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nin nutku 
Churchill Afrika 
harbinin son saf

ı:awa: llii8eyia Cahid YALÇIN 
- - hasını anlattl 

H arp bir taraftan bütitn -· 
şıddetüe devam ederken, oıu yarah buton İngiliz 

diğer taraftan sulh tekliflerin- ~ • . 
den de bnbsedilıyor. Daha baş- zayıall bm :len noksan --langıçtanberi bu Yoldaki sözle-
rin ardı arkası kesilmediğine be.- Londra, Hl (a.a.) - Reuler 
kılırsa, sulh likırdılan muhare- bildiriyor: 
benın Jüzumh bir parçası adde- Avam kamarasmd.t asK ri va
dildiğine iht nıal verilebilir. Mu- ziyet hakkında beyanatta bulu
h.ukk k ki pro~ganda tertibatı- nan Çörçil, sözlerme Amerika
nın esaslı çarhlanndan birini daki İngiltere bUyük elçısı Lord 
sulh hakkında şayialar çıkar- LoUıian hakkında bütün takdir 
mak teşkıl ediyor. Belki taraf- hislerini parlak bir surette ız-

har etmekle başlamış ve ezcümle 
lar bunu bir yoklama balonu demiştır ki: 
şeklinde kull3J1arak karşıların- - Bir insan mesleğinin en 
d~kının niyeti ri hakkında fi- yüksek bir merha!esine erişmi !t 
kiı cd"nmeğe, yahud karşı tara- ken, bütün dünyanın hürmet hıs 
fın m nevıvatını zayıflatmag· a lerJ arasJndn henüz hallile mc:;-

gul olmak zaruretınde bulun
ça lısı} orlal . Her halde, bütUn duğu çok mühim meseleler kar-
b ı :ı.y"sıl..ırda b zlc ıçin de i~- §ısında bulunurken, ve Lothian 
tıf d edılecek nokt ılar bulu~ 

1 

gibi nihai muvaffakıyeti elle tu-
dugu ı-; "plıeai?.dn. tulacak bir hale gelmisken ha -

... ta 1· yata veda edecek olur&-ı 011un bu 
J• 11 !lavycr l.h teşebb ısle- ikıbetine hürmet etmemek kim-

rin dair en son h!-lberler Lon- senin eltnden gelmez. 
draunn gel<ti Lor flar Kamara- Afrika Harbi 

Bundan sonra batı çöli\ndcki 
askeri harekita geçen B. Chur
chill demiştir ki : 

- Şimdikı halde Banliya §eh· 

smda, izad n biı zat, Alman
yanın y. 1 ındr· e '.Ji sulh tek
lifleri yap n ıhtimalindeıı balı 

~ederek h iikumetm noktai na-
rine ve kalelerine gittikc:e artan 

zannı soı uyor Hükumet na. • büyük kuvvetlerle taarruz edi-
mına cevap veren Lord Snell de yoruz. Batı çölündeki vaziyet 
Almanyanın hu~bir zaman eski (Sonu Hyfa e ıUtı.ın 2 de) lnıiliz &,••kili B. Çhurclaill 

--- :s: 

Et fiycit·larındaki 
yükselişin sebebi 

Fiyat murakabe komisyonu dün 
alakadar tüccarları dinledi 

--------------11111------------~ 
Valinin riyaset ettiği komisyon izahatı kifi gör-
miyerek hadisenin esasını tahkika karar verdi 

--·--
Celep ve kasaplar 

suçlu görülürse 
sürgün edilecekler 

Fiyat Mürakabe komisyonu 
dün İstanbul 'ali \ e bE-Jediye 
reisi I..iıtfi Kırdarm reisliği al
tmda fevkaliı.de bir toplantı ya
parak et fiyatlannı tetkik et
miştir. İçtimadn gerek toptan 
ve gerekse perakende ôlarak et 
satışı yapan celep ve kasaplar 
da hazır bulunmuştur. 

.tık olarak bcledıye iktisat mü-
80•11 gyf• 5 autun a de) 

Yeni gençlik teş
kilitının esasları 1 

-~~---- - - -- - -- - - -Gün on 
Fantezisi 
-

müttefiki Fra nın ve şimdiki • 

1 1;::,~~BARDiA' dalJAPON.Y-AIYen" an -~ islanbulüniwsitesiJaleH 
Bobstiller! 

• 

yana mı a~ ..,ı ı temin ettikten 
KOnrıı Rll temin t• w riyor: 

dUşUyor 'AMERiKA- taarruzu 8irtigı~i himayeleri altına aldılar 
YAZAN: 

A. N. K. 

"fn<>"il <>re A\'tt p:-ıda Alman 
lah"ki "imlini.i ıntac edecek hiç 
biı ~m ) ı kı:tb 1 edemez. İn
gifü rr buglin Al :nan boyundu
l l' l ' ıdrı bulunan milletleri 
k P t rmnlt, onJ r cqJı:i istiklal-

iki ltalyan fırkesın· dan korkuyor ltalyanlar yeniden 
.-k çohair verdi dan daha Umid yok ----

• • Japon Hariciye Na'Zlft 
Kahire, 19 (a.a.) - Öğleye mühim bir nutuk a8ytedl 

k~r Kahirede abııan haberler • Atina, 19 {a.a.) - Yunan 
başkumandanlığunn. dUn tkşam 

Tokyo, 19 (A.A.) - D.N.B. neşrettiği 59 :oumanlı tebliği: 
l<'ı ni iade etın k içın her şeyi 
ynıımaga ~rnt'"yen ~ 

lır ... 

Bardiya civannda muharebele
Zİll devam ettiğini göstermekte
dir. Bwılardan başka. çöl lıare
ki.tı hakkında yeni mal&mat alı· 
namamışbr. 

~u habeı lt ı hıraz dikkatle o
kum rs an] . ılıvor ki Almanya 
tnrafı ıdan 'uknu tahmin edilen 

İngiliz umumi karargilıı mo

üzc rı \J ıkwı •'h cektir. Yani 1 törlü kıtaatın Bardiyanın gar .. 
A .. 1 da Al 

1 
hc~onyası- binde ~e şayanı dikkat derecede 

in ıhzleıiıı 1 ması şartile 1 uzak bır mesafede harekat yap-
bi tak ' J makta olduğu hakkındaki habe-

r un . ri tem.- eder mahiyette henüz 
menfaatler t<'ınm edılmek sure- ,,.. 
til bıı ulh yr.pılmak istene- malUmat almamıştır. 
cd<tir. 1n l ı..· hiıkflmeti na • Suchwhki lagWz Weri 
mına 'eıileu l-.e, b bunu goste
riyoı· ve AYrup t ınıllctlen zara
ı ımı. bir sull n l t. 1 lımetin hicbır 

zaman ) ana. mı), c;ı.h'lnı bildiri
yor. 

g. er Alman ı\a atfoluııc.n 

~ulh teklifi niy ti hnkiknten bu 
ı-;.u1:lara istır. c dıyoMa har
bin başlangıcm•1an beri Alm· n
y, nın pol"tikasında ve da\ ın-J 

Hüsc yin Cahid YALÇIN 
(Sonu 11yfa 5 .otun 1 de) 

Airobi, 19 (a.a.) - Şarkt 
Urika İngiliz kuvvetleri umu
mi karargihının neşrettiği teb
liğ: 

Kullanamıyacakları yiyecek 
ve malzemeyi imha ettikten ve 
binalan yaktıktan sonra kıtaa
tlmız buP.n düeman tarafmdan 
tacize uğramadan Elvakdan di
nerek normal meYzilerine yer}ef 
mişlel"Ciir. · 

(Sonu ayfa 5 dtlln '5 ""le) 

r 
"YENİ SABAH,, 

-ı 

6 SAHİFE 
Koordinasyon heyetinin son kara
rına tevfikan gazetemiz bugünden 
itibaren diğer refikleri gibi 6. sayfa 
olarak in~işara başlamış bulunuyor. 
Bugün iç sayfalarımızda Profesör 
Halide Edib, Prf. Salih Murad, Ce
maleddin Saraçoğlu, Hikmet Ilgaz, 1 
Murad. Sertoğlu, Dr. lbrahim Ziti 
Ôğet, Sami Karayel ve A. N. K. nın 
aalihiyetli ve un' atkir kalemlerin
den ~1km11 mütenevvi m~vzuda 
yuılanm bulacaksanız. 

ajansı bildiriyor: 
Cephenin muhtetif noktaların

da muvaffakiyetli mevzii hare
ketler olml14lur. Aralarında bir 
kaç subay olmak üzere bugün 
yeniden birc:ok esir aldık. Bü
yük .-ıiktarda malzeme de iğti
nam eQilmiştir. 

Jnponyanın Vaşington büyült 
e}çiliğine tayin edtlen ve yakın
da vazifesi başına gidecek olan 
B. Nomura şereliııe Amerikan -
Japon ceıniye\j tarafından veri
len bir ziyafette Japon Hariciyo 
Nazın B. Maçuoka bir nutuk 
aöyliyerek Japonya ile Amerika 
arasındaki münasebetlerden bah ---• ...;..... _____ ....,._,__ 

&etmiştir. Bu Maçuoka, B. No
muranın pasifikte vukuu muh
temel ber türlü ihülif imkinla
nnın önüne geçeceği ümidini iz. 
har edcrel demiştir iri: 

- İki mem1eket arasmdaki 
münasebetleri hilen mevcut va
hbn ve tayanı teessüf vaziyete 
sokan sebepler muhtelif nevi
denciir> va..,......,•Ms' a sebep, 
:Japonyanm tfet''~ gayelerin 
~. tanrfuıdUı yanhş tef
• ejilmif olmamr. Amerika • 
ve diğer memlebtler efkin u-
muıniyesinin bir kısmına hakinı 
olan r.oktai nazar lıilUına ola
rak Japonya Çine karlı bir te
cavüı: ve ihtiras harbi yapmı
yor. Bu harpten Japonyanın 

maksadı imha etmek değil fakat 
de'91Unlı bir aulh ve refah ile a
daletle müsavat& istinat eden 
bir uzak Şarlı: yaratmaktır. 

Üçlü pakta geliııee, Anıeri
kan mılletinin bir kısmi, Japon
yanın bu pakta. iltihak etmesine 
saik olan sebepleri anlamamış 
ve Japonyayı Amerikaya karşı 
hallmane niyetler bealemekJe 
tahtie etmift:ir. Bundan bot ve 
hakikate buadan 'dyade uymı
yan birşey olamaz. Japonya A
merikayı ve sair devletleri tah
rik etmek arsullUDda değildir. 

~~enelia
~ r,ey, sekteye ........ 
wmi ta'NPnlıyalıilwl ~ ... 

Embros, Panda 
Embros 

Yua• 
HiKMET il.GAZ 

Yama~
IUD orduya verdlll emir ba 
~ kellmeden ihareWr: "İle
ri, dalma ileri,,. 

Tanklara, arhh wlli.hlara 
bhramuea hÖCIDll ederken 
ölen Y ..... neferlerlaba göj
IAillde ba kflllmelerl lbt.lva 
eden ~ft t.eMdöf ... 
lanO)'Vl'IDWj. Elea zaferleft
llin llBTI bu imlt-

·"°"" 8Ufa $ ....... dal • .,. ... __________ , 

ün•vereıtede teş&il olwıacak 
talebe birlifi ıçin, Üniversite 
rektörlüğU tarafından hazırla
nan talimatname- tetllik ve taR
dik olunmak ü~ tfdris senesi 
bıufında l\faarıf VekiletiDe gön -
derilmiırti. 

, .. ekaJette mütehasms 'bir ko
misyon talimatnameyi iyice bir 
tetkike tfıbi tuttuktan eonra mu
\•afık olduğu neticesine varmıf 
ve talimatname Maarif Vektle
ti tarafından tasdik olunarak 
dün üniversiteye tebJii olunmuş 

Türk gençliğinin içtimai ve mmt 
karakterleri nai:arJ itibara alı -
narak hazırlanan bu yeni tali -
matna~in cierbal tatbikine 
başla.....rrtır. :8U ~ Oni -
versitede hamrkJdara bqlan
mıştır. 

llilli Şef ve Reİllİciiınhur ls
met İnönü btanbuı Onivereite 
talebe birliğmin himayesini ka. -
kabul efmİljlerdir. Birliğin fah
ri reisliği de Maarif Vekili Ha
san Ali Yüeel'e tevdi olunmuş 

(a..u uyfa 1 alitun 4 ele) 

Kıravatlannın düğümü gayet 
küçük olacak. 

İpek fülar mendiller l>epleı den 
bir karış sarkacak. 

OmuzJar öne doğru eğilmış, 

aac;lann altına diiı?en kısmında 

büklümler, buk1elcı. 
Yakalıklar acayip biçimde: 

Ya bir karış genışlikte, yahut 
kordeli gibi ınce. 

Çoraplar: penbe, kanarye sa
rısı (Soau: Sa.yıfa 6 Sü. l de) 

tur. ~~~-----~~~~~----------------------~ 
Genelik teşkilatları çok ileri 

ptmiş Avrupa memleketlerinin 
6u husuS<la mevcud talimat
namelerinin lt-tkilrinden sonra 

Münakalat 
Vekilinin dünkü 

tedkikleri 

Vekil lstinye do(da· 
rında tedkikat yapb 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
İncedayı dün sabah memulann 
mesai saatlerinden Wru ,nıeı 
Devlet Denizyollan ieletmesinin 
Tophanedekimerkezine gelerek 
bütün servisleri gemıif ve me
murlara ıteflerin vazifelerile ya
kından allkadar ohnQltur. Ve
kil, Denizyollarinda öğleye ka
dar meşgul olmuş ve bu müddet 
zarfında müdürler ve eef)eri top 
hyarak idarenin umumi vuiye
ti etrafmda kendilerile görüş

müş ve bu meyanda Haliçte bu
lunan hawzlarla İstinyc dokla
nnın tevsi ve ıslah projeleri et
rafında kendilerinden izahat al· 
inıştır. 

tncedayı öğleden sonra bera
berinde Denizyollan umum mü
dürtl İbrahim Kemal Baybora 
olduğu halde motörle Ortaköy
deki Deniz Ticaret mektebine 
giderek aat 16 e bdar banda 
ı."nllbr. Veldl ifi1e yemeğini 
talebe ile birllkte yemiş ve iRl 

(&onu uyta! autun 2 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Mesai saati 
yok, iş var! 

Tatil günlerinin ve saatlerinin azalhlması, 
iş saatlerinin artbnlması kararlqıyor 

CK.MtJe we ainemılx• 8.t illWHı ,..ı..Zmr•lfl 
lleldıep •llt\ıriade llüft)'e glliıııek, ......... gH11• ,.... ..... 

BiJle llOkak, aobk dolnre· • Mlla mı DJuMa' ...ıdf 

G ~ gün Münakalat Ve
kııi Ce\·det Ker· il lnce

dayı, lstanbulda. irad ettiği bir 
autukta: 

- M1..."Sııi sa~ ti vok. ~ v r. M~-

l&i saatinin sonunu elde u.at 
a.eklemıt tmbel ic sWNul ~ 
cıdır. • 

Demişti. Dün çıkan bir haber, 
(Sonu sayfa a eitun 1 de) 



Harijanlığı iftğviçin yapı- ~ 
lan teşekkülün gençlerı, 
ekseri karışık köylere 
yerleşiyor, mekteb açı- ,----

Zeytinyağı ih-1 
racat fiyatla ı 1 yor, el ışleri, sanayi aföl-1 

yel eri açıyor ... 

r "\ 
Yeni Sabah 

A.BOı--"E BEDELİ 
TOl'klye Eoneltl 

SENELiK 1400 Krt. 2700 K,.,. 
6 AVLlK 750 • 1460 • 
8 AYLIK 400 • IOO • 
1 AYLIK 1&0 • IOO • 

20 Bır ncıkinun 1!MO CUMA 

20 Zilkade 1359 
7 BırlnclkAnun 13ie 

Gun 35!1 Ay 12 Yıl: 940 - Ka•m 43 

Qh .. Oll• iki•~ 

2.:rn 7.28 9.48 Ezani 
R.22 12.12 14.31 Vasati' ........ Y•ı '"'Mk 

12 1.39 12..51 E:zaııI 

17' 43 19.22 ~4 Vasati 

Dİ-KKAT 
ıV.,ıf hbıh • tlrtderHın ,YUtlar 

vı evrak n .. rıdllıln ıdllm•ln tadı 

ahın1t1n .,,, bunl•rın keyltolmafann
lfH Ml•yı ı.ı, ltlr •eeaHyet kaluıl 

a4llm1L 

Asg~ri ihracat fiyatları 
yeı iden t !ibit edildi 

Diill ..._ - l'i aago ~i5esindea bir göriinüş 

Milli Piyango İstanbul şubesi dün sabah §elırimızdc ilk defa 
da.rak bilet cat.ıg gişeleri açmıştır. Milli piyango İstanbul şube
sinin bilhmduğu dördüncü Vakıf hanı albndaki dükki.nlarda açı
lan bu gişeler yapılan tadilatla mükemmel bir sabş şubesi haline 
getirilmiştir. 

Dün sabahchn itibaren bu P,işelerden halka bilet sa°'1Da baş· 
lanmıştır. (illi piyangG tarafından aç~l_an ~in piyango ida
resince mühim bir varidat temin edecegı tahmin olunmaktadır. 
Çünkü bilet satışlarında bayilere ,·erilen kir tamamen idareye 
kalmış olacaktır. 

l'ENİ SABAH 

MOTEFERRİK 

İLAN 
C. Müddeiumumiliiji ıdcn: 
940 senesi bitm i dolnyısil 

icra. ve ınas dairelerindeki 
yalann tasnifi ve diğeı !erinin 
devri için 30 ve 31 Birincikanun 
9f.O pazartesi ve aa.lı ve 2. 3. 4. 
tJrincikinmı 94:1 perşembe, cuma 
ve cumartesi günlen ihtiya.tl te(l 
bir ve haciz ile müddete t:iıhi · -
Ier gibi acele mevad müstes 
obnak üzere · sa.hiuıerinin d' ~ 
müracaatlerinin kabul cclilmiye
ceğinin gazetçnizlc ilanını dile -
rim. 

r OKUYUCU '-"""" 
DIYORKI: 

Yolsuz alınan vergi 
"Ercğlı biifesinde Ahmed 

Güı ar,, LTDzası ile aldığımız 
bir mektupta çok haklı bir 
Rikayetc te_":ıdüf ettik v c
htmmiyctin::? binaen onu sı
raya koymıynrak derhal .ne.er 
ı-ini umum c:in faydalı bul
duk. Ok ıyu umuz bu mektu
bunda dryor ki= 

"Ben 934 - 935 yıllnnnda 
askerlik vazifemi yaptım. Ge
cenlerde b ı yıllardan tahak
kuk cttırilen iki seneliıc yol 
parasını ödemem tebliğ edildi. 
Itirax Pttim. Dinlemediler. 
(Hapsolursunuz) dediler. Nn
«lr vergıyi ''erdim ve .568 -
962 sayılı bir makbuz aldım. 
Bu kafı rlegilmiş gibi benden 
Cl'zn olnrak da ayrıca 3 lira 
aldılar. Kime baş vurdumsa 
dinliyen olmadı. Acaba biitün 
vatanclı.şlar icin böyle yeni 
bir kanun pıu vnrdır? Mektu
bumun aynen netµ'iııi \e ala
kadar makamların dikkat na
zarlarını ~kmenizi dilerim.,, 
YENİ B H - Bilmeyiz 

ki bu haklı sik ) ete bir keli
me d. ha flavesine lüzum vnr 

Esrar- açakçrhğı 
yapan bir şebeke 

ilim Köşesi 
Y: z11n: 

Prot. Salih ,ur~d Uzdl'sk -
Keşifler, ihtiraı r 

Sun 'i F otorcntez 
Yeşil ncbatlnrın havada nor

mal olarak nz miktarda me\•cut 
olruı karbon dı oksid gazını al
makla knlmayıp daha fazla bu
lunsa onu da alabilecekleri ha-

kikatıni de " aussure yiız sened n 
daha CV\ el keşfetmişti. Bu ha
kikatler randımanı nrtırmak im
kfınlnrını gösteriyoı'Sa da geç 
harp kadar bundan istifade cdil
menu!jli. 

Fakat o harpte gıda buhranı 
yü?.iınden R cd 1 am lıy er 
ii?~ıindc islahat ynpılmlljtı. 1ıı:a
den kömürü, kok, mangal kö
ıniiriinün ihtiraklarile hasıl olaıı 
karbon dı oksid gazları borular 
vasıtasile nebat yetistircn f> rlc
re sevkediliyordu. Sübuneti ve 
ziya şiddctinı artırmak sur tile 
ve yüzde yanm karbon di oksid 
konsantrasiyonla elde edilen nc
batlann kunt kısımlarının artık 
iki misline çıktığı görülmfü tü. 

13undnn vanm asır kadar cv
Ycl Sic.men$ kış o.ylarında ziya 
şiddetinin az olduğu zamanlar· 
da yakın ark lambalannın \er· 
diği parlak ışıklar altında bıra· 
kılan nebatı nn büyük sürntle
rinin arttağını görmüştü. Foto
sentez amelıyesi sühunet ve 
karbon di oksid gazının artma
silc artar. Ayni zamanda zıya 
!'!İdd tlı ve m ayyen uzunluktal,i 
gün ile de rtmakta.dır. Sıcak 
ve: ratıp iklimlerde yetişen nc
balıanr1 .büyüklüğü herkesçe 
m:ıIUnıdur. 

Bu nebata karbon t.esbıti JÇın 
liızım gcl"n mıktaxpa zıya c.ner
jisi \erilin; ve kar,bon di oksi
din he inı tesbit cdebilirs sü
hnncti miıs,üt bir miktnıda art
tırmakla fotqs n~ez siu ati ne 
kadar arttırılab.ilir'? Bu ıdeal 
şdrt.1'11' altında bir iki hafta zar
fında buğday, domates ve sala
ta yetiştirebilir miyiz? Amcri
kada Thonıson röşerş e:. tü
sü bu suale cevap vermcğc ça
lışmaktadır. O müessesede ta
mamilc suni ziya ve geceleri su
ni ziya, gündüzleri tabii ziya 
a\Und muhtelif neliatl r üz -
rind t ni ler yapılmaktndır. 
Btw nebatlar 24 saat ışık nltın
da yükFt'k sühuncttc •e fazla 
karbon di ok id gazile rpu:ımel -
y tabi tutulmaktadır. 

Bırçok n batlar tohumd:ın 
çarçabuk rüncma: buluyor· 
lar. Buğdayın 35 gilııde tohum
dan olgun hale geldiği görülınliş. 
tüı·. Bugdaym dinlenmeğc ihti
yacı yok~ 21 saat ışığa dayana
bfliyor. 

yakalandı 
uhnüu:a uan 

+. ft'akııt btı• a..tiar. .:altında dQ-

Belediye daimi 
er:cümen reisliği 

Kar:s wiliğinc yin uncın 
Vali uavini Hüdai KaraUıba
nın yeni \'UZÜcsinc gitmesi.le in
hilal eden bc>Jediyc ıia.irni cncü -
men riyasetini, B lediyc reis mır 
avini Liitfi Aksoy if: ed ktir. 

Bursa İstanbul nda. esrar 
kllçakçıhğı yapan, Muhtar, Mus
tafa, Abdurrahman, lsmail Ah 
IUOO fS ~ 5 . 1:.ir üekP 
yak . Bmtlan.n .. tünd" 
23 kilo esrar brlıınmu._tm·- Ka
çakc;.ılar hık.kın.da ka.nuni taki
bat.-ı başlanmıştır. 

Keyfi hareketi sabif oldu, suçlu 
bugün iahliye ediliyor 

ekmek diye 

b kliyen coluk <'Ocuğumuz 
\ ~... gündür 'zı atlatıyor
., l.4l'.Rtt. 

~ komise-t: 
İçcrıyc gır cıe om.eh ko

nıı a mı ~uinh.: .. 
Di~c:ck bu gcncı · i~c al-

ını;: o zam n lnzı ca lrryamet 
kopm •tur. 

J'o dövül ugünü lddia 
ile bu. genci su I olarak nınh
kem y vermi::; ve o gc<'e ıkin
ci aslıy~ cczcı mahkemeı;ınden 
t vk.if kar rı alınumıtlr'. S çlu
mm gostcıdigı murlaf'ua sahid
lcrıı · dinlemn ı içı talik e
di "n muhakemenin son duruş
masında müdafaa hicil ri de 
dinlenince hakıkat tamamen 
teznhur etmiştir. Komi lb
rahimın makanı. ,·erilıniyeceği
nı bildırmesine rağmen ikı sey

,yn.r satıcıııın içeıiye alınmasına 
mü.~~ ade etmesi iTe keyfi hare
ket ctt'Zi mahkemece u.bit gö
riılmü~tiır. Ayni zamanda bu 
har suçun işlenmesine mu
hnrrik bir sebeb telakki cdıl -
nıis ceza en nsgarl hadde in
dırilcrck yalnız on giin hapisle 
mahki'ımiyetine karar veril -
m"stir. 

Bu karaı a gore suçlu gencin 
bugün tahliyesi bcklenilmekte-
dir. __ .................................................... ._ ................. ., 

matcs 2 haftnda ölüyor . . Doma
tes günde 2 at tabii ziya ,. 
6 saat sunı ziya altında iyi yc
tişiyoı·. 

Salataya gelınoo bu 18 • o,tlik 
muamele il 3 hafta<la yet isiyor. 
Bund n sonra tohuma kaçıyor. 
12 saat ziynya m ruz mrakllırsa 
tohuma kaçmıyor. Günde 24 sa-
at ziyaya maruz bmı:kılan kır
mızı Yonea 38 günde otu} oı . a
kn t bu tecnıbeter esnasında gün
de 1 ~ 1• lovnt saat1ik erii 
sarf ediliyor kı bu da en ucuz fi
yatla nltm~ yetmiş lirayı bulur. 
Binaenaleyh amcliyerun ilmi fay 
dns:ı olmakl b~ı·nbcr ilctısndi ba
kımdan tntbık sahası yoktur. 

Biriı ci mevki 
tramvay arabala ~, 
l<aldırı ıyor mu ?. 

11'1 

Beledi) ede teşkil olunan 
bir ko isyon bu işi 

tetkik edi~ or 
- --o--

İstanbul tramvayları hakkın
da hallun muhtelıf dilel,lerıni 
tetkık etmek ve muv fık görü
lenlcrinı kabul ederek tntbik et
mek üzere İstanbul belediyesin
de bir lcomi yon teşkil olunmuş
tur. Kom.isyon belediye rcıs mu-
a\ iui Lutfi Aksoyun riyscti al
tında, bu işle alakadar belediye 

be müdürlerinin ve trnmvay 
3irketi müdt.ir ve mürakiblerinin 
iştirakile ilk toplantısını yap -
nuştır. 

Tetkik olunan meseleler ara
sında İstanbul tramvay şebeke
sind" birinci ı evki trnmvayla
nn tamamilc. lmlchnlaı-a.k bil liın 
hatlarda sık mcsafolcrlc mevcut 
bulunan (ihtiyari durak) ların 
kısmçn kaldırıl.ırak tramvayla-
nn seferlermı daha süratli yap
"mnlarını temin etmek meseleleri 
de v rdır. 





1ı le g · ti 
ki, ö gıbi o!mu u. Tın t n c.
tüy r<lu. Saf ad, 1 , \ c " run ,--

ernbros 
( eaç t r fı 1 

kilci k ortay. 

'\ 
g b bır vücud olmuRtu. ===::== L s _j 

N"hrry D m gi" e;si gel-
dı çattı Med se mollal n ö
küz r.: l ıın bin rek Dı ma 
YG ı 1 tuttu] r. 

Mol J r k mbuı H tdi gö
türüyor u 11 edr enitı yüzünü I 
ancllk kambur Halıd tiuldu.: c -
cel ti. 

Hele, Halid DJramr. gilresiıı
de b'r de koç kazanırsa avdette 
medrc .. 1;de e1 yiy CC'klcı di. 

Küçül rr.ollalru: d bit öküz 
fil"d.~ ın binmisleı eli. Güre e
cel ol ,nl rın kisbct z~ı bill ri 
yanın a bulun\lj' rdu. Bunlar, 
nn l d te;s e, Vikük o a. R m.:. 
reşecek ÇOC k ~ rdı. 

Bu) ük m ı . laı bunl ·la alay ı 
eruyordu· 

- Çocıddar, görelim "'ızı ... 
B r keçı d k p:ırın b. kalım .. 

M mm, kisb~t zcnbilıni • 'ak-\ 
mı Siikin bir halde ot ıruyor
du. Aklı, fıkn Kambur Halıtte 
)arının ::ırasına sımsıkı sıkıştır
idi Onu nasıl yeneceğini, nere
uen giri nereden qıkac::ı.ğını ta
çarlı~ oı cm. 

Çolak, herlı. n"'i bir ha.sımla 
ghrlı.şmcden ev,·el günlerce onun 
la kafas1le gürc.,.iyordu. 

Mollanın, I ambur Hali+tc ilk 

ih • e ses 
Milli atlet ve büyük fud

bütün bolcu olan bu g enci 
kabahat !erine rağmen 

affetmek lazım mıdır? 

Bir adamı l F.pOrda §' \"c 

mevki yapması, ona ni7.a.mnam -
lerc ve talima.tn ere mu . -
yir hareket etmek salfıhiyı t"rü 

1 

verir mi? 

c. ınun mühim vası ı. mı ~ı 
itibr-ra alması lRzımdı , <li~ enJeı· 
, ar. 

Melih n clir tesadiü edil n lm
bıli~ et lerdcndir. 

O gW.el futbol o) n:u Fenc
bahc e takımında ba~lı b~ma 
bir varlıktır. Onu 11 ind Bn ikan 
oyunlarında hepimiz alkı ladık .. 

ğınnuzu ilıEas etmektedir. 
Yumm Heri. harekeli şiddetini 

'ka:\ betmemiştir, Arnavutluk ik
liminin sertlıği taarruz süratini 
azaltmıştır. ~foharebelerin bir 
iki ay uzama:;ı ~htimaline karsı 
Yunanlıların yapacaklaı ı şey 
Arnavutluğa göndcıilcccl. yar
<.luna mani olmaktır. A vlonya 
Ye Drac limanlarının k sif su
ı ette ni"aynlenmesi, bütün de-
nb.altı gemilerinin Adriyatiğe 
ge~irilmcsi. hücumbotlarile Al'-
11, vutıuk sah.illerine gece bas
kınln rı yapılması, hava kuvvet
lerinin bilhassa bu limanlara tn
ı.ı·nızfarını teksif etmesi icap 
eder. 

N'-1,İlli fudbolcuaur. Milli at · 
Jettir, milli gür~şçidir diyı bır 

1 
sporcunun bo karşılımamıy -
cak her hareketine müs."l.nıaha 
mı etmemiz 1fı.zmıdtr'! 

"Melih iyi futbolcud ur... M 1. 

11 at..elttir •• Ceza heyeti dokuz • y 
boykot karar 1 verirken bu por 

Balkan şampiyonluğunu T~azan- ------=====--- -
dı .. Atlet ekibimizin !'On Balkan f 
oyunl nnda..lti gercfli d reces;m
de onun n iıhım te! iı i vardır. 

Bir Piyango biletinden 
çıkan dava 

görcşi de d niyebilirdi. Çünkü, -----====--- f"akat ··~ ni Mclıh son I<"'en ... - Dün asliye birinci cez:- mc h-
bah e _ Vefa arbedesini r de m,ı-ı 1,emesinde piyango bileti ihtil:i-bu, güresle Molla asıl meydan 

ycnndc kcndıni gösterecek... ve 
ne 'kratbı da pehli an olduğu or
taya çıkaC2ktı. 

Askeri mekteb\er 
boks nlaçlar 

Birincikf.mun n 21 - 22 w 2 
zinci günleri BcyorJlu l'ıalkn · n 
de Kuleli, Maltepe, Dcmı lısc:::ı 
ve Harp okulu askeri mel.tepir. 
boks birindhlderi yaı ıl ca . 
tır. 

Teknik bir c · ~-ma ıle h 
lanan Kuleli Jic:;cs 4. sened• 
ri bu mfüıab:ılr rın ş;ımpı, • nu 
olmakta idi. J s sporun u -
keri liselercc b sene her 
neden fazl.'1. cllcrr.ıniyet v< ı ıltr. -
si dığcr aske · ısclcrck Kult.ı 
lisesi boksö. t· r. kuvve r. -
kip ola.cak f'lcmruılanıı ve ti m -
sine vesile olnıu ruır. 

Bu müsab" kalar.ı .ıştin · c 
ccldcrin taMıl cuma.rtc~ı ~u-
nü ... at 14 tc }'apılaeal tır. 

ntt üf kn.lnaman dı . fmda.n doğan bir dava görül-
B • .ma hepimiz şahit olduk. gôrülmüştil.r. İddiaya göıe. Na

zarc . Şarbo ismindeki nrknd -
M"lli kı:> mcti haiz bir • l 1 cu- ile t)TU klaşa alılıkları bir bile-

nun her harPlwtinılt~ titiz '• i- tc 5000 Jirn. isabet ettiği halde 
salıe i < lmam Ja:amdır. 

Onu bu çirkin han-1 t·Und ~ bfüıi parayı alıp ortağının hh; 
dol·~ 1 t~czı c mi cdelın ? !'tı;ini 'ermemekle suçludur. Bu 

.. • be rip tla.v:ınııı dtıru~ma:,ı ahit-
\: ı.'k a ':':~mue olmı) an ~ı ür terin dinJ(>nilmec.ıi için baı::k bir 

ı'cntilm~nlıgı har;cınc llmn h:ı- biinc bırakılmıştır. 
rekc.tlenn mılhdır dl\"< h. ı= mu a· ' i ı· t ğ" • t t 
göı Hm?.. ~ 1 rr 11 aya r G e mı u uş-

Mekt bHtier 
voleybo ~ açfa ı 

1stnnhul ~ kt k nld.h•ı leri ' o
lr~ bol LiJ, h .! P.t-i lla.;J..: q}JJ.."Tn
dan: 

20 Xll-1fl40 cuı a gu .i.ı Be· 
-rı, i salunuı yaı,ıJa-

1 n 'h -ı. 

turarak yamp ö1dU 
G.tlatada oturan 85 ya~ların

tln. Ali kızı Latife endki gi.ın 
mangala eteğini sokarak tutu<:
turmus ve oondürmeğt imkan 
bulumıyarak etraftan yctişilin
ceye k?oar bağıra bağlı a ym1rnf, 
t r. 

D rlıal Siirpa~op Ya.l.ıf ha::.
truıe ine kaldırılan za\·allı ka
oın bir müduct sonra ö muı;tıir. 
Adl.ye rloktonı Enyeı· Karan c·c
~eJı muayene He defnine ruhı-;at 
vermiştir. 

r Yazan: ~ 

1 
Dr. İbrahim Zati \ 

L ÖGET 1 

Kızamık, kızıl, ' r,ck, kus pa
la?J, grip cntanl rı zattilrrl:C ve 
prongoptomoni ve bunla.rn ben
zer ağır ve hafif diğ·cr birçok 
mikrobik hastalıklaı bu devrede 
çocuklara çok hücum 0derler. 
Geı ~i bunların miihim bir losmr 
iyileşir iyileşmez hicbir arıza 1 

terketmezlcr. Fakat bazıl rı da 
maalesef çocuğun uzviyetincle 
birçok derin arsıntıları ve gay
ı i kabil tamir bozuklukları ve iz
leri intac eder. Bu tamiri kabil 
olmıyan izler meyanında terbi
yecileri, alakadar eden nokta 
cümlei asabiye afctleridir. Bil
hassa cümlci asabivenin nıerl e
zi kısmı olan beyiri' ve civarın -
daki tagyiı'at bu meyanda be
yin iltihabı (ansefal tiler) \'C 

m enenjitler sryılabilir. 

Fakat çocuğun müstak-
bel zekrı. ve inki::ıafı iizerine 
o kadar menfi tesirler blrakır 
ki ileride muallimleri ve müreb
bileri pek çok ınü,Jtülfı.atu ma-

Züppe ile zıpır arasındaki fark. • Bir ga2 ib 
çingenenin tesellisi. • Saatler değişir! en 

unutmayalım ki ... • Tebliğlerin dai. · 
Yunan askerine şeker 

Bobstil mi? Fakat bun- l 
lar zUppe değil, zıpırdır 

üppc her devirde yetiş- I 
miştiı'. Bi ..... dcn evvelki dc· ı 

virdc lüzumunda;ı fazla r-ık o
lanlara ve ömıiınün büyük bir 
kısmını slisi'mc ha:,Ted ıılcre 
züpc denirdi. F.tlmt l.ıugüııiın 
bobstiliııe züppe diycnıeyiz. I 
Züpııc iğrenç değil, gfüLinçtÜl'. 
Halbuki bobstil ? .. TJzuıı 1 iı li s -
çı \'C tırnnld .... ı ı. U il ı.iz, bol re
keti ve kamburil, giilüııc d -
ğil, iğ'ıençtir cııı1nr; ziipp1.: de
gil, zıpndır. 

Bu iğrenç t<> n.ı) iılün meld ep
lN·iuı i:~c sirayet ettiğini okuduk. 
Hatta. bundan dolayı C\'Yda An
kara kollcjınde, sonr.ı d' ber 
mektepler e takb niıı . acları 
ke0tirilecckmiş. 

Kız t~leben:n ince c;or. p giy
mcme<:i.ni. saçlarını k1' ırtmama
sını, lii ·umundan fazla tuvalet 
yapm:tm:ısını temine ealış:- n 
maaı ıf i<larcleri şimdi bir de er
ke! .. çor.uklıı.rdu bob ·tille miica
dc1c ile ıni ,.ad~ gec irecck? Ya
zık! .. 

Muharobef er ve bir 1 

ttttuıımaya çrlır.ı •. oruz , 

Uludağa gidecek 
kayak kafilesi 

Şchrimizdı>n ırnrbnn b; yrn
mmd:ı tnud 0 • gı<lccck l . j :ık 
kafilesi ile bcrabQr dört mil ı at
letin gönder lnwsine kaı, ı \ e
rilıWstir. 

g ro 0 1n• g c r. L:Oldn, g<·l- Bunlar: Riz: Maksut ( 't'(n. l .:ı.ı· ı ı· . p rt l ı· 
B.00 1'og~m ~:;:,~ı 
ıu 3 Jfabcrk'l· 118.03 Muzık 1 
E 18 Mü7..ık (pl.) il ıa.:ıo Konu mı 

tesel'j 1 
•ı tnlyanl· r simali "\fı il h 

\ e Arn:ı\·uriluLa, h:ı· t:ı

rafta. kızgııı giinuıiıı :)t~ tı ı af
ta buzlu fu tı> anın hinıaye~inc 
~ığ1narak a;,:ıda bir nc'"S alma· 
ya inık;;,ı huluyorlar ve kendile
ri <lc~il arn:na mütteıi.ueri bu 
n ola el Em teselli umuyorl·•J'. 

Bır hn.rr tl'bl.ği b'r de' ı fü
dan Yey:ı t U.Y!'Urea'rn l <' l •ı alı
namadığını lıild'riyon,a bunl .. ı
ılan :u tık lıay r bel letn. cliğh · 
itiraf ediyor, dcmel\lir. 

Hele biı teblig· 'r'aı 
hede vaziye imiz . ( did"ı , uıy 
jşaret e<Ji. rsa ıtiıafın en gü
lüncüniı y.... • ' ... <ll:melmr. Harp 
ıncydanıudı vaziyet ckserı~ 
komıktir de... arnd bir mi dd
d'lcşiyor a.cab:ı ? .. 

· . · d" Suıı; Q ı es. - (• e\mya ı- ı 
me • l Muzaffer ve Huscym ır. se ·. 

Düihlne lJ s pcl1l"' anla da •• k k ,zı • 
g lmi i. _Fa!mt, bunlı rı~ i.çind Atatur OŞUSl ı-----------ı 
Adah gıb, lura Yusuf gıb peh- 27 Birincikrı ntb Arık: ra<l~ V "ftYAT~OLAR 
livanln;r y~~ttı. Bu. Jl2lılivanlar- yapılacak Alıttüı k mukn' emet 
dan bir gmclek aşagı başaltı koşusuna lstanbuJdnn i~1.irr k c-
pchlıvanları varuı. dcı.:ek beş ntıet se<;.ilmi~tiı. Ru.a 1 

Büyük ortaya_ o:dukç:- ı-ayıJı Maksut, Hüs~yin Alba)ralct r 
pchliv'mlar gclmıştı. Mol!a, H:<ı;ı,;ı Artin Artan Mafldi.cı, lfab pteıı 
~~r Ha.li~en ba~k::ı.sın: ~ıl_mcdıgı müteşekkil olan ekip Ankur, 
ıçın ltimıe,.le gur ccıg r.ın far- 27 Birincikanund'a yapılacnk k.ı
kmda dei,•fü~·· . . şularda bulnıuruık üzere ı:;chı ·-

Fak t Mum nın nl'kada!?].arı roizden bu nyın 25 §indt.' hare et 
ku uk llal2.r lr f olaçnn e- ed~lttir. 

wp _c;>fymdiıer.... Bu haftaki ma~iar 1 
Buyüh ort~:}a g"reşe !der • 

RU.alardı: Fener Stndı: 
Kambur Hn.lit 
Kazancı Osmn.n 
ozpmarlı Hiisnü 

Lo c: Jı Ddi Alımct 
Çıngene- Abıı et 
Çil Hazan 
Çı:ıng ı Ali 
l{ticbk molla} r, lıü i v!"b.-

ya gureş c ldcrin i ıı aıerf ~ l
mışl:ıraı. } ı " de şahı laıını gö
rerek okk.. 1uı çalıml:uır. da 

Beyoğlu.qpor - Sü.l<'ycı. ıy 
saat 13, Ha.kem Mnzaff eı Çizer 
Beykoz- h t. Spor saat ]r'i. H:.
kem Hüsnü . avman, 

Şeref Stadı : 

kaydctmifilcı 
Mlhninın. 

J\ımat el<l c 

Vefa- Topklipl. ınıat lJ, Ha
kem ~a.zi Tczcr..:n, Be~Hd;aş -1 
Altıntuğ: fW"t 13, Hnkern "'ar ı• 
Moı;engin, l•'cnerbalıç.e - G"l, -
tasaray: saat 15, Hakem Ahn 
Cö~dün. 

~.inci kiim rn· Lw tt 1 ıı e ».. 
- mistir. 

Şehir 
liyatrosu 

lemsi ileri 

- l:.> 19~ <Uı 
S.:ı.:ıt .. o O da 

Bl .LUN)!AZ t"ŞAK 

~ l'.! !110 c·ur ı uı .ı 

~ıı t :a -'O c!a 
P.', :-;A U.'li\t.a~l..Eıti __ ..,,. __ 

1\fabim '6i~!;; · . altlnunda. 
Yeni progr::ım bu akşam 
ı - s. Ci• c ~-. .ıd. • 1 

- - ~-J RC\ ti 0,Pef('. lı<:.}ct 
H.&t:ıy A.dalıtrıl'rb Dır Cf!ce 

v, tm Z •yo t;:ak ,. 

8 45 Ev kadını rn.:ıo .Haberler 

ll . .:ı 
12.3:\ 

l '.!.50 

ı:Uı5 

13,20 

* lzo.ı:; füHlYO rı.ı
Pro~r:ım 

Müzık 

Halx~rlı r 
Muıik 

ı\ofüzik 

* 

20.45 

n.:rn 
21.4!i 

22.30 
123.30 

?.C1 i 
Mlıik (pl.) 

l{rınu.m:ı 

i'.lı.i:t_ıl. 

H, bcrler 
K.ıpanı;; 

BORSA 
6 Birinciklnun 9 '1 O 

Açılıı ve 
kapanış 

Lımdrıı 1 Stcrlm 5.24 
Hı•'\\ - York 100 Dolar 132.20 
Cenr.vre 100 1svk. Frc. 297725 
Atina 100 Drnhnıi n.997~ 

Sofyn 100 Leva 1.622~ 

l\fadrid 100 Pcı;t!l.ı 13.!lO 
Rudapeı;lc 100 Pcnr.o 26.5325 
Bukrcş 100 Lt'y 0,625 
Bclgrod 100 DlnJr 3,175 
Yokoham:l 100 Yen 31.1:175 

::;tokhı lm 100 İl'>\• ç kı·. aı.tı975 

ESHAM ve TAHViLAT 
6İV;lS - Erzur um a 19 07 

- Dii~m n·:ı yapabilecc:-ği 
burı<l"' .ı ih:·r~l tı; c. öl ılı veya dag
da bidca~ ldlomehe ilerle~ ip 
k:ıldıhır. 

Di.roı lar. Tıptı soğukta. C'\". iz, 
barksız r.ingenenin :~iiğürt tcsl'l
lizi gibi ... H"ni bir ~P.rip çingl -
ne. biiylc bir kara lo!:ita bııla bu
la deniz kena1 ındı.ı bir ağ yığını 
bulmu~ ve i<:ine girip. delikk
ı'ind::n buram buram ya,!;m1 kn
ı a bakarak: 

- Bu ha,•acla acıkt<ı olnı J , 
r a Ali3h imdad eyliyt>! .. 

D~miş. Onun gibi .. 

SaQ!ler gene dağ işiycr, 
fakat •Jn ~tmayahm ki.. 

A y ba:"'m :aı: il ibnı en ::ı- 1 
aU r gene bir s ıat . ri 

alını:ıca]tmıı::. D mck kı ıııcı•1k
kete tabii haya• avdet <"liJo··. 
demek ki bi-.:i bagıiı1 yan·1 lcl•· lıt 
eden hiç bir LClıt:l<C yokttıl'. m 
bamdü~,Uih ... 

Fakat bu kadarcık bir te1bi 
rin, bundan bir ay evvelki dt.::ı 
cesiııdc olsuu, iJıtiıımı iadı• ed 
ceğini ummıyalım \'C saatler 

Tebligk ı val1im, }l"r::,:- n, il
m::.lsıı kdimelt ri ~erm "dddi,, 
de:;: ip isin ici.ndeu ı;ılnyorl,ır. 
Jfa kl.u t v. l': Yıltln-ım hm lıınd 
~ a hııı: z: ın .tr.1 dP~il, kt lirncleri 
ıi" tnmrrtıf ı.. tnwk lfı.zıın 
v~man askerine şeicer 

sta!lbl k.,dıı.larmd:..11 ı :v.ı· 

den: "T .. tlı Vl} iı 
şun ! " ; l rhk : • 

"'l'utlı yi.)11D, tatlı uil' .ı iu :,. 
diye b:r iii;ı .~ Javı eclıldi mı? 
r.nı-ıcnı. Z,ıtı,11 Y\ıırn.nblann l.ıel
h böyle ögütlcrc ihtiya la.rı ela 
yok. ~alııız kulalı giydırme..'i{tQki 
hlinerlel'ini h(;;rkCBın t:ıl dır c.tti
f.i YunanlnJl'ın .Lk.idelcrimi .. -
c .;n olduJu kaıfa.I ktualılarındun 
o;:ı. Arn:ıvutıı M.a ıs ıfad ede
<el leriırn t'Tfli , i~~ 

SF..L Mil .. ifil 

Ad~nada asker!ero 
kış lıadiy esL 

.'\ ıılana: {Htıstı"i mu ı 1 n·i 
mi, leıı) -· Ynrdumuzuıı her 
ta •, fJJ.\h ~·lduğu gibi Ad: ı • d·l 
da • ı:ık· rlcrimi l. için J 1.l he 
oiy<:lı r tonlanm.tsı dev.un e m . 
tt :lır. B gii ıc knw r 40.000 ı • 
ınuklu iıııka. 1.4.4" <.;'"" coıur, 
142 dit ) :ııı eldi\·en 216 f rnıla, 
18 k&•:ı'~ elegi ol nk uzc.rc 4J 
bin n;;o paıça kı~lıl: hedıyc fop-
laıımıf]tlr. Eu l "'Yalaı :-Jfakrıl 
makamlara tc lim 
b.,~lnnmhtır. 

amuk kongres· 
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da ıçbir degişıklik vukua gel- - 11 

lleını.. demektir. Ta b dayetten i 1 i z' 1 E 1 JAPONYA iert Almanyanın istedıgi bu 

'1i: Denizlcı·de İngiltereyi ser- aş ve k • ı ı• • ı 
beat bırakmak, Almnnyaya Av· 
t'up da tnhnk1rnm hakkı veril
Ilı~. ıngılizler donüp dolaşıp, bu n. n n ut 
kaci<ı fe ~ lık eıtıktcn, bu ka- 1 u 
dar zararlar atlattıklbn sonra 
-'<hnanıarln uzlaşmak yolunu tu
lac:ak ıdiyseler neci n bu kadar 
bn dôkülmesine scbcb oldular? 
Avrupa milletleri zararına Al· 
111 ny ile an.la.~mak İngiltere
d bıç beklenınıyecck bır hare
k tt ı. Böyl · bir ŞC) ın vukuuna 
ilı mal \ermek lnnılız mill tin 
kar i~tibkak kesbedilmemiş 
bır 1 aı ckette bulunmaktır. Loı d 
&nnlJın açık beyanatı bu nokm 
iz{ nele 1.errc kada.ı: f7Üphc bı
ta . yor \'e İngılteren;n azmi, 
k;: ı, ıı .ttat'i'yen d · memı.o.; ol
d ın.ı go lcrıyor. ln ,ıltcrenın 

b bll 'csıle ile 
bi r d ha ilan edılmis bu -
lıııın kta ır: Bugun Almaıı bo· 
~ nu uğu altında bulunan bü· 
1 m IJctleı i kurt ı. ı ak onlara 

tik lermi il.ad etm • 

(B ! tarafı 1 lnc•de) 

herhangi bir s:ırih bl'y:ınatta bu
lunmama müsaitl dcgilse de vu
zıyetin l himize olnrak inki§aC 

tfr>ini söylıyecek kadar ileri 
giılebilir:im. 1 

Turfüe geçecek olan bu mü
hım muharebe geni~ bır cöl s; -
ha ındn üratle hareket "den 
motöı-liı :ı<UV\ e }erimizin eseri 
olarak düımıa.n kütlelerinin ve 
dUsman müstahkem mC'vkileri
nin ıou ve dı.<:ında c)yle inki-

flar göstermektedir ki şimdi
den blitüıı tafsilatile bunu an -
latm y imkf:..n yoktur. 

İtalynn 7..:ı.) iatı 

( Bag lıırafı 1 ınclde) ı 

diirh.iğüniin yaptığı tetkikkr ne
ticesinde hazırladığı mufassal 1 
pmpor gözden geçirilmi§tir. ELı 

rapora göre belediye iktiı:.-at nııi-ı 
dürlüğli fıyatlardaki anormal 
yük klığ'i _doğuracak derCC"edt' 
kuv\ tlı sebepier mevcut olm -
<lığına işnret etmekte ve et işi
nin tetkik edılmesini Müı al·abe 
kom13yonıına havale etmektedir. 

Komisyon içtimada hazır bu
hımm celep v kasapl:u el n bu 
fiyat yüksekl..ıgınin sebeplerini 
sormuştur. Alıilrnd 'lnr bu yuk
selişe nıuhtelıf amillerin sebep 
olduklarını iddia etmisleıdfr. 

Bu iddınlara göre bu sene 
muhtelif scl:>cplerle Trakya mm 
takasına fazla koyun gc>tirilemc
nıi§ ve bılalıare tstnnbul için ge
len hayvanların mühim bir kıs-
mı 'l rakyaya sevkedilmiştir. 1 

lkin"isindc Anadoludaki Jco-
yun nııntakalarında arpa ve sa
man fiyatlarının artmış olma.sın 
dan koyun fiyatlarının yüksel
mesidir. Bund n başka bu yıl 

Anadoluda biı çok kimselerin ?:o 
yun satmıyarak işi kavurnıacı-1 
lığa döktüklerinden mevrudat 
a?.almış ve fiyat yükselişine bi
raz da bu sebep olmustur. 

Komisyon bu iddialan kafi 
görmiyerek vaziyetin koyun 
nuntakalarından tahkik edilme
sine karar vermi!itir. 

Bu tahkıknttan alınacak neti
ceye göre et f ıyatlarmda ihti
kfir yapıldığı tesbit <:'dil !iği tak
dirde fiyat yükselişine cebcp o
lıın alakadarlar Milli Korun
ma kanunu hükümlerine göre 
teczıyc edilerek sürgüne gönde
rileceklerdir. 

Komisyonun bu kaı arı da ken 
dilerine bildirılmiş ve et fı.znmi 
satış fiyatı konulmıyarak tekrar 
serbest bırakılmı. tıı. 

l\lnknra J•"'il atlan 
Mi.irakabe komısyonu dün ma

karaya da azami satış fiyatı koy 
mustur. Buna göre muhtelif·cins 
makaraların fiyatlarına yiizde 1 
J4 - 20 kuruş ftzami kar haddi 
konulmuştur. 

Ben eminim ki. esirlerin mik
tarını göstermek üzeı:c ileri sü
rülen 30.000 rakamı hakikatin 
çok dun undadır. Tarafımı1 .. dan ı 
kullaıulması rrıUmkün 100 lop. 
50 tank ve büyiik miktarda 
kLymet.t.ar harb levazımı Rimdi
ye kadar askerlerimiz taı afın -
daı i:oplanmı tır. Ev\: elki gün 
Sıdı - Omcrdeki muharebede 800 
esır d:ıha alınmuı ve bir topçu 
ba.t.ı.cya ı müsadere cdilmıştir. 
Ço de cenahda çok muhim bir 
ınevkı ohın Siva vaha ının gar
bındc kam J,trabub tnhasında 
bir Avustralya süvari bölüğµ, 
yalın kılıç hücuma kalkmrn ve 
ganımct ol::ırn'k toplar \C n kli- =========================== 
ye \ası talan toplamıştır. Çaı -

k •i ıkı tarafdan biri sa
~1nıi dl'1ildır. Yn Almanlaı yn 
. lı2lcr dünyayı ve k ııdi ka
ırn i aldatmağa çalı yorlar 
1 lnektir. Hangi taraf doğru 

1 
Qoyl:iyor? Hangisi hilekarlık e
~ar? 

·:ımdıye ka~ biı az :ıkıl ve 
l'tıuhal<emesi olan insanlaı bu 
~ bda bıttabi bir fikir edinmış-
tdır. Fakat biz şahsi ve süb

lf'ktıf tt>liıkkilen bir tarafa bı
l'akara.k münakaşa götunniyc-

k urette lı ve realiteye 
trı· n'd d lillcre bakalım. Bu
ll1tn ı in Almanyanın ve lngil
~tC'nin kU ük millctlerın hayat 
'l<lkfarını, istiklali nni nnsıJ dü-
Unduklerini, nasıl ,·ikaye etmek 

1 
ki rini iliin etmelerini bek-

.. ~ lı 

l 

li 'l 
lı~ 
lca 
~.ı 
1 

, •• Almanya. Bel ~nm ve 
ndayı, h:ıttii Fransayı tah

eclerek, Lükscmburgı.ı bu a
k eski hududları içine ce · 
·ek, \'C I...ehıstnn ile Çekos
k mn tekr r clırılmclerine 

olacak mıdır? Arn:n utluk
b hs tmıyoruz. Çünku, cok 
ında Yunanlı dostlarımız bt• 

h lcyı halled ccklerdir. H~ı-
Ultt bız Almanv:ı turaf ından 

höyı bir temin;t değil, bir ü
~ıizlu misak &"Örüyoruz ki Av
l'tı[ln uzerınde İtalya ile müştc
l'ek bir hakimiyet ilan etmekte-
ır ! 

1ngilt ere;nin beyanntı ise 
"ilıtır. O zaten hi bir Avrupa 
n ınlekeli istilfı etın miştfr. 

b·Uulann i tilası nihayet bulup 
le. h böyle taarruzların ~u

i~cceğin dair teminat 
lm harbe nihayet e-

l'e ittir. 

pısm::ıda ftalv::ınl.ınn yüksek bir ufuklarında bir kat daha büyü-
muhaı cbe kabi]\ycti \•eya yük- müş. ~lan. general .~a\:el'in ~im-
ek fı::ısletler gösterdikleri söy- melı ıl" urnıd cttı~'lmız netıcc -

lcncmez. l r ddt• Cdılmı ı \tun 1 ~ir 
İt l~ un taı·ıhinin b:ı ka dev.- Longmor<' hava. hazıılıklaıınıızın 

rd rınd İtalyanlar büyük ccsa- en krıt.~k wmunır;ı;da, Yunmus -
r trcı: t !"lllişl ·rdir. Kendısıle ta~a gond~:n:ek ~.zere kuvvet. -
siındıye kadar kavga etmemiş •lerınden muhım bır kısmını eli_n 
o duğumuz. AlJah bihr yalnız den çı~~rmı ye faka.t buna rag
s •mpcttı beslediğimiz hır milleti, men mutemmım te~lı~elere atıJ
askcri lıa letlere mahk bulun -ı makta sebat cyl';,m_ı_ştır. M~reşal 
ınaınakla ıtl\am edecek değilim. T~gmore çok huyuk takdırlere 
Fakat. İtalyanlar, belki bugiin layıktır:. . 
istckieril harb etmiyorlar. İtal- Gozc Alına.o Hıskler 1 
yanlar, o derece uzun zaman Gı-nel kurmay, harb komitesi 
k ndı meml ketlerinin idaresinP ,.e meseleyi tetkik den kurmay 
her türltı ı~rrakden uzak tutul- heyctlerı d , burada tehhkeh 1 
muşlar 'e disiphn altında tutu- :vaziyetlerle karşıla~ışlardır. 
farnk idaı e edilmislerdir ki. .l'cnınıuz ve Ağustosta, e1imizdc 
kahraman orduların harekatına · o derce · az bulunan ve cvveln 

1 
esa teskıl eden \•e hfirriyetin kenaimır.i müd faa etmek ,.e bi
tahmil eylediği disiplın netice- Iıihare taarruza geçmek i~iıı ih
sin en iyi larzda kendisini tiyacımız olan en iyi kalıtcden 
gösteren M kekçe heyecanlar kıymetli tankları ve toplan, ü-

uymamrsl rdır. mit bunıu yolu ile uzun bir se-
n~ı iz Za.)iatl yahate çıkarmak kolay değıldi. 

Kcndı ınin miktarca cok du- Bunlar alınması güç kararları 
nunda bır lm\lv t karsısında si- tt><ıkil edıyordu. Harbiye nazın 
rahlarııu kullanmadan terkcden Vt: ben, bu neticel<:'re \·arıncaya 
a.:ıgnri bir tnm fırka gördük. Bi- kadaı· h _yccanlı günl r gecirdik. 
zim Ruvvet!erimiz. üç. dört, bc-ı Fakat Rı3kler alın dan bu hnrb 
~ karsı bir nisbetmde miicade- d<:'n muv:ıffakiyeUe <;ıkmak ih -
le ctmi, ve hala da devnmlı mu- timnli yoktuı· ve bu riskler, A -
\"nff::tkiyet!le-rle mücadel eyi - vnm ~amanısının hükumeti "" 
mekte bulunmuştur. askerı kumandanlnrı tutması i -

Idrgrrn en son haberi re gö- cab eder. 
re. çölde süratle hareket et- lngiliz ordusu, nihayet. mezi
ınekte ofun ,.e bütün bir hafla yellerini göstermek fırsatını bul 
dtınnadaTI harb etmı bulunan ınuştur. Bu harbcfe ağır imtihan 
cok bü iılt İngiliz ordusu, 16 1nr karşısında kaldık. Fakat 
lbinunuevv I gecesine kadar, er, Dunquerk etrafındaki çarpışma
erb."lş, w subay olarak binden 1 larda. bu çarpışmalara iştirak 
asağı ölü rahud yaralı ver - eden bütün fırkalar, Alman mu
mi tir. BU rdu. İngiliz. Hindli ha:-;ımları ile ayni kuvvet ve me 
ve imparatorluk kıtalanndan ziyctte bulunduklarını tamamile 
m.ürekkeb bulunmaktadır. Mu- müdriktir. Bir veya iki fırka cep 
hakkak ki başka kayıplar dn ol- hesi üzcrinılc vukun gelen bir 
mmıtur. çok muharebeler, sartlann mü -

Biz bu lıadıs yi çok şayanı sa\·:ıta yaklasnuısı takdirinde 
memmınıyet tPHikkı ctm yiz. muhar<!beJen korkmamız için 
Bu h~ i enin b.-ıska istikrun t- hiçbır scb b olmadığını iı:.bat 
l r L aksülllınelleri rok mü - ctmiFtir. 
sa· i olncal ~ biz vaziyeti cv-ı .1'rillike GC(,inıenıiştir 
vclkind n daha ziyade cür't•t -
kirane telakki etmek imkanı- Parlamento, kısa bir tatil dev 
nı v r c kt.iır. resine giriyor. Bir siikfm hissi 

Atl:ıtılaıı Tehıikcler ve elde c len terakkiler karşı -
Yap ::ruz bu. harekat biz] r sında • mmmiyet hissi ile ayn-

için eok tehlikeler doğurabil - lıyoruz. F kat eğer herhruıgi bir 
cek bir Jırı.reketti. Bu büyük kim. e, tehlıkenin. en \)üyük teh
km" eti ciil içerisind 100 ve· likcnin, öl um tehlıkesinin geç _ 
ya 13 kil m trelik bir hareket- mil? oldugıınu z::mn derse, bu,' 
t bulu 51 çok büyülı: mania- hakık bir f la t o acııktır. 
!:ıra rr. uz alabilirdi. Sidi Bar- Teh . f'Cmem tır. Uzw1 bir 
ranise 1,m ı yapılacak olan hü- ık likeler \ardır. 
cum brn,..ın \"e ını t c nmızın Fak • alnız 1.ı.t;inot hattı-
ruı k b taarruz ... 1 } e afi m tutn nm l«tfı gcıece-ini dü -

her han 1 ır tcah- mi.i ı n li'ran ız genel hı!ı'lla _ 
muvaffakı t. izliğin ymın·n .. ..ı.sma düşmiyElim. Ka-ı 
zı çok büyuk tehdici· ranlık günlerde Parise bir gidi -
bırakmuın gibi bir şimJ·"" manevra kabiliyetinde sev 1 

cok end~ ı r uyanchnyordu. Fu yal 1.:itlenin ne işe memur edi -
ırat bütün bu mania] ve biı - leceğıni sorduğumu hatırhyo -1 
tün bu t Iıkeleı· muvaffakiyet- rı_ım. ~uyiik bir teessürle ôğren
t ik ilı m edilmi ve en iyi as- dım kı bıı· manevra kütlesi mev 
keri tabiveı.:ilerimizden biri olan cud leğildir: Bunu, hatlann 

raı ti n ile ··hreti şaı·k muhtelıf kısımlarından çekmek 
ic:ıb ediyordu. Bugün biz bum
da, büyük bir süratlc he; nere
ye olsa gidebilecek ve ~ok bü -
yük bir kuvvetle mukabil taar
ruz hareketine ge..::ebilecek çok 
bü~iik bir orduyn malik bulu -
nuyon.ız. Binaenaleyh, hcrhan
gi bir kuvvetle hillerimize 
ayak b:ısar&'I.. düşmanlarımızı 
mnğlıib edeceğimize itimad olu-

yh bugün vf\kıalar 
Jmanyamn alcyhin

dediı'. Almany, bu meselelere 
sarih cevap vern:ıedikçe dünya 
cfkaı L umumi)~ onu ith:ım 

es~ ve m ul trumua.sı zaru-
rid. ' ır'-

in Cahid Y Al.ıÇIN nnbiiir·. 

Hitler 'c .ı: ~apolyoıı l 
faamafıh, parolamız durma

dan müteyakkız bulunmak ol -1 
malıdır. 

Hıtlerle l polyon arasında 
herhanuj bir mukay ·e yapıl -
mnsına tahammül eclemC>m. Çiin 
kü ölüleri tahkir etmek istemi -
yorum. Fakat Hr l r. muazzam l 
bir kuvvete maliktir \'C bu kU\~-
vcl i merhametsizcP kullanmayı 
kadi~dir. Şimdi veyahud herhal-, 
de bırkaç aya kadar kendisinin 
bir şe) ler yapmaya büyiık ihti -
yacı ''ardır. Harb l dıgı za -
man, Bitlerin Polonyaya karsı 
planları hazırdı ve lngiltcre VP 

Fransanın mücadeleye girece -
ğinden şüpheli idi. İngiltere ve 
Fra.ns~ harb gir.diler ve Hitler, 
Polonya ı bitirdıkten sonra, kar 
şısmda İngıltereyi ve Prnns:ıyı 
buldu, Bitler, tam bir rehavet 
içinde sanılacak bir tarzda uzun 
zaman bekledi ve o zamnn Fran 
sayı yıkan bir Rcri en siddetli 
darbeler indirdi. Övle 7.anııcdi -
yorum ki o .zam,m ~ Fransa ile ı 
birlikte lngiltcrenin de dü ce -
ğini ~ndı. Fakat hadiseler baş-
ka türlü cerc;·an etti ve şimdi, 
Hitlerin bılhnssa bize karşı bas
ka planlar hazırlamakta olduğu-
ııu tahmin edebiliriz. Binaena -
leyh herkesın gittikçe artan bir 1 

gayret sarfetmesi 18.7.ımdır. ı 
Biz, çok kuvvetli darbeler m

dirclik. Mannheim'c karşı indiri
len darbeler, cok ağır olmuştur. 
Düşman, şımdiye kadar bunların 
önüne geçmek için hiç bir cnrc 
bulamnmışlır. · 

--•o•--
Manifatura çeşit

leri azaldı 
Piyasamızda son 1..amanlarda 

birçok manıfatura çeşidlerinin 
miktarı azalmıs bazılarında da 
hiç kalmanuslır. Bu sebeple ha-
riçten Y<'llıden manifatura itlıal 1 
için tcşebbiislcr yapılmaktadır. 
Evvelce ı İ) asalarımızda muh -
telif manifatura çeşid!crinden 1 
30 milyondan ziyade stok bulu
nurken bu mikdar halen 1.5 mn-

1 yona dü~müştür. İngiltere VP 

• faearistandan manifatura belr
lenmektedir. 

--11011--

Kızılaym teşekkUrU 1 
/ştanbul KıZlliıy CMniyctbı.. -

<len: 
Üsküdar birınci orta okul tn

lebesı tarafından kahram:ın er
lerimize kışlık hediyesi olarak 

219 çift. yün çorap ile 13 yün fa-ı 
nile verilmiştir. Teşekkür cde-

--»O«-

Kız kaçıran ilyas 
mahkOm oldu 

Sütlücede Betullara ait kayık
hanenin müsteciri bulunan byas 
Bctul imnindeki kızı zorla kaçır-
maktan suçlu olarak görülmek
te olan muhakemesi dün ikinci 
ağır ceza mahkemesinde netice
lenmiştir. 

Suçu sabit görülen İlyas 4 :ıy, 
20 gün hapse ve 40 lirn para ce
zasına mahkum edı1mistir. 

1 

•• u 
cna, tarafı 1 tncı sayfada) 

r~lw:ık'a y~ pılmıF: olan akın 
C>trnfında ıi1ülemmım m.tlf.ımat 
ahmmstır: 

Bun:ı nazaran bir nücum ıh
tiruali o!d ğunu ögt·cnen Elvak
d ki 1 tal yan kum:ın anı bir ka
tlı nr.J.>ası}le kaçnÜş ve bu su
tttle geride kalı..'lların manevi
yatını bozmu.:;tur. ltnlyanlaı bo
zulnrak k tilit:ı.n onr bazı 

Y"rli kiiçük kılnJar cesaretle 
mukavemete dC\ nm içın ugnı.ş
mıı:ılnı cin. 

Z:ıptedilcn g:ın m arasında 

13 küçük top. .ı buyuk kl kü
çük mitralyöz ve kITThyetlı mü
himmat vcrdır. 
Düşman elli ölü v rmiştir. Bi

ri yaralı olmak uzere 20 İtalyan 
ve 100 yerli ask r esir alınmış
tır. 

Zayiatımız iki ölu ve 12 ya
ralıdan ibarettir. 

Tnıblusn llucunı 

Londra, 19 (, .a.) - Amiral
lık dairesi, 13 14 Kanunucv" el 
gecesı deniz tayyare rınin Trab 
lusa bir hucum yaparak dört ton 
bomba attıklanııı bıldınnekte

clir. Limanda bağlı bulunan ia· 
şc vapurları üzerine ü tam isa
bet kaydedilmiş. antrepolara ve 
mühimmat depolarına ciddi ha
sar yapılmıştır. lnfiliild r vukua 
gelmiş, yangınl:ır çıkmıştır. 

Limandaki gemiler de bom-

j AMERİKA-
dan korkuyor 

( Baı tar.ıfı 1 inci aayfııda) 

!erine başkalarının kaı ı mama-
sıdır. 

Bundan başka Japonya Çinde 
ve A Yrupad:ı devam eden harp
leıin diğer memleketler ve bil
hassa Amcrıkn gibı kuvvetli bir 
mılletle harbe girmeden bitmesi
ni istiyoı·. 

Amerikanın A \ n: ı" harbine 
girmesi nya Amerika ile Ja
ponya ara .uda pasifıktc bir 
harp cıkınası, kültür vı:- mede
niyetin tamamilc mahvolması 
demt-ktır. 

JapOD.}llDin muttcfıklerine 

karşı dürüst hareket etmekte 
oldugu ve ccle,.eği hakkında A
mcrıkalılarııı şüphede kalması

nı i temiyorunı. Japonynnın 
müsta1,b 1 dıs si,>asetınin teme
li iiC'lti pakt olacakbr. Bu bir 
tehdit değıl fakat anlaşmamaz
hklann (inüne geçmek için sa
dece bir müşahededir. 
Çın meselesi Amenkahlar 

·için bir his meselesidir. Japon
ya kin ise Japon imparatorlu
ğunun mevcudiyetine dayanan 
bir haynt meselesidir. 

Japony,1, yakında Çınde sul
hün tekrar teessüs etmek iın
ka'mnından ümidini kesmemifi -
tir. Nn.nkinğ hükümeti daha iyi 
zamanl.:-ı.nn geleceğinin mtibcR§i 
ri olarak kabul cdilebıliı'. 

bardıman edilmistır. Bir İngiliz ... ___ _ 

lc:_yyare~i ?:.ı banketten geri Yüksek murakabe 
donmemıc-tır. 

Uardia Düsmek 'Üzere 
Kahire, 19 .a.) - R uter: 
Bardiada lngili:rler tarnfmdan 

<lt>mır bir çenberle muhasara 
altına alınmış ol:ın İtalyan kuv
vetlcıi iki fırka k dar tahmin 
edilmektedir. Bardiu etrnfıııda

ki lngiliz kuvvetleri. nı1ktarı, sür 
atle gönderilen piyade kıtalarile 
saatten saate fazl I:ışmaktadır. 
Resmi bir teyit cld • edil mi ol
makla beraber sanıldığına göre, 
seyyar ileri kuvvetler, Bardia -
Tobrıik yo1unu kc.<:ımi~lerdir. 

I...ondrn, 19 ( A.A.) - Harbi
ye müsteşarı :S. Croft, Lordlar 
kamnrasmda B. Çör il'in avam 
kamnrasındaki beyanatına mu
kabil beyanatta bulunmu Ye 

16 Kftnunaevveıe kadar Libya
da İngiliz kayıplarının 72 ölü 
ve 738 yaralı olduğunu bildir
miştir. 

in~iliz Resmi '.l'ebliğt 
Londra, 19 (a.a.) - lııgiliz 

umumi karargfıhının tebliği: 
ıısır: Bardiyad:ı düşmanın 

adedeıı faik kuvvetleıini mu\•nf
fakiyctle yerinde tutmuı-ı olan 
kıtalnrımızın ileri unsurlan, git
tikçe takviye edilmektedir ve bu 
mıntnkada mağlfıp edilmiş İtal
yan ordusunun g ri kalan kı

sımlannın vaziyetı şimdi iimit
siz telakki olunabilir. 

Alınan esirlerin mikt n art
maktadır. Daimi üsera kampla
rında -şimdiye kadar 31.546 ltal
yan esiri sayılnu tır. Bunların 

arasında 1626 İtalyan subayı 
''ardır. Binler e esir ele hfılcn 
muharebe meydanmdan gt>riye 
gönderilmektedir. 

Sudan cephesinde. keşif kol
larımız, Kassala ve Gnll:ıbat mm 
taknlannd:ı yeniden f. nliyetler
de bulunmu L-ır ve üsmann z:ı
yint knyd ttirmişl rdır. 

Kenyad:ı, 16 Kfı.nunuevveldeki 
muvnffakiyctli hareketimizden 
sonraki \•aziyette d<>ğişiklik yok
tur. 
Yeni Fin reisicumhuru 

Hclsinki. 19 ( a.a.) - Başve

kil B. Risto Ryti birin i turda 
300 rey üzerintlen 28 r yl Fin
landiya cümhun · hğinc ıntihap 
edilmiştir. 

Helsinki, 19 (a.n.) - Müstaf:ı 

Reisicümlıur Dr. Knlli l, Hel~
kiyi terkctmeden cvvt}l ihtıram 
kıtasmı teftiş ed ·rken bu k
şam kalp sektesinden \'cfat et
miştir. H'.allio 67 y şınd 'ıı. 

heyeti toplandı 
Ankara, 19 (Hususi) - Yük-

sek Murakabe heyt>li fcefü,te 
Başvekilin reisliğın:l toplana-
r-.ık hükumete meu up iktisndi 
tesekküllerin senelik fırnli} etle
ri hakkındaki rnporluı •u tetki
kine dc'Yam etmi tir. 
Mecliste ruznameye 

alınan layıhala 
Ankara, 19 (Husu İ} - İs

tanbul ~e diğer buyuk ~ehırlet
de yollarda seyrüscf e.ri tanzim 
için hnzırlaııan kanun lıiyihası 
1edise gelmiştir. Tiırkıye mer

kez Hıf~-ıhha J<:!nstitüsü Hıf
zıssıhha mektebi teşkiline dair 
üıyilıa Meclis ruznamcsinc alın
dı. Liizumunda ordunun melbu
sat ihtıyacı için hariçten malze
me alınabflınesinc dair layiha 
Meclıs ı uznamesine alındı. 

Yüksek sıhhat şOrasmm 
yeni :izaları 

Ank rn, 19 (Hususi) - Yük
sek Sıhhat Şurası azalığından 

müddetleri biten profesör! rden 
doktor Refik Guran, Saim Ali 
ve general Tevfik ağlam yeni
den mezkiır izalıklara tayin e
dildiler. 

Tuna donuyor 
Bükrcş, 19 (a.a.) - Tuııa ııclı 

rinde buzların artıııası iız~ine 
Calas ve Sulina ile Karadeniz 
ara ındaki münakal:ıt durdurul
mu tur. 

Rumanyanın 

-kararı 

bir 

Bukrcş, 19 (a.a.) - Tnss a
jnn. ı b diriyor: 

Cuv ntul gazetesinin bıldirdi
ğin nazaran B. Antone ko, ba
zı gıd maddelerinm Rom nya
dan ihracını meneden bır krırar
namc imzalamıştır. İhracı mene 
dilen m:ıddcler meyanında un, 
pirinç, çay ve kakao da \ardır. 

Suriye Fevkalade 
Komiseri 

Sofya, rn 'a.a. l - D. N. B. : 1 
Suriye fevkalade komiserliği

ne tayin edilen general Dentz. I 
dün aksam buraya gelmı tir. 
Ganla g nerali F'rnnsanm !Sof) a 
ell tlit karşılamıştn. Gt:-ncı al Sof 
yada iıc giiu kaldıktan sonra 1s-, 
tnnbuldan g cerek Suny ye gi-

·ektir. 

r 
( B 1 tar:ıfı 1 inci ) 

Roma, 19 (a.a.) _ Stctanı 

ajansı bildiıiyor: 

Eğe denızındeki .tıa.ıyan ada
larında bulWU'in halkın r.uttbn 
gördüklerine ve açlık çektikle
rine dair Londra radyosunun 
her gün yaydı~'l haberi r kargı 
evvelft şu dhct tasrih edilir ki. 
hemen h mt>.n bütün İtalyanlar 
kendi arzulariyle orduya yazıl
mışlardır. Halkın diğer kısmi 
da işiyle meşgul olmaktadır. 
Diğ r taraftan Lond.ra 

~osunun iddıası hilafına olarak 
ıaşe \'azty ti hiçbır end ver· 
memektedir. unu tasrih etm k 
yeter ki, üc ayd:ınberi Rado8 
adası her gün kendi halkına bol 
bol yıyccek temın etmektcdır. 
Eğe'de bır ada yanında in 
vapurdan İt.alyanların kurtar
dıkları 516 Yahudı de ı~ l n 
:maktadır. 

İaşenin muayyen miktarl.ınb. 
tevzi u ulli, rnktıyl vüeud ge
tirılmil) ol n rnuhım yıy ek 
stoklarında tasarruf yapılma

sını mümkün kılmı ır. !e\ rut 
stoklaı gerek Rado 'ta g r le 
Eğenın dığer larında hatti 
uzun müddet normal h ~atı ıcla

meye kafı gel ·k ınikturd dır_ 
Y unaıılılaı-m İlerle\ i i 

Atin. , 19 (a.a.) -· Yımaıı 
topçusu Arnrl\'ullukta Chimara. 
lim::ım il Tepe ·ni 'e bu m"v
kıın sarkındaki ım omayı bom. 
bardıman dc'\:am etm ktcdır. 

Cepheden nhn n son haberler 
Yunan kılalarının yeni hücu 
lardan sonra tahkim cdılmiş 

mühim m vzil r ı al tıgım 
bildirm ktC'dir. 
mı om mu İtalyanlar ta -

fından tnhliy cdıldiğı haberi 
Yunan kıta tını te-s i e 
Yunaıılılaı tarafmd:uı i ,.go.J ro 
miş olan. Ostrovitza dağl rının 
ötesmdeki rnuh rebe me.} d 
düşm ıt zabit ı; efrat c ti ·n
le doludı r. Ölenlerin bir kıs 
açlıktan \ e yorgulnktan ölm ş
tür. 

Gl·ııentl letakls:ı.sıu Süzleri 
Atın., 19 (a .. ) - Atuı.o. .ı

jau ı bild ııiyor: 
Htikümct rcısi B . .M tak ~ 

o.ün, Zi ni koope::asyonlar mıl
li konfederasyonu ·dan komıll.._ 
sine ı iy. et ctıni: ve söyledıgi 
nutukt zı timle demi. tır ki: 

- Du mana karşı yaptı~ımız 
muharebe. muvaffakiyctlc de
vam etmekte olup 1talyanl:ı.nn 
tam hczımctile ruh: yet bula ak
tır. 

Oı dumuzun ıyi ellerde bulun
duğuna hrpin.iz emin olabilırsi
niz. Erkıınıharbiye ve kuman
danlarımız vazifelerini parl:ık 

bir ~kilde yapını.şlardır. 
Yunan ordtı.'iu, dünyadaki or

duların en ıyilcruıden biı ı o du
ğunu isbat etmiştir. Atalanmı -
zın ınuvRffaki.}etlerini 1.: 'lde 
bıraktık.,, 

Memksas, ordudaJ\i ılıtıayt 
:ıskerlerin tnı lalarının en iyı 
kilde Urülmcsine müteallik mu
zakcrelerden bahsedere!. d mıs
tir hı: 

"Hayvan, araba, ı~amyon v 1-
hasıl her yi müsadere ettık. 
Nıiıai zafor önünde bunların hep 
sine müsaade vardır. Şimdi ye -
güne düşüncemiz. tta.lyan ordu
sunun tamamen tahribidır V" 

tahrib edilecektir. 
Kıtalanmı1Jn ) ıldınm gibi ile 

ri yürüyfu leri dolayısilc askeri 
levazım t~ılatının ia )' c mu -
vaffak olmadığı muhariblcrc E
çir çiftçıleri, erkek, kadın, ihti

uk sırtlannda ekmek 
mat tnşımışlardır.,, 
~"-' --

Bir tayin 
Ank r , 19 (H 

bul D terd rlı 

Celal Bayar, Oı:mıan Bayür ve 
Emine Gizelib anaları ve fc; hı 
Bayarın b:ıba annesi, h ili 
mümtazesile kendısını sevdiren; 
Bayan Safinaz B yar kıs:ı bır 
hastalığı miiteakıb vefat ctmış
tir. 

Cenar. si bugun kü cuma gıinu 
saat 14,30 da ş· hdr O ıanbcy
de Nıgar apartın nmda nu
maı a an kulılınlarak n 
Tc ~iy camiin 1 ed ıl -
dikten sonrn Asri nw r ıkta 
medfcni mah na defo ıle -
cektir. 



a.yfa : G 

GÜNÜ FANTEZiSİ 

( Baı tarafı 1 inci aayfada) 

İskarpinler: Üç parmak kalın
hğında kauçukla knplı. 

Pardesülerin yaka ı mutlaka 
.kalkık. 

Ceketler, dizi re kadar uzun. 
Pantalonlar, dar ve kısa. 
EIJer, bclıemchal pantalon cep 

terinde. 
Yürtiyüş, değneğinden çıkarıl

mış Haciyvat yürüyüşü. 
Tramvayda, yolda, yahut her

hangi bir mecliste, dansetmedik
leri zaman bile, sağa sola yal
palar, öne n.rkaya JO dereceli e-ı 
ğilip kalkmalar, b:ı.zruı da göğü:s 
ileriye, baş geriye atılarak, fmi 
gerinmeler, fevri zıplamalar. 

Ayaklar daimi surette hare
kette e ek eriya step yapıp te
pirunc<le. 
Ağızda, bozuk, yanlı<:, kötü 

bir ingılizce ile kansık caz mı
rılWan. 

Kıyafetleri böyle. Konusmala
rına gelince: 

- Bt kıra\ t cok gil7RI ! den
miy c k, 

- Hu kırn vat çok sıkı! dine- J 
cek, 

..... Bu kız cok güzel! denmiye
cck, 

- N as kız! den~ek. 
En büyük hayranlık ifadesi 

pd~: 1 
- Ö) le biı S\\ ing yapıyor ki .. 
Eğeı öyle, yani sıkı bir $\\<ing 

yapı)' rsa, onun icin hiçbir me
sel yoktur. 

Hayatta butun vnrlı.Jı bir tu
tam. ~c b'r uzun ceketi, iki fı. 

VHI"(' bat ığıdır. 
f'ekt tını giyer, aynanuı karşı

sına geçip SPC'lannı şöyle bir ta
nır. hele bir de cnz havası m1-
rıldnnı sa, hiçbiı J' 'nin k ıdisi

n muk. •c-met etmesine artık 

imk·ın y ktur. 

O r kidir ki biı bakışta 
kimin neı eden elip nereye git
ti:'hn heınC'n sakıverir. Gözüne 
kestirip de: 

- "B 111 i var!,. hükmünü 
v rrnr<lı,, kadın nadir. 

Bilgı i, inema aktörlerile mcş 
hur cazcıların adlanndan, çay, 

:~~ Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine .,... 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
nema, dans, kadın, futbol! 

Konu§Inantn arkasından itişip 
kakışmnlar, yumruk saknlaı ı ge

Her \·eıucktc.n sonra ıundc üç dt'fa munt.azamım 

ıfı!.lt•rinizı fucabrıwz. 

ı Pırlantnlı ve clm:ıı;lı s at demek bir kelıme ile S 1 N G E R S A A T ı demektir. 9üıtkU: 
• 

Pırlantalı ve cin Jı ı:an1lc>ı 11 bbtun cvsnfı mı huı u illcrı SIN GER >rıtlermde toplanm?Ştır, Boaun 
ı~m Sa. t :ıbıc:ıgını.ı L.. ı mn ttıeddutsuz. SINGER ıın:ıtı • lmalıs:ını2. Ve nbn lllf'rındekı SINGER marita61-I. n. ınuesı csemizin rıdı f'l'İn•' clikk. ı dmcntz lfızımdır. 

lir. 
Mod.ıyı takıb C'd<' rot rı ;rı kadın ı~iıı kıymeti Uışl::ırık \t nclı ışlcme.ınl hakıkııten nar.:m dildı:ati cıel· 

- "Bunu niçin böyle yaptın?,, 
diye sorduğunuz zamnn \'Cı ccc

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden 

ı beden OO)le bir h ı kul de SINGER aatine ahıp oJmrık fıdctn bir s:ındcttir. 

ği cevap hep aynidir: 
- ''Çünkü onun fıyakası oy- J 

1 t. ıb l lın an t.ırı!c ın n 11, 35, f2 \ c 73 uncu rn ddelerı ıad ı 

edflını 1.iı. 

ht küınlı>ı ın t, tbıkıı c 23/12/940 tarıhıııd~n ıub.u en bn lnn t, • 

dd ı m dd lerin ı .ıtbu nushal rı t letıne J.Tudfırlu u n u 

• • • S
i~<am ~A.Aı'l'I hoşa ~idt.'<'..t·k en ma.khul '*' P.n gtizel Htm1Ytı1UKTIR 

1 N G E R No. X2 . A 180 Jt:lmat-ı ve 11 pırlantalı 000 linı 

Emsalleri gibı 15 sene garantilidir. 
Jcdiı·!,. 1 

Eskiden memleketimizde tu
lumbacılar vnrdı. Bunlar basla-1 

nd n bedclı ınukablllnde ted:ırik cdılc>bılir. (11911) 
Dıkkat: SINGER ıı: J t n ıld.ı :ı;oılnız E IDQOU mer.KCl.lnt t•kı ıı.agazanuzd. • tılır. ıstanbulda iU'betrd.z ' 
•~~~~~~ )ok1flr Adres: SINGER SAAT flo1ngaz:ıları, lstanbul, Eminönü No. 8 •••• ,..,.,.. 

nna bir mendil sararlnr, belle- 1 .,......--------------= 
rıne bir kırmızı kusnk bağlar- 1 ADLiYEDE 
lar, ellerine bir muşamba. fener .:......-------------:--" 
alırlar, dördü "Qir araya gelip 7 yaştnda b'ir çocuk 
tahta bir tulumbnyı sırtJa)ınca ı yanarak öldU 
"Ayyyyyttttt,, diye naralar ntn.
rak ve tür Jü cakalarla yangın 
söndlirmcğe koşar 1aı dı. Bu tu
lumbacılar, yalnız kulhnnbeyle
rinden nıiirekkep değillerdi. 1ç
lerinde kibar kalem efendıleri, 
daire mümeyyizlerı, hatta mek
tup ·ular bile vnrdı. 

İtfaiyenin yangın sonclürme
ğC' kilfi gelmediği ahşap bir mem 
lekctte bu tulumbacıların mu
hakkak ki bir mcvcudıyet scbep
Jeıi olacaktı. Ner ~e kaldı }d bun 
ların kendilerin'-' mahsus ı1dPlle
ri, kanunları, meı tlıklcı i, ıyilik 

yapmağn müstenit biı çeşit "Ra. 
con,, ları, yani "hikmı.;U vücut., 
lan da vardı. 

Beşiktn tn. oturan Abdurrah
man oğlu 7 yaşındaki Fikret 
mangala dü erek clbiselerı tu
tuşmuş 'C' muhtelif yerlerinden 
yanmıştır. Şif.ili Çocuk hnstnha
nesine kaldırılan Fıkret diin sa
bah ölnHistilr. Adlivc cloktol·u 
muayenesini müteakip defnine 
nılı!::al vermi tir 

Ortaköy cinayeti faili 1 

birinci ağıt'cezada 1 
Eski metı·csi Kemal ılc ınek-ı 

tupla8ma ından infinlen b<' ay
lık mctrcesi Ha ecri bıçakl.ı bes j 
yerinden ym nlıyarak öldiirmek- j 
le suçlu Faikin mulıakC'mcsinP 
dün bııinci ağır eczada b ~lan
mıştır. 

Dün ayni l'Vd" oturan sahıt
lerlC' bir polis dinlenmis 'e clige• 
şahitlerin c('Jbi i<:in muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştıı. 

Çocuk boğan fındık 

O tulumbacılar t. nhc intikal 
edınce, galiba yerlf"ri bos kalına.
sın di~ e, yeni zamanların baı:.ıka 
bir nevi tuluınbacılnrı olan bu 
Bob ·tıllet birooi. Fakat muka- Şehr~minind" oturd.ll Bahriye 

iki ymmıdakı kızı Aysele fındık 
yese kabil mi? Eski tulumbacı- yedirirken bif bütün fındık gırt 
lar herşcydcn evv 1 eı kek ti, ye- lağına kaçını§ ve Gureba hasta
ni Bobstiller ise ne erkek, ne hancsınc muayeneye götüı Ulur
kadın, iki cins n'rnsında hakika-jken ~lınüştiir. funyencsini yapan 

. . . . aulıye doktoru Eın·"r Karan ce-
ten aca.yıp bır fasıla teşkıl et- scdiIL ~lorg l kaldırılı:nasınn Jü-
mcktedır. zum görmüştür. 

:F'nknt bunlarn kızmak değil, 
hakikaten acımak lfızımdır. 

Bunlar büyük intikal dcviı le
rinin ,.e hazmedilm miş y nilik
lerin zavallı kurbanla11dır. 

Bobstilin yalnız h<•ı kesten ay
kırı bir giyiniş, yürüytiş, konıı
şuş şekli değil, ayni zamanda ce
miyetten ayrı ve ?R\ kc. seliknya 
aykırı bir nıh ve dımağ ıfndesi
dir. Asıl tehlike de burndadıı. 

Onun irin, bir evi tnhtakuı·u
dan, bir tr\rlayı çekiı'gcden, bir 
hamamı bO eklcrd~n pıu;ıl temiz 
lemek lazımsa, yalnız. mekteplc
rimizi <icgıl. hayatın her sahası
nı Bobstill"r adı altında maska-
ralastıran haşereden trmizle-
mek ir.in fiili ele almak zamanı 

hakikaten gelip çaimıstır. 1 
A. •. K. 

Tasarruf e-mek 
isleyen biri •.• 

Kunduraların tabanlarını l<orumak iç ı n 
çoraplarını yırtıyor 

Fakat ucuz lamba mübayaa etmek su
retile ayni şekilde hareket edenler aı 
değildir. Bu ampullann ne derecede da
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde· 
nildigindc tezahhür eder 

Hakiki bir tasarruf yapnıak ısterscnıı 

daha az cereyan istihlakına mukabil en 
bol ışık veren TUNGSRAM ampullarını 
almalısınız. 

1440 Dıık ltiırı Knlf!ndt•rh::ıne mnh:ıllcs1 
Dırek lcr .ırnsı caddesı 
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lkın i ıleı c<·cdc 5 cıOo lır. h::ırşılı •ındn Dr Mr.bmect K, mll'e ve Uçunl'i\ de~ 
rc-cco 1.ı• O 1 ı. k.ıı ıl ııııı, Alı • ıl· H B.ıhrı';>e dörctüncu derecede 20.00 
lir, k ı ıgıncl. R A) <> iff<' lehınc ipotekli goyrjmenkuUer 

ur et.ıle , tıl c.ıktır. 
KıymclJ ınuk.ıvyedcle ı yekunu 40.200 liradır. 
0/ 121940 cuıı umır de ı ıtıb cı 21 gun muddcUe arttınnııY• 

• dil 
J/l tl4 ı tarıhıncı rııus:ı<lif cumnrtc6i gunu saa\ on 
re lı yC't.:ncc 'ap lncaktır. 

ıh. 1 bı mq ıh..'llod~n ~O gun nrn olan 21/J/9fl tarıhf~ 
:ılı guııu a. 10 dn yapılacııktır. 

ih le ılc ıki 1 ıhnlc , ra uı<lııki rnuddet uır!ında % 3, den noft.o 
Şm tnamcler hc.rgün Eıninoııu 

lO u olan 20'20 liralık tıernh111' 
ırlııre heyeUnde bulunmaları, 

• • • 
O ' udm rlıı Valıdı ı mı- m:ıhallcsınln Toptaşı meydanı sokağında b.ıyıırı 

Hafız y.: :ı B No. Hı <'\ hnrııb ve çok tehlikelı olduğundnn tehlikenin gide· 
rıh ıC' ı ı ır ıhıbıııc l'••Jlı yollar kanununun 44 ünctı maddesine tevfik~ 
ilitam n e gl• cleı ıln ek r.ıb etmekti' l~ de adres bulunrunadtkındıın Jıt .. 
nın ne r t ıh ndt"I ıtıb ren 15 glin zarfında mııluur glderllmcdiil tııl<" .. 

• dırdc l3cl diyece ~ ı ın. urctile ımıhzurun giderilCCC'gi tebliğ yerine Kil 111 

olmak üze t' ıl.ıı vl ıı u (ll972) 

l
1

_D_e_v_le_t_D_e_m ..... i_r:y-0Harı ilanları] 
Muh:ı:ınm"n bcdch 4377 (Dort bın Oç yuz yetmiş yedı) lirn olan 17 l "' 

lem olçu illctlen 30/12/1940 pazartesi günu sruıt 15.30 d:ı oçık eks1ll1 f 

usulu ile• Ankarada İdanı binasında s:ıt.ın alınacaktır. 

dans, Swing, step, sıkı, esas, tüy- ==========:.....-=============:...:.:=========-== 
mek ve daha bu gibi sayısı on İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet- 1 

beş yirmiyi geçmiyen isim ve fi-

Bu ışc gıı ınC'k ıstıyt nleriıı 328,28 (uç yuz yırıni sekiz lira yirmi sek.iz. k (. 
ru~) lmılık ımıvııkknt teminat ile-,konunun t:ıyin ettiği vesikalnrı \ c teki • 
ll•rlni ::ıyni giın sant 14.30 zn kadaı· komi yon reisliğine vcrmı•lcrı J{ııumt ' 

Şartnameler pur:u;ız oJ:ırak Ankaı;:ıdn malzeme dairesinde, H~arp;ıŞ• .. 
Hlcı d n örülmüş garip ve dar meleri Umum Müdürlüğünden 
bir argonun içine hapsolmuştur. ı ıldıı cd l"ıı mıı ' .dıf hur

cı·. ıtle Onun ı ·111 medeniyetin en bü
yük an at eseri, şu sinema ka
pısındaki boyalı afiş, musikinin 

1 

rıl 
en büyük illi.hı elindeki değ- ==::-:::=====-:= 
ncklc öniindcki davulu durma
dan tokmalkıyan şu davulcudur. 
Soknkta, kaldırım üzerinde du
rara , . a. tlcrce, ağzı nçık, göz-
1 ı h ) ı .ıı , o afişi seyredebilir. 
Bil l ' ızbesinin bir kö~esine 
tıinmı . ıı <' s mUcı·cc, ağız dai
ma acık, rör.ler daima hayran, o 
davulcuyu ılınlıyebilir. Onlar için 
blitiin kiır<-i arz, yalnız ve yal
nız bu ı.hwuldaıı ibarettir! 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Müdürlüğünden 

okulu 

Okulumuza ücreUı bır rı;>az.he ve bir gcınicılık öğıctmenı • lıı ataktır. 
Şartlar: • 
ı - Hiyıızıyc ogrctmenlıgı içın unı\ er ile mezunu olmak vcyn üıılvcr

&Jtc<lcıı oğrelmcnlık \esi kası nlmış bulunmak 
2 - Gcmicilık ogrctmenliğı ıçın meslek okullnrındıın 

\:azıtcyı ynp:ıbıleccgln<' dair elinde bonsen·ı bulunmak, 
A - A kerliklc ılışıgi bulunm:ım:ık. 

mezun ve bu I 
B - Ucret mıkdnn barcın kanunun.'l gore Mılli Mud:ıfa:ı Vekfılctı"lCC 

tayın edılccektir. Bu \ :ızlfelc:re 1aliblcrin ncele Kaıııınpaş:ıdnki De 1b: Gc-ı 
dıklı o"Kulu Mudurluğünc muracaatl:ırı. d 1759• 

B ·O U R L A.ı i R ~ D E R L E R 
ISTANaUL ANKA.AA . 1&.Ml9' 

Kazanç vergisi mükelleflerinin nazarı 
dikkatına 

İstanbul Defterdarlığından 
940 mali yılınıı n.ıcl kıız:ıı•ç \ crgıl ı ınııı son taksit milcltletl Birlncıkt\nu

nun 940 ayı sonunda bitmck1<'1ir. Mczkür vcrgil..?r uu ay iç nde ödenmediği 
takcUrde yuzdc on il~vc l suretılc üıhlısil C"dılcceğindcn İl ral takibata 1.•c 
ceza ıl!ı\ e ne mahal knimı:ımak uzere al!ılrndarlarırı borçlarını mezkOr turi
he kadar mcm;ub bulundukları tahsil ŞUbelC'rınc yatırın::ılnrı r.ca olunur. 

( ll94i) 

cia Tesellüm \C sevk şeföğıııdıı gorulebilir. (11763) 

Muh.ımmen bcdclı 

dn •150 Kg. elektrod 
dc;rpıış:ıda G:ır hirı.:ısı 

••• 
(5172) lirn (50) kuru~ ol:ın muhtelif cins ve eb'nd· 
25/12/1940 t,'nrsamba günu saat (15) on belite tJııV" 
dahilindeki komisyon tnraftndaıı kapalı zarf ı,ısulı e 

satın alınacaktır. t. 
Bu ışc gırmek ıstıyenlerirı (387) lira (94) kuruşluk muvakkat temin 

kanunun tayin cltiğı vcsiknlarla tekliC1erıni muhtevi zarflarını ayni gı., 
saat (l 4) on clorde kadar komısyon reisl l:ıne venneleri lfızımdır. 

Bu i§e aıl şartııamdcr komisyc-:ıdnn pnrasız olarak dağıtılmaktadır, 
(11502) 

=====-=-=-=-::..::~__::....;;,;==============================::;..-" 
Fiyat mürakabe komisyonundan 

34 nuın:ırulı ilfı'ln a d bir tashıh: 23 lkincltc!;r'n 19f0 tarihinde ıı 
şnr cdr.n ilanın ylınlu, paıııuklu, keten r liğ, olar.ık cıkaıı ve bu kCl " 

ııaı an tez ic;indc. , il..:n ipliği hv olup bu kelimenin cipcldh oıııc 

al~kadarlara h ldır l'r. ( 11956) 

Sahıbi: A. Ccmaleddın S.raçoglu - N~yat Müdürü: Maold Çetin 

Bnsıldıgı yer: (H. Bel< r Cürsoylar 

- Nasıl venlım:.-z? Usul böyledır. kıdl'lı kurtulur kurtulmaz: nuz alay degıJ mosyo. I 
7. bir ucret mukabılın

\:crı 111.. 

c b.mc oktum. Bıı m:ırk 1 
H~ ıfc uzattım. Bılmerrı 

n hiddetı derhal scçml.<j. 

muz. köylerde ştmc.ndıfcı arabaları l 
bulunsa ıdı ihtimnl <,-uktı n Nnpolıde 

:;::::::.:":~:,~ "~:~~~.~~,.~ Bir çalgıcının seyalıati 
fcrcılcrdcn blrı ıı;cı:ı...g.ııiL.. E\-v:cli bi-

ze parosız elemek \eren karı koc.~ın ••••••••••••••••••• 110 

- Hayır pard ın, şımcmhfcrcılcr 

lınna bu gibı h il rdc ecza verılecc
Cllli !;Öyleınedıkr. 

- SOylcmezl"t' • mma, sırası celm
cc cezny ı alırlaı . 

- O sozunilz do ru. 

Ali cd şoıpkrunı n sıl etscnl 
D~mcz ınl? Budalo 1'"ıedrih bıf 

şnpka ylizu. ·JC'n b:lBUla gelen tcJılı" 
kCll derhal unutuvermİi idi. Ben· 

- Şaplm filAn arama! 1hUmal şlı • 
d ~ e 1 • dar kaç saatlik yol aldık, ın • 
n. c >l t ı lıgin luzumu yok, kan koc. ulmegc b;ı .. laınışlardı 

Kadın: 

- Ogu ' <;; ı adamlara eV\iclcc 
ben de hıd 1 l etm şt m. Lllkin hal
lerinden i~ ı d .ı oldukl.ırı anlaşılı
yor. Ne ol Z:ıtcn bize bu ı.udaı· 
yiyecek çoktur. Bırazını verelim. 

Dcdı. 
Her C 

bütun t 

ve suc 
Ben 

!Jk&ıt ettı. Çantadan ıkl 
le bır n kd:ır peynir 

e verdı. 

- Par mı? 

Dedim Kndın lAkırdıya atılarak: 

- P rası F.izde kal n mösyö. Biz 
ookkal değil z. Yıne kar nız acıkır

sa bizde ekmek çok. 
Dedi. 
Fredrih gurultıisuzce yıyecegi el

de cttliiml gorunce hnyret etti, hem 
de memnun oldu. Biz de arabnnın 
diğer kö ınc çekildik, yemeğimizi 
yemeie b ladık, 

Şimnndifer arabası alablldlğine ko
şuyordu, 

Hklkntcn adi posta arabalarından 

ııek tok sürntli yürildüiü anlasıh -
~>ordu. 'mdi~e Çdnr ~ olduju-

b lctlcrinı ı 1.t.-dl. Ellndd<ı b.r de -
mir ile deldi. Sır::ı bize geldi. 

- B.Jct. • 
Dcdı. Fredrih ile kendi bilctımi 

p:ıntalo mun ccbınC' koymuş idim. 
Orad ıkarıp herife vc.rdıın. Şi

mc.ndıf<.'rci bilctlerımızın :ırk:ı ınn 

bak t n sonr:ı elındeki p. rlak de-
m r ılc ser delik açtı. Herife: · 

- I .ık n mosyô bıletlerımız.ı ni
çin daldınız? 
Dedım. 

- Usul böyledir. Ya bıletsiz trene I 
bindi iseniz. I 

- Bılcüsiz. olrnadığunız bu mu
kavvaları delmek ile anlaşılmaz ya! 
Bir pc!a el nize almak kflfi. 

Şimendiferci es çıkm madı. Gene 
kapıdan çıkıp gitti. 

Fredrih - Alfred bu herif ncreyc 
gitti? dedi. 

-Bilmem. 
- Kapuun dışarı ı aoknk değıl 

rol? 
- ElbeL 
- O halde herif yere mı nUadı? 
- Ne mODUebetl Sonra cez:ı ve-

rir. 

- Hiç zannetmem! Şimcndifcrcllcr 
bidbirleriııdc.n ccz.n ma:zl:ır. 

- öyle ise herif nereye gitu? 
- Kim bilir? 
Hcrıfln nereye gıttiği bana da mc

nık oldu, lyıcc duşundum. Hiç bir 
mana vercmcdım. En nihayet Frcd
rlh: 

- Arkadaş bu kadar duşuııdülc 

de bır şey bulamadık, pencereden 
b:ışımızı çıknnp bakalım. 

Dedı. Benim de aklım b:ı§ımn geldi. 
l'..ııtcn bulundugumuz tarafd:ıki pcn. 
ecre açık idi. İkı nrkoıdaş pcncere
d<m başımızı dış:ın çıkardık. Şiınen
dlfcrclnin nereye gittiğini anladık. 

Arnb:ıların dış tarafi:ıı ında şiıncn 

difc.rclnln yürümesi için uzun tah
talar var idi. Herıner bu tahtoılnrm 
üzerinden y{lrüyorlıU'ClJ. Hattfı bir iki 
sinin utcye beriye gıclip kapıları aç
tıklannı gözümle de gönlüm. 

Fredrihe: 

- Ukfg arkadaş guç hizmet de
lil mi? 

Dcdln1. 
- öyle sanırım. 

- S:ınacogı filan yok. Gormil.}'01· 
musun? Şıınemllfcr ııe k:ıd:ır urntıı 

gidiyor. Hcnflcrden biri yere du
,ecek olur ise p:ın;a p::ıı • .t oluı'. ı 

- Adam sende onlar 1 ı tır. 

- Dogru. 
Pencere gayet dar oldu •uııc.ı ın ı-

miz birlikte dışan b kın. h 
muşkulfıt çekmekte ıdik. Fredı ıht 

- Birıız sen geri çekil, ıyıcc dışı
nsını goremiyorum. Sonra ben çe
kilirim. Sen başını çıkarırsın. 

Dedim. Fred.rih muvafakat etti. 
Uıkın geri çekileceği sır:ıd:ı b.ışın

dakl <'nlı şapkanın kenarı pcııcerr
nin kenarına ilişti. Şapk::ı yolun or
tasına duşuvcrdi. Budal:ı Frcdrih 1 
güya bir posta :ırob:ısınd:ı imiş mbl 
hemen ayağa kalltıp kapıyı açmıı'< 

teşebblisundc bulunmaz mı? Ben: 

- Frcdrihl Ne yapıyorsun? 

Diyiııceye kndnr orkndaş.ım kapı
yı açını~, fakat kapı birdenbire açıl
diu idil kendlnl ~~ek 
pen~eye lllllhp kal.mıi idi. Bu hale 
karfı no gibi Wbir Scnsı 1Azmı gel-

. dllln1 4QıjQDllOlfun esnada dJğcr kö-

• ede oturun k:ırı lrncu: 
- A, n! 
DiyC'rek nyag:ı k:ılk ıl r. herıf: 

- Lakin ınösyo aı k. <f, ıııız yolun 
, rinc mı d.ı tU? 

Dedi. B n 
- Hayır. Fnk. t p ııcc lYC asıldı, 

k:ıı ı da ıı , ı ı!l::ı ko ır d >. ndı • 
•ından ne > ıp;ıca ıım bıl mıyorunı. 

Dedim. Dır tar !elan d. Fı edrih: 

. - Aman Alfı cd! A>. ı. ım boşda 

kaldı. Vücudwnun s.ık tt karnının 

bındi. Barsaklar1m SJZl1' or. Ç:ıbuk 

beni bu haldC'n kurtıır. 

Diyordu. nı arc Frcuı h r lı bir 
ipe asılmış, yün yat.ak ıbl iki kııt 

olmuli, bncaklaı ı ile govdesiniıı bir 
kısmı kapının ıc tarnfına, dı.ger kısmı 

dış tarafına asılıp kalmış idi. 
Karının kocası: 

- Vah vah! Bir şey değil timdi 
kondoktörler bu hali gilrccek olur
lar ise ilirtiine bir de ceza verecek
siniz. 

bir defa şimeı d'ft ( n .ıtl ıını ı ı . 
HeriUerin bundan h. bN luı olm ıclı •ı 
hale.le benım bir bcıı bog, zlıi(ım u1.e
rıne işi ıınlrliılar, b11.dcıı ~irmi m,ıı 

l'eza aldılar. 

o,ı.le değ.l mı Fı tdı ıh? 

Ben herıf ılc <'l' ~ı nakdi 
ıw ıriştığim ı • l. d Fı ednhin h. 1 
"c m ,·kılni uı ut u ıcıın. Öyle de-
• l ı Fredrıh o 'ın c knd ım: 

- Alfrcd! Sc!l h U cdıyor un? Be
ni b r bnlkond ott.ı uyor, y:ıhud 

jı n:ıstik trapezi' ındc idmnn mı e-
diyor sanıyo• Barsaklarım e-
zildi, şimdi kcr.ri bırakıp yolu 
ortnsına düşe<<' mı. 

Dcdı. Çocu un hakkı vnr ıdı. Ben 
dalgınlık ile hc:'ı şcyı unutnıu ıdım. 

Gene o bize ckrr.:ek peynır vcı en 
insaniyetli :ıdmn açık knpulon l<0lu
mı ~attı. Karı nın 

- Aman ne y.ıpıyorsuıı'' O.ıh. lV-1 
leneli yedi ay oklu. Yolun \ız,•11110 

dilşüp hurdeha mı olncaksm ı 
Demesine ehemmiyet. \: eu cdi. 

Dedi, Ben: 
- Uıkfn mösyö. Böyk 

C6.o verllınez. dedim. 

Fredrihin sol b:ıcagından yak lıya-ı 
yler için rak içeri dolru çckU, kapı kapnndıl 

Aı k da •m o mifskül vc hlikelı mev 

l>eriıın l;;c de Fredrih d'aıı bn.ıJil 
penccr den ~ık:ırıvcr: i'l 

A lfı cd ~le şapka şuraya duşt 
ldı 

Dıylp duruyordu. Arkadasun Juı1<1' 
k ten budal:ı idi. Adetli yolu da şf J 

mcndlfcr arabası ile birlikte hllre; 
ket ediyor sanıyordu. Yoksa hfılA ışt 

pkrı bura,ya duştil der mi idi? 
Arkndaşım şapkasız kaldıgma ~ 

h ddet ediyor idi. Bil!Uıare hldd~ 
c.sbobını anlayınca kendimi guJnıe1'• 
ten almadım. Frcdrih: 

- V:ıh vah Aıtrcd gordün mu re' 
aaleti! Şimdi şapkasız ne yapacaııııı 
dedi. Bc.n: 

- Canım arabanın üefü }Ulp:l~~ 
Nezleye tutulmak korkusu yok. 
k::ıd;ır <':ın Sıkılncak ne var? r 

Dedim. ... 
- Öyle söyleme Alfred, VallıA ~ ı 

to sahlblerinin karş'9indrı mn1'il; 
ihtiramda şapka çıkarmak usul il"' 
oldutunu söylemiş isen de bütön b J 

tihı çıplak kafa ne sntodnn içeri gl 
recek" olursam sonrn ~ato s:ıbiplerı: 

(Arkasl -var) 


