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u vd n eşy için. YAZAN: 
değil, eşya insan için 
olduğunu derh 1 HALiDE EDiB 

hissedersiniz ,._ _____ No. 
47

_ 
Yeni elekır·k şe- L 
bekesi için mal

zeme alınıyor 

~!:s Saf 

a ı e eri e !Çocuklara kurtar- Keşifler İhtiralar 
d . . .d ma yurdu ıslah · ' Doli - Bağ, pek geniş bir ara

zi içindedir. Bir tarafı İngiliz 
l."Onak bahgelerinde görülen 
"Lawn,, denilen yeşil bir çayır
lıktır. Ev.in önünde güzel bir 
gül bahçesi var, ark.ası yemi§fiJr 

Bayan Vcsimin annesi bu ihti
yarın kız kardeşidir. Ayni nesil-
den olduğu gibi en çok oturdu-

yar ım ışı yenı en 0 1 unu y 0 r ııaçıar 

t an Z 1• m o ı u n u y o r En faydalı ~tetik antiseP.' ğu bu evdir. En çok diyorum, 

ve seb7..elik. 
Üstü taş kemerli, beş on ayak 

merdivenli bir mOO.h.alden doğ
rudan doğruya salona giriliyor. 
Dö§cme, rahat İngiliz koltukla
rı ve kanapeleri, bir paravanın 
otesi de yemek odası. Bu evde 
insan eşya için değil. eşya insan 
için olduğunu derhsi hisaedersi
nız. Dağınık diyemem. Fa.kat 
ekseri garb usulü döşeDmiş ev
lerin koltuk ve kanapelcri asker 
gıbi <lızilınemiş ise bile olduğu 
yere ka.kılı gibidir, burada eşya
yı istediğiniz yere çekersiniz. 

çünkü bazan oğulla.nnuı evinde Bu hususta bir isviçre 
oturuyor.-~~~ hulisa herke~ firmaaile anlaşın• yapllch 
o kadar birbınnın halası, teyzesı 

Bu suretle şimdiye kadar yapı
lan itirazlar önlenmiş olacak 

Bu salonun iki yanında sütun
lu ve gölgeli teraslara açılan bir 
ço"k oda var. 

Ben ıçincl, yani evin üst kamı. 
dayını. Odalanın bir dam - bah-
çesine açılıyor. fi* 

amcası, dayısı, yeğeni ve saire
si ki, bir zaman sonra insan 
kim.kim.in nesi olduğunu hatırla
mıyor. 

Bu ihtiy.ar kadın yetmişin üs
tündedir. Fakat gönlilon beş ya
şmdadır. Endamı bir kız gibi in
ce, yürüyüşü eaUmn söğüt dalı 
sallanıyor gibi ihentli, daima 
gülüyor, tonmlarlyle oynuyor, 
herkesle şaka ediyor. Arkasında 
Lulmow kıyafeti, yaııi beyaz şal
var, yahod bol etek, arkasında 
uzun bir gömlek, baş örtü.sünün 
altından beyaz saçlan bukle buk 
le sarkıyor. Yü.di buruşuk, fakat 
hata ince, gülerken bazı kız ço
cuklarda olduğu gı1>i burnunun 
üstü kırpLŞ.lyor. Hulasa çok ca.-

• 
Elektrik idaresinin §ehir da· 

hilinde mevcud on bin voltluk e
lektrik eebekesine ye:ı.iden otus 
beş bin voltluk bir şebeke il&
ve etmek için iki seofdenheri ça,.. 
lışılmakta olduğunu yazmışt:ık. 
Bu tesisat için şimdiye kadar 6 
milyon lira sarfohmmuş ve da
ha 12 milyon liranın saıfına lü
zum hissedimiştir. 
Elektn"k idaresi bu tesisat için 

yeniden 5 transformatör, büyük 
kablo, ve lüzumlu diğer mal
zemeyi almak için faaliyete geç
miştir. İdare bu hususta bir 
İsviçre firmasiyle anlaşmıştır. 
Anlaşma daimi encümene sev
kolunmuştur. Bu tesisat geldik
ten sonra yeni şebekenin büyük 
bir kısmı tamamlanacaktır. 

Dün viliyetie,. vnli 've beledi- rafından yapılacak müracaat -
ye reisi doktor Lut fi Kırdarın ların ~kli, 3 - Y atciıın taleb 
riyaseti albnda bütün kayma- edenler hakkında yapılacak tah
kamJann ve belediye muhasebe kikat, 4 - Tahkikattan sonraki 
müdürü Muhtar Acarın iştira- muamele, 5 - Yardımın mebde 
kiyle bir t.oplantı yapılmıştır. ve nihayeti, 6 - Yardımla mü-

Toplaatıcfa asker aılelerine kellef olacak vatandaşların ta.
yapılan yardımlar ve yardımla ıifi. 7 - Yardım mükcllefiye
mükellef tutulan \-atandaşlar tinden müstesna olanlar, 8 -
tarafıDdan şimdiye kadar aıa.. Y ardunla mükellef vatandaşlar 

kadar makamlara yapılan iti- hakkında mali tahkikat, 9 - ı 

razlar tedkik olunmuştur. Tahkikatın kimle.· tarafından / 

Luknow şehrini bir zümrüd 
kuşak gibi saran güzel bahçeleri 
istediğim zaman seyredebiliyo -

zib bir mahliık, ve onun için ev L• 
halkı dalına peşinde bir düzüye ısans muame~ 

İtirazlar tasnif olunmuş ve ve ne suretle yapılacağı, 10 -
bunlann izalesini temin etmek ' Tahkikata, mükellefler tamfm
maksadiyle asker ailelerine yar- dan yapılacak itirazların sureti 
dnn işi on iki kısma ayrılmış • tedkiki, 11 - Yanlı.~ ve müker
tır. Bu on iki kısmın her biri rer tahkik.atın sureti terkini, 
için muayyen {?Ckillerde hal ça-ı 12 - Takibat, ve tahsiff~t. rurn. 

genç ihtiyar bu bdmın boynu- ı ( • • k • 
na atılıyor. En çok sevdiği şey e Cfl geCJ ıyor 

Bu evde üç nesle mensub sa
yısı eJliyi geçen insan yaşıyor. 
Bay Vesim, yani ev sahibi ba
na kardeşi Şakireyi çok hatır -
lattı. İkisi de çok neşeli, kahka
haları sari, konuşkan ve sıcak 
kanlı. Bay Vesim Luknowda 
büyük bir avukat, ayni zaman
da taıunmış bir iş adamıdır. Fa· 
kat ailesinin arasında bir çocuk 
kadar basit ve müşfiktir. Bil -
hassa ailenin küçükleri ile çok 
arkadaş, hepsi eve gelir gclmeZ 

musikidir. Nerede saz, söz varsa --?--
releri tesbit olunmuştur. , Asker ailelerine yardım işi 

Asker ailelerine yardım işinde bu suretle tasnif olunduktan 
aynlan on iki kısım şunlardır: sonra, şimdiye kadar tatbikat-mutlak haber alır, gider. Bu aebeble ihracatçllar 

Bugünkü Hindistanın toprak- •• . 
ta yasıyan halkımD sefaletine m uşkOI vazıyette kahyor ı - Yardıma muhtaç ailele- ta tesadüf olunan müşküla-

rin şart ve vasıflan. 2 - Muh- tın ortadan tamanıiyle kalkaca
tacı muavenet asker aileleri ta- ğı tahmin olunmaktadır. 

sebeb olan amilleri tetkik ettik- -0-

onun etrafını sarıyor. 
Bay V esimin babası bu evde 

yaşıyor ve birlµ~i neslin en yaş
lısı bulunuyor. Ailenin ve işle
rin başı o imiş. Fakat yaşının 
ilerlemesi bilhassa gözlerini kay· 
betmek üzere olması onu, her i
!)ıni büyük oğlu Vesime tcrket
mıye mecbur etmiş. İ!'j ıuı:mnnı 

bilemem, fakat evin ve ailenin 
başı şimdi Bay V esiındir demek 
sırf onun resmi mevkiini söyle
mek için, yoksa ailenin de, evin 
de, hatta Bay Vesim.in de ha
kimi ve iLmiri Bayan Vesim
dir. 

ten sonra insan onlan şu su
retle hulasa edebilir: 

Arazi sistemi Hindistanda ye
re göre deği ir, fakat başlıca iki 
şekil altında görünür. Birincisi, 
zeİnindari üsulü. Yani büyük 
arazi sahibJeri topraklarını kira 
ile köylüye verir; bu sistem da
hilinde köylünün toprağı yok -
ltır. İkincisi, Ryotari si temi. 
Yani topr.ı.ğa köylü sahiblir ve 
toprak umumiyetle kücü.k par
çalara taksim edilmiştir. Şimali 
Hindıstan, hudud vilayetinin bir 
kısmı müstesna, Zemindari usu
lüne tiıpidir. Ve köylüyü kira ile 
i~iği. vP Yasadu?ı tovraktan 
bazı yerlerde, Zemindar, isterse 
kolundan tutup atnuya hakkı 
vardır. Devlet toprak vergisini 
Zemindardan alır. Bu, Çarlık 

devrindeki Rus toprak sistemi
ne hayli benzer. 

(Arkası var) 

İhracat için lisans muamele
leri vekilette t~k.il edilen lisans 
bürosu tarafından yapılma- D ·· ·d •dh 1" O ·ı · • h • ğa başlanmasından sonra lisans un yem en ı a at erı erımıze arıçten 
işle~in geciktiği ve ~u ~en eşyası aeldi taleb artıyor 
bazı ıhracatçıların muşkill va- .5 
ziyette kaldıkları öğrenilmiştir. 

Talirna.t.ne.me ahkim.ına göre 
\"ekiiletten yapılan taleblere 5 
gün zarfında cevab verilmesi i
cab ederken bu müddet 8 - 10 
günü geçmektedir. Bu vaziyet 
ihracatçıları 7.arara soktuğu 

gibi itibari vaziyetlerini de sars
maktadır. ~nkü hariçten ak
reditif .açan müşteri iliracabn ge 
cikmcsi üzerine parasını ba.n • 
kadan geri çekerek ihtiyacını 
başJ<a mah~Jerden temin et -
mcktedir. 
Münakel~t Vekili gitti 

Bir müddettenberi şehriniizde 
bulunan Münakalat Vekili Cev
c.1et Kerim Incedayı dün sabah 
Giııata. rıhtımından kalkan Ma
rakaz vapuriyle bandırmaya 

hareket etmiştir. 

-M--

Dün muhtelif memleketlerden 
yeni bir parti idhalat eşyası 
gelmiştir. Bu mallat' meyanında 
Bulgaristandan eczayı tıbbiye 

ve kimyeviye, Sigara kuğıdı, de
mir eşya, boya, kontrpliik, ber
ber bıçağı, Yunanıstandan asid 
sülfonlt ve cam ~elm~. Buna 
mukabil 100 hın lir lık ihracat 
muamelesi kaydedilmiştir. Satı
lan mallar İsveç Vı=> ltalyaya de
ri. --Maca.ristan. Yugoslavyaya 
fındık, BWgaHst n Yunanista
na taze balık ve saireden ibaret
tir. 

lnhisarlara memur 
alınacak 

-»«-

İsveç ve ltalyadan memleke
timizden koyun derisi ~lmak 

için yeniden bir çok talebler ol
muştur. Bu vaziyet piyasad~ki 

fiyatların artmasına sebeb ol
muştur. Son satışlarda tuzlu 
kuru koyun derileri 47 c H:,ı.va 
Kurumu derileri de 70 kuruş ü
zerinden muamele görmüştür .' 
İhracatçılar lsveçe serbest dö
\'İZ!e satış yapma:kta oldukların
dan bu mahreci ltaıyaya tercih 
etmektedirler. 

Maliye Vekili An
karaya döndü 

Bayram tatilin'ı İst:ınbulda 

POLISDE 
Babalarından profesör Mucib 

Delhi'de çok bahsetmiş olduğu 1 ADLIY EDE 1 1 ......_ ________________ ..........: İnhisarlarda açılan münhal
lere tayin edilecek memurlar 
için bu ayın 22 sinde bir imtihan 
açılacaktır. İmtihana yüksek, 
lise ve orta mekteb mezunları 

ayrı ayrı kabul edilecektir. Bun
dan başka Zirnat Mektebi me
zunlannın da badema inhisar -

geçirmek üzere şehrimize, ge

len .Maliye Vekili Fuad Ağralıl 
dün akşam ki ekspresle Anka-için onu görmeden tanımıştım. 

seksenini geçmiş olduğu halde ibrahim 30 sene 
hala en genç Hindli kadar va- • 

tanperv~ •. m~_cke~i ~a~da hapıs yatacak 
yazılan ıçtimaı, sıyası butun neş- .. 
rjyat.ı dikkatle ta.kib ede.o dinç Suçlu agır cezanm kara
fikırli bir münevverdir. 1ngi- rım sUkOnetle karşıladı 
lizce biliyor, muhakemesi sağ • Kendi.sini terkederelc Mustafa 
lam kafası aydınlık herkes ona ile yaşadığından münfe.ilen met-

. ' ' . resi Fatma Binnazı saplı jilet 
fıkir dan.ışıyor. Odasından. nadı- biça.ğı ile muhtelif yerlerinden 
~en ç~kıyo.r,. f~a.t salona ı_nerse yaralıyara~ ~>lclürmclde suçlu 
ıtına ıle gıyınıyor. Avrupaı koa- Hacı lbrahım.ın Birinci Ağırce
tiım, başında fes var. Konuşur- zada görülen muhakemesi diın 
kcn derhal bizim "efendi ndam" karara bağlandı. 
Ingılizlerin "Gentleman dediği-~ Hacı ~brahimin bu ~ar~ketin-
.. _ " de tasmim ve truımmut bul un-
orn k oldugunu derhal a.n.hyor- duğundan önce idam edilerek ö
sunuz. Esasen bu örnek adam İ· lüm cezasına çarptırılmasın<ı 
çin ne coğrafi, ne de içtimai hu- ve sonra .. Fatma Binnnzın bir 
dud olmuyor, onlara şarkta, ya- müddet kendisiyle yaşadıkt?n 
hud garbde, fukara yahud ?.en- so~r~ ~~ustafa?'a kaçm:ısı haf:J'-

. fl · ·00 ~~ .. adüf ed letıcı hır tahrık sebebı oldugu 
gın sııu arın ıçı e ~ o- dikkate alınarak ölüm cezasınm 
bilirsiniz. 30 sene ağır hapse tahviline ve 

r • 

Yeni Saba 
ABONE BF..J>El.J 

Tlirklye Ecn6bl 
SENELiK 1400 Kl'f. 2700 K .... 
6 AVLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

750 • 1450 • 
400 • 800 • 
160 • aoo • 

16 ik ncikanun 941 PERŞEMBE 
18 Zlfhlcce 1359 

.3 iklnclkAnun 1356 
G n 16 Ay 1 Yıl: 941 - Kasım 70 

Guneıı Ö~le ikindi 
2.20 7.19 9.48 Ezaıtl 
8.24 13.23 15.50 VauU 

Akam Yatar lm&ak 
12.00. 1.37 12.35 Ezan? 
1 01 19.40 6.88 Vasatı 

DİKKAT 
cYen Sabah» • gönderllen yazılar 

ve evrak neıre la n edilmesin iade 
olunmaz ve bunların kaybolmaların· 

dan dolayı hiç bır meıullyet kabul 
edilmez.. 

müebbcden amme hizmetlerin -
den malırumiy~tine kara verıl
di. 
Bir hırsızhk suçlusu 

beraet etti 
Bir gece Fatihte kahveci Ha

sanın dükkanına pencereden gir
mek suretiyle çelrmecedeki altı 
yüz seksen beş kuruşu alıp ka
çarken yakalanan Hızır.. dün 
Sultanahmed Birinci Sulh c(;za 
mahkemesinde muhakeme edil -
miştir. Hızır .. önce poliste parn 
aldığını itiraf etmişse de diinkü 
dunışmada inkar eylemiş ve pa
ra aldığı hakkında kat'i bir de
lil de bulunnıadığınd:uı beraali
ne karar verilmiştir. 
ŞUbheli bir doğum 
Yeşildirckte oturan Dudu 

nfunında bir kadının evvelki e
ce bir çocuğu olmuş ve fak t 
bu ynvru ölii olarak doğmu -
tur. Belediye doktoru taraf n -
dan yapılan muaycncd bu do
ğum şüpheli görülmüş ve cesed 
morga kaldırılmıştır. Tahkıkn
ta devam olunmaktadır. 

Eteğinden tutuşarak 
yanan kadın öldü 

İstinyede Yeniyolda 11 sayılı 
evde otur.ı.n 1291 doğumlu lste
mat kızı Marika mangaldan ln
vılcım s1çrıyarak eteı;ri.nden tu
tuşmuş ve muhtelif yerlerinden 
yanmıştır. Beyoğlu hastahane -
sine kaldırılan Marika dün sa
bah ölmüş ve defnine ruhsat ve
rilmi5tir. 

Bir adam nalınla gezer
ken dUşdU ve öldü 

lar idaresi ziraat tahrir kontrol 
memurluklarına kabul etlilmele-j 
ri kararlaştmlmıştır. 

Hollandahlarm bayramı 
Holanda milli b:ıyrnını mü

nasebetiyle dün şehrimizdeki 

Holanda koru;oloslıane.sinde bir 
resmi kabul yapılmıştır. 1 

rnya avdet etmiştir. 1 

Teşkil:.Uandırma umum 
mUdür!UğU 

Ticaret Vekaleti teşkilatlan

dırma umum müdürlüğüne ta
yin edilen eski İstanbul l\Iınta
ka Ticaret Müdürü Avni Sak-
man bugün yeni v~ifesine baş
lamak üzere Ankaraya gide
cektir. Avni Sakman dün Tica-
ret Müdürlüğünün islerini yeni 
müdüre tamamen devretmiştir. 

Arnavutkoyünde Karataş flO
kağında otwan 57 ynşlanndaki 
Nuri evinde nalınla gezerken dil 
şüp muhtelif yerlerinden yara
lanmış ve Beyoğlu hasta.hanesi
ne kaldınlmL~ır. Yaralı Nuri 
bir müddet sonra ölmüş ve def
nine ruhsat verilmiştir. 

---Hizmetcimi, h mmm 
Hırs~z bir hizmetci değil bir 

evin hamile bir hanımıymış 
Kaşar peyniri ihtikarı 

Paganltıda bakkal Ando· Dün Sultanahmed Birinci 
nun kaşar peynirini fiyat rnüra- sulh CC?..a mahkemesinde cid-
kabe komisyonunun tesbit etti- den çok güzel ve güzel olduğu 

g-i fiyattan fazlaya sattığı gö _ kadar da gülünç bir mahkeme 
oldu. Bir hırsızlık suçu olan 

rülmüş ve milli korunma ka- esas davaya .. 0 kadar işler ka
nununa muhalif hareketinden do rıştı, 0 kadar olma lık ve tah
layı asliye ikinci cezaya veril - min edilmedik itiraflar girdi 
ıniştir. ki hayret ebnemek imkans:z 

Dünkü duruşmada şahidlerin oldu. 
celbi için fnulıakenıe başka bir Mahkemeye sevkcdilcn ve 

gun.. e bırakılmıştır. Sirkecide Ziyanın evinden yirmi 
bir parça ev eşyası çalrnakln 

Atinanm hapis kararı suçlu bulunan ).felfthat genG, 
nakzolundu akça pakça bir kadındır. Ve 

• iddia olunduguna göre de Ziya-
Birinci asliye ceza mahkeme- nın evinde hizmetçidir. 

si tarafından randevücillük yap Geçenlerde evden yirmi bir 
makla suçlu madam Atina hak- parca kadar ev eşyası alıb kaç
kında verilen iki sen mahbusi- mış ve bir d:ıha da görünme· 
yet kararı temyiz ceza dairesiu- miştir: Zi~a der al onu buim~ş 

. ve polıse ıhb r e rek ) ıle 
ce suçlu lehınde olarak bozul • ı birlikte tutulub adliy ye tes
muş ve &va dosyası ıade olun- lim edilmiştir. 

lahat lıiç inkar vadisine sap
madan ve kendinde gayet bü
yük bir hnk gördüğü hal \'e ha
reketinden tamarniyle belli o
larak : 
"- Hukim bey demiştir. E

vet .. iddia doğrudur. Fakat CŞ· 
yalar çalınmış değil, alınmı~tır. 
Hem de ben kendim aldım. Ar
tık o evde ve Ziya ile ya.şaya
m1yacağımı anladım tla onun i
çin aldım ve ayrıldım. Çiinkü 
ben o evde bir hizmetçi değil 
bir evin hamını... Bir tane<:ik 
ba.yanıyım. Hatta ic,ıb ederse 
muayene de olurum. Karnımda 1 
Ziyanın tam dört aylık çocı)ğU· 
mı taşıyorum. Varını.la şu me
seleyi anlayın ve hallrdin ar
bk.,, 

Bu itiraf ve ifaaat iizerine ı 
hakim Resid yapılacak b'r şey 
bulamadı ve u lu oldu w ı · ddia 
edilen Mclahatın seı·lx>. t hıra -
kılmasına karar verdi. muştur. Muhakemeye yeniden Dün yapılan dw=u • da Me-

ve naksen ba.~lanacaktır. \, _____________________ _, 

Ahnacak tedbirler tiklerden biri Fotmaldehid'dir-
kararlaştarlldı Yüzde 40 karbon, 6.7 hidrojetı 

• ve 53.3 oksijen'den ibaret ola' 

lstanbul belediye.si "Çocukla
rı kurtarma yura.u,, nu yeniden 
tevsi ve ıslah etmeğe karar ver
miştir. Buna sebeb son günler
de yurdda bulunan anormal ço
cukların bazı hadiselere sebeb 
olmalarıdır. 

Dün çocukları kurtarma. yur
du istişare heyeti. bir toplantı 
yaparak yurdun ıslah ve tevsii 
için alınacak tedbirleri tesbit et
mişlerdir. 

Bu tedbirlere nazaran anor -
mal çocuklar yurdda hastalık 
derecelerine göre ayn ayn kı
sımlara ayrılacaklardır. Bunun 
için Yeşilköydeki mües.5e5ede 
tesisat tevsi olunacakbr. 

Yurdda para mukabilinde ai
le çocukları da alınarak tedavi 
ve tedris oltmacaklardır. Bun -
lardan ayda 12 lira alınacaktır. 

Bugün yurdda 127 anormal 
çocuk bulunmaktadır. 

Hava Kurumuna 
yapılacak teberrüler 

Ankara - Türk Hava Kuru-
muna yapılmakta olan tebcrrü
lere dair bugün bize verilen ha
berler<le Eskişehir halkının ku
ruma 9.220 lira verdiklerini bil
dirmektedir. Bu arada Süley - ı 
man Çakır 1.100, Sait Kuru 
1.000, Sabri Kılıçoğlu, Mebmed 

1 
ve Ahmed Kanatlılı beşer yüz, 
Kamil Er<lcn, ::Mustafa Kara
mürsel üçer yi.iz, İbrahim Öz -
poyraz ve Mehmed Rüsdü Yazı
cıoğlu iki yüz ellişer, Murad A
tılgan, Hakkı Üşer, Hasan, Yu
suf ve Hasan Tozrnançoğlu iki 
yüz, Bekir Kiraz, lbrahim Ol -

•'mer, Hacı Hakkı, Ahmed Çakır, 
G:ılib Erden, Baki ve Ömer yüz 
ellişer, Kazım Esin, Mehmed 
Kara, Nahıd Ölçen,· Etem, Nu
reddin, Mehmed Ali, Hüseyin 
Çıkılı, Hilmi Arapcı, Reşid, Meh
med Basmacı: IIilrmet Özgün, 
Cevad Ungür yüzer lira •,:ermiş
lerdir. 

Rizcde orman müteahmdi A-
kif Sadık oğlu 600, Mersinde Sa
id ,.e Vilyam Rika.des ikiscr yüz 
lira \'ermi~h:rdir. 

Diğer taraf tan kurban bedeli 
olarak dokumacılar kooperatifi 
Hava Kurumuna 100, Karabe
kir 30, .doktor Hakkı Sarman 
ve Lütfü Atmacı onar, Tarım
sun Sarı İbrahimli köyü halkı 
69. Yenice köyü 130, Avcı köyü 
89 ve Kösebalcı köyü de 39 Ji-• ra, Ankurada Yarbay Naci Er-
gin, Albay Nureddin Sezer, ba- I 
yan Güner, Lütfiye Esen, Nuri
ye Coşkun. Bcdı-.iye Akman, 
Fahriye Sönmezışık, bayan Sü
reyya Dursun, Ziya Buldukoğlu, 
Erzincanlı Ataman ailesi Aşir 

Atılma, Remziye, Mehmed öz
bayrak bayan Cahide Orpen, A
li Zühtü Akyol ve Said kurban 
bedeli olarak 227 lira vermişler
dir. 

Yine Ankaı ada Ali Akbaş, 

Devrim ilkokulu üçüncü sınıf ta
lebesinden Gülgöz birer canlı 
kurban verdikleri gibi lnegöl'ün 
'l'ahtaköprü nahiyesine bağlı 12 
köy halkı dn elli iki canlı kur
ban ile on kurban bedelini Hava 
!<urumuna tebeı rü eylemişler -
clir. 

BELEDİYEDE 

Yeni bUdçe tedkik 
olunuyor 

Belediye varidat büdçesi dün 
riyaset tarafmdan daimi encü
meı1e sevkolunmuştur. Daimi 
encümen bu sabahtan itibaren 
yeni varidat büdçesini tetkike 
baslıyacak ve ubatta §e}ıir mec 
li ine scvkedilec ktir. Belediye 

· t bü lçesi de bugiinler
de muhasebe müdürlüğü tara
fından hazırı nacak ve makamı 
riyasete verilecektir.-

bu madde (odunun takt.iriyle İS' 
tibsal edilen) metil alkol buhf.· 
nnı, pli.tin.ize edilmiş amyanl 
gibi sıcak bir madde müvncehe
sinde hava ile karıştırmakla el
de edilir. Metil alkolü havanJll 
oksijeniyle birle!jerek, bir gaz o
lan formaldehid'i teşkil edet· 
Suda kolay erir. Yüzde 40 sll 
ma.hlülü piyasada foı-malin adi
le satılır. Formaldehid tiyatro. 
sinema havalarını dezenfekte. 
pis havayı temizlemek i~in kul
lanılır. 

A2. mikdarda formalin süttcJÔ 
bakterileri öldüren tahanımüre. 
yani sütün ekşimesine mi'ıni o
lur. Jetatinle birleşerek fiuıı. 

münhal olrruyan şekle sokuklu· 
ğundan dolayı endüstride çolı 
kullanılır. Süt şekeriyle ve (lak· 
toz) la birleştirilerek formami.Pl 
yapılır. Soğuk almamak içiJS 
kullanılan boğaz pastillerindeO 
biri budur. Pastil emilince için· 
deki formaldehid serbest kabl' 
ve ağıı:la boğazdaki mikroblatl 
öldürür. 

İlim tarihinde en mühim ke
şiflerden biri. frengi tedavisin· 
de kullanılan salvarsan'dır. A.1· 
man kimyagerlerinden Erlicb 
frengili hastaların kanlarındll 

yaşayan parazitleri öldürebileO 
bir madd nin keşfi üzerinde ç~ 
çalışmıştır. Bu parazit kücücUlı 
hayvanlardan ibaret olan pro
tozoa şınıfına girer. Bu küçücü) 
hayvanlar tekamül sırasınd• 
bp.kterllet"den yüksek sınıfa gi· 
rerler, insana daha ziyade> beti' 
zerler. Bazı ilacların ?:ehirle'1 
tesirinden daha kola nıJ9: 

mrlar. Kuvvetli organi7.asyonJıı: 
riylc muayyen zehirlerin hücuııı 
!arından şüpheye düşerler. J{il· 
çük protozoa hayvanlnnndııJI 

mütcvellid olan frengi ve sıt.Jll' 
gibi hastalıkların münasib mad 
de bulunduğti takdirde kimye1'f 
usullerde teda'\-i edilebileceği 
süphesiroir. Bu halde mesel' 
frengi parazitleri veya spridO 
get'lere hücum edili civardııl< 
höcreleri tahrib etnıiycn kiltl 
vevi biı- madde bulmağa kalı 
yor. 

Erlich canlı boyama yolun 
c~an yürümcği muvafık buldtı 
Mu:ı.yycn boyalar. canlı nesiclt 
re wk ulursa nesci öldürmeksİ' 
zin boyayabilir. Bu boy<ılaı:'" b~ 
klSlmları diğerlerine naza~ 
daha koyu renkte boyarlar. g 
lich frengi tedavisinde bu boyB 
1n nlan birinin işe yarayaca.ğıll' 
düşündü. Böyle bir madde bıJ' 
lunursa bunun ııaraziti doğrıl' 

dan doğruya öldürmesi veya pi 
razite arsenik gibi zehirli biJ 
madde vermesi imkan dahilin& 
değil mi? sualini <lüşilndülcf 
Erlich ile Guttmann Etil mavi 
sinin ~;ıtma parazitlerini pek if' 
boyayacağını buldular. Bun~ı.ıtl 
sonra 605 madde üzerindl! te& 
rübeler yapan Erlich frengi pj 
razitlerine hücum eden ıua .. de' 
yi buldu ve buna Salvarsan ,,e: 
ya (606) adını verdi. SalvarssJI 
yüzde 3.3 hidrojen, 8.7 oksijeJJo 
7.7 azot, 39.3 karbon ve 41 31' 
senikten ibarettir. 

MAARIFDE j 
YUkaek ikti~ad ve 
ticaret mektebinin 

senei devriyesi 
Yüksek iktısad ve ti~ 

mektebinin 58 inci sene.i de# 
yesi bugün saat 14.30 da mi' 
tebde tesit olunacaktır. Bu OJ" 
rasimde mekteb direktörü, P1'1_ 
fesöder söz alarak mektobin " 
ribini ve şimdiye kadar g~ 
ği tekamillleri izah edeceklef 
dir. 

Bu merasüni bir çay ziyafei' 
takib edecek ve ~ece bir JJıJ' 
verilecektir 
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HABE ST HER SABAH -
imparator Haile 

nutku dinledi. 
Selase söylediğim 

Sonra elimi sıktl. 
Orada hazır bulunan Habeş 

büyüklerine takdim edildim 
Afrikadaki lta1yan 
haldmhn:~finin sonu l 

Nüfus davasının esası olan "Evlenmek,, 
Çok çocuklu 
olunmalı? 

Yazan: Eski Kars Mebusu General M~~~iddin Akyüz 
-1-

Aje.ns -u:'.ign:ı.flarmfüı.n öğren- f 
m;ş bulunuyoruz ki Habe~istaıı- i 
du d~ İtalyanlara kar§ı c:cte { 

nasıl teşvik 
aileler nasıl 

edilmeli? 
himaye 

~--~~~--~1:11~~~-~~~~-

harbı başlamı~tır. Hnrtum şeb- H .. ,.,ruh d (E l · ı 

(Bu miihim esNi ya.zan ~i Kaı-s mr.busn merhum ge
ncrtl l l\luhitltlln Akyüz, ovvelce Tahran ;.·e Uahire büriik 
el<:ilil~l.,.rinde bull1Jlm1u;tu. 1930 S<"nesimle Iüthire lıii~iik 
ol_çisi ik•·n Ht\1~1-;tan im parat-Onı Un.ile &liıı:;c'nin · tıM: 
gı~•nıe ınerasiıninde Türkiye Ciimhurj ·cfüıi t uı il etmek 
Yaziresiyle tavzif edihrıbj ve bu mii~hetlc Adi~ababaşa 
gitmijtiı·. 

· d b 1a - ı azretı m anıme v em- I rm c u!mrr.aaıcı .. a o. ugu ar- . be .. t• . okl - ı ., . 1 ruz. n wne ımm ç ugu~ e I 
tık. ü~ ~a. vm Habe.~ıstan mpa- I iftih ed ü. ) d i..,t· B , 11 .1 "' l' . , . 1).. · ar ecegım cm .• \T. u . 
ra1.oru :.ıı e .,c asıe nın :\.Oy- h ta 1...: • ta iht . usus c:sıu ve yem rı e :ya
ter ajamıımn hususi mulı'lbiri

zılı pek kıy~tli sözler vardır. 
ne: '·it2lyanla1· ttırafııır!an A-
dis-Ababa lllPydanına dikilen Bugünkü milletlet'ct·' nı.ifliS ço

ğaltmak Hiyast.t1nin bnşta gcldi
lıeyh<'li yıl(arak yerine Yuda a.s-
lanını temsil eden mermer hey-1 ğini, en kuV\·etli, en kudretli 

Omdl:\ ayni 2a1na.uda Tiirkiycnin Adlcıabaııa elci:-:i oia.rak 
ir~ıpa.rat<>r Haile Scln~ tarafından katn.ı e<iil<'n sayın 
W}l~oı?at, bu ~<ıyam dilikat SC)"1)ha.tinin notlarını z:ı.pet-
_mı.";otır. Ht\bfışntanm, yculden hürri) ete ka.VlL'.\ffiaSl arife

smde hu&unduğu bugUnlerde bn mühim notları nesret-

keli dik-tire<.-eğim.,, dediğini öğ
rendik. Hatta maz1uın Hab--.şis
tanın ~imK:ar hiikürndarı: 

millctlerm kesafeti nüfuslarına. 
dayanarı:.k hayat sahası haklan 
iddia etmekte olduğunu görüyo
nız. Geçen sene intişar eden bir 

- lt.s>lyanla.rın giinleri sayılı
lst..anbul gazetesinde bir çerçeve 

dır. Hao,"..>İŞlJ\Jlm kurtulacağı, 
adil ve meşruti bir hükumetin içindeki yazının hiilasnsı şudur: 
ktınıla~ğı gün yalondtt'. Gece- (Almanyada en büyük bir ma

m~kl~ tarihi bir hizmette buhınduğuoıuı.a em.i.tıiz.] ~ 

23 Te:=ırinievvel 1930 _ Per
şembe: 

Port-~nitl'dcn Frarısız Sam
boı:e vapuru ile Cibutiye lını:eket 
e~t~: Vapur o kadar ılolu idi 
kı, gucbela üç kişilik bir kama
rachı benim için bir "atak b 1 b"ldil J u a-

1 er. Yemek yok • 
Yer yo!>. ' , Yaı.acak 

Vap~ı·du benimle beraber İs-
veç sefıri .M. de Bil d V p M e var. a-

ur_ a~~lgaskarıı. giden Fransız 
zabıtlcnyle bir kışlaya b . B b enzıyor. 

u sa ah ı3 t. e: 10 da kalk:-
mı~tık. Saat 4. Kanalı geçmek
te devam ediyonu. 

* 24 Tl.şrinicvvet _ Cuma: 
.~ugi.'.~ huva biraz ı:;ıcukça. 

Do1-t ""''" au·,n b" 1 . • w o........ ı oy e gıcteecgiz. 

* ?G T · · - esrınıewel l !\30 . paz.a.r: 
Gece sıcu.k ve rutubetli idi. 

Sabahleyin vanUiütör de if}lemi
Y~rd.u. Benim kamaramda Rcu-J 
111Yon adnsmn giden bir Fransız
la 3 yaşında hır oğlu var. Bazı 1 
kamaralardu. 3, 4 kişi var. Ci-
lıutiyc dı.thu iki gün lazım. 

1 
* ! 

Di.in ?.e~~ Belçıkanın Adisaba-1 
haYa büyuk elcı Rıfatiyle gön- 1 
d:rcıiği Hclsen.for elçisi Mon-
tııeur , .. ., . . . ,... 

1 
.. .. t.. 4•~ .... xım 1 .erar ı e goruş -

tun. Evvelce 6 sene Hnbeı:ıis-
lnndo. li<!f' · • • . ır mııı;ı. Aclisababa ve 
saıre hakkında kıymetli malu -
mut vcrdı· B ·· · ugun tet ·· ... 8 teşrınicvv 1 l evvucun 
lliyor.. e c e Yapılacağı söyle-

Habe§lerin ekseriyetle başları 
açık. Yalına.yak. Fakat hepsındc 
eski model d~ olım biı· tüfek var. 

* 30.10.1930 - Pc '§embe: 
Adis:ıbaba, geniş manzarası 

hm:ı. (Yeni çi1<ekler) demek. 
İstusyonda askeri nıuzika ile 

karşıl:ı.clılar. Belqika lsveç he
yetleri ele beraberdi Veliahda 

l dalya vardır. Bu madalya or
leri Gajjam tepelerini inleten 1 dunun en büyük kahramanına 
44 davulun sc~L"li tanıyan ve 

1 1 ı1 1 b. likte ha verilmez ... Ancuk çok çocuklula-
bugün ta yru ara ır. r · ı ra verillr.) Blmları tetkik ile ya-
bctmek mecbunyetinde kalıi.u 

zımızın ha.emini büyi.iltmeye -
esh; askerlerimden ytiYJercesi 

ceğiz. F...ski zamandan bugüne 
kıt'alarından keçara.k s~tiık ku

kadar çok çocuk yetiR,tirmcnin 
mandanım Ras Moug"8h.ı'nm 

vatan ve millet hizmetlerin.in en 
Gojjam tepesine d.ikt.igi b<~yr.a. -
• .. . başında geldiği bir kaziyyei 
gın altına ko3maktad1T.,. So7l~ . . . 

· · d ·ı" ed. ı~ 'I' b] muhkeme olarak kabul edilmış-
rım e ı <ı.ve 1yor J\.l nı. us- . y . . t · · k 

takdim eltiler·. Aal\t·r.i hep bir- t .. nb ; . t d ı tir. alnız ıtiraz ve emyızı a-
likte tcfU4 ettik Otomobillerle !gtaarlp e mu ...:ı elz;roane nCeca e '"'aenn ı -· bil olınıyan ve kat'i olan bu ı 

~ . . ~- • yan oıuu arının .nııpu. 1 . . .. 
tahsıs ettüdP.rı ilrnnıetg-nhları - da sıJuştırılm.ıya bn.şlauac.•lğıllln muhkem kazıyyerun tatbılu 
mıza gittik. Ben bir katiple o- ' ilk te.zahü.rleridir. beden! ve mali kudrete dayanır. 
turan Lehistan murahhasiyle o- :Mısırı istila emeliyle ha.reka- Her vatandaşta bu iki kudret 
turuyorum. Kahirede maslahat- ta lm§l!yan bir askeri km·vetin tam olarak bulwıamaz. Bunun.! 
güzardır. ı bu kadar az bir müddet il:~inde için her memelekette çok çocuk-

!,Ia:,iciye Nazırlığı~ı ifa edt•n i istila şöyle dunmn tahtı Lc;galin- lu vatandaşlara. yardım edilir. 
Mosyo Hcyroyu gcldı. İmpara- de bulundurduğu topraklan bi- Eski zamanlarda bu yardım 
tor t.nrafından no vakit kabul le müdafaa edemiyecek bir hale ferdi tcşebbiislerle yapılırdı. Za-ı 
edileceğimi bildireceğini söyle- gelmesi nihayet harb taıünin .manımızda içtimai teavün ve ba- j 
di. Gece bir yere çıknuıdım. Za- maldis bit- cilvesine atfolunabi- si.ret a.m!-.1e h.ianetleri arasında 
ten gidilecek yer yoktu. Yor - lir. Zira biz Tilrkler çok iyi bi- mühim bir yer almıştır. Meşhur 
guuluk da vardı. liriz ki hurbde galib olmak ka- iktisad<_$1 Maltosun nüfusun ço

A<lfaababadu fahri Konsolo- dar mağlup olmak ta vardır ve ğalması aleyhindeki nazariyesi 
sumuz Mösyö Lop isminde bir mağliıb bir orduya gUlmek her tahakkuk etmemiş ve bu hiznıc
A~ma ndır. 18 senedir burada. i- k&.vimden ziyade harb içinde yo- tin mahiyet ve şümulü gün gcç
~UJ. 1.stas~·u~ gelmişti. Şchırde ğurulmu~ civanmerd Türk mil- tikçe genişlemekte ve her mem
bır çuk emebıler bahusus gaze- Jetinin elinden aelecek bir hare- leketin mali bünyc.sıne göre çok I 
teciler var, televviiç merasimini ket değil<lir. ~cak: çocuklulara yardım için müsta.-
görm~e gelmişler. Şehirde bir t Veyl mağluba!.. kil servisler teşekl·ül etmekte-
çok bmalar, yollar yapılmakta-, Deyip yenilen istihfaf etme- dir. 
dır. OturJuğumuz bina da reis- mckle beraber Afrikadaki İtal- Cümhuriyet idaremiz memle-
lerden birisinin imiş. Dış::ı.rtSın- yan hakimiyetinin son günleri- kette nüfus art.ırmak umdesini ı 
da daha amele calışıyor. ni yaşamakta olduğu da. bir ha- kabul etmiş ve bu husustaki fa-

31.10.1930 - Cuma: ldkattir. al.lyet sahasını genişletmeğe tc-
Saraydan bir bliylik memur Osmaruı tmpara.iorluğunun şebbüs ettiği sıralarda yeni dün-

geldi. Tercümanla beraber bir zu.fınclıuı istifade ederek Trab - ya harbi buhranı baş göster -
otomobile bindik. Öniinıüzde ar- lusgn.rbe yerleşen, Habeşistanın miştir. Geçen sene çok çocuk
kamızda birer mlitreıe suvari silfil.ısızlığından cesaret ~ı.lurak lulara yardım hakkında matbu· ı 
vardı. Atları kiiçiiktü. Ji::frad gi-1 Ra.slar diyarını zehirli tayyare at sütunlarında yeı.zılar intişar * bi gi~inmişti. Ayaklan ôEcngide \ bombası yağmuru altmda bu - etti ve hiikfunct Büyük Millet 

2~. Te~~inievveı . 1930 Salı: bermutad çıplaktı. 1 naltan tlalya.n satveti I'rab~us- Meclisine kanun layihası tevdi 
. Dun gundüı ve ge c k 1• (Arka."lı va.r) kıyılarmda olduğu kadar Habe- etti. Çok çocuklu hakimlere yar-
ac latif . cc J.ev a a-

geçtı. Temen taraflıu-ı- -------=====----- şistan lrn.yal1klnrında da can çc- dım kanunu çıkarıldı. Bugün de 

~~r~~; yağmur yağdığı gö~ülü- Kırtasiyeciliği kal- 1
1 
kişmeğe hsı.~lamıştır. her t::ı.rafta (vatandaş çok mah-
Frenk1eıin '·Sonun baı:ılangıcı., sul, çok çocuk ycti§tir), şeklin-

Rırk elli sene evveın· Fı dırmak için f tlcdikl•·ri denı~·c girmiş olan de tavsiye hitabe ve kitabeleri-
~n ~ibu~i valisi iken ~be~~: Belediye lıey<'ti fenniye mü-I Afrikadaki !t.alyan hakimiyeti 

1 

ni işidiyor ve göı liyoruz. 
k:~~~~u~ı.·cn MUsyö Lagard'la dürlüt:rü, müdiriyct iı1i11 alına • ı ni terneiin<l•~-n sarsan clarbeler Yazımızın asıl gayesi memle- • 

cak malzeme hususunda kırtasi- bu hakinıiytti yıkacak derecede 

kal
Cibuti'ye varnıanw•n 4 yeciliği kaldırmak üzere bir tek-ı kuvvet ve ı:Udet kcsbetti. Maz-
dı. ._ saat lif yapmıştır. Bu teldüe naza-

ran heyeti fenniye inşaat a~l- lfım Hnbe~ h!füürndarmın sözle-

13.ssienin diliyle konuşail o ta
lihsiz hükümdar değil, bizzat ve 
binnefis tarihtir. 

ketinıizM aulhde ve ha.rbde çok ı 
çocuklulara yardım hakkındaki, 
muhkem kaziyyenin ta.tbikin
deki ihmalden do.~an bUyUk, 
derin ve tehlikeli zararları tet
kik ve kaziyyenin tatbiki imkan 
ve çarelerlıti ara~-tırmakbr. 

Gayemizi tetkike başlamaz -
dan evvel çok çocuklu kimlere 
demeli. Bunu mütalaa ed.e<·ı>j'.;ri.z. 

Kimlere çok çocuklu demeli? 
Bu memleketin haHne göre tak
dire bağlıdır. Bizce memleketin 
bugünkü mali durumuna göre 
4 - 5 çocuklulara, çok çocuklu 
diyeıniyeccğ"iz. 

Çok çocuklubrı ikiye ayıraca
ğı.;~. Manevi yar'd1ma (ni!jan , ma
dalya ile taltife) li'ı.yı.k çok ço
cuklular, maddi ve manevi yar
dıma layık çok çocuklular. 

Alelıtlak altı çocuk ana ve ba
bası mılnevi yardıma layıktır -
lar: A~-a.ğıdaki şartları haiz çok 
çocuklular maddi ve manevi 
yardıma. layıktır. 

1 - On sP.kiz ya~mdan aı::a-ı· 
ğı altı çocuğu olanlar (mektebe 
devam edenler 25 ya~ına k~dar) I 

2 - Fakir olanlar. . 
l 

Maddi yarrum şunlardır: 1 
1 - Vastta.lı vergi ve resim

lerden muafiyet. 
2 - Altıncı, yedinC'i, sekizin

ci... çocuklara de let biitçcsin
den, hayır cemiyetlerinden ma
aş tahsis edilme.:;i. 

3 - Umumi ho.stalıaneler ve 
hükfunet ve belediye lıekimleri 
tarafından parasız muayene ve 
tedavi cdilıncsi. 

ettiğimi?..den ~ok azdır. Altı ço
cuklu ç:oktur, fakat 18 yaşından 
a.~ğl ya~1:a altı çocuğu olan 
pek azdır. Çüıi1tü altıncı çocuk 
doğduğu zaman büyük çocuk 
18 yaşına girmiş o1ur, girmese 
de bir iki s~ne sonr:ı 18 yaşına 
girerek çok çocuklu sartı bozu
lw-, ayni zamanda 18 yaşına yc
ti1;en çocuk babasının yardımın
dan çıkar, bellti bir iki sene son
ra babasına yardım da edebilir, 
yani m!istahsil olur. Fakat 18 
yaı-;ından aşağı olup hepsi de ba
balarının kazancına bakan altı 
çocuklular hakikaten ve müsta
celen yaıı:l!ma muhtaç vatllll -
daşlardlr. Bu vatandaşlar köy
lerde niabeten az fakat kasaba
larda ve hele şehirlerde pek ağır 
mu.zayaka içindedirler. Çünkü 
köylerde çocuklar yedi yaşına 
vardıklarında babalarının yar
dımcısı, muavini oldukları halde 
şehirlerde 18 yaşındaki çocuk 

bile yaşamak için lazım olan ti
cari, sınai teknik bilgileri kaza
namamış, hayat adamı olama -
ımştır. Diğer taraftan hayat 

ı::Uphesiz köylerde şehirden da
ha ucuzdur. İstatistiklere nll.7.a
ran nüfusumuzun yii?,clc sekseni 
köylüdür ve mcınleketl.'! vergi
nin yüzde seksenini 5ehirlilcr 
yermektedir. Vasıtasız vergiler
den köylü yalnız arazi ve hay
vanlar vergisi, şehirlilcı b:.na, a-
razi, hayvanlar, kazanç, buhran, 
müvazene, hava kuvvetlerine 
yardım vergisi verirler. Vasıtalı 
vergiler de bu §ekle y-ıkındır. 

4 - Umumi mı.kil vasıl;ala . Muamele ve istihlak ve buğday 
rında. ana bnba ve çocuklnrm koruma vergileri §Chir1il~re, bil
parasız seyahat etmesi. , bassa büyüle l"chirlflere has gi-

5 - Duhuliye biletine tabi u-1 biclir. Köylü, kasabalılar, buğ
mumi tamafja mahallerine (sine- i duy alırlar, ıle<Jirmende öğütür, 
ma, tiyatro, müsamere, plflj)' mahalle furununda ekmek pi-
parasız girmeleri. şirir, bu suretle vP<~itii ,-,lr""''ı. : 

b _ ı..eyu ve p!lrasız askeri çin buğday koruma, mu.ımele, 
ve mülki mekteplere tercihen kazam; ve buhran Yergisi ver
kabul edilmesi. mez. BUyiik şehirlerde mahall" 

7 _ Kiralık ev bulmakta ko- furunu yoktur. Ekmeği turun -
dan satın almağa mecburdur. 

!aylık ve yardım gösterilmesi. 
Büyü)< şehirlerde çoculdıılara. 

Bugün hüklımetimiz çok ço- hele çok çocuklulara kiralık e"ı 
cuklulara bazı para yartlınılan bulmak hemen mümkün dt.·~il 
yapmaktadır. Fakat adilane de- gibidir. Çok çocuklulıı.r kenar 
ğildir.Çünkü alelıtlak çok çocuk m:ıhnllelerde harab evlerde ki
lular müsavi derecede yardım ralık bulabilir ve h~ab evlerde 
görmektedir. Mesela zengin bir zaruret hallerine soğuğun da in-1 
vatandaşın 25 yaşında doktor, zimamiyle kendileri ve çocıık-1 
28 yaşında mühendis, 32 yaşın- hırı hast!llanır. . 
da. hakim, 36 ya.~ımla ti.iecar, 10 
yaşında bangcr ki cem'an beş ı Hayatta en zor iş çocıık bii.· 
çocuğu olsa yol vergisinden mu- yütmcktir. Büyii.mi~ bir insanm 
aftır ve keza bu şekilde 6 ~ocu- ı ne zahmet ve masraflarla yc
<hı olsa Sıhhat Vc1{liietinin 30 tiştiğinl duşHnelim. Yine düşü
llralık nakdi nıük5.fatm:ı mü:ota- nelim ki altı çoculdu bir aile i-

. Cibuti'yc eaat on buçukta ycleri vesaire içiı1 alınacak mal- rinde bütun bi.r milletin damar-
dık var A.·ı · gel- ... N · ı utı:ın.babaya gitm· zeme, heyeti fenniye müdürlügu larını tutuı:ıt•;nı.c:ık istiklal ate-
amına menıurlar geleli Hük~· mümessileı:-j a"asıııda teşekkül şinin ilk kıvılcımları s~;,ilıyor. 

hak Olur. Hem alehtlak be"' ve çin hiç olmazsa iki üç odalı bir Afrikada büyitk bir miistcm- -s 
lt ukl ı • F k t ev, nna baba ve çocuklar için 

met istimbot' 1 h . u- edocek bir komisyon tarafınd::ın "İtalyanların günleri sn.yılı-
Cibur .... ıy e rı tıma çıktık. pazarlıkla salın alınacak bu su-ı 

ı buyuk bir ~r.y d -·ı 1 . d .. t dır' .,
9 

::-.; egı. retle satın aima iş erm e sw·a .,. 
- .10.1930 • Ç~-amba. temin olunnca.ktır. Kimbilir belki de Hnile Se-
Cibuti'dc şımendlifere ~- elik "'wwwbf!:Jt ---·~:aı:sıe. 

lieyetl · ın · H ·d b · s· 1 ..-

leke s.~.ıta.n_ a.tın_m ~.a.tır_clı.yarak I a ı çoc u sayısı ço.hnr. a a 
- ün1 f yukarıda arzcttiğimiı: şartları k:::.ç tane yatak, yorgan, yastık, 

göçecegı g erın arı esıru yaşı-! elbise, çam.aşır, ayakkabı, kap 
yoruz. / haiz ve maddi yardıma layık çok 

A. c. SARAÇOGLU çocuklu ınikdarı 7..rul ve tahmin (Sonu sayf:ı 6 siUmı 3 de) 
~-a2!!i:ClllCa'XCllfAXCS1~.;.~~'!!!'!~-=!~st=z=~aı:ı~~~~c=-~-!~~~~dl['l~~""lll!~EM! 

a:ıwu 1 ' - "titi' 31! 

.eı e ayn kompartiınaula.r - ayır, ı are enım. .. 11,e 1 rr 
ayrılnuşlardı. Gece çöl kısın gelince, Mösyö Jak, Iiıtfen eli - ı 11 fi 0 J6 o IF\\ le ~ re~ il B 
geçtik. Ii'akat 0 kadar fen _ını nizde t.nbAncaların lmzır bulıı-l Z•"'\ c ıTA ' ~ U '6 G U ~ fGJ ~ U U 
sılı d a sar- nun, onların t..'l.yyarderinin üze-

1 
.... ~ ) 

zaten Dcyli de kollarını tutmuş
tıı. onlar Hannoru eve götürür
ken. Redlong Mis Editi sıkıca 
bil~ğinden yakalaml6 onları ta
kib ediyordu. Yol~~~ uk ki, uyum1j"d. iınkan rinden geçerken bütiin şarJÖı le- ROM ANI ,-r a 

tinizi tayyarelerinin pervanesi·! -- ---- U ©} '-O ~R c§ı fr e (6 Ü J 
Eabcş hududundan sonra Ha- ne boşaltacaksınız. 11 Y/ }Y 
~~~.~~B~~ili.Tu~ Pınnru~~mcl~. Pcrw~! '==============================~ ı 
.., mcrdıvenıi hUk • · · h 1 h d 11 k 1 :ıinc göti.ird" umet daıre - sız ayclut1ar hareket edemc2}- km peı·vancleri parç:.ı. parça ol- nim ııiE~'l attım dahilinde e- e er y.1 arı. .. 
l u. Orada sabah "uyı !erdi Ve ta 1 k ı ı g-ildi, anlamıyorum, imkanı yok. Ilodlon~ ve Deyli ellerinde ta->:ram ettiler. -r--

1 
• yyarc < c c;o ~ ze- 1 <. ı..... ~ 

deleıımiş olurdu. 1 Haydutlar bn hadise üzerine YavaA yavaş, çok dikkat.le i- banc1!ariyle orada idiler. 
. Daireye kad·.lr hepsi nıüscıı • h ü" y·· t 1 · · • 1 "il yavrusu ~ibi da\;ılmı~lar, c- lerlemeğc başladılar. Tayyare - Jak sert bir tavırla: 
dilab~lilerle Habeş askcrlerı· cti:ı.. -:. ıız ıntJ re.. :ı yiız mıhrc .. ı .., ~ o 
ı mışti He . . Haydutların tayyaresi kumsalı ve doğru koşuyorlardı. nin pilot mev!üine tırmanınca -=-- Sil:llılı değ-Biz, dedi, sil5.lı-
lakt · P mın ayakları çıp- üzerındc ilerlemcğe ba~iarutştı. - Artık inebiliriz.. Con Harmoru lövyenin üzerjnc larııw..z tayyarede kaldı. Bize 
dlik:· ~lan Öldürenler, öldUr _ bir aralık Jak kuyruğunun yer- 1 İki dakika swırn küı:Uk tay- yığılmış bir vaziyette gürdüler. 

1 sılilı çekece·;ini7.c arkadnşmızı 
lnı., erı asL1.nların Ydcleriııi baş- den kıı.tkuğını görür gibi oklıı.. yare kmnsah inrni~ti. Jıı.kla Mis Kalbi hafif hafif çarpıyordu. Öl- ölilnıden kurtarm1z.. 1 
t~n·~:kt.-ıknıışlardı. Gümii,cı, al- Fıkat Mıs Edit motöriln son Edit karlcngden dı:;arı atıldllar, memiı::ti. Redlong guyct soğuk bir tarz- ı 
dı. malı kalkanlılar da var-

1 
lnziylc tcpcl('me ta~ ;n.rcnin ü-1 J ak ileri koşmak isti yen Mis E- J ak haydudu doğrulttu. Ahu- da: 

Dnhn ilerid . b" 1 zerine iner inmez, Jak hazır tut· •

1 

diti koltuıdun cekti: na bakınca ne olduğunu anladı.! -- Biz d(' sizin fikrmizdcyiz, 
,..;lli b , e ır yerele bu:rtin tııgwu tab.-.1casın1 Iıaydutlaıın J)il k t d~ · 1 : T hl'k H llOr alnım p"rvrtnedcn lco l dit:e !'ev~.h \Crrli, :ırka.d:ışım ...... ayra:ınun12 11 

_ b 1 - { ·a , •;w. e ı e var.. arı "' - - J 

1 lcdim. Bize r 'f 0 
t ugunu söy-ı tayyaresinin pervanesine boşalt- Demin tayyareden il-:i haydudun pan bir parça. yarıılamıştı, yara-ı' D~yli il0 ;-mu yakındaki eve lc:ı-

c r:ı.kat e 1 ~ b"' .. t k b l b. 1 l .. · - ks B d .. t k.1 Habeş nıemurlıı.rı teı.;'.~kn u!uk ı. eve kaçtıkJ:wım gördüm ... Ya ü- dan çı ·an o u· .::ı.n rnmesı cg- 1 §ıyaca ··nuz.. en c sı;:ı :ı ·ı J 

Cümhuriyetimizin Şer~i et~er. Ve Mis Editııı küçük Moth'u çiincüsü nerede? belki bir tuza- ri yollar çi::l'rck akıyordu. ı edeceğim ve bn gc11ç ve güzeli 

Eve girdikleri vakit J nk hay
retten kendini alama.eh. Her ta
raf çok giizel dösenmişti. Güzel 
halılarl:ı bezenmiş bu çalışmıt o
dasını uzun, rahat ve yumuşak 
minderler, geridonlar, küçül{ 
heykeller süsliiyordu. 

Fakat bu sırada öyle hir ko
nuşma oldu ki, J ak bir aralık 
J'iiya gördüğüne inanacak oldu. 

Redlong gen<; tayyareci kıza. 

dönerek: 
- Etlit dedi, Harmorun ya

rasının pansumanını yn.pn.caksı
ııız .. Sonra bize iltihak cdccck
siniı .. Siz de .Jak benimle bera
ber yan odaya geliniz, si7..inlc k')
nuşac:ıklarım var. 

HARB V AZiYETi 
Almanya niçin 
Arnavudlağa 

müdahale etmiyor 
(Bat tarafı 1 , ... _,....dı)' 

Alman hava te.~ .Alt .. 
deniWe İtalyanlarla biıfikte ha.c 
rekete geçmiş bu1.o.nilııklan 
biliyoruz. Fakat 8adec8 bu taY. .... 
yııre filolarının lıalJa.nlann 
muhtaç olduklan yantmn yapa. 
bilmesine imkan yoktur. 

O halde bu terec1dldtirı nlir 
nası ne olabilir? 
- Halli çok güç görillm bu mu
ammanın anahtan Emııauya 
petrollerindedir. MaJt·nn olduğu 
üzere Almanya ve ltalyn, h~ 
len harb için muhtaç olduklan 
benzini ancak burada tedarik: 
edebilmektedirler. Saıyet Rus-
ya, kendi ihtiyacı kazşlsmda A\.. 
manlara benzin verecek va7Jyet
te değildir. Adedleri. bir hayli er 
lan Alman sun'i petrol fabrika
larının da istihsallu ihtiyncı 
karşılamaktan henüz pek uzak
tır. Diğer taraft.an bunla.r İn
giliz hava kuvvetleri tarafınd:ın 
mütemadiyen bombanblnan &

dilerek tahrib edilmekte, ayrıca; 
muhtelif noktalard& bulunan 
petrol depoları mütemadiyen 
yakılmaktadır. Bugihkü tay
yare ve rootörlü kıt'alar harbin
de benzin.in işgal etmekte oldu
ğu mu azam mevki göz.önünde ı 
bulundurulu.cak olursa, önümüz
deki baharda yahud yazda ni
hai rolilnü oynıyaca.lr olan Al
mn.nyanın benzine ne kadar 
muhtaç olduğu ve ne lmdnr çok 
henzhı stoku yapması icabetti~ 
ği Lakdir edilebilir. 

İşte bundan dolayı Rumen 
petrolleri Al.manya için en ha
yati rolü oynamaktadır. 

İşte Alnmnya ile İngiltere a
rasında bu hususta bir nevi zım
ni anlaşma ınevcuddur. İngilte
re hala Rumen petrollerini bom
balıyarak yakmamış ve Alman
ya Yunan - İtalyan harbine mü
dahale etmediği takdirde bu 
noktalara hi.icum ebniyccc:ğini 

zımnan bildirmiştir. Harblcrde 
iki taraf arasında. bu §ekilde 
zımni anlasmalar ~ ""·: "':~ 
L<;~<:wıı oıa.rak açık {'ehtt'l"nn 
bombardıman edilmemesi, mik
rob yıtlrnd zclıirli gaz harbine 
girişilmPmesi gibi. Diğer nol(ta· 
!arda ve ccbhelerde hatb en 
şiddetli, en amansız hir ~ekilcle 
~c~reyan edeıken bu nolttalarda. 
her iki taruf ta ihtirazla hare
ket eder. 

İşte İngiliz - Alman harb; ıde 
bu ihl.iraz noktalanndan biri 
ele Rumen petrollerin.in ynkıl

ması v~ Ynnan - İtalyan harbi
dir. Almanya bu lıVbe müda
hale ettiği takdirde numen pet-
rolleriıti feda etmeği göze alnı -
ğa mecburdur. işte Almanyayı 
durdurl\ll kuvvet t.e bu korl;u-
dur. M. 8. 

Pis sUtçOlel'" 
Belediye müfettişleri tarafın.

dan yapılaıı tedkilderde süt is

tihsali, toplama ve t.em mahal· 
!eriyle seyyar ~ütçfileriıı tcmiz

liğ·e riayet etmedikleri ve bir 
çok sütçülerin nıbsatiycleri 

mevcud lmlun.madığı tesbit edil

miştir. Bunlar be!~e tarafın· 
dan şiddetle takib olunarak ~ 

zu.land mlac.t ldu rdır. 

Deniz nakliye motörled 
Belediyenin et nakliyatında 

kulanmak üzere yaptırdığı de
niz motörlerinden üçüncüsü de 
tamamlmunıştır. 1ıışaatla.rı da
ha evvel tamnmJanan iki motö
riin muvakkat bbolJeri dün 
ya pılmıf;tır. 

panya içildi. Bu kısım ~: ?rdarn- dimdik semaya doğru yükse!nıe:- ğa di:şeriz.. Mis Edit 2urarmı~tı: bayanla me~gul oln.ca.ğım .. Ken-ı 
ki gib' büyü sı e- ğe ha.\jlaclı. Mis E<lit eliylP- öteki tayyare- - Bunu böyle bırakamayız disini hiç nlakadar ctıniyeıı bu 
d .k 

1 
w k ve şemsiye ıtibi Mı·s ..,..11·t Ş"kı•ak hır· k·· 'ı'K"hn ·ı ki .. dedi. i"'."' karışn.ınm beni nıeraklnııdırı-ı en B{;·açla d t> .ı.:.u .... ""' " ... nin pilot mc"1küni göstererek: ""' -

Dcyli sakız çiğner gibi rnırıl-
danaı: 1 

İki may . ruı an mürekkepti. atarak: 'ı - Görüyor musunuz, dedi, O sırnda arkadan bir ses işi- yor doğru!.lu .. 
munun trenden iirkeı-ek 

Uzaklaştıklarını gürdüm. - Bravo Mösyö Jak.. Sil:lh b-dkın oraya... tildi: Ja.k Mis Edite baktı, sonra 
lrullarunasım biliyorsunuz, ba -1 - Ne h n mi öldürdüm .. Be- - Merak etmeyiniz canım... Harmonın ayaklarını yakalııdı,. 

- Rt"?dlong yanlış hnrelcct c
d'yorsun l. 

S a m p · u an ı 



Herkecte lumaatler tebellür j 
eureğe b :\Jıdı. L~., 
~· reşi mUdllfaıı. ile wıatarııl: · 

öri beş t sonra, kili;ük moı- \ 
)ayı yarak mağblb eği-
ne hllknretmiş rdi. 

h _ ·ik 'Mollalara bile-· sal.ıırsız-
:ı,.;" b ' tlıiar.~ Molladan ilıcidi 

~k ·r g"! i Ou. ~ ,r 

f<.".:.Ji ıle bliyle idi. 

• e?Tis e-

alfa~ yalnı:-: üm!di-ketıini~ı. 
iht'y:ı :ı..-.:~r t ınnll ağa ıdi. ı 
Cazgır · mlil m l:y 
n~ğım ümiı7stiiiı;a :ili ' 
g5rünee onlan te:;elli için bli,!Jİ· 
'11e hitaben: , 

e o, neşeniz y k! .. 
- Nam.! olur usta?.. , 

c \'llr ki!.. 

Güre~. tsJ7J f'nJ ~a la -· 
mıgtı. Bir tarıil g\ll' !yor, di
ğer t&raf n1ildıı.faa l.a' na_ ve, 
dcinıa k .ak gür ·;o, cıu. 

Güreşin bir buçuk saattiııd<) 

H vacı Hasan, h:ısmmı pa')& 
wna OY\lllıf ile y ::ı ti. 

Za •alll ÇiuseJ4'1 Ah::ne , H.1-
'\o'.9,cıya ı ğl p olmuştu. Bu su
r tfo ın y andım çıkm~ı. 

K!ınb ır Hali ' ~ Osmaıı ho-1 
ğ'.;,,""Uyo~I ı'tlı. B:ı, U.:ı p hli •aıım 
g!lı:e.:<t. i · tıırrıruniyle ıleıık dü;;
n,ü,ot.ii. Pwıların biıt•r· i ycııt

m.;yeccği an~ıyordu. 

Fakat, II<!r1:,'S c de şu : .:ııın-

1 

at lıJ..ol olmm,tu: l 
- :~_..,..ıa da, ı.: .. 1 ... zalıyı ye· 

rQ!lljyccek •. 
.ti:." , M lla L. ~ ~ i~'l ye· 

n:nıc?~!! giıre4 cilrcc ·~ llih ()'2:.+ 

lX' b r.. l'llac:ı.J:la c..,. K::ı.nb •r 
Hal:r! ile Osm n da be bere ı<a
!ırlr rsa büyük ort2/ı E irocll 
ı;:cl\·:ıc! almış ol c•klı. 

Küçiik ol'a r, tc b;h çeki
yor, dun OOi 9rl:ır '. Çolak Mol
la, bütün ener ·İli; ı arfediyor
d:ı. Hücmı>, üzcrıııe !. cu n ya-ı1 

p•yçrdı. 

Nihıı et L' ıgaz:ılı bir l:açi· ı 
ıniue gcllieı L tekı'llJ.• M\)llarım 

ı.ltndan k:ı 'ktl. Ve, kurtulciu. 
(Arl.a.ı;ı var) 

· ıı~n!tere için 
s -'l1 gayele i ı 

(Ba;ı taraf• 1 incide) 1 

k r.n s.:; a, ütün~lisü eylul 
için " j 

ln~::v:ı·c iç teklife de reel cc-r 
'abı vcrdı. An.•.k !ngiltcrcnin 
Gul11 i in ilk :--arc. olarak ?-~azi ı 
r ~ ;'1lı1 Jnkı!İnasmı ~art Y· 
cinğt halde diğer ııartJarını a -ı 
la bildirmami.ştir. Hatta pari -
mentorı• da b.ına aid bir ~ok 
d. 'ko ul •r geçtiği halde. İki 
ay evvel İ:ugiliz nı:zırknndan 
bir1 lugı!lz .rt;arımn yakın•Ja 
du •aya bildirilcce,~inf hab2r 
' cr.mi.~ti. He üz bu söz de te
cy iı.d etmcmiı;tü·. 

- GörmUvor mnımıı? .. Bızim ı -==! 
Molla, bir Rey yapann r:.. e-----

- Daha ııe yapa·:ık! .. Gür e ............. _____________ ..,.___ . 

Ni'ıayet dün lngUtz yar1 res
mi ajansı l.Wyter, bir ker;:ı d:ı
ha Lıg;ıtercnin sulh gayelerin-ı 
cl~n b lısetti: Sulh gayeleri lıir 
komıte tarafuıdan takib edili
yoı· .. Ancak İııgilterc belli bao,lı 
bir tek gaye tanıyor: Düşmanı 

ğlfıb etmek. 
§i}·or ı~te ! .. 

- Boylc güreş mi oıur•. 
- Ne ynp~:m. Moll ? .. Kıı•·m-

sındııki de pt>hlrvan cı;;ıu ~lılı-

\ 1an!.. 
- lifi; lı:ımhle bitil'mC'lı idi bu 

işi.. 

- H'y gidi ~ocuklar y! .. • 
Ne~ i bitiı ocekti ! Karşuıuıdakd 
pelılivandır be? .. 

- Ne olacak usu öyle ise? 
- Koı·krnııyınız, Molla onu 

benzetecek!. 
- ,.\('nba!.. 
-Geç ola 
- Usta. d 

runınP, olacak!. ı 
ek güre§ uzaya- 1 

'C k ·;yl<' mi! .. 
- Eh'. Uzıı.y;ıcak. .. Hem de 

~ <ımyac•k:. 
- Mofia. , ,, r:ı:ur ... 
- M ltimk, nlh l;2.ll.t ta ol-

l f;ıl. dayam.~:m CJ!linim .. 
D 
Bıı, lil.fların sonu gelir gelnıP.z, • 

• o mrocnhirc luısmma gir 
ıifği ı.;o ·· ü. Uugazalı çapr -
ca W;::.h'" tı. 
' ı:;:· · • .Molla, bu, sefer Jı·.
mıru ytlzı.le yüz =ğlftp etmek ( 
· · t, ge ·şti .. 

!1"3izlc...n.nıı 

"""llf'l Vltl • ı~ b . kü-
lfııı gll:iı s:::cwı.u~ . ~ u 

zal.ı, koca gövd~·yl_c meydanı 

yor u. 
F lmt, Hüseyin çok pehlivan 

ol ıığuı :ın t~hlilı:eyi sezdi. Der
Ual ·ı.z&.n h-urtulmadıı.n zi- 1 

hasmının albna d~iip 

biytttoo kuı lulm~ğa k -
nr verdi. 

Laagr:r::ılı, capr:u: an bin 
mü.'jhiU tla sıyrılıp, Moll r.ın al
tına el" tü. Derin bir nd s al-
m1'!b. 

Kilçük oUaliır, h en n~e
leıımi::;' reli. İht.iy r Ca2gır söy
j · ·yordu. 1 

- Cö lııüz nıil ?.. Dunın, 

Uıııidı k.esmeyiıı .•. 
Mollahır sordu : 
- Usta, ·ııimdt tam.~n ohı.cak 

ını del'sin iş?. 
_..'. Onu Allah bilir! .. Fa.kut. 

ıı:annet=ı .. 
- .ı. Te. yenerni;•ecck nıi ? .. 
- Dedim ya... Allah bilir! .. ' 

J!'ıJtat, Jaha bu iş olmıyacak .•. 

l dördi" ne "ilüğii 

Son ,:,'.: :l•<i k~'.6_:~ =~~.:. kWüJ 
düşmek tehlikesini ortadan kal- son güıılerdc takımlarını, aılaın 
dlmıak için; birinci likte geri akılh takviye etiler. Bugünkü 
kala.::ı. kulüblerimiY.iıı; yeni si- şartlar altında, ma~ların ııetice
cil ta!imatııaırıesinclen istifade sini evvelden Uı.sarlamak gııırri 
eder~k, bir atak yaptıkları gö-ı kabil bir hale gelmiştir. 
rlilmektedir. Bu iş, her şeyden cv;cl önü-

Bu i~te en ileri giden latan- m\izdeki haftalarda yapılması 
bulspor olmuştur. ı muhtemel olan,· oyuncu alım sa-

tık haftalardaki üstüste ınağ- tımınıı:ı artma derecesine b::.ğlı
Kıbiyctler, sarı s<yahlı!an pek dır. 
üzmüş olacak ki; gün geçtikçe! Şunu da ilave etmek !;lzırn
O)-UUCU kadrolarını takviye ede- dır ki, Beyoğlusporun bundan 
rek, takımlarımı. dilzgün bir şc- - b..... ı 
kil verdiler. Ve bu ctimlede olıı- sonra yapacag1 ucun maç arı ı 

kau.ııması, yahud bir taııcsini 
rak, gN;cn h:ıJta da :ıralaruıa kaybetmesi; veya iki beraberlik 
Topkapılı Sa!Thaddin, Sab:ılıad- i..L:i galibiyet. bir mağlubiyet a\
diıı ve eski Vefaiı (Kasınıpaşa- rn:ı.sı neticesinde de milli küme
ıl) Seferi de alarak, Beyoğlus- ye gir.nesi z..~n olarak tahmin e
po~ kıı!'Ş!sında inklr edihımiye- dilebilir. 
cel. b' yük bir vcrlık gö tererelr: Bizden takmı.krımıza muvaf-
maeı 3 - 2 kaz::.::ıdılıır· ! fakı t "-•·-.. ·· ı .. 

lkind kümeye düşrn~c tclıli- ye " "'"'''·"'m gun er :ıe gos-
kesmı bu surette atlattıktan terecek... • 
oo:ıra. ümid etlilmiyen bir ga- biyle hurayıı. gclm.üı ve Fener. 
yeye de k ko y ya' • <tılar. i<larecileri ile temas c:tm:stir. 

At'.!ll,ı;ı bund&n ~onra ne yapa- Kendisi Dern;rsporun ve Anjc::.!'tl 
cak!ar :.. ~ .. ı.,t~litinin kıyıretli ve enerjik 

İşle bu nokta cayisunldir? Bekıdir. ;:,uı ı 1-e.. .... 1, "''"' \ol..lıca ıu .a..ı.t 

Bununla bsrabeı· - g<ille Roy
ter ilave ediyor • İngilterenin 
sullı sardannı tayin ederken 
müttefiklerini de, Birleşik A
merikayı da dinliyecektir. 

Müttefikleri, yam Polonya, 
Bel~ika, Huianda, Norveç, Yu
nanistan hatta Fransa için baş
lıca sulh şartı bütün Alman 
ve İtalyan işgalindeki toprakla
rm tahliyesidir. 

Birleşik Amerika Cii:ınhurre
.isinin diliyle bir an!aııma .ml
hunu tanımıyacağmı ilan etti 
ve Birle.•ik Aınerilronın 50 mil
yon reyinden yarıya ya.km mil<
tarını kazanan Cümhuriyet 
partisi re!si Vilki de esas me
selede, harb ve sa1h davasında 
Ruzveltle ayııi fikirde olduğu
nu bildirdi. 

Bu suretle lngiltcrenin sulh 
gıı.ycle.."i or..ay:ı çıkıyor: Nazi 
!erin ve faşistlerin rejimi orta
dan kalkacak, işgal altındaki a
razi tahliye edilecek, zorbalığa 
nihayet verilecek. 

Boyler a.janM ~ulh davnsını 
telkik eden komisyomm harb
uen sonra yapılması 18.zmı ge
len bir cok şeyleri karar allına 
ı:'dı"P.nı bildiriyor. Bunlar is
tikbale ~ :?:iizc1 tasaV\·urlar, 
Realiteye ba nlınıa. bugün yapı
lncak .ıeylcrdoen eve! yıl:ılacak 
bir rok ~yler vardır. 

Blılıe3t SAFA 

· "ta.nhulspordan 'sonr•., Vefa hayet senelerdeııberi arzul:ıdık
ve "ülcymaniye de takımlarında hrı böyle bir müdafaa oyuncu- 6 n ter i •esi mark >Z 
€. v · ilt yaptılar. Bu gayret- sunu bu suretle temin etroele"i, • fie re he:•cti toplamy r 
!erin, ıı·< d.~receye kad:ıı faydalı takımları i~in bilyük bir kazan~ 1 
olacağını, kestirıpek P k te ko- olacıığı tabidir- Ankara (Hususi) - M"ıihim I 

rnukarr~rat ve müzakeratta bu
lay olmasa gerek ... Thlrıız; ye- Yeni hakem kurs gs· ı;n bey zlılann pazar ünkü, Be- I , h 1 f hınmak üzere beden terbiyesi I 
yogluspor mağlubiyetinden son-ı eı::o ' zı, aal:ye .a mcrh-ezi istişare heyeti bu ayın 
ra. kendilerini milli kümeye nam b~şlıyac 1 :ıı inci güııü toplanacak ve şu 

dıkla.r uh ki k 
cihetleri miliıakcrcye vazedecek-! 

zed say · ı m a rn · Fudbol hakemi yctiştinneır ü- l t' 
Fakat, Vefalıların önümi!We· zere !staubul bölgesi tarafından 1 ır. 

ı · haf•·'·-'- ki b Fctl~rRsyonJurın yeni yıl pı·o~ı "' ..,....,,,= yap:ı~a nrı es a~ılması t:ı.ka!Ti.ir cc!m '"eni •· .. ·· .. kat" ~ k~ ı • , r:ı.ıuıariyle büdr<>leri etrafındaki ı m:ıçwn uı;unu ı. ;en •mY le•· hakem kurou gelesek haitatl:ı.n "" 
ml · u- E --·'- b'l tekllfl in ve vekiilet müınes-mc en ....... m. •ına ı.u=a ı · itibaren deıs!ere ba01ıyacalrtl'' 

1 ı b ı .., l .,. - • 3iller.W.in vekfiletlerdc bede.'l 
s.:ın u spor ve ..,, yoı; usporun Birinci künPnin biriaci takınt-

da; Galatasaray, F~nerbalıçe ve laı1ndB. ovn_ aya.'l fudbolcul:ı~.ın 1 tctbiyesi kanunu tatbikatı etra-
B 'k+.ö ·ı ı · ı• fınd,.!ri i.za'ıhrııun dinlenmeleri. 

•ı ._..,a yenı me erı ~zım ge- ı iştirak cdebilecegı" · bu kursun iki 
1 

Devletin beden terbiy~si siya· 
ıyor. ay d~... e<leceg"i tahmin cd:'.•-
ş -· •- k' U t hak setini müzakere ve tesbit, ana u }~arı a ı şar &r a • mekt ilir. H~cıı. haftada 13 rn;J.C 

klik ed :'Be; Vefa milli kümeye yapıtı;ıakta ve bu mac,!:u ı iılli: il progr:ıma göre umum ınüciür- ı 
girecek demektir. re etmek üxcre 3J ha.keme ih- lük kadrosiyle bu program veJ 

Aksi halde, yil.ni hemen bu tiyaç bulunmalrtadır. rl:.ılbuki büdGesinin ve l!ıu büdçedcn böl-
•· k ı Be k gelere yapılacak yardım csaslc.-pazar yapı .... ca o :ın Y oz; şehrimizde 25 hakem vardır. Bu 

ve daha sonra da lstanbulsnor vilzden bazı hak ınler gu .. ~de ı·:u· ! rının tcsbiti, bölgelere yr.pı!o-
çl k bed 1 b •. ' ·• ca.k direktiflerin müzakeresi il" 

ma arını ay . ec er,:se u ışe maç idare etmek mecbw iyeti:l- • 
cl d cd ki t.ab d 1 

tesbiti, fudbol hakem talim«l!. 
ve a ece eıı . u ır. de kalmakt dırl:ır. 
t:rt::ı.nbulspora gelince; 1 F ile ceza talimatının müzakere~i. 
Sarı siyahlılar, Vefa, Süley • udbol hakemleri mec- Uludağ kayak müsaba- i 

Dedt. maniyeden başka eıı mühim maç 
1 huri iclmöil y~ı:ıecilk kaları. neticeleri 1 

Molla, hasnunı altına alır al- l!ll'l!ll gelecek haftalarda yapa- Yeniden fudbol ajanlığına ta- !st.-ıubul Bölgesi Dağcılık A-

k 
. Sak idin ca.kl~r. . .. . yin edilen Nuri Bosut deYam. et- .;,,nlıg"mdan: 

·m. 2 em~nııye "i!Ç · ., • . Baş.a ~~den. ur. t.:ık~~aıı bı- mekte olan !il< maçlarında yar-, .-
teııiııin acı.=ı. t:ıtnmı olan Un- rını w dı~~ ıkı ~u;ıaoakayı tığı tetkikat ııeticesiııdP bilü- 10 1/.1941 taıfülııde UludaiÇ'
,gıır.alı. oyunu vermC'mek ıçın kazanır .. ı~ısı'."1e maglub olur - mum hakenılerin nef<:>ssiz oldu- ela yapıian ınüsabakı:lı;.rda a.~a-
lıer tıır.W kapat öyle otı:rıı- !arsa. millı kunıeye gırecek ele- uğ kanatine Yamın; ve hahem-1 ğıdaki dcrccler elde cdilmi~tfr. 

mektir ı · 'dm 1 - lnis mus" abal;ıı!arında: 
yo~du ~olla, hasmını kemane i- Ş .·, lsta bul 1 1 Gal erın ı an yapmalaı ını ınecbu-ay<u n sporu :ır; a ri kılı:n1'tır. Erkclder: 1 inci Ekrem K9-
le ııa,,.n.,..sol.a sıvaılıyarak dağıt- 1 taıı:ır:ıy, Fener, Bc..iktaşa yeni- y .1 ' b' k .b. ray 2.23.1 !st:ınbul. 2 inci En-
"""'a çslı;ııyurdıı, .Lıi.kin, Uın- lir dig" er iki nıııcı kazanırlarsa 1 erı ~n ır arar mucı ınc-:> b 2 30 t 1 ,.._,, • • . ;, ' padema hakemler ~.a.rşanba ak- ver Ta ul . .4 struıbul. 3 Un-
ıtazalı, kavi ve ağır olduğu için "\i cfa ile berabet ... 6 ş r puvana •aınla 1 Be -1 Hiıık . sal cü Mukbil Aykut 2.33. 
""·~•tamıyordu. malik ola.cakJa.rdır. · r yog u evı ou- · 2 - Seleloın müsabaka: 
..._.. B d d"rd" "Tk . larında yapılmakta olan idman-· 

Nihayet, Molla hasmının sağ u z:ıman a 0 uncu u ısı lam iştirak etmek mecburiyetın-' Erlrnkl;ır: 1 inci Ekrem Kz.-
aya.k altından kAvrıyarak ve, avLeı:,~ rıY.b.ın~zıl ~a g

1
irecekd tir. de bırakılacak ve bu idmanlımı. ray 54.1 İstmıbul. 2 inci Mukbil 

...... m u ı ıtımal er en her gclmı'yeıı hakemlere m-~ ı"dare-1 Aykut 60 1 ! •·-bul 3 .. ·· 
lusbl1inin arka k.aıın:ı.inndan tu- 'kisin' . b' el tah kk ı . -, . . s...w . uncu 

o• ı · ı.n ır en ıı u mna ım- si verilmiyecektir. Turgut Karay İstanbul. 
tarak iletl doğru havahındırdı. kan yoktur. 1 Voleybol ,.._,,,.. k 3 - lniş Bayanlnr: 

k1ıkta · tif Bngü kadar edinilen intiba, mu"'""'a' ası 
Ve, tam bu, ıı.çı n u; a- lstıınbwaporun, başta giden üç İstanbul Bölgesi Voleybol A- (l5-00) 1 inci Jale Tayl•n 3·15 

Je edin eak kü.ntesine el ataca- takıma yenUecegı" : Silleymaniye-( • İstanbul. 2 inci Hale T;ı.ylan 
- Lfuı ---'· k ıJ dı janlıgından: 3.52 lstanbnl. 3 ım" cü Melı'h• 
gı zaman gazau arş a · yi belki yeneceği merke.zinde .

1 
" 

B ti 
..... .. ~-ı dır· 1 - Voleybol müsabakaları 4.41 Bursa. 

u. sure e "'"""' mucau.: e · ı G ı • k Jilb.. ı "'al • \. r 1s j :ill :ı.asaray spor u ·.ı. s:ı. 0 • ı Sakarya koşusu dv.vıım • tı:r.~e ~. Lliıı- " >aı; e ıı, :ı. bllk»or m:ı.· mnıda oynanacaktır. 
~wlı, cak J·.·un· •· . h ".,~eınemek ~ı her halele çok Jı, yecanlı !!ı>·, ı.. At' l' fed ta ;::-~ w "" • ,, ~ 2 - .,,-tir.ık edecek kulüp ve ıc ızm erasyonu ra 

16 lk.la.cikilnun l.Ml 

[_H_E~R G_O_N __ B_IR_R_O_PO_~ R_T_A_J _J 
sinemada • 

1 
•• -uze • 

)) 

---------1-----------
eni ya li film - filmin mevzuu r.erst!an alanmış? - taş 

hikayeleri - filmr 
- artistler nasır 
karar. 

· b b"r kitab ilfur köşk 
f r 'o na;;zım Ve 0!13ZI 

oyr.amış 

Bu !'aftı!. !pek ve Sar"~' sine-

mese~ si 
netice ve 

malarmd" yerli filmlerimizden YAZAN : 
"Kr.11\eci Güzeli,, nin iraesine 
ba~bndı. Rz bu eseri gördük Daniş Remzi Korok 
ve çok be:;-endik. Bu \"esile ile ;;;;&c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
b~.zı söylemek istediğimiz cihet- senmiyecet bir üı olroadığı.nı 

ler ve dikkat olunacak noktalar söylemede& geçersek cidden bü
var iti üzerinde durrnıya haki· yük bir !n\stdık ve nankörlük 
kateıı değer. olur. 

Ancak maksadımızın filmi Bir filıııiıı. llbamını doğrudan 

baltalayacak olan bir tenkid doğruy.a.llalk edebiyatından ala
olıııa~ğıru peı;:ııen söyleyelim. bilmek hı!r mide bir kudret ve 
Esas gayemiz bu filini ele ala· varlığa Wmt eder ki biz de 
rak ileride yapılması mukarrer bu kudret Ye varlığın önünde 
eserler için bazı düı;üncek:rimizi hürmetle eğiitiı!iiz 
ve tekliflerimizi okuyucularımı- Şu halde :film "Bil\".- köşk J 
zın da fikirl<..'i ile ölçillmektir. hikeyeleri,.. iQıicıı ve dolayısile 1 
Belki bu hususda hemfikir olan- eski bir bıl\fıasması eserden ik-
larımız bulunur. tılıas ol demektir. Daha 

Önce film ve filmin etrafında- doğrusu edebiyatından a-
ki dtişiincelerimizi bir kenara hmnış gene hall:a vcnlmi~-
bırakarak onun mevzuu ve ne- tir. 
reden alınmış olabileceğim ted- Zıden. ım için değil .midir 
lök edelim. ki ınuvaffidt. bir eser oL-nuı;tur. 

"Kahveci Güzeli,, daha baş- Filmıleö .pı:kılarm beste ye 
!ar başlamaz biw derhal eski gi.ifteleriBe pıi:ncc: . 
Arab lıar.fleriyle ta>ı basr:ıast bir Biz mı. filmdeki şarkılaıı -1 
eseri hatıı !atıyor. Bu taş bas - . §imdiye gördiiğümüz bü
masında bir çok güzel ına.ml ve tün filııılm.feld:ı.en; yerli y:ı.

hikiiyeler vardır lıi her birini pıl.ınış olan llütüıı eserlerinkin -
h~ ~~ebiya~n ln~et!i ve\ d~n çok ilstiin buldu\<. Bunhr 
eşsız orııcklen olarak ;;oster - cıdden ö:ııı!ıallerek yazılmış ve 
mek icab eder. J derlerımiı) nJcrdi. Halbuki şim-

Yeni dil ve harf inkılabımız - diye ka.clBr hep derme çatma; 
dan sonra ııa_:~ bütün füsunu-ı kö:ıc başı pürlerinin kalernlerin
nu ve sihirkarhgını yaşatan bu den çıkmış nazımları filmlerde 
güzel masalların hepsi, bir cild 1 dinleye ı!Dıleye iğrençlik du- j 
halinde ve "Billur köşk hikaye- yardık. I 
!eri,, iıımi altında tab ve ne~r· Bu sade filmlerde nıi ya? 
olunmu tur. Plak!~ ndyolarda dinlediği-

Halk edebiyatı tarihimizde ve miz yeni · ş;ırkıların hemen 
kütübhnnelerimize böyle !ay- hepsi böyle_ Ne nazma, ne na
metli bir eseri ilk defa olarak zım kaidelerine uymıyan >;ir ta-

1 

kazandıran genç ve çalı!ikaJJ mu kım aleliı!aJIÖ şeyler!. 1 
harrir "Selami Münir Yurda- Bunun • - fılm amillerinden 
tap,, olmuştur. ve filmlere besteler yapmahla 

Bir ele mulıarrir "M, Asaf,, ın me\lgtıl s:m':rtkarlardan istemek 
yeni harflerle bası!Illllj bir for- hakkını ll:ııiZ olduğumuz bir ci
malık "Kahveci Güzeli., hika- het vardır ki. .. O..da bir milletin 
yesı Yardır ki onıın büsbütün ve onun kimiirünün en c:mlı ve 
başka bir tezi ve başka bir hu-

1 
seyyal bin!r' göstcricioi ol::tn 

susiyeti bu.lurunaktadır. Film- yerli, ınilli filmler isin hem na
le de ancak bir isim beraberliği zıınlann, lıem de nazımların se
t:ı~ımaktadır. "Selamı Mü-ı çiminde pek titiz da\'raıımala-
nir., in csk; ta.~ basmadan alclı- rıdır. 1 
ğı "Bil!fır Köşk hikayeleri., ise Onla ııom·a da Eunu hte- ı 

hemen hemeıı "Kahveci Güzel,i, m_,lt.eyiz: Kimhilir nnsıl hir mü
filıninin ta kendisi dcncool~ ka- nasehet ·e yalı:ınlıl:la böyle J'1Ü

dar b:r yakınlık ve hııtta bir be- 1 es~e>:elcre tapılan~.r:ık G;ın. va 
rabcrlik 3östel'iyor. 1 ya nii.zım ~en ve r:ıu:ıere 

Ciiııl<ü h.ı cildin i;•-.üncü hi · ı rn•nzum !er hazırı. y:ın kıy-
kayesi .. "lı:ı? oku~tı,.,"u.ınuz "Kalı- metleri i i iih;mc ·.. J 

vec, Guzelı., hıl-.ayesı - esas ıti- i F,;er l>u- ııans ve talih, film 
bariyle - filmin bir özil, veya bir 1.rni!krıııılm bjr.W~ °'attırmır, 

ka .si;ı olrnu, ve soma Pcm· ============= 
bn v Billür kö~k hikayeleri,, nin 
bir kvçı birleştirilerek filmin bii
tün mc\-zuu btitün tefer.üatiyle 
tam o mlannııe;tl!'. • 

D mek oluyor ki bu eser; 
doğrudan doğruya iı'ılk edebi
yatını-za maledilmiıı olan ve a
sılh:rı - üzerinde bir muharrir 
ismi lıile taşunıyan . cLl.ri bir taş 
hasm~sı eserden :ılınınıştır. Da
ha doğrusu o tıış basması eser
den alınaıı "Billur köşk hikaye
leri., nin bir kaç maRa.lı veya hi- 1 

ÖLÜ 
Jandaı:.aıa emekli allJJyı HüsC'yin 

Co:lhid E71 - c9 ,.c Onivcrs· c 
ac:ı tanı ~ ~g\.lr'1.ll \ lhlcs{ Pir
le!}c ~ J< .. ~z..ı. ·c nıe·hun1 

}.bdull•l!un. lm.ı, Daya_.,, :r·e:--i .. tc Ezgü 
irt~ .... li d.<ttnıel.a etmiştir. C...:n:ıze!İ 

y<:r ., {:ed:m. evvel Ku\Jat.1.:t.:.1 izzet ı 
po.,.:..ı yo!~nda 9 l\U!nu!&lı Rcn1z>- 1 

bey aJ.llllibataınndan ~. ldırıtru·ak 
nrunnzı :Cr.PJltarta Siııann~a c;ımi

indc kılmdlkh:ı.a so ·:ı Fu köy mc
zarL.b.111ıdal'.q mt<l c.1i cl.x:dLine t .... k· 
ledikeeı.t;r. 1 

ise bunu fırsat bilip halkın şiir 

ve edebiyat zevkini ihlfil etme
den de iş y:qımak mümkündür. 
HattA bunun erbabını bulup 
yazdırarak sanki kendileri yaz
mış gibi görünmek bile imkan
lar dairesindedir. Ve hatta bi
zim san'at ve yazı alemimizde 
bu imkan en başta gelir. Yal
nız bu meselede biraz idareci ,.e 
kurnaz olmak kafi bir haslettir. 

Bu bahsi geçmeden evvel şair 
veya nilzını geçinen ve az çok 
yazı yazabilen zevata da şiir ve 
nlt?,ım kaidelerine karşı bigi'Lne.ı 

kalmıyarak bunları öğr<.nmelc

rini ve onlarla. mukayyed ofo.ı al; 
yazı yazmı:ya çalışınalar1nı tav
siye ederiz. Bahu~us film içiıı 

yazı y~.zmak fırsatma nail nl
duklurı zaman bu cihetkrJe ,,ok 
ti.iz olmalannı ve e~cr hecere -
miycrlar ise -üyle ya, ayıp '1<'· 
ği ! ki - ba.şka birine para ik az· 
dırıp r'.7.as!Ilı dv ala.rak altm:l 
keııdi i.ınZ3.ların1 atrrral:.<ı-rP' ı t.P.

menni ederiz 
Bu takdirue hıç olm:ıZi>a 

"Kahveci Güzeli,, filminde ol
duğu gibi iyi ve güzel şiirler. 

n:ı.zımlar; hassas şarkılar el in
lemiş oluruz. 

"Kahveci Güzeli,. şarkılarını 
bestelerine gelince: 

Onlar cidden birer şaheserd:· 
ter .. üstad ve san'atkiir Saded
din Kaynak, musikideki dehliSl
nı bu es<ırleriylc bir kere daJıB. 
isbat etmiş olmakla kalmadı, 

hnlk edebiyatımızın da büyü!ı: 

bir bestekarı ve üstaclı olaraic 
edebiyat tarihimizde de yer al
ını' oldu. 

Film oynanış itibariyle hiç: 
şübhe yok ki en muvaffak bir 
eserdi. Çünkü en ba§d Beh 
zad, Hazını geliyorlar. En bü
~"iik yük de onların sırtındı. bu
lunuyordu. 'l'abil kendilerine 
has olan ustalıkları ve san·~t
ltiı.rlıklariyle hiç aks2.ln"daı> 

ve ak~a.tnı.ael:ı.n filinin nihayeti
ne kadar v:ı.zifel!.'>i'ini yaptılıır

Hclo Hftztrn bu defa büylik bif" 
<lcha yarattı. Ve halkı bir du
d~k büklümü, bir dudak bükü.~ 
h 'c dal<ikalarca gülmcktPn kır· 
dı Ye ~-.;irili, hımıb etti. 

Kafdağırun kızı ·rn yanır.ıh 
k'kr Arab cariyeler .. sal n si 
ınüntcsna olınıık iizrrc.. filı. ılb 

sırıt~n ve so:;uk kuçaı1 b"' <;."KO. 

hiçbir aksak cihet yoktu. 
Yeni ve gen~ aı:lis~lru.:in ınu

v:ı.ff' kıycti ve bilh:ısz:ı bu lıun
de elaha açılıp rollerine rnındı

ğını gördUğü.müz birici!< oh-u
yucilmuz ve biricik musiki fut
tad:n1''"1 " üni! Nureddin., in 
z::ıfcri ü::.;aıı.a bü:-·ük bır ümi,J ve 
sevi uç vt:riJ or. 

N'h:t~·ct lpck filn in !ıPnı ı le-
Liy t, hem rlc terbiye ve filr d· 
lik bahmuıd'm göstcnligt bu 
iicri hareket; y~tvtı~ ~u fO?J. 

lınınle, tam bir olgunluğun ni. ,a

n~idir, dcnil 1 tilir. 

kay~ini bir araya getirip, bir 1=======================--=-=-= -.. 
an!l hat i.izerir.clc topl?yan yeni B - T r.J 
bir ,,cklidir. !i~fn 111 

öyle ise eserin mevzuuna mu
harrir olun kimseyi buluma - i 
makta b:ıl<hyız ve onu hepimi
zin; daha iyisi, halk: cclcbiyat.ı

mızın malı clara.k telakki etmelc 
tayiz. 

Ancak b .. tün bu lıilrayeleri 

ve masalları bir uztalıl<la bir r 
araya getirerek onu "yeni bir 
şekil,, demi~ olduğum ı;eııaryo 

haline sokmanın ve filine aldır
manın cin pek kolay ve mühim- ! 

2 büyiik film birden 
1 - Şark sinsr.ıac lığının 2 - B01ÜS KAfU .. OFF .,e 

bügiik bir ,...,..,affakıy.,ti ol<ın BASİL R;&,T"IHON'un 
• şaheseri 

BEY z ESi ~ E LOf~DRA KALESİ l 

( ALO E} 1 f Taı ihi ve cinai bir 
Tü:kçe sö.,~ii film ~ film 

Se:ınslar saat 1 de ba~lar 

tarihimizin çek beğeni!en filmi 
'i 1 bUtUn mazı vralarım yapı- . . tak.ınılanıı 20/1/-1941 Pazarte- fınd..'lll seri halindo hazır)ananj 

~CÜ ~(Jzg~ '111Jrdu. Bs. ka oyun ;m da kap- Cemıraporh.ı Şevket F e- 1 ei günii akşamı saat l 8 e k".da"l lur koşulaıma bu pazar şehri - ı i 
tırmama;;a ı;alışı}ordu. Güreş neı-bahçeye mi girivor! 1 Galatasaray spor kulli'..ıiinde bay ınizde devam edilecektir. Salıar-ı 1 

,. Tuıgut'a ild.ş~r fotoi;nf vo 0 • • ya koşusu ismi verilen bu haf- ıj. 
J ~~ -- Ul ı-:AL~Hr .IZDAU 6ÖRD l; FEV LA r: R.'.e ET ÜZEFf NE altta tam Y r:m saat slirdii. Arif<lı>n sonra Ankara Den 1:·~- ~ımcu li tclU'iylc m"- __ .t -·-,1 ta.ki ko~u ilri sımf atlet arasın- · O" 

Molla, tecavüz ediyor, oyun porı:uıJan Şevketin de, İstanbu- melcri !il.Zlrnciır. da oia~ak ve 3500 ile 6:500 moi- ' 1 
• • Mı~ h re mesafelerde koşulacaktır. . ' y "l"e"~aı"'r•ı-d· d"ha bı'r!.-mç füı:naga .,.....,.yor, asım, oyıuı- la ,...d ek burada bir LulübP·, 3 ?O 1 ıc '1 Pa"""tn ; .... ·1 il "'" · · "' · " · '"" " , - ~ • ' ' • • Şi~li s,rtlar:nda yapılıwak ol2nlı ~ u ' t d d d'I · · J.ı.:ı sökmek, oyun vermemek i- FencrlJ hçeye gir»ccğ'ini öğrım-jı nünden eonr3 knyı<l "' ; 

1 
bu rniisabakaya saat l0.30 da f; ~~~~=~~~~~==~~~=~~~~=§:=:==:=:g;::.,::~~:=:'.:c~n~=· ~e~:'.ı'.:ı~ı:=;::'.t:'.ır'.:.~Ô 

tia mücadele ediyordu. dik. Ş vket. ba}TPm tatili h:sc- yapılmıyarnl:tll' başlanacaktır ~-- .. --- ~· --
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( B~ makaleden devam) 

Fakat bu masal bır muddet 
Jçiu Bıdkan!ar sulhunu derhal 
ateşe vermek istidadını göster . 
di. Rnmadakı Yun.ın elcisi Po
litis meselenin hikmetini anla
makta mütereddıd bulunuyor
du: Acaba 11.a!ya derhal hücu
mamı g<·~ecekli, yoksa sadece 
bu meseleyi vazetmekle iktifa 
mı edeC'ekti? Fikrince. eger · 
Yunani~tan alt>yhindeki bu ha
reket mukaddemesi sırf 11.11-
Yadan sadır oluyorsa. herhangi 
bır leca,·üze karşı Yunanista
nın müdataada kusur etmivcce
ğİnin bildirilmesi büyük. bir 
eheınnıiyeti haiz olabilirdi. Ge- · 
n(·ı·aı .\letaksaH da bu tarzda be
Yanatta bulunmaktan geri 
kalmamıştı. 

ltalya
sulh mu 
istiyor? 

IAkdenizde vu
ku bulan deniz 

harbi 

Bir 
• 

ita/yan 

(Ba; tarafı 1 inci sayfad•) 

nüfuzunun gittikçe azaldığı il&
ve edilmektedir. 

Gizli müzakerelere girişildiği 
takdirde İngiltereye karşı harb 
açılmasına daima muhalefet et
miş olan Grandinin bu yoldaki 
müzakerelerin idaresine me • 
mur edileceği tahmin edilmekte
dir. 

News Chrouicle gazetesinin 
diplomatik muharriri ,par!&
mento azasından v ernon Bart
lett, Scott tarafından gönderi
len telgraf hakkında tefsirler-·! .. 

. ~un sonra, başka vahim de bulunarak şöyle demektedir: 
~r haılise <:ıktı. Yımanistanın, "Bu telgraf çok enteresandır. 

11106 adası i>nünde demirli bu- • Bir müddettcnberi bazı lapan · 
lunan Helli adındak' y 

. ı unan kru- yol diplomatlarına taıvııssutta 
v~zo.run~ meçhul bir denizaltı bulunmaları teklif edileceği zan
g_, n~ısı u~ torpil atarak kruva- nedilmekte idi. L;panyol hüku
zor•1 batırmıştı Bu teca . .. 
1t ı · vıızun illetinin harbe iştirak etmesi 

.'.' ~a. tarafından yapıldiğı bü- hakkında Bertin tarafından ıs
yuk bır kuvvetle tah . 
nabılhli. D ha mın olu- rar ile yapılan talebleri kabul 
Jaııcb Ro 'r 1 tahkikata baş- et mediğı temin edilmektedir. 

madakı Yuna r· L • . İtal rinde artık h. .. n St ı- .ı.:;paııyol hükumetı yan 
t . ıe» ubhe kalınamış- faşist rejimı başında bulunan • t talyanlar Yunanistanı kor-. lar arasında değişiklikler vuku 

b
ularak _Epiri terk tmeg·e ve b -
az; denız .. ·l . . 

1 
uldu)!;u takdırde vaziyetin ne 

, • us cnnı talyantara hal alacağı hakkında müzakere
V~t nıc"'~ SC: k t 
d F "' . v ·e nıek istiyorlar- !erde bulunmuştur. 

'· d ak~t Itatyanlar hic sıkıl- Bafllett, veliahdin, kraldan 
ma an, Hel!i kruvazörü.nü İn- ziyade Mussoliniye itiraz ettiği
~lızlenn batınnış olacakla?'lnı ni temin etm ktedir. Kuzeni dük 

linu•ıdeıı geri kalmıyorlardı d' Aostte'a gelince bir çok ta • 
oca D . · 

bet' avud mesel ı miiııruıe- raftarları olan bu zatın sulh 
siu 

1

1::~~· ~unanistan aleyh'nılc müzakereleriyle ayni zamanda 
Y · · 1 hucumlara kalkan ltnl- rejim değişiklikleriyle uğraş · 
c:n matbuatı bir ar:ılık hu hü- mak üzere Habeşistandan geri 

mlan hafifletmek için emir · çagrılması ihtimaltlen uzak de· 
.ıHılar p ı·t· • 

· o ı ıs bunu Balkan gilılir. 
sulht.nun 'hl' ı· . 

• 1 a ını tasvib etmiye- Diik d'Aoste, Bartlett'e ı;>re 
c:e"-ıne d . 1 

b aır Almanyanın Roma- mercşal Badoglio, bir ~ok 
~a he:;anatta bulunmasına atfe- yüksek rütbeli İtalyan zabitle
''Yor; Çunkü bir italvan . Yu- nnin yardımına ma?.har olacak-
ıaıı h b. · 
T. r_ ı Bu!g itanın ve tır. 
Urkı~enı . İ ' int ç n d ınıidııhalelerini ıı.giltert'nin kat'i kararı 

edebilirdi. Londra 15 ( a. a.) - News 1 
Ru a racta ba Chronid.ı gazete i baş makale-

sısl nndan ' .hriye mütehas· sinde şimdikı vaziyette ltahm.' 
Yon ta ""-'k tnürekkcb komis- nın belki ulh taJeh;nJ" buluna-

u.ıu atını b't· 1 k · 1 nun kru ..... ı •rmi.ş ve Yu- cagını fabt ım meme e~ n-
talı,elba~un biı· İtalyan gilt.:l'cnin vazıfesi tlıktatorlerlc 
dı;;ını ıne ,:-rafından b:ıtınl- çarpışmak olduğunu unutmama-
Fakat Yuynaann a .,.,u<'ıkarfu.. ıştı. sı lizım geldiğini yazmaktadır. 1 

nuk Bu şerait altıntla meselıl. ltal-mc ·eıe p, .. ,....,_ak llnletı bir .
1 . -= tan aza , ya hanedanının müzahereti ı e 

c~-ıe •Ctinab · · mı dere- r ont Grandi tarafından sulh 
'la . •çın bu hakikati taleb edildig'i takdirde İngiltere 

Y, -m eyı münasib d" 
ıı n erkanı ha . . gor u. ne gibi bir \-aziyet takınacak-

miv · A rbıyeı umu- tır? Mussolini ceki!Jiği ve bazı 
• • 

1 rııavutıukta K l h tan akch' .. Yunanis- "mutedil fa istler.. ra ane-
, ıne mutcvec ·h danının müzahereti ile sulh ta-

ıı hazırlıkları .. cı aske- lehinde bulundukları takdirde 
bfr derece n goze çarpacak kendilerine \'erilecek ccvab ı;u 
!,Unu· Ye Vardıgını gördü • olabı·ıı·r: 

r.ıı, Yunan h"k• 
feı·bertıı. ilinı . u nmeti se- "ltalyada devamlı olarak ta-
bazı askeri t..:=liııe varmadan nılabilecek yegane rejim mille
'art ri buld rl r ittihazuu tin serbest~e intibah edeceği ı 

• u Ve 23 A- r .. ·'· 1 
general .Ietak. . gus. tosta eıımuır.,. sas bu t db lngillere nncak serbestçe in· 
ınahıyelini Be · e ırlerin tihab edilmiş olaıı bir hükiıınct- 1 dçi!erine bi!ıli;!~ ve Romadaki le ba.şiıca h<•ılefi olmakta devam. 

Ortada eden Almanva'yı mağliıb ettik-,' 
1 heyecan \'er· · h t Ilı .. k 1 · er ılola.ş.ın • ıcı aber- en sonra su muza ere erıne 
do ioe ,_. aga başlamıştı. Nere-

1 girişebilir. 
•Utıanıstana b' ili. --··--

t .. m Ycrilece·i - ır tıına- Siyam - Hindiçin! 1. o kad . g soyleniyordu. -
ti it Ro~:;1~~iyet ı>eyda etmiş- muharebesi 
dı·tıbiri b a 

1 
ecnebi sefırlerin- Hanoi, 15 ( a.a.) - Fransız 

mudigın1 ~:~:!"' ~lup 01• avcı tayyarelerinin iki Siam 
no bermutact hak~~ u._ Cıa-. ~lll~dı.~n tayyaresi düşiir
bu havadisi tekzib . gizledi, düklerı bildırilmektcdir. Io'ransız 
siıı kanaatine gö etti. Po!iti- · hava kuvve kri Siamtla bazı 
'rurkıy ile R re, İtalyanlar hedefleri bombardıman etmiş 
betı rj iyı 01nı:;_anın münase- tir. 
yorlar ve İtalya fru .zannedi- __ ,....__ : 
bir harbe tut unan~atan ile Yugoslavyada vesika 1 

seyiıd kalacağııışursa ~kiYeniıı usulU ı· 
Yorl na emın bulunu- Be -

arr!ı. Yunanist lgrad 1::ı (a, a.) - Yu"os-
lerinee !üz 1 anın kendi- lavyanın bir kaç c)ale inıı.;' un 
bir Yt1dırını um u ~oktalarının Ve ek~ek v . ika ile verilmekte
karııuunda _da~besı ile işgali dir. Bır. kac güne kadar da sa

mri VBkıi k hiitUn dünyıt bu ~ ycsı~a ıl her aikye hafta
e iaıler. alıU) eder kanaatin- tir. hır kılo hesabiyle \'cri!ccek-

Bütün bu Vak' . V_i~~Y 15 (a. a.ı - Haber ve-
tiğı sırada, Rocaalar cereyan rıldıgıne göre bugünden itiba . 
lesi de 0 kadar Davud me- ~n ışgal altınd bulunmıyan ı 

la İ 1 i'tırdı etıııış . ansada yolcu imendüfer ser-! 
n ~-Yanlar hl!A katilleri V~sleri büyük hatlarda giinde 1 

desı ıçın resmi bir müracaat n hır trene irıdirilrniı ve ikinci de-: 
lıınınamışlardi. y ta rece hatlarda tamaıniyle kaldi-

ciy" daimi mü teşa~~; !Ja- ~~~- Bıı _tahdidat k~mür -
ta bu · . İta! ı u n ılerı gelmektedir. 
e c 1 ya sefiri Graz. a 

hatırlattı. o da · i gün İ Y sonra harb cıkıncaya kadar 
1 

r Roınadan bır ta t 1 t~Y~ Hcıea Davudun ka.-
-~ telgraf ~kıp is~n c..t .1 enın . Yun nistandan henüz 

<ığı cevabım verdi. Fak t ik ıstem~ş ~ lunuyorlardı ! 
a ı lluııe~ ın Cahid y ALÇIN 

(Baı tarafı 1 incide) 

nrasında cereyan eden büyük 
bir muharebeden bıı.hse\mekte
dirler. Bu muharebeye dair neş
redilen tebliğde bir İtalyan muh
ribınin babrıldiğı ve 12 tayya
renin düşürüldüğü bildirilmek
tedir. İngilizlerin "Gallant,, tor
pitlo muhribi ile "İllustrious,, 
tayyare gemisi ve "Soutlıamp
ton,,. krovazörü düşman bomba 
ve torpilleri ile yaralanmışlar • 
dir. Fakat buna rağmen kıtfile 
gideceği yere varmıştır. 

News Chronicle gazetesinde 
yazdiğı bir yazıda B. David 
Scott faşist meclisinin ekseriye-

1 

tinin İngiltere ile münferid hır 
sulh yapılmasına tarafar oldu
ğunu fakat bu arzuya Mnssoli
ninın mukavemet etmekte bu • 
lunduğıınu yazmaktadır. Bunun
la beraber gizli müzakerelere 
teııebbüs edilmesi ihtimali var
dir. 

Ayni gazetede B. Vernon 
Bartlett bu haberin ehemmiye
tini ~aret ederek bugün, İtalya
nın henüz mağlüb olmamışsa bi
le, manevi kuvveti çok kırılmış 
bir memleket olduğunu söyle
mektedir. 

gazetesinin 
itirafları 

(Baı ta,..afı 1 inci sa)'fada) 

her giin bu meşhur fırkanın 

süngii muharebesi yapmak za. 
ruretinde kaldiğını üçüncü İtal
yan alayının kuvvetlerinin pek 
yakından son mermiye kadar a
teş ettiğini bildirmektedir. Bü
tün bunlar İtalyan toplarına bi
le hücum eden Ye bu topları 

kendilerine pek yakından ateş 
ettikleri halde zapteden Yunan 
askerlerinin kahramanlığını ve 
zaptedilmez hamlelerini tebarüz 
ettiren menkıbelerdir. 

Giornale d'İtalia'nın makale-
si neticede kıt'alanmızın kahra-
manlığını tebarüz ettiren kıy • 
metli bir vesikadır. Askerleri
mizin cesareti İtalyan matbuab 
tarafından ilk defa olarak bu 
şekilde tebarüz ettirilmektedir. 

İtalya.. mukabil taarruzlannın 
akameti 

Atina, 15 (a.a.) - Yunan 

hükiııneti namına beyanatta bu
lunmağa mezun bir zat, dün 

Biı' harb gemisinde bulunan ak$am, şunları söylemiştir: 

bir muhabir düsman kuvvetleri Küçük mıkyasta İtalyan mu
tarafından İngiliz gemi kafile- - kabil hücumları düşmana ağır 
sine yapılan hücumu şöyle tas-
vir etmektedir: zayiat verdirilerek lardedi!miş -

Hücum esas itibariyle Alınan tir. Yunanlılar tarafından alı
tayyareleri tarafından yapıl - nan esirler içinde iki subay var
mı~tır. İtalyan tayyarelerı de 1 dır. 
Almanlara yardım c:tmislerdir. I 
Hücumlaı şafaktan guruba ka-: 
dar devam etmiş ve tayyareler 
beş defa hücuma geçmislertlir.1 
Pike uçuşu yaparak hücum eden' 
tayyareler, bu mıntakada ılk 1 

defa göriinmü•lerdir. Son hü-

Pazartesi günü iğtinam edilen 
4 tanktan iiç tanesi derhal İtal
yanlara karşı kullanılmıştır. 

Bir düşman ta;yaresi mitralyöz 
ateşi ile düşürülmüştür. 

cum çok şitldetli olmuştur. De- Yunan resmi tebliği 
niz harbi sabahleyin başlamış Atinıı, 15 (a.a.) _ Dün ak-
ve Alman tayyareleri öğleden şam ne~redilen 80 numaralı res
son ra 1 30 da pike bombardı-
manlarına baslamışlardır. Bu mi Yunan tebliği; 
harekete iştirak eden Alman Cebhede mahdud bir faaliyet 
tavvare~ilerinin eıı usta Alman olmu~tur. Bir mıktar esir alm
t~ ~" reci!E'ri olduih!na süphe mıştır. 
yr{ktur. Hiicu'!11arı büyük bir 
katil'ct VP ioo bıille. i re etmiş-
1.._, rr. Ftıkat fqg-iliz nvcı tayya-, 
releri Alman bombardıınanr-ıla
rını bUv.ik bir ciirPtl "~· ·•~· 
mu~1 ~yıı. b 1;'111 l;ir C"oğunu 
d" ti .. Uir. Son hücum ak-
ııam saat 6 da ayni usul ile ya
pılın• tır. 

1 ~ws Chrooiclc bu hareketin, 
Ak knizdeki İngiliz donnııması
nı korkutmak maksacliyle müte
ha ~'s düşman tayyarecileri ta

,,,. 

İtal~an ricatı dE"vam edi~·or 

Londra, 15 (a.a.) - Times 
.. ... ... :..w.ud. 1.lıu.uawrınaen 

aldığı şu makaleyi neşretmekte
dir; 

Klisuranın zaptından sonra 
İtalyanlara nefes aldırmıyan 
Yunanlılar bilhasRa Klisura -
Tepedelen mıntaka"ında ilerle
mcğe devam etmektedirler. Bir 

rafııhlan büyük bir cesaretle i· çok noktalardan kovulan düş
darc eJildiğini yazmaktadır: . manın Tepeddende \'aziyeti git-

Ne\VS Chronicle g~zetesının 
Lizbon muhabiri B. D:ı\•id tikçe güçlesmektedir. Yunan -
Scott. İtalyanın mevsuk menba- lılar zaferden · atahıi derecede . 
Janndan son 21 saat zarfında a· islıfade etmektedirler. Düşman 
iman haberlert' göre, İng-iltcre kıtaları Berat istikametinde· 
ile lt:ılya arasında gizli sulh mü- ricat etmektedir. 
zakcreleri vnpılınak üzt re teşeb- -----~..., ... -....,.., ...... __ 
büste bulu;,ulacağ1nı bildirmek- rafından gönderilen takviye 
t<Xiir. B. Scott,n göre, bu mü- hava kuvvetleri arasında Akde
zakerc te:;ebbU ·ii doğru çıktıih nizde vukubulan ilk carpışma
takciirde, hıı iste muta\·asoıt ro- dır. Bombardıma:ı tayyareleri 
!iinil. lngılt,;; ·e ile harbe girilme- Sicilyada bulunan bir üsden ha-, 
sin~~ ıl:_ıima alcyhtar olan B. valanmıRlardır. 1 
Grandi ovnıyacaktır. Blı iş için 1 
B. Grandinin bitaraf bir mem- Hnva ve derıız l:un·etıeri ara-
lek tte İngiliz mümessilleri ile sında altı gün süren çarpışma
bu'ıı!'!Ill k salahiyet!ni alını ol- !ar olmuetur. Asıl çarpışma 
dui!u tabının e ilebilir. cumn günü vukua gelmiştir. Mıı 

harebe ikı İtalyan clestroyeri-
Diğer baıı hab•rler gore, ma: nin görünmesiyle başlamıştır. ı 

r al Gr:ıziani, Sidi · Rarr nı Bunlardan biri batırılmıs. diğeri 
rna -ı:uJl\'t:tin l~n ronra Romnya kar,mı~tır. Biraz sonra bombar
gi 'r<>k ·yüksele harb şürasındo. 
izo hat \ rmek m cburıyco.ındP dıman tayyarelerı gelmiş ve a
kaJmı,tı . Bu i~'limacla Musı.;o- mir:ı.llik makamının tebliğinde 
!ini ile Gr.ı•iani aırı ında şitl • bilılirildiği veçhile İngiliz gcmi
d tli ünakaşalar ol!:ıuştur. !erine karşı yaptıkları hücum-

vni ·Tatttede B. y crnon Bart !arda büyük ga;retlcr sarf et · 
lclt • ün[erid sulh l'ıı<:bbıLü mişlenlir. Tcb!ığdc' İllustrious 
h. berin; Jikk tc şayan bul :ık- tayyare gcmi:ôİile isabet olduğu, 
t:ıdır. &a en ·r müd ttcııberi gPmide hasar \"e zayiat kayde
bazı İspanyol sah iyetlerınin dildiği, Soutlıampton knıYazö
bu i tı ttc bir ta = ro- riine d bir isabet olduğu ve gc
liPıü o:, amağa davrt edilecek- mide bir kaç kişinin öldüğü ve 
lçri zanncd'lmektedir. rnralandığı kaı;dedilmektedir. 

l\lıılııırebP hı t f,füi,tı İ3untlan başka Gallar,t muhribi 
bir mayne c·a parak veya bir 

Loııdra 15 (:ı. a.) - İtalyay<ı torpil isabetı ile hasara uğra -
göndcriJ.mis olun ,.e pike taar- mı~. fakat limana gelmeğe mu
ruzlarınd:ı kııllanılan Nazi bom- vaffak olmuştur. 
bardıman tayyareleri Yunani~-. lllustrious eıı son tayyare ge
tamı yardım göntleri1mesine m'i milerinden biridir. ı::outhamp
ni olmak için yapılan bır teı;eb- ton i.,e kuvvetli rnod rn bir kru
büs esnasında İngiliz filosu ta- vıtzörılür. İtalvanlar neşrettik
rafından he•imete uğralilrnış - !eri tebliğıle dört lngiliz kruva
tır. Nazi bombardıman tayya- zöriinlin zayi oldu!hrnu bildir . 
rekrinden hi olmazsa on ikisi 
düşürülınüStür. Uç lngiliz ge- mlşlerdi. 
misine isabet olmuş ve bu gc- İngiliz tunareleri derhal Na-
miler lıas:ıra u ·ramış ise de fi- zi bonıbar tayyarelerine 
!onun muhaf sına terk di n bu u ı etrni ·r. Bunlardan 
kafıle ta. ıclığı mühim miktarda SicUvarlaki ha~a m ydanlanna 
malzc ile Yunani itana kadıtr pazar günü yapıları bir akın n -
salımen yoluna devam etmiştir. ticesinde dört Yunkers • yerde 

1 Bu İngiliz filosu ile Naziler ta- tabrib edilıniştir. 

• 
1 

TOBRUK 
şiddetle 

dövülüyor 
(Baı tarafı 1 inci .. yf•9•) 

j 
Tayyarelerimiz düşmanın mo 

törlü vesaitini ve kıtalannı 

bombardıman etmiş ve mitral • 
yöz ateşi altına almıştır. Garaj, 
Tertale, Moyale ve Moga düş

man tayyareleri tarafından bom 
bardıman edilmiş ve hafif ha
sarat husule getirilmiştir. 

Banliada alınan esirlMferle 
herall<'r 

Kahire, 15 (a.a.) - Reuter 
ajansının garb çölündeki husu
si muhabiri yazıyor: 

Bir hastahane vapurunda bir 
kaç saat geçirmek fırsatını bul
dum. Bu gemi Bardiada aluıan 
İtalyan esirleri ile dolu idi. Bun
lardan başka Tobruk civarında
ki ilk hareketlere iştirak eden 
A vusturalyalı, İngiliz ve Ro
dezyalı askerlerden bir kısmı da 
bu vapurda bulunuyordu. Ya
ralanmış ve çok yorulınwı olan 
bu askerler tedavi ve istirahat 
için bir hastaheneye nakledil • 
mektedir. Bunların yolculuğu, 

bittabi bir tenezzüh yolculuğu 
olmıyacaktır. 

Yaralılar için hiç şübhesiz bir 
işkence teşk;l edecek olan deniz 
tutmasından başka, hastahane 
gemisinin bombardıman tayya
releri ile denizaltılarının hücu -
muna uğramak tehlikesi de var 
dır. 

İngilizlerle Avustralyalı ve 
Rodezvalıların kuvvei manevi
yesi ~ükemmeldir. İtalyan ya-j 
ralılarından bir çoğu ela mcm • 

' nun görünmekte \'e harbin ya-
kında bitmesi ihtimali karşısın
da sevinçlerini izhar etmekte
dirler. 

Bir kısım İtalyan esirinin 
bakışlarında meraret ve ketu
miyet okunuyordu. Bunlar gü
vertede yalnız d !aşmayı tercih 
elmL'ktedırler. Bunların en bü-
•• :~1- • 

bilıncK olduğu güzleriııden an· 
!asılıyordu. 

Diğt>r ('t>bheler-.kki vazi, et 
Londra 15 (a. a.) - TimeH'in 

askeri ınuhabiri Kenya vaziye
tini tetkik etmekte ve ·öyle yaz
maktatlır: 

1 

Ge~en cuma günü İtıılyan'lar 
Buna'yı taliye etmı~lerdır. Ken
ya ve Habeşistan hududunun ~i
li mil ~-enııbunda bulunan Buna 
ge<;en 30 ağustosta kü~ük İngi
liz garnizonu tar'.lfmdan _muh8;· ı 
rebesız du~mana terke<lılmı~tı. 
Ayni günlerde düşmanıı:_ eline 1 
geçmi~ olan Elwak 17 kanunu-: 
e\'\·eldc cenubi Afrika kıt'aları 
tarafından istirdad edilmi.ş \'e, 
bir cok c~ir alınmu:;tır. 1 

' 'fohruktaki \'llzi)·l't 

LoııJra 15 (a. a. l - Tobru
kun vazivctinden b1ıhı;eden Ti
mcs gazetc.<;inin Kalıire'ıleki hu
susi muh:ıbiri şö~ le yazmakta-
diı·; • 

Bardia'ıl:ı oldu~u gibi Tobnı
kun zaptı i~in de topçu ve ke
şif hareketleriyle ihtimamlı bir 
surette hazırlanılmaktadır. İn
giliz topçu kuvvdlcri clw manın 
müdafa'l. tertibatını tarassud e
decek şekilde limana hakim bir 
sırtta bulun•naktaclırlar. 

Tobnık'uıı müdafaa tertibatı 
Bardia'ya nisbekn hi~ olmazsa 
üç kere daha nıiihimdir. Bun
ların muhafazası i~in daha bü
yük lrn·1vctlere ihtiya~ vardır. 
Halbuki Tobruk'u müdafaa etlen 
km•,·etlerin Bardıa'dıki kU\'Vet
lerdm daha az ol luğu söylen • 
mektedir. I.ibya'sak> İtalyan 
kara ve hava kuvvetlerinin uğ
radıklaıı iki lıezimetle m fliıc 
bir hale g-~ldiklcri m:ılaşılmakta
dır. İngiliz keı;if tayyareleri 
Tobruk'un garbmrlckı,} ollarua 
hiç bir faaliyet g· nnemektetiir
ler. 

Bir İtalyan generali daha 
e;;ir dıı~fü 

Londra 13 (a. a.) - Hava 
Nezareti istihbaı-at claircsi. or
ta şark tngiliz umumi kararga
hından verilen 3.' 1.ğıdaki habe
ri neşretmektedir · 

İngıliz ,·cı tayyareleri, ftal-

Amerika 
yardıma 
taraft-ı 

(Ba; Utrafı 1 incfde) 

kazanmaıt imkanını \·ermek ha
tadır. Çünkü bu takdirde Ame
rikat.laki yüksek hayat istandar
dına yüksek yevmiyelere ve ide
allere derhal nihayet verecek • 
ler ve iş<:iler için hunlann ye
rine zindanlar vücude getirecek- ı 
!erdir. 

Roosewltin be)·anatı 
Vaşington, 15 (a.a.) - Roo- • 

sevelt, demokrat memleketlere ı 
·tam ve mutlak bir yardımda 

bulunmak siyasetini tatbik için 1 

kendisine saliihiyet wren ka
nunun muhalıflerinden biri ta
rafından söylenen sözler hak
kında "bu sözler benim zama
nımda siyasi hayatta ~imdiye 
kadar asla söylenmemiş en çir
kin bir iftiradır.,, dedikten son
ra şöyle devam etmiştir. 

Ca:ııetelerde okudum. Ame
rikan gençlerinden dörtte biri 
ölecekmiş. Bu propaganda)~ da.
ha doğarken boğmak lıizımılır • 
Gençlerden dörtte birinin öle
ceği mütaleası . ki ben en bü- ı 
yük yalan olarak telakki ediyo-: 
rum -şimdiye kadar söylenmiş 1 

olan en çirkin Ye en haince bir l' 
sözdür. Bunu yazınız. 

RooseVelt bu sözü ilk defıı o
larak kimin kullanmı~ olduğu

mı oöylemekteıı imtina etmiş, 

fokat bunu müteaddid kimse
lerin tckrarlaclı~ı beyan et
mlı;tir. 

Yeni kanun layihasma veri-ı 
len ''kat'i salahiyetler., adı hak
kında ne söyleyeceğı sualine 
karşı Roosevelt gazeteciler top· ı 
lan tısında demistir ki: 

Kanun mahiyetini ifade et-1 
mck için filhakika bu, en iyi ta
birtlir. 

Roosevelt, İn;::iltcrcye \'e müt 
tcfiklerine harb malzemesi te
mini hakk~d~~i~ lc&Ç}!fil'~~llii!h 

tahdid edilmesi teklifinı bahis 
mevzuu. etmek istememiştir. 

-----
Hakimler arasında ya

pılan değişikli~ler 

Ankara (Hususi) - Adliye 
Vekaleti hakimler arasında ba
zı cleği~ikliklcr yapm1ş Ye y ni 
tayin listesini alakadarlara bil
dirmiştir. Bu listeye nazaran 
Amasya ağır ceza reisliğine E
ı;; zığ Ağır ceza rei"i Ata Bil
gili, Elazığ Ağır ceza reisliğine 
Amasya Ağır ceza tı:'isi İbra -
him Ozbal, Erzincan asliye ceza 
hiıkimJi<Tine Foç" müddeiumu
misi İh3an İdil, Zonguldak as
live ceza hakimliğine Ayvalık 
n1üddeiumumisi Nazmi Baytek. 
Di,·rik hakim muavinliğine Düz
ce sorgu hfıkimi Resad KeR
kin, Zonguldak hakim muavin
liğine Cihanbeyli miitldeiumumi 
ııınavini Ümran Yiğiter taw in 

lzmir tut 
• 

pıgasası 

(Bq tarafı 1 li>Oldtf 

Kırkkağaç ve Alı:pıımda l.Qı:: 
açılış 70 ile 85 kuruş iken bir 
kaç saat ııoora 50 ill 60: kıınıp 
düşınliııtlb'. Dün piyaeaya işti. 
rak etmiY'!lll firmaların bugüıı 
mtibayaata başlıyacaklan ~ 
mid edilmektedir. 

AYVAl.JKTA. 
Ayvalık. 1ô (a.a.) - Burada 

tütün piyasası 75 kuruştan a
çılmıştır. Satışlar gevşektir. 

MUGLADA 
Muğla, 15 (a.a.) - Dön Mıığı. 

la ve Milista tütün piyasası 8G 
kuruştan açılmıştır. Geri, Boro
valı ve yerli ürünle~ kumpanya 
ve şirketleri piyasaya iştirak 
etmi<lerse de piyasada henüs 
bir hareket göriilmemiştir. 

-->«--
İngilizler T orino ve 
Venediği yeniden 
bombardıman ettiler 

(Bat tar•fı 1 incide) 

lebileceği aşikardır. Yeni pro 
jenin resmi tatbik tarihi olu 
ı şubattan pek az zaman son,.. 
bu maksada varılacağı şüphesı. 
dir. 20 kanunusanide bi!yiik bit 
kısmı esiri hava müdafaa teşki< 
lii.tıııa mensub olmak üzere 
2300 hava filosunun Air Coun
cil'e kaydedilmek istiyeeekleri 
muhakkatır. 

Almaalaruı PlymouUı'a 

hücumları 

Londra, 15 (.a.a.) - Salı g& 
cesi Almanların Plymouth'a Y"I 
tıkları akın hakkında Prese As
sociation muharriri telefonla şu 
malümatı vermektedir: 

Şehir, sivil halkın gayreti 
sayesindedir ki bir felikcttcn 
kurtuldu. 30 kadar dlişınaıı 

bombardıman tayyaresinin ilk 
gözükmesiyle binlerce yangın 

bomba.•ı yağmağa i>aşlemışbr. 

Bu muhakkak iti evvelce ha
zırlanmış bir plan üzere yapılı
yordu. Derhal şehrin mnhtelif 
mahallelerinde büyiik alevler 
görülmeğe başlamıştır. Yük
sek bir yerden bakıyordum. Bu
na hazırlanmı şolan sivil gö
nfillii., 'U'i:in'litıy'rette" bıraktı.·~~ 

10 dakika nra yeşil alevler 
kayboluyordu. Bir müddet son
ra yangının genişleyebildiği yal
nız bir tek mahallede alevler gö 
züküyordu. İlk diisman tayyar& 
filcsundan sonra gelen ağır bom 
ha rdıma n tayyareleri 'yüksek 
infilaklı bombalarını bu mahal· 
lelerin üzerinde teksif ederek 
atmışlardır. Bu bombardımana 
rağmen, itfaiye takımları azim
le ise koyulmuşlar ve gece ya
rısından biraz sonra yangın 

mevziileştirilmiş bulunuyordu. 
Şafak sökmeden evvel de ateş
ler kamılen söndürülmüştür. 

Rus - Rumen Ticaret 
mUzakeresi 

Moskova, 15 (a.a.) - D. N. 
B. : Haber alındığına göre, No· 
elde iııkıtaa uğrayan Rus · Ru
men ticaret müzakerelerine tek

muvaffak -ola~ak ~ahil boyunca rar başlanacaktır. 
Tobruk istikametiı::de firar e- Rumen heyeti reisi ve iktısat 
den düşman kıt"alannın öncüler müstesan Nemojanu dün han. 
kolunu teşkil etmekte idi. Bu a- ci komiserlik erk:i.niyle görüş. 
rastırmalar şimditlen iyi neti- .. ~ .. • mUSLUI. 

celcr vermiştir. Filhakika. Hıır- =-.:..:..:=======-====::: 
ricane tipindeki avcı tayyareleri 
salı ildeki yarlara temas edecek 
k-adar alçaktan uçarak yaptık
ları ara~tınna hareketlerinde 1-
tal van subaylarını görmüslcr
diı~. Bunlar İngiliz tayyareleri
ni görünce deniz kenarındaki 
mağarv !ara iltica etmekte idi
IPr. Bundan iki gün en·eı bir 
Hıırricane tayyaresi küç~k bir 
İtalyan snbay grupumm deniz 
kenarında masul' bir mahalde 
saklandığını görmü tür. Pilot 
bu keşfindeu alak dar makaın
rnra malümat vermiı) ve onlar 
da V'.lzivetten bir harb gemisini 
haberdar etm · lerılir. Harb ge
misi derhal bir motorbot indi
rerek f' rari grupu aram ağa 
başlamıştır. Kısa hir faaliyet · 
ten sonra bu subay grupu ya
kalamnı ·tır. Bu ımıı> i<:inde 
Sitli . Borrani'deki ltalyan km·
vetlerine kumanda ctmis olanı 
gener.ıl Bergentina ı1 bulun -
makta idi. 

Davet 
Türkiye Ma.ltdud Mesuli)etl 
Basım isühl3k Koopenı.tir'ırul('& 

Umumi heyet, esas muka,·ele
mizin 16 ıncı madesi mucibince 
alelade surette 941 Şubatın 3 
üncü perşembe günü saat 11 
de Kooperatifin Ankara cadde
sinde Orh:ınbey hanındaki mer
kezincle içtima edecektir. Sıı.ym 
ortaklarımızın teşrifleri rica o
lıınur. 

"İDARE ıaxı!St" 
RUZNAME. 
1 ı İdare meclisi raporu ve bi· 

lô.nconun okunması. 
2i Murakipler raporu, 
3l idare meclisinin ibrası 
4 ı Dahili talimatname 9 uncıa 

maddeye bir fılcra ilavesi, 
5 l Yeni meclisi idare seçimi, 
6) Yeni murakipler seçimi ve 

iicretlerinin tavini, 
7) Yıllık rlsiurnlann tevziine 

karar verilmesi. 
1· n nerallerı i 1e ~ Uks:ek rü .. 
beli sub:ıylarından mürekk b P'J!!ll!!l!31111!- Meşhur Akça kocanın 

~~V:.~~n aa~ - Yağlı Tombul Fındıklarının 
ral 'c subay grı' u Bardia'nın T· pt:ın '" pernkende otıs yeri; 
mtıhasarasından ve :<aptından • nbul 
evvel mezklır AP.hri terketme&-el Unkapanı Zeyrek cad. No. 93·2, lata 

• 
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~HiKAYE:~~--------~ 

·i AHRALARIN HAYKIRIŞI 
eka· lı 

(Baş İ9.rn{I 3 iıııcil ,..,.~ fadı\) 

kaşık .. lRzıuıdır. Hem çocuklar 
yata.klan, elbiseleri a.yakkapfa.n 
çabuk eskitirler, kabı kaşığı kı
rarıik bir çok ziyanlar da yapar
lar. Böyle eskiyenleri, kınlanlaı~ 
yenilemek için ne lazundır. Bu 1 
ana baba ve çocukların çamaşır
larını yıkanıak, yemeklerini pi
şirmek, süpürüp temizlemek, fıe 
büyük iştir. Buııdan baska ~n- ı 
cuklara hizmet etınek, bakmak 
ta ne zabmetli bir iştir. Bir fa. 
kir baba ve ana için bu mab-raf 
ve bizmctl<'ri yapmak mümkün 
müdür? Ne tarafından baksa -
nız çok çocukluların hali pek . 
acı ve yardıma liıyıktır. Bunla
rın baba ve anaları dünyayı kcn 
dilerine haram eder, yiyip ıç

mez,. gece gündüz ç0t;uklarıua 

lıaka.rlar. Fakat ne kadaı bak
salar cemıyetın yardımı olmaz
sa. perisan. hasta, zayll cılurlaı, 

1 
kendileri de çocukları da ohı • 
mün pencesindcn kurtulamaz , 

!ar. 1 

!..------------------. 

:. ~v~,~ ~~~ J BORSA 
15 İkincik~ı;un 941 

AçıU,.,. 
1c.,.._, 

Tramvay, tünel va otobus arabaların· 
da bulunan eşya 

~--------Yazan: CGJZ ÖZDEŞ 
- .DMal<ü kmmn 80111' -

Blawıl için sen, Arapların müır 
terelt ve mukaddes imanlanm 
bı •lı 111 • Bir kadın asla. eski ko
"'811!dan su istiycmez .. 

Zehra başını yıı karı kaldıra

rak Zübeyre uzun uzun be.ktı. 
- Çöller a.<;arak buraya gel

dim.. Benden bir yudum suyu 
mu esirgiyorsun?. 

Zübeyr acı, acı güldü. 
- Amma sen benden esırge-

IJ)Şin .. 
-? ... 
--Cevab vernene ? .. Niçin sw;-

tun ?. Bu çöller, bu sahralar, in
sana hi~ acımıyor değil mi? .. 
Şunu da bil ki insanlar da bir 
o;öldür. Hıç acımazlar .. 

• - .. 
- Şeyhinin yanına gitsene?. 

bunu Zehramn keskin bir çığlığı 
takib etti. 

- Geliyorla.r! •• 

* Biraz sonra, Şeyhin çadırına. 
bir Arap girerek: 

- Şeyh. Dedi. lbni Haldün 
kabilesi, "kabilemizle savaş için 
geliyorhr. Haber göndcrmiıjlcr .. 

Gür bir ses çadırın içini do
Jııştı. 

- Bütün kabile toplansın. 

Savaş var!. 
. . . . . . .. 
Her iki kabile kum deryala

nruıı ortaı!mda karşılaştılar. 
Gilı.ı.eş ufka. yaklaşmıştı. Gök 

hafif kızıUaljlrken, atlar kişne
di.. Kırbaçlar şakladı.. Ve bü
yük bu deh§et içinde sa. va.ş baş
ladı. 

yazife değil vecibedir. 
Memleketimizde çok çocuklu

lara yardım mümkün ıırlldiir ve 
kolay bir iş ntidir? 

Londra 1 Sterlin Ut 
New - Yerle 100 Dolar 112.20 
Cenevre 100 lsviç. Frc. »ı0815 
A1lııa 100 Drahmi 0.88'15 
Soba 100 Lev• 1.8226 

Maclnd ıoo Peı;eta 12.9!>7li 
Belgrnd 100 Din>r 1.175 
Yokoham• ıoo Yen 31.1375 

Stokbolm 100 tsveç kr. 3I.Ö05 

ESHAM VE TAHVll.AT 

Ergnni 19.81 
ez Bankası peşin 108.75 109-. 

Biz bıınun mümkün ve tatbiki 
kola.y bir iş olduğunu görüyo -
ruz. Yalnız hakiki çok çocuklu
yu iyi tayin etmek lazundır, Bu
gün hükümetimızin kabul e1tiği 

1

. 
çok çocuklu mefhumuna göre 
bunu tatbik etmek mümkün QP· 

ğildir. Çünkü hükümetımiz zeıı
gb, fakir ve çocukları büyük 

küçük ne otursa olsun beş veya. ı Askerlik işleri ı 
altı çocuğu nla.nı mutlak olarak ________ ..., ___ , . 

Kadrköy Aakerllk fubeatnden: 

1 - llu yıl askol"lik çağına Cir
~ 337 doı!=dDlarm ilk 701t:1ama:. 
!arına 17 2. kAnun I 941 tarilrindcc 
itibaren ha~lanacaktw· 

2 - Bu dopunlulur baltaoın ~ 
»ayılı gi.i.11Jerinde (Cwnariesi pa:t.ar 
hanç) 9 dan ı2 l"' kadar nüfu• aü
danı ve 4 <0ded iM• lıAğula çeltilıni • 
ves1ka folof!t;atlariyle blr.likte şube
ye ınüracatla yoklama1amıı y.aptır

malorı. (Tuhailde olanlar okul İlla

reRnden ta.-tdikli vesika getirecek -

lerdır.) 

Elektııik bam•ay ve tiind 
umum~ 

1940 Y·dmlla 81*cik6mm 6)tl$ tiİll!!'Wltrı t0ıo 
nel ve otobüs arabatartnda but.-ın 

milfredatlı ltate&lcn.-

M.w~lif l'1D5 çaııtelar 

Muhı~ın cinı; -ıdar 

Kadın "" - içlJı--ı:HI ... -
Kadın ve -.t:ıek:it:m dft ff tek. 

ıs Wr 

~ .. 
~ 

MI 
nı 

...... 21\ Kadın v• orbk iı:m çift ve tek aıs"'*,:lı:'ııl+lll .,._ ... , ....... 
Kadın ve. skek seruG;rdıaıı 
Karun Ve ..- için •plta, ıx- ...., ' 
Blı.."1ot.ı.-

Rop ı. a •i 
Yün ı.ı.tkA\w 

'•*« 

E::t&d.c • ve çocWc 
Xnıraş-~ 
JCitaı> ve •.....ıll:ır: 

1Ç1J1 ceıket ve pr 1 

'11 

Göolhlk 
Dotm~ kıUeııııl 

Kadıu v~ ..- lı:ril- .-..ı 

Ifiıı>·p 

Hıroova&Jer 

8ef f'ı" taslao 
Yiye(·ı.:k madtRler 
Alil.~ ttile-ak 
Bu ccr:v.ı aal:uplerinın Gria~ 1'tnfol 

ha:rf4tet daıı-~ Dl.llraratları 
' 

aıkrn:ad& 

sa 
~ 

3 
2 
8 
G 

• 
4li 

2 
1 
3 
1 

12 
16 
l~ 

1 
TrOOl\1i'13 ;m.
liflıOtıRI V c T 

O sana bir dnmla değil, derya.- ı 
la.rca su bulur . Ve o senden biç 
bir şeyi esirgemez ... 

- o öldü .. 

lnııa.n naraları, kum dery:ıla.
nnda. saatlerce inledi durdu .. 
Atlar kişnedi.. Pala.lar parladı .. 
Vücutler biçildi .. Ve kanlar ak-
tı ... 

ı 

Çocuklar istikbaldeki büyük
lerin fideleridir. Çok çocuklu a
ileler bu insan iidelennın bere
ketli tarlalarıdır. Nasil kı yeşil 
ekin tarlamıza bakmazsak mah
sul harap ve türa.b olursa., ınsa.n 
fideleri de bakımsızlıktan harap 
ve türab olur. Ve memleket için 
bundan daha büyük. df'rin ve 
te!ılikeli zarar olamaz. 

çocuklu ola.rak tanımaktadır. 

Bizce mutlak olarak çok çocuk
luları ni~an ve madalya ile tal
tif k&ficlir. Ancak yukarıda ar- 1 

zettiğim şekilde şartları haiz ve 
ha.kiki çok çocukluların sayı..u., 

ınikdarı pek az ola.cağınde.n hat
ta zanne<lerim ki bugün hükiı -
metin mutlak çok çoculJ.u!al'a 
yol vergisi muafiyeti ve Sıhhat 
VekAleti btidçesındeki tahsisatı ı 

ile yardım hemen hemen müm- J 

kündür ve buna ica.b ederse ''" I 
şağıdaki mükellefiyetler ve yar- ı 

dımlar da ilave edilebilir. 

3 - Gclınıyeoler bti.k.ıodoı.Ask.er

2 
'·.ıl ,,. ________________________ 111 

hk. mukeletiycti lnınıınurı<m 83 i!nl'iı Hayı ~sever B HAn - öldü mü?. Acıdım .. Neden 
öldü•. ~ 

- Alnından, bir kurşunla. öl-

ılil. 
- Kim öldürdü?. 
-Ben!. 
- Demek ııtn ke.tilıı.iıı?. 
- Evet! Bir koca. katili 1 

- Bunun cezasının ne oldu-
ğunu biliyor musun?. 

- Elbette!. Ölüm!. 
- Peki? Buraya niçin gel-

din?. 
- Seni görmek için!. 
Zübeyr kahkahalarla güldu. 

Ve yanındaki kırbacı alarak diz
leri hafif hafif vurdu .. 

- Bu yalanı başkası söyl<> - ı 
seydi, bu kamçı >;imdi onun vü
c:udüne sa,nlacaktı.. Demek! 
Beni görmeye geldin!. Bu ne lli
tuf?. 

- DÜ.'}Üncelcrinde yanıliığl

nı görüyorum Şeyh .. Kocamı se
nin saadetin ve yaşaman için öl
dürdüm .. Buraya da, bu habe-' 
ri. sana bıldirmek için geldim .. , 
J.\a~ -- • li "~~; knbllem öl-
.ıünniy~ ge yor.. I 

- Beni ölclfo-oool< h:immıı;ı ?, 
- Bütün kabilem!. Çoluk, ı;o-

cuk, genç ilıtiyar .. Hepsi .. 
- Niçin? .. 
- Hepsinin 8ana. kinleri var .. 

Çünkü sen oıılann en mukad
des eşyalarını çaldın .. 

- Tabı !. Kabilen, ka.bilemın 
en mukaddes insanını, Şeyhini 

öldürdü .. 
- Kaq buradan Zübeyr .. Ve

ya büyük bir sa.vaŞa hazır ol.. 
- Bu yalanların ne yazık ki 

boşa gidecek ... Ne felıl.ket. Bir 1 
Şeyh karısı yalan söylüyor .• I 
Hem de bir yudum su için! ... 

Zübeyr çadırdan dışarı çıktı 

ve seslendi. 
- Ahmed .. Şu kadını kabile

mizin dışına çıkar. 

Ve tekrar içeriye girdi. 
Zehra ağlıyordu.. Kolundan 

tutan Araplolrla. ilerlerken, u
zaktan bir silah sesi geldi. Ve 

-

On, on bir sene sonra ki ben ı 
on yedi, on ııckiz ya.şına. geldim. 
Annem ehin yirmi beşte dolaşı
yor. Zanedcrsem bizim seneler 
o;ıık koşuyor, onunki biraz ten
belce. Bilmem neden yine yaş 
mesleı.i meydana çıktı. Valdem 
ikide birde bundan bahsetmesi
ni sever. Bir aralık damadına: 

- Ya oğlum. Yirmi sekiz ya
şında olduğum halde saçlarım a
ğarma.ğa. J>aşladı. 

Dedi. Müstakbel kocam hay
retinden JYözlerini açtı. Kırkı 
~klan a~mış olan a.nnemı iyice 
sli:A:lü. artık sabredemedi: 

- Litkin siz on yaşında iken 
mi kocaya vardınız? Kabil değil, 
kırkı atlamı§sınızdır. 

Dedi. Bu defa darılmak anne
me düştü. O da suratı astı. Ben 
dışarı cıktını. 1'.'viınizde bir hiz
metçi kız vardı. Hizmetçi elinde 
tepsi olduğu halde odadan içeri 
girdi. Ben de onu takib ettim. 
Kız tanı adamın yanına geldiği 
sırada herif birden aya,,aa 
kalktı: 

- Madmazcl desti izdive.cını
zı taleb etmekliğiıne müsaade 
t>uyurur musunuz? 

Dedi. 
Hizmetçi kız: 
- Ben mi? .. 
Oedikten sonra gillmeğe beş. 

Ortalık kararırken, İbn! Hal
dün kabilesi mıızaffer oldu. 

"'6ddesi talblk -· 1 r-
ı - Maz-;reti olmıya.n bekar

lardan vergi almak. 
4 - şubenme menııu1ı sı:ı - ııss; .,.___tz A--L H-...., k · 

doğwnlu ih\ll'at ve wh•Uı eralınj "61.1-~ ...., Y8Jll -V- iZ . . . . . . . . . . . . . 
İpek yastıklarla pırıl, pırıl 

parıldayan çadırın kapısı önün
de, iki Arap ve ortalarında., el
leri bağlı olarak Zübeyr, dur
du. Sonra iki Arap kenara çe
kilerek, Zübeyr çadırın içine 
doğru ilerlemeye başladı. 1 

2 - 28 ya.:;ından yukarı ço
cuksuz <:vlilerden az mikdarda 
vergi almak lmazereti olmamak 1 

7<>klam•ları <1a 111 n. lı:lmun/ llR çocuOu artyor 
den tibrn on beşlana<:akbr. Ha)'lneVer bir hayan eVlAd i:lbi b&kıp böyütlnek ic:ın 

3 - 30 yaşından yukarı bır ı 
çocuklu evlilerden pek az mik
tarda vergi almak, (mazereti ol
mamak şartiyle). 

5 - nogumJarıoa ııore aşai<ıda ıo ya'»llB. kadar kimeesi'Z Habeıı -ııeya Arııb bit- lıl'Z çocuğu 
ıtö*rilen gunlerde {Cuma~ vec · f&tiyor. İaleldiieriıı ''"Yiıni Sabah,, idare ljt"fine hıırgiı ondan 
Pazar hariç) 9 dan 12 ~· l>adar yok-j Ol'.l iJıriu> kadıı.r müracaatl3n. 
lama1arıııı y11ptrrmC1lar11u. ~liııımı:ıi''ic -l'.!!ll••••••m•••••••••mım••r# 

Karşıda, sırma püsküllü kır- ı 

mızı atlas!.an tüller süzülüyor, 
göz kamaştıran açık mavi ipek
ler, bır deniz gibi dalgalanıyor-
du. _ 

Büyük bir mabedi andıran bu 
dekor içinde, yatağında yarı 

çıplak ya.tan bir kadın hafifçe ı 

gülümsedi. 
- Gel bakalım Şeyh Zübeyr, 

dedi. 
Ve ilave etti: 
- Beni tarudın değil mi? 
- Tanıdım!. Zehra!. 
- T-ıbü esirim olduğunu bi-

liyorsun?. 1 
- Ştiphesiz .. 
- Bura.ya niçin g~ldiğini ? .. 

w....._ 1 • • l 
- Y cı.. Bunu bilemedlı:i"'Zu-

beyı·. . 'ı 
-Ey Şeyh .. Biraz evvel, su-

suzluktan. bitkin bir halde kar- ı 
şında. duran kadın, şimdi gene 
karşında.. Amma başka türlü 
değil mi'. Ve sen hiç aklına ge
til'ir miydin?.. Bir gün bir ka
dının karşısında, böyle, elleri 
bağlı olarak duracaksın .. 

- ? .. 

- Cevab vermekten neden çe
kiniyon;un?. Seni dinleyen ben
den başka. hiç kimse yok.. Ge
ne, kendi şatafatlı çadırında i
mişın gibi gülerek ceva.b ver .. 
Hatta istersen, eline şu kırba
cı da alabilir ve bana (Yalancı) 
diye bağırabilirsin .... 

- ? .. 
- Gerçi sen bana "ya.\ıuıcı,, 

dediğin zaman ben hakikaten 
yalancıydım .. Şöyle ki, kocamı 
o zaman öldünnemiştim.... O 
zaman yalnız, sana. korkunç bir 

Çok çocuklular bilhassa fev
kalade hallerde, harb halinde ı 
baş gfü,teren buhrımlarde.n. pa
hahlıktan en çok m üteccssir o
lanlardn-. Mesela ikı nüfuslu a
ile için gıda ve mahrukat, elbi
se maddelerindeki ııahalılılı o 
kadar hiıısedilmez. fakat çok ço
cuklular için bu pa.ha.lıhk kat'i 
ve korkunç bir felakettir. 

Hülfı.~a sulhde ve harbcle ço

Bu suretle hem çok çocuklula
ra yardım etmiş, hem de vatan
daşları cvlenmeğe, evlileri ço
cuk ya.pma.ğa, 30 yaşındakileri 
hiç olmazsa iki çocuk ya.pmağa 
yani çok cocuk yapmağa ve bin
ııetioe milli nüfusu artırmağa. 

da teşvik etmiş oluruz. 

6 - GE'Lni;yenler bakkmda Ask.er-~ 
lik müke-HPfiYeti kanununun iM :t1ncıi 
madde;j tatbik ed.itccegi iffin olunur. 

Orhan Tanınan eııklula.rın yardımına. koşmak 

..:....:...:=====--=--=========-== 

lUJ/941 
20/ı/U41 

21./1/941 
22/1/941 
23/1/941 
24/1/1141 
27/1/941 
28/1/941 
29/ı/941 

30/1/941 
3ı/1/U4ı 

312 
31.3 
3Jll 
:ı:u 

3J4 
:U5 
3l!j 

ı14 

316 
3W 
:us 
a.ıe 

319 
319 
3:AO 
320 .... 
321 
3.22 

tehlikeyi haber vermek ıçiıı o 
kılığa gırıni. ve sendrn bir yu
dum ~u istemiştim .. Ne irin mı?. 
Merhamet ve insanlık sevıyeni 
ölçebilmek için'.. Sen güldün .. 
Ve o kadar mağrurdun ki. s:ıh
ra.lann korkunçluğunu bile ın-I 
kar edi.ı-ordun.. Yalan söylcmi~- ı 

• "''~ ı,;; h•y.ıı.ıı. valanın ela l saadet gctıı-eıııreceguır zanııcw-
ycırdum .. Fakat ne çıkar .. Koca
mı gene öldürdüm .. 

- Öldürdünüz mü?. Kendi·\ 
ım mı? .. 

- Evet!. Kabilemin arzu ve 
mwafa.ka.tinı alarak .. 

- Niçin öldürdünüz? .. 
·- Senin için!. Senin saadetın 

ve senin ya.şayabilmen için .. 
- Yalan!. 
- Yalan mı? .. 
7,ehra büyük bir huşunetle 

doğruldu. Ayağa kalktı. Tülle
ri beline dola.dı .. 

- Yalan öyle mı'.. 
-· Yalan!. 
Beli kıvrıldı .. Biraz yürüdü. 

Sonra bir kutu alarak Züb(•yre 
doğru uzattı. 

- Bunun içinde ne var biliyor 
musun?. 

- ? .. 
- Şeyh İbni llldün'un kafası. 

- Yalan mı? .. 
- ?... ı 
- Nıçin cevab vermıyoı-,;un? \ 

'Demek ııusuyoraun.. Anlıyorum 
ki arbk hakıkatı inkar edecek 
kadar? ~a.ğnıı· değilsın.. 

1 
- Ve sen Zübeyr.. Sözleriıı. ı 

iyi dinle·.. Ôlünı;eye kadar bu-
.ı.a.ua, J'llllJLU' """'"S~ :tı.~---

V:e artık yalnız sen, sahraların 1 
hayl:ınşına cevab vereceksin .. 
Anladın mı?.. Boşuna. kaçmak 
isteme .. Çünkü çöl insan gibidir 
hiç acımaz ... 

Zebra çadııın kapısına doğru 
yürüdü ve sonra geriye dön!' -
rek: 

- Allaha ısmarladık, dedi. 
Ve süzülerek dışarı çıktı. 

Bütün atlılar ufukla.ra doğru 
uçarcasına koşub giderken, Zü
beyr yaşlı gözlerini havaya. kal
dırdı ve inler gibi bir sesle: 

- Bir yudum su için!. dcdı. 
. . . . . . . . . . .. . . 
O günden sonra, o civa.ı·dan 

her hangi bir kervan veya su
samış bir iruıa.n geçse, Zübeyr o

l 

3/2/941 
4/2/941 
a/2/941 
6/2/941 
7/2/941 

10/.a/A41 

11/2/941 
ı2/2/!'41 

13/2/841 
14/2/941 
17/2/~41 
Jlf..., "'' 
19/2/941 
20/2/941 
~J/2/94 l 
24/2/941 
25/2/941 
26/2/941 
27/2/941 
28/2/941 

3/3/941 
4/3/94ı 

5/31941 
G/3/941 
7/3/9·11 

10/3/941 
11/3/941 
12/3/941 
13/3/941 • 
14/3/941 
17/3/941 
18/?/941 
19/:l/941 

20/3/94 l 

• 

323 
3"..3 
324-
324 
32> 
325 
326 
326 
327 
327 
328 
328 
129 
329 
330 
330 
331 
331 
332 
332 
333 
333 
334 
334 

na kuyudan su verir, ve: !===::.:-:-::========= 
- Bir yudum su!. Sahibi: A. Cemaloddln S..nçoöhı 

Ve k'utunun kapağırı açtı. 1 

Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 
Sedasiyle haykıran sahrala- Busıldığı yer: (H~ seldr Giinıoylar 

rın yegane bekçiliğini yapardı.. ve Cemaleddln Saraço§lu m•tbaH>) 

le.dı. ,, 
)Ierif bu istişka.ldeu daha. zi- ı 

yaJe sıkıldı. Çoktan odadan dı- ' ~ ~ • ı h t • 
şa:ı fırhyacak, fa.kat mahcubi-. '~ ..... ır ça gıcının seya a 1 yetinden yerinden klmılda.namı- I' 
yordu. Ortalıkta bir süküt. Bil- ı 

mem kaç dakika bu vaziyette •••-••m-ırzm•••••- 133 
kaldık. En nihayet adamcağız pacağım? _ Oğlunı, ben daima doğru - Size darıldılar mı? 
yavaşçacık yerinden kalktı. Be.- Deyiverdim. söylerim! Neyse o delikanlı ba- - Vakıa babamın biraz canı 
bama: Bu iş te böyle geçti. na baktı. Ben de ona. sıkıldı ise de be.na lakırdı anla-

TASHiH 
Zonguldek Deft€11daı"1ğının 8, ıs, lfiİkpw1iıiınım l)i.l t.&rıhle. 

ı:iııde intişar eden eksiltme ilan~ lliaAe gımü 2 • ı- - 941 018" 
cak iken se1ıwn 3 . ı . 941 olarak ~lml.\ltıJı. ~ ru ._ 
retle ta.ahili ve tavzıh olumu·. 

T n&keci Ustası Alı c 
lstanbul elektri tramvay ve tünel işlet· 

m r umum üdür üğünden! 
tdoı·~~ Şl li t..·umrnaneNne :rmtihruııa gttFtereıekleri kabı~ 1~ gO" 

ııe saatte 28 kmui ile 3 tenekec.ı. ust.asme ıhtJ.ya\.· vardn:. 
1steldileria nufW; büvl)-Et <·uzdarH büs.nCibi.ıl vara.k.ae1 ve ~c ka""' 

dar c:;c..ılışm~ buhm.dulr"btrı INlee~l'Tdeıı aldı.klan müddtJti. ttizm<'1. v~ 
rıh~ tnrliktıe •dur nin M\."trt n zemin ld'lduJu ~ if.1twı mf1d~ 

lügtine ıntirarnatları h .. zumu bıldirillı'. 

1 
Ec.lti 1'194 plAk N<>: lu otoınobılih T'>k!Jmde mezarlık •okıığ.ındo, 2Ô 

Ho: lu llGrajda Nlko KaW,,cıoğiu namına k<votli olup """'3Uj naklıye 1 <-5' 

mindıen 60 lira ~çhıdur. Mlik.ellcıın borcuuu ~iş otnıQFlndan etol~ 
y:ı tahsili emvaı kmlanu ve daimi t'J'lcitmemn kararJl"l6. '\i fikan tıorcU 
Ut~ılj ict'n borçJunun mezkUr ga!'Qlda bir adfl't. ıastık hava pompası ha

ciz .. ıtınn ahıııaJ:ak 21/1>941 tarıhın>,, m......Wf salı gun!I saat H d~"" ,ı.-
cagt il:'.ln oJunUl'.. 

ı=-- ---
("Yeni Sabah,, ınl RADYO 
ı ilan fiyatları ı 16/1/1941 ÇAilŞAMBA 1 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfada santimi 500 
ikinci ,, 1, 350 
V~üncü ,, ,, 300 
Dördüncü,. 
Be-şinci ,, 
Altıncı ,, 

Jer. 

" .. 
" 

100 
75 
50 

- Hayır. Yarın pazar olduğu 
için bir yere gitmezler. 

- Oh pekfilii.! Çünkü ben ya
rın erkenden yola çıkmak nive
tindeyim. 

- Hele dur bakalım. Kocam 
gelmedi. Sabah görüşürsünüz. 

::: ::'a°ı:: l :~~ ~= 
8.ı8 Muzik 19.30 Haberler 
8.40 Ev icadım 19.45 MuııJ< * 20.40 Miızlk 

12.30 Prognm:ı, 

ı2.3.1 

12.50 
13.00 

Mtl7.ik 
21.00 Milzlk 

21,1() 
Zl.45 

1 13.20 

Haberler 
Mlizik 
Müzık 

22.80 

' * Program 

1
18.00 
18.03 Muzik 

22.f5 Mllzik 

23.30 Kapanış 

- Müsaadenizle. - Vah vah Madam ~tari! Ba- - Valdem başka tarafa gi- tamadı. Onlar da. muvafakata 
Diyerek kapıdan dışarı çıktı. şınızclan ne kadar çok şeyler delim deyib duruyor, ben kulak 1 mecbur oldular. Evlendim, bark 1 

Adam çıkar çıkmaz babam: geçmiş! Sonra? asmıyordum. O giin akşanıa ka- landlm, iki de evlad sahibi ol-
- Lakın bu ne dikkatsiz a- - Sonra bir ay kadar gelen dar oracıkta. vakit geçirdl.k, er- dunı. 

Madam Ma.ri, bir eksiğim o
lub olmadığını anlamak maksa
diyle odanın ötesine berisıne bir 
defa daha göz gezdirdikten son
ra: 

- G<·ceniz ha.yır olsun oğlum! 
Diyerek odadan dışarı çıktı. 

ıle fitili d~ltmek üzere ik~ıı fi· 
ti! elime yapıştı. Cıın acısiyle fl" 
funi silktim. Fitil bir tarafa fır 
la.yıverdi. Ben de bütün bütüıı 
karanlıkta. kaldım. Bıı sırııdıl 
çatırdı, patırdı yanıma doğrıı 
gelmei!e b•ııl•ma.z mı! Artıl' 
korkumdan ne yapacağımı şs: 
şırmıştım. Bağırmak için neffl" 
simde kuvvet bulamıyorduJll· 
Halbuki bu halde kalıunazdlJll· 
Bir ta.raftan karanlık, hır tara!' 
tan esbabını e.nlayamadığını p!V 
tırdı. Artık ne olursa olsun dfl" 
dim: dam? S<.iylecliğim 13.kırdılan hep giden olmadı. tesi pazar yıne ora.da idim. - H:ı demek dün ak.şanı beni 

vcresıye dinliyormuş. Ben böyle - Pardon madam )rfari ! Tabii\ - İş ilerlemiş madam Ma.ı·i ! nehirden kurtaran adam? 
adamı istemem. kimse gelmez, ilk ııamzed ha-. - Şöyle böyle derken bir pa- - Evet evet! lşte kocam 1 

Dedi. Annem de: linizi ötekine berikine olduğu gi- zar yalnız idim, ta kayığın ya- (Ekem) i bu suretle tanıchm. 
- Ya terbiyesizliğine ne di- bi anla.tmağa. vakit bulmuştur. nına kadar sokuldum, delikanlı - Oyle ise tebrik ederim ma

yclim. P.eni adeta bir kocakarı - Adam bırak! Ne olursa. ol- da benimle lakırdı etıneğe vesi- dam Mari ! Hak.ika.ten insani -
yerme koydu. B<'n kızımı koca- sun benim umurumda mı? Bir le arıyormuş. yetli bir adama varmııısınız. 
ya veriyorum diye kocakarı mı ~q•r günü annem ile gezıneg-e - Aman madmar.el dikkat e- Ma<lam M:arinin hikayesi pek 
addedilirim? Yediği halta bak ~ıştım. Bulunduğumuz şeh- diniz denize düşer,;iniz dc<li, ben uzun süımüştü. Hikayenin hl
çapkının! Yok yok, ben böyle re yakın bir yerde büyücek bir lhım gelen cevabı verdim. Ar- tamını müteakib kadın: 
güvey istemem. nehir vardı. O gün nehir kena- tık bu pazardan sonm. her vakit - Ey oğlum! Epey başını 

Dedi. Babam be.na sordu. rında dola.şına.kta. iken bir ba- konuşma.ğa başladık. ~tiım, vakit geçmiyor dlye 
- Mari kocan olacak adamın lıkçı kayığı gözüme ilişti. Kayık - Amma eesa.ı·et ha ? ııgzıroı açtım. Vakıa uyku za -

hali hoşuna. gitti mi? Ge<ıen haf. sahile pek yakın idi. İçindeki - Bak amma. sonrası fena marn değildi. Her şeyiniz hazır. 
ta.ki ııa.mud ne kadar münasib üç ki,P balık tutmakla meşgul olmadı? Derken bir gün birbi- Ben aşağıya iniyorum. 
idi. Neyse bir defa. oldu. Ey söy- bulunyordu. rimizi elmağa. karar verdik. Dedi. 
le bakalım bu adama varacak, O tarafa doğru yaklaetık, ba· - N.e lı:ada:r çabuk! - Kocanız, oğullarınız gelmi-
mısın? Jıkçilardan ikisi ye.şlı baıı!ı, biı:t - Size ö~ gelir, bir de be.- yeook mi madam Mari? 

Ben bila~iid; delikanlı ve güzel idi. na S01'llIIU1! En nihayet babam - Onlıır gece geç vakit ge· 
- Hayır. Si.ı:e ve anneme ha- - Aman madam Maril Helııı w annem laten haberdar oldu- ı· lirler. 

karet eden bir adamı ben ne ya- bir gU.zel adam hulabildlni3, • Jıır. - Yarın yine erken ınt gider-

Vakıa. madam Marinin hikaye
leri epeyce uzun sürmüş ise de 
her nasılsa uykum gelmemişti. 
Kadın odadan çıktıktan son

ra ben yatağa uzandım, gözle
rimi kapayıb uyuyuverdim. Uy
kum o kadar hafif olmamakla. 
beraber gece yarısı ayak ucum
da bir patırdı hissettim, hemen 
gözlerinıi açtım. Etrafta. kimse
yi görmedim. Fakat patırdı e
lan işidiliyordu. Biraz korkma.
ğa başladım. Binaenaleyh ya -
taktan fırladım. Masanın üze. 
rinde donuk ziyab bir yağ kan
dili yanı vordu. Belki karanlıkta 
etrafı göremüyorum mü!filıaza
slyle evvel emirde kruıdilin fi
tilini düzeltmeğe karar verdim. 
Masanın yanına ya.klııatım, elim 

- Madam M ri ! Diye bağıt' 
dım, sesim alt kattan i.şidiJmiŞ 
olmalı ki, biraz eonra madnJ)) 
Mari, zevci ve oğul.Ja.rı odadan l' 
çeri girdiler. Beni karanlık odB' 
nın ortasında göriince: 

- Ne oldu? 
Dediler. Ben yatakta uy11 ' 

makta iken patırdı işittiği ~~ 
esbabını anlamak üzere a ysısJ 
kalk.ıb kandili düzeltmekte ikeJl 
sönüb karanlıkta kaldığımı, aıı· 
!attım. Bunun üzerine madall' 
Mari güldü. 

- Merak etme oğlnm. O r9' 
tırdı her akşam <tiur. Balıkçı ır 
vi değil mı? Rer ı>ır'lfı fare cı;; 
ludur. O kadar kedi besJedır• 
kapan kurduk, yine önünü nlllJ' 
madık. ( Arka.-n t>l)f 

den 
bom 
ile 
gibi 

na 

Yesı 

illet 

• 


