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Propağanda 
neşriyatından 

• A tat.ü ... rkiln 111.,-ilU!erte hl<;~ 
bir aıılııf.ma yapmıı.dıguu id-
dia l'den Aıo- Pl'Ol*R'IUlda 
ınaJuu..ı.v...a ı.onnak iı<lf,rlz.· 
Atatürk lli:ab& Alma.Waıia bir 
m~ıu~, ele yapını mtd.u·! İn
giliz kralı ı.ekicinci Edouard 
Atatii<'k za.nıaruııd:ı İ"1anbu
lu ~'llı'et etmı ti. Atatürk ı.i
Y-1lıti 1.iz ııı.i bili.-;,,, Alnwı.
la.r 1l1J lıiliıier?. 

\'aıan: Hii~yla Cahid VAJ,('I · 

TOBRUK 

muhasara 

edildi 
ltalyanlar- Bardia'da 
ölü ve esir olarak 
45000 zayiat verdiler 

Habeşi Ca.nda 
da harkkat 
başlali:ı 

siyasi hadiseler 
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• idare Yeri 
Nul'YOfll»IUljye, No. M İstanbul 

l'clgraf~ YJl:Nt ~ABMI 18'Rlml 

TELEFON: Z0795 

GÜNLÜK SiYASi HALK 6AZETESI 
Her ~e 5 kuruş 

__ , ·------

• 

• 

--
Bazı yerlerde hasarata 
sebebi9et verdi. Nü/ -s .. 

ça zayiat yokiur 

' 

Milli Şef 
tedkikleri 

• 
ın 

inönü Trakyada askeri 
garnizonları teftiş etti 

İstanbul(a.a.) 
Rcisicümhu
rumuz ve Milli 
Şefimiz, T rak
yada scylab 
mıntakasını ve 
askeri • 

garnı-

zonları tef-. { 
tişten sonra Is- · · 
ta~bula avdet buyurmuşlardır. 

Yi.Jzlerce tayyare-

den mürekke~lnilflalno is ta n bu 1 a g e 1 en 
Fransadaki "' 
üsleri~i tnhrib otti. ve k i 11 e r i m i z 

Lvntlra, 11 (a.a.) -- fngili~ 1 

hr:m~.mlınuın tayyarelcıin.inJHariciye vekili Ankaraya döndü 
yuzoen Jazla av tayyart.-sınuı r~ 

f :ıtırdP ~iindÜz ıJk rlefa u~- Ün kalat ve ı tısat ve ki 11 eri 
rnk kcsıl Lır 1<kın yapaı·«k dm-ı • • • 

Fransaıım şiınahndeki hava t dk.ki • d d" } meydanlarını lu~bir ziyaa uğ - c 1 erıne evam e ıyor ar 
ramadan nıuvHffakiyctle bonı - --
bardıınım etmeleri ve dönüşle Bir müddettenlx-ri •• hrimiz- Vekili Hüsnü Çakır, Maliyt> Ve-
li~ Alnıaıı avcı tayyaresini dü - de bulunmakta olan Haridye kili Fuad Ağralı, Münakalat 
şürmekn alıikadaı· mahfillerde Vekilı Şükrü Saracoğlu dün .ık- Yckili Cevdet Kerim lncedayı 
yeni bir taarruz İngiliz strateji- şamki ekspresle Ankaraya av- V<' Sıhhiye Vekili Hulüsi Ala -
sinin başlangıcına i~arel olalıilc- det ctmistir. Vekil ıstasyonda tıı~tır. 

- Vekilknkn bazıları bu nk;;<.nı 
cek son derece mühim bir hi1<li- alfıkadar zevat tarafından ul(Ur- · Ankaraya dönecek ve şehri -
se olarak telakki edilmekll'<.lir. lanmı$tır. 1 mizde kalanlar da vekfıle~ b~f,lı 

B k nd '-· b d t Bayram tatilini >;<'hrimizde u a ı a uo.)m ar ımaıı ay- müessc~ekrde tetkiklerde bulu-
y~ı elerinc ilk defa olarak refa- gc~irmek üwrc bazı wkillcrlc ııaea.klardır. 
kat --''lmı-•tir. Fraır'nın •,ima- mebuslar şehrimize gelmişler -= -, ~0 MiiruıkaHit V.-kili 
!ine böyle mühim bir kuvvet dir. Gelen \'ekiller Dahiliye Vc-

Tevkifhaneden bir Siyam - Hindiçini 
başladı 

1 
kı-ıı· Faı·k öztrak, Milli Müdafaa Milnakalfıt Vekili Ce,-det KE-

gönderilmiş olması ngiliz hava "0kı·1ı· Saffet Arıkan, İktı,,ad (Sonn sa.yfa 2 sii 6 da) 
kU\'YeUerinin şimdi işgal altın - v' 
da bulunan topraklarda düsma- ----------------------------

katil kaçtı harbi ------

' 

' 

na açıkça taarruz edebilecek de- SABAHTAN SABA HA: 
recede kuvvetlenmiş olduğu z:ı n 

(Sonu sayfa 5. ü 5 lR) 

Yeni Yunan 
zaferleri 
Klisura şehrının zabtı 
büyük zaferlere yol 

açacak 

Atina, 11 (a.a.) - Son ha
berlere nazaran Yunruılılar Kli
suranm şimalinde yeni sevkül
ceyş mevzileri işgal etmi'j ve İ
talyanları Berat yoluna püs 
kürtmüştür. 

Al.uııuı Esirler 
Atina, 11 (a.a.) - Dün ak

şam neşredilen Yunan resmi teb 
liğinde, Klisuranın zabtı esna -
sında 600 esir alındığı, bunla -
rın arasında 20 subay bulundu
tu bildirilmektedir. Yunanlılar 
dört topla tank ve otomatik si
lahtar ele geçirmişlerdir. 

Yunanhlar Klisuraraya gir -
diki-eri zaman şehir bomboş vo 
alevler içinde idi. 

Tebliğde, Yunan tayyareleri -
nin birçok İtalyan askeri hedef
lerini bombardıman ettikleri ve 
bütün tayyarelerinin ııalimcn 

ii.slerine döndükleri ilı1vc edil -
mektedir. 

üç bayram 
gününde 
hadiseler 

Libya ve 
Arnavutluk 
harekatı 

İngiliz ordusuna iltihak edetı twıklanlan bir grup., 

Afnkanın şimalinde ingiliz 
taarruzu başlıyalı otuz üç giin 
oluyor Bu taarruz tYYda Mıı;ır 
top.-aklaıından İtalyanları at • 

Blr Ymııııa taııU ııan b&tarya.'l1 muw.Naki yetse ~ışırkeg (Sonıı sayfa I') sü 4 ie) 

G azetemi.zin intişar etıne

mcdiği üç gün zarfmda 
harb sahalarında cereyan ııdrn 
hadiseler, · müfhimdir. Evvc·l'
İngiliz - İtalyan harbi; ( So.ııı 811Yfa / .M u.ı 4 d<') 
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lnm Köşesi 
Yazan: 

Prtf. Sallh Murad Uzdllık .. _ Ne- yapalım dedi
ler, Bankalar teessüs 
3tıpemiş olan bir yer
de faizcilik lktısadi bir 
fayda temin ediyor ..... 

Pas~f korunma içinlKontrat yoklama- Yeni doğum evlarili~t:ınbuldanAnkaray~ 
yenı malzeme alınıyor J b I l k ılave tren seferlerı 

-
Keşifler, ihtiralar 
İlaçlar ve nebat 

kimyası 

zet,, kelimesi ve mefhumu çok 
Fakat hudud halkı., siyasi a.ki kuvvetli bir ıpevzudur. Şurasını 

deleri ne kadar ayn ve zıd olur- da ililve edeyim ki, Pişaverde en 
sa olsun, yine zihniyet, tavır, az istiklill kelimesinin kullanıl· 
görünüş itibariyle birbirlerine dığını işittim. Halbuki hudud, 
çok benziyor. Burada gördüğüm halkı, İngilizler, Hindistana gir
birlik manzarasını Hindistanın di gireli, eline silii.lıını almış, hii-
~iç bir yerind~ gönn:;<Iim. ~ la bırakmamıştır. Ne yanan köy 
.'Iı~dıs.tan hır ınsan . mozayık., !eri, ne top, ne ateş, onu bu da
gıbı ıdi, bunlar bır ınıllet manza- vasından vazgeçirebilmiştir. Onun 
rası. verıyor. . . -· için burada halkını, insan eli, aya-

Pışaverde dikkat ettıgım baş· ğı zincirli bile görse, yine müs· 
ka bır '>"Y daha oldu. Bunun yal- takil ve hür oldukla.rına bu e-
nız benim bulunduğum muhite t' · · ld - h' ükm' e . _ . sare ın geçıcı o uguna -
inhisar edib etmeclıgini bilemem. d 

. k er. Fakat her halde Pişaverliler en 
Pashawar di fikirlerine muhalif olan va

tandaşlarını çirkin ve şahsi bir 
ııekildc çekiştirmiyor. 

Selamlık odası uzun, büyük. 

Pasif korunma teşkilatı için' arına aş anıyor açı aca Bayramsonumünasebetilets.. 
yeniden 6 aded elektrikle müte- --<>--- ----<>·-- tanbuldan Ankaraya giden yol-
harrik canavar düdüğü alınına- cuların miktarı mühim m.ikyas-

k l tı lm•""'P A B.elediye reisligı-· tekmil şube- Doğum için müracaat eden - da artmıştır. Yolcu tehacümü 
sı arar aş rı .,.~. yrıca k karşısında trenlerde ı'zdiham ol-Jere gönderdiği bir emirle her !erin sayısı günden güne artına 
mahalle ekipleri için de yüz tu- kazada kontrat yoklamalarının ta olduğu için Sıhhat ve İçti- =ası için Devlet Demiryollan 
lumba sipariş edilmiştir. ihmal edilmesini ve tekmil ev, mai Muavenet Vekii.leti mcmle- bazı tedbirler almış ve bazı ilave 

--•••-- apartman, dükkan gibi yerler- ketin muhtelif mıntakalarıııda seferler ihdas etmiştir. 

lslah edilecek 
limanlar 

Lima.nlanmızın ıslii.hı ıçın 
Münakallt Veklletinin hazır -
ladığı proje son şeklini almış ve 
mütaleası alınmak Umre Nafia 
Vekaletine ha.vale edilmiştir. 
Projenin meclisin ilk ıe;timaında 
müzakere edilmek llzare ikmal 
edilmesine çalışılmaktadır. Asri 
vesaitle teçhiz edilecek limanlar 
meyanında Samsun, Ereğli, Zon
guldak, İskenderun, Amasra ve 
İnebolu limanları vardır. 

de 1941 yılı için kontrat yokla - • yeni doğum ~vleri kurmağa ka- na.ve seferlerden biri dün An
malarına baıılanmasını bildir - rar vermiştir. Bu itibarla 1941 karaya gitmiljtir. Bugiin de sa
m.iştir. senesi içinde lstanbulda iki do- at 14.25 de Ankaraya bir tren 

Bu yoklamalar neticesinde ğum evi açılması için alakadar- hareket edecek ve sabah saat 
kontrat.sız kiracı oturttuğu gö - lara vekiıletçe tebligatta bulu - 6.55 de Ankaraya muvasalat e
rillen gayri menkul sahiplerine nulmuştur. Bu evlerden biri Bo- decektir. 
ve kontratsız oturanlara ceza ve ğaziçinde diğeri de Kadıköyün- --•0•--

rilcoektir. Diğer taraftan ahşap de veya civarında açılacaktır. 
binıı.lann oda oda kiraya veri- Bu evler şimdilik 6 yat:ı.klı ola
lerek pansiyon halinde istimal rak faaliyete g.ıçecekler bili< -
edilmemesi de kontrol edilecek- hare yatak adedi arttırılacak -
tir. tır. Diğer taraftan yeni mali 

---- yılı içinde Haseki hastahane -

Rumanyadan m ü h i m 
miktarda petrol geliyor 

sindeki doğum teşkilatının ge -
nişletilmesi için de kô.fi miktar
da tahsisat ayrılacaktır. 

Rumanya ile Bükreşde son Tramvay rayları mem-

Müsadere olunan 
eksik elifPeklet 

-1-

ins:ın onları kanaat yüzünden 
biribirleriyle boMurken, hatta 
biribirlerini öldürürken tasav -
vur edebilir, fakat birbirlerinin 
haysiyetine, iıı,;anlığına çamur 
atmak, namusunu kirletmek için 
iftiraya tenezzül edeceklerini 
tahayyül edemiyor. Bu mahalli 
tesanüt, halkın yüzde sekizini 
tc.•kil eden Hindulara dt'teşmil 
ediliyor. Belki aralarında onla
ra yukardan bakıyor, belki hır
palıyorlar. Fakat yabancı ya
nında onlar da hemşerileridir. 

Buradaki Hinduların hepsi faiz
cı<lir. Hındistanda faizcilere her· 
kes söver, Pişaverda onlardan 
müsamaha ile balı.settiler. 

Döşemesi bizim evler gibi, yani 
sandalye ka.nape, masa... Dört 
ay evvel öldüğünü haber aldığım 
Abdülkayyum, 1935 te her gün 
orada idi. Yetıniş yaşında oldu
ğunu söylüyorlardı. Fakat vü
cudü bir delikanlı gibi dik, yü. 
rüyüşü çevik; yii%iinde hemen 
hiç buruşuk yoktu. Ve bu zahiri 
gençlik hiç te re.hat bir hayatın 
neticesi değildi. Köşesinde ha
reketsiz otururken bile, etrafını 
dinliyen, "acaba ne zaman atıl
sam .. diyen bir kartal hali var
dı. Her halde ömrü cidal içinde 
geçmiş olduğunu anlamak çok 
kolaydı. 

Yeni ziraat maki
neleri gefirflliyor 

imzalanan mukavele ahkamına l k 
göre bugünlerde Rumanyadan leketimizde yapı aca 
mühim miktarda petrol gele- Karabük demir ve çelik fab
cektir. Bu petrolün bir kısmı rikaları istihsalatının ihncı ve 
Anadoludaki vilayetlerimize tev dahilde satışın miinhasıran Sü
zi edilecektir. Diğer tarafdan merbank tarafından yapılması 

1 
Son iki ay içinde yapılım kon

troller neticesinde şehrimizin 
muhtelif semtlerindeki fırınlar
dan 3520 kilo eksik ve 
noksan ekmek müsadere edilmiş 
tir. Bu ekmekler Darülaceze ve 
diğer hayır teşekküllerine gön
derilmiş, fırın sahiplerine de ce
za. veri~iştir. 

İstanbula gelen 
Vekillerimiz 

Beşcr tarihi.ııde ilaçların nll
fuzu pek büyüktür. Bu nüfu· 
zun başlıcası ilii.çlann şifa ve
rici olmalarından ?.iyade ünıid 
verici olmalarıdır. Hayata ço1' 
bağlı olan iru;anlar ölüme karŞI 
mücadele etmek üzere bir çok 
yollara başvurur. lnsan ölünıil 
bir hayal gibi telakk.i edib ebedi 
hayatın başlangı~ı olduğunu u· 
nutur. İşte bundan dol,ıyı Ü 
eski zamanlardanberi ilaçlar ü· 
rerinde uğraşmıştır. Romalılat 

ve Grekler (Kırım Tatar) ın ba
zı hassalarını bildikleri gibi ki• 
firunun hassaları ta eski zaman· 
!arda. Asyahlarca malüm idi. 
1546 senesinde Susinik Agricola 
asidi keşfettiği gibi benzoyik 
asid, timol ve diğer bazı madde
ler sonradan istihsal edildi. 1666 
sen~sinde Paris akademisi nebat 
kimyası üzerinde büyük arastır· 
malara karar verdi. 1400 neba· 
tın taktiriyle elde edilen maliı· 
mat ehemmiyetsiz idi. Çünkü 
bu usulle muhtelif nebatlardatl 
ayni maddeler çıkarılıyordu. 

Fakat maruf kimyagerlerdeıı 

Scheele'nin yüksek tekniği tat· 
bik etmesiyle işin rengi dcği~ti. 

- Ne yapalım? dediler. Ban· 
kalar teessüs etmem.iş olan bir 
yerde faizcilik iktısadi bir fayda 
temin ediyor. 

Onlar olmasa sermayeye ihti
yacı olan adam ne yapar? Pişa
\'erliler acaba bir düzüye ödünç 
p:ı.ra mı alırlar, yoksa faizci Hin 
du, hudud evladı olduğu için, bir 
yabancıya kı!.rşı onu müdafaa 
etmek mecburiyetini mı hissedı
yorlar? Belki biraz ikisi de var. 

Her hıılde Mahatma Gandhi
nin hudud halkına karşı neden 
çok zafı olduğunu anladım. Fa
kat 1935 te İngiliz idaresi onu 
h urlu da bırakınıyorıJu. Bundan 
ba~ka., İngilizlerin buradaki ken
di vaziyetleri ve tavırları da dik 
kate şayandır. Askeri merkez -
!eri, tayyare kuvvetleri, harb 
vasıtaları en çok bu civarda. 
Buradaki ihtilali yahud aleyh
tariığı çok amansız bir şekilde 
bastırıyorlar. Aşağı Hindistan
da fikirleri için birkaç sene hap· 
se giren bir ihtilaici, ayni fikir
ler için burada dahil çok şiddet
le ceza görür, belki de mezara 
gider. Burada iisi köyler tay
yare ateşi altına alınır. Hudud
daki şiddeti yalnız yerli değil, 
İngiliz muharrirleri de tenkid e
diyor. 

Fakat alelilde zamanda İngi
liz hududlu yerliye müsavi adam 
muamelesi yapıyor, hürmet edi
yor. Hududlu için ."izzet,. · keli
mesinin ifade ettiği şeyin mu
kaddes olduğunu biliyqr. "İzzet,, 
onlara göre namus, izzeti nefis, 
insanlık, hulasa herkesin mutlak 
k:ınını, canını feda etmiye mec
bur olduğu bir mefhum. İngiliz 
edebiyatında, hudud Hindistanı 
hakkında yazı.lan eserlerde "İz· 

.. ' '\ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELi 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

TUl"klye Ecnebi 
1400 Kl'f- 2700 Krf. 
750 • 1450 • 

400 • 800 • 
160 • 800 .. 

1~ lklnciklnun 1941 PAZAR 
14 Zilhicce 1&59 

30 Birlnclk&ftun 1356 
Gün 12 Ay 1 Yıl: 941 - Kaıım 66 

Günq Öğle ikindi 
2.26 7.22 9.47 Ezani 
8.25 13,22 15.47 Vautt 

Aktam Yataı lmı;ak 

12.00 1.37 12,40 Eıant 

18.00 19.36 6.39 Vasati 

DiKKAT 
cVen1 S.bıh• a aHnd•rJlen yaaıa.. 

ve evrak ntfl'e.c:IU.ln edflmeatn iade 
olunmaz ve bunların kaybohnafırın
dın dolayı hiç IW -.ıllyet kllb<ıl 

tdllmoz. 

İki hudud (1) arasında, No
man 's Jand (2) denilen arazide 
ya.~ıyan kabilelerden bahsedi -
yorduk. Abdülkayyum onların 

bir kısmırun reisL Liıf arazi "sis
tem,,lerine intikal etti. Bu kabi
lelerin pek hususi ve garib bir 
usulleri var. Her beş senede 
bir, arazilerini yeni baştan halk 
arasında tevzi ediyorlar. Sebe
bi, ölüm, evlenme gibi hadise -
!erle bazı adamların arazisi ço. 
ğalıyor, bazılarınınki azalıyor. 

Maksat, mümkün olduğu kadar 
arazi ve mal tevı:iinde müsavat 
muh&fua etmek Bunu;n icin 
her beş ..cnede bir kabile ihti
yarları bir araya geliyor, yeni 
ba!!tan toprak tevzi ediyorlar, 
Tabii İngilizlerin eline geçen 
yerlerde bu adet kalkmıştır. 

Abdülkayyum dedi ki: 
"- Bu. kabilelerin idare sis

temleri, yani inzibat şekilleri da
ha dikkate değer, polis ve jan
darmasız, sırf verilen mütekabil 
söz üzerine müesses bir emniyet ı 
vardır.,, 

Anlaşılan kabileler arasında 

yapılan her mukavele yalnız söz- 1 
dür, kiğıd üstilnde bir şey yok
tur. Yani İngilizlerin "gentle • 
man'ıı agreement,, - centilmen 
anlaşmaaı - dedikleri şekildir. 

Biribirine dost olınıya söz ver
miş iki kabile efradı birbirinin 
ara?.isindc emindir, sel8.ıııettedir. 
Harb yalnız sözünü tutmıyanla 
yapılır. Bana medeni dünya -
nın, bu kabilelerden öğrenecek
leri bir kaç esas olduğu kanaati 
geldi. Bunlar düşmanlarına hiç 
aman vermiyorlar, kendileri de 
hiç bir düşmandan merhamet 
beklemiyorlar. Her halde basit 
olmakla beraber, her ferdin ' 
komşusundan ne bekliyeceğini 

bilmesi, sarih bir vaziyet hasıl 
ediyor. 

Peşaver koleji müdürü Dr. 
Holds - Worth sordu: 

"- Han sahib, eğer ben bu 
kabilelerin birinin toprağından 

geçsem ne olur?,, 
Abdülkayyum tebeesiim etti: ı 
"- Ne sıfatla geçtiğinize ve 

o kabilenin İngiltere ile müna • ı 
sebetine göre muamele değişir. 
Kırım muharebesinde her tn- ı 
giliz bir aralık bu yerlerden em
n:yetle geçerdi. Çünkü o zaman 
İngilterenin müslüman dünya -
siyle dost olduğuna kana.ati var
dı. Şimdi vaziyet biraz başka
dır. Fakat siz Peşaver koleji re· 
isi olarak ge<;erseniz gene emni
yet içinde olursunuz. Her halde 
talebeden biriyle beraber git
mek hayırlı olur.,,(Arkası var) 

(1) Hnıdista,ıla .d./gaııistatı. 
2) Kimsenin olmtyaıı yer. Ye

ni Bindiatenm, 'Jlil .d.fganistamn. 
~ oroda ~n kabile -
leriıl. 

gaz. benzin, motorinin mül- kararlaştırılmıştır. 
Ziraat Vekaleti emrine tahsis hakattaki fiyatlarının müraka- Diğer taraftan fabrikada, 

edilen 3 milyon lira ile hariçten be komisyonları tarafından tes- tramvay ve tren raylarmın ya
getirtilecek zira.at makinesi ve bit edilmesi Ticaret Vekfıletin- pılıp yapılamıyacağı hakkında 
ziraat mabemesinin nevi ve ce kararlaştırılmıştır. Vekalet bazı tetkikler yapılacaktır. Bu 
cinslerini tesbit etmek üzere bu hususda vilayetlere bir ta- tetkikler miisbet neticeler ver -
Ziraat V ekii.letinde bir komisyon mim yaparak fiyatların sık sık diği takdirde kısa bir zaman 
teşkil edilmiştir. Komisyon ev- kontrol edilmesini bildirmi~tir. içinde tecrübeler yapılacaktır. 
velce Avrupadan gelen maki- k 1 " 
nelerden alınan neticeleri tetkik HALK EVLER/ Tütün kaça çı ıgı 
edecek ve yeni ihtiyaçları da Tavşanlı köyünde tütün 
tesbit edecek ve m&kiııeler en Konferans kaçakçılığı ile iştigal e-
kısa bir zamanda sipariş edile- den ve son günlerde takip me-
cektir. Emiıı.öııü Ralkevindeıu murlarile jandarmanın sıkı bir 

Getirilecek makineler içinde 13.1.19.U Pazartesi günü saat I mürakabesinden kurtulaınıyan 
tırpan, biçme, sürme, ot maki- · (18) de üniversite Edebiyat F'a- kaçakçılar nihayet dün yakayı 
nelerile traktörler ve muhtelif kültesi DoQentleriııden Sabri E· ele vermişlerdir. Köyde evleri 
zira! malzeme bulunmaktadır. 1 aratılarak "250,, kiloyu müteca
Bıı makinelerden önümüzdeki sat Sıyav11Şgil Evimizin Cağaloğ viz tütün ile birlikte merkez ka-

lundaki ,salonunda (Edebiyatı - ı d' B b 
mevsim· .zarfında ·istifade temin mızda tabiat) mevzuunda bir zaya getirilmiş er ır. u eş 
edilmesi için bütün tedbirler a- şahıs halen mevkuftur. ve tah-
lınmaktadır. Bu itibarla sipariş- konferans verecektir. Davetiye kikat bütün ciddiyctile dev":m 
!erin en kısa bir zamanda yeri- 'yoktur. etmektedir. · 
ne getirilmı!si için calL'l!lmakta- ='==========::::::=:::::========== 
~İci:~e~::r~en ~::kye: -- Karısını kıskanmış ' ziraatiıniz siııtemli bir surett~ r • 1 
ınakinel~tirilecektir. 

__ , 
--»o«-

Almanlar mal almak 
istiyor 

Türkiycden mal almak i'Çın 
Ber11n Türk ticaret odasına bir 
çok Alman firmaları müracaat
larda bulunmuşlardır. Bu fir -
malar zeytinyağı, ls:eten yağı, 
her nevi ziraat mahsullerinin 
dokuma ha.m maddeleri, bar -
sak, kıl tıbbi nebatlar. yün, pa-1 
muk, ham deri istemektedirler. 
Firmalann adresleri şehrimi.re 
bildirilmiştir. 

Kurşun mühürler 
Maliye Vekaleti alikadarlara 

yaptığı bir tamimde harb hali ı 
dolayısile buğday koruma ver
gisine mahsus kurşun mühür 
fiyatlarının yükseldiğini bunun 1 

ic in mükelWlerden beher kur -
şÜn ba.şına 30 para alınmasını 
bildirmiştir. 

Bir hırsızlık vak'ası 
Macid Çetinin Fatih Tezgah

çılardaki evine evvelki gece sa
at sekiz ile on raddelennJe hır
sız girmiştir. Hırsız Macid Çe
tine aid dört takım erkek kos
tümü bir palto, şapka, şemsiye 
ile bir ba.~tonu ve refikasına 1 
aid kıymetli bir manto ile bir 
ipekli robünü, kiracısının da 
kırk elli liralık kıymetindeki eş
yalarını çalmı~tır. Zabıtaca tah
kikat ve takibata başlanmıştır. 

Asker ailelerine yardım 
Lüleburgaz - Belediyemizce 

3 - 4 sydanberi askere gitmişle
rin ailelerinin beher nüfusuna 
yapılmakta e>!ıın 10 kuruşun bu 
ailelerin iaşe ve ibaretlerine kafi 
olmadığını gören kaymakamlık 
10 kuruşun arttınlınası için be
lediyeye bir teklifte bulunduğu; 
belediye daimi encümeni de; 
y:ı.rdıının fazlala.'jtinlınasına im· 
kiın olmadığına ancak gelecek 
yıl bütçesinde nazarı itibara a -
lınncağına karar vermiş ve bu 
kararını kaymakamlığa bildir • 
miştir. 

• Kışlık hediye 
Çağış - Kahraman askerle

rimize kışlık hediye olmak tlzere 
toplanan 1010 çorap, 69 eldiven 
ve iki pamuklu, dün Balıkesir 
Kızılay merkezine teslim edil -
miştir. 

Rakibini öldürmek isterken ken
disi dört yerinden yaralanmış. 

Bayramın birinci günii Doğ- du. 
ruyolda feci bir cine.yet işlendi - Haydi zevrek scnpe. Böyle 
ve suçlusu derhal yakalanarak . şey mi olur hiç!. 
adliyeye getirildi. Nöbetçi malı Diyerek beni ':mrluyordu. Bu· 
kemesi olan Sultanahmcd sulh nun üzerinden çok geçmedi. 
ikinci ceza mahkemesi tara- Bir gün yeni ve gen~ karısı 
fından ertesi günü sorgusu ya- ile de birlikte beni buldular v~. 
pılarak hakkında tevkif karan tekrar ısrar ettiler.. ben de 
verildi. Ve tevki( olundu. nihayet razı oldum, beraberce 

Bayram gününde bir arkada- oturmağa başladık. Fakat ara
~ınr dört yerinden ağır suret. dan çok ge<;meden korktuğuma 
te yaralıyarak tevkifhaneye uğradım. Bütün fena düşün -
gönderilen bu genç macerasını düklerim başıma geldi. NLıri 
şöyle anlatıyordu: beui açık açık kıskanıyor, ka· 

- Ben Nuriyi kardeşim gi- rısına benim yüzümden fona 
bi severdim. Onun ile içtiği- muamele ediyor, hatta onu ba· 
miz su bile ayrı gitmezdi. Zan zan düvüyordu bile. Tabii faz. 
ederim ki o da beni çok sever- la tahammül edemiyerek ede· 
di. Zaten daha mektep çocuğu rinden ayrıldım. Ayrı bir oda 
iken tanışmış ve sevismü;tik. tuttum. Arkamdan onun bir 
Bu kadar yıl beraberce bilyil- söylemediği kalmamı~. H:ı.tta 
dük, yedik, içtik.. çapkınlık sair arkadaşlara bile: 
ettik. - Mustafayı öldürmeden 

Son zamanlarda Nuri evleıı- yaşıyamam. Onu sağ gördükçe, 
di. Tabii artık o zaman ayni- yaşar bildikçe tahammül edc
ınak icab ediyordu. Fakat o- miyoruın. 
nun kazancı da, benim kazan- Diye atıp tutuyormuş. Fa-
cım da azdı. Bana. kat bütün bunlara scbeb ola-

..:.. Mustafa dedi. Gel ayni- cak ortada hiçbir şey yok val· 
mıyalım. Beraber bir ev tuta- !ahi!. Ben onun karısına öz bir 
Jım. Bizimle ye, iç .. sen d~ bi- yengem gibi muamele ederdim. 
raz masraf görürsün. O suret- Her ne ise olan oldu bir ke
le ne sen, ne lien ınutazıı.rrır re. Evvelki gün işte. Oturdu· 
olmayız. İdaremiz bozulmaz. ğum evden ~ıktım. Yiirüyor-

Nurinin bu sözleri fena bir dum. Tanı köııeyi sapıp cacl -
teklif değildi. Değildi amma.. deye çıkınca Nuri ile karşılaş
Gel gelelim o artık evli idi. Ka- tıi<. Bana sövüp sayarak yak
rısı da güzel, ak pak bir taze !aştı ve cıkaı·dığı bıçağı ile ü
idi. Bunu düşilncrek · ~e·ime saldırı vereli. Baktım 

- Olmaz Nuri!. dedim. 8eıı niyeti fena ... Bıraksam benı 
ayn ev tutarsan daha iyi olur. hakikaLen öl<liırecck. İ~in hiç 
Çünkü ben beklrım, sen evli- şakMı yoktu. Tabii derhal ben 
sin bir gün olur karını benden de davrandım ve sustalımı cek
kıskanırsın. DosLken düşman tim. İşte ondan ötesini bilmi -
oluruz. Böyle şeylere rceydıı.n yorum. Kendimi karakolda bul· 
vermiyelim. dum. Ve orada öğrendim ki 

Nuri bu sözlere kızdı: ben Nuriyi tam dört yerinden 
- Nasıl! .. Bunları sen mi ağ'ır surette yaralamışım. 

söylüyorsun?,. Biz iki karde- Mevkuf bu sözleri söylerken 
şiz ben senden karımı nasıl gözleri yaııarıyor ve'ağlıyordu. 
olur da kıskanırım .. Böyle şey Herhalde yaptığıua çok pişmıın 
mi olur?.. dı ve çok yanıyordu. Hakkı da 

- İnsan hali bu ya! .. Zaman vardı ya. O yanmayıp da kim 
zamana, saa~ ~~~.~rınaz. ~!- y~n~ındı ? .. Mi.!b:ı~ek b.a1ran• 
ki ben de hır kotullik edenm. gununde canı gıbı sevdıgı aı· 
Yahud o kadın istemiyerek bir kadaşını yaraladığına mı, tev· 
fenalık çıkanr. Haritada her kifhaneye girdiğine mi? .. İşin
:ıeY var. den gücünden olduğuna mı, 

Nuri benim sözlerimi dinle· mahkemeden ne karar alacağı
m.iyOf', muttasıl ısrar ediyor - na ını .. hangi birine? .. 

(Baı tarafı 1 inci sa:yfada) 

rim lncedayı bayram günlerinde 
Devlet Denizyolları ve Limanlra 
Umum Müdürlüğü ile Mıntaka 
Liman reisliği teşkilatına bağlı 
müesseselerde tetkiklerde bulun
muş ve bu arada Haliçteki ha
vuzlarla atölyeleri ve liman iş
letmesinin antrepolarını teftiş 
<:tmiştir. 

Vekil bugün Je tetkiklerin(' 
devam edecek ve akşama An 
li~ raya dbnecektir. 

İktıwl v f'kili 
İktısad Vekili HüHnÜ akır bir 

kat; gün şehrimi7Ale kalacak ve 
Sümerbank müesseselerinde 
me.'lgul olacaktır. Bu cümleden 
ölmak üzere devlet fabrikaları 
mamuı:ıtının tek elden satışını 
temin için kurulncnk te?kil~t et
r te• i • P • 1 lun.~c:ı.k

tır. 
Ticaret w :lfaarif \'cl<llleri 
Tica!"'t Vekili Uümtaz Ök 

men ile M;ı::.rif Vekili Hasan 
ınize gelmeleri beklenmekte -
Ali Yücel ele bugünlerde şehri
dir. 

--»o•--
Pasif korunma 

faaliyetleri 
Lüleburgaz - Pasif korunma 

için lii.z!m bütün tedbirler alın- ı 
mış; bu i~le vazifclendirilmiş o
lan bütüı> vatandaşların pasif ko 
runma tecrübelerine muntaza . 1 
man iştirak etmekte oldukları 

haber alınmıştır. 

Ekmek fiyatları yine 
yükseldi 

Liileburgaz -- Şehrimizde bir 
kaç gi.indenbcri ekmek fiyatı yi
ne yük~clmi~tir. Şimdiye kadar 
12 kuruşa satıla:ı ekmek 15 ku-
nı~a yükselmiştir. 

Onun tatbik ettiği yükı<Cl< 
usuller Pari.s akademisinin 
kaba ve masraflı usullerinden 
daha iyi neticeler verdi. Bu key
fiyet ıslah veya tadil edilmiş 
tekniğe bağlı olan ihtiraların e
hemmiyetini gösteriyor. Bir hıL' 
kikatin elde edilmesi için siste
matik bir yol bulmak babaılan 
kalma eski yollara körü körü· 
ne bağlanmaktan çok daha iyi· 
dir. Scheele iyi araştırmaların' 
da. "(Kırım tartar) ı dekompo:ıf 

etmek suretiyle (tatarik i 
keşfetti. Blından sonra limon u
saresine karakteristik çerniyi ve 
ren (sitrik nsid) i bulmağa mu· 
VE.ffak oldu. Bundan sonra oks,ı
lik asidi ke'!fcderek ravend gi· 
bi bazı nebatlarda buıunan mu
ayyen kristall1'!'in kalsiyum' ol{• 

salat olduklarını buldu. Schcclc· 
nin n~bat kimyasındaki zafer· 
!eri Lavoisier'nin hayvan tenef
füsü kimyasına benzer. Her iki-
si de sistem ve ölçüye bağlı ol' 
ması itibariyle mlihimdir. 
Schcele nebatlardaki faal pren· 
siplerin saf halde istihsal edile
bileceğini meydana koydu ve 
canlı organizmlerin insan !1Il:l" 

!iz usullerinin haricinde buluıı· 

duğunu iddia edenlerin hata et• 
tiklerini isbat etmiş oldu. 
Scheelc'nin <>seri olan dokuzun· 
cu asrın başlarında ilaç kimya· 
sının inkisafına yol açmı.1 oldu. 

ı Üç gün zarf znda cereyan 
eden mühim siyasi hadiseler 

-·-(Bat tarafı 1.·jnci aayfada) 

1 
mıı.liımata göre FITltf Alman ha
riÇiye nazın Rib~trob ile de 
"ör,üşmüştür. Ayrii g;ızete bui 

. t?" l~J 

mülakatın menfi bir netice ver-
diğini bildirmektedir. 1 * Vişi hükfımetinin vaziyetin- ! 
de de bir fevkaladelik gö'.ülme-ı 
miştir. Yalnız Amerika Cumhur 
reisi Ruzveltin şahsi dostu olan 1 

yeni Amerika büyük elçisinin 1 

Vişiye muvasalatı ve mareşal 

Petene itimadnamesini vermesi 
birçok tefsir ve tahminlere yol 
açmaktadır. Bu müddet zarfın
da Fransız kabine~inden bir na
zır daha çekilmiş, mesai ve ima
lat nazın mareşal Petene isti
fasını vermiştir. 

Diğer taraftan Ruzveltin ta
lebi üzerine Ingiltere Fransanın 
işgal edilmemiş ınıntakalanna. 

gıda mılddeleri gönderilmesine 
muvafakat etmiştir. * Birleşik Amerika Cümhur
reisi Ruzvelt bütçe münasebe
tiyle kongreye mühim bir mesaj 
göndermiştir. Ruzvelt mesajın-

da 1942 senesi programını izalı 
etmektedir. Teklif edilen bütçe 
17 milyar 500 milyon dolara ba' 
!iğ olmaktadır. Ruzvelt mesajın· 
da taarruza maruz kalan küçül< 
devletlere de yardım edileceğini 
beyan etmektedir. * Londradaki AmerıkalıJar 
cemiyeti tarafından lngilterenin 
yeni Vaşington büyiik elcisi 
Lord Halifaks şerefine Ycı-ılcP 

ziyafette Çörçil irad ettiği bir 
hitabede dünyanın istikbali İn
giliz . Amerikan dostluğuna b:ı!!' 
lı bulur.duğunu tebarüz ettirmi~· 
tir. * Muhtelif cephelerde vazi • 
yetlerde belli başlı mühim de
ğişiklikler olmamıştır. Libyad11-
1ngiliz ordusunun taarruzu mu· 
vaffakıyetle devam etmektedir. 
Tobruk ta muhasara edilmiş va· 
ziyettedir. Habeşistanda isyaıı 

harekatı genişlemektedir. Ha· 
beş vatanperverleri bilhassa in· 
giliz hava kuvvetlerinin yardım· 
lariyle bazı muvaffakıyetler el• 
de etmektedirler. 
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BOŞ G'YR~TLER 
YAZAN:İICGİLİZ BÜYÜK ELÇİSİ SİR NEVİLE HENDE~SON 
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VENi SABAH 
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Edebi Sohbetler ( ) 

ad akim Ferid Bey L= Hüseyin Cahid YALÇIN _J 'f»artinin güzel bir S 
teşebbüsü -88-

İstanbulun fakir ve i~siz va
tandaslarına, kimsesiz cocukla· 
rına karşı daima büyl\k bir aıa
ka göstermiş olan Partimizin, 
yeni bir lıamlcsine şahid oluyo-

(1} :Mahdud bulunan ve sulh-ı 
ııerverane metodlarla mlizake
rı:si kabil olan miistemlekelere 
aıd talebeleri yerine getirilecek
tır. Bu takdirde o da en uzun 
bır müddet teııbit etıneğe ha • 
ı:ırdır. ., 

(2) ltalyaya kamı vecibeleri
n!l dokunulmıyacaktır. Başka 
tabir ile, İngilterenin Fransaya 
k~r_şı vecibelerinden vazgeçmesi 
nı ıstemez. Bunun gibi, keudişi 
de İtalyaya karşı vecibelerini 
tcrltedemez. 

(3) ~anyanın Rusya ne bir 
daha munazaQ vaziyetine girme
~ek hususundaki Hiyetegayyer 
ararını da iyice anlatmak arzu

:~~adır. Führerin İngiltere ıl<" J 

ıır şması tahakkuk etrneğe h:ı
d ~r. Bu . an~aşmalar, evvelce 
.:a ızah Ftlildıgi gibi, yalnız Al
da ı;aya taalluk eden noktalar
halük~li; ıınparatorluğunun her 

ar a ~ayatını temin ile 
kainııyarak !uzum ·· .. 1.. 1 giliz · goru urse n-

ımparalorluğuna, ııeredc 
r.uavenete ihtiyaç görüleceği 
ııç ın~vzuu bahsolmad->n •ı rnan c..,..::\.~ 

muavE-u<;ti Vtıkua g"le -· 
hakY.ı d . ' ccgı 
kil .dn a ~a bır teminat te.~-

e ecektfr. Fuhrcı· y . -
si vaziyete tekabül d enı sıya
tısad bakım d c ecek ve •k
olacak nıa~~, a~. tec".i~i kabil 1 
t.alıdidini de k ır sıliıhlanma 
nacaktır N'h abu!e h~zır bulu- ı 

• 
1 ayet Führer g b 

m0Sclelerine aiak d b ar 
dı<tı v a ar ulunma. 
nı.bd·u· ~. garhtle b;r hudud tadilı·. 

gunme.ı--· . 
hatJıÜ te d. ıgı yolundakı temi-
h:ısına . c ıd eder: Mılyarlar ba
tihk. ~a edilmış olan garb is
huciı':o~ ~rdı. garbde Reih'ın nihai 

ı ı. 

ki~ğ".r ~giliz hükümeti bu fi. 
Aı;rı pışı . ınülfıhazaya alırsa 
tor! 3::1Ya .ıçın ,-e İngiliz impara-

. ugu ıçın bundan mübarek bir 
nıınet hasılolahilir. Bu fikirleri 
~dcderse harb çıkacaktır. Her

atldl e, İngiltere işten daha kuv
ve i b' h ır alde çıkmayacaktır; 
son .~arb bunu isbat etmiştir. 1 

t Fuhrer ad iııfinitum (ııamü
cııahı) biı· azim ve karar adamı 
~duğunu tekrar eder. Bu karar· 

r ile o kendi~iııi bağlı bilir. Bu 
~~~n son teklüidir. Alman • 
~gili~es.ele;si halledilir edilmez, 
nıür hukurnctınc bir teklif ile 
-- acat Cıdet--ektir. l 

ans .. l ~EVtL V . 
1939 ~.;_~n1;ll 23 _ :e 25 ağustos 1 
tenin hul!~li t.c?lıı;lerin" i\'.i~Jı;s· 
1939 tarihulmetının '.!8 ağustos 

M . ı cevabı 
aJcstemn h .. k · 

§ansöli"e.. u ilmı-ti Alman . , ·ı ta .. arın • 
nın Bcriind k. _ uan Majeste-
göndcrilmiş e o~a ı.eı ırı vasıtasile 
ve liizum göstc~·rn.esP.jı .almış 
enııuüJ ve ınüliıh gı ıtın:ı ile te
ınuştur. azaya tabi tut • 

Majestenin hiik. . 
Y( ulu dostluğu A~:tı Şansöli
taya irnpP.ratorlu ;u ya ıle Bri
ntilııasebetıertn t g arasındaki 
arıuııunun ifadC:~elı yapmak 
ve bu arzuya t ını . kaydeder 
eyler. :Majesten·am.~; i~tirak 
eııy<ıd iki nıe ın ükumeti de 
.Cam ve devaınt:1le.ket anısında 
sıs edilebilecek bil' anla~ma te
kavme de pek , ~lur~a her iki 
nıin edeceğin ço nıınetıer te
inanır. e onunla biılikte 

<i. Şnnsöliyenin . 

deveran ediyor. Şansöliyenin 
zihninden ehemmiyeti uzak kal
mış olmasına imkan bulunınıyan 
b.~ noktalara dair mesaj bir şey 
soylememektedir. Majestenin hü 
kılmeti punların her ikisi hak-ı 
kında, daha fazla bir terakki 
temin ttınek için, bir anl!!Jjma
nin pek esaslı ve ehemmiyetli/ 
olduğunu işarete kendisini mec-

1 bur görür. Alman hükfıme-. 
ti haberdar olmak icab eder ki ı 
Majeatenin hükumeti Lehista • 
na karşı birtakım vecibelere ma 
liktir ve bu vecibelerle keiıdısi
ni bağlı görmekte ve oulaı-a r'- ! 
ayet azminde bulunmaktad1r. j 
Büyük Bdtanya, teklif edilmiş 
herhangi bir menfaat uğrun-! 
da, evvelce garanti vermiş- oldu· ı 
ğu bir dcvletiıı istikla!iııi leh - ) 
did eden hir tesviye tarzına mu
vafakat edemez. j 

1. Majestenin hükumetinin 
1 fikrince, Almanya ile Lehistan 

arasındaki ihtilafların makui 
bir hal çaresi iki memleket ara·; 
sında Lelıistaoın esa~lı menfaat 
!erinin teminini ihtiva edcc~k 
bir h:ı.t üzerinde buluna.bilir v;ı 
böyle ol:ı.caktır. Majestenin lıli -
kiımeti Alman şansüliyesi ge~en 
nisanın 28 inde irad ettiği nu -
tiıkta Lehistanın menfa.ıtlerirıin 
ehemmiyetini teslim etmi~ oldu
ğunu hatırlatır. 

Fakat, Başvekil tarafından 
22 ağustos tarihli mektubunda 
Alman şanaöliyesin~ söylenuiği 1 
gibi, majestenin hükumeti varı- ı 
laca.k herhangi bir hal suretinin 
diğer devletler tarafından ga -
ranti edilmesi lfızımgeleceği key
fiyetinin evvelden kararlaştırıl
masını bu anla~maya tekad<lüm 
edecek müzakerelerin muvaffa. 
kiyeti hususunda e:ı.~lı bir nok
ta telakki eder. Majestenin hü -
kılmeti eğer arzu olunursa böyle 
bir garantinin hakiki faaliyeti -
ne iştirak etme.fo hazırdır. j 

ruz: 
Muhtaç v~.tandaşlar için ima

Uıthaııeler vücude getirmek. 
Böylelikle bu gibi yoksullara 
kendi el emeklerile hayatlarını 
temin imkanını balışetmek. 

Bu teşelılıüs, hangi zaviyeden 1 
bakılırsa b:ıkısın takdire aeza 
bir harekettir. Bu sayede kendi
lerine alın terlerile hayatları 
kazandırılacak vatandaslar par
tiye karşı dainıi bir sevgi ve 
minnettarlık his.si duyacaklar
dır. 

Meselenin esasını tetkikik e· 
decek olıır~ak, fakir ve mtılıtaç 
vatandaşlara, sadaka kabilin
den para yaı ~Jmı yapılacak 
yenle, kendile• ine bu 3ekilde iş
ler tcmiıı etmenin çok daha iyi 
ve ahlfıki bir hareket olduğu 
kolaylıkla müşahede olunur. 
Karşılıksız olarak alıı'an para, 
tkbir zama11 bir emek muka • 
bilinde karamlan para kadar in· 
S.'lnrlr. rahatlık ,.c huzur temin 
edemez. Sadaka, onu kabul e
denin rnhıında hic,bir zaman 
knrtulamıyacnğı bir minnet 
dııygu"u tevid eder. Ve o işsiz 
vatand:ı~ı hiçbir ~aman manen 
olduğu kad;ı r mad,letıen de tat
min e·lerncz. Çünkü alınan para 
az bir nnı:m 1.arfında tükenecek 
ve Jrcnirl~n "dilenmeı?'e 11 nıecbur 
kalicaktır. H,_lbuki bu parayı 
ııahsi mesaisi s'lyesinde kazana: 
cak olursa h~m çalı~bğı müd
detçe daima para kazanabilme
nin sevinci, hem de o işde terak
ki ettiğ·i takdirde daha fazla ) 
k:w.anabilme11in ümidi kendiRini 
de.ima tc~vik edecek bir amil 1 

olacaktır. ı 
Diğer taraftan parti de vari· ı 

dalın~n bir kısmını bu işe tah
sis etmekten kurtulacaktır. Bu j 
it:deki rolü daimi surette para 
wrmekteu cıkara.1<, sadece ima- ' 
Jfıeıander vlicude getirmek ve 1 

bozı tava=ıUarda bıılunmaktan 1 

ibnret kalarak. yani bıı hayırlı 
i~ için ~'l.d<'ce bir defa para sar
fctlecektir. 

Bu iyi te,scbbüsünden dola.vı 
partimizi ve onun dC'ğerli mü-\ 
messili Bay Re~:ıd Mimaroğlu
nu candan t~brik ederiz. 

A .C. SARAÇOCLll 

Majeatenin hiikiımetinin nıü-j 
talcasına göre, bunu mütcal<ib 
atılacak adım Almanya ıle 'ı 
Leh lıükfımeti ar!!.sında yu
kancla bahsi geçen prensipleri 
yani Lchistanın esaslı menfaat
lerinin Yikayesini ve hal tarzı . 
nın beynelmilel gaı-auti ile cm· ı 
nıyet albna alınmasını ihtiva e
decek bir temııl üzerinue doğru· 
dan doğruya müzakerenin baş • 
lamasından foaı·et olmalıdır. Bandırmalıların Orduya 

Majestenin hükümeti Leh hü- hediyesi ı 
kümetinden bu temel üzerinde Bandırma 6 - Bandırma kıı-
müzakerelere girişmeğe hazır il ' ı olduğuna dair kat'i teminat al- zasiyle nahiye ve köyleri, hu· 
ınıs bulunuyor ve Alman hükıl· ducUarımızdaki erlerimiz için 
metinin de bu tarzı muameleyi 3332 çift çorap, 912 çüt eldiven, il 

kabule razı olacağı ümidini bcs· 527 kazak, yün fanile ve pamuk· 
liyor. Ju ile 24'1 parça muhtelif eşya 

Şayed, Majestenin hükümeti · hediye etmiııler ve yekUııu 5015 · 
tarafından ümid edildi~'i veçhile, parçayı bulan bu hediyeleri ku· 
böyle bir müzakere anlaşmıya mandanlığa teslim etmişlerdir. 
müntehi olursa Büyük Britan • 
ya ile Almanya arasında her iki Bu hususta gayretleri görülen 1 
memleketin de arzu ettiği 0 da· kaymakam bay Abdullah ile 
ha geniş ve daha tam mülak~'- tüccardan Ali Fahri Eriş ve e
relerc yol açılmış olacaktır. mckli ~ube reisi bay Şevketin i-

5. Majestenin hiıkiınıeti Al • simlerini şükranla kaydetmek 
man • Leh vaziyetıude en c:;aslı, lazımdır. 
tehlikelerden bıriciu ekallliyet • [ Tüccardan Hamdi Tarhan e
lerin gordüğü muameleye müte· şi de 96 yün kazak, 96 çift ço
allik haberlerden ileri geldiği rap, 96 qift eldiven vermek su
hakkmda Alman şonsöliyesi • 
nin fikir ve mutaleasına i::tirak retiyle büyük bir yardımda bu-

Mehmed Akif merhumun hUrmetle andıj)ı zat - Ustadla nasıl tanıştım? -
"Aferin çocukları Sizi bu akşam buraya Allah gönderdi." - feveran 

halinde bir samimiyet - (Ticaret) le (alıtverit) arasındaki fark - .! 
"Biz böyleyiz oğ!uml Her vakıt baba evlad gibi kendi Alemi

mizde, haşrUneşr oluruz. " - Doktor (Bravn) ın farisl 
edebiyatı tarihini İngilizceden tercüme ediveren TUrk kızı. 

Dimdik seciyesiyle hiç kimse· 
ye baş eğmiyen (İstiklal şairi

miz) :Mehmed .Altifiıı (Üstadı 
Hakim Fet·id bey) diye, hürmet
le anarak, namına koca bir şiir 
kitabı hediye ettiği zatı, bir ke
recik olsun görebiliıem ! .. Bu gö
niil arzusu yıllarca içimi yaktı. [ 
Onun zaman zaman berceste 
[seçme] mınralannı, kısacık şi· 
irlerini elde ediyordum. Fakat 
kendisine kavuşmak nasib lmu
yordu. 

İstanbula gittiğim zaman, ar· 
kadaşım Orhan Şaiki [şimdi dev 
!et konsevatuvar müdürü] ziya· 
ret etmiştim. Beni Edebiyat fa- j 
kültesindeki talebe adıadaşla • 
rından Pertev ve Ziya ile tanış
brdıktan sonra: 

- Ruhi ağabeyi Ferid b<'ye 
götürelim! Dedi. Orhan Şailde 
önceden çok arkadaşlık etmiş, 

can ciğer kardeş olınuştuk. Be
nim, Ferid beye kar~ı içden sev
dalı olduğumu bilirdi. Muhakkak 
bu beşareti de onun için ver
mişti. 

Heyecanımı zor zabtediyor • 
dum. Saatleri kulaç kulaç ~eki
yor, fakat akşamın ziyaret vak
tini bir türlü getiremiyordum. 

Şimdi, Lalelideki harikzede • 
gan apartıınanlarında, Ferid 
beyin evindeyiz. Sevgi!L~ine ka· 
vuşan ilşık gibi ad.ıta titriyor· 
dum. Gıyaben tanıdığıma göre 
üstad; miittehaz, mazmunperdaz 
bir zat. İçimde, imtihan odasına 
giren bir çocuk heyecanı bayılıp 
ayılıyor. Bir saniye gaflet etme
mek için, tepeden tırnağa, <lil<· 
!:at kesilmişim. Üstad hakim, 
arkadaşlarımı pek 'lCtaretli kar
şıladı: 

- Aferin çocuklar! dedi; si
zi bu akşam buraya Allah yol
ladı. Şimdi buraya bir bahilei 1 
k8.hile r kart ve dul kaclın] ge
lecekmiş. Beni gündüzden ru:a· 
mc~. bulamamııı. Ben akşama 
gelirim, deyip gitmiş. Neredeyse 
gelir. Şimdiden fil.suna tutulmuş. 
tum. İyi ettiniz de geldiniz! .. 

Lakin bu laübali sevince ani 
bir duraklık, küçük bir düğüm 
çaldı. Çünkü üstad hakim, ziya· 
retçiler içinde bir ya'>ancı kimse 
görmüştü. O zamana kadar hiç 
birimizin yüzüne dikkat etmiye
rek (şöyle şöyle taksi molup 
yerle~in bakalım!) diye elleriyle 
sedirlerde yerler ikram etmişti. 
Nasılsa, bir zeka yıldırımı olan 
gözleri benim üstümde çakınca 
bütün jestleriyle adeta (bu da 
kim imiş böyle!?) der gibi aca
yibleı:;ti. Meğer Orhan bu fırsatı 
gözetliyormuş: 

- Efendim, Ruhu ağabeyimi-

Yazan: 

Ruhi Naci 
SAGDIÇ 

1 

zi ziyaretinize getirdik. Dedi ı 
amma .. Ferid bey, böyle bir ya
banclllln kendini ziyaret etnıe- ı 
sinde vehleten bir münasebet . 
bulamadı. Bilakis sarih bir mü- 1 

n3sebetsizlik gördü. Taaccübünü 1 
dili ile de iltrar etti: 1 

Y 1 ö 1 .• 1 - a... ye mı... 1 

Benim Ferid beyden aldığını 1 
o ilk intiba, hilıi. deği!;!lileıniştir. 
H!ltta gittikçe kuvvetlenip bir 
l<anaat şekli almıştır: Onda fe-1 
veran halinde bir samimiyet var. 
O, tanımadığı veya sevmediği 
i.ru;anlara karşı uzaktan merha
ba der, geçer. Fakat o soğuk 1 
ciddiyeti, kendi sıcak samimiye
tine yakıştıramaz ve bundan ür- · 
pcrir. Bu ürpertisini de hiç giz· ı 
liyemez. 

Bu haline rağmen şimdi bir 
ev sahibi nezaketi ile, sureta 

1

. 
olsun, teşrifata lüzum gördü, 
çok şükür. Küçük bir konuşma 

yolu açtı: 1 
- Arkadaşınız ne ile iştigal 

eJer? 

1 
Ben cevaba atıldım: • -
- Şimdi alış veriçlc nıc.şgul 1 

oluyorum efendim! 
- Yani ticaret! Öyle nıi ? ı 
- Hayır üstad ! Ticaret. Yfı-

ni: alış veriş. \ 
Ben, üstadın hıızurunda mu· 1 

vaffakıyetle imtihan verecek fır
satı y:ıkal:muştun artık. O. ih
timal; bu delikanlı yavan hır 

şey galiba.! diyecekti. Çünkü öy
le samimi bir mizaçtan böyle . 
cid<li bir alay beklenebilirdi. Bu- il 
na meydan bırakmadım, dedim 
ki; 1 

- Ticaret kelimesi bir tabir· 1 

dir. AJ.ııı veriş terkibi ise bir ta· ı 
riftir. Ka.ideten daima tabirler 
önce, onun izahı olan tarifler i;;e 
sonra gelmez mi üstad! 

Küçük ve hoşça bir mantık 
oyuncağı kurduğumu görünce, 
F rid Beyin gözleri beni adeta 
sanp kucakladı. Ben, iltifatın 

büyük üniformasını giymişim 

gibi ferahlı bir gurur hisseder-, 
ken o da cevval gözleriyle arka· 
daşım Orhan Şaike tatlı bir te
bcsıoüm volladı. Eminim; benı 1 

ve Ferid beyi çok seven Orha
ıun kalbinde, o saniye, benimki 1 

kadar tatlı bir haz scyyalesi ge
çiyordu. 

Oh Yarabbi şükür! Ferid be· 
yin harim samimiyetine şimdi 

ben de girmiş, misafirlikten çık· 

mıştıın. Üstadın huzurunda diz 
çökmeden talebe arasına katıl

mıştnn. Ne Faadet! .. Ferid bey 
dahi o sahte teşrifattan silkin· 
miş; kendi püri.isatiz ve pervasız 
samimiyetine avdet et~. İş
te yine payansız neşesiyle diller 
dökmiye ba~ladı: 1 

- Biz, böyleyiz oğlum! Her 1 
vakit baba. evlad gibi, kendi ale
mimiz<le, haşrün<'Şr oluruz. 

Tam bu nüvazi.5 esnasında, tık 
tık! k:ıpı vuruldu. İçeriye narin 
yapılı, oldukça yaşlı bir hanı.ıne· 
fendi girdi. Babıali usulü, a'!Qğı
dan yukarı, bir tcmemndan son
ra tazimk:lr Ye kibar bir eda ile 
söze başladı : 

- Senihe hanıma bir kit.ah 
vaad buyurmuşsunuz efendim. 

- Evet efendim! Hazırlamış
tun. Fakat şöyle buyurup biraz 
dinlenmez misiniz efendim? 

Hanımefendi, Ferid beyin hu
zurunda saınimcn hürmetkar bir 
vaziyet almıştı. Demek ki, ku
lalctan dolma da oL~'l, onun il.mi 
lcıymeti hakkında bir bilgisi var
dı. Ferid beyle biraz konll.fimak, 
kendisine bazı şeyler danışmak 
istiyormuş. Ferid beyin açtığı 

söz, mecra.sıru buldu, gidiyor ar-1 

tık: 1 

- Seniha lıanınun a.kr•lıosın
dansınız galiba efendim?! 

- Evet efen<Unı, geliuimdir. 
Oğlum öldü. Fakat beni bütün 
ömrümce teselli edecek öyll) . 
luymetli bir yadigar ve bir ser· I 
mayei iftihar bıraktı gitti. Nur
lar içinde yatsın. 1 

- Seniha hanım k!7.ıınız. cid
den kıym~tliclir, hanım fendi! 

1 
Yalnız sizin için degiı, darülfü· 
nunu.'lluz için, lıattii bütün va
tanımız için medarı mefharettir J 

doğru,;u. I<endiı;i dokı.or Bravn-
1 

ın fars etl.ıbiyatı tarihini (ingi·ı 
lizccden) tercüme ediyormuş. A
rada metin farkı var mı, yok 1 
mu? diye mukabele etme:<i için 
kendisine Acem ed-,biyatınclruı 1 

bir kit:ıb vaad elmi.-tim. Hatta 
bugiin yanıma alınıştım. Darül-1 
fünunda kendiuc te.ı,düf euip 1 

veremedim. j 
- E\·et efendim, kendisi A- 1 

dadaki bir arkadaşım davetli i
mi~. ~u .kitab i~ini bc.•nd~n ric:ı. I 
ettı, gıtti. 

Bu sırada i~criy<' ev •alıibi 

hanım teyzemiz knh·:e g;,tirdi. I 
Ferid beyin h•'l ~ömezi Kara Zi
ya tep;<iye yapı§lı. k,ılıvt'leri da
ğıttı. Kahveler içlıirkeıı misafir 1 

hanınwfendi; çok be~\ış, fakat\ 
mütrccssis bir şive ile söz açtı: 

- Bey oğullanmız hep tale- . 
benizdir sanırım?! ı 

(Arkı.-..~ı ~·annıt) 

Sayla : 3 
= 

ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

Lüzumsuz şikayetler 
Son günlerde birçok fJha mu. 

harriı1eri, mevzusıııı: !reldılar mı 
dillerine tramvay, otomobil ve 
otobüs buhranını doayoriar. E
fendim tramvaylar pek kalaba· 
lılrnuş. Otomobil bulwunayor -
muş. Otobüsler daima dolu 
imİ§. 

Evet, bu üç hadise de doğru• 
dur. Bilhaı;sa sabahlan ve ak
şamlan yani halk işiııia bıı.şına 
gider ve işinden döılerl<en şe • 
hirde bir vesaiti nakliye buhra
nı ile karşılaştığı muh&kkakbr. 
Bu sebebden bazan ıızıın müd· 
det bekleme-Je mecbur kalıyor, 
Memursa işinin başuıa vaktin· 
de yetişemiyor. Belk.i bu yüz • 
den dolayı iimirinden tekdir dıı 
işitiyor, yahud ücretinin bir kıs
mı da kesiliyor. 

1''akat unutmam.alıyı& ki bu 
hal, dünya harbinin doğurmu' 
olduğu bir zanıretin neticesidir 
Yedek parcal:ırını Avrupadau 
getiı-temediğimizden dolayı bir· 
çok tramvaylar hizmetten çe , 
kilıniştir. Ayni sebeb yilziinden 
ve kafi mikdarda otomobil ve 
otobüs lfıstiği hulıınmzıbğından 

dolayı da yüzlerce otomobil ve 
otobüs garajlarda yatmaktadır. 
Benzin tasarrufu düşüncesile 

hususi otomobilleıin ve taksile
rin yarısının çalışmaktan men'i 
de bu vesaiti nakliye buhranını 
arttıran 5.miller meyanındadır. 

Hele mevsimin kış olması ve 
dolayısile nakil vaıııtalan yol -
cularmın artmıı, bubınması bu 
buhranı büsbiitün ~ddetlendir· 

miştir. Netice itibarile halk bu 
sıkıntıdan dolayı ıztırab çek -
mektedir. 

Fakat buuun kabahati biç bir 
zaman ne belediyede, ne de b3'}· 
ka bir makamdadır. Kabahat, 
bir bıı~uk senedenbe.'i devam e
den harhdcdir; harbi çıkar:ın • 
!ardadır. Bi11acnaleyh mi.nasu 
yere ~ikaydlerde bulnnıno k ta
ıı,amile yersiz ve lüzınnsıız biı 

hareketti». Bu vaziyet karşı~m 
da yapılacak şey bugünkü za • 
ruri v:ı.ziy<)ti kabul etmek ve 
tahfifi çar.:!lerini araştırmaktır 

Benim aklıma şu teJbirleı 

g--liyor: 
1 - Tramvaylarda sürat t~ 

mini için bir kı;;ım ara istasyon• 
!arının ilg1sı. 

2 - Res.ııi daire ve mektcble
rin açılma sa1tlerinde birer sa· 
n tlik bir fark ilıdası. M eselii 
me!<tebler saat 8 de, resmi dai· 
r~ler 9 :la, adliye 10 da işe baş· 
lamalı \'C okşnmlan da yine ay
ni sıra ile 1 de, 5 de ve 6 da ta· 
tili faaliyet etmelidir. Bu suret
i~ tramvaylardaki irdibam aynı 
s::ıata te«adi1f etmez. Ayni ıısuı 
sinema seanslarına da tatbil< 
etli lebilir. 

3 - Vapur ve tren iııliyen 
noktalar arasındaki tramvay 
seferlerinin liğvi ile bu arab.\· 
!arın başka mahallerde istim1ti. 

MURAD SERTOGLU 
kırn mesele! ~ ıı:csaJı iki ta. 
maktadır: ~;'d n bahis bulun -1 
Lehistan a;,':!'ctı Almanya ile 1 

~ında rn·· 
meı zuu olanın . unakaşa ı 

eder. Mevcud gerginlik ' hali, ı lunmu~tur. 
müterafik hudud hadiselerile, !!!!!!"'!!!!"'!!!!!'!!!!"'!!!"'!!'!'!!!!!!!!!"'!!!"'~!!!"''!!""' "'!!'!""'""""!""!!~~~'!!:!'!!!!!!'!"""!'~~~!!!"'!!'!''!!':'.!!!'!'!!!"'~"!!!!!!"'!!!!!'!!!!"'~'!!!!!!!!"'!!!!!'!!!'!'!;!!!'!!'!'!!!!!!!!'!'!!!"'!!'!'!!'!'!!'!'!!!"'!!'!'!!'!'!'!"'-""'!!~!!!!!'!!!'!'!!!"'!!'!'~
fena muamele hııberlerile ve tu- Diğer iki Amcıikalının da ~,_ 1 
tuşturucu propaganda ile, sulh !erinden biıcr brovnig vardı, ve ı 
için da.imi bir tehlike:lir. Bu ka· ı 
bil biitün hadiselerin stiratle Ye tayyarccinin en ufak bir harcb· 

Ya. ile Büyük ~~f;::!ıer ve Alınan 
muuasebetıerine tall~anın nihai 
seleler. Bu son mesel .rıen _me
dar olarak 11 . e. ı e alaka. 
mel . • aJestenın hu'·ku" 1 şu mütal • 
der ki Alınan eayı .. ~cr~eyan e-
tanya bük. Bansoliyesı ve Bri
"h'- .. umetıne um"~' h. 1 
-=şına ıçın 1ı· ~ ır 
ğa hazır oldu _ır şart ile yapma- ı 
den bahsetm. ~ bazı teklifler • 
bittabi pek uınış ır. Bu teklifler 

' un:ıi b" ' dermeyan edilmişti ır şekilde 
kat'i bir tarife nı~ ve daha 
ın_aktudır. Fakat M . taç ~ulun. 
kumcu müzak a.JC.:>tenın hü-
mak ·· ereye tabi tutul 
lan ~~~e bı'.'.ızı ilavelerle bun: 
Eğer A •- ~tnen hazırdır 

~anya ıle L h. · 
ra.sındaki ihtilô.fJ e ıstan a
halledilirse tn.. ~ Sulh yoWe 
dar çabUk bi ~.un olduğu ka
bu türlü bir :rı mud<let 7.arfında 
18.fa eı-işnıek ~~kereye bir iti
bir arzu ile g\ri~:n_?a Samimi 
lunacaktır. ege hazır bu-

3. Alm~ .şansöliyesinin 
meyan ettigı !>llrt iptid der -
ya ile Lehistan arasın~at~man. 
lafların hallediJmes· ı·· ı ıhti
d . . ı uzumun -
~n ı~~r~ttir. Bu ciheti Majeste. 

nın hükumeti tamamen tasvib 
edc_r._ Maamafih, her şey, hal su. 
r~tının mahiyeti ve bu hal ç•-
sıne · t;. - .... erış,_.ecek metod üzerinde 

, 
ll 

iTA katiyetle ortadan kaldırılması tini bile güzd~n kaçıınııyorlar<lı. 1 ZAB 
ve tahkik edilmemiş havadisle- Jak omuzlarını silkti, lıa~ın• , ROM 
rin deveranına müsaade göste - , sallafü, .ve I_'.~rmor~n .uçur' .. ist.i· 'ı '--... .,~ 

ADton ~©ıcç;Dn ~ 
Tefrika 

rilmemesi keyfiyetinin son de - ı kamctinL d1..~ı:;tırd:gını gurJu. 
rPce müstacel olduğu aş:k>lr bir Şimdi cenubi şarki yüniliıdç yol I 

ANI 
T©ıyy©ırr~<eö 
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il 
şeydir. Bu, iki taraftan da lıiç ı alıyorlardı. kendisinı öldüıw~k istiyor, fakat 
tahrik vukua gelmeksizin, hal 
çaresi imkanlarının tamamen .

1 

Deyli Jakln omuzlarına vurdu, R '-cllong ona ıufmi oluyordu. Bir 
tedkiki için zaman temin edile- ve bir şeyler söyledi. J saniyede, müthi~ bir tali'ı ceeri 
bılmek maksadına mebnidir. :Ma Jak ellerini kaldırdı, c' mcrika- olarak muhakkak bir ölümden 
jestenin hükılıneti alakadar dev- lı tayyarecinin ceblerini ve ku· kurtuimu~tu. ! 
Jetlerin her ikisinin de bu müla- R-~1 şağını aradı, sonra •= onga Harmor daima pilot mevkiin· 
hazaları tamamile müdrik bu· 
lunduklarıııa emindir. dönerek ıneufi bir şekihle başı- de idi. 

6 Majestenin hükumeti Alman nı salladı. Jalun üzeriııde bir ta
ya ile Lehistan arasındaki mü- banca bulunmamıştı. 
nakaşaya mevzu teşkil eden hu· Jak üzerindel<i beş bin liranın 
susi meEelelerde kendi vaziyetini almacağını sanarak bekledi, fa. 
tamanıile aı;<ikar bir surette ta· kat cüzdanına ilişmediler. 
Yin etmek için kiıfi derecede be· Jakın kolları drum:ı kalkık du-
yanatta bulunmuştur. Alman 
~öliyesinin, majestenin hü • 
k_umeti Lehistaııa karşı vecibele
rıne gayet itinakar bulunmasın
dan dolayı, gerek Almanyanın 
gerek Lehistanın kabul edebile· 
ecirleri bir hal çaresinin temini -
n~ muavenet zımnında bütün 
nüfuz ve kudretini istimal et • 
ı;ıez diye diişüruniyeceğine Ma
J~tenin hükfuııeti itimat eder. 

( Arloo.ıtı var) 

ruyordu. Deylinin, Redlonga hız
lı hızlı birşcyler söylediğini gör
dü. Bu sözleri söyledikten sonra 
Deyli Jaka döndü, tabancasını 

ona çevirdi, ve beynini nişanladı. 
Tam bu sırada Redlong Deyliııin 
elini tuttu, ve tabancadan çıkan 
mermi yolunu şaşırarak kama
ranın zeminine sa bl:ındı. 

J ak meseleyi anlamıştı. Deyli 

İçeride kalan iki arkada~ı l<av
galı gören Jak çevik bir hareket
le Deyliniu üzerine atılaı ak si
lahını kapmak istedi, fakat pek 
çabuk barışmış olacaklar ki iki· 
si de tayyarecinin üzerine çullan
dılar ve birkaç dakikada onu ye
rinden kımıldayamıyacak biı· 

hale getirdiler. 
Redlong Jaka: 

- Ölümünüzü istemiyorum, 
dedi. Eğer sizi öldürmek istcnıiıı 
olsaydım, hareket ettikten son

ra arkanızdan ateş ederek bu 
i~i ba~anrdım. Şimdi atlıyacak. 

smız, hayui bakalım, inşallah pa. 
raşiitüniiz bozuk değildir. 1 

Şafak soküyordu. Havanın 

rengi de:,,i ·iyor, ş_eman1n saf ve 
k:ı raulık rcugi açılıyor, etrafta 
kalın kurçmıi bulutlar görlinü
yordu. 

Gayri ihtiyar!, Jak Alp dağla
rının bu kısımlannda haydutla· 
rin bir k.1zaya uğı·ıyacaklannı 

düşündü. 

Rcdlong acele ediyordu. Hiç 
1 

durmadan atlamak lazımill. ı 

Jak uzun uznn içini çekti. Zi
ra yalnız sevgili tayyıı.rcsini kay
bctmiyecek aynı zamanda bü
tiin serveti yok olacaktı, tayya
resi onun yegane kv.anç vası
tası idi. 

Yolculara son bir defa. daha 
baktı ve kendini bo5luğa fırlat
tı. Paraşütü açacak küçül< ipi 

çekinciye kadar müthüı bir iniş., 
Nihayet paraşüt açıldı. Şimdi j 
yavaş yayaş yer yüzline yakla-

1 
şıyordu. I 

Altında yemyeşil biı· çayır u· 1 

zanıyordu. Daha öte<le şarkta, 1 
sabah sisi içinde kaybolan bir 
yığın, bir dağ silsilesi göriinü . 
yordu: Alp dağları. 

2 NCl KISIM 
GÖKl.'Cztl'NDE &İR TAKİB 

Jak nereye inmek üzere oldu· 1 

ğunu anlamak için aşağıya bak· l 
b, hayretten dona kaldı. Çünkü 
inece~'i yerde, kü\ük bir çayırlık 1 

ortasında tek s:ıtılılı bir tayya
re duruyordu. 

Jak yere iner inmez paraşiit· 
ten sıyrıldı ve meçhul tayyar;ı 
ye doğru koşmağa başl.1dı. 

Tayareci yirmi metre mesafe· 1 
de iken taıııdı kendi kendine: [ 

- Bu kü~ük ve Moth markalı 
bir İngiliz tayyaresi, dedi. Ha· 
fif olduğu irin çok hızlı gider." 

Tayyarenin gövdesine iyirc 
yaklaşınca pilotu da gördü. V c 
tekrar şaşkın bir vaziyct<l girdi, 
çünkü karşısma albn renkli ka
baNk saçları ile bir tayy:.ıreci 
çıkmıştı: 

- Bir g'3nç kız •• 
Diye kekeledi. 

Pilot Jakın üniformasındau 

tayyareci oh.luğunu anhımıştı. 
Güzel bir ingilizce ile sordu: 
- Fransız mıs1nız! 

- Evet Mis, Fraıısızmı. fa. 
kat ingilizce de bilir.im.. 

- Benim ismim Edit Fle
ming. kiminle müşerref oluyo
rur.ı ? .. 

Jak ismini ~yledikten ııonra 
illive etti: 

- Maceram çok garılı Mis 
Edit ... 

Ve b~ından g~enleri tama· 
men • lis Edite anlattı. Hikaye
yi dinlerken, Editin mavi gözle
ri bir ar·alık daha fazla parladı, 
fakat Jak bunun farkına varma• 
nıL5tı. 

(Aıtısm nr) 



1 

Bütün halk heyecan içınde 
i<li. Gürctıin çok çetin olacaı,"ı. 
görüJliyordu. Hele, Edirneli hel
vacı Hasının, Langazalı Hüse)~

nin bulunuşu büyük orta gür(>'ı
leıinlu fevkalade heye<:anlı ola
cağını gö~teriyordtı. 

Çingene Ahmed, Manastu· gü 
re~ine geldiğine pi~man olmuş
tu. Çolak Mollanın orada bulu
nuşu Çingenenin büsbütün mi
..ıe"ini bozmu;;tu. 

Çünkü Çingene Ahmed, iki de
fa Çolak Mollaya Dramada yc-1 
nilmişti. Hdvacı Hasan, Lingr.-i 
zalı Hüseyin de ayrıca bir ha •

1 
sıındı. Henı de çetin bir ha:mndı. 

İhtiyar c:.zgır İsmail ağa, bu, 

32 
gürelıe gelıni~ti. Zat:'TI, ihtiyar 
cazgırı bilyük güreşlere çağırır -
!ardı. İsmnil ağa, eH!ti baş pehli
vanlardan olduğu için büyüle gü 
reşlerde pehlivanları gürültüsüz 
idare eder, eşlerini iyi seçelı'i -
lirdi. 

İsmail ağaııın büyük gürcı;ler
de bJ!unınası hemen, hemen 
ı,arttı. Yüzlerce pehlivanı ancak 
lı'u ihtiyar cazgır idare edebi 
llrdi. 

!sın:ıil ağa, biitün pchli\':ln 
!arın hii.leti rıılıiyesini bilirdi. 
Pehlivanların hiçbiri ona kolay 
kolay itiraz edemezl.:rdi. 

~I 
a yapı an 'I 

ç a ıı eticesi , 
. ~~~~~~~~~~ 

l"ENJ SABAH 
w ı~ -=---------. 

SABAHTAN 

ı ~DBJiml Hergün bir Röportaj fEzl.-.. ABAHA • ' ! 
1 • 
ı •• 
'Uç 
1 

bayram gün\in : el 
hadiseler 

İ§ l (Bat tarafı 1 ine.ide) 
te bu scbebledir ki, ihtiyar 1 tık n rnnra yirmi be!J günden-

-
a ra n Si 

cazgırın büyük güreşlerde bu-ı beri İtalyan müstemlel:esine in-
lunması elzemdi. İsmail ağa, Mol til:al etıID~tir. Burada ltalyan - syram y~ıtiımuru - Sinemeılera akın - Karlarına 
layı görünce hemen yanına git- !ar, muhtemel bir İngiliz taar - ::: 
ti. Onu Drama güreşinde ço - rUZl.!J'!ll ilk adımda tevkif için. keD_d - Bayram yerlerinirı hali - Çocuk araba-
sevınişti. Kapuzza kalesini vücude getir -1 • ları va tramvaylar - Gaztıı'scilerin bcyramları 

İsmail ağa, helvacı Ha.~ıını, Hii mi~ler, Bardiy:ıyı senelerce tıılı-
kiııı etmişlerdi. Fakat Siydi Ba- -

seyini pek yakından tanıyordu, ranide müdhiş bir hezimete uğ- 1 
derecelerini biliyordu. Fakat, ÇO· nyau İtalyan :ı.-uvvetlcri Ka _ \. y A Z A N : _ 
lak Mollanın Hüseyin ,.e Hasan puzzo'yu derhal tahliye ettiler, -..aıı:m:ıııı1ı=;ıı::ııı::ıınz::ııı:::ı;::ımım; 
ile ne yapabileceğini kestiremi- ve Bardiy::ya sığındılar. Eıı müs ı O A ı.ı ı· Ş ft EM Z ı· K Q R ıı K 
yordu. taiıkem mevki iki hafta muhasa- Yerle~en btr telilkkiye göre il il 

İsmail ağa, Mollayı Manastli- ra edildi ve üç günfül: bir truır- ! hm- kurban b:!yrarnı mutlak y. -
güreş.inde daha. derli toplu, da- ruza mukavemet edı:-medi. İçin-' mur yağarın.ış. Her halde bu te
h 1 de müdafaada bulunan İtalyan- l&kkide ve inaııışta tir:ız haki

ııesle okşayıcı cevahlar veı'lll 

lııaı=z:m--m1ıı:ı:::a:ı::ııı:ıı:ıa:-J/ te idiler: 
- Alı... Hiç olur mu kiiÇ 

bayan? ... Onları çılıarırsak ıJ! 
1;1~.rsiniz. Sonra biz ne yapaı-JI 
Allah saklll8ln aürüııür durur' 
Hem size veya kim dfü;crsc 
ya,TUya yazık değil mi? .. 

a pehlh•an buldu. Hakikaten I ınrın 50 bine yakın oldugu- anla-
M ıı · t' D kat veya i~abet te bultıııacalı: ld 

o anın vazıye ı ramaya na- ı ,;ıJıvor. Çüııkü valnız esir cdilen-
k f kl 'di ' ' ' hemen on be~ ylrın.i gündenberi 

zaı an ço ar ı ı · 1 lerin ~ayım 40 b;ni gei;miştir. Bu 
Molla, daha birkaç okka üs - kadar büyilk kuvvet, İngiliz or- devam eden günlük, güneşlik 

te koymuştu. ldu.:anlan da ye- dusunu Jnsa b'.r müddet tevkif bavalar birdenbire ve tar.ı ~rife 
rinde bulunuyordu. Edirneli Ha- edip, ~~ridel:ilerin vaziyetil'j ıs-, günü bozuluvennişti. Bunu gö-

1 
san, Lfmgazalı Hüseyin Çol~k laha hasrcdilemez<li. 1ta!yanlıc:- ren büyük nineler, anne anııeler 
Mollanın ne okluğunu bilmiyor- Bardirada uzun, aylar sürecek ' eı-rarlı birer baıı salınlıııı ile .... 
!anlı. Bu, çar~,,buk ve, bir Dr~- bfr müdafi olnı~şlar, fakat tutu- - Hey mübarek lu.yram! •.. 

ma oi'ırc.;;,'nd·• p,oı·ı'I""" u0lJonın' nauuyarak i~~linı. olmuşla~dıı':. · Nasıl da gözünün ya0ı ile şu 
e • - " , ·~ ,.,, u Buradan yuz kilometre ılerı- . . . . .~ ' 

şöh.:·E;ti daha uzaklara yayıl _ ele Tclıruk Hıruını ,-e i~tihkamla- rahmetli ge~ı ile bellı olur ... 
m4nırnbr. f n g€1i~'<'r. Fakat fngili~ler bura- Diye mıııldanmağa. .. kendile-

lhtiy:ır cazgır, Çolak Moll:ı. _: da. da son üç gün içinde Tob- rini anlıyabilecekleriue itimad 
yı >evdikt~ıı S-Onra, arnl:ırıııda 1 nık'un muha.saraeını tamamla - ettikleri kulaklıır:ı. fısıldamağa 

Beyoğhında, lstanbulda. iıınıı>
mış sinemalardan sarfınazar ... 
TiL. kenar, kıyı ~mticre, ma
halle aııı.lanııa kadar sokulmuş 
olan derme ~tına, pesten kerani 
sinemalarda bile dört gün bay
ram müşteri ile para bir insan 
seli ve birer akar oluk g;bi akıp 
geçtiler. 

- Allah Allah.. neden dil 
cekınişim ?. Kayık salmcıığı 
binecek adam düşer mi imi9 
tadan. Budalalar düşer y:ılı' 

Fcnerhahçe Şişliyi mağlôb etti. 
Ga atasaray Ankarada kazandı 

şu konm•nıa cereyan etti: 

1 

makla k:ılmıım1şlar, garbe sar - ~ladılar. 
_ Molla nasılsın?. ~aıak Tobruktan 65 kilomctı·e Gen~ler .. bu sözleri duydukçrı 

ı: .>lenye varnuşlardır. ihtiyarsız ola.rak içerliyoı· böyle 
. - yiyim usta, teşekkür ede- ı Tobrıık müdaüıasımn Bardi - • 

1 1 
b' b ' 

rm:ı. vadan daha fazla sürece2ini z:ı.ıı- yagmur a ge en ır ayrama .. 
.. -- Seni, im sefer dana iyi gi.i-ı İıcı.miyorıız. Bununla 

0
beraber 1 sırf yağmurla gel~ği için öfke 

myorum. İtal:v rJarııı burada da müdafa-ı duyuyorlar. Hattii bu husustıı 

Büyük bir halk kısmı böyle 
eğlenir dururken ... bayramları

mızın en canlı ve en hareketlı 
eğleııceleriıü teşkil eden bayra.nı 
yerleri de - havanın ilk günkü 
yağmuruna. r:ı..,,"men - oldukça 
çokluk ve kalabalık yapıyorlar

dı. Hele yağmur dinip de süİıbüli 
bir hava altında bir sonbahara 
hen~~ girilmiş l1is~ini verdiği 

ikinci, üçüncü ve dördüncü gün
lerinde bu bayram yerleri birer 
mahşeri andırıyordu. Bunların 

içinde en iyileri ve en revaç bu
lanları vardı ki en başta Şeh

reminindeki Saraymeydam bay
ram yed, lılevl;Wekapısı geliyor
du. Ondan ııonra da Kocaınııs

Ve hiddetli hkidctli ayrılıp f 
<liyorlardı. Fakat tuhaf dr' 
mi? .. Bu salıncakçı ile adeta ~ 
ga eden ve "bir daha böyle ~ 
lıncaklara binmiyeeeğini,. sô) 
yen küçük kızı hemen bir ~· 
dakika sonra yine ayni kayılı 
çincle görmiyeyim mi?.. J{e•· 
kendime güldüm ve: 

- Hey gidi çocukluk Iıt 

Sen ne tatlı, ne yumuşak b;r 

ı::~ıırimizue bayram müııaııc-ı 
b tile Jıazırlana.n maı:lardaıı en I 
ob;,mmiyctıisi dün Kadıköyün
de, Feııerb:ı..'ıçe ile 5ieli ar:.sın-J 
da oynandı. 

Günün ilk ma .ını Fenerl>-.Jı<;(? 1 
B. takımı ile Gölciik idman yur-ı 
du yı.ptılar. Bu mac: 9 - 3 F'enu
bah~elilerin galibiyc1.i ile bitti. 

Büyük ma~a Fer.erbalır~ ~J 1 
kadro il ı;ıknııştı: 

uri, Fikret - Nazım, Ya.""1·, 
Na.im, Naci, Rebii. 

Euı;a mukabil Şi•lilikr su 
kadro ile oynuyorlard• : 

Seı dar - \'laJ;l.aroi, Bedros -

Ar.ıa:•ir. No~r, Dil~t'ao, ~:""'~·ı 
Ha<;ıK, Hartıyun, Dır:ın, ını.ıııı. 
M:ıç Neşet Şarman id:tre ("<.li

yarJ•J. 
Oyuna rü.ıgara kar~ı ya.z_iyct 

alau Ş~lili!er ba0lacJılr.r. 111< 
hikum F~nerbahı·c müdaf:ı.::..ıııa 
k:ı•car indi ve ı:;ieli orta muh:ı· 
cimiııin laciverd bir sü,·eter ile 
oynaması Fenerli oyııı•cuları •a
ı,111.Lığınd:i.n Şa :ar ilk golü bi· 
rinci da.kik da bydctmeğe mu
vaffak oldu. 

Fen~rliler, bir d.-1:..ka soıın 
Naimiu ı;iizel bir pli1.ec.;i ile b~
raberlik golünü cıkardılar. Oyun 
birdenbire <:ok cuulı ,.e se:·i bir 1 

ııaflıaya girmisti. İki tal,ımın 
oyunculaıı, ,·nziyeti kendi Idık-! 
rine çm irecel< sayıyı y~pı:nak 
j~iu ccı.in bir miknclel<'ye giriş -
tiler. Bu n ücadeleden J.'ı-nerli- / 
!er mın:afftr ~ıklılar ve Yaı;ar 
ik.inci ;:olti. kısa bir fasıl« ile JP. 
Nalın üçüncü golü attılar. 

3 - 1 ıt.<ı.lib \'aziycie gecen Fc- 1 

ncr!iler i i gevı,ettiler \'C fante
ııiye ba.~fadJkları görüldii. Şişli 
bundan derhal is ifade etti: Hs
t;ik ikinci, Diran d;,ı ü,üncü golü 
atarak beralıer!iği temine mu
vaffak oldu. 

Oyun yenid<'n heyecan Ye >ii
cat ka=unı.~lı. Fenerlilr·r Yazi
yetin tehlikeli s.Uhaya girdiı';inı 
g-öriir görmez, canlarını di~leri· 
ne takarak rakiplerini k:ılclcri
.ıin önüne sıkJ~bımaya mm:af
fak oldular. Bu arada Naim dör
düncü Fener golünü de «ıkarma
ya fırsat buldu. D€\Te bu şe
kilde 4 - 3 Fenerin iehine bitti. 

İkinci devre Fen~l·lilcr ıilzgii
ra karşı oynuyorlardı. Buna 
r~en . va~iyeti de.ı·haJ lelılc - ı 
rıne çevırdiler ve Şışli ııısıf ,;a
hasına yerleştiler. 

Naim bc!jinci, Ya>ıar altıııcı, 
:&.at penalbdan yedinci ve Naci 
aekiı<inci golleri çık&l'clılar. Şi~li
liler buna mukabil münferit bir 
hücumda elde ettikleri tek gı;,IJe 
mukabele ettiler. Mac bu sureti~ 
8 - 4 Fenerbahçenin. g<tlibiy~li
Je nihayetlendi. 
Galatasaray - A. GUcU 

maçı 

Aııkara 10 - Bugün Galatıt
ıaray 19 Mayıs stadyomunda i
~inei kaı"'>llaşmasını yapmış \'e 
~ - O galib gelmiştir, 

BugüuJ.:ü karş~anııı ilk 
anlanr.da Anlrn.r.ı.giic:li:ı~r • sti
cekli akın:ara b:ışlanaşlar vo a
latnsarsyblar da bu al<mlann 
;oğıınu ancak kornerle dnrdura
bilıni•ieı dir. lık dakilrn.Jıu·ria o
yunun Güçlülcıin baskısı alt.nn 
gireceği intibaı hasıl olrau~"~ da 
oir milddct scnrıı Gıı.lairuıarny
lılar keıı ilerini toııhy:ıral< l'.Jlli-

kabil hücumlara b:u;lamıF.lar ,.e _ Hamdolsun.. ada.bulundukları görülüyor. Hcır söylenenleri bile vardı. Kendi 
oy'tln mütc,=in bir şel:il almı~- f müdafaa 1tslyaııl3ı'a yalnız bin- 1 kulağımla işittim: - Bu se erııi gür~ler çetin ı d "il t !"" · •--bil tır. Her iki takını da çok tchli- erce. ms::n eg • e :um .. "'.' ı -Canım ... bu yaşa geldim, 

1 
olacak, seni göreyim... olmı"acal malzeme ve ı:nuhım -

keli vazivetler ihdas etmeg-e mu- ' • . . . . cocukluğuındanbcrL ne yaz, n.ı ' mat kaybettirmektedir. İııgıliz- ' . .. . 
\'affak olmuşlarsa da sayı kay- ! _ Sen helvacı Hasanı t~nı kr şimdiye kadar şimali Afri _ kış .. . ~ır gu~e§lı kurba~ .?"yra-
detmemişlerdir. yor musun? k::da "Diinkcrk,. de kaybettik - mı goremedim. İnsan gülnb, ge-

Birinci haftayım, mütekabil luindeu fazla mühimmat elde l zib, cğhmemedikten sonra neye 
ve sürekli akınlarla miitevazin - Yoo... ett.iklcrini haber veriyorlar. Bu 

1 
yarar o bayram? .. 

- Çok iyi \'e, u~ta bir pehli - .. dhi bi d' 
bir ~-'cilde eere••n.n etmiP ve O·O "· B mu !! r ~Y 11'. Fak:..t bütiin bu sika.yete ,.,,;;_ ""' , ., vanwr... üyük ortc.nın ba'J.ldtr. y lt ı h b' " • ..,, 
beraberlikle neticelcnmiı;tir. ' . unan - a,yan ar ıne ge- men bu geçen dört gün zarfmd.ıı. 

he' . haft u 'lk 1" d-'-' - • • • • • • • l lınce: . b k' . k ı 
ıncı ayım a ı ;;> =1• ı - Limga:ıalı Hüseyini tanıyor Sichklli lıaxa ı-.aıtlan bu hare- yıne ayram zev ını en ço 'u 

ka gene her iki mkımın hakimi- ,- , katııı süratli iuıtiQafın .. mimi 0 _ gen~ler, bu şikayetçi bay ve ba-musnn .. • ".J: -

yeti ellerine almak icin mücnde- y lııyordu. Fakat lı'iraz huvalar yanlar çıkardılar. - oo ... 
lesiyle ge~mi«tir. Faka.t, nıüca- 1 0 d k dı .ırılır açılmaz Yun~ar istifa- Hava yine yağmurlu Ye kapalı 

- a ço - usta r... d . -·-'--- d dcleyi Galata.saraylılar lehk>rinc B 'k· ehi' c e!mış, taaı ""''""u.ıa ''am olnıasın:ı !!Öre barı' eg•lcnmese-- ıı ı ı p mı.mn biribiri!~ -ncticelendirmcğe mU\·,•ffak ol _ etmişler, hem sahil kısmında, 1 -ı- 1 B 'k" te 
güı·eşi var mı? hem merkezde arazi kt.zaıımı•- er, e;; ... nemese er... u şı ·aye 

mu•.l.ır ve ai!ır b:ı.sma:!a başla- 1 _ V·•r.. lil camm yanmaz Amma m0001
-- ...... " laı·clır. Klisur:a şehri ~gal ec · - 1 · ··· ~ 

mışlıırdır. Gal.ıta,ou.'aylılar 231 N' 1 !ın Jah zuten sinemaların adi !!Ün - ası o uş ?.. mi~tir. Bura~ı bir taraftan B~- · "' · 
üncü dakikada lehler.ne bir kot- _ &>rabere gibi.. • ı rnt, cüğer taraftan Tepcdelen _ lerrle bile "karlarma kesad,. di-
ner kazanmı~lar Ye Arifin güzd ı · Avlonya yolu üzeıiude nıilhim yecc.>k kadar - dolub bo~almalan 
lı:afa \'U!'llŞiyle sayıya tah\~l et- ________ < .. -~'1-•l_.wı_ı var) bir me\'lddir. Yıın:ı.nlıiaı· Flisu- mutad iken hele şu dört gün 

mişlcrdir. Bu sayıdan sonra o- ı, ___ r_._v_, A_T_R_O_L_A._H .. ' _ -- ·ı 1 ı·ayı i~gal ettikteu so= hem bayramda kalabalık ve tchacüm-
yun, taınamiyle Galatasaraylı!a-

1 
,_ __] T.ıpcdfileni h~m Beratı yal<ında!l den bir yıkılıp harab olmadık-

rm baskı~ı :ıltına girmiş, 37 nci 1 Ş tehdide ba~lamı~lardır. Ber::.t 1 !arı, ~ökmedikleıi kaldı. ehi r I~lisuraya 85 kiloın~tre mooa • ı 
dakıkatla Gündüz ı:ene kafa ılc 1 fededir. Her zaman müşteri celbi i~iıı 
güzel· bir gol atnıı~tu-. Devrenin tiyatrosu ltalyoya Alman yarclınu m tık ayn iki uzun film, bir diinya ha-
•on dn kika !arına do~ru oyun ı tcmsille6 bir emri\ akidir. Fakat bu :vo.r-

1 
\'atlisleri bir ruiki mavs ... ve yok 1 

~~ri bir cereyan a!muı, hak~m 

1 

btilJftl Caddesinde dım a!ıcak haYa yarciımı~dan bilmem ııelerle program geni~le- ı 
Gfü;lülerd<'n bir oyııncuyu saha- Konıecli Kı"ının"- ibac>t k• lı:;or. Son üç günde ı b .. el b' .. d 1 

u ,.,. gc?en !ıabc;rle:I"e ~öre Almanya ! t~n, Ye u yuz en ır gun c an~ 
d;m r-ıkarm:ık mecburiyetinde 1 "! 1 - '· .. b'l · ı ı. ı ID41 Pau..- gündüz lt:ıl,.11,.3 hcş vi; 7 nakliye tavua- c::..: u~ seans yap~ ı <:n sınemıı-
k;ı.lr.oı.·lll'. 10 kis_·i kalan Güc,lülerl t !" 30 d 0 

' ' - " ı b f bildi! El ~;ı::ı .), a r~i gön<lermi~1ir. ar ayr3m1 ırs.?..t er. ~sc~ I 
her ne k:ı.dar münfcrid ba1~ lıil· A P n A L 1 ı b \'alna tal yanın şimali Afri - tisi programı ir tek filınc indir-
cumlarla ~ayı çıkarmak i~iu mü-

1 
2:ııı 94 ı P;><ar günü akşarıu ka ile >·olu hemen hemen keı<ii- di Ye oyunu oıı birde ba§lıyarak j 

cadele etmi~lerse de bu mücade- ~a~ ~·~ ;:" miş ,.e Amavt..>dlult:la muvasala- günde i:;. :' ,·can.ıa kad::ır matine- j 
lcleı i ~~ıneresiz kalmı~tır. Yaz.-n: Def<toycfski sı cl?.ımi bir tehdiu altına a!ın -

1 
kxin; ~cı;ıJttılar. Ve her defa~ııı- • 

Maç, 2 - O Galntasar::ıyın ga-ı nııH oldu~u için mühimm' t w i 
Tepebaı-.,ında D, Kı--ıl" asker naklini ancak ha\•a yolile da hımp!e oldular. Artık ne ka-

libiyetivle neticelenmi~tir. ~mM •• ı ki · d" .. .. · 1 ı / temı'n ed•bı'lir. Ancak bu "•"• • 1.ıım ı · arını varın Rız u~Uilun 12 ı 1$41 Pı.ıar gü ,dfrz ~ , ~ 
GUlla atma mUsabakası .,.at 10.30 da dım su üzerinden ve bavnclıın ol-\ bir kere. Soııra d::ı kallup işsiz-

A /letk1n Ajanluiıı11laıı: ı:ıııı•ıı Pa or ı:ünü ak·amı dı.ğu icin hakikaten sudan \'e likl<'n, pah:ı.lılıklail şikiiyct edc-
12, 1, 9H tariJı;ntJe sa::ıt 10.30

1 
Saat 20.~o da havadan bir yardım oia(;aktır. 1 nk ~ıu<:ına bilet fiyaU...rım:. zam 

da Beyojlu I!alkeviııde da.lıiıt PAŞA HAZRETLERi Behçet SA.FA da i!:tiyoılar ııc el .!·s'.niz? .. Ma-
giille atma ınü.,..b•kaları yapılu- 1 fih ı 1 · İn 
cağından iı<tirak edecek atleUc-1 - ~.ıi!2 "-) ıp aıın'.az :ı. . sa;ı 
rin om.da ailctizıa aj:ınlığına Bugün T AKS/ M Sinemasında oğllı bu .. Buldukça buuar, veril- , 
nıiiracaatları IU.zımdır. dikGC ist<'rnti~. 1 

Müsabakalar üç k t.egori ii?.e- Sinem& sa.ıı'a.tınıtl büyük v.ıtfer abidesi Hey mübarek bayram hey ... · 
rine yapılaca.kbr. Tarihin en büyük ve heyecanlı kahramanlık \'akası... G0zlcr Söylendiği lrnd.ır da rahmeti ile.1 

Müsabaka ba-sladıkt.-uı sonra kama.~tır:!.n dekorlar ... on binlerce figüran, -1 be b r Al ı yapılacak müraca:ıtlar na1.an • .I bereketi ı e •ra erge ıyor... ·· ı 
itibara alınmıyacaktır. 1 A L M E !ah vere de yine beraber ç!lcm 

Bahkesirde spor gitme~~:n~: ~~ez;;:re:~ı:~~ 1 

har ketıeri B e y a z E s· 1• r e ~:. ~uu ı:;~e~:\~e~e~~::; ~:: 
lar için olsa da lıooo~ .. olmasa 

Balı.kes~ yıtzılıyor: , da. 
Güzel bir havada Ye kalabalık Senenin en fevkalade Ye en büyük Haklısınız .. haklısınız amma ... 

bir seyirci önünde lik maçlarının TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESERi gel gelelim .. geride bu kadac· 
ikinci haftası pazar günü Birin- ümmeti Muhammed \'ar. Bu ka-
ci ile Dördüncü ve Üçüncü ile "••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine dar insan oğlu, Havva lm;ı.. bu 
İkinci k diipler arasında yapıldı. li' 1\1 kadar iş güç erbabı ne yapsın? .. 

tık maçı, Münir Yenalın ha- Bugu"n İPEK ve SARAY Sı'nemaı~rında 'tşt.e bi:ılın teınenninıiz asıl onlar 
kemliği altında Birinci ve Dör- :ı. için. 
düncü kulüpler yapWar. Onbeş TÜRK FlLMC.ILtGi.N1N ZAFER TACI Fakat bakın .. ben size ncl~r 
dakika her iki takını da atak 15 senedenberi memleketimizde yapılan filmlerin en güzel, anlatacak, neden bahı;eUecektim, 
bir oyun gösteriyordu. Birinci en muhteşemi söz nereye geçip döküldü. Bunun 
kulüp, esk.i oyunculardan Mah- " - - i<:ln yol yakınk:·n dönelim yine 
mud ve Hulki ile kadrolarını K h • G •• ı • mevzuumuza. 
tak\'iye etmişlerdi. Mütevazin' a ve c 1 uz e l Ne diyorduk efendim? Sine-
bir ~ilclc cereyan eden oyun, malar dolup taştı .. Değil mi? .. 
otuzuncu dakikadıuı itibaren Bi- Reji : ERTUGRUL MUHSİN Evet dört giin bayram ... Genci, 
rinci kulübün lehine çevrildi ve ihtiyarı, ~olu~ru, çocuğu hep si-

B .. Rollerde: HAZIM • BEHZAD \'e MONIR NUREDDiN TALAT -
40 ncı dakil<ada da bir gol çı- MEZiYET - NEViN ~ PERiHAN - SABAHAT • HADi - AVNi - nema kapılarmda ve sinema sa-
karclıla•'. KADRi • KANI • YAŞAR - NECiB HAKKI • MÜMTAZ. Zen&in ,.. !onlarında günlerini gün, gece-

lkiııci devrenin be~ dakikası muhte.;em sahneler - Büyük saz heyeti - Yeni ~arkılar, !erini gece edip durdular. Hı;.t-

Dördü.ucü kı.ılübün hakimiyeti MUzik: SA O E T T İ N K A Y NA K kın büyük bir kısmı, bayrruuı 
altında devanı etti. Lse de hiçbiı .. 

1
~ Seonsı.": 12.45 _ 2.30 _ 4.30 _ 6.30 \'e 9 da film peşinde ve oniann lıeyccan-

(Sollll sayfa ;j >-Ü 7 ue) ~ Bugün sııat ıı de ten:il4th mat;ne, !arı ile geçirdi işte. 

mürsün. 
Dire mırıldandım. Eslti giiJI 

ri, keneli çocukluğumu tatJJ ~ 
rüya içinde ılü~üne düşüne 
tekrar Y« 'lyoı-mıı.ş gibi yürilf 
bütün bayram yerlerini dol9 
mağa karar verdim. İşte bu ) 

tafapaşada Sünbill Efendi, Ak- ıla onun bi" eseri oldu. 
sarayda Şekerci sokı:ğı, Kara -
gümJ'iik:te Ballıba.ba, Kı:dirgacla Bayram yerleriue civar o~ 
Cinci meydanı, Beyazıdda Süley- $Okaklar birer koşu saha:!d 
maniye, Eyübde Cami avlusu. dönmüş ... Süslenmi$, pırıl pıl 
Kıısımpapda Kulaksız ve De- b~slıklıı.rı ,.e şık, ?.arif eğerl 
reiçi, Ayvansarayda Ayrnn.sara- ile tam birer bayramlık bil1e 
yı, Beşiktaşta Ihlamur, Üskü - haline getir'Jen araba beygifl 
darda Şemsipe.şa, Kadıköyündc ri ıı:ı~kın şaşkın koşuşup d~(o 
Zamb:ıoğlu ve Kuşdili bayram yorlar. Hallerinde ndeta ııi ~ 
yerleri geliyordu. hüı·riyete kavıuıo.n mahliılı ~ 

Zaten bu sene ~ehrin hemen a- rnr. Yüzlerce, binlerce kiJo
10 

dım başııa kurulan bayram yer- yük an.balarını çeke çeke öJll 
!eri de hemen hemen bunhrdan tülıetirlten birdenbire bu cıı. ~ 
ibaretti. Bunun içindir ki müşie- badayısı elli kiloyu geçmiyen ]i 
rileri de pek çoğalmı~tı. Ch•ar çük binicilerile bayram yer!et' 
semtlerden olıılJ da kendi bay- de asıl bayram yapan mahlulJ 
ram yerleri kurulnıanu5 olaıı diyebilirim ld en ziyade bu b! 
çocuklar; en yakın bayram ye- reler oluyor. 
rine koı;u.p orada eğlcnmiye can Hele bayram arabaları ııc J 
:ıttıkl:ırında.n bu kurulu bn)T:ım 1 rfar ömür! ... Üstlerini birer t 
yel'leri bu bayram her defr-0ın- 1 tc ile örten uzun yük arabslf 
dan daha ~k mü<;teri hulc'.ular 

1 

h~tta yaylılar ... hepsi dolıtl" 

ve para kazandıhr. bir adam halinde ... Tıklım tı 

Buğaza veya Mııı ınara salı:J-ı lun. 
!erine doğru açıld kça tayram K<'narlarınua allı, mo!'lu .. re~' 
yerleri hemen h0men hiç görill- I renk kum:ı-~ıaı:ıa yapılın.ı-s pcııc• 
miyordu. Yalnız :oir tane cadde perdel€rı gıbı orlalanndan bO< 
bostanında ve bir t:me ue Bal:ır- mu.ş perueler salkım ~alkını 
köyünde, Boğaziçinin de Yeni- h>ın uçlarile sokak!ardaıı cJ 

ki:iyü il<> Beykozuıı ~:ıyınnd:ı b.ir cle!erc uğrayor ve ufak bir t 

iki salıncak kurulmuştu . Fnkrt dan sonra dönüp dolaJııp ~ 
buralardaki bayrarn cğler>ce!el'i ayni bayram yetinde mü~t 
ba~ka bir saJıayıı. ve gafoaya dö- . dci,'iştiriyorlar. 

kiilmü.ştü. HatH. Üı:i.üdarm 1 Kızlı, ~ı·kekli her arabRya 1 

meşhur bayra,m yerine raf.men lan bayram ço<.ottkl ı ı.. dalı' 
daha ziyade ar:ıbalar, atlar yer raba Lalkarkcn b;r r~'lrkJ t ıt 
tutmuF.l:ırdı .. Dolmu~a bir adam ruyor ve onu bitiı·ince l.ıil' · 
doldurnp bir ağızdan, bir a-1 yem bir şarkıya ;:;eı:cıdc : 
vazc S'.U'lalarla gezib dolaııtırı- · hepsi bin1en buna başlıyor• 

l:uı. arn.balıır l.ı .yr.ımın eıı canlı, Araba]:ll'ı kalktığı nokt.oy~ 
en gili:el birer ll~)aııed. idiler. !inciye kadar bu terPımüııı· 

Olaıı kazaları göziwüne nlan ı tP.:;nnni fasılaııız dev•nı eJi~ 
tedbirli salıncacıklanıı hc'l1en ek Yalnız ara yerJ söylcıı~ıı. Jıl 
seri~i kayık sa'.ıncaklarııun her 1 b:rile hafif terl;b ka\'ga c<l~ 
birini yukarıdan a~ağ1ya Jradnr j lcr de bulunuyor ... 
kalın lnlık ağlar1 içine alnıı~lar.. - Ooof.. aman hardaeı''' 
hatta ~ salıncaklarını bile Dikkat etsene ayol ayağıma : 
kenarlarındaki parmaklıları yiik tın ... Yeni ayakkabJnrımın " 
selterek daha emin ,.e mulıata-1 er.ilcli amma .... 
rasız birer hale soknm~lardı. 1 

Fakat çocukluk \'e gc-;;.çlik lıu 1 
ya ... Her binen ,-e kolan vııran . 
her küçülı: delikanlı ,·eyahud i 
yosmalar .. btı ağlardan ~ikiıyct i 
ediyorlar: 1 

- Canım bu da nesi?.. Hiç 1 
kolan vuramıyoruz, hlc: h vala-ı 
n:ın:ııyonııı ki... Hem biz bahk 
mıyız da ağ i~e :ılmışlar bu sa- İ 

lıncaklan ?... 1 
Diye söyleniyorlardı? .. Ve ilı

tiyar salıncakçıları bir daha 1 

binmemekle tehdid ederek salın- 1 
cak ağlarını kaldırtmak için te-1 
şebbüse geçenlel'i bile bulunu -
yordu. Onlann bu haline karıµ 
gün görmüş, ihtiyar salıucal.oçı
lar kıskıa ı:üliiserek tatlı birer 

- Ben ne y~payım kaaar" 
şjm ... Sıkışbm işte burac:ıjia .. 

Ayni arabada iki kardc~ ' 
lü biri oturuyor öteki orta ) 
de ayakta kalmı~ ve nıuttı 
oturanın yakasıtıd:m tutup ( 
ki~tire çekiştire sarsnlıyor. 

- Kalksana be... Biı·11ı 
lı<'n otm ayım ... llrp Sf>Jt otO 
cak değilsin ya ... 

Öteki suratını '"'mıı;, oıı.tll 
rın1 :-.:ars:ırak: 

,,_ Niçin kollmı:akınJ-'ill~ 
lfü; de kalkmam ... Bm sa11D ) 
rimi \'crnıoğe mecbur muyuı1' 

- Ne olu~? .. Biıaz da beı1 

tu «nı eanki ? ... 
\·e onlr.rın d:ila<>m:ısı ~u -;. 

(,'\oı:u .~vfa 6 sü.tıw J 
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il 

si vakaların icabı ıdi. Bu sıyasi 
Vaziyet değl ınce ve ıki milletin 1 
menfaatleri birleşince biribirl· 
ınizle pek yakın dost olmak için 

1 
arada hiçbir mani kalmadı. Harb 
hatıraları bu dostluğa sağlam 
hır temel teşkil etti. Almanlar 
Umumi Harbe aid hatıraları 
bizde uyandırmakla ~ok büyük 
bir hata ediyorlar. Çünkü müt
tefikk-rimiz ve silıi.h arkadaş -
!arımız olan Almanların yaptık
lıırını hatırlıyoruz. Bunlar gfıya 
bızc tlost ve müttefik glltünen 
biI devlcttt'n sadır olduğu bina
enaleyh hır suiniyet ve hiyan<ıt 
delili te~kil ettiği i~iıı içimizde 
çok fena bir yara açmıstır. Gu
ya müttefik Türk ve Alman 
kuvvetleri lıiribirlerine silah at
mak derecesinde aralar nda fe
na uakikalar geçirnıi~lerdir. Şim 
d.1 ~.e kadar be~ on defa tekrar et
.lig.nıiz gibi, müttefiklerimiz hı
zım ale h. · .. Y ımızde Rııs çarlığile 
muııferid sulh yapmak ter;ebbü
sunde bulunınustur B. 
1, 1 • ınacna -
ey 1• Almanlar akılime b. h 
rek l ır a -

• e yapmak isterlerse Umu -
mı Harlı hatıralarını hiç kans -
tırmumalıdırlar. 

tngil .. . ız propagandasının Tü 
, kıy<'yi harbe sokıaak . ,· - r -
tıgı bir hayal ve ' ı~ın ugra~
sulü de,.. \ esve•e malı -

Ege havalisiride· 1 

şiddetli zelzeleler 
(Baç tarafı 1 ınclde) 

len zelzele tahribatı hakkında 
gelen raporlara göre: 

Zelzele, Değirmendere nahiye
sinde sabaha karşı 5.43 de baş
lamış ve sa.at 18 e kadar devam 
etmiştir. Burada iniltilerle kan
şık hafif sarsıııtılar da vuku 
bulmuştur. llkokul binasının du 
varları, içinde oturulamıyacak 
derecede harab olmuştur. Hüku 
met konağının duvarlannda da 
hatif çatlaklıklar olmuş ve bi -
nanın bir pareası yık1'.mıştır. 
Yeni kooperatif binasının du -· 
varları da ehemmiyetli surette 
çatlamıştır. Bir hayvan damı ile 
9 ev kısmen yıkılmıştır. 3 ev 
maili inhidam bir ı;ekil a..Jmıştır 
25 evin duvarlarında da çatlak

Dikili kazasında altı~ar ~aniye 1 

süren iki zelzele olmuştur. Çan
darlı nabiye,;inde ise zelzele 71 
saniye devam etmıştir. ödemiş 

kazasında vuku bulan zelzelenin 
10 saniye slirdüğti tesbit olun -

1 
muştur. Yine ayni saatte Berga
ma, Kemalpaşa, Urla, Bayındıı· 
Seferihisar; Karaburun ve Fo • 
ça kazalarında beşer· saniye de
vam eden şiddetli ?.elzeleler ol
muş ise de hamdolsun insanca 
zayiat olmamıştır. Yalnız bir -
kaç evin duvarları hafif surette 
çatlamıştır. Zelzelenin diğer yer 
lel'deki tahribatı hakkında ra -
porlar beklenmektedir. Haber 
al.ınamıyaıı Cumaovasınuı 3 kö -
yünden de bugün ınalümat gel-, 
mesine intizar olunmaktadır. \ 

lıklar vardır. 44 ~vin bacası ta- -----=====----
mamen yıkılııuştır. 

TOBRUK 

Büyük 
Yunan 
zaferi 

{Baı tarafı 1 i11eide} 

Atina, 11 (a.a.) - Ceb!ıeden 

gelen son halıc·rlere göre, Klisu
ranın Yunanlılar tarafından zab 
tı Tcpedelen bölgeHiııdeki ltal -
yanların vaziyetim fevkalade 
n;üşkül bir hale koymuştur. 

ltalyanla.nn Zılyiatı 
İlalyada bir mahal. 11 (a.a.) 
İtalyan orduları umumi karar 

gii.hı geçen kanunu evvelde Yu
nan - Arnavud cebheı;inde ölen 
İtalyan ve Arnavud zabitlerinin 
küçük zabitlerinın ve efradının 
isimlerini neşretmiştir. 

Ölü mikdarı 1301 dir. Bunla
rın 97 si zabit, 65 i küçük zabit 
ve 19 zu Amavuddur. 

Yaralıların mikdarı 4598 dir. 
. Kayıbların mikdan 3058 dir. 

Bunlardan 88 i Arnavuddur. 
ölü İtalyan zabitleri arasında 

l albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı 
vardır. 

İtalyaıılann Bir Adaya 
lhra~ Hareketleri 

1 İ 1 k ingiliz Türk-Macar 
gündüz ha- ticaret anlaşması 
lva taarruzu 

(Baş tarafı 1 incide) 

nını ,-ennektedir. Esasen bom -
bardıman ve a\' tayyarelerini 
bir arada kullanmak usulü Al
manlar tarP.fmdan lngiltereye 
karşı k:ıllanılmıştı. Yalnız . u 
farkla ki, onlann genı~ himaye 
avcı te~ekkülleri İngiliz hava 
kuvvetlerinin müdafaa devriye
leri tarafından kolayca parça -
lanrnıR ve bu usul de akamete 
uğramıştı. 

Dünkü taarruza Hurrieane ve 
Spitfire'ler iştirak etmil!tir. Bu 
taarruza başlamak için en mo
dern tiplerin kullanıldığı zanne -
dilmektedir. Gündüz muharebe
lerinin tehlikelerini göze alacak 
bir hale gelinciye kadar İngiliz 
hava kuvvetleri böyle bir te 
şebbüse girişmek istememiş -
!erdi. 

Budape>ıte, 11 (a.a.) - Tiirk 
ticaret heyetinin reisi B. Şaban 
Magyarosag gazetesine verdiği 
bir mülakatta ezcümle şunları 
,öylemi~tir. 

Türk ve Macar hükumetleri 
mevcud mukaveleleri truıfıye e
derek bunları şimdiki ihtiyaçlıı
ra uydurmaya karar vermişler-' 
dir. Bu hususta Macar hük\ıme
ti tarafından yapılan davetten 
dolayı memnunuz. Karşılıklı arı
layış müşterek gayretlerin iki 
devletin arzu ve lhtiya~larına 

uygun olarak neticelenmesine 
hildinı olacaktır. İki memleketin 
ekonomik bünyesi binbirini ta-·1 

mamlamaktadır, Bu suretle her j 
iki memleket de pek ya kında 
aktedilecek olan mukaveleden 
i"tifade edebilecektir. 

Amerikanın yar
dım pitanı 

Vaşington, 11 (a a.) - Reu-
ter: • 

hkesir@J spor 
hareketleri 

(Bat tarafı 4 ünelide) 

nclıce vermedi. Bundan soııra 

oyun, Dördüncü kulübün ıu 

sahasına intikal etti. Bir müda
faa sistemi kurmak maksadiyle 
biltün oyuncularını geriye çeken 
Dördüncü kulüplüler, bu tazyik 
çemberinden kurtulmak içiıt 

canla başla çalışıyorlardı. 

Karşı forvetlerinin şut atama
malarından birçok gol fıraatlan 
kaçırılıyordu. Oyunun sonlarına 
doğru biribiri arkasına ikı gol 
yapmağa muvaffak olan Birinci 
kulüplüler, galibiyeti g&ranti et
tiler. Bu arada, Dördüncü ku
lüpten birkaç oyuncu hücum 
yaptı ise de netice ilioerinde hiÇ 
değisiklik olmadan oyun O - 3 
Biı inci kulübün lehine blttı. 

1KlNCt llAÇ 
Saat 15 te Üçüncü ve İkinci 

kulüpler. yeni ve düzgün forma· 
lariyle ve Reyircilerin !jiddetlı aı. 
kışları arasında sahıı.ya gelerek 
mutad •eremoniden sonra, Şuürl 
Sumerin hakemliği altında oyu
na ba~landı. 

dı gı~e mutlaka uydurına
r. 13,, hı · ı ' • . • <. Jır zaman İngiltere 

latafınrları büyle b. 

Tre.şça köyünde 10 evin lıııca
sı devrilmiştir. Yeniköyde 23 e
vın duvarları çatlamış, 1 ahırın 
duvarı yıkılmıştır. Karacadağ 

köyünde 1 damla, 1 evin kapu.ı 
ve 2 evin bacası yıkılmıştır. Bu 
köyde yalnız bir keçi duvar al
tında kalarnk ölmüşttir. 

m uhasara 
ed i ldi 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Atina, 11 (a.a.) - Amosgos 
adası jandarma kumandanı da
hili emniyet nezaretine şu ra -
poru göndermiştir: 

Alman propagandasının iddia
larının hilafına oları.k bütün 1 
tayyarelerin salimen avdet et -ı 
miş olması düşmanın bu kesif 
akın karşL~ında birdenbıre ı~k 

şaşalamış olduğunu göstennck
tedir'. 

İngiltereye yardım kanun 
projesi, pazarteı;i günii mümes· 
siller meclisi hariciye encümeni 
ve çarşamba günü ayan meçlllii 
hariciye encümeni tarafından 
tetkik olwıacaktır. 

Üçüncü kulüp, diğerlerine na
zaran hem oyuncu ve hem de 
vücutça daha hakimdi. İlk daki
kalar iki tarafın seri akınlariyle 
oyun devam etti. 15 nci dakika 
da İkinci kulüp güzel bir gol 
de çıkarınağa muvaffak oldu. 
Atılan bu gol üzerine, Üçüncü 
gençlik kulübü gayrete geldi ve 
sık sık karşı taraf kalesini zi-

h 

d ır propagan-
aya .·ahid olmadık Al 1 

U - · man ar 
1 mııını Haıtıdc mültefik sıfati
e aranuza sok I·' !( · U uııktan sonra 
. ara<lenizde ihdas ettikleri em

rıvak · ·ı 
ı ı e bızi zorla harbe ~ok -

~nuslardı. İhtinıalki kendi entrı
alarını lıatırlıyarak lnailizlerin 

deay· " . nı &ırette hareket cuocek-
lerıncterı ve T'. k . 
hr ur 'Ye,.r"İradc'l!ı 

. 
1 afında harbe sürükliyeceklc

l'lnden korkuyorlar. fate lngı'liz 
Ve Al . ' 

. . ınan karakterleri arasında-
k~ lark burada kendisini göste
~yor. Umumi Harbde Almanlar 
Uı: dört av İ~irtde bizi harbe l!Ü

tÜklectiler: lngılızl r. ittifaktan ı 
b bs1o• k e- tiğı halde dii-
rust cıl f 
b nuyan u ak bir harekette 1 
ı\Q bllhınıııadılar. 
,\Latüık·· J .. 

anla . uıı ngılızlerle hicbir 
•na · 

Alnıa Yapıııa<1ıgını iddia eden 
n propa" 1 na sorın . o anı a makamları. 

caba Al ak ısteriz: Atatürk a
YaP.tnLo mınaı:laı.lat bir mukavele 

'f ıuır? ·r 
kizınci &:ı ngı ız kralı se-

ouard At t'· 
nında lstanbulu . a urk z:ı.ma-
Atatürk siyas't.zı.YarcL etnıişti. 

. • ı.- ını biz . 
rız, Almanlar mı b'ı· 1. l.r\i bili -l . . ıırer" 

ngıJızterin Türki , . 
Ya aleyhinde Yede Alman
mağa hiç ihti lıropaganda yap
nıanı y ~lan yoktur Al 

arın Yaptıkları : · 
kaba ve Çocuk ' heceı ıksiz 
biıi.ny gözünı·· ~a propagandalar 
liyor. uzu açmağa kar; ge-

n·· . 
"""~;;_n <'ahiıl \' AI..<;'lN 

Siyam - Hfudiçini 
harbi başladı 

.. (Bat ta,..a:fı 1 . 
.-,avarnaket" ıncı aa~'fada) 

Laymun•I'a ııbı. garbinde Muk'u 
. ıı· Sı a ' 

sını vo jandar Y m hatarya-
bo ma ka k ınbaıdımırn et . ra olunu 
topçusu Ventıanırnıştır .. I•'raıısu; 
ğer bir <•· n garbınde di

"ıYam batary 
muhaı ehe h . . asını da 

:ı.rıcı elrnış· t' • 
taraftan tey· 1 . ır. Diger 
S. " edıluig· i '· ' ıy:ını kıtaı - ne gore 
k arı hombac ' 
asından ge . .. . mınta _ 

P rı PLtSküıt'·Jn ·· aylin nııııtnkaa u ıuş ve 
Yiat.a ug-ratıln ıtnda hliyük za -
b u~ ır B' S 
oınbardıman t; , .' •; • iyam 

rap'da d" .. .. ~.}aresı 'iycm
ll§uruJmuat·· s· ..,, ur. 

ıyan1 Tt>hli"intı c· ·· Ban...,k Fı •ore 
,, ·ongk, 11 (a:a.) - . 

Yam lıa kumandanlı" Sı -
tayyareleriıun gı, Fransız 
Boııgkok Pr çarşamba gecesi 
bonıbard;ınan aşuıburi ve, Ubolu 
mukabele 01 te~ebbu.~Ierin~ 

ınak .. -
tanare.lcrinin F ıız re . Siyanı 
ıusındeki Saygo~ız Hındiç; • 
nonıpenti bomba;& hat ve Pa
rini bildirmekt~ı· ınan ettikle-

~· ır. 

Tebliğde karada Fransız k 
Vel.lerinin ciddi bir mukavem::: 

~~lulunm.aksrzuı çekilmekte ol
arı ılave edilmektedir Si -

YaınJıtar büyilk · 
Ve teçh. ınıkdarda siıitlı 

•zat ele ge<:irm~1erdir. J 

Cumaova nahiyesinin Bulgur
ca köyünde bütün evlerin duvar-, 
!arı ~atlamıştır. 30 kadar baca' 
ve 2. damın duvarları yıkılmış-' 
tır. Bu nahiyenin 3 köyünden 
henüz malumat alınamamıştır. 
Bu üç köyde tahribatın diğer 
yerlere nisbetle daha fazla oldu
ğlı tahmin edilmektedir. 

Kuşadası kazasında zelııele 

sabaha kadar fasılalarla ve ha
fif olarak devam etmiştir. Ha -
sar yoktur. 

Torbalı kazasında beşer daki- ı 

ka ara ile çok siddeUi dört defa 
7.elzele olmııştur. Burada da in
sanca zayıat yoktur. Yalnız bir 
kaç evin duvarları çatlamıştır. 

Tire ka.z;.mrun Subaşı köyün-/ 
deki jandarma karakol binası 
ortasından ve üc köşesinden çat
la mı,, ve bina otıırulamıyacak 
bir hale gclmi~ bulunduğundan 

erat hruıka bir binaya nak!edil
miştır. 

Tevkifhaneden bir 
katıl kaç,tı i 

(Baı tarafı 1 inci saıyfada) 

toprağa gümmckle maznun bun
dan dolayı da idam takbile ağır 

cezada muhakeme edilmekte olan 1 

!,;mail bayram münascbctile zı
yaretçileriıı tevkifhaneye gel -
mesiııden bilistifade avluda ser
best bırakıldığı sırada ortadan 
kaybolmuştur. Yapılan ilk tah
kikate göre bnıailin önce bir yo 
!unu bularak tevkifhunenin damı 
na çıktığı ve geceyi orada geçir
dikt~n sonra buradan görünme
den ka~tığı zannedilmektedir. 
Bu husustaki zannı kuvvetlen -
diren tevkifhanenin arkasında -
ki kuleden aşağıya doğru bir i
pin sarkıtılmış olarak bulunma
sıdıı·. Bu ipin ucuncla .la bir ~
dıln iıar~.IBı _bulunmaktadır. 1 İsmail h~nÜ?. buluırnmaınış ol
makla beraber bir yandan tev -
kifhanede milddeiu:numilikçe 1 

tahkikata ehemmiyetle devam 
edılmekte dı~er ta.raftın da fi
rari şiddetle aranmaktadır. 

--»<--
Gazeteciler Burı1ada 
Bursa. 11 (a.a.l - Kurban 

?a~ramı münasebetile tatilden 1 
ıstıfade ederek Uludağda yapı
lan kayak müsabakaları çok mu 
vaffakiyel.li olmuştur. ' 

Müsabakalara diğer n 'r-' 
nazaran çok fazla yarıs 
rak etmiştir. 

. Uludağ otelin:Je ve kayak e
vınde 3000 den fazla kimse hayra 
mı g~inniştir. Bu meyanda ts
:;-rıbuJ gıı.zetecilerındcn mürek -

e.b bir heyet de Burna Dağcılık 
klubfuı·· . 
d • un mısafiri olarak mu -

agtna çıkı:ıuşt.ı.r ve yarışlarda 
huluıımuşlardır. 

Ba~siyanın zaptından hemen 
biraz evvel gaybubet etmiş olan 
siyah gömlekli kuvvetleri ku- ~ 
mandanından diğer bir general, 
Tobruk'a doğru yayan kaçmağa 
teşebbüs ederken yakalanmış • ı 
tır. 

İngiliz Hava Kııvvetk>ri ııin 

Harekat. J 

Kahire, 11 (a.a.) - İngiliz 
hava kuvvetleri umumi karar -

1 
gihırun dtin neıırettiği tebliğ: 

İngiliz hava kuvvetleri, 7 ka
nunusanide Beniııa layyare 
meydanına muvıUfakiyetli bir 
hücum yapmıştır. Hangarllll'a, 
binalara Vt· yerde bulunan tay
yarelere tam i..abetleT kaydolun
muştw·. Bir çok tayyare yakıl
mıştır. 

8 9 kanUhusaııi gecesi Binga
ziye şiddetli bir hücun1 yapıl
mıştır. Hükümet binaları üzeri
ne bombalar, dü~müştllr. Bir ge
mi üzerine tam bir isabet kay -
dedilrligi sanılmaktadır. 

Tobruk iizerine iki hücum da· 
ha yapılmı~tır. Fakat bu husus
ta Lafailat henüz alınmamıştır. 

8 9 kanunusani gecesi Napoli
dc zıı hlılara, ticaret gemilerine 
doklara ve deıniryolu istasyonu
ııa r;iddeUi bir lıiicum yapılmış
tır. Littoria sm.!fından bir zırhlı 
üzerine veya pek yakınına de -
niz bombaları dü~müRtilr. Diğer 
birçok bomba, motörlü büyük 
vapurlar ar-.ısında yangınlar çı
karmıştır. Sahil boyunca yan -
gııılar alevlenmiştir. Rıhtım ii
zerinde binalara, demiryollarına 
ve bir istasvona da bir çok bom
ba düşmü:;.tiir. Bir gr.z deposu 
yakılmış ve ha,·uzlar mıntaka
sında bir sori infilaklar kaydo
lunmuştur. 

Baııka tayyareler, ayni gece, 
Palermoya hü~um etmi~lerdır. 
Burada demirli gemiler arasın
da infilaklar kayJedilmı tir. 
Bombalar, bir nhtımı n• bir 
mendireği cevrelenıiştir. 

Dün Malta iki defa hücuma 
uğrnmı~tır. Birinci hücumda 
birkaç düşman tayyaresi mit -
ralvöz kullanmış fakat pek az 
ha..;.~r olmustur. İngiliz r,vcıları, 
dörl ·liişnıan tayyaresi dü-?ür -
müHlcrdir. Beşinci düHman tay
yaresi de hava <lali bataryalttrı 
t.arafırıdan yere indirilmbl ir. 
!kinci hücum, ticaret gr..milf'ti Ü
zerine yapılmış, fakat il" hnsar 
olmu:i ne de kim~e ölmüs ,·eya
hu· 1 yora!aumışt.ır. 

Jlal"";,bt4ııdaki 1 ri Harel<fıtı 
K:ıpoli, 11 (a.:ı.) Burada 

ııosrellilcn 3011 resmi tcbli)'.;. Ha
bcııiola.'lın teııub hududunda ha
rekette bulunan lnGiliz in para
torluk kıtalarının pcr cmbe gii
nü Bwıa ve 'Iurbiyc girdikleri 
ni, Tubr. civarındaki tepeleri i~
gal ettiğini. fakat düşmanla te
mas olunamadığını bildirmekte-
dir-

İngilizlerin r ğrıı.dıkları 
En Büyük Z-Orhtk 

Lon:lra, 11 (a.a.) - İngiliz 
ordusu şimrliye kadar çok zor 
isler görmli.~tüı. Fakat bu iş
lerucn hiç biri ! .den orıa şurk
da karş~ ç1kan 70 bin esiri 
beı;lem~k vazife8i kadar çetin 
olmamıştır. 

fü• esirlerden bir kısmı Hin -
diAtaııa ~d<>,.ilmiıı bulwımakta 
ve <l'ıfor mühim grupların da 

"Bu ayın yedinci günü saba
hın ilk saatlerinde iki muhrib 
ve bir motörden iki yüz İtalyan 
Kinaros adasına çıkarak otuz 
dakika kadar tüfekle ve mitral
yözle eteş etmişlerdir. Bu ~da-1 
da bulunan iki kişi bir maga -
raya iltica etmiştir. İtalyanlar 
kulübelerde ar~tınnalar yap -
tıkan sonra hicbir hasara se
bebiyet vermede~ saat ona doğ
ru adadan ayrılmışlardır.,, 

Kinaros, Kiklad jandarma 
kumandanlığına tabi gayri mes
kun bir adacıktır. Amorgos ve 
Kalimos adaları arası!,lda bulu
nan Kinarosun sakinleri beş ki-, 
şideıı mürekkeb bir çoban aile -
sinden ibarettir. 

Arna.nıdların İsyanı 

Manastır. 11 (a.a.) - cuıe
rin Arnavutluk hududundaki hu 
snsl muhabiri bildiriyor: 

Zorla İtalyan ordu.una yazı -
lan Arnavud askerleri. dün. İtal
yan cephesinin gerilerinde bir 
mıntakada isyan etınişler ve bu 
i3yan bastırılıncaya kadar düş
mana büyük 7..ayiat verdirilmiş
tir. Bu Arnavut a"kerlerinden 
bir kısmı dağlara iltica etmiş 
ve bITT'alarda mukavemete de
vam etmekte bulunmu.~tur. 

Bazı kimselerin kanaatine gö
re Alman tayyarelerinin ltalya
ya gönderildiğinin ilim edılmesi 
Fransada istila üslerinde Alman 
tahşidatınn ağır bir darbe in -
dirmek hususunda İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından verilen 
karara amil olmuştur. 

Ayan meclisi hariciye eneli -
meni reisi B. Gerge, kanwı pro- ı 
jesinin ilk metninin Amerikan 
harb gemilerinin Avrupaya gi
decek ticaret vapurlarına refa -
kat etmiyeceklerini sarih su
retle gösterecek bir t.arz:la d·~

i(i~tiı ilmi~ olduğuuu bildirmiş -
tir . 

tnfırat tarafları ayan azaları. 
dün ak~am bir konfeı ans aktet
mıt1lcr ve bu kanun projesinin 
kabulüne ruıi.ni olmak ıizerG ala
bilecekleri tedbirleri gürü~mliş -
ı,.rdir. Maamafih umumi kanaat, 
infiratçıların proje aleyhine an
cak pek az rey toplıya il;ıee l -
ri m~rkczindedir. 

Dünkü akın esasen çaı şaınb:ı 
akşamından itibaren İngiliz ha
va kuvvetleri tarafından Al -
maıılara ve İtalyanlara karşı 
yapılan pek şiddetli hava taar • 
ruzlarından birini teşkil etmek -
tedir. Ruhr endilstrıleri bilhas
sa Gelsenkirohen benzin tasfi -
yehaneleri, Duisburg, Rulırort 

ve Diisseldorf kömür limanları, 
Rotterdam petrol stokları, Fle<;-1 
singue, Dünkerk, Calaie ılokları . 
bombalarla delik deşik edilmi~- ı Gazetelerin bu sabahki bar; 
tir. Bundan baııka kuvvetli bır makalelerinin akserişi, kanun 
te!)ekkül Brest doklarına yeni _ 11 projesi lehinde gözükmektedir. 
den taarruz etmi.<;tir. Norveçte-

1 
Fakat birkaç gazete, baş maka

ki münakale yolları da unutul _ lesinde, sarfiyat hakkında rcisi
mamış ve İngiliz tayyareleri E-ı ciimhur" çok büyük salahiyell,,r 
gersund civarında bir şinıeııdi - verilmiş olacağından az çok en
f er köprüsünli hasara uğrat _ 1 dişe izhar eylemektedir. 

ınışlardır. -ırlıi.y; işlırak etnli~lerdir. Biıiı;i I 
ık ·ı tak.b l •. 1 Napolide lıarb gemilerine ve 1 tayyare gemisi olmak üzere iki 

e\'\'e ı eri ı e< ecegı an a askeri hedı>flere karşı yapılan 
ı akladı Bununla beraber lıarb gemisine birçok tanı iı;a,. şı m r. ve Hittorio sınıfından bir gemi-

şimdilik esirlerden en büyük betler kaydedilınh;tir. 10 11 ka-
kısını Mısırda kamplarda l.ecrid nin üzerine veya yanına bom- nunusani gecesi, kuvvel.li teşek-

yaret etmcğe başladı. Fakat. mü-
terc'<l.did ve tutuk oyunlarının 

nctıcesi bıitün avantajlar kaçı
rılıyordu. 

e~üncü kulüp, ber•berlıgi te
min etmek ve ikinci kulüp ise 
bir gol atarak galibiyeti garan
tiye koymak için, uğraşırlarken 
birinci devre İkinci kulllbün 1 - O 
g-alibiycti ile sona erdi. 

ıJ~üncü kulüpfüler, ikinci dev
reye ı;cri bir akın Ye başladılar. 
Oyun bit • ·iye nazaran daha 
canlı idi. Beş dakika top orta
da oynandı ve bundan sonra ha
kimiyet Üçüncü kulübe geçti. 

Aı tık oyunun sonuna kadar, 
l'Zİcı bir ıisl.ünlük te.;is eden ü
çüncü kulüpliller, karııı taraf ka
lesini bir ~ut yağmuruna tuttu
lar İkinci kulüp kalecisinin fev· 
kal:.dc knrtarrnlan saye..inde bit 
çok goller kurtarılıyordu. Bu a· 
rada biri l?et hinin kafasiyle, <li 
ğeri Muslafaııın ayağlyle iki gel 
yapılarak galibiyet kazanıldı. 

Top. müte'lladiyeıı ikinci ku 
lüp kalesi önünde oynanıyordu 

' 

edl·ı_ecektir. ;'.{ısırda 50 den fazla balar isabet etmesi ile neticele- 1 küller cenubi ngilttrede hedef
kamp mevcud olacak ve bunlar- nen şiddetli akın ile Palenno'vıı 
dan her biri için bir kumanda Y. apılan taarruz, yürütülen t;h- ı !ere muvaffakiyetli hücumlar 
• · h f k ı b yapmışlar ve Portsmout.h 'da ~eneyetı ve mu a ız as er er u- minler mucibince İngiltere tarıı-
1 a ktlr IÜ" v_ angınlar ~ıkarm 1slaı-dır. un ca . f d .h . b.. .. h t' ~ ' .,. 

Harlı es!rleri hakkındaki Ce- ın an mı venn utun aya 1 Altı Alman tayyarc.'i üssüne 

Hemen bütün oyuncularını ge: 
riye alan İkinci kııltiplüler, blia
bütün çıkı~mağa başladılar ve 
gl'kn topları rastgele, sağa sola 

nevre mukavelesi esirlerin İngi-
1 

• noktalarına karşı tertib e<lilen dönmemiştir. 
Jiz aske~leri gibi beslenmesini ı hava hücumları serisini tamam- Rcrlıa.va Ol:uı Miihiıııınat 

attılar ' Sıkı bir ~enber allına giı'en 
emretmektedir. Buna binaen lamaktadır. 
İ Fabrika;,ı talya~ .esirleri günde dört d_ef~ Alman fü'snıi Tebl;•:i 

' lkiııcı kulübün bocaladığı bir an-
da oyun 1 - 2 Üçüncti kulübilıı 
lehıııe bitti. ve İngılız askerlerının yedigını .., Londra, 11 (a.a.) - Loııdra-

yemektedırler. Bununla beraber Berlin, 11 (a.a.) - Alman ya çok iyi kaynaktan Almanya-
Sidı Barranı ve Bardiyada müc baskumandanlığının tebligi: ııın doğu Moravyasındak büyük --
'ı:Or. miktarda yiyt'<:ek ele geci - Aluıüı kısmi neticeler evvelce Policke mülıimmat fabrikasınııı: Acıklı bir ölüm 
nlmiş bulunması meseleyi basit- bildiril~is olan bir denizaltı g-e- bc·rhava olduğunu bildiren malü-ı 
le~tirmektedir. . . · f . d 52 ~'O Se" · · · uf t•· cari 

İtahan Doııanrnasnmı Aczi mısı, scın se en esnasın a .~l• mal gelmi~l.ir. ~ .ırımızın mar uc a 
K lk:.ta 11 (a a ) _ A ._ tonilato hacrdnde gemi batır . Bu haberi ne>;reden Evening rındıın Bay Yahya Alemdaru 

tura~yauH~rbiye Na.zırı B. ;;: mı~ ve bu suretle yekunu lOl:!r>V Standard gazetesi şunları ila,·ej ~~~a~~~~:o~~~ ~~ 
der Avusturalyay:ı hareket et - l.onilatoya çıkmıştır. Ayrıca se- etıııek!.t.'<l.ir: 1 haber aldık. Henüz 46 yaşındıı 
me<len evvel T.::alkütada gazete- kiz bin touilato hacminde bir füı fabrika memleketin en mu bulunan merhum çok vat-.n· 
cilcre beyanatta bulunarak de _ dü"man ~ilebi hasara ıığratıl - lıim fabrikalarıııdan biri idi ve perver, faziletli, eli ..ıcık ve iyi 

nıı$tır. Bu Rileb, kaybolmq te· iR,oi!erinin ekserivetini Çekler kalbli bir zattı. Yüksek eııcr· 
mi~tir·.ki: ' ' ·· · bb' k ~-" liıkki edilmektedir. teşkil ediyordu. Almanlar 1939 Jısı ve teşe ııs Uun,..ı saye-

Soıı muharebeler üzerine İta!- 1 sin ele l.ica.ı·ette muvaffak .olınu~ 
• Af .k 1 b Müselliih hava keşif uçuşları· 1 da Çekoslovakyayı i~gal ettikte- ve aohrimizin sayılı tu··~·"'·an 

ya şimah rı :ı.c a ilhassu 1n u· ı· 1 .,_. """"" 

Trablusgarb cöliinde iimidsiz bir dökülmesine devam cdilmi"tir. !erdir. Felaket Noel arifesinde tının en fıı.al biı' devrinde val:a· 
1 

na ve g· ız ıman arına mayn \ rindenberi fabrikada yerleşmiş meyanına dahil olmuştu. Haya· 

vazi\.·ete düomU.-ti1r. Ll<-rin gidi- 1 1 k t · · • Dü< manın gündüz. meşgul vukubulmuştur. Biri birini takil> tı ınem c e ıçın bir kayıpt.ır 
Şine bskılm;a ltalyaıı <lonannıa- Allesı·ne, kard 1 · k · Fransız arazisine girmek t.eşeb- eden üc infilak nıkulıuhnuş, eş enne ve ÇO<·U · 
E• Trablusgarbueki İtalyan kuv- .büsü, hava dafi bataryalarımız 100 kilometre kadar uzakta bıı- !arına ta.ziyetlerim.izi suna.ı'. 
vctlerlne yaruım ctm·ek için Ak-' 1 merhuma Cenabı Hakdan mağ-

ve avcılarunız tarafın1an. düş - lunan Barno fı<•hrı sarsılmıştn·. firet dileriz. 
deniz~ çıkmak tc<;ebbüsünde bu· manın bir muvaffakiyet elde et-
lunmıyacaktır. Akdeniz evve>li - mesindPn evvel tardedilmi$tir. 
sinden daha az bir İtalyan de -
nizidir. Hakikat ı;udur ki İngil· ı 

tere bu denizi kontrol etmekte 1 
binaenaleyh orta !;arkın anah
tarını elinde bulıınduı maktadır. 

Belçika Kongosu ılıı 

Harbe Giıiyor 

Londra, 11 (a.a.) - Müsta
kıl Belçika ajansına göre, Bel
çika müstemleke nazırı B. Del
veschauwer. Belçika Kongosun
da bulunan kıtaların pek yakın
da hareki.ta iştirak edeceklerini 
bildirmiştir. 

Sekiz dü:;man tayyar,'Si dtişüı ül
müştür. 10 kanunusanide, Al -
man tayyare teşekkiilleri, ilk de· 
fa olarak Akdeuizde bir r:ı.rpı~-

Müstemleke nazırı, halen ya
nında Belçika Kong-osu ııı.nurni 
valisi B. Ryckınans ''e Belçıka 
Kongosu kuvvet'er i ba~kur'1an
danı genera ArmO!IS oldu;;tı hal 
de, Kenyayı :::ya:-ct etm~lrtedir. 
Bu zat. s· ,k1 Afc-a:adal;i tngi -
liz müst ~.uc.kc ııı.:ıAa.mJarı ile 
şimdiden müteaddit g&riı.şme -
!erde bulunmuıılarcbr 

Sıhhatini sevenler 
Namlı Kayserili ( APİKOGLU ) Türk 

sucuklarını her yerde arayınız. 

T aklidlerden sakınınız. Taşra 
• • • 

sıparışı muntazaman 
g ö n de ri li r. 



-
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Baf ram nasıl geçti ?I Mali}-e Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında i an 
/ı Askerlik işleri 1 
B~ ..U. §llbe8ittde9'.: 

! 

(Bat tarafı 4 üncüde) 
cıa. arabanın bu.tün yolcuları bir 
ağıMan şarkılanna devam edi • 
yorlar yine: 
'".rürlı:üz, ciimhnriyetiıı g<iğsü

miiz tııııç siperi.. 
:rüde dıırnıaJı: y~. Türk 

imde, Türk ileri! .. ,, 

* Hani işln doğrusunu söylemek 
18zımgelinıc bu bayram araba. 
la.rile şehir tramvaylarının hiç 1 
de fark.lan yok. Hatta tramvay
lar "dolmuşa hır adam,. olmak
tan ve "i4'jip ka.kı§Illaktan,; ya
na. onlara tas bile <;!karıyorlar. 

Bele ŞU ge<;eıı dört bayram gii
nünde o kadar ileri gitti ki bu 
iş. Değme keyfine. 

Evvelki gece, yine oturan genç 
bir bayan feryad ediyor, yanın
da dımdik duran izbandud gibı 
bir erkeğe çlklşıyordu. 

- Siz şöyle biraz çckilı;cni -
ze ... Ezile ezile bir hal oldum. 

Ve adam fütursuz karşılayor
du bu şikayeti: 

- Nereye gideyim. Ben de 
ayni vaziyı:tteyim amma şikayet 
etmiyorum. O kadar canııun kiy 
metini bilen taksiye biner efen-
dim ..• 

Sıkıı;an kızın galiba ni'janlısf; 
yahud ağabeyısi olan eliğer biri 
biraz ileriden cevab vereli: 

- TakHiye binemiyen kadın 
yolcular tramvayda • ezilmiye 
mabkiım demek öyle mi? 
İzbandud adam dönüp hain 

hain bakU: 
- Pek İ)i ne yapalım efen -

elim.. ne emır buyurursunuz 
bakalım. 

Delıkanh da onun bu hiddeUi 
istiazama ayni fütursuzlukla, 
halt.it bıraz ela ıokatlayıcı bir 

' sesle boş yerleri gôstererek ce-
vıı.b v~dı: 

- Me»l'la ııuı-aya benim ya
ruma ... Tramvayın orta boşluğu
na gelebilinıınız. O zaman ne si
ze, ne de Laşknsına taksi ihti
yacı hasıl olmaz. 

yecek kadar kalabahk olan en 
alelade gaziııo ve birahaneden 
tutmıuz da en lüks saz.lı ve ya 
cazlı olan içkili gazino ve bar· 
!ara kadar hepsi tek tük müşte
riyi güç bulabildiler. Hele bay -
ramın birinci gecesi Maksim ile 
İzzet bahçesi ve Hamiyetin oku
duğu o caarunı yer .. sinek av
layorlardı. Fakat bereket ver -
sin ki dün bayram bitti ve ge
cesı de cümartcsi akşamı idi de 
adamcağızların biraz yiızleri 

güldü. Yoksa halleri harabtı bi
çarelerin. 

Bunlardan bir tanesi ile dün 
dllbah biraz konııştuın ve: 

- Ehhh .. dedim. Bayram siza 
yaradı. 

Hemen suratı allak bullak de
ği!ıti. Yiiziinde bir anafor karı
şıklıi:.'I oldu. 

- Bırakın AUahınızı severse~ 

niz, dedi. Bu kadar senedir ga
zinocuyum. Her sene şu kur -
ban bayramı gelirken ağzımı bı
çaklar açmaz. 

-- Neden? .. 
- Hiç i.~ yapamayız da on -

dan .... 

Hayretle sordum: 
- Sebebi ne? .. Bayram değil 

mi yahu?. Herkes izinli ve isti
rahatte iken <.-ğlenmeyc gelmez
ler mi? .. 

İkı kolunu yanlarına açıp a -
vuçlarıru havaya çevirerek: 

- Bunda bir sır, bir keramet 
var galiba .. fakat biz anlayama
dık hır türlü. Kurban bayramı 
biz gazinoculara nedense hep 
lı.csad getirir. Tam dört gün zar 
zor is yaparız. 

Garib bir iç ezilişi, manevi bir 
inanışla ayrıldım oradan .. ve ne
ye yalan söyliyeyim? Hanım ni
nelerin, büyük annelerin esrar
lı fısıltıları kulaklarımda dola.ı;

mağa başladı yine: 

- Hey mübarek bayram!. Na 
sıl da gözünün yaşı, şu rahmet
li gelişı ile belli olur. 

Dantelsiz bir ku.ruşluklarm yeri.ne dantelli bir kuru_şluklar darp ve 
piyaaoya kMi miktarda çıkarılmJş olduğundan dantelsi7, bir kul'uşlukla1·ın 
31/Marl/941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 
Dantelsiz bir kuruşluklar 1/Nisan/941 tm-ilJjnden itibaren art1k tedavül cl
miyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir'sene n1ilddeUe ya1rın mal san
dıklarile Cümhuriyet Merkez Batı;1:.as1 şubelerince ve Cümhuriyet Merkez 
Bankası şubesi bulunmaynn yerlerde 7...iraat Bank.ao.;1 ıubelerint:c kabul edi
lebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bHlunanların bunları nıalsandıklari1c 

CU.mhuriyct Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerine tebdil ettlrmeleri ilcln 
olunur. c9035t «12523;,) 

iÇKiSiZ SAZ Borsa Kıraathanesi 
Nezih bir aile ~alonu oJ;ın k1raathanern.izde her pazar saat 2 den 6 ya 

kadar memleketimizin taıı~nmı:.; b;ıy ve bayan san'atk:lrJarındao müt.c
fı8kk11 ıntikemmel ~:az heyet.ini d.inlemek fırsatını kaçı.rmay•nız. Ayrıca 

halk türki.ıleıi t.anırun.ış san'atk5r 

Malatyalı Tanburi FAHRİ'yi dinUye<•k•inız. 

Ereğli Havzası kömürleri satış birliğinden 
3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 

numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teı;ekkill eden 
Ereğli havzası kömürleri satış birliği, ahiren mevkii meriyete 
konulan 3867 numaralı kanun ve 2/14547 sayılı kararname 
hlikümlerinin tatbiki neticeııi olarak 1 kanunusani 941 tari
hinden itibaren tasfiye haline konmuştur. 

Satış birliğile şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelele
rin kömür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibeler
den doğacak hakları Ereğli kömürle.ri işletmesi tarafından, 

kabul olunarak kömür teslimatı i~bu mukaveleler hükümlerine 
göre yapılacağından bu husus için al.8.kadarların Ereğli kö
mürleri işletmesine ve tasfiye tarihinden evvelki muameleler 
için dahi merkezi Zonguldakta bulunan, hali tasfiyede Ereğli 
havzası kömürleri satış birliğine miıracaat etmeleri ilan 

olunur. 

EREGLİ KÖMÜRLERİ 
işletmesinden ;. ---

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2! 12899 
numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 
Ereğli havzası kömürleri satıı; birliği, 3867 numaralı kanun ve 
2 / 14547 sayılı kararnamerun tatbiki neticesi olarak 1. Kanu
nusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş ol
masına binaen sözü geçen birlikle taafiye tarihine kadar ak· 
teclilmi~ olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve işbu 
vecibelerden doğacak haklaı'. işletmemiz tarafından devren 
ve naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 Kanunusani 1941 
tarihimlen itibaren kömür teslimine müteallik talebler için 
Zonguldakta mahdud mesuliyetli Ereğli kömürleri işletmesi 
müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

' ! • 

' ' . 
I 

-
-

I 

r 

BURLA. 
BiRAOERLER 

Bursa ziraat mektebi müdürlüğünden: Tabıi tramvayda bir gülüşm• 
havası oldu. Biraz sonra da o 
koskoca dev tramvaydan inip 
gıtti. Bayram günlerinin bu ga
nb lı·zahurlen tramvaylar içın 
her giınlük vakalardanil.ır. am
ma .. ışte bu da bir bayram gü
nüne teoadüf etti ne dersiniz?. 

Bu hır füsun gibi kulağımdan 
günlumc ısliyen sesler ve fısıltı
lar arasında işte şu satırları ya
zıyorum ~imdi. Fakat .. neme la
zım ... O mübarek bayramın asıl 
mübarekliğini ben, daha doğ -
rusu biz gazeteciler daha iyi 
biliriz. Şunu bunu bilmem anı

ma ... Senenin en rahat, en me -
sud günleri bizim için bu mü· 
barek kur~run ilk üç günüdür. 
Ve bir de şeker bayramının ilk 
ikj günü. 

1 Devlet DemiryollarJ İlanları 1 
Muhammen bedeli 1940 lira oJan 20 aded clokomotil kazaolar4nı yt~ 

kamak için bezh ve dışı helezoni tc.-llı lfistik hortum 12XlOX35X53) ac,;ılt 

cksillrne usulılc satın alınacaktır. j\llinakasa 20/1/911 pazarteı.; gümi saaı 
11 de Sırkcc:ide 9. iı;lctınc bınasın:..ıu A. E. k<'misyonu tara!ındiuı yapıla
caktır. 

Her 5 ·ne olduğu gıbi bu sene de 1/1/941 Uırihinden itibaren uşa.ıı<la I 
cinsleri y.a :..ıJı fidanların ınuhteJif tıevılf>ri mektebimiz Jid<1nlı~ında sa tıı::a 

çıkaı;tlını~tır. 

Bayram gecelerinde Beyoğlun 
dan :L;tanbula gece dönüşü ya • 
pan tramvayların bazan öyle ko 
mik, bazan da öyle çirkin halle
ri oluyoıı.ıu ki... insan onları 
ba.şlıba~ına bırer yazı mevzuu 
yapmak ihtiyacını duyuyor. 
Hem hır röportaja hepsi sığar 
mı bunla.rın . iyisi mi geçelim. 
Beyoğlunun t·ğlcnce yerlerin

de bayramın az çok tesirı gö -
rüldü. Fakat zannetmeyin ki iş

leri .güçleri arttı. Fazla kazan~ 
yaptılar ... Hayır .. bilakis, o bi· 
çareleı in nc'<lcnsc bayram gecc
lPri ıı;ınslan yoktu. Yılba~ı ge-ı 
cesindc ıi;'lle atsanız yere dü~mı-

- Neden? .. mi eliyeceksiniz? .. 
Bakın anlatayım size .. Hem bu
nu bilmiyecek ne var ki.: Kos
koca senede .. yani üç yüz altmış 
bı>s; gümle ancak beş gün için 
gazeteler tatil yapar .. Bunun ı

kısi seker, üçü de kurban bay . 'ı 
ramlarına tesadüf eder. Tabii 
biz g:ı7.eticeler de koskoca se -
nede ancak bu beş günlük tatil
den iHtifade ederek istirahat c -
der veya gezer, tozarız ... J(endı 
keyfimize yaşıyabiliriz. 

Fidaıı ulınnk h>tiyenlerin Burst:•da mektrp ıni..ıdürlüği\ne bnş vurmala
rı rica olunur. 

Mektebi.ıııi~cıe satıJ111~kt.a. olan cinslt·' sunlnrcbr: •9• 

isteklilerin aynı gün \'e Eaatte kanunl vesaik \.'e 145.5 lira teminatla 
komll:yona muracaaUarı lfıı..ın1dıı-, Şartnameler parasız olarak komisyon-

ŞeftaJi Mu;;;n.ula 
K<tyı~ı Top ve adi akc.~y ... 
Erik Mo:ıklora dan veriln•ekh.>dir. (44) 

Bunların en fazla gununti 
kurban bayramı teşkil eder de 
onu daha ziyade severiz. 

Her mesleğin, her memurun, 
hattfı her sınıf sanatkarın bir 
senelik izni, haftalık reposu .. 
mevsim tatili.. falan vardır da 
biz zavallı gazetecilerin böyle bır 
şeyleri yoktur. Ancak istifade 
etmek .. iki veya üç gün gezebil
mek için küçük çocuklar gibi 
bu bayramları iple çekeriz ... Yak 
!aştıkça el çırpar sevinç duya -
rız ... Gelip geçince de içimize 
hazin ve sonsuz bir acı çöker .. 

Kiı az Gladiçya 
Vi~nc Gühbrişim 

J+;hna J.!azı 

Arn•ut 
Muht lif ._ Ş! lı ve aşısız Amerikan L~r. çubul<ları. 

Fen fakültesi dekanlığından : 
Sınaj kinlya cns(itust\ için bı 

kanllta nıünı.caaUarı ittin olunur. 
a~iııJ4ın alınacak1ır. isteklılerin de

(ı74) 

Bu hususta belki biz çocuklar • 
dan daha haklıyız ... Çünkü onla· 
nn daba birçok bayramları, eğ
lence ve tatil günleri de vardır. 
Fakat bizım? İşte dediğim gibi. 
Yalnız ııeker bayramile bir de 
kurban bayramı. Bunun için ben 
onlara şu ismi veriyorum: ( Ga-
zetecilerin bayramları). !=========================== 

Fakat bir de patronlara sor_ Lüleburgaz 1941 Köy bütçeleri 
malı ... Bilmem kı onlar da bıı Lüleburgaz - 1941 yılı içini ta yarıda kalmış mekteb binala-
bayrama iştirak ederler mi.. et- tanzim edilen köy bütçelerine ı rının tamamlanmasına ehemmi· 
mezler mi?. Tabii orasına rüfai- köylerin bir çok mühim ihtiyaç- yet verileceği gibi daha bir kaç 
Ier karışır. tarı için tahsisat konmuştur. 1 yeni mekteb binası da inşa eeli-

Dıiniş Remzi KOROK Bilhassa bu yıla kadar başlanıp ! . lecektir. 

- Ncrclisın oglum? Dedi. - Elbet cltıet! Bu kadar ac~- ı Fakat şimdi bir dakika bile 
- Almanyalıyım madam. le i~iniz mi var? burada durmak istemiyorum, 

- ~~~s~1~"~t:e~'.şi~~~~~ = ~~b~b~adam. Bı·r çalgıcının seyahatı· ~~~nı:r~n:~t~:ı~~ k~~~ 
ağrıt~I;ı~'.~~yıı·. Üç N~r~:e c:;~:· haııgi ~~~;~i~?:~::ı·fi~:f~e e7:~.N~: 

Bu sırada ev sahibesi madam kıt'a ve mf.'mleket dahilinde bu- lı•••••••••••••••- 129 •••••••••••••••• .. ' raya gidlb Mikaellayı bulursam 
Mari oda kapmından içeri girdi. I lunabileccğini uzun uzadıya dii- derim. Aklım başıma geldi. Etrafıma 

1 

_ Teşekkür ederim oğlum! teessürlerim kısmen zail olacak-
Kapırun dı.şarısından muhavere- ı şündüler, ta.ııındılar. En nihayet Napoüye gelir gelmez madma- baktım, ne Alferd var, ne kimse. İn~al!ah siz sağ selamet Napoli- j tı. Mikaellaya arkadaşımın başı-
m.izi ışıtmiı; olmalı ki misafir ka-ı bana: zcl Mikaellayı yahud hizmetçi Rüya gördüğümü anladım. ye muvasalat ecliıllz de sc.nra na gelen bütün felaketleri anla-
dı.na: - Naııoli ne tarafta ?Dediler. Bertayı bulurum. Yine aklıma Düşüncelerim çok. sürecekti. bize mektub yazarsınız. O za- tacakUm. 

- Bırakınız azızim! Sebebı - Bilmiyorum madam. Sev- ne geldi! Bundan ı;ıonra Bertayı Ev sahibi: man biz de geliriz. 1 Burada da madam Mariye an· 
seyahatini sormağa kalkışırsa - gili arkada~ım Aiferd Müller bu' alıb da ne yapacaktım? _ Ne düşünüyorsun oğlum? Kadının bu arzusuna çok se- !atmış ıclim. Halbuki madmazel 
ruz çocuğu ağlatırsınız. şehrin İtalya lnt'a.sı dahilinde _ Acaba Mikaella benim ni- Dedi cevab olarak: Hiç ma- . di MikaeUa daha ziyade müteessir 

Decli. Diğeri: bulunduğunu söylemişti. şanlını boğulduktan sonra ben dam derneğe mecbur oldum. vıı:_ ~~ki madam Mari, lakin ! olacak. Öyle ya nişanlısı boğu-
- Vah! Vah! - Ha tamam tamam! Napoli sana hizmetçimi verir miyim? - O kadar düşünmek iyi de- ben mektub yazamam ki. !ur dahi~ keder etmez mi? Kim· 
Demekten kenelini alamadı. ltalyadadır. Hatta geçenlerde demez mi? g"ı'ldı'r. bilir kaç aydan beri Alfrecli bekli 

k - Adam sen de! Elbet birine 1 d B' uk dan 
- Ya insanın baııına neler ge- ocam Napoli balıkçıları çok pa- Zaten ben de Bertayı almak- - Hayır madam' hatınma bir azdınrs yor u. ıçare çoc orman 

tiyor ! Hele çocuk daha on sekiz ra kazanıyorlarmış. Biz de o ta- tan vazgeçmiştim. şey geldi de. y İki ko:u kadın ile ev salıibe-1 geçerken beygirden düşmemiş 
yaşında bile yok; kısmet, talih rafa gitsek. Sevgili arkadaşım feci bir su- - Ne gibi? si lakırdıya koyuldular. blsaydi, nişanlısını kaybetmiye-
neredcn nereye? Deyib duruyordu. rette telef olub gitti. Artık gö- - Sizinle biı-likle '1apoliye Komşu kadın ile benim iyi cek, şimeli başına bu hal gelmi-

lkinci kadın da 18.kırclıya ka- Beni evine kabul eden insani- zünıe evlenme girer mi? Napo- gitmek, zevceıllzin böyle bir ar- kalbli ve gayet saf bir çocuk ol- yecekti. Düştüğü yerden hemen 
n~tı: yetli balıkçının maaile Napoliyc !iye bile gitmek istemiyorum, zuda buluntluğunu söylemişti - duğumdan bahsediyorlardı. 

1 
kalkıp arabasını arkasından kos 

- Kimsesi vok mu imiş? gitmek fikrinde bulunması zih- fakat Alfred Müllerm akılıeti niz. Ak.şama kadar böylece vakit muş olsaydı, elbet yetişirdi. Hal-
Dedi. Ev sahibesi beni merak- nimi açtı. Sevgili Alferclimin ni- vahimini Mikaellaya birer birer Kadın biraz gülümsedi: geçirdik. Akşam üzeri komşu buki buriu akıl edememiş. Ola-

landırmamak makliadı ile bu gi- ııanlısı madmazel Mikaellaya şu anlatmak liizım. Hiç olmaz.sa oğ- - Doğru oğlum amma o 18.ti- kadınlar evlerine çekildiler. cak.. . Ben olsaydım ( biç 
bi suallen• bir nihayet verilmesi adamı tavsiyt! etmeği dlişündlim. lanın ne için, ne yüzden boğuldu· fe tarikiyle söylemişti. Napoli Ev s~ hibe!li de: nişanlımı ka~ırır mı idim? 
liizumunu eliğerlerine ihtar ettik- Henı pek münasib olacaktı. ğunu anlasın. nerede? burası nerede? - Ben de yemeğini hazırlı- Ah al)ıbunları Mikaellaya söy-
ten sonra' Alfrcd Müller nehire düştilkl~ıı Dün akşam rüyamda yine Al- - Vah vah! Cidden e.sef e- yayım oğlum. liyeceğim. İhtimal beni Alferdin 

- Şimdi nasılsın oğlum? sora nehrin sahilinde beni bıy- fredi gördüm. Sağ im'~ gibi be- derim. Diyerek aşağı indi. Ev sahib-1 yerine ~atoya kabul eder. 
Dedi. . • huş bir balde bularak evlerine nim ile latife ecliyor, gülüb oy- - Birlıkte gidemeeliğimizden !erinden pek çok hazzetmiııtim. Fakat nişanlı ~ıfatiyle değil, 
- Çok şükıir, madam. Size götürüb güzelce tedavi eden nuyordu. Bir aralık; · • dolayı mı? Bunlar Viyanadaki ve Münib- o cihetten Alfredin yerini tuta • 

pek çok te<;ekkür ederim. Bugün köylülere para vermek islecliğirn · - Fredrih haydi sabah oldu. - Orası da var amma asıl deki adamlıı.r gibi gülmiiyorlar .. 1 marn. Beıllm mertebem Berta i-
yola çıkmak niyetinde idim, fa- halde asla kabul etmiyeceklerini Gideceğimiz yer uzak. Dedi. mesele başka idi. Arkadaşım Al- . Hele ev sahitıesi madam Mari /e miisavi, binaenaleyh madına-
kat ricamı kabül etmiyorsunuz. söylemişlerdi. Vakıa cebimde I Gözlerimi açtım. Bilmem ken- fred Müllerin Napolid, nlşanlıeı daima oğlutiı, yavrum diye hitab 1 zel :A'.!.ikaellaya pek çok hizmet 

- A._ O olamaz. Evvelce de bir kaç lira var. Fakat bu in- dim:i nerede zannettim. Olanca bulunduğunu söylemiştim. ediyordu. Komşu kadınlar bile edebilirim, aıten o da beni yal-
eöylcdiın. Zevcim giderken misa- saniyetli adamların da para ka- sesimle: - Evet. benim ile büyill< bir adam gibi ruz başıma bırakmaz. Napoli de-
firimi bir tarafa bırakma dem. bul etmiyecekleri meydanda. - Canım beni de hiç uyut - - Bunlar gayet zengin, ev konuııuyorlardı. Alfred ile btı- dikleri ı;ehirdc hiç tanıdığım 
Ze,ten rahatsızsınız. Henı,en bu- Bunun için bunlara başka suret- muyorsun, gilnnilyor musvn? bari< sahibi i~er; Eğer siz d luşmaktan evvel bunlara tesadüf yok. Almanyada da kimsem yok. 
giin yola ~ıkmak olmaz. Refika- le bir iyilik yapmak lazımdı. Ma- Daha sabah olmadı. Ortalık ka- ~poliye g®ni~ olsaydınız size etu\iıı olaydım hiç buradan ayni- Onun ıçin Mjkaell:inın eVi bun-
larına dönerek: Öyle değil mi dem ki Napoliye gitmek istiyor- ranlık. bir iyilik yapına,sı için madma- maz, ev sahibi ve oğull~ ile )ıir- dan sonra bana ana baba kapısı 
)lardc<; dedi. J !ar, ben de bunlara refakat e· biye bağırdım. ! ı:eı ldikaellaya sö;ııli.Yecektim. likw balıkçılık eder geçinirdim. olmalıdır. Amma kabul etmez· 

1 -· Be{jilrt8§ kazası nnt'vıJ.t 
Jarmılıı, yedi Jc,.JJth 33'1 dojuın
ltt ~in ilk y<>klamala. \ 
Pi ile 312 iJl 3all ~lu !'1111" 
Bll:tlı 11& ilıöy&t -tın her -ı 
ol<k1la itti .,atk ihtiyat yok•i 
htJn e 1an yaprlaceld:.ır. 

2 - YokJr.ma 1~1 1941 PR· 
zıı.rtesi gilnönOOıı itibaren şube 
merkeziıııle ya.pslacaktır. 31' ila

1 
335 doğumhı rnbsa.tl< ve ihtiyat 
eralJJl paııartesi. çarı,amba ve· 
cuzı.ıa pnlen ve hen üz askerlik 
çatına gı~ 337 doğumluların 
ille sah ve ~ günleri sa< 
bahfeyin saat 9 dan 1!! ye kadar 
devanı edecektir. 

3 - Yoklamaya gelenler nü• 
fus ~. iki aded vesika fo• 
toğrafı, musaddak ikamet vesi
ltaaı ve san'atki:r oliı.nların ~
DQtla.rmı göı>terir meJtye ve ti
oa.ret odiıı.snıdan a:kbktıı.ı·ı r613mi 
vooajk ile ihtiyat erat da as• 
kedlk ~anın da beraber 
getlreceklerd'Jr. 

4 - İstıınbul haricinde (Taş-. 
rada.) bulunan mezkôr yokla "' 
ınalara tiıbi eratın bulunduk
ları malıaliin askeriik şubelerin« 
müracaat ederçk ilk ve ihtiyat 
yoklamalarını yaptırmaları ve·· 
ya bir mektupla ı;ıı.ıheye bildir• 
meleri lazımdır. 

5 - Yoklamaya zamanında 
gelmly<.nler ve bunları gönder· 
iııJyerek istihdam edenler hak· 
kında aııkerlik mükellefiyet ka
nununun (18, 83, ve 94. üncü) 
maddelen tatbik edileceği ilan 
olup ur. 

RADYO 
12/1/1941 PAZAR 

9.00 I'r0Jı:r;1111 18.00 Progr.-ı.111 

9.03 Habt:·rler 18.03 MtiLık 

9.18 MULik ı8.50 1'füzik 
9.45 Ev kttdını 19.30 Haberler 

* 
20.ıSMüzik 

12.30 ProJ(ram 20.30 Konu~ına 

12.33 Mli:ıık 120.45 Müzjk 
12.50 H~bcrJer 21.15 Konu~ul<l 
13.05 Müıık 21.30 ·reuı il 
13.25 Müı.ık 22.30 Hc.ıber1f'r 

* 22.50 Müıik 

23.25 Kapanı!S 

'~Yeni Sabah,, ın 
ilan fiyatları 

---<>--

Baı;lık maJmı olarak 7" 
Birind ı.ayfada ı.a.ntimi 500 
lkinci ,, ,, 350 
U!.iineü ,, ,, 300 
Dördiineü ., ,, 100 
·~inci ,, ,, 75 
Altıncı ,, ., 50 

ÇUKUROVA KIR KOŞrsu 
Pazar günü şehrimiz gençlik: 

kulüpleri arasında, beden terbi· 
yesi genel dırektörlüğü atletizm 
federasyonunun tertip etmiş ol• 
cluğu altı bin metrelik "Çuku· 
rova,, kır koşusu yapıldı. 

Kırk atletin iştirak ettiği bu 
koşu stadyum ile Ovaköy ara
sında yapılmış. Bil'inci gcnçlili: 
kulübünden Hikmet Tarcan bi
rinci, Bebrul Tezcan ikinci, öğ
retmen okulundan Sen·ct Sür
mdi de üçüncü olmuşlardır. 

!erse başımı alır, bir tarafa ce
kilirim. Açlıktan ölrniyereğimo 
eminim, kolum vücudiim çok 
kuvvetli. çalışır, çabalar bir lok
ma ekmek yerim. Alfred olsaydı 
şimdi bu kadar uzun düşünmiye· 
cek idim. Ç\inkü onun ile doğru· 
ca Napoliye gidecek, beri de Mi
kaelliinın adanılaı·ından irni~im 
gıbi kapıdan içeri bilaihtiraz gi
recektim. Arkadaşım bunların 
gayet zengin adamlar oldukları· 
ru ve evlerinin şato tabir edilen 
gayet büyük bir han olduğunu 
söylemişti. Klınbilir ben kapıyı 
çaldığım giin uşaklar açacaklar, 
beni bir dilenei zannederek eli· 
me ya bir mark tutuşturacak • 
lar. Yayud: 

- Bozuk para yok, öteki ka.• 
pıya ? .. 

Diyecel<ler. O zaman ben <le 
söyliyeceğimi bilirim. 

- Pardon mösyöler. Kılık kı· 
yafetime bakıb da beni bir di· 
!enci zannettiniz. Ben madmazel 
Mikaellarun niııanlısı mö$yö Al• 
fred Müllerin sevgili arkada~ı
yım. Biz onunla aylarca birlik le 
bulunduk. En nihayet çocuk 
madma.rel için nehirde boğuldu, 
gitti. Berılm paraya ihliyaı.:ııt• 
yok. Madmazel muvafakat et • 
mezı;e ııalonuY.<la da oturacalc 
değilim. Yalnız bunu haber ver· 
meğe g .. ldinı , 

(Arkası var) --- .• 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 
N riyat Mtidüru: Macid Çetin 

B<isıJdıl;ı yer: (H. Bakir GUrıoylar 
ve Cecnaleddln Saraçoglu matbavı) 
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