor ciddi bir tavırla: 

landırılması icin de ciddi bir e· vahim bir buhran., hu ule gel<.'- Tayinler r - H<.'men elinuzd yok efen-
mek sarfetu1iştir. ceğine isa.ret etmiş \'e aşağıdaki dim .. Fakat bir iki giınc J adar 

f-,aray yokusunda çamlardan iki nkta üzeme cndimenn na- 'temin ed"rim. Eger bil' kaç gün 
zarı dikkatini çekmistir: 

miitesckkil bir koruluk kurmuş, 1 _ Alman hava kuvv~tleri Ankara, 31 ~H~c;uftl} -Tem-
1 

cvYcl malumat \eıseydiuiz da-
biitün caddeler akasyalarla süs- tabivelerini derri tirmislerdir. yiz ınahkemesı azalığına Bur- ha ıyi olurdu. Sız adre i lutfe-
lcnmi. tir. tngıİiz maneviyatını kırmak icin sa hakimi Musb.f a J<:rdem, Bur- diniz. Biz oraya gonderclim .. 

Dçmııyoluntlaki 2 sıra, gök- Londrada yaptıkları hedefsiz sa hakimliğine Kırklareli haki- Ye ya haber' veririz, g lip alı ı-

,·atifı €'! almıya ve Şimal oop
h le d hasım gerilerine doğ
ı u b ı ~ ı ma yaparak, mer t:'% 
r nhı=>l.ı>•nn• ,:ı;;,.,.1ı--: •• 

JfınaJarda: 

1ngılizl1;1 in Akdenizde önemli 
biı kent noktası sayılan Mu.ita. 
Alman hava kuvvetlerinın ama
cını teskil ediyor. İtalyanlar, 
Yull'ln acık şehirlerini bonıba-
1 t nk marifetleri gösteriyorlar. 
1ngilızleı, Alman üslerine akın 
y pmakta berdevamdırlar. Fa
kat buti.ın bu ehemmiyebsiz te
. bbü l rin fevkalide hareketle 
rin bir başlangıcı olması da 
kuvvetle muhtemeldir. Strate
jık pliınların mahiyet ve amme
tin anlamak için biraz daha bek· 
l k ~arurıdir . 

Ilalwşistan etrafında 

Muhtelif noktalarda ltalyan-
1 ı ekilmektedirler. İtalyanlar, 
CC'nhelermi daraltmak, kuvvetle
ı ini toplamak mecburiyetinde -
dırler Memleket icinde pati -
m k ı tıdatlan gösteren ge lla, 
1 !yanlara büyük tuclükl ı 
ı ar bilir. 

l<'re yükselmek istiyen <;marlar bombardımanla dan vnz gece - mi Tatısin tayin edilmişlerdir. nız. 
rek simdi endiı tri mıntakaları- 1 ' i e İzmitin ziynetidir. nı boombardım na ba lamıslnr· Diğer ~araftan. haricıyede de Kadıncağız <:•rpınıp dunıyor-

Mezbaha. elektrik isleri de dır. Kopenhag elçıligı katibliğine du. Bir. n en el olmasın ı f ;or- -------~----
iyi bır hale kontılmuştur 2 - İngilizler. Alman d niz Hamburg kançeları Neemeddin. dn. Müdür ise beni de hayrete 

İzmit be iyesi. elektı>ik ki- faaliyetıni durdur m k iizere te· Hamburğ muavin koıısolosluJu- d i iıren bir imk:uısızlık i ıı c: 
lovatmı 15 kuruştan halka ver- mamile memnunıyet \erici bir n d La.hey el ıli i ikın<'i kati- - :P{ümkün <leğil.. diyordu. 

kafile usulünü henuz bulama -
E 'Jll(}n'i As. Ş. den: 

mekledir. MeRhur ve namdar mı lardıı. · bi Rıza tayin t>lunmu~lardıı. Bı tane ..,ütnincmiz var amma, 
ÇenE:' uyumuzun damacanası ..:.!~~~~"!"!!~~--~ .... -~~...,"'I!""'~~~..-~~~~~-- h nü kan muayenesi neticesı 

YD. nakli)e TGM. Avni <>2-ıu 
Hılmi 3?.9 (50906), Eme , 
pı} ~ BNB. Vasıf oğlu Ş k ü 
(32~ - 345) YD. Topçu ATGM. 
HayruU h oğlu Enis Cahit 3~ 
(44655), YD. 7. S. makinist Sa
lih oglu Rüstem Hayrebolu 321 
( 10187 - 18731) 

b. h · de oldu..,..,, kadardır 1 büsleri de vardır. TaksilC'rde, n-.. ev tE:'slimi 7,50 kuru!)tur. ır şe nmız "'u • gelmedi. Yarın 'eya öbür gün 
A k d tstanbulda Adaıla kadar az olursa olsun, hükiime-

••• 
Yeni harbin başlaması Uzeri

ne hükumet, malfım olduğu 

v <>hıfo müstacel olrnıyan inşa
atları durdunnuştur. Bu ka
rardan İzmit te ve lzmit bele
diyesi de zarar görmüştür. Bü
yük mikyasda imar hareketleri
ne başhyabilmek icin harb so
nunu beklemek lizım gelmek
tedir. Halen1 eskiden başlanmış 
olanlar ikmal ve intaç edilmek
tedir. 

İzmit belediyefilİDİD, henüz i
manna sıra bulamachğı semt, 
Yukan pazardır. 

• • 
hmitte çamurdan şikayet 

vardır. Fakat bu çanuar müba
lağalı bir şekilde izam olunmak
tadır. İzmitte çamur yok değil
dir. Vardır. ll'akat, her hanei 

n ara a. • - gelir. Tflniz çıkarsa maliimat 
d T k dda Ço""'mcl Yanda tin karan ile tek ve çift olar.ı.k a. o a • .. u • ' veririm. Ve yahud cvl re haber 
olduğu kadar. İzmitte de camur cahşmaktadır. gönderir. Eski kayıdlılanmızdan 

t ardır tnŞa haıll. ıdc bu Bu v., .. ıyetı' şikayet mevzuu ı ve oz v · • "'""' bir tane ini yollan:ı:. 
lunan lzmitte çamur olması pek etmek manasızdır. 

İzmit belediyesi son 3 ay zar Ziyaret iler na<'.ır razı oldular ve 
tabiidir. adreslerini verdiler. Mlsafirler 

K vıtları tetkik edilmek ü
ze c acele şubeye müracaatları. 

tzmitte şikayE't me\•zuu olan fında fakir halka 16 bın lira 
gittikten sonra hayret ve ıpe

bir kömür m selesi de vardır. yardım etmis ve ekmek almış-
• nu< içinde sordum: 

DAVET 
Emhıön'i A6. Ş. den: Bu mesle hilen mcvcud değil- tır. Bu yardımı, balen devam 

<lir. maden komürü boldur. Man- etmekt.e<iir. 
gal kömürü ele coktur. Kilosu lzmıt halkı, lzmit belediyesi-
6 kuruştan verilmektedir. Mah- run varlığından ve gördüğü iş
dud zaman için mangal kömürü ]erden o kadaı memnundur ki, 
sıkıntısı olmuş. Fakat, derhal evelce tistüstc ve ittifakla se
li.zım gelen tedbirler alınarak çilen be-lediye heyeti geçen se
ortada böyle bir mesele kalma- neki intihapta da ayni ittifakla 
mıştır. i§ başına getirilmiştir. 

lzmitte 8 kadar taksi vardır. Bu arada, her hangi bir se-
Bu taksiler bile çok gelmekte- beble belediyeden memnun ol
dir. Çünkü, buradaki nakliyat mıyanlar ve bugünün nazik i
i§leri tren ve deniz vasıtalan caplarını düşünemiyenler de 
ile göriilmektedir. varsa. bunları da bot görmek 
Kandıraya giden posta oto- lizımdlr. 

- H ni bir c;ok sütnineniz YD. LV. TGM. Mehmed Ne-
vardı doktor! Siıt nineler alayı . bıh oğlu Ali Fuad 312 İstanbul 
Neden birisini vermediniz, za- 33133) YD 7 s ...u..-ı. ( ... • • • • ... uı. .... .,.. ue-
va llılan da ~ çevirdiniz? tası Halıl oğlu Gönenli Ali 30S 

Bekir Zafir güldü ve tecriibeli (312 _ 27), YD. Piyade roK. 
bir idare adamı okluğunu iabat İslam oğlu Said Kutay 314 F.a-
eden bir tavır ve sözlerle: kisehir (16840). 

- öyle şey mi olur, diye gül-
dü. Ben onlara tertemiz ve iffet- Kayıdlan tetkik edilmek ti-

zere acele pbeye ııHiraıcaatlıar 
li, bir sütnine. vereceğim değil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
mi? Fakat bakahın onlar neııbı 
nesi. Bunu da sorup sonuıtu -
r&hm bir kere de ondan sonra.. 
Yoksa o 7.8Dlan da bizim stitni-

nemize yasık olmaz.. om ,.

edilma mi! ............. 

• 



iıııııımm Yeni Sabaha han Veren Muhterem MUesse&a ve Zevata .. _._, 

azetamiz, bu günden itibaren hususi ve ticari ilanların ı 

HALK İLAN BÜROSU 
iııııı11181lvle .ıa.caktır. Kıınılduğu müddetıooberi büyük bir allika gören bu mllli müessesenin, 

SABAll'ı da faaliyet i"llrııeve<•i içerlsiM ahnaıımı, muhterem okuyoculanmızuı ve alika
.-ımiyetle t.eıakki edece!OOriııe enıinD. Rek1i\mlan modem 11.ô.nl'lhğın lcablanııa göre 
ya "We memld<etin en tanmmıı, dekoratörü ola.ıı ressam MAZHAR NAZIM R E.S

OR'a Din fonniiHerlni hazırlatmakt.a olan BAi ·K iLAN Bt'T.OSU ile temas lıçiııı 49138 DU· 

~ telefon etmek kiti gelecektir. 
BtlRONUN i\:IERKEZİ: Gala.ta, Bımlmla • Ca.d. Bereket lla.ı No. 7/8 dir. 

o ç u k i 1 an 1 ar '"·xeni ~bahın,, l • '.ULMACAQ 
ılan f ıyatları F..... ·'Y' 

M.ERBAHÇE : Traın\ HY t:addt..• -
J 1 metre cephesi ol..:ın ckız o

mntarlu vW.l 10.000 hraya s.t•ı
, Dosya No. 867 
taııaray ~J luı=nda Nu. 184 
on; 49010 (3) 

N LiRAYA: KuclUl~a be;; Ou
metTe c-epb.esi olan 94 metre ınu-

baı ~ 1000 ]ıraya satılıkfı • 
No. 36e 

taııaray Li9CSi I<an"ında No. 184 
OD 49010 13) 

Kr. 

700 
Birinci ııayfada santimi 500 

lki~i " ,, S50 
Uruncu • 

DördllDcd " 
Beşln!'..i 

.ı\Jtıncı .. 
" ., 
.. 

300 

100 
75 
50 .. 

LTANAHMED: U~k&Uı b•IOu in-1~~~~~~~~~~~~~ 

on: 49010 (3) ~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

123 456 789 

1 1 1 

1 : 1 1 18 l• 1 

ı•ı 1 
ID 1 1 1 

1 
1 

1 I•' 1 

l•ı • I• , I• 
1 ' •ı l• : • ı • 
l•l j 

1 : • 
1 •!• I 1 • 

SOLDAN SA CA : 

ı-- Afrikada bir sehir. 

k~çlik bir apartman 17.000 li- .---·---------....., 
eatılıktır. D• ya No. 36.~ y 1 

alatasaray LiaeFı kar~1:ı.1nlla No. 184 R A D O 
il.AYET KONAC.I: Aakar• oaddL'Si BUG'"'..,.,,' PROGR "' ı 2 - Anne. 

un:n.u .H.D:a. 3 - Çocuklar korkar - Bir isim. annda kllrllU" -tokuz odalı ev '-------------' 
liraya saWıktır Dooyo No. 3631 
tastıray Lisesı k:arşısınd· No. 184 

efon• 49010 (3) 

8.00 
8.03 
8.18 

Beyazıdda· ("arşıkapıd:ı 1rnınvayn 8.45 
Urgjr .... ıkı od:lh konak 

ooo liraya satılıktır Dosya No. 361 13.30 
taoaray Lısesi karıısında No. 184 13.33 

fe!e!on:· 49010 ı3ı 13.50 
. l4.05 

K&ARA.YDA: Iyı bır mevkide altı 
14

.2
0 

kftrgır D.1.r ("\ 6.500 lirnyu sa- lS.OO 
tır. Doı--ya No. 360 lS.30 

alatasaray Li!esl kar11S1nda N o. 184 

Program 
Haberler 
Müzik 
E\ k~ıdam 

* Progran: 
Muzık 

licıb<TJer 

Mnzlk 
Mıizık 

Muzık 

Muzil< 

* 

lll.40 
19.00 
19.15 

Muzık. 

Konu.sm;;ı 

Müzık 

19.30 Haberler 
10,45 Müzik 
20.15 Radyo 

gazetesi 
20.45 Mü7ik 
21.15 Konuzına 

21.30 Müzik 
22.30 Haberler 

dfofon · 49010 13) 
Prog,nım 

22.50 
22.50 
~.25 

Konuşma 

Dans mu. 
Kapanlj 18.00 

K8ARA YDA Guzel bır semti~ •e-ba.03 Mı.izik 
odalı alışab bahçeli bır "" 5.5-00 =~~~========= 

satılıktır Dosya No. 359 
alatasaray L!ı: ı k«J'l!Smda N o, 18~ 
elet.cm 49010 (3) ' 

URTULUŞTA: Tram'ay .. addesuıdc 
pyet iyi bır irad: ohuı aparlm:ın ve 
iım<klnlar 75.00I' liraya •atıhklır. 
llandımanı % 5 dır Dosya No. 358 
Galatasaray ı....esı kBJ'llStnda No. 184 
Tcldan: 49010 S) I 
FINDIKLIOA· Tramvı.ıy caddesındel 
deni:& tarafında 300 metre murabbaı 
depo olmalta ve apartnÜın inşasına 
e]ftrişlj bir arsa 17 000 lir. Y• sat -
bklır. Dosya No. 369 
Galatasaray ~ J$1Slnda ·o. 184 
.,;ınArtuınuıc:. ~ı 1.r11c1.ı.ı ,,..,, r.ı.111 .. • 

tLAN 
n.,,,,.,aoıeı, Asliye 

m11 h k~111.esinden: 
Hukuk 

Osınanelinin Oımıikebir ma
hallesinden Ahmed Hulusi Ün
ver tarafından kansı İ!'tanbul
da. Beşıktaşta Abbasağa mahal
lesi Deme sokak No. 35 de iken 
ikametgithının meçhul olduğu 1 

yapılan tebligatlardan anl~ılan, 
Ali kızı Zarife Ünver aleyhli1e 

1 
a~ılan ihtar davasının ıcra kı
lı.Dan tc-tkıkat neticesinde kanu
sarahatı dairesinde ilanen iuta 
rnt icraı;İna karar verilnıi:ı oluu 

4 ~ Bir harfin okunuşu - Mal yap
m:ık. 

6 - Ccdden kalan mire.a. 
6 - Eti lezzcUidiJ·, 
7 - Fransa da bir şehir. 
8 - Tcrtinio tavsiyeii. 
9 - Ağ:ıcın bir kısmı • Nota. 

YUK"RIDAN AŞAGIYA: 

l - Bır meslek. 
2-GiJvey 
3 - Sonuna cN> ge!M 

yar - Ekalliyet. 
4-lp. 
5 - Yavaş yavaı. 

ht'l'kes du-

6 - Al!aben.in ikinci barlı - Mü-
kemmel - Sanat. 

7 - Yiizün bir kı.<.nn - Bir nota. 
8-FeUkf"t, 
9- Vennek - VticPdün bir kısmı. 

C E._.v.e:Oc.ı bilmeeemıı:ın halli 

1234 56789 

1 M1EITiAiJ(is'A 1 S!m 
2 EIR i K LliiF 
3 n '•'MAIR• ı ! • IA 
4 t LiAINfE'T \E'IÇ 
5 N;A Ri•ls ' i lBi i 
6,E ıVIHiA~MRDAR 
7 •11,AIDIE MlllN 
9 EVEİT 1 ıil T. AT-re murabbaı arsa ' .,00 lıraya t • Jc .. 

ta. Arsanın (.>ephe.: yedi buçuk met 
re derinliği on ~ metredir. ~Y.,. 
Jıfo. 370 

ğunda mezbfırenin ilan tarihın-ı ===:__-----
den ıtibaren bir ay mrfında üs I Z A Y İ 

Galatasaray Lıı k~ 

Teldon 49010 
r.ıda ·~o. 184 ınanehdeki koca hanesme dön-

1 
tstantıul Mınt.ıka Lunan Riy.ıse-

mesi li.ızumU ilin °0lUDUT. tinden ;.ıldltıLm 315!'i nl.ıtnar lı ~ırn.: n 

YENi NEŞR!VAT 11- - - ~ 
--ARKAD---AŞ_,__ B o R s 

Bu güzel ve kıymetli çocuk 
mecmuasının dördüncü sayısı da 
güzel bir kapak içinde olgun ve 
dolgun münderecatla intişar et
miştir. Yavrularının ellerine gü
zel yapılmış bir ıne<:mua ver -
mek istiyen evebeyne tavsiye ı,:
deriz. 

Tüberküloz Cemiyeti 
Tliberkıiloz Ccmıyeti aylık 

toplantısım 5 Şubat Çar§aı:ıba j 
günü saat altı buçukda Ca.,"'al
oğlundaki İstanbul Etibba oda-j 
sında yapacaktır 

31 İkincikAnun 941 
Açılıı '"' 
k11pa•ıı 

Londro 1 Sterlin 6.2' 1 

New - Yorlı: 100 Dolar 132.20 
Cene"" 100 .t.viç. he, 30.öO 
Atina 100 Dra1ımJ OJl975 1 

Sof.ya 100 Leva 1.6225 1 
Madrıd 100 Peçet. 12.937 I 

llelgrad 100 Dinar J,175 
Yokobama 100 Yen 11.1375 1 

Stokholm 100 İaveç Kronu 31.00oO 

ESHAM VE TAHViLAT 
Mer.-:cz Bankası peşin 110.-

cüzdanınıı zayi ettigımd( n yf"nisıni 

çtkarar.:ıgııl\dan ~kı. ·~ hilkmu rıl

madığ1 ılftn olunur 
Cunıhurıyet vapuru aş..;ıb~& 

BJJITIYA~LAR 
•• • 

' I 

Beşinci Tertip 
BiRiNCi ÇEKİLiŞ 

7 Şubat 1941 
ı..._1y. 1-mıy. lkrarn)'8 
Adedi Mlkdarı Tubrı 

1 ŞUBAT 1911 

I 

UL ESINE 4 
4 
6 

10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

40.000 
20.000 
12.000 
30.0oO 
30,000 
18.000 
30,000 
15.000 

.-

GÖTÜflÜU ! 30 
60 
90 

300 
300 

3000 
60.000 

430 

500 
200 
100 

50 
10 30.000 
2 120.000 

ı--ıu 12.132 
MllkUatı ---- -~--..-

64224 357. 132 

· Milli <;;aravlar miidürliiğiinclen 
l. - Yaıôva ı:Jt(ı.ı.co.uuı ıfıud .u~ ettirilnıekte olan RıyaseticUnıhu.ı· 1 

K4tibi Umuınilik bina.sının drenaJ 'VC. eb-af tanzlmi i§leı-i k~pah zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacı:tk t in tc--ıhmini bedeli t(6037 Jiro •5()1, kuru~tur. 
3 - Bu ::ımcliyata muteallık birinci kc;iİI' ~tveli ile snrtnameler ve 

vaziyet plfı.nından bırer nüFha eJli kuruş bedel mukabilinde Dolmabab<;C'de 
Milli Saraylar Müdurlı.iğU kaleminden ctlınabiJıı·. 

4 --- Eksiltme ;,.ll.ıabn yedınci ClJ.mCl gi.ınü h89t. on be~te Milll Saı--.ı.ylar 
Müdill'lüğü bınasında yapılacaktır. 

5 - '!lıluv~kkat Uminat •452> lira c82t kllruştur. Bu paranm tnalsan
dığına yatır 1hu ..makı.ıuzunun eluıiltme:>in yapılacağı saat on beşten bir aaat 
evveline kutlardı~ ~·;ıiklr. b<>rnbcr eksiltme heyetine verilmiş bulun
ması 18zımdJr. 

6 - F.kslltmcı gırecek olanlarTicaret Odasına kayıtlı bulunacaklar 
ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat ve inşaat işlerine· 
dair elde eiti.kh.~ri vesikalarla bu vesijtaları göstermek sureti.le kontroı f 
mimarlığından eksiltme gününden evvel ayrıca alacaklan fenni iktidar şe
badebıamesint ve teminat parası makbuzunu, arttırma ve eksiltme kanu
nunun taritatı daırcsiode tanzim edec.eklcri kapalı zarhn içindP saat on 
dörde kadar eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. ~2> 

Pendik belediye reisliğinden 
Avukat Bay Tahir Memduh ö; ·•tin, işlerinin çokluğu dolayısile bele

diyemiz davalanna ginneğe vakti kalmadılından belediyemiz vekilliğin
den kendi arzularile çekildiklerinin belediye encümeninin 25/1/1941 tarih 
ve 10 No. karan üzerine ilAn olunur. (686) 

Yarım bilet 
1 Lira 

Tam bilet 
2 Lira 

TÜRKiYE LOMHURIYETI 

Z iRAAT BAl1KASI 
ıı:uruur \anhi: 181111. Seı·may.,.., 100.000.000 Türk lirası. Şube , 

Ajanı- tıdedi: 285 

Zhf Ve Ttearf her nevj banka fl'N&mefelerl. 
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- Hele otur bakalım. Bir de- ' 
fa da bizım karıya danl~ayım. 

;:::~~ ;~:;~J~ih~~ Bir çalgıcının seyahati 
de bir kadın meydana geldi. Ço-

~ beni giırünt'e bağırıp ağla- ·------- - -----· 14 7 

- Ne yapayım? 
Bakkal beş dakika daha dü

!>lindü. İçeriden acı aı:ı bir ço
cuk sesi geliyordu, oda kapısı 
nı açtı, başını içeri uzatarak: 

- Şunun sesini kes. Sabah-ı 
tan akşama kadar onu mu din
liyeceğiz? 

4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 

40 • 
250 • 1.000 • 160 » 20 > 3.200 • 
100 > ... 000 > 

Ot K KAT: Hebapl..'lrındakı paralar bir sene .içinde 50 lıı~&dan aşo_~ı 

düşmiycnlere ikramiye cıktıııı takdirde 3 20 fıızla.'Uyle verilecektir. 

~a ba.ııladı . 
Kadın kocasına· 
- Bu kim• Dedi. 
Bakkal gülerek. 
- Bizim yenı çırak. 
- Öyle amm ~O<:Uk bundan 

ürküyor 
Kadın beni bıl' hayvan yenne 

koymuştu. Ben hk sesimi çı
karmadım . 

Bakkal da: 
- Abşır ı alışır! Bunun içın 

seninle gôrUşccelrtim. Biraz içe-ı 
ri git. 

Dedi. Karı koca o küçük ka
pıdan girip meydandan kaybol~ 
dular. Dükkanda arabacı ile 
ben kaldım. Arabacı dedi kı 

- Ey arkadaş! İşin oldu de-
mektir ı 

Ben kendi kendime düşıinü
yordum. Şinıdı ben usta (Tofen) 
hı dükk!nına çırak olursam, ar
tık buradn hi hır vere gidemi
yecektim. 
Bu ise benim işime gelmez. Ma
hımya :Mutlaka Napoli;oe kadar j 
cidiJecek. Bunun iyisi finıdi bak-
• 

kala muvafakat etmiş gibi görü-j 
nürilm. Diğer köylere gidecek 
kadaı para tobladıkdan sonra 
lli!uletle köyden savuşuveriı'im. 
Bakkal beni bedava kull:ınaca k 
değilya elbet beş on para yövmi- , 
ye yalı ut haftalık verecekdi. Bir 
ay ~uköyde kalsam kazandığım 
para, <·!verir gider. 

Beıı bu düşüncede ıkeıı bal •• 
1 kal odasından dışan cıkdı. Ba 

na 
- Bizım karı ıle senın ıçın ık i 1 

çıfl lııkırdı etlik. Suratınd~ıı °'' 1 
mal olduğu anlaşılıyor, yani fo
na adama benzemiyorsun. Şiı.ı
dilik burada kal bakalım. 

Dedi Mahud arabacı orauk 
dıı. bir az ekmek zeytin w<'! J; ı 
sonra: 

- Artık bana izin. 
Diyerek kapıdan dışarı ı;ı~ ı . 
Bakkal dP.Zgahın önünd<'kı 

çekmeceyi çekerek ince uzun 
rengarenk bir kaç tomar kağıt 
parçaları çıkardı. Her :ıirini ay
n ayrı gözden ıı:eclriyor. Bazan 

kendi kendine: 
- Bu gidişle i:ı tena, dükkan

da mal kalmadı, Veresiye verıni
yen her esnafın çekmecesi para 
dolu olur. Bizimki alacak pus
laları dolmuş. Bu müşterilerin 
bazısından veresiyeyi kesmeli. 

Deyip duruyordu. 
füı rııhayet ustam can sıkıntı

sını ima ~der bir tavııfa pusla
Iarı çekmecenin içerisine attık
tan Bonra ikı ellerini uğu~tura
rak bir defa boş yağ tenekele
rine, bir ,].,fa da arkasında cam
lı dolabın ıçerisindt• duran pey
nir, paHtırma kırıntılarmıı göz 
gezdirdi. Yine: 

- Hayır hayu olmıyacak! 
Dedi. Ben m<Trner masalar

claıJ. bırınuı dniınt.~ .tur n L "i'tum. 
Bakkal bir iki defa ~ağı yu. 
karı gczındi bana yaklaştı: 

- Sı:nin adın ne• 
- Fredrih Müller ?. 

- Nerelisin? 
- Afmanyalıy 

Ka~ y •ıau n !'Aiıan bar 

ban var mı? Eskiden hiç bak
kal çıraklığı ettin mi? Veresiye 
mal verdin mi? 
Bunların hP.psine nasıl cevab 

vermeli? Neyse. 
- On sekiz ya.5ındayım. Kim

sem yok. Bakkal çıraklığında da 
bulunmadım. 

- Olur mu ya? 
- Öyle amma usta bakkal! 

Hırsızlar tarafından soyulup 
bakkal çıraklığı edecğiıni ben 
ne bileyim? 

- O da var ya! 
- Okuma yazma bilir miRin? 
- Hayır! Biraz rakamdan 

anlarım. 
- Fasulye, nohud, ekmek, 

peynir, zeytin yazma.qını da 
bilmez misin? 

- Hayır. 
- Ayol! sen de pek cahil i-

mişsin ya! San'atin ne idi? 
- Çobanlık ettim, çalgıcılı • 

ğım da var. 
- Kaç para eder? Bu san'at

Jer bakkallığa zıd şeylel'. , 

Dedi, bir kadın sesi de: 

Kur'alar ııeııede 4 dı>fa 1 •}ylfı1, 1 Birinrikönuıı, 1 Mart ve 

l 11.aziraa tarihininde Qekiloodı:ür. 
1 

- Ben ne yapayım canım? :ı:. .. ';111 .. 111!'~~ ...................................... ~ 
İşte durmuyor ağlıyor. ' 1 1 1 

ÇK S Z SAZ Borsa Kıraathanesı· Cevabını verdi. Bakkal altına 1 
bir sandalye alarak, karşıma Nezih bir alle salonu olan kıraathan•mızde her pazar saat 2 den 6 1' 
geçti, bakalbğa dair talimat rnr- kadar memleketimizin tanrnnıış bay ve bayan 88ll'atkArlanndan mutc-
meğ;e başladı: sekkiJ mükemmel lZ heyetini dinlemek fırsatım kaçumaYllllZ. AyrJ.c• 

- Bana bir çırak lı1zımdı, kıs h.ılk türküleri tanınmı, san'atkfır 

met senin imiş. Fakat sen de Malatyalı Tanburi FAHRl'yi dlnliyecekeını.:. 
pek aceınisin. Bakkallık ince bir 1 
iştir. Alelhusus işe vereı;iye me- · 
selesi de karışırsa bütün bütün 1 ı 1 

HU ynj ve Hicaz Fasılları 

müşkülat peyda eder. Ben nıu.~- Devlet Demiryolları lanları 
terilere karşı nasıl muamele e-
diyorsam ona dikkat et. Mua- , 

Muhammen bedo]j 1750 (Bin ın>dl y\)z elli) lira olan 1250 ·- ad"" mele ın üşterisiııe göredir. Peşin ... ~ r 
.öuss.ing NAG kamyon .ıkümü1ô.törl.eri için mı..isbet ve menfi plf.ı.k]O. paralı mü.~terilere fazlaca ik • 
12/2/1941 çarşamba günü saat ıs cic açık. ekıoi1tme usulü ne A.nk:atııd11 ram etmeli, veresiyecilere o ka-
idare binasında satın alınacaktır. dar yüz vermemeli: mesela hir ı 

mÜ',(eıi gelip te: 1 13u işe gtrmek i>tıycııierin 131,25 (yüz otw. bir lira Yirmi beş ıaıroJ" 
luk) mu\·akkat temin3t ile kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen a,yııJ 

~" kkal şuradan yarım kıl o g\)n eksiltme .. atine kadar )<omisyonda isbatı vücut etmeleri JAzımdıf• 
şeker 'er. Parasını akşama ve- Şartname Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesel!llJJJ , e 
ririm, dedi n•i; , __ ,_ 

sevk §enii\inde, u.mirde idare mağazasında gorülebilir. (485) 
- Şeker kalmadı, akşama ge· ı==:=:=:::=~~===:o;:='==================.;:::; 

lecek Sahibi: A. Cemaleddin SaraçoQlu Neşriyat Müdüru• Macid çe~ı" 
(.Arka. .. tıar) Basıldı yer. I H. Bekir GUraoylar ve C.mafeddla Sareçoğlt; ma aıı) 
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