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Almanya 
Uzerine 

hava akını 
Birçok ,ehir bom 
balandı;Hanovrun 

sanayi mah~lllele· 
rinde bUyUk yan
gınlar çıkarlldl 

Londra 16 (:ı .a.) - Havı. ne· 
zaretinin tebliği: 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Bu gece lngiliz tayyarelerin· 
den müteşekkil büyük bir filonon 
yaptığı hücumda Hanovr . başlıca 
hedefi teşkil etmiştir. Şehrın sana 
yi mahallerinde büyük yangınlar 
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A• bombardıman çıkarılmıştır. gır . 
tayyarelerimizden bazıları Berlın, 1 
Hamburg, Kutshafn'deki hedeflere 1 
hücum ettiği gibi bir kısmı da Ka· 
le Bulony ve Kiyefdeki doklara 
hlicum ~ etmiştir. Tayyarelerimizin 
dördü dönmemiştir. 

Sahil servisine mensup tayyare· 
ler bu gece Sent Nazer ve Lor
yandaki doklara hücum etmişler
dir. Diğer bazı tayyarelerimizde 
Yamudien doklarına bombalamış· 
tır. Bu barekita iştirik eden tay· 
yarelerimizin hepsi dönmüıtür. 

Malta 16 (a.a.) - ltesmi teb· 
lir: 

Çarpmbayı perıembeye bağ· 
lıyan rece mataddan küçük bir 
dilfman hava tetekkülü tarafından 
ada iberine yapılan taarruz esna· 
sanda sivil mülklerde mühim hasar 
lar vukua retmiş, bir kaç kifi öl· 
mllıtilr. 

Bahriye ve bava kuvvetlerine 
att ~inalar llzerine de ~mbalar 
atılmıpa da hasar ve zayıat olma· 
mııtır. 

Londra 16 ( A. A) - lnriliı 
~mbardıman tayyareleri dün Re· 

don adaları açıklarında himaye 

altında seyreden bir düşman va· 

pur kafilesine hücum ederek 2000, 
4000 ve 5000 tonilitolak 3 düı· 
man vapuru batırmıılardır. Avcı· 
lanmıza hücum eden düıman tay· 

yaHlerinden birisi dütürülmüttllr. 
Bir 'lnriliz tayyaresi dönmemiıtir. 

Londra 16 (A. A) - Girid 
adaıı üzerinde bilyük hava faaliyeti 
olmuştur. Düıman tayyareleri Ma· 
tema ve Herakliyon'u bombardı· 
man etmişlersede bu hücumlar 

biç bir hasar yapmadığı gibi in· 
sanca zayiata da sebebiyet ver· 
memiftir. 5 düşman tayyaresi dü· 
şürülmüıtür. 

L iki I ngiliz Taggaresi 

Hırvatistan kıralhk tacı 
yeniden ihya edildi 
Zarrtıb 16 (a. a.) - Stefani 

bildiriyor: Dün Hırvatiıtanda müs· 
takil Hırvat devletinin b6k0mran-

lıtını temsil edecek olan Yuvanı
reo krallık tacının yeniden ihya 
edilditi. ilin olunmuştur. Bu husaıta
ltl emirname resmi razetede intifar 
etaü1tir. 

Al~a~ kıtaları ispanya 
arazısınden geçmi yecekmiş 

Berlin 16 [ a. a. ] _ S't f • 
L2Lıı• • ı a anı 
'unuınyor: 

Alman hük001etinin M d 't b.ıt· 
k t" 'A ,arıu Bme ının iman lıut l l 

1 • . a arının span· 
yo araz1S~nden feçnıesi hakkında 
müsaade 19tedij; etrafındaki ıayia· 
lar aalihiyattar kaynaklardan ya· 
lan•aktadır. 

Mehmetc~k- radyoda 
konuşturulacak 

R a d y o idaremiz proöramlarrnr zenglnleıtirdl 
Ankara 16 ( Hususi mahabirimizden ) - Ankara 

Radyosu, 18 mayıs paur güniinden itibar'9n proğ· 

ramlarını takviye etmektedir. Küme musikisine salı 

ve cuma akıamları olmak üzere hafb da iki defa yer 

verilecektir. Şimdiye kadar iptidai tarzda söylenen 
ve çalınan halk şarkılara ıslah edilmektedir. Radyo 

ses aanatkirları bu ıarkıları yepyeni bir tarzda öt· 
renmete baılamıılardır. Şimtlilik 15 .ründe ~ir per
ıembe günleri « Yarddan sesler » dıye programda 
saat ayrılmıştır. 

Pazartesi ve çarşamba rünleri « bir halk türküsü 
öğreniyoruz :ıı> diye 15 dakikalık bir zaman ayrılm11tır. 

Radyo idaresi. bu halk türkllleri çalmdıiı ve 
söylendiji dakikalarda, lokantada, kahvede, razinoda, 
halkevlerinde veya berhanri bir yerde halkı, bu 
türküleri hep bir afazdaa söylemefe davet etmek
tedir. «Bu saat, biitün Türk milletinin beraberce 

ıarkı söylemek, beraberce heyecanlanmak saati ol
olmalıdır.ıo deniyor. 

Dünya 4•rkılan autinde, en rüzel prkılar Tllrk· 
ce metinle söylenilecektir. 

Sabah protramlarıoda mevcut « kadın saati ıo , 
"ev saati., haline kalbedilmiftir. Ba saatte okunacak 
metinlerin h.zırlanmu1nı doktor Galip Ataç deruhde 
etmiftir. 

Radyo idaresi "Mehmedio saati,. nde bizzat 
Mebmetciti naikrofon batında konuşturtacaktır. 

Pazar f llnleri öileden ıonra prorramda « O.
reden tepeden ıo diye bir saat ayralm11tır. Memle

ketin en tanınm11 mizah razeteleri tarahndan ha
zırlanacak rllldürilcü eserle radyo prorrammın 
« Hoı bot ı. saatinde dinlenilecektir. 

Radyomazan yeni protramında daha bir çok 
yenilikler bulunmaktadır. 

BAYRAK VARiSi Roma'ya iki Japon 
askeri heyeti geldi ----+-

Merzifon, 16 (a.a.)- Samsun - Ankara bayrak yarııı evvelki rOn 
merasimle bqladı. Bu sabah saat 9,30 da Samsun - Amasya viliyet 
hududunda teslim alınan bayrak, yollara dökGlea binlerce balkın coı· 
kan tezahürleri arasında saat 12 ye dofru ıehrimirden reçtl.Merzifonlu 
atletler yollarına devam ederek saat 20,40 da .kotunun 154 anca kilo
metresinde Çorumlulara teslim ettiler. 

Roma: 16 [a. a.] - Jurnale • 
Ditaliya l'&aeteai Pazar 1rünü iki 
Japon askeri heyetinin reidij'iai yaz· 
makta ve bu heyetlerİll l'&rP cep· 
besini ziyaret ettiklerini ve ltalya• 
da birkaç bdta kalarak ltaiyaa 
cephesini de ziyaret edeceklenni 
yazmaktadır. 

Ankara, 16 [a.a.J- B.t.C.Mecliıl barl1n· 
kilo toplant sanda Vakıflar U. Mlldllrliiiü 
1938 mali yıh kati b ... bı hakkındaki 
mazbatayı tasvip •tmif ve Hariciye Ve
kileti te,kilibna lit kaoana ek kaııua 
liyihuın1n biriaei mll:ukereaim yaparak 
daiılmııbr. 

, • Heı ha· 
1 di 'd . ı sesın e yem , 
1 ve büyük lbir 

inkişaf kayde-
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1. BUGON 17 Mayıs 1941 

TETKiK DAHİLİ HA BERLER 

Senelerce Yamyamlar 
arasında yaşayan adanı! 

1 O üşü n c e 1 e rl 
"Konfar,, gaye 

olabilir mi ? 
I• dealist münevverlerin bulunduk· 

ları bir meclisteyim. Bunlar elli 
yaşına yakın zatlarda. Bir çeyrek 
asırdan fazla zamandır dünyl yü• 
zünde müsbet veya [menii tesir· 
!erini gösteren cereyanlara uzak
tan yakından tibi olmuşlar; kimi· 
ne ioanmışlar, kimine ehemmiyet 
vermişler, kiminden inkisara uğra· 
mqlardır. 

Genç kız, kıskançlık 
yüzünden mi zehirlenmiş? 

1 ASKERLiK - ı 

Atlantik nakliyatı ve 
Amerikan donanması 

<§ iddeti gün geçtikçe artan 
~ Atlantik meydan muhare

besinde lngilizlerin vapur zayiatı 
mühim yekOna baliğ olmaktadır. 
Nisan ayındaki zayiatın 488 bin 
tonu (106 vapur) bulduğu resmi 
raporlardan anlaşılmaktadır. 

HAii Afrikanın bir çok 
pek çok ormanların 
ayağı basmamıştır. 

tarafları, bilhassa 
içine henUz insan 

lstanbul ağızceza mahkemesl,ad· 
Uya tarihinde nadiren görUlen 

bir di vaya bakıyor 

A frikada kanlı muharebeler o· 

luyor. Bu kılanın Avrupa ve 
Asya ile ·yakınlaştığı yerlerde Ak
denizin can damarları olan iki mü
him bogaz bulunduğu için harbin 
hemen hemen merkezi sikleti Af. 
rikaya çevrilmiştir. 
Çünkü Cebelüttarık ve Süveyş ka· 
nalı elde bulunduğu takdirde tam 
minasiyle Akdenize hikim olmak 
kabildir. 

Bugün şiddetli harplere sahne 
olan Afrika, öteki kıtalarda oturan 
insanların yıllarca merak ve teces
süslerini üzerine çekmiştir. Zira 
dünyanın en dikkate şayan hayatı, 
en ır~rip hayvanları, en acayip ne
batları ve diğer yerlerde oturan
lardan tamamiyle ayrı bir tarzda 
yaşıyan insanları bura<ladır. 

Seyyahlar arasında me,hur ve 
çok zarip bir hastalık vardır: Af· 
rika hastalııi'ı-. Buna tutulan kim
selerin hayatlarının sonuna "kadar 
mütemadiyen Afrikaya gidip gel
mekten kendilerini alamadıkları 
söylenmektedir. 

Netekim kutup seyyahları ara· 
r&sında: " Beyaz hastalık ,. deni· 
len pek şiddetli bir arzunun ken
dilerini mütemadiyen bu buz diyar• 
!arına sürüklediği de meşhurdur. 

Afrika hastalığı da buna benzer 
bir şey olacaktır. 

David Liflingston 

Bu hastalığ'a tutulan en meş

hur seyyah lskoçyalı David 
Livingstondur. Kendisi doktordu. 
Bu meşhur seyyahın hayatı baştan 
başa heyecanlı bir romandır. Öm
rUnün 32 senesini Afrikada en azı
lı yamyam kabileleri arasında ge
çiren Livingston gene orada ölmüş

tür. 
Afrikadaki seyahatlerinin ilk 

senelerinde genç karısı da kendi
sine arkadaşlık ediyordu. işte bu 
daimi seyahatlar esnaı1nda karısı 
birdenbire hastalandı ve öldü. 

Bayan Livingslon'un Afrikaya 
gömülmesi meşhur seyyahı bu kı
l<ya büsbütün bağlamıştı. Artık 
o. arada sırada, beş altı senede 
bir Avrupaya yaptığı seyahatlardao 
d• vız geçmişti. Bütün hayatını 

Afrikada geçiriyordu 
Livingston'un yazdığ'ı kitaplar 

her tarafta pek derin tesirler uyan
dırmıştı. lngilterede, bilhass"' Ame· 
rikada yüzlerce ilim cemiyeti sene
lerdea beri Afrikada tedkikat ya
pan bu fedakar alimle pek yakın· 
dan alakadar oluyordu. Ti.biler, 
ilmi ınecmualar onlardan gelecek 
yazı müsveddelerini sabırsızlıkla 
bel..liyorlardı. 

Lakin nihayet Livingston'dan 
hiç b~r haber gelmemeğe başlamıştı. 
Ondan bütün dünya ne bir mektup, 
ne bir yazı müsveddesi, ne bir ted
kik raporu, ne de sıhhatine aid bir 
malOmat al~mıyordu. 

Böylee bir sene geçti, iki sene 
geçti, üç, dört, be' sene ıreçti. 
Livıngston'dan hiç bir haber Ç!k· 
madı. Büyük ilime ne olmuştu? 
Herkes unun afrikanın balta ırir· 
memiş örmanlhrmda, yahut kum 
çöllerinde oldüğüne veya yamyam
lar tarafından parçalandığına hük· 
mediyordu. 

Araştırmalar yapılıyor 

I• ngiltere hükOmetinin yaptır
dığı resmi araştırmalarda bu 

seyyahın · son defa Zambezi nehri 
civerında Viktorya şelalelerine ya· 
kın bir y~rde görüldüiı'ü anlqıl· 
mı,tı. Bundan sonra aradan beş 
sene geçtiği halde David Livings 
ton •u fÔten olm.amııtı. 

Zambezi nehri ve civarı meş
hur seyyahın çok dolaştıiı yerlerdi. 
Çünkü buraları ~iızat kendisi keş
fetmişti. Taııganıka, Niyusa, Banır
Weolo gölleri ile Kongo nehrinin 
mühim bir kısmıııı da 0 bolıııaştu. 

Amerika büldlmeti ve bura<laki 
ilim ve ~ografya cemiyetleri de 
ayrıca David Livingıton'u araştırı
yorlardı. Bütün Afrika posl~nel~
r ine de ayrıca meşhur ilim İÇiP bır 
mektup ve saire görülürse derhal 
mahalli hükOmete haber verilmesi 
hakkında talimat gönderilıııişti. Li
km buna rağ'men Livingston'u bul
mak kabil olmıyordu. 

Am ~rikan ıraı.etelert ara91nda 

bu mevzu üzerinde büyUk bir mü
nakaşa çıkmıştı. Hemen hemen bü· 
tün ırazeteler ilimin öldüğü fikrin
de idiler. Yalnız bir gazete, Nev· 
york Herald gazetesi bunun aksini 
iddia ediyor, beş sene kendisinden 
haber alınmamasına rağmen Livinırs· 
ton'un mutlaka yaşadığını ileri sü· 
rüyordu. Öteki gazetelerin hepsi 
Nevyork Herald'e çatıyorlardı. 

Stanleg A/rikaga gidiyor 
Nihayet bu gazete Afrikaya 

muhabir olarak Sıanley'i gönderdi 
O zaman bu zat meşhur bir sey
yah olarak tanınmış değildi. Yal
nız gazetecilik ediyordu. Stanley 
bu kıtayı adım adım dolaşacak ve 
Livingston'u bulacaktı. Maamafih 
Stanley bile meşhur seyyahı ha
yatta bulabileceğine kani değildi. 
Nev-Y ork Herald ırazetesi Stan· 
ley'e büyük bir para vermişti. 

1871 senesi mart ayı içinde 
Afrikaya ayak basan • Stanley he
sapsız para harcıyarak sekiz ay do 
!aştığı lıalde Livingston'u bulama
mıştı. 

Artık ümitsizliğe dü,en Nev 
Y ork Herald ırazetesi muharriri 
nihayet dönmeğe karar verdiğ'i za 
manlarda Tanganika gölü;civarında 
Ucici civarında eski bir yamyam 
kabilesinin içinde bey~z bir ihtiya 
ra rastgelmişti. 

O zamana kadar beyazların 
bulonmadığt bu mıntakada bu adam 
Stanley'i büyük bir heyecana dü
şürmüştü. Çünkü bu meşhur sey
yah Livingston'dan başka kimse 
değildi, 

Artık David Livingston'u bul
mak ıribi bir muvaffakiyetten ümi
dini kesen gazeteci seyyahı karşı 
sında görünce onun boynuna atıl· 
mış, yanaklarından öpmeğe ve mü
temadiyen: 

- Siz, siz Livingston değil 
misiniz.? diye baiırmağa başla. 
mıştır. 

Livingston' un anlattıkları 

O zaman Livingston maceralı 
hayalını gazeteciye şöyle 

anlatmıştır: 

- Bulunduğum kabile eski
den yamyamda. Şimdi bu kötü huy
dan vazgeçmişlerdir. iyi insanlar
dır. Bende artık medeniyetin gü
rültüsünden kaçıp onlar arasında 
yaşamağa karar verdim, işte beş 
senedenberi medeni tdünya ile ali 
kamı kesmiş bulunuyorum. 

Staotley onu Amerikaya bera· 
ber götürmek için çok ısrar etmiş 
tir. Fakat Livingston: 

- Artık ne Avrupaya, ne 
Amerikaya dönerim. Afrika her 
yerden daha sakin, daha baş din· 
lendirici ... Sonra karımın mezarıda 

[Devamı Üçüncüde} 

F atuş - Halil! olsun. 

Bir teşbih yapayım: Cennet 
iksirinden, meyhane şarabına ka· 
dar tatmadıkları kalmamıştı. Ma
nevi sarhoşluğun her türlüsünü 
öğ-renmişlerdi. 

Böylelerin<le ekseriya, kendi 
gençlikleriyle mevcut neslinkini 
kıyas arzusu hasıl olur. Her ne 
sebepten•e: 

- Şimdikiler idealistlik nok
tasından ırevşekl • diyenler oldu. 

Niçin ?... Meseli milliyet ide
ali çocuklarımızda kuvvetli değil 
mi? 

-Fakat ideal bir hedeftir .. 
Bir neslin oraya doğru bütün im 
kanlarla cehtetm'5i lazım ... Bizim 
zamanımızda ... - ( Sultan Hamid 
devrinde meşrutiyet gayesi ıçın 

Jön Türklerin nasıl çabaladığını 

uzun uzadıya anlattılar... Keza 
milli mücadelenin ve içtimai inkı· 
lap devirlerinin hümmalı faaliye
tini misal gösterdiler- ) - On
lara muadil olarak şimdikilerde 
bir ülkü var mı ? ... Hedef nedir? .. 

Neye doğru koşuluyor? .. 
Demek bizim nesil, bu cihetten 

şimdikilere faik? .. 
Hele içlerinde biri hücumcu

lukta emsalsizdi. istihfafla dudak 
bükerek: 

-Modern gencin gayesi, kon
for!.. - dedL - Kaloriferli ve 
bideli apartman, güzel kucaştan 

elbise, deniz kenarında ,,k bir 
sayfiye, beyaz yelkenli bir kotra 
ve diğer hususi nakil vasıtaları .. 
Dimağlarda umumiyetle yaşayan 
bunlardır .. , insaf edilsin: Böyle 
şeylerin ülkü olabilmesi kabil 
mi? ... 

••• 
Şimdiki genç neslin vatanper· 

verliğinden, millet severliğinden 

'uphe edilemez. içlerinde pek 
çokları mesleklerinde yükselmeği 
bu sayede namuskirca para kaza· 
narak yukarda saydıklarımızı mey
dana gelirmeği istiyorlar. Doğru· 
dur. Harici manzarası noktasın
dan gerçi ne kaloriferli apartman 
ne de ırüzel elbiseyle beyaz yol

ken bir millete mefkOre olabilir. 
idealizmi kendilerine ideal eden
ler, bu z .. vahire bakarak bahset
tiğim dostlar gibi kızabilirler. 

- Konfor, gaye olabilir 
mi? .. diyebilirler ... 

Amma iyi düşünülürse haklı 

mıdırlar? .. 
Zaten milli siyasetimiz, kendi 

hudutlarımız içinde kendi kendi
mize kifeyet ederek ~ulh ve sil· 
kOn dairesinde ümrana çalışmak 

(Devamı Üçüncüde) 

O
D stanbul - ikinci ağırceza mahkmesi,adliye tahribinde ender tesadüf 

olunan bir hadisenin muhakemesine başlamıştır. Davacı mevkiinde, 
B. Ali Rıza; suçlu mevkiinde de B. Onnik ile madamı Vartanuş bulun
maktadır. Davacı B. Ali Rıza; reisin davasını anlatması hakkındaki ,söz
leri üzerine demiştir ki: 

- Biz Şişli'de otururuz, Bay 
Onnik ile madamı komşumuzdur. 
Ailece birbirimizle görüşür ve ko
nuşuruz. Br.nim çocuklarım vardır, 
Onnik ile karısının çocukları ol· 
mamaktadır. Bunun için bizim ço
cuklarımızı çok sevmekteve onlar
la daimi bir temas halinde bulun
maktadırlar. Hatta Onnik, muhtelif 
zamanlarda çocuk doğurmıyan bir 
kadının bir şeye yaramıyacağını 
söylemekte, biz de karı kocanın 
arasının bozulmaması için kadınla
rın çocuk doğurması veya doğur· 
maması keyfiyetinin muhtelif sebeb· 
lerden ileri geldiğini izah etmek
teydik. 

Bir gün, Onniğin madamına söy-
lediği sözler dolayısiyle bu aile ile 
artık uzun boylu konuşmayı doğru 
bulmadığım için ziyaretlerimizi sey
rekleştirmiştik. 

Buna rağmen madam Vartanu· 
şun, onbeş yaşındaki kızım Nihal 
ile gene sık sık buluşmasına mani 
olamadığımızı anladık. 

Kızım mektebe ıriderken, gelir· 
ken madam Vartanuş tarafından 
eve çağırılarak alıkonuluyordu. 
Halli bir gün refikam, kızımı bir 

Eski bir müderris servetini 
üniversiteye verdi 

lstanbul - Cerrahpaşa hasta
hanesinde tedavı edilmekte olan 
eski tıb fakültesi ıröz hastalıkları 
müderrisi doktor Ziya Gün bir kaç 
yüz bin lira kıymetinde olan emlak 
ve nakdini çalışkan talebeye her 
sene c• Ziya mükifatı ,, namiyle 
nakdi yardımda bulunulmak, Üni
versitelerde yüksek kabiliyet gös
terenleri Avrupa'ya tahsile gönder
mek, sınıflarını iyi derece ile ge
çen fakir talebeye devamlı nakdi 
yardımlarda bulunmak şartlariyle, üni 
versiteye teberru etti. Rektör·Cemil 
Bilse! lu teberru hakkında şunla-

/Devamı Dördüncüde) 

Köy enstitülerinde 
dersleri 

askerlik 

düğüme almak üzere yakındakı tu 
hafiyeciye göndermiş, gidip saat· 
lerce gelmediğini görünce onun 
madam Vartanuşun evinde olduğu-
nu öğrenmişti. 

Aradan böylece günler geç
mişti, bir gün, kızım, diğer üç kız 

arkadaşile birlikte yaptığı bir bi
siklet gezintisinden eve döndüğü 
zaman, birden yatağa düşmüş. der· 
hal çağırılan doktor vaziyeti şüp· 
heli gördüğü için hastaneye kal
dırtmış, orada kendisinden sorulan 
sual üzerine ancak şunu söyleye
bilmiştir. 

- lngilizce lagatin kapaiında 
yazılı ... 

Kızımın bu sözü üzerine dok
torlar evdeki İngilizce IOgati ge
tirmişler ve iç kapağında « Acide 
Arcennre» kelimesinin yazılı oldu
ğunu görmüşleı-dir. 

Kızın, bu şiddetli zehiri almış 
olduğu anlaşılınca, muhtelif cephe
lerden tahkikata giriştik ve otuz 
kişiyi birden öldürmeğe kifayet 
edebilecek olan bu şiddetli zehirin 
madam Vartanuşun evinde bulun
duğunu tesbit eyledik. Binaenaleyh 

-Devamı Üçüncüde· 

Beled.ye reisimiz 
Bir müddeltenberi rahatsız bu

lunan belediye reisimiz B. Kasım 
Ener iyıleşmiş ve dünden itibaren 
vazifesine başlamıştır. 

130 bin parke alınacak 
Öğrendiğimize göre, askeri has• 

tahane ile yeni İ9tasyon arasındaki 
yolun inşaatı müteahhidine ihale 
edilmiştir. 

ŞPbir yollarına döşenmek üze
re 130 bin parke alınması karar· 
!aşmış, belediyece ihale açılmıştır. 

Matbuat umum 
müdür muavinliği 

iktisat vekaleti oıüfeltişlerin
den B. izzettin Tuğrul, Matbuat 
Umum müdürlüğü muavinliğine ta
yin e,\ilmiştir. Muvallakiyetler di
leriz. 

Kozan hastahanesi 
operatörlüğü 

Birinci sınıf operatör doktor 
Melahat Yıldızay, 40 lira maaşla 
Kozan hastahanesi operatörlüğüne 
namzed olarak tayin edilmiştir. 

lngiltere'nin harp malzemesi ve 
iaşe maddelerini taşımak için se
ferde en az 2000 vapur bulun· 
durması lazımdır. Halbuki elinde
ki vapur mevcudu günden güne 
azalmaktadır. lngiliz lezgibları 
yeni gemi inşaatiyle bu zayiatı 
telifi etmekten uzaktır. 

Buna rağmen, bir taraftan dün· 
ya piy3salarıodan vapur satın al· 
mak çaresine baş vurmakla bera· 
ber, diğer taraftan bütün tersane· 
!erini seferber ederek hummalı 

bir faaliyetle yeni vapur yapmağa 
çalışmaktadır. Çünkü lngiltere 
imparatorluğunun bekası, nakliya
tın felce uğramamasına bağlıdır. 

Bu hayati davayı muvaffakiyete 
isal edecek çarelerden biri Alman 
denizaltı ve tayyarelerine karşı 
vadurları himaye ve müdafaa ede
cek vasıtaları çoğaltarak müessir 
bir bale getirmek, ikinci çare ise 
zayiatı teli.fi edecek kadar yeni 
vapur inşa etmektir. 

Denizde ve limanda bulunan 
vapurları taarruzdan masun bu
lunpurmalı. için fazla miktarda ka, 
rakol gemisi ve tayyareye· ihtiyaç 
vardır. Halbuki bu vesait ihtiyaca 
kifayet edecek miktarda değildir. 
Vapur inşaatına gelince, lnırilte
re ve dominyonlarıodalı.i tersane
ler bir senede ancak bir buçuk 
milyon tonluk vapur yapabilecek 
kudrette olup bu miktar zayiatı· 
nın ancak dörtte birini telifi ede• 
bilir. 

Seferdeki lngiliz vapurlarını hi
maye için şimdiye kadar Amerika 
70 muhriple 10 seri karakol ge
misi vermiş ve son zamanda ln
giltere ile Amerika arasındaki yo· 
lun yarısına kadar olan kısımında 
harp gemileriyle devriye vazifesi
ni üstüne almıştır. 

Amerika bir taraftan batan va· 
purların yerini doldurmak için 
kendi limanlarında kalan Mihver 
devletlerine ve Danimarka, F ele· 
mek, Norveç hükGmetleri119 ait 
vapurlara vazıyed ederek bunları 
lngiltereye vermeie başlamıftır 
ki bu vapurlar takriben 50 bin 
ton tutmaktadır. Diğ-er taraftan 
lngiltere hesabına Amerika yeni 
vapurlar yapmaktadır. 

Amerikan tersaneleri bir sene 
zarfında 2 milyon ton (tı.kriben 
400 vapur) yapabileceği anlaşıl

maktadır. Bundan başka Amerika, 
kendi sularında işlettiği vapurlar
dan bir kısmını da lngiltereye 
vermeyi düşünmektedir. 
Şu halde lngiltere ile Amerika

nın inşa etmekte oldukları yeni . 

Ankara - Köy enstitülerinin 
askerlik dersleri, mümkün olan 
yerlerde muvazzRf ·subaylar müm
kün olmıyan yerlerde ise korkomu· 
tanlıklarınca ehliyetleri tastik ,edil 
mek şartile emekli subaylar tara
fından verilecektir. Yahuci da Ma 
arif vekaletince bu enstitülere su· 
baylık vazifesini yapmış yedek 

. --- --·, vapur tonajı senede üç buçuk 
subaylardan sivil öğretmenler ta· 1 - Sonu ücüncü aavfada -
yin edilecektir. ._ __ -.....;.;.;;....;.;ı.;;;=;...;.;;.:.;.;;.;;;; __ ..J 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis YAZAN: 

Cambiribimbam - Hali.I olsun. 
ihtiyar yabancı bile - Halil olsun. 
imam - Allah rahmet· eyleye ... 
Arap Mehmet - Allah rahmet ey-

hayretler içinde uzun uzun bakıyordu. 
Acıyorlardı. inceden inceye g~lenler 

oluyordu. Sabiden gülünecek şeydı. Dü
ğümlü, kirli bir iple ortasından ıııo.,kı 
bağlanan tabut, yapıldığı yapılalı belki 
bundan da ha gülünç, bundan daha garip 
bir cemaatin omuzuna alıııınamıftı. 

yordu. O artık, mahallenin, geçinebilmek 
için, yaşayabilmek için ölüm bekliyen, fe. 
liket bekliyen bir insanıydı. T evlik efendi 
bazı içinden itiraf ederdi ki, sahiden de 
öyleydi. 

Durdular. Tabutu yere indirdiler. 

Arap Mehmet - Gitgide ağırlaşıyor 
meret sanki._ 

Hikmet - Ağır ... 
Ekispres - Çok ağır ... 
Tatar - Omuzum koptu 1 leye ; Allah taksiratını afleyleye •. 

Ekispres - Amin. 
Hikmet - Amin. 
Tatar - Amin. 
Fatıaş - Amin. 
Cambiribimbam - Amin. 
lkıiyar- yabancı bile - Amin. 

Cumbalı evin camları çatlak pence-
resinde duran şaşkaloz ihtiyar yerinden 
oynadıı ayağa fırladı. Odanın orta yerin· 
do, bir oradan bir oraya giden ip salın
cağı durdurdu. Uyuyan kundaklı torunu• 
nu kaldırıp dikine tuttu : Ölü bastırırdı. 
Çocuk haşlak kalırdı. 

- Şefa«t umarız 1 
diye mırıldandı. Üç kulhuvallah, bir 

elbam okudu. Ölünün ruhuna yolladı. 
Sonra, ayağındaki eski ıslak lipçinlerini 
öttürerek yürüyen kaııhur imama diş gı
cırdath : 

- Karına kesat 1 

Yaimur yatıyordu. Uzak bir kabri•· 
tanın yolunu tut.;.uşlud•. Rastladıkları 
herkes, olduğu yerde mum gibi kalıyor, 
clört ıeueriµin birbiri,ne denk ırelmiyen 

- .Paııxlarıııd4 çarpıhııq pl11z, eski tabuta 

En önde, keçi sakallı imam, hırpani 
cemaatin kösemenliğini yapıyordu, Düşün
celiydi. Kanbnru sanki biraz daha büyü
müştü. Mahalle camiinin şu hayrat taou· 
tnna giroceii ırün yaklaştıi• ıçın ıol ta
salanıyordu ? Deıi'il ~· O artık, ••neler
~nbori bu işde kanıkıaınıştı. :ılı.adığı, 
ırömdüğü cenazelerin sayısını bılo bilmi· 
yordu. Yoluna dilştüklori nzak !ılı.ara 
kabristanına bu kimbilir kaçıncı seferiydi. 

O ekmek parasını düşünüyordu. iş
ler kö~ü gidiyordu. Vaktile ne iyiydi .1 
Sade ölü ·yıkamaz, cenaze fÖmmezdi. 
Nikih da kıyardı, Çok kazanırdı. Yedi 
mahalle aşırısında bile onu tanırlardı, 
Uğ-uronu denemişlerdi: lmaıo ~ e_vfik Efen· 
dinin nilr.ihını kıydığı çiftler ıçınde, bah
tiyar olmıyan görülmemişti .. O z~ma_n çok 
hürmet görür, çok sevilirdı. Şımdı bun
dan da mahrumdu : Her karşılaştığı bil
dik surat, birden kasılıyor, soğuyordu. 
E•ldden bal hatır sormak için yolunu 
bekliyen, duasını ve kalbini kazapahilmek 
ıçın yemegını, çorbasını yollayan yaşlı 

efendiler OD\I artık fÖrmemezlij'o feli-

Keçe külahlı çocukla Fatuş. yanyana 
arkadan ıreliyorlardı. Hiçbiri konuşmı

yordu. ileri geri oynayan tabutun gıcırtı
sından, imamın lipçinlerinden, kaldırım
larda tokurdayan kunduraların sesinden 
baıka çıt duyulmıyordu. Kenar mahalle
lerde artık insanlara da rastlamıyorlardı. . 

Yorulmuşlardı. Kan ter içinde kal
mıştılar. Tıknefesler gibi aoluyorlardı. 
Uzak kabristanın yolu, hokkabazın boğa
zından çıkardığı şerit gibi, yürilmekle 
bitmiyordu ; tükenmiyordu. Cenazeyi yük
lendikleri yiikleneli tabutun altına gire
cek bir hayır sahibi çıkmamıştı. Kırk 
adım yürüdükten sonra geri dönen ya· 
bancı ihtiyarın zaten bacakları tutuktu. 
Keçi aakallı imamın hali bitikti. Hikmet, 
bir adım daha atamıyacağını anlamıştı. 
Cılız omuzu ağrıdan uğuşmuş, çarpılmıştı. 
Dizleri tutulmuştu; titriyordu. 

- Dinlenelim 1 
diye yalvardı nihayet... Ötekiler de 

yorulmuştu. 

Arap Mehmet - Dinlenelim be 1 
Eki•pres - Dinlenelim 1 
Tatar - Dinlenelim 1 

imama se•lendiler. Anlaşılan o da 
kesilmiıti. Olduğu yere çömeldi; soludu. 

Arap, tabuta arkasını dayamıştı. El
lerini arkada kenetliyor$ başına deıtek 
yapmıştı. Acı acı ırülüyordu : insan kad· 
rioin öldükten sonra bilindiğini söyliyen• 
ler haklıydılar. işte, sağ olsaydı, zavallı 
Çakır'ın bu eziyetini hanıri biri çekerdi! •. 
Sağlığında, baktırtmak için koca bir ırün 
kapısı dibinde yalvardıkları belediye he
kimi bile, Çakır'ın ölüsüne kendiliğinden 
gelmişti. 

Tatar Salim toprağa bağdqmıştı; cı· 
gara içiyordu. 

Cambiribimbam az ötede, mızıkasile, 
ağır, uydurma bir hava tutturmuştu. 

Ekispres, cebinde bulduğu bir izma· 
riti uzun ağızlığına geçirmiş daman al. 
mağa uğraşıyordu. 

Hikmet, bir paslı ve topraklı çiviyle 
yere yazılar yazıyor, yanı bqına çöme
len Fatuş bunlarla oyalanıyordu. 

imam, cenazenin burnu dibinde çalırı 
çalan keçe külahlı çocuia kızmıştı. En· 
fi ye çekiyor, aksırıyor, aümkOrQyordu. 

[ Devamı var J 
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rnümanaata kalkışmak mümkün 
rnü idi? 

Diğer taraftan Çerkes Hacı 
lsmailin de ayakları çözülmüş, yal· 
nız elleri a:-kaya bağlı olduğu hal· 
de kendiJi efenin yanına getiril· 
nıişti. Hacı lsmaili en öoe geçirdi· 
ler. Osman beyi yanlarına aldılar, 
iki kızanı dümdar bıraktılar ve 
böylece Arpaz çarşısını dolaşarak 
hükOmete karşı bir nümayiş yap· 
tıktan sonra yola düzüldüler. 

istikamet: Karıncalı dağ idi. 
Köyden çıkıp bfr müddet iler· 

ledikten sonra Çakıcı; Çerkes Ha· 
cı lsmailin yanına sokuldu: 

_ E.. Anlat bakalım Hacı 
lsmail; beni ne yapacaktın?. 

- . . .. . 
- Söylesene yahu! Hani~ beni 

tutunca derimi yiizüp içine saman 
dolduracakmışsın? Haydi yap ta 
görelim ... 

- Anlaşıldı.. Ellerim bağlı, 
nasıl yapayım demek istiyorsun 
değil mi?. 

ÇJl\.acı efe de boynurda taş~· 

l Almanlar Kıb
rıs adasını da 
bombaladılar 

lnglllz hava filola
,. dUn gece Al
manyaya akınlar 
yaptılar 

l k- -k hır 
dığı meşinden yapı mış _ ~çu Lefkoşe 16 (a.a) - Bombar· 

ı.torbayı aldı. Hürmetle. opup ~aşı· dıman tayyarelerinden mürekkep 
Da koyduktan sonra içınden bır kn 

küçük bir düşman filosıı dün sa-
ra'nı kerim çıkardı. bah Kıbrısa hücum etmiş ve moh· 

lnglllz askeri 1 
söz.cU&Une 

göre 

Almanya 
Raşit Aliye temsili 
yardımda bulunmuş 

Bingazi bombardmıan 
edildi 

Hacı lsmail abdestini almıştı. 
- f'l telif yerlere bombalar atmı•tır. Brı·tanga ku-·tlerı· Ad _ Şimdi iki rekat n~ 1 e na· y ......... -

k 1 Hacı Nama:r:dan ııonra 3 kişi yaralanmıştır. Hasar çok dis -Abeba mıntakasın· 
mazı ı · hafiftir. 
şu kur'anı kerime el basarak ye· Londra 16 (a.a) - lng-iliz da geni mufla//akigetler 
min edeceksin. · b~mbardıman tayyareleri bu gece kazandılar 

Uzatmıyalım; Hacı lsmaıl na· k h ·ı Kahire 16 ( A. A) - lngiliz 
mazı bitirdikten sonra elini kur'· Almanyada i eder eri bt)mbardı-

ç man etmişlerdir. askeri sözcüsü şu beyanatta bu. 
ani kerimin üstüne koydu ve a· 

L,,ndra 16 (a.a) - Hava ve lunmuştur: 
kıcanın söylediği şu sözleri tekrar· 

emniyet nezaretlerinin tebliği: « Surye üzerinden açtu}darı 

ladı: _ Şimdiye kadar Çakıcı aley· Bu gece diltmanın büyük ve çoğu bombardıman, birkaçı da 
hinde gezdiysem, efe için fena bir 

1 

Britanya üzerindeki hava faaliye- nakliye tayyaresi olduiu evvelce 
söz söylediysem, takip işlerinde ti küçük mikyasta ola:uştur. Ek- bildirilen Alman tayyareleri lraka 
Ahmet Anzavur ve Çerkes Eşref serisi sahil bölgelerinde olmak giderken .Surye hava meydanların· 

k üzere daaınık yerlere bombalar d · 'f d · ı d' R k bevlerle Çakıcı aleyhinde müza e· 6 an ıstı a e ctmış er ır. aya ve 
ıı.; . • d atılmıştır. Sahilde bazı yerlerde H t d l · 'f relerde bulunduysam aınım en a ep tayyare mey an arının ısta a-

k • hasarlar vukubulmuş ve bu yer- d d 'I d ı d dönmü• kafir olayım, şu ur anı e e ı en mey an arın arasın a 
"' b'l lerden birinde az mikdarda ölil b l d l d kerim beni çarpsın. Vallahi, ı • u un uğu sanı makta ır. 

ve yaralı kaydedilmiştir. 
lahi.. Alman tayyarelerioden birka-

Y emin bitti ve işte o zaman Berlin 16 (a.a) - D. N. B. çının Suryede kalmış olması muh· 
Çakıcı efe kudurdu. O; Hacı ol· ajansı bildiriyor: temeldir. Bu tayyarelerin faaliyeti 
muş bir Müslümanın böyle yalan Hafif lngiliz filoları dün gece 3 veya 4 gündür devam etmektedir. 
yere yemin edebileceğini hiç um· batı Şimal ve Şimal Almanyası Raşit Aliye temsili yardım yapıl-

M h ti 
muyordu. Halbuki işte Hacı lsma- üzerine akınlar yapmışlardır. Şi- mıştır:» 

- Bana bak e me · b k 1 il bal gibi yemini asmış, uran· mali Almanyada şehir er üzerine Sözcü, Tobruk ve Sollum mın· 
- Buyur efe.. dan bı'le korkmamı•tı. b' k b b l t l t Al k l d l ·ı· l · t bb" " _ Şu Hacı lsmailin bağlarını " Ç ırço om a ar a ı mış ır. ınan ta a arın a ngı ız erın eşe usu 

Bu müteassıbane düşünce; a· haberlere göre, ciddi hasar olma- elde bulundurmakta devam ettik. 
çöz... kıcı efenin bütün dini hissiyatını mı•tır. ou·•man hava filolarından l . . - l d'kt dem' f k' _ Başilstüne efe.. y " erını soy e ı en sonra ış ır ı : 

perişan etmişti. biri Berline hücum etmeğe teşeb. H b · d A b l · 
Bu emir derhal ifa edildi. Ar· Acaba kendisi mi yanılıyordu?. « a eşıstan a m a agı et. 

"Amerika, Av:. 
• • rupa ışıneı 

karışmasın!,, 
Alman siyasi m"h· 
flllerl, bu kanaatle
rlnl bir defa daha 
tekrarladalar 
Berlin 16 ( A.A) Yarı resmi 

bir mahfilden bildiriliyor: 
Alman· Fransız müzakereleri 

Berlindeki yabancı gazete mah
fillerinde bilyilk bir alika uyan
dırmakta devam ediyor. Bir suale 
cevap olarak hariciye nez reti. 

müzakereler henüz sona ermediği 
cihetle bir alman • Fransız anlaş
masından bahsetmenin tamamile 
yanlış bir şey olacağını bu gün 
kaydetmiştir. Diğer tardftan siyaai 
mahfilltırde işaret edildiğine göre, 
Almanya hiç bir zaman Avrup ile 
Amerika arasında yaptığı tefrik 
kadar sarih bir tefriki Avrupa ile 

· Afrika arasında yapmacnştır. Av
rupanın, Amerikanın dahili işlerine 
müdahale etmesine lilzum yuktur. 
Fakat Amerikanın da Avrupa İş· 

lılerinde işi yoktur. 
Akdeniz mıntakasının da eski 

dünyanın bir kısmı olduğu şüp· 
hesizdir. 

" Konfar,, gaye 
olabilir mi? 
- Baştara/ı ikincide • 

değil mi? işte bu büyük milli po
litika ile ferdlerimizin hattıhare· 

keti birbirini tamamlıyor demek· 
tir: tık Çerkes Hacı lsmail de serbes büs etmişse de tayyare dafi ba- rafındaki çenber daralmakta, ltal· 

Acaba kendisine ligarazin gammaz• taryalarının ateşi üzerine ancak l 
kalmııtı. hkta mı bulunmuşlardı? Bu namaz· yanlar her gün yeni mevzi er kay· Apartıman, sayfiye sahibi ·ol· 

- Haydindi Hacı lsmaill işte M 1 bir kmm düıman tayyaresi Berlin betmekte ve esir vermektedirler. 
la, oruçlu, dini bütün Hacı üs Ü· Ozerine kadar gelebilmiştir. Bir mak istiyorlar. Ne mutlu 1 Olsun· 

kollarını da bıraktım. Pek merak man nasıl olur da kurana el basar· Şimalden ilerliyen Hintli, ce-
d. D · · l u ·· t lngiliz tayyaresi düşürülmüştür. k ·ı l' b. lar. Amanl Nice badirelerden e ıyorum: erımı nası y .ıup e dı? Sakın haksızlık etmesindi?. nup ve şar tan ı er ıyen cenu ı 

ıçıne saman dolduracaksın?. (Df1flamı fHlr) B 
1 

M I' ı Afrikalı kıtalar kahramanca harp dolayı şu vatan harap kalmış; 
- Ben böyle şey söylemedim u gar ec IS reısi ederek ilerlemişlerdir. ltalyanlar kamın memleketlerinkine kıyasla 

efe.. olnunluk imtihanım kaza- ı'stı'fa ettı' çok miitkil bir vaziyette gözükü· tehir, kasaba, köy cihetinden 
_ Söyledin.. Hatta sövdün, il yorlar. 

Ç k K 
'

• • 1 geriyiz. Ancak o ikametgih be. 
saydın bile .. Nerede 0 senin er· nan er e ISeSI mezun Brl Nairobi 16 ( A. A) - Dün · 
kea Anzavurun, Çerkes Eşref be· 940-941 yılında erkek lisesin· Sofya : 16 { A. A.] - Bulg-ar neşredilen ·tebliğ: Addis. Abeba· ve!i perişan manzaramızı ortadan 
yin? Hani sana koltuk vererek ajansı bildiriyor: kaldırıyor; daha. da kaldıracak, 

den 16 sı Fen ve 32 si Edebiyat nın cenubundaki mıntakada yeni 
cart, curt ediyorlardı.. k d k Meclisin dünkü toplantısında • biı.e bir çeki düzen verecektir. 

olun an olma üzere 48 genç me- muvaffakiyetler kazanıldığını ha· 
- Benim onlarla münase- . D 1 1 l Meclis reisi istifasını vermiş ve Güzel riyinmek istiyorlar· 

betim yok efe. lşt• yüzü. istersen ıunıyet ve ev et 0 gun uk imti- istifası kabul edilmiştir. Başvekil ber vermektedir. Perşembe günü 
O b hanlarını muvaff akiyetle vermiıler· h:ıkomet namına ve meclı's ı·ka·n..: bir ltalyan mevziine hücıım edilmiş mış.- Allah vere de en şık elbiH· 

sman eye sor dı'r. Bunların ı'sı'mlerı· •unlar· 1ır·. "' ... 1 L k B' ' y u 1 b leri giyıin er-· iyı tır... ızım 
- Sormam. Osman beye sa· ~.n kolan.lan.· reisi Mebuslar namına eıki reise ve 500 eıir alınmııhr. ki atarya 

T~ uı t k'"ll d b l l d t t L- L 5 t k t k d f' ıevmli evlldlarımız ııklaşmıya• rarsam ya benden korkarak evet Ç et• • r e u unmq ar ır. op an ""f11.& an ve an a ı •. 
159 A. iftçi, 212 A. R. Ak- Yeni reiı bucrQn ae"'llecektir. ed'l . t' M ·ı . cak da kimler şıklaıacak? Bir 

der, böylece kendi adamı aleyhin· bulut, 255 N, Tarsus, 366 1. Erye- • ... topu iitioam ı mıt ır. evzı enn-
de bulunmuş olur. Yahut hayır tiıir, 270 c. Togay, 1580 E. Erdem Uzak şarkta muharebeler den tardedilen ltalyanların ıehtin çeyrek asır evvel olduiıı ribi 
der, seni kurtarmak için doğru ol· 495 S. Şentilrk, 1605 Ş. Altam, Tokyo : 16 [A. A.] - Birkaç cenubun.:la bir hayli mesafeye ric· haftada bir mi tıraı olsunlar? 
maz. Hem ne hacet a can•ml Ben 1447 H. Duman, 587 N. Altay, 644 zamandanberi devam eden ukeri at etmeleri üzerine Yavello'oııo Pabuçlarının kulaiı üzerine ça-
olanı biteni herkesten iyi bilirim.. H. Altay, 963 1. Akçalı, 1313 Y. harekit 1200 Çinlinin Şanti eyale- şimalinde bulunan Alre iıgal edil- murlu pantalonları mı binsin? 

- Vallahi, billıhi efe Ergüven, 697 M. Yalçın, 570 M tinde muhasarasile neticelenmiştir. mittir. Nerelli yolu üzerinde bulu- Lbtik yakalarından, takma kra-
- Yemin etme. Kibeye gidip Göçken, 1153 E. Taştan. iki Kolordu kumandanı ölmüş, 5 nan Dalıe. yolların fena bir halde vatları mı 1ana firlasın?_. 

hacı olmuşsun, yemin çarpar. Edebiyat kolundan: Tüm reneral da ölmüş veya ya- bulunmasına raimen ltalyanlaran Kotrasından hususi otomo· 
k 52 T. Arsoy, 117 C, Oyguç, ralanmıf, veyahut da esir ahn· biline, ( inıaallih sulhe kavuşa. 

Zavallı Hacı lsmail söyliyece 
351 

S. Ramazanoğlu, 938 A. incir· mııtır. takibine devam edilmektedir. 
lo"z bulamadı ve baımı önüne ete- · 

1 
K h" l6 ( ) l2 l3 cak o~an ) Avrupa seyahatinden liler, 1120 C. Y arımotlu, 370 S. 

1 
a ıre a.a - · m&· 

rek meyu•, bitap yürümekte de· 1 ç Bu Nöb t . ezana . •b b d t devri ileme, zarif zevceden süslü 
y Türünz, 2 F. pekçile, 84 A. elik, .,•c• e CI 8 ., yıs gecesı om ar ıman ayyare· 

Yam etti. Fakat Çakıcı efe bir de- A"" ""' - b ·• b ·kı· h d t 
88 t Yakut 163 A Kutluel 176 L..&;:.:.;:;...__________ lerimiı Binaazi üzerine tam isa- eşıge, ecerı ı a çı an usa 

f'a kafasına koymuştu, kendisini · 1 
• ' • E 0 

M Şah• 178 s Güllü 304 s Yenı ezene betlerle neticelenen bir hiicum hizmetçiye kadar darısı başlarına, 
rahat bırakmıyordu: · • 

10
' • ' 

_ Anlat, çekinme Hacı lsma· Anadulu, 527 E. Aybar, 529 1. ( Belediye Yanında ) yapmışlardır. darısı başımıza!... 
iL Erkek adamın kimden ne kor· Aykaç, 531 A. Yardımcı, 656 K. On iki ada da Maritza ve Ka· Konfor arzusu neden ülkü 
kuau .olur? lnal, 662 N. Aysoy, 691 N. Vardal, 'T 1l_ I~ V L.;ı-J lato tayyare, meydanları Irakta olmasıh? ... Ona heves sayesinde 

- Benim kimseden korkum 730 S. Kızıl, 1427 M. Ertem, 1449 - askeri hedefler, Habeşistanda düş· memleket memlekete dönüyo; 

yok efe. Çünkü korkacak bir ka· H. Dinçer, 1450 A. Ôzonay. 1581 17 Magu 1941 man tahauütleri muvaffakiyetle ı dünyevi hayata ehemmiyet ver-
bahatim. A. Ercan, 64 M. Sisli 1221 O. bombalanmııtır. 

409 A T 1419 N CUMARTESi 13 14 meğe başhyoroz, rahat ya7adığ1· 
- Benden de korkmıyor mu- Yüreğir, · uncer, ' 12 • mayıs ırecesi düşman 

sun? ôzsoy, 732 R. Sevindik, 791 O. YlL: 1941 • A Y:S Güll: 1'7 Hı1tr 4 tayyareleri Malta ya hilcum etm~- mız bu toprakları daha fazla se-

? Konyar, 708 Z. Ünsal. Rıııni 1~7 • Marıı 20 lerdir. Hasar azdır. Bütu"n bu ha· viyor ve dört elle sanlıyoruz. 
- Neden korkacağım efe Gençlerimize muvaffakiyetler Hicri 1'60- Ro1blllllhır -

- _XLL! 

Atlantlk nakliyatı ve 
Amerikan donanması 
~ 

- Baş tarafı ikinci sayfada -

milyon tonu bulacaktır ki, bu mik· 
tar, Alman denizaltı ve tayareleri· 
nin bir sene zarfında gemi tonaj ı· 
na verdirebilecekleri zayiat hsati· 
sini tamamen teli.fi etmese bile 
Luna yaklaşacaktır. Bahusus Ame
rikan yardam malzemıtsini lngilte
re'ye taşıyan vapurlar. Amerikan 
qonanması tarafından himaye .,dil· 
diğ'i takdirde, her kafile kuvvetli 
denizaltı emniyet filosu refakatinde 
seyredecetinden, denizaltıların re
mi kafilelerine hücumu güçleşecek 
ve binaenaleyh zayiat da o nisbet· 
te azalacaktır. 

Atlantik nakliyatını Amerikan 
donanmasınırı himaye etme!i mev• 
zuubahis olduğuna göre, bu nak· 
liyatta Amerikan bandıralı vapur
ların da kullanılması muhtemel ise 
de henüz nakliyat müşkülatı buna 
arzı if tikar edecek dereceye gel· 
memiştir. 

Acaba Amerikan donanması va· 
pur kafilelerini himaye ederek At· 
lantiği geçirirken Alman denizaltı· 
tarının taarruzuna uğ'rıyacak mı? 
Bu usule, Atlantikteki denizaltı 
harbinin bilikaydüşart mahiyette 
olması, kendiliğinden cevap ver· 
mektedir. Yani lngiliz nakliyatını 
temin ve himaye 6decek olan her 
harp gemisine düşman muamelesi 
yapılması memuldür. 

1'914 harbinde Amerikaya ait 
Luzitanya vapurunun lngiltereye 
cephane taşıdığı kanaatiyle torpil· 
lenerek batırılması muamelesine bu 
sefer Amerikan harp gemilerinin 
maruz kalması büyük bir ihtimal 
dahilindedir. 

Hülba; Amerikan yardımının bil· 
fiil Amerilc:an donanması tarafından 
himaye edilerek lngiltereye ulaştırıl 
ması , Atlantikte lngilizlerin yükü
nü ve maruı kaldıkları tehlikeyi 
hafifleteceği gibi, yardım malzeme· 
sinin kara ve hava cephelerine sür• 
atle sevkini temin etmesi itibariyle 
de harbin gidişatı üzerinde çok 
mühim bir tesir husule getirecektir. 

A. B. 

Senelerce Yam· 
yamlar arasında 
yaşayan adam 1 

/ Bafiara/ı ikincide/ 
Afrikada- .. 

StanleJ' onu fikrinden caydır· 
mak için tamam iki buçuk ay ya· 
nında kalarak dil dökmüştür. Fa· 
kat Livigston katiyen fikrinden 
caym,mıştır. Bundan aonra Stan· 
ley Amorikaya dönmüştür. 

Livingston'da bir müddet son 
ra ölmüştür. lng-iltere hükOmeti 
bu büyilk Afrika seyyahının nişı

ı büyük merasimle Londraya ge• 
tirmiş tir. 

Livingston, Vestminister kili
sesinin avluısuna gömülmüş ve Af· 
rikada namına büyük bir heykel 
dikilmiştir. 

Kendisini aramak ~maksadiyle 
Afrikayı gezen Stanley de bundan 
sonra seyahate merak sarmış, o 
da Af rikada bir çok yerler keşfet 
miş ve büyük bir seyyah olmaş· 

tur. 

Henüz agak basılmamıı 

yerler 

Ben sana birıey yapmadım ki.. dileriz. rekattan iki tayyaremiz kayıptır. ( Vti-N4) 
- Benim aleyhimde gezme·~ ... ~;;~================================================~;;;;;=, 

din mi?. _..-

A frika senelerce pek çok sey
yahların daimi surette uğra 

dıkları bir yor olmuştur. Buna rai· 
men hill Afrika~ın bir çok taraf· 
ları, bilhassa pek çok ormanların 
içine henüz insan ayatı basmamış• 
tır. 

- Hayır." 
- Aleyhimde atıp tutmadın 

illi?. 

- Hayır. 
- Çakıcıyı tutarsam derisini 

yiizüp içine saman dolduracağım 
diyen sen diğil misin? 

- Hayır ... 

- Bütün bu inkarlarının doğ· 
ruluiuna abdest alıp iki rekit na· 
aıaz kıldıktan sonra Kurana el ba
sarak yemin eder miıin? 

Hacı lsmail şöyle bir duraklar 
fibi oldo. Fakat can pazarıydı 
bu.. Derhal tereddüdü atarak ce• 
vap verdi: 

- Ederim ... 
- Ya.. Peki öyle iıe ... 
Efe auatu. Bir müddet daha 

yürGdllkten aonra bir dere kenarı· 
na geldiler. 

Çakıcı durdu. 
Çete de durdu. 
O uman efe tekrar Hacı Is· 

maile bitap etti: 
- Hacı lımaill. 
- Buyur efe .. 
- Abdest aL 
- Peki efe ... ' 
Çerkes Hacı lsmail abdest al· 

saatı başladı. 

Yeni evliler pi yanuosu 
I• talyada evlenmeyi teıvik' etmek için bir 

sene ıarf ında evlenenlere birer piyango 

bileti verilmektedir. Bu piyango senenin so· 

nunda çekiliyor. ikramiyeler arasında 50 lira· 
dan 2500 liraya kadar ikramiyeler, bilhassa 

pek çok ev eşyası vardır. Ev eşyası döşeme, 
hah ribi şeyltırden ziyade tencere, havarazı 
fırını, süpürge ve sairedir. Yeni evlenen ve 

bedava piyango bileti alan çiftler piyangonun 
çekilmesini bllyük sabırsızlıkla bekliyorlar. 

• URCU Kibritin keıfinin yüı. onun 
cu yılı birçok memle· 
ketlerde merasimle kut· 

'------'--------1 anmıştır. Kibrit ıu suretle bulunmuştur. 110 
sene evvel, yani 1831 tarihinde Fransada P0

• 

ligny kolleii talebesinden Charles Saura, hoca· 

ları önünde rarip bir kimya tecrübdi yapmış· 
tır. Saura, kimyahanenin davarın• fosfor sür
müş, sonra kiikürt ve chlorate de potaase mah· 
lüliine batırılunı bir çöpü bu fosfora ıürtUnce 
~öpün· alet aldıtını rörmnılerdir. 

Hoca ve talebeler bıı garip hadise karıı· 
11nda hayretler içinde kalmışlardır. Fakat biç 

· ·f de etm · kimse bundan ıstı • eyı aklına getirme· 

miştir. İki sene ıonr• bu hldiseyi duyan Alman· 

lar kibrit yapmaja ve her tarafa satma(a baş· 
lamıılardır. Kibriti keşfeden Saura doktor ol· 

muı ve küçiik bir kasabada doktorluk etmeğe 
başlamışbr. Keşfi kendisine milyonlar getire

bilirken Saura 20 .ajust~s 1895 de sefalete ya· 
kın bir vaziyet içınde 0lınüştür. 

• 
A.nıerikada mis Grace 
Finley adında genç 
bir kız dört sene ev· 

vel Kaliforniyada Copper City'de bir ana sa

tın almış ve harada senelerden beri metrak 

duran bakır madenini kendisi işletmeğe başla· 
mıştır. 

Genç kız her gün yalnız başma sabahtan 
akşama kadır çalışır ve haftada 1 ton kadar 

bakır çıkarırdı. Bu bakırı 19 dolara satarak 

aldıtı para ile an~ak reçlaebiliyordu. KolDfU· 

ları ve civarda oturanlar bu boş çalışma ile 
alay ediyorl~rdı. 

Mis Finley istihzalara rağmen çalışmakta 
devam etmiş ve son ırünlerde ba azimkirane 

mesaisinin semeresini rörmüıtür. Genç kız 
zengin bir damara rasladıtından derhal bunu 

işletmek için bir şirket kurmak Qzere kendisi
ne müracatlar vaki olumştur. Genç kız, şirketin 

eshamından büyiik bir kısmına malik olacaj'ı 
gibi mühim bir para da alacaktır. 

Mis Finley bu teklifi kabul etmiş ve şimdi 
servet sahibi olmuştur. Ayni zananda bir çok 

delikanlılar da kendiıine izdivaç teklif etmiş· 

lerdir. Genç kız bunlara henoz hiç bir cevap 
vermemiş ve şu sözleri söylemekle ilttif a et· 
miştir: 

- Bakır madenini işletmek için yapılan 

müracaatı derhal kabul etmekle belki bir 
parça aldandım. fakat bunun zararı yoktur. 

Maddi zararların telifisi daima kabildir. Ev· 
lHm•te gelince, bunda atılacak yani ı bir 
adım insanın bDtDn bayahnı sehJrler· Banan 
İfİD dlfllnaMje ............ 

Halbuki Afrika inallnların en 
eskiden beri bildikleri ve '9n eski 
den beri medeniyet kurdukları bir 
yerdir. 

Genç kız, kıskanç 
hk yüzünden mi 
zehirlenmiş ? 

-B111taraf ı ikincide
kızım, tiddetli bir kıskançlık ve 
daha anlaşılamaz bazı sebeplerin 
tesirile ölümo sürilklendirilmiştir • 
Şahitler de bu faciayı anlatacak· 
lardır. 

Davacının bu iddiaları dinlen• 
dikten ıonra madam Vartaollft İl
nad olunanları reddetmif, ba zr 
biri evine fareleri öldOrmek için 
almış olduiunu, B. Ali Rızanın fi~~
:zı Nihale kartı hıç bir 1.•n~ ar 

b l di.ıı.:ni ilive eylemlftır. 
es eme •· d' dair ma-

Mabkeme; bl ,,.,. d6rt .. 
oJd IJarı aöylea•n ...-· 

IGmatı a ,.a. m•hakemeyi 
hldin celbi Ur8 kllm tar -.u .... ebsra lf • 
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Dahili müteaddit vantilatörlerle serinlettirilen 

CASRfJ SiNEMANIN VASi. 
SALONUNDA• 

Suvar• Suvare 

8,45 BU AKŞAM 8,45 

Misilsiz zafer? ..• Halkan aktn, akm koştuğu 
Hedy Lamarr · Robert Taylor 

r.' .. . .... sıvım KADIM .. ······ 
J\Y~tlCA 

iLAHi YILDIZ: 
DORETY LAMOUR 

TCIRKÇE SOZLD 

DIŞITARZAN 
Filim/erinin gördüfii lıarlcllltJde rafbet üzerine 

bir kaç ıiin dalaa temdit edilmiştir. 

BUGÜN GONOOZ MATINADA: 

Seven Kadın - Dişi Tarzan 
Gelecek Program: JAN GABIN'IN 

• SON DMIT Şaheseri 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K e-, 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,1Afııstos,3llcinciteşrin tarihlerinde yapı/.,. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 
3 
2 

4 
8 

35 
80 

300 

" .. 
.. 

2000 
1000 

7SO 
500 
250 
100 

so 
20 

Liralık 2000. 
3000. 

,, 1500. 

" 
2000. 

•• 2000. 
3500 . . -
4000. 

• 6000. -

Lira 
.. 
.. 
,. 
•• .. 
.. 
" 

TUrklJ• it Bank••••• par• ptır .. ka. w•I· 
nıa. par• blrlktlnnlt ve faiz almıt olmaz, aynı 

aamand• talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 

Udl x ---· fil l&S 221 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili HastaJıklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi latiklll ilk Okulu karıısmdaki 
muayene henesinde berglln hastalarım kabul eder. 

680 

BUGÜN Matbaası 
$.on Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 
lş(BUGÜN) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

Taba ait İflerlnlzl (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman.z menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa ış Yaptı
rırsanız anlarsınız 

- - - - - ---~---- -

8UG0N 17 Ma,.. iNi 

TAN 
sinemasıda 

Bu Akşam 
I 

Heyecan ve macera 
filimleri kahramanı 

Buck Jones 
Tarafından temsil 
adilen fevkalade 
heyecan ve ser· 
gUzeft FiLMi 

Maskeler 
Aş ağa 

il 

Herman Mirks. 
Tarafından 

Temsil 
Edilen 

TARZAN 
Kuvvetler Kralı 
Bir Tashih 

Dünkü nushamızda C . 
müddei umumiliğinin ilinm· 

da 2. nolu şartta yüzde yedi 

buçuk nisbcti 1050 olacak 
iken yanlışlıkla 1 SOO olarak 

yazılmıfbr. Düzeltiriz. --

Alsa ray 
Sinemasında 
Bu Ak,am 

Mevsimin en güzel süper 
filmini sunar 

Güstav Frölıcv 
Tarafından 

temsil edilen 
Türkçe sö:ılü ve şarkılı 

Boğaziçi 
ŞARKiSi 

A'k Güzellik mü· 
zik sahneleriyle 
vücüde getirilmiştir . 
iki Büyük film birden 

1 
Olumpiyat Şampiyonu 

HERMAN MIRKS 
Tarafından temsil edilen 

Tarzan Kuvvetler 
Kralı 

Afrikamn balla girmemiş 
ormanlarmda b in le r c e 
kaplanlar, filler, arslanlar 
arasmda geçen buyuk 

ser uzeşt filmi 
r19 ... •••••••• .. ••••••••••91 
i DOKTOR ı 
1 Kemal Satır i • • 1 Haıtalaranı bergiln 1 
1 Kızılay caddesindeki mua· : 
İ yene evinde kabul eder (9) İ .......................... 

Avrupalıların Her~ün Kolipoıtal ile Uzak Memleketlerine röoderdildeıi 

· TUrk Mamulitı · 

ÇAPA MARKA 
Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sabada beynelmilel bir şihtete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir. Asnmızm ev ve iş kadınına sür' at ve huzur temin eder. 

Çapa marka çorbahk hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucmlak ve ıür,atle 

hazırlımabilmeıi bakımından da ayrıca pyanı tavıiyedir. Memleketimi· 
zin yegane müstahzar rıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mil· 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkinını temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat ıebze komprimo
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak iizere bakkallananzdan 

2 + Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluı Tarihi& 1915. 

DUnyanın En iyi Radyosu 
AGA radyosu olduğunu unutmaymız. 

Halkevl Relslliln· 
den: 

( SEÇiM) 
Köycülük komitesinde açı· 

lan bir azalık için 23/ 5/ 941 
cuma günü saat 16 da ınti· 

Köylere Mahsus Bataryalı 

Şehir için Elektriklileri Vardır. bap yapılacatından bu şube

ye kayıtla arkadaşların gel· 

Bu Radyolarımızı Görmeden 
Başka RADYO Almayınız. 

meleri rica olunur. 761 

Halkevl Rel•lliln· 
den: 

ADRES~ Adana Merkez Oteli Altında (KONSER) 

1 

Ceyhan Asliye 
Hukuk 
Mahkemesinden: 

Ceyhamn Gümilrdili ka
yünden Halil oğlu Nuri Cey· 
lan tarafmd ln Ceyhan asliye 
hukuk mahkemesine açılaıı 
arazi tescili davasınm cere· 
yan eden müddeinin tescilini 
istediği Gtlmürdili köyünün 
hayıtlı keli mevkiinde kiin 
şarkan lbrahim Ateı garben 
Muıa Avan şimalen Ali Gök 
cenuben lbrahim Ateı ile 
mahdut bir ve yine ayni k6· 
ylln Tekir mevkiinde vaki 
şarkan Dede Duyur garben 
Danacılı yolu timalen Hayıt• 
lı keli yolu cenuben Mustafa 
tarluile çevriH bir ve yine 
ayni köyün Gak Büget mev
kiinde kiin tarkan büyümez 
Mehmet Garben Miıis yolu 
ıimalen Yuıuf Koruyucu ce
nuben Tevfik çiftlitine giden 
yol ile çevrili bir ve keza 
ayni köyün eski köy Yeri 
mevkiinde vaki ıarkan Kozan 
lsmail garben Kozan lsmail 
timalen Şif cenuben kay ye
rine giden yol ile mahdut 
bir ve yine ayni köyün Ke
p~r mevkiinde klin ~ prkan 
Kör Alice garben Arap Sü· 
leyman ıimalen Uzun Meh· 
met cenuben Kör Alice ile 
çevrili ki ceman bet kıtacla 
-298- dakar tarlanın tescili 

HOROZ OGLU K•RDEŞLER 
17 / S/ 941 Cumartesi gü· 

nü akşamı saat 21 de '"imiz· 
de bir konser verilecektir. 

Eski ·bir müderris serve- r~::::~~-~ 
tini .üniversiteye verdi 1 K~!~KI 

( Baş tarafı i~inci sayfada ) Si kontrolörlerinden Safihattin ile : Mevkii ve kendi iyidir. 1 
rı söyledi: E. • d 1 Tutmak istiyenler , fazla 

mnıyet san ığ'ı müdüründen iba· 1 
''- Profesör Ziya Gün muhte· rettir. 1 malimat almak için EGE 

lif teberru fekillerinden ölüme bat· i PALASTA Bahriye müra-. Tesisin kasadarhrını Emniyet 
h tosıs şeklini tercih etti. caatları . 

N sandığı yapacaktır. 
oterce buna gore hazırlanan leeM•••MM••M .... Mt~_. 

ıonet fa bitlerin huzuriyle imzalan· T eıiain rayn menkulleri Me-
dı. ıerret oteliyle altındaki ilç dükkln, 

Teliıi L.. Raıimpafa hanı, Giindoğdu ma""a· 
n maıuat gayesi üniver· a .l'tenin -·dd" f zaıının iiıtilndeki hanın yarıya ya· - ı manevi inkita ına 

rdım e'- k kın hi11esi, Çar· aloalun'da bir ev, ya ..... e , iiniversite talebeıiy· • 
1 Dar"·· f k Yorebatan'da sar"lık yurdu b ... ı. • ..,.a a a talebesinden mliı· · .. 
tabak olanlara tabaiJleri eanaımda ıında bir apartmandan ibarettir. 
yardımda bulanmak ve bu mabat· • Dr. Ziya Giin rerek bu rayri 

.. z· la ıya bursu ., ve :• Ziya mü· menkulleri ve rerek menkul ıerve-
. kifatlan., ihdu etmektir. tini ölüme bailı olarak yaptıiı te-

Teaiain idare heyeti rektörlü jün ıiıe tabıis ettiii için kanuni varis
roiıliji altında rektörün seçeceği leri olan kardeıin çocuklarına ha· 
iki dekanla yaıadıldarı müddetçe yatları miiddetince verilecek aylık· 
Or. Mazhar Esat ve Ziraat banka- ları bizzat kendisi tayin edecektir." 

talep edilditinden işbu hu
dutla mahdut bulunan tarla· 
lara iddeayı hak edenler var
sa itbu ilin tarihinden itiba
ren bir ay zarfında Ceyhan 
asliye hukuk mahkemesine 
müracaat etmeleri ve duruı· 
manmda 23/ 6/ 931 pazartesi 

1 günü saat· 9 a bırakıldığı ilin 
olunur. 758 

Dl,TABIBI 

Celil Çalapöve 
Ha•taıar1nı her gUn 

8il•d•n •onra Dl9ta • 
bibi l•mall Hakkı Su· 
may'ın muayene han• 
alnde kabul eder. 

iLAN 
Zayi Makbuz 
Kiriş gediii k6yünde ka· 

yıth bulunan hayvanlarımın 
vergisini adverek maliyeden 

almış olduium nakil teakire

aini makbuzla birlikte zayi ey· 

ledim, yeniıini alacatımdan 

eıkfıinin hükmü olmadıtını 
ilin ederim. 

Kİrİf Gediii köyündea 

ve Hoaamlı qiretinden 

Kanber otlu Ahmet 

Hoca 759 

imtiyaz ubibi : Cavit ORAL 
U. Nepiyat M&dGrtl ı Doktor 

Kemal SATIR 
Baııldığı yer : [ BUGON ) 
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