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,Müslümanların tarih- YAZAN, 

leri, kayıdları çok fHALiDE EDiB 1 
muntazam dır. f~ ı 

Ac0 ba Hindislanda köylÜyü No. 49- 1 
idarenin temelim tanıyan hükü
met olmuş mu?. Bu suali revap
sız bırakalım da Ziraat ve Köy
lü meı;ell'.l!i'nin ba.~ka bir safhı.
sına gdelim: O da, Hindu, Müs
lüman ve İngııiz r".jimleri altın
da arazi vergisinin nasıl toplan
dığı. j 

fusa nisbeten sayısı şudur: 

OKUYUCU 
DİYOR Ki: 

Garib bir tekzib 
mektubu 

ucuz E 
Tecrübeler neticelenmek üzeredir. Ye
ni ekmek 2 kuruş daha ucuz olacak 

r ilko ul talebeleri 
de kontrol altına l 

alınıyor , 

' 

Toprak vergisinin Hindistruı-ı 
da esası Hinduların mukaddes 
kitabından alı.nmıştır. Bunu 
Müslüman fatıbler etias olarak 
kabul etınlıi, İngilizler de bazı 
tadılatla ayni esası muhafaza 
etmişlerdir. Eıas oıudur: 

Köylü toprağı ~i.ı.rer. mahsu-' 
lünün altıda bırinı hükümdar: 
hi-sesi olarak ayınr. Ve hüküm
dar hi>ısesi orada arazi vergisi
nin tanhi başlangıcıdır. 

Hindu zamanında kitabda bu 1 
hisse altıda bir olarak tesbit e
dilnli~tir. Hinduların tarihi ka
yıtları ve sicilleri eksik ve kan
'llk olmasına rağmen ~ikda
nn o zamanlarda bile albda bir- 1 

den ~ok fazla, hatta bir hayli 
yerde yansı olduğunu görüyo-1 
ruz. 

.'.Iüslümanlann tarihleri. ka
yıtları çok muntazam.dır. Onla
rın rejiminde yeryer yanm, üçte 1 
bir ve dörtte bir olarak bu ver
gmin alındığını goruyoruz. 

İngilizler toprak vergisini ya
nın olarak tesbit etmişlerdir. 
İngiliz rejiminde toprak kirası
nın artmasına, sanayi pazarının 
kaybolmasına nazaran köylü i
<;ın bu mikdamı De kadar müt
hış olduğuıu.ı herkes anlayabi
lir. 

Vera Anesty "Nüfus, Fıkara
lık .e Kuraklık,. iaımindeki ma
kalesinde (2) Hind köyHisiinün 
gıda mikdannı 1919 - 1920 se
nelerine göre şöyle tesbit edı

yor. Bütün Hindistanda feni ba
oıına isabet eden gıda kahi de
vırlerinde yardim cemiyetlerinin 
tevzi ettiği mikdardır. Tabii 
muhaıTir, bu seneleri normal ol
duğu için alıyor. Kurak mevsim, 
yahud fena tevzii hesaba kat
mıyor. Ben Hindistanı kabl ol
mıyan bir senede ziyaret ettim. 
Fakat tevzi mesle>ıinm çok fena 
olduğunu gördüm. Hudud köy
leri toktu, refah içinde idi, son
n patlayıncıya kadar yiyen bir 
ekalliyet vardı. Demek ki, bir 
l<ısım, V. Aııesty'nin tesbit etti-, 
ği mikdardan daha az yiyor. 

Zemindari sistemi bu kadar 
fena olunea belki Ryotari sis
temi, yani arazi sahibi köylünün 
vaziyeti daha.iyidir, diye diiııün
düm. Fakat bu ikinci si.atem 
Cenuptadır, ben Cenuh11tı çolı: 

küçük bir kısmını gördiiın. Ba
na anlattıldanndan ve olrı.ıdn

ğ;ım kitaplardan anlıyorum ki 
sefalet orada da ayni denııcede
dir. Sebebi nüfueıın çokluğudur. 
Bir dönüm yerde hazan kırk llÜ

fus geçinmeye mecbur. 
Bugünkü Hindistanda topra.lı:

ta ve toprak harici yaştyan e
mek sahibi nüfusun bütün nü-

(;2) Bu m4kıalfl şv e8"f'Mdir: 

1 
Modern l'IU!Mı: A cooperotive 
sl:udy. lllulııarrtn': Bir G. Ct<.uı

, '"''"g; O;,ı;fori.. U. Preas 19111!. 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

Türkiye ecnebi 
SENELiK 1400 Kr1- 2700 Krı. 
1 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • soo • 

• 18 1 kincikinun 1911 Cumaı rtee: t 

20 Zilhicce 1359 

5 lkincUdınun 1356 
Gün 18 Ay 1 Yıl: 941 - Kaaım 72 

-:--· 
o0ıe ikindi • Gi.inef 

2.16 7.17 9.46 Euni 
8.23 J.3.24 15.53 Vasati 

[ Akpom Yatsı lmaak 
12.00 1.36 12.31 E%.111t 1 
11U7 19.43 6.37 Va1atr 

DİKKAT 
cVe•: Sabah• • abndertle• )'Utlar 

ve evrak•nevedH~n edllmufn iade 
bunları k olunmaz ve n ayllohwafarın· ı 

ftn ctolayı hılt Wr •-'tyet k•but 
~llmK. , . ' 

' 

1 - Bütün nüfusun yüzde 
(551 i ya sahih, yahud kiracı o

larak toprakta işler ve ya~ar. 
2 - Bütün nüfusun yüzde 3U 

u topraksız çiftçi, iptidai i&;İ 

ve dilencilerden ibarettir. 
3 - Bütün nüfusun yüzde 10 

unu sanayi işçileri ve hamallar 
teşkil eder. 

Bu rakamlara nazaran. bu
günkü Hindistanda nüfusıın 

yüzde 5 yüz de 95 inin sırtımla 

geçıniyor, onların ihtiı;am ve 
debdebeleri için halk <;alışıyor. ı 

* "Luknow11 dan çıkarken, gi
rerken hissettiğim neşeden eser 
kalmamıştı. 

Berıareee diıılenınek v~ geı: -
mek ıçin geldim. Doktor Bağ
vanda.ııın eviİıe misafir oldum. 
Gerçi kendisi Delhide idi; fakat 
oğlu ve torunları Benareste o
turuyorlardı. Bana evlerini a<:
tılar. I 

Bu, gece yatıaına ilk defa o
larak gittiğiırı Hindli eviydi, 
hem de günlük hayatlarında 

Hindu an'anesinin teferriiatına 

kadar sadık kalan bir aile. Hin-1 
du zihniyetinin lı.udud&oz hür
riyeti, günlük lıayatmın sımsı-1 
kı eski şekiller içiade mahbuB 
kalınası her yabancı için anla-' 
şılmıyan bir muanı.ına., bir te
zad. Bu evdekiler en büyüğün
den en küçüğüne kadar hepsi en 1 

yüksek tahsili ~ iıısanlar, 

bütün modem fikir cereyan!an-1 
nı bilen kafalar ... Bununla bera-
ber uyandıklan dakikadan ya
tacakları ane kadar her hare
ketleri binlerce senenin tesbit 
ettiği muayyen bir kaideye bağ-
lı. . . 

Bir asma çardağının altından 
geçerek büyük bir bahçeye gir
dik. Bin<tlann üstü mor ııalkım
la örtülü, bahçede gölgeli büyük 
salkım ağaçları, at kestaneleri, 
ııoıı.-a bir çok çiçek. Ortadaki 
binarun önünde bir havuz var, 
mliteva.z.i bir havuz, iki tarafın
da kuyruklarını kıvırnını. ağız

lartmhw su akan iki smktan 

30. 12'1940 tarihinde Tav
şanlı kazası, '.lfaymul köyün
den fazliım oğlu Ahmed ve 
hemııehrileri im?.asile bir şı
kayet mektubu aldık. Bu mek 
lubu 2/1/941 tarihli nüsha
mızda aynen ve mektubu gön
d ren karilerimizin adresleri
le neşrettik. Mektupta, Tav
qaıılı hüküınet doktorunuu, 
köylünün satmak üzere getir
dii:i yağların kış dolayısile 
biraz yüksek fiyatla satıldık
larını görünce bir polis me
muruna verdiili şifahi bir e
mirle toplattırarak tahlil edil
mesine lüzum göstermeden 
imlıasına emir verdiği yazıl
makta idi. 

Yenı Sabah gazetesi, halkın 
şıkiyetıerine gösterdiği ala
kanın bir nümunesi ol.arıık bu 
mektubu neşretmiş ve bu ha
dıııcnin aydınlatılması için a
lakadar ınakaınlann na.zan 
dikkatini celill'tmişti. 

Biz hidisenin aydınlatılma~ 
sına intizar ederken bize ille 
mektubu gönderen kariimizin 
adresi ile fakat değişik bir 

Yeşilköy Tohum Islall İstas -ı 
yonu hükümetten aidrğı direk -
tifler üzerine meoleketimiz.de 
tatbik olunacak tek tip ekmek 
meselesi hakkında uzun uman
danberi tedkikler yapmaktadır. 

Bu tedkikat neticesinde tatbik 
olwıacak tek tip ekmeğin un for 
millü tesbit olunacaktır, Ekme
ğin yapılacağı una cıa•dar katıl
ması esas itibariyle kararlaştı -
nlmı.ştır. 

Şimdi, katılacak çavdarın 

nisheti iki esas nazarı fübıara 

alınarak tesbit olunmaktadır . 
Esaslardan birisi ~ gı· 
dai ve sıhhi evsafı diğeri de 
kanştınlacak çavdann fiyat 
üzerinde ya~cağı teairdir. 

Umumiyet itibariy\e gıdai w 

sıhhi noktai nazardan una yüz
de kırk nisbetinde çavdar ka
nştrı!nıası kararlaştırılırustır. 

Kanştınlacak olan çavdarın J 

bugünkli ekmek narhı üzerinde 
halk lehinde 2 kuruş kadar bir 
fark yapabileceği tahmın olun
ınak:tadır. Fiyat farkı beledi ye 
iktısad müdürlüğü tarafın -
dan kat'i olarak tesbit olun -
maktadır. Belediye iktısad mü
dürlüğü bi.ı hususdaki noktai na j 
zannı bir raporla Ziraat Veka
letine ve Koordinaayon heyeti-! 
nemldirioeir.etri. ı 

Hükiımet bu rapor üredUP 
faaliyete geçerek yeni tip ek-i 
mel< formülünü bütün vilayet -
tere tebliğ edecek ve şehirleri

miz de yalnız bu nevi ekmek 
imalini mecbvri kılacaktır. 

imza ile dün ikinci bir mek- T da ·ı iT V k 1 tu~i~in bir hayrete düşü- u~a Ü~ 1 yon icar et e a eti-' 
~ı;;::a ~!~;~~~ene aynen lıralık ıdhalat inin Peynircilere 

:·sayın bayım; gazetenizin k ld h 
~ki~J4!.ııi1!.~ ~:,~Ü~ eşyası a ı i tarı 
tununda (okuyucu diyor ki) Son günlerde piyasalarımız- Şehrimizdeki topdaııcı peynir 
başlıklı yazıda Tavşanlı hü- da bazı ithalat maddelerinin tacirleri komisyonun tesbit et-
kümet tabibinin, Maymul kö- azalması ve hariçten de yeni tiği fiyattan beğenmedıklerin- 1 
yü halkının yaj?lannı toplayıp mal getirilememesi yimlndeo den buzhanede bulunan 17.000 
imha ettiğıBe dair hidiseden darlık lıissedilmeğe hıışlanm~-ı teneke peyniri piyasaya c;ıkar-
bir gfina malümatım olmadı- tı. mamakta. ısrar etmektedirJer. I 
ğı gibi o yazıyı gönderen de Baııvekiliınız Refik Saydam J Bu s.?bebden piyasadaki peynir 
hen değilim. Binaenaleyh key- Meclisde söylediği nutkı.mda bu darlığı h<'rgün daha fazla hi.s-
fiyetin tavzihini saygılarımla mevma da temas ederek itha- sedilmektedir. ı 
dilerim. 10/1/1941 !atçıların nazarı dikkatini cel- Peynircilere so:ı bir ihtar ya-
T..,~; )faymul köyüflden betmişti. Haber a.ldığını.ız:ı. görf pılması için alakadarlara emir 

Mazbi.m oğlu Ah111€d harice sipariş edik>n ithalil verilıni.ştir.Bu ihtara rağmen va 
Bizim için şimdi aydınlatıl- mallarınıızdan mühim bir iru;ını · · ekild d tt""· 

Tuna tarikile memleketimize zıyet aynı ş e evaın e ıın 
ması lazun _gelen iki meseltı_ takdirde hü.kiımet bu peyniri.,._ 
vardır. gelirken nehrin donması üzeri- re vaz'ıyed ederek normal n-

Birincisi aldığımız ilk ınck- ne yolda kalmıştır. Parası pe- yatlal"la ta<'irler namına piya.~~ 
tupta mevzuu bahis hadüıe ol- şinen ödene~ bu malların yek~ ya arzedeoektir. 
mu& mudur? Olmamış mıdır? nuıııın 3 mılyoıı !ırayı .ı:ı , 
Bu hususda alakadar resmi ııöylenmektedir. Alakadarların. Pazarlıksız sabş ka-
makaınların yapaeaklan talı- yaptığı teşebbüslerden sonra bu h ki d V 
kikat neticesine intizar ediyor malların kara tarikilc ithali mü nunu ak n a e-
ve bekliyoruz. , him masraflara ihtiyaç göster- k A 1 t" b · ta • A 

ikincisi elimizde a.yoi adres diğinden ithalat btı7Jann ~öziil- a e ın ır munı 
fakat ayrı imza ile mevcud mesini müteakıb yani ancak Pazarhksı• <;atış kanunuııuu 
bulunan iki mektuptan han- mart ayı içinde ya.pdabikcck-1 tatbikatında görülen alıikasız-
gisinin hakiki sahibine aid ol- tir. - !ık yüzünden Ticaret Vakaleti 

aslan. Baııa senelerce içinde ya- du~u nıeııelesidir. Diğ~r taı:afdan ihracat içi_n 1 dün şehrimizdeki a!ilidarlal"JI 
şadığ:ırn, her köşesini bildiğim Şimdilik elimizde bu iki de gondenlen mallardan hır 

1 
bir ı.anmn yapıni~tır. Bu tamim 

b şikıi yet mektubunu da saklı- 1 kısmı y_olda_ k~}nıı- da Bara-,· de pazarlıksız satış kan• . .ınımun 
ir yere gırdiın hissi geldi, çün- ı ,.;,~·ara~~k~n~e~t~ice~;!,i,!;be~kli!!"~~~-~-'1 !arı tacırlerımız tarafından pe- mutlak bir surette tatbık eılil-

kü bu yer BeşikU!şta doğdu - '• şinen alındığuıdan bu malların 1 mesi istcnmi5tir. Mi·ın\ka be 
ğam ve çocukluğumu geçirdi - Yenı" bı·r ı"stı"m- akıbetinden endise edilmemek- memurları fiy.;.ı kontrolün·lı:n 
ğim büyük ninemin bahçesinin 1 tedir. .. 1 ba.şka pazarlıksız gatış kantı-
biiyük bir modeli idi. Balkıınlarda son gunlerdc vu nu tatbikatmı da kontrol ede-

(Arka.sı mr) lak kan unu kua gelen feyezan ve ka.r fırtı- ceklerdir. 

-
----====---- nalarından tren hatları bCJl:Ul - V , • . , I . • 

Yabancı paraların al
tı aylık vasatileri ı 
Ankara, - Ecnebi paralaıfa 

ya.ulı damga resmine tabi evrak 
ve •enetler bedelleriyle banka 
ve sigorta sirketleri muamele 
vergilerinin hesab ve istifasında 
kullanılacak olan yabancı ııe.

ralann altı aylık vasati fiyatla
rı tesbit edilıniştir. Bu fiyatlar 
haziran 1941 sonuna kadar 
mer'i olacaktır. 

Sterlin 523 kuruş 82 para, 
dolar 13351 kuru;; 5 para, frE ı
sız frangı 260 kuruş 22 para, 
liret 652 kuruş 37 para, İwiçre 
frangı 2975 kurus 12 para, flo
rin 8264 kuruı;;, R.ayışmark 5050 
kuruş, Belga 2703 kuruş, Drah
mi 99 kuruş 26 para, leva 163 
kuruş 33 para, Çekoslo,·akya 
kronu 476 kuruş, pezeta 1377 
kuruş 12 para, Zloti 2358 ku
ru.q, Pengö 2663 kuru.~ 15 para, 
Ley 62,5 kurmı, Dinar 320 kıı
nı1> 13 para, Yen 314.9.5 kuru..-, 
İsveç kronu 8086 kurus 15 pa
ra. 

Limanda b;;· Yunan ge- ' 
misi kaza geçirdi 

Limaıwwzdalti Yunan ba
lıkçı gemilerinden biri dün de
mirlerini tarayarak suların te
siriyle tehlikeli bir surette sü
rüklemneğe başlamış ve hiı.disc 

mahalline yetişen liman römor
körleri tarafından yedeğe alı

narak rihtıma bağlaıııruş ve 
muhtemel bU kazsnın önüne 

geçilmiştir: 

Belediye hükumete bir 
rapor gönderdi 

mmı ve ticari nakliyat sarsıl- alı muavnı • arta a gıth 
ınıştır. Avn.ıpaya gönderilınek Vali mun•·;ni Ahmed Kıuık, 
üzere va~onlara yerleııtirilmiıı dün sabah v~aında jan;larma 
olan mallar istasyonlarda kal-
mıştır. Tren hatlarmın tkari komutanı Ziya Timm· olduğ;u 
nakliyata ancak gelecek hafta hald.> tedkiklerde bulunmak ü-
açılabileceği öğrenilmi ir. zere l\'.artala gitmişlil' -----

Hükümet bugün ayrı ay<' u-1 
suller dairesinde yapılan Mali
ye, idarei. hususiye ve belediye 
istimlaklerini tevhid etmek ve 
şehirlerimizin iman balnmın-
dan çok mühim ol~ istimlak _, __ _ -
isinde kolaylıklar temin, forma-
liteleri mümkün olduğu kadarı 
ba!<itleııtirmek mak.dile yeni 
bir istimlak kanunu hazırla
maktadır. 

Bu kanun ba1.ırlamrken hü
k ü met İstanbul beledıyesindcn J 
~imdiye kadar yapılan tatbikat 
netice>iinde hu hu.susda varılan 
kaııoatleri bir rapor halinde 
bildirilmesini istemiştir. Bell'
diye istimlak müdürlüğü ta.ra
fından hazırlanan bu rapor Da. 
hiliye Vekaletine gönderilmiş
tir. Belediye raporunda yeni is
timlak kanununda kola.ylık ve 
sürat temin e<lecek birçok nok
taların nazarı itibara aluunasını 
tebarüz ettirmekte ve bu nok
taları mufassal surette izah et
mektedir. 

Hindistana zeytinyağı 
gönderilecek 

Hinclistana gönderilen zeytin 
yağ nümuneleri bu piyasalarda 
rağbet gördüğün<len memleke
timize mühim miktarda sipariş
ler verilmiştir, Fakat bu ihraca
tın yapılabilmesi için elde kafi 
mıktarda saç vaı~I ve teneke 
mevcud olmadığından bunlacm 
tahta fıçılarla sevki .kanrl~ 
tınlıruştır. İlıracata elverifli 
olmak üure mukavim fıçılar 

imal etmelt İİ2lere şehrimizdeki 

bir fabrika faali yete geçmiştir.. 

Bahçıvanı öldüren katilin 
istendi cezası idamdan 

Çatalcada Çukurbost.aıı ci
varında Manastır Tepe mev
kiinde ba~·çıvan Bayramı ta
banca ile üç el ateş ederek öl
dürmekle suchı Mehmed oğlu 
Hüseyin Ercanın muhakeme
sine diın birinci ağır c.:zada 
devam olundu. 

Duruşmada iddia mak mı
nı işgal eden müddeiumumi 
muavinlerinden Feriduu Ba
gana mütaleasını yaptı ve ha
diseyi şu şekilde belirtti: 

Hüseyın Ercan vak'a yerin
den geçmekte iken Bayramın 
müsaadesi olmaksızın bosta
nından bir salatalık koparmış 
ve buna son derece k.ızan Bay
ram Hüseyin Can'ın yanına 
gelerek açılıp bir tokat atmış
tır. Bu hareketi makul görmi
yen muavin Bagan mütaleatın 
da bunun bir tahrik mııhıye
tinde teliikki eıiilebileceğini 
anlatan bir ifade ile şöyle söy
liyordu. · 

"Çiftlik ve köylerde bir tek 
salatalık koparmak mahalli 
örf ve iidetlere pek aykırı bir 

hal olmaması.na rağın!'n ve bir 
an için bunun hilafı dahi dü
ı;fr ülse bile Bayramm yapa.
cağı fiil; su~lunun bu hareke
tin!' mini olmakla kaim ı-ı la
zım gelirken onu bi nbire t.o 
katlaması tahrik mabivHinde 
göıiihnesi icab t.:l'. Bil cihe
tin ve ayrıca Hüseyin Ercanın 
ancak 15 yaHır.ı ikmal etmi~ 
ve 1 ~ ini ikmr.l clmemis olıua
sıııdaıı dolayı da esasları H8 
inci maddeye uygun görüleu 
suçunun cezası 51 inci madde 
hükmünce kesilmesini taleb 
ederim.,, 

Bu katil hadisesine scbcb o
lan bir tek salatalık bu defa 
da henüz 18 yaşını ikmal et
memiş olan Hüseyin Ercan 
hakkında müddeiumumilik ta
rafından idam cezası islenme
sine sebeb olmuştur. Bereket 
ki yaşının küçüklüğü ve iddia 
makamınca vak'ada bir tah
rik unırurunun meydana ~ıka
rılması cezanın bir hayli hafif
lemesini mucib olacak gibidir. 
Bakalım mahkeme riyaset~ il 

ne}"( karar verecek?. ) 

Dİln toplanan baş öğ
retmenler bu hususta 

kararlar verdiler 
Şehrimizde bulunan ilk okul 

ba~ öğretmenleri dün Maarif 
Müdürü Tevfik Kut'un riyaseti 
altında bir toplıınU yapmışlar
dır. 

Toplantıda ilk okul talebele
rinin oku 1 dışındaki hareketleri 
ni kontrol etmek için alınacak 
tedbirler. talebelerin çalışma 
sistemlerini ıslah etmek üı:ere 
mekteplerde tatbik olunacak 
usuller müzakere olunmuştur. 

Orta okul ve li>ıe talebelerine 
tatbik olunup da çok iyi neti· 
celer veren talebenin hariçteki I 
kontrol usulünün ilk okul ta
lebeleritıe teşmil olunması ka
rarlaştırılmıştır. hk okul tale
beleri mektep ders ..aatleri ha
ricinde ve dahilinde maarif teş
kilat ve emniyet müdürlüğti me 
murlan tarafından sokaklarda. 
vesair mahallerde sıkı bir kon
trol ve mürakabeye tibi tutu
lacak ve mektep haricinde eğ
lence yerlerinde dolaşan ilk o
kul talebelerine orta okul ve li· 
se talebelerine tatbik oluna" 
cezalar verilecektir. 

Diı\"er tarafdan ille okullarwı,.. 
ki her sınıf öğretmeni kendi &

nıfında bulunan talebenin vı>li
sile talebenin ';alı..5Dl&S' ve mek 
tep dahilindeki ahlıiki vaziyeti 
hakkında sıkı bır leınas temin 
edecektir. Bu suretle her ço- 1 

cLk hakkında mektep idaresile 
ailesinin el birliğile bir sistem 
dahilinde kontrol temin olun -
caktır. ~ca ilk okul çocuk
larının kültür V<' ahlak nokta
larından iı;tifade ve inkişafları j 
nı temin edecek va'!talann te
mini husn<nında da tedbirler a- 1

1 luımıstır. İlk okul çocuklarının 
sık sık cocuk tivatrolarına v-.ı 
ahlaki noktadan. ı<lalı ve ter
biye ,·erici fi!mkr<" giitürülme
lerl knrıırlastırılmı Ur. 

--»O«--

Dün yakalanan 
muh:"kirler 

Ticaret \ 'ekiılet.inin verdiği 
direktifler üz,,riııe piyasadaki 
ayakkabı ve manifatura ı.atış
lan sıkı bir suretle kontrol e-. 
dilmeğe başlamnı.~tır. Müraka-l 
be bürosu memurları dün yeni
den üc ilıtikıir vak'ası tesbit 
etınisl;rdir. 

KaraköydP Atlas kundura 
mağa.za..<;ı iki ay evvel 15 lira
ya sattığı ayakk:.bl:ınn fiyat
larım 18 liraya çıkardığından, 
Şişli Haliıskar Gazi caddesi 146 
num:ı.ratla manifaturacı llfardik 
Doıınikyan mauifalura ihtikarı 
yapmaktan. a)~ıi cadded~ 1-92 
num!l.rada Ömer Lülfi moııifa
lura ihtikarı yapmaktan suçlu
dtırl.ı.r. uhlekirlerin tahkikat 
ewa:Cı bugün ikmal edilerek 
ır.il ldc"urnuıniliğe leı;lim edile
~ck' .. ir. 

RB VAZiVETi 
Kış hazırlıkları 

(Bq btr.afı 1 inci NYf•da) 

al İtalyan koııovalannın se
malanru korumak, 

b) Akd •ni~.Je İngiliz sevki
yatını taciz etmek, 

c) lngiliz donarunas.ının ha
rekatını sekteye uğratmak. 

d ı Sık sık taarruzlara hedef 
olan İtalyan üslerini taarruzla
ra karşı müdafaa etmek, 

e ı Atıl vaziyl'tte . urada bu
rada barınan İtalyan arma.da
larına hareket imk;lnı vermek, 
olabilir . 

Bunun için Alman hava kuv
vetlerinden bir kısnu ileriye, Si
cilyaya kadar sürüldü. Ve son 
miisademelerde semerel<'r de 
aldı. Ancak, uğradığı zayiat, 
dikkati cahbdir. 
Taarnız filosu, İngiliz tayya· 

re ana gemisini istihdaf etmek
le kencli~ine emniyetle yiirünür 
bir yol açmak istemişti. Bu a
kınların tekerrür etmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

Ubyada: 
Muhasara ordusu hazırlııtı... 

rını lkınıılle meşguldür. Muha
saranın sildetmerkezi, Bıınti-

Jlim Köşesi 

! Pro1._ S!llh !~d Uzdl t 

Keşifler, ihtiralar 

ilfu;:lar 
6 

Salvarsıın frengi teda\•iHinde 
müessir bir ilaç olmakla tıerır 

ber pek hassas bünyelerde reoa 
tesirler yapması itibariyle nıu· 

vaffakıyet göstermez. Bu maO' 
de diğer bazı hastalıklar ve bil' 

y 

hassa (hümmayı racıaJ içın pe• 
mükemmel bır ilaç iso de uvl<~ r 
hastalığı tedavisine yara~ ~~ s: 
Afrika~n ortasını k miren b• ın: rl 
hastalıga bir çare bulunursa ın· •k 1ıı 

sanlık için büyük hır mııvaffa· 'kığın 
kıyet olacaktı. ,ı iın 

Büyük harbden sonca. 1920 ı. Bu 
senesinde, Bayer fabrikaSI Cuğu 
(205) adlı bir maddenin keı;fiı" ''.siy' 
bildirdi. Bu maddeDtıı uyku !ıaS' hs~t 
talığı pgrazitlerıne karşı pek 'hta 
müessir olduğu iddia edildi. 1'e' ı· kı 

airi hakkınd<l fazla mübatağt '>ı·~ı el 
yapılmış oln1akla beraber ar.;e-
nik gibi zehirli• maddeleri ihtİ" 

' 7 ·r va etmemesı itibarıyle kiınyev• 

terkibi balu'ınından pek eııtere' Bug 
sandu. •i idi. 

... r-i .. 
Bakari hayvanların lıastalıs' ıı 

· <it bo 
na mahsus olan tripan ma\"S'~ ' 
den ilham alınarak (205J ı• n Ye 
meydana getinldiğı söyl~nmek' 'n, 
tedir. Bu boya müCS6ir olnı;ıklf 

1
" v 

beraber maviye boyanan et 53' 
1 
ltaı 

tılaınıyor, renksiz ve mü_,.~i' 1 
mu 

bir maddenin keafi roiimkun d<~ ere 
ğil mı? Suali akla gettııez ıııı ! .ınun 
1ııte bu suale cevab veren BS- 'C Var 
yer - 205 dir. Almanlar bu ;ıaı:t .;k 
d;;cmanJanndan ?"izli tuttııUf· et 

...,..... 0 .:ırd 
li'akat Fo11rneou adlı Fran~ıJ u. 
kimyageri (205) in buselarıı:•. 'I'ek 
malik olan ve ona pek benziY"~ erler' 
(Foumeau 309) u kelıfe mu~·~ c 
fak oldu. Bu maddenin terkibİJI"" r · 
de 42.9 karbon, 25.8 oksıjen. :ı.3 "iıuı 
hidrojen 5.9 azot, 13.4 kükii".!: ıç 
Ve 25.8 sod um va..-mr r-:~ 

Bayeı· 205 ve gerekse ourncY' " 
309 kandaki tripanrom W-.,nteJ4" ;:
rine mani olur, kanda tl'kUııli.il ·· { 
etmemiş münkasam parazitle' «alı 
bulunur. İliç.kanda. uzun miid" nı• 
det durur ve az <;(lk muaflyel ' 
verir. Arsenik gıoi zehirli ınzd- " M 

~,..,; .rdu. 
deleri havi ~lnuyan Bayer - "D'" 

veya Foumeau 309 un bu kıstı" ~çe 
muvaffakıyeti uyku hastalı,.~ 
yeni anteseptikler ve ~e~· 
tanların k"'!fi hu.;unUDda kim>°' ~ 
gerlere ümid vermektedir. BU t 
Jaçlar ııelki para.silık mahiyette 
ki bir çok hastalıkların öni.iJl1 

, • t 
ge<;eeektir. Bütün bu muva.l'ı' lb 
kıyetler laboratuvarlarda yıı.pıl ,nn 
makta olan re<ıenılerin birer ırl ,,. 
ticesidir. 

'* •"tao•. 
Yapaj)ı mObayaa .ı 

m0h1eti b~tti i· 

Şehrimizdeki yapağı stokl~. 
rından hiikümetin yapacl\!1 
mübayaat i~in konulan 15 ::ili'" ~a 
lük mühlet dün aksam bitıııit 

'11 
tir. Kendilerine Lrı'ar yapı!ntJ" 
yan tacirle!" mallarını ı<erh 
satabilecekleı·dir. 

Dün gelen idhalat eşya91 

Dün muhtelif memlckcUe~ 
den bir mikdar ithalat esvıı 
gelmiştir. Pire yolile kalay."Ç~~ n 
Basra yolile yedek otoınoıır 

1 
aksamı, çay, Bulga.ristand~ '.Ji! 
50 bin kilo mangal k1'mürü iS1 
hal edilnıi.ştir. Buna ınukab' -c 
90 bin liralık ihracat muamel<" ~ 
si kaydedilmiştir. a 

yadaki gibi, batı cenubda bulıl" 
nabilir. İngiliz topçu.su ate&I"' 
riyle kaleye baş kaldırtmaıı:ı~ 
gayesini güdüyor. İtalyıın ~ 
ordusu ise, malüm planında 11~ 
değişiklik yapmamaktadır. 

A.nıa.vudlukta.: 

Yunanlılar, va.va.ş, fakat e
min adımlalr~ ilerlenıekt.:d1' 
!er. Vakla, ilerleme mevzii pı$" " 

hiyettedir; fakat, cebhenin bıl° 
gün aldığı vaziyet, yeni kofll~· • 
tanı kat'i kararlar almıya nı..C 
bur etınektedir. Yakında önrıtl' 
1i çarpuımalar beklenebilir. 

Muharihler, bu kış de'~ 
de geniş ınıkyaslı hazırlıkW"~ 
devam etmektedirler. Vaziye~ 
lnk\şafına intizar edıt·liris. 
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TUrk tütünler inin fiyatı 
mantıkan düşemez ı 
Ege ımııtab~ı'lda tütün ply'l

sa..ı açıldı, a~adan iki ı;ün gcç- I 
meden tütün fiyatlarında, Tica- ı1 

ret Vekaletinin fili müdahale-

1- ava mücadelelerinde 

~ofrada biraz ziyade içen İn- Teşekkür eUim. Ayrıldım. Bu siııi icab ettirecek derecede, dü- 1 

tayyare sayısı 
nde :Z Kralının ikinci oğlu ve 1n- iltifat ayrl<:a nazar dikkati cel- şüklük görüldüğünü gazeteler 
& .ız heyet;i murahhasasının re- betti. haber veriyorlar. 
ens . ~ cio Glavsesitcr Amerika İh l ll b 1 
m

u· <li.sababa eıoı.· M.. .. S * racat ma ısu erımizin a-
,...,ı osyo avterin !ıında gelen ve milli ikfjsadiya-1 

ad· .vceı;i "adam Savterl~ konu _ 9 T~riniııani 1930 - Pazar: 

" istikbalin harbleri havada başlayıp havada bitecektir ,, 
Nazariyesi bir hakikat olacak mı ? ... 

BEDRi CELASIN 
y tımızda büyük bir mevkii olan 

bil- ~ or ve bir çok: gülüyordu. Bugün Adisababaya veda cdi- o ııeiı~ tütünleriroi.zin fiyatla -1 
l"Şı~ında oturan İngik sefiri yoruz. Sahahleyın 6 da kalktım. ı 

·. Yanındaki Yunanistanın Ka- Saat 10 da tren kalkıyor. rmdn şayed öyle iddia edildiği 1 
Yazan: Emekli Tayyareci Binbaşı 

.re ser· . M Bu on günlük ikamet ve mi- gi!:i malı~iıs bir düşüklük v~ma H· vaeılık. d<'vlet kuran her' 
,,1 1 ırı · Metaksasın refika bunu g<ırçekı.cn hayretle ka!<jl.- milletin en tahii hak'.<1 ve en 

..,, ' e <onu'!Uyordu y - safirliğimizde yorulmadık ve ı ,,.. · · emeg rı so- lamak icab eder. başta 1(•'lcn ih1 iy .. chrmdan bi-
in· .~a <l ·ğı'U Dilk ayağa hlka- hazan asabileşmedik değil. Fa- ridir. 

f[a· ,. 1:nParatorun sıhhatine içti kat ne mümkilıı.ıe yaptılar. Her Şark tüliinleri düııya sigara Her dı•vl•"ın hu,_ıuiliamun en-
' •agunda b:.raratorun ikincl şeyi geniş geniş sarfettiler. Ter- fabrikalarının lıarmanlanna yüz gin deııizkıe u°'ılan kapıları 
-ıııncııi bir p tibatta teşrifatta acemilikler ol- de on nisbetin.de k:ıtılır. Zira ya-

1 
yoktur, f.;kı.ıt her toprağın üs-

192ıJ ı Bu ı reıoı;cs oturnyor- baııcı tütünler acı ve eerttirl".r.

1 

tü gökler<' ııcıfttır. · "Rd"r ~~nç y•o ıd ·· du. Fakat Cibulid"n y•-ı deniz-
k_,. cu~ ·· 6 • ..,ı.; a uç - "" Havacılık be.,_c-:vn•_ ve mcde-,...... a v:ı.rm T de 784 kilo Af'-''· Yüzde on nisbet.jn<le şark tütü- , ' iııİ ' ':' 18

· ercüman va- n metre ve '"'anın niyet için en seı i irt;bnt vasıta-f :J· ~;t·:U~ ;:UnJüzkU tenezzühten hemen ~rına yakın bir yer- nü ile k:mştıktın sonratlır kl lanndan biri olınv kla beraber 
ı "- ili. Sefaretin hah .· d de daha ziyadesini istemek t,i- koku ve tatlılık ilrti:;ab cc!erler., nıilletkır arası silahlı ihti!Ml:ır-
pe• htaplar moıı ' • ~esm e 1 rıu: pek çok olur. BaJıuaus heı· Şark tütünleri i~e Türkiyc<lc, da ybo onun !çiıı volkan,, zcl-

. 'l'e- ·,. kısım H· b•a.eıer yalolııı·ak ı ?.ele ::ib: ':-nnin t:cıif eltigı"· ka-
• a ~Rliler dans edi şeye yeniden başlamışlurdı. Yunanistanda, Bıılg:ıriııtruıda ve .. 

sııvat tesis edeceklerini yazdı - j 
!ar. (Observer) gazetesi havacı- 1 
lık muharriri de Almanların a-ı 
ded üstünlüğünün günbegün a
zalmakta olduğunu yazıyor. Bir 
defa tayyare sayısında faal ve 
harb tayyarelerinin ınikdarı e
sasdır. 

ııisbetleri coğrafi vaziyetP laoi 
olan Mkeri tayyarelerin hepsi
nin kullanma yer ve şartları biı· 
değildir. 

U.ğ' r:ııc\ı. F:!nıc cAkı.ldı·ı·r. - ' 10 y 1 d +;.· tastiroflardan, felftkotlC!'dcn dıı-
arse- ·' " Teşrinisani 1930 - Pazar- ı;gos aı-ya a ye...,ır ve ~ıı rr:u- ha korkunç ve hatt!t hc.vıo. mü-

tesi: tenaları, en nefisleri Ti;rkivcde ~·f !mı ili t 

Sonra her devletin tayyare 
sayısı gizlidir. Bu sayı iyi haber 
alma teşkilltiyle öğrenilse bile 
muvakkattir ve hakiki bir keyfi
yet ifade etmez, çünkil yeni i
mal ve iruıant ve siparişlerden 
hi7.mete giren tayyarelerden 
başka muayyen bir saat çalı
şan tayyare ve motör fabrika 
revizyonuna tabi tutulur ve re
'~zyondan çıkan tayyareler hiz
rn ::tc girer l<i bu suretle faal 
harb t-ayyaresi her zaman için 
değişir ve değişen bu mikdar 
mevcud çoğaldıkça, artar. 

Sayıları on binlere varan tay
yarelerin uzun zamanda yapıl
nu~ olmaları pek tabiidir. Hal
buki tayyare ve motör imal ve 
inşasındaki terakki ve inkif;af
lar dolayisiylc son zamanlarda 
yapılanlar teknik ve malzeme 
bakımından eskilerine nisbctle 
daha yüksek evı!qf verirler. Bm
lerce Y•'ni tı·yyareyi bir and'1 
yapmak ı::ı.ümkün u:madığı gibi 
eskilerini d~ atmak hiç bir za
man müm1<lin olroa>.. Bu bakım
dan aded üstünlüğü pek o kadar 
ehenımiye•li 2ayılamaz. I 

ihtİ· * • ua aası o y'.ln rıı e ve mem-
vf 7 T Akşam 5 de Cibuti'ye vardık. ve Yunanistanda !:lkar. lekeUer için bir mit: .. ibet ve bir 

ye :ı'~i.,ani lü::o - Cunıa.· lstas<·onlarda yı·ne Habe" hu···-··- afet ole.bilir. 
B J , nu Komşu ve dost Yun~ni~tan L tere- Uglin oü .. k . Duçeniıı: "ıstikbal harbleri 
~ idı 1 yu; resnıı geçit ı;ü- metinin misafiri olarak yediril- harb halindedir. Bulgaristan ,.e ı h:ıvnd:ı La'\l;ıyıb hs.vach bite-

. Mparator ve \' ı· dik, i0 irildik. Her oey mebzuldü. y 1 ·· ·· 1 
, ~1 i 1 ., e ıahd as- ' ~ ugos avya tulun erinin yüzde ccktir,. nr!~.t .. yesi h:r lıaldkBt o-

ı,;• ınuorm:ısiy!e geıd·1 "' Yine Otel Kontinaııtale indim. doksan dolmzu A!ruanyay" ve 1 lacak kutlar yal:!aıımrn buıımu-. t b:uıı , ı er. "a- ~ 1 
~sı• • a.·ı~da, omuzlarında as- Bu defa artık Gfflıeral Duşen Alman iegali altında bu!unaıı yor. 
J ıf ıı Yelctcri vardı ts• ... _ nil.mıudakı· Fransız v•puruna ın· k 1 H<m barb!urdc hav:; dl.i.hiarı 

Bwılardan ba~k~ birinci dere- • 
cede kıymet ve ehe.'lllllİycti ha
iz bir iki cihet daha vardır. On
lar da: Sevk ve idare, mev5imin
de ve zamanında ve yerinde kul
lanma. ı · =Yona ya ~ e ere gı· diyor. Açık ve serbest 

~· n me•·J ' - b. !aıvvetli tara.fın Z'l'"....,ı.:".f'< k~m. 1 me -• an siL-ıhlı muht lif ınmeyeceğinı. O da geldiğim cihıı p· edil b·ı ... .Y"' kit nk ve kıyar . e ş b .. n ıyasasma arz e 1 ec.:o. tahakküm '"' g:-.lehesi ~a.yıı.bile-· 

Adcd üstünlüğü bir cephe ve
ya mıntakada karşıla§abilen 
k.ıv11;,-tler arasında mevzuubalıs 
olabilir. Bütün hava kuvvetleri 
bir araya toplanamıyacağı gi
bi bunları barındırmak için 
mcyda nlar tesisi mümkiin ola
maz. Çok gerilerden uı;acak ta:y
ycrlerin hasılası az olur ve 
kullanmaları iktisadi değildir. 

Eşha.;;m mücadelede nıadui 
ve nıruı~vi vasıflarıdır. 

ıa l'tauJ etlı ma\·zcrli gralı 1 nm ura !>en..iyormuş. Bir gıın şark tütünü olarak kala kala ceğinıiz mieıı.llerle sa.ı-lhtlı·. 
~t ..S: ~l~u ' ~ kargılı siyah insanlurla İ sonra iki gün sonl'a olsun da Türle tütünü kalıyor. 935 te İtalyanlar HaOOşistanı 

Hülrı.sa; mukaye$ede; 

~~· ' u. 11 de otomobillere 1 başka iyi bir vapıır olsıın. hava yoliyle aklılar. hpanya da- ı 
n ~ ıerck öıılerinden gectik Ç Cibuti'de para isteyen çocuk- Hu şartlar altında Ege mın- j lıili ımılıarebelerinde, Japon -1 

1 unun "- • · 0· ı tnlı:ası tütünlerinin fiyatlP.ı·ında- Çin h~rbindc hava siliı.hlan mü-
;Jt• • v-- sır....,da bir hayvan deri- ı ar ve sakatlar çok! Halbuki Ar ı 

1 - Coğrafi vaziyet ve üsle;-. 
2 - Tayyarelerin nevileri, 
3 - Evsııf ve malzrme üstün

lüğü, 

J3ı' k~dı. Heyeti umıuniye oöı··u· _ disababada bir tek dilenci yok- ki •iüııüklüğe bir rnan.ı. vermek lıim ,.nller oynadılar. 
- ı b " 1 t H gerektan mUR·· kill~ı·ı·r Alman - Polonya lıarblnin ıı-

il3' ır Şeydi. Bir çok renk k ıı. er yerde dai"War daha ki- ~ ' · " · et ı- " muimıyP.cak kadar k•fkı bir ~,a-
ı!Jf· gö.:ı:lerc acayip ve hoş geli birli da.ha izzeti uefoı sahibi olu- Bu meselede hatıra gelen ilk mıında bitmesine hava kuvvctle-
-ıJ vtdu. - yortııı·. şey o havalide mübayaat y:ıpaıı rinin amil olduğu anlaşıldı. Rus-
ır.• 'rekrar büyük * bazı yabancı ~irketlerin bir iş Fin harbinde de terazinin kefe-

. ..,..o ·erler · Çadırıı. geldik. si bu kU\'Vet tarafına basıldı-

Yine a.ded ölçüsünde tayyare
lerin nevilerini göz önünde bu
lwıdurmak gerektir. Umıımi 
surette ve istenilen işe göre sı
nıflara ayrılan ve birbirlerine 

1 - a - Sevk ve idn.re. 
b - Eşhasın madw \ c 

manevi vasıfları. 
Tu;.-yarc sayı,~iyle birlik\" tet

kike değer mevzulardır. 
B. C'•la.s-i~ 

,-. ' ~ze oturduk. Muhtelif 1l Teşrinisan·ı - 1930 Salı.· ve ağız birliği yaparak müstah- - .. ··ı ı·· E .h t b" t.a ı ı 
~ Cazıb re kı· sil aleyhine birles_miş olnrnhrı gı :;:orıı 'tı. n uı nye ; ır - • YENi NE"'""İ YAT YURDDA SABAH 

u .. ıl n 1 muharibler gel- Bugün mütarekenin gun·· ü. Bir rafla, İnp;iliz, FranHıılıtr: diğı.>r ·~'"'· 
·bın er. Atlarından inı·p r dı ·-•- ihtimalidir ki bu takdirde inbi- t _,... Al tt.aı lı · >.1<;;mız:z:m:ıı:ı:ııı;;:ım:;;~rmım;;;,gl ., 3 ~l"~d - ~a rın ~'= siy:ıhil••ı· kadın erkek Fran- aı w.'"" maıı .;e yan ar gı- -

il 

.3ugü11 ınc · . 

n - ...., ugu tepeye tuın s b sar idaresinin ve Ziraat Banka- bi dünyanın en eok ve lnıvvetli K 1 b 1 
··' ıif! ıiı~lartıw. · · andılar. ·ız ayraklariyle sokakları do- sının sür'atli ve ŞUUrlu bir önle- hava Silfilıiıınna malik dcYletler ıymet i 11° r eser 
~k r:, .· ... ~p herkese kendi- !aşarak mütarekeyi kara renk- Ankarıı -· Bize verilen ma· 
· · 'l\ b me hareketlerine ihtiyaç var _ arRSmda cP.reyan Nl··n nı•ıhare-

,.ıı . ego ashuılaı. le tes"id odıyorlarrlı. belerdeki aldıkları nctic<·l .,. dün TUrkiyede çıkan gazute llımı'lla g<!re, Türk Hava kuru-
nı:İe- ~- '~';;~ 4 0nra ınuncazanı ~.ıt·- (Arkası va.r) dır. ya naznrlan yine bu siliih vası- mu uçuş teşkilatında 1940 hazi-
nı "" "' -·•kr Fak t '.-------~----~ Alıs verişiu cebıe ve zora ta- taları üzerine çeviınıiştir. ve mecmualar ra.'lından yeni yılın ilk giinünı. 
ıi.ırıP. "l idi ~ a ayakları j BELt::D/Y~o_::: kadar ol:ın devre ic!nde 4S bin 
ııtiel «atını ;:_k.

1
Parator muhafızı "----------..:;;; ___ __, hammiilü olmadığını biliriz nm- Milletler, terakki ve inlti~afı Matbuat Umum Miidiirlügit 

1 

767 uçu§ olmuştur.' Bu uçuşun 
""' ı ed b ı ma bu ~ark tütünü yoklugu· n- da sür'ati gibi hı:ı:lı giden ha- dahiliye masası şefi Server Es- 28 1 o ınüÔ' ın•an bir. ı en u askerler Vali, istimlak sah· tarını vacıh[~ın. i~tikh.ı.lde nt'lcre muk- .· 5 si mo:örlü tayyarecilik 

nyel ~ mitraıy~ ay k:War idi. Bir gezdi da da canım Türk tütününün 1 1.<'dir olnca~ıuı tahmindeki isa- kit tarafından tertib ve bu isiuı k•>ruına, 25.317 si planödüğ~ 
ı . ?.ı:n··k ge<;ti, topçu yok I bedavaya eklen c .. ıkma~ına gö- 1 bet: servcf ve teknik kudr"tle- altında neııredilen bu küçük ki- •

1 

aittir. Ayni devrede para~ütler-
ınzv · -ı alar · be - Vali ve Belediye Reı·sı· Dok- le "'-' b. ·'62 atla • 1 

0 • .,,; rdu K nıa ten iyı· e· l t L' nill razı olanıa.z. lnhı· "·.ıı· ı·dah'- ı"'.ine zöre buna kıymet ve ehem- tap, cidden miihim bir bo~luğu ~~ ın '" Y1o yapı -
- . . itaat ,a ı- , or ıılfi Kırdar dün sabah aeh ' g · ~ ~ mıs.tıl'. - t ın sancak! " miyet vermişlı:>r ve bu hususta- doldurmaktadır. 1 Kfınunusani 1 

k '<Çe ınparııtorı ' an geç- rimi.zdc mevcud istimlak saha- ~ iş bilirliğini islıat etın.:-lidir. ki ihmallerin nelere mal oldugu· 1 Feci bir kaza 
· ı.iiıJll ,:ı selanıJıyord a oeraber kal-' !arını tetkik etmi~ ve istimlak- ,.. • . 11 . 1 1940 tarihinde bütün meınlekct-

n...,1-.;ı • ..ıbeş atların .. nk 5 Somalili !erin süratlendırilmeai için ah- ____ A_.-=c=.=S=A=R=A_ç_o_...,_ı_.u_ I ~~~~~~~~ ve mısa erıy e gö- te intişar etmekte olan her ne-I Adana - Yeni ista•1yond• 
n•·rı d h nacak tedbı·rıe · t bit ım· 1 · · te h kk d · feci bir kaza olmuş. bir memur 

ki
_... '<lcrı·yolard ....,, n e ÜD<'rler rı es e ış- 1 atiltiii.lsiz ırJllet ve onun me- vı gaze ve mecmua a m a ı 
... ,- ı Alı tiı vo.ı· · ,,_ A k d iki vagon arasında c-likrek öl-, lo . na . . ı aynı zaman.... istim- n 8 rar a 1 deniyeti olamıyaeağı gibi ordu- mufassal malfımatı, muharrirle-

. BU t loların adedi n sınema l.fı.k müdüri\igun" · e de ugn· yar"k >nüştür. Salih oğlu Ali an, iki M pek ktı ı ~ swı istiklal ve hava kuvvetsiz rin isimlerini havi olan bu ese-
iyette- ey•Iancta he .· . - Ço ı. '"""'lfık işleri hakkında izahat KömUr ocakları ordu ve donanma olamıyacağı vagonu biribirine bağlıyacağı 1 
onüıl• ,j ro•ıitecaviz ~ sılahb 100 alını~tır. 1 artık münaka.,<a götürmez bir rin milli kütüphanemızde kıy- sırada tampo arasında kalını~ 
V

-"{- • tnnc Ha"··· m vardı ve --.. •-- Anl<ara - Büyük Millet Mec hakikat olmıı>.Slır. Asırlnrd:ın _ metli bir yer işgal edeceği mu- ağır surette yaralanar.ak has· 1 '"' '""' kadı li · d Jıakkatır. t:ıh:meye kaldırılmı•, fakat al-yapı} lbuki el· riY<>ti azun·ııt yoktu. Milli ctmli\k işleri sın en son cıkan bir kanwıla beri hür ve hl.kim Y""amış asll dığı yaraların tesirlle ölmüş-
•nıı 0\0 !:' esı hıtis Havzada bulunan husu.~i •ahsı- milletimızin havacılığunızın te- Bu vesile ile dünkü "AkR.am,, . rl ~n -aboo,\1 ı -· - Ar•kara - "ali.ye \re•-•ıetı· ~ - tur · ı l ...,. C·ın k la ,,. "" Jara ·t k.. ·· • ı h.. rakki ve inki.~afı ugrunda bir- tcs· d b k·t hakk _,, , _.,....,.·...,..,.,,....,,,,,.. ____ ._,...,..,... 
•O' en kıı _mıyorla-r. arı rı milli emliik işlerinin daha in ti- aı omur ocaı< anna u- gaze ın e u ı ap ""'a 1 . . . c-·,. ~ : -·· 

mı kilınct<:e vaz'ıyet edilmiçtir. birleriyle müsc,bakn edercesine çıkan bir itiraza cevab vermek ' zın asıl konuru ısını Yeııı Ko· 

* ka
za ı yürilrııesini teminen yeni fedal<iırlıkta bulunurken kendi- -1 d 
rarıu almıştır. Defterdarlık- İktısad Vt'krueti maadin umum !erine b:z de bu sütunlarda (ya- isteriz. "Akşam,, gazetesi bu 1, ro_g u,, ur. 
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!ara bildirilen bu karaı1ara gö- mUdil.ru B. Kemal Bıılkal' ıL I :;ı!:i.rla) okuvucularımıza ha.va- küçük kitapta Köroğlu gazete- ARr{ADAŞ ı 
.·, .. O - "-·-·ar- re milli emıa· k def•·-1·-ı· sıra ı·ıe • - · • al -"UIU = ~ başnrühendi:ı. B. Halil Pckmc'l C<!'t;ı (H,ıımaga Ç ışacagız. sinin bulunmndığını yazmakta- Kıymetli karikatürist Cemal 

1 terlerd h" ._ il '~ r. a ı u yanu.~ ır. e - a ır u er, a unyol ar-

Yapılen uçuşlar 

pa 
1) gill" 
bitıııit 
pı!ıı# 

b· 

-. ·asır:~ ın bittiği gün. 
ve muntazaman tutulaeak, def- bugun·· Zonguldag" haı·ekot e· j * dı H lbuk. b '·· t R fi N d. a··ı Ved d a·· 

e """ ve e inti bulun- Sem ı;üıılerdc mihver devl~t-mıyacak ve ·ıı· l'k decektir. Bu heyet, I!av•ad:ı ' kimiz eğer "Yeni Korog"lu,, ke-
1

1 kadaslanmız ttırfından hazırl:ı-
mı ı em a rnua- !edyle İngilizlerin l~yyare savı- ' 

-;ab~lı dokuz•Ja 
1.1ratını ~;;nn _ hnparator 
<itele g"°tı· ege Ynni müzeyi 

• 0 • 
1 ını. Meneliğe aid 

; ve esvap .. 
>ece •ek· 1 lm 
Pr~ııs" ~~ e paratorun kı-

es ran v · 1 .,ik. Sofra i ."- an.a yemeğe 
Fak !' tertıb olunmuş

ıt •:tb'lmcla b · 
n•esi so\umd ır Habeş 

. . a eski n . 1 ·ı bır181• otur a~ır ar-. muştu I\. 
·Jil de·~l L· · on. uşmak 

" . ısan b·ı 
•cünı 1 nuyorlar 

an vasıtaııiyle Pr : 
~nbulu ·· . _ enscsı 

. gormege davet ett' 
.ı de uıte · ım. 
ı "ım ~ım: bir çarcı>ini dü-

melelori ın· tizamla .,·· ··· cek · vaz'ıyod edilen mad<n 0ca, kl 0 rı- ' liınesıne· bal::saydı orad.0 aı·adıgı" ' nan bu gu··zeı çocuk mecmuası-.,oruıe . ış u sı b:\his mevzu:ı olma!<taclır. Ga- ,. 
!er 0~matik bir şekilde takib na kıyr:ı.et takdiri isleriylo me>;- 1 zet<'kr !ngili:<leriıı ıHltd azlığını ismi Jıulabilccekti. Bundan anla- İ nın ikinci sayısı çıkmıştır. Tav-

v!!e~n~e!!lı..,~.;cle~n!;;cl;;;ir~il;e;;;ce;k~t~i~r.~'!!!!'!!!!~!!.,;"~Ul~o~la~c~~~·~tı~r~. !!!!'""-~.!!!~--"?'~l~-;~~"'~;,>'!'!!:;?'d"!':...,_t°';:!'t3~·f.,~,.,..e~~~.m,., "ti'o!!-!!"'~ .. ı .. ld'"ı"'ğ"'m"'a...,g!'ü"'re .... K"'o'"'·r .. °'.,J .. lu_r~ef•il•nın•· ,.ı.·-.i ....,si"'y'"e•cd'"'!e"'nz"'· ··--'"'"'!mil!'.,.. __ _ 
n Ma~i~enizJe Fransaya dö-
eeeksınız. Mis Ed"l aki 

nenizj ·. . .ı m -
d sıze gayet ıyı bir tarz-

a tamir edecektir. Her 7.a-
mankı gibı· g·· .. .. • ornnuste m .. •·•-·1 olarak · · · ııs....,ı 

. 
8

". L~lnize devam edeecksi-
nız.. ızden seyaha'le . . ·'- . . -· ' \~ rımız""-= 1c;. 
tifade cdeeegız, görünürde hen 
Nevyorkta namuslu bı·r t·· 

ııcca-
r~m, J?eyli Londradaki mumes
ailımdır, Harmor da hususi kati
b~dır. Merkezimiz burası ... Ne 
!;tızel değil mi Edit? 1 

ZABITA 
fiOMANI 

~ Tafrika I 
A Ut o tnı ~ ©J r H o ___ L)I 
T ©l y y c§l lr ~ e ö No. 

9 
. 

~~======================='" 1 
Mis Edit, anlatılanlara .g''rc., 

J akı mahsu.q ve oyalayar:ık bu· 
raya getirmişti. Eğer gct,rnıc.

seydi Jak polise duyurarak kc·n
dilcrini yakalatahilirdi. 

!~tnıc~·iniz, s: .e ü~ giin ınühlct .. l 
!yicc dü~ünüıı.. 1 

- Liyr,ndıi:ı.nızı Mis Editc lıa
bı--r vcı\:bil'.ıT!'lij~inı bayıra? . 

da ne yapıyorsunuz? 

Mis Edit yatağa doğru çek
tiği bir koltuğa yerleşti. Geııç 'ı 
tayyarecinin ellerini, ellerinin a
rasına aldı ve anlatınağa ba.q)&.
dı: . 1 

nuz .. 

Bir " nim adanı· 
namzedi,. nln 

hayat SB)ll'i 
Dün, ilim adııı ' biıı 

memlclretln hayat "" iiıılWı!ıelln.. 
de oynadıldan büyük nılA lıelirt 
ıniş ve mümkün merblıe 8Ül'< 

atle hakiki itim adaDl1ıın :retif
tirmeınU UWımuna i,<ıaıd etmiş

tim. Bugün de, bi>de lir "ilim 
adamı namzedi,. nin ba,U sey
rini teıırih edecetim-

Farzedelim ki :ııelıiıM Eioııtein 
e taş çıkartan, mııJıa' w ka
biliyeti Newton'u gölgale bıra· 
kan bir Türk genci ~ bitir
miş ve üniversite ri.}'aliJ'e $ıı
beııine girmiştir. Yine bbul c
delinı ki bu gencin aüeııi. ~uk
larını on bir sene 1iııeıle okut
tuktan sonra daha dört sene ü
niversitede okutabilecelı: vazi -
ycttedir. 

Ve bu riy;,ziye kabiliyd.i fev
kalade yükAe.k olan gt!llÇ, Üni . 
ver;;ite tahRilini hiç bir mii.ıne 
uğramadan nıuvıüfaJı:ıyıel.le ık· 

mal ediyor. Yiıni 15 ııeoe bllı.fa 
sıla devam eden bir taJısil dev
resinden 80nra klisik "riyaziye 
tahsilini mükemmel bir •ırette 
bitirmiş bir genç kBmmJ1onız. 

Bu gt-llÇ şimdi ne yııpmalı? 
M~mlekete bu yükselt tabiliyc
tinden nasıl istifade etümıeli? 

Üniversite kadrosu dllıı oldu
ğundan ve ayrı~a Avn:Jlaya gi
derek kendi başına daha bir çok 
seneler ihtısas tahsili yapanııyo
cağındaıı kendisine :ıııcak bir 
!h;e muallimliği bıılatıilir. '"' 
3000 kuruş ma:ı.ııı asli m vil~
yet lkıelerin<len birine riyaziye 
öğretmeni tayin edile1"1ir, 

Eğer delikanlı, çok mcı·;;kı 

oldugu riyaziyeye aid k1itüphn
neleriınizdeki eserleri tı!tkik et· 
mek, daha kolaylıkla rfyııziycye 
aid ncşriy~tı takib etınek, yani 
bilgieini d><ha ziyade ilerletmek 
için btanbuida kalnmk iııter.<e 
bu tfrdiı de hayatını tcm.n et· 
mck için :;c;;iıne vasıtası li 
veya ort<A. nıcklcplerdeu birine 
yardımcı öğretmen olmakl.ır. O 
da bliyük bir şans sayesinde el
de eddıileceği bu öğıebııcn!iğe 
mukabil eline g~çecek pmı otuz 
ile kırk lira arasındadır. 

!~tc bizcle miistaid ve .azimk:..C 
bir 11ilim adamı nannedi., niıt 

ha"in iatikbali. 15 sene süren 
çetin ve yıpratıcı bir tahsil dev
resinden sonra o da pıı.sla ve 
ne kadar de\'aın edeap belli ol
mıyan otuz ile kırk lira amsın
da bir varidat. Yam iki sene de
mirci çıraklığı, yahud bir 2ene 
berber kalfalığı yaptıktan son
ra on beş yaşında bir ı;ocuğun 
ka?.anabileceği bir para. Hem de 
demirci çırağının kaZUM"' ınütc

m:ıdiyen artacak, hallıııki yar
duncı öğretmenin kaz:ancı biı 

tek kuruş bile artmıyacaktır. 

Bittabi bu vaziyet brşısınd:L 
o büyük istidnd sa.hitıi genç A
nailolunun her hangi bir vil.iy~
tiııtle lise horahğını lıalıul ede
cek Lu surt.:tl\! fiilim adamı naın
zcdliğine .. ebediyyen veda e:ic· 
cektir. 

Bu yazımdan lise boealığ•.aı 

hakir gördügüm an.laşılıu:u;ın. 

Yalnız lise ınuallinıliğınin ba,ı· 

ka, ilinı adamlarının da Sok bn.;;· 
ka şeyler olc!·ığ-?Jnu kaydc~Ill{' · 
futiyorı·rf'. 

Ilu vaziyet ka,"ŞISlllda 1ıc yap
malı 7 Hakiki ilim a.ıhmbrmı 
na.~ıı yetiştirebiliriz! Bu l\Ol<ta
yı da yarın tecikik edeceğim. 

P.!URAD SER1"0GLU 

a. btıl~' 

ale~ır 
maOl~ 
n ııı>' 

~ns ba.-ı:!.Yemekten son
saloııa gittik. Or Sonra . başka 1 
vardı. Bir tnilli a~ bır Sah
.aktı. Nıhayet ik· pıyes oyna
'ıeş kızın ı defa sel:iz 

Evet, fevkalade iyi iyi inti
hab edilmiş.. Buraya ilk defa 
gclıy~ı~ununz Mis Edit, ve be- 1 
ralıerınızde Mösyö Jakı d " 

- Eğer pervane kırıldı ise, 
bu Mis Editin güzel fikri
nin c s e r i d i r . Onun 

mak$adı sizi kendi makinenizle 1 
geri dönmekten alıko:ymaktı. Ni 1 
tekim buna muvaffak oldu. Ar· 
tık oyun bitti. Tek ka.:ıa Harmo
run yaralanmasvlır, fakat o ıla 

kurtulacak tabii.. ı)irodi ~iztlcn 
istediğim yegaue şey hize lmtıl
nıanızcbr. Göriiyor~unuz fena 
adamlar değili~ ... Fc.kat ;;unu da j 
bilin ki ufak L!r huckctiniz bil.o 
gözürııüzcleıı kn~mıyccaktı~. Ha- 1 

yatınızı ııc:viy0ıo:ıııız çocukluk 

1 yanmaym, ka.c~ına~":-!"\ t~nr.bhii.s 

T~yyarcci Jak Mör.;ol gözle-' 
rjni 2f;arak elrafınu bakınciı. 

Nerede olduğımu bir tiirlii anlı- 1 

yamıyordu.. 1 

- Bir t-da bPr::sı ... Ilir otel o
da~ 01acak ... Den buraya nas!.l 
gcldım?.. ı 

Diye "o"İl!. 1 
Jak w·~ktn bir bn!de basım 

~o.1~ad1. U~.a.k ili:-;:ırı çılnncu. Ba- 1 
~iru iJ~i tl!eı \ ~tasına alarak dü- 1

1 
tüumc;c ı..a~1~:::.l~ . 

- Bana gücendiğiniz nıuhak
kak... Fakat bu lmgııılığınızı ' 
giderecek sebcblcrim de çok ... I 
Heı ~eyden evvel ~unu gördüm ı 
ki, ~alıl'.lrın arasına sakladığım 

kazmayı hemen de buinıwısu -ı 

- Kazmayi oraya koyan siz ı -----=====----., 
da b' ın ete '<Icr. . 

Yanlarına kaİd ının uçları-
cmeleri ileri ge".nrak ~:ıı·Jo 

bitti. rı ı:ıtmelcı iy-
• 
ımparator ve İmparato . ı 
·• hareket için . . rıçe -1 
. n İm ızın aldığım za-

Parator eliın.i bırak 
"ilk G · nıı
leri haaz;. Mustafa Kemaı Haı

klunda takdi le . . 
fl'etle · · r nni ve 
~Yhe ruu tekrar etti. Mfuıa

Yaz~agı· ",_ 
tevdi . m.-..tubu ba-

ettıreceğini söyledi. 

t" -· . b a .,e-
ır~·=· u da bizi ilk planımıza 

getır<lı. Redlong'un ilk plılnın-1 
da maksadı Jakı bu adaya ge
tırmekti fakc•l De ı· ·ı H 1 

' .... Y ı ı e ar· 
~~r bu fikri kabul etmedikleri 
ıçın Jakı parı::..~ütle atlama·>a 

1 
mecbur etrni~lerdi. Şimdi :e 
~:e Redlong-.ın istediği gibi 1 
ı.ı· adayn gelıni~. ve buna da 1 

d ı~ Editin tayyaresinin Aln J 

m~!~~rın'ia bozulması yardım et-, 

Bir korkulu rüyadan uyanmış 
gibiydi. Başı biraz ağırca idi, fa
kat vüıoıklü rahatlı.temiz örtü
lü beın beyaz bıı· yatakda yatı
yordu. 

Yıımbaşındaki elektirik ziline 
bn.~tı, Jrn.rı vuruldu. Ve bir hiz
metçi ltalyan şivesiyle Fransı7.
ca olarak ne arzu edildiy,iııi ,., .-ı 
sordu .. lak, İtalyan ~elı• ı ı • ı •-
luduğunu anladı. 1 

Cev~ıısız kahn ıı ··ı':· [ 

-. Acıwn dciirdiıni? ı 
Kapı tckrc,r nıruldu, Mis Edit 

t:ı'.lı gciEi1iy!c odaya girdi. 
1 

- On ~ullik bir uykunun sizi 
h~u.d~.ıı.:;~ ge:..irccc-b:ni biliyor -
duın ... 

Dc,li. 
Jn!c pij11Ualı idi. Yatağa otur

<1tı, v _ ::;i..!z:-l c1bisesinin içinde 
ı,,,. ~ırılankl:::dcn daha güzel 
:, n: <.11. uzu~ uzun b:ı.ktı: 1 

- Mi!; Bdit.. diye kekeledi.. 
ı.;.':'a ai·~ ... Ric·ı ederim nerede -
::'m b.,n? hu ne demek? bura-

miydiniz? 
neden? .. 

- Çünkü haydutların yaıun
da oyııı:dığım role devam et -
mem l'1.21nıdı, ve sizi de tcrket
meyi hiç bir zaman düşilnmc

dim .. 
Jak hiisbütün şaşıı ınıştı. 

- Bana her şeyi oldu~'tl gibi 
anlatmadık~a. sizinle dargınım .. 

Dedi... 

Genç ve güzel kız şakrak bl!-
kahkaha savurdu: 1 

(Arkası var) 

Hnlkevinin tertib ettiği 
köylü gecesi 

B;ılıkesir - H:ı!kevi , ızin 
her pu>.artc.;i akşamı köylü kar 
d~olcrimizc teıtip etmekte ol
du.~ "Köylü gi:!cesi11 fevkaliidı:
ragiıel kazanın ·J<:tadır . 

Evvelki ak~ıı.m da yilzleı ce 
kadın ve erkek köylü, Halkevi
niıı büytik salonWJU doldw
muştu. 

Bu münasebetle, dilııJıı. vazi. 
yeti hnkkında güzel bit konfo· 
rans verilmiş ve mü"'8kibcn d~ 
islifadeli bir film giist.erilın.işo 
tir. 



Sayfa : ~ 18 

SABAHTAN 
SABAKA 

Q0nlilk hayallnlzdan : Kışa dair 

T ekziblere rağmen 
dola§an bir haber Akmı? aramt 

r 
_ Molla, lmfif oldıığu için (Bat tarafı 1 incide) 

Laııg~. h8:9!Jlllll altına alır ---- 38 · ___ .. bu künteden nasıl kurtulabik: - seler tekzib etti. Fakat İtalya Kış maa.ae.Uıwı&··ı alnım: ......,. ftl'IUJI. girdi . ~ • ._. ... 11 
cek? Yltlıani8tana taarruz ettikten, 

Kw.teleyip ajlral'M k•ycac~k -- Pchlivanlıkttr bu .. Hasmı - Dur bakaJmı ... Sablriı ol! Almanya Rımanyayı işgal ey- Uz bir bayanlar için be 
mevsimi safadır Wil -ve .küçük moli&yı ymece - . iyi bir çapraz aldı. I{urtuJama- _ .işte. havalandırdı.. Kün _ ledikteıı sonra Balkanların da JI,.. 

ti. ymca ne yapsın!. Çaprazı cıyır- Mihver harekatına sahne ola- ~~~~====~~~ "'Wlıerlis efundiııin dili tutul- <11 alta düstü . teye tanı astı • . :.~,.'"'"'''.,....1<1:~•· Bembeyaz ka.rtari7le her sene Hfl..festen ttçm~ 
l2ir.· , ..• ıı..1 .. - - !'lv..,,n, ~ Dedi.. cağı talnmııi kuYWllendi. t rif b • .,..,_ .... ~ ne v-8ft: teı..- .ıı::--. musW. _,,Uı< mo-4' ..._-- - Peki nmnuı. b'.l san..-auan _:ı.,_ ta eş uyuran -.-., uııı::ı- - .._.. J • -·•ıo.- ~ 

.. ..k Hakikaten Mollanın yalnız Yunanistana ya:t"--.u arruz D c 4;:. ·A . n LE R J Fakat gıelgeıelim mçak açml)Ol'du. Bele kieu YC künteden nasıl kurtulacak"· el nAPrna,,.'---·n U"fa.11 verde aksı"ne -"!'-ur edince ...... İtalyan- deDRe karakı§ Y.İllıe pldi, deriz. ~ ~ ft..u 
:mollakı..rm kederi ve tavırlAr.ı n- - Ha, iF}te asıl bu esas me- r-- au&&.uu ~ J ~ ·~ Hatti bazan daha ilai gider o- -;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;--;;; çaktırııtadln gfri 
" 'Il . ı, ı..~- ıı~ ı..1-,_,di. '-~ldüd" idi. Tamamiylc Jar on beş ıünde Atinaya ine· ... un "__..-~ ..___ -ı--~ __ belli etmaJea bir 
...., :.a. uu· tu&IC.r sele ... Ben de burada ~ - Al .. ıı.ıı;n.ıı;&Mao ~- - ......... -- • .aıııkmak · · s o 1 İlı .... "Cr Cnırır, dikl!AUi \:e küııtedc asılıp kalmı~tı. cekleri yerde geriye itilince • ...ı .. .ı. ..... u kara damnyı da .tifi mupk ri ıçııı, · · Jizımdı. adnt- si~ 

"' -- 1 liiyüm... Fakat, Mollada biç heyecan manyanın mitttetıtinin imdadı- 'UU6._. - S. iaM'eti. llilııllllll . bir kaptan hı- Hepsi birdır:ıı ilk bır urt g~züyie g~ acım - Yazık oldu Moliayt. dese- ! 1 elini na ko"·-.rırını m·..a..-'-kak adde- g&mea. k1*1uJIUD8t.yclirmek~~-. _...__..., o' • mihutiyle öde- '---- ...._.-.... 
.. " ''il h'~~o ecryordu. Derhal va- ? görülmüyordu. Sonra, 90 ~ uu.A tına bir de .kel-eı o-. ı•- _,_. ,. ff .--au. -.ıYUIC:'J·. 
"' .... ~ ne· hasmın iki a.yı:ııa. ve topugu- ara- d~'-, artık bütün Balkanlann . •· nu>ciııı..ıgsks • w tıabil mawı ak ...... ,,.._- +· .. .._..~lardı . ;y tı kavr ..... , ... .t •• Çolak molla· Y- '· Dah b d" ...__ ...,.. ~ teriz • -- -.u.:wıı:; -"51 

- ~ - ~... u. unu ry.,- sına BOkmuş beldiyoniu. harbe gireceğine de kat't na· · . • . .. ta. oWeQ& ~ bu aemih iyi- ıanıı ug1an Din.._.._ nın lllüdaf&aya g~ tanının mcm ... Mollanın bazı alt açmaz- Ffiva.kı t.ey.; Weıa JllDt e- _ DlerMilıtr wn bapmıza ka- dm.iMI~ de b·,. gUı=: tabiyes· -0lduguna. :bük ,....-~~ . MoHa, JıaSn..ın lriint:eJ1i aflr - zarla bakıyorlardı. lfun renaidir, fakat velinHğtn; ·.__..ı- kadar ~-. . n et..,.. .,;~ lm1 var .. Dırama gür~ çın- masım bekliyordıı. Herkes ha, Almuıya miittefilıtiDin iında- ba.bann~ ....... ıa de ~-':.s.z renk- .ww·Jal;.. \ uzun okluğu çu 1116 
·~ geneye attığı kılçığı biliyorsu- cak ._ .. .ı;.ır, Bl:'lımuıu tH::.r- ~..-

Hat&.&, daha jletj t;'cte.rek Lan nuz .. Gene bir ba§ka manevra 8.itı ha, ap ve, .. ..,.. .... p o- elma henüz k,.,,..& Fakat i~ tir. Xı•• .wr w plkace, "ba.- lıhı &raJ'& g ... _ .. -r 
~~-'---·- yanıl..ı .. -;.... ... hükmet - il .k t l b ba=...-.ı- lacak derken, aksme Molla da de bir buna hem.er rivayetler Ak mı, kara mı~..- kafa vor- 1& 1•ıa...-r.,, t:abtrini belıber kış kıyamet ~-a.uuu& "'""6".. . e uru ur u, uu~n... h kendis" . cm .. nasmı ı..: ~ -1· 'L..ft.L"t .. _ 

l e: ek luı.smııı.ı ymeeeğine yüz - Li.nguah çok • bası- ~kJiyordu. Alman Ukerieriniıı Buıgarista· bi: ve a ..... -..... o güa1i• da giydim, o da 
mi ıti. Moll~ bir biçimine ge- asnıının ırn a:ro-~ çıkıyor. En SOll, ıtumanyada.. maktan ise berberin dediği gi- •·t t \apm._, )IOllariarf uuuaer . .a;~guııı-

tle viiz kani olmuştu. yor ... Çingeneye bcmemiyor . lhtiyar Cazgır, i§i anl.ıımıştı. ııa geçtiği p.yi oıdu. Fakat, _ önüne ditltinee priinriia; ~ M' Ç . u; Buı .. aı kap- le .• 
Fakat, Mollanın çapraza kap- - Hele aatıret mil&!n-is e- Molla, nwhaka'.k hasmma bir o- R\1S)'U&ll muvaftakatiyle gön- deyib ilin ~ SIJl"lıbrıak, Alır. • nhsıdııı r: , tek kadar ihti-

brarak alta diifüliBıli, ve ~di fclldi .. Baka.hm ne olacak? yun oymyacalctı. Hamı Mollayı derildiği hüer ••illll Ah.nan ' halde akla bnyt aıcmej'e ui· • eaa 191 ............. 
ele sarmaya bajlamşmı beğen· . - Bat, künteyi doldurdu ... , lrilnte ile qınp ımğlüb ede<ıe- askerlerinin Balpristanda ba- j raşmaktaıı dalitı nıtinadKir.. l'abt_. ıetı&ıt hem ~-
.memişti. Hem de tam bir kihlt.e!.. ğim elerken kenai yemle ~- luııdllğunclan haberdar o~- 'Zaten~ ta adamma grlredir. tMen llml·..-n olanı ıru. sa.ç-

Çünkü mollanın hasmı pehli- - E\•et, yavaş y~vaş da sar-ı cektl. dığuu e~i. Rusya ilin etti; '.Mesela bayaalana kllta pek b, uzua Ulllr! kadın kıl giliıü 
vandl. Moüa)aiif idi. Ne kadar •m-a.yı_boşal-•t•ı•yo•r···------------'·Ar•kası--\W-)-ı seura. ~'manya ~ haberi tek- korkulan )'Olltur. Onı.n bi2 her seığuPzt. llllkt.firaşl olur. Burun-
barut ve dinamit de olu. hasım rar etti ve BW&aiwtan ~rak- ne kadar moianın kölesi saıır- ·· ıan ~- tn'mlk gibi mora-
kavi ve mallirdi. ...____ S p O R lannda yabancı asker bulun_ , Ak ta, baaılllÜlnllll&m,.ıet • . m. ır.nae Dlak, boymı geni."m. 

Cazgırın yamada möclerris !.'----------------------~ medıpı bi&dirdl 1mıda bis erlreklel'dea 91* dalla IMFai • l*Wdından yoldama 
efendi Bturcluğu için küçiik moı- lk il Liseler aramda fudbot Bu teladblere nığmen tng& ~. Ballli baba #ti- ec!lllr. _. Dllll\e\7CUd değilse-
talar Cazgıra sokularak derd ya Bu hafta yapılaca D terenin ağır bqlı gwteai Tay- miz yas gönü, içime ıe.tak1s ıer •4• lı• oiqmnagiyle serin 
ll&JN~rlardt. maçları mqlan ; Mifı ısrar ediyor: Bulpristaa- but.ıran kraYMan fJrlatAı at. ilerin g4Ms wiar... Bu h°'8 

Müderris efendi, .Molla alta istaılhal f1dlNııl a~: lstaHbul Briıel: M~rııij da Almaa ukerleri Yardır; di· bilir. Ve yjae taMgi abz erice- gitlWiyaa elDfmuntya mini ol • 
dÜljer dlilmeE yünği yerinden • FE-VZSABÇE STADI: F:utbol Ug ileydi ~~-ı yor. · ğe, velev ki h....,hMa oı.a ı. mak ._ "* ~. fakat 
O)'Dıll.BBt adamlar 'JPbj blnWıbi- ! Saat 11 de~~ - Bey- mnı: l Ob MoMeft tekrar, tekıib le ayağma IOIOll .......... baktll t.erkettMııri pl'l!elj Weae tek-

hav 1andJ ,.. _._ _....,,.., 18/ 1/10.1 cumartesi güAii y ..u...a- - f ı-..k 
re okluğu yeMell a . oğhlflpor (B). haftm-: Necdet Beşt1rtq Şeref stadında ya'Pt- etti. lılli telrw ymgayor, a- b~. rar gitıuMen "anne oı~ " 
:Ve: Gezen, yan hakemi Ziya - Neşet, Jacak ~lar. lart en ınewuk mc aaıar ha• HaHn1ki kadmıAanma ~ic mi der6C6111Dıde lroıinı-,orfardı. İlk 

- Lih!l• le.... Saat 13 de Fenerbahçe - 1&- Saha komiaeri: C. Timç rin doğru o~ 1Srar edi- ya... önceleri brdlardıaa, tilkileııden 
Okuyarak tekrar hcyecnnlı LSpor. Hakem: Eşref Mutlu. Boğaziçi L . • 'İstanbul Er. Li- yor. Hatta Alman askerlerinin Yaz günleri; Koda)'a kav\I - örnek Ulür. EnBelerine birer 

heyecanb SÖylıt:nıerek yerine °"" yan hak~mi: Ziya Fikret. IM!Bi. Saat 13.30. Hakem: Ş. .mı olarak Bmpri8taDda bu- şan kotraların yelkenleri gibi a- kürk cU Hu. Sa~ giıya 
turdu. İhtiyar Cazgır sakin· Saat 15 de Galatuaray • ~~ ı;. . Haydarpaşa Li- hmClaJdan d& ..,le11111ektedir · çWrlar. Ba~ şapkayı, muhafm. etmek mabadiyla 
di. O, kimsenin idrak etmediği Beyo;;.tuspor. Hakem: $azi Tez-ı• .......... Saat 14.~. Hakem S. SofJadıan ge1eınlıur. Bulgar pa- boyn.ullU'IDdan eşarpı tö,te llliı5- saray tepmilıi gibi genUı veya ça-b ıl 

..... -ı t;• - ....... .. ~+-~ ıı.- tar.alında Al· teıw· '-ı"r kabL-'-- 1&vurarak t.ana bacaat Mhi mürtefi Qnpke,. 
lıfüdenis efendi, yüzde yUz, spor. Hakem Şazi Tezcan, :)·an manlara ra.sttaadlğmı bildit'- fırlatı.Vtırirler. lfollı..r; &fuıdüzle.. lann llin-'8 altıua girdiler. 

ni semn.iff :ı: wıu.r- ... u. can, yan hakenıi Necdet - Neşet. 1'e:ııscan. ..,.._ .. Wlllll JMa. • ! u - eo--• ..,.,. 

Çolağın mağlfı8 olacağına ka- ŞEBt::F STADI: hakemi Zeki - Münir. nıektıectirler. ri güneşin , geceleri karanhğm :Na&ik F 5 llırıuı ifekli er;arb-
ıı .ı.&t getirdiği cihet1e yanında Sa.at 9.15 se Vefa - .A.ltıntuğ, Saat 13 Karagiimrük - Eyi.ip. Oiğ'er taraft1111 Rumanyadaki1 nezaretine te~-diı".. Ço ıar. p+ ; k Mflratine bağla-
-0tunuı cazgırdan fikir sormağa (8) takımı. Hakem: Nihat Dor- Hakem: Şekib Akduman. yan Alman ask«teıiuin çoğaldığı, raplar; ıöz1eri hariaane emel - cRlar. 
bile hacet görmüyordu. ken, yan hakemi: Selami - Ha- l hakemi Sa.dık • Zeki. 12 fırhya ~·~ bu~ lcrle t~tupn er~e ill bir 1 Piılrat '5Jrka -.ksada vefa 

Hem nesini soracaktı. Her lid. Saat 15 Davutpaşa _ lst.iklil. ~ tabıtt6ıl merkezı çorap orebUmek ~m şakacıktan 1 etmiyonlL 'Erbabı mütehassı-
şcy 0 11.ada idi. Görünen köye Saat 11 de Altıntuğ • Topkap, Hakem: Muzaffer Çiz.?r. Ya yaptaKlan Cla heber verilmekte- evde unutulmuştur .. Her ne k.a- 88ll lrtt1ıtk"4stüne sa<: kaplamak 
kal~uz lamın ck:Jildi. Bir avuç Hakem: Hüsni Savman, yan hakemi Sadık _ Fazıl. dir. BUl'ltda bir çok paraşütçü- dar çorapsız ayakkabı giymek modr=

11 
tawf)lıe eyledi. P'akat 

Molla, (~ ve hain bir haanun hakemi Nejat - Halid. ıer topl~ antreman ya- Wet ecHlnıelllipe de; bu nazlı bu da 1ler çetıreyc uygun düş. 
pddaı- pençesine düpıüştii . Sant ıs de 'Bef,iktq - Süley- Voleybol rmtÇları pıyorbmml, ilh... ba.yancıldar yahaayaık ıesecek mttyordu.. 

Küçük Mollalar da üuUdkriııi maniye. Hak~m Samih Duran - Erkek liseleri arasmda. tertip Bu ve buna benzıer ha.herler kadar da bllbütün baldırı çıp -
kesmişlerdi. Yalmz mollalar de- soy, yan hakemi Muhtar. Ni- ~:~1,~1 =~~d:l daha bir çe>k zam.an tekerrür lak değildirler. 
'ğil, btitün ağalar. beyler, paşa· hat. vam edildi. edehiHr ve telrzib olunabilir. Fakat gel gelelim ayaklarına 

)ar ve seyirciler mOllamn yiiz- ! SJ.at 15 BE'ykoz - Vefa. Ha- Şif1i Terakki ile Ve& .ara.qın: Yninız muhakkak olan şurası- bağladtki.an o mübarek kayış 

HulboJli büyük anneleri hali 
daha il r ıııt.n sallı saçaklı at

kılantu et'Wli başlarına dola -ıle yüz ma.ğlub olacağına kana- kem: Tarık özcrengin, y:uı hn· daki maçan birinci ~ini 15.3 dır ki, biiyilk bir taarruz hare- şeritlerini bu· türlü ayakkabıya ~ ...._ bellerine kadal' 
a.t getirmişlerdi. kemi B:tlıaeddin - Selami. Şifli Terakki ikinciı.ı.ini 15 - 2 keti için mi}yona yakın ordular benzetemezsiniz ki.. Ortada earkltl,ortaııdL 

V~a son septi de 15 - 8 gene k ı b. t...ı.. 
n.tiyar ........ cnr, her .ne kadar Kanı"""-ritk M1aa8f: lizımcbr ve bu ordulann tahafi- benzetilebilece ya nız ır CA Gen"v• -; ..ıs:nu·· .. orW.ı dı? .As-.uı -e- ııo-.. Vefa kazanarak ma(lı galib ibi- .,.ç. .-. "l&U .J 

mütereddid bir halde i<liyfte de S:ıat 11 Demirspor - Doğu- tirdi. §tidtt, bir memleilret hududun- hakiat vardır: la! 

gene Çolak M.ol1anın bir şeyler İkinci maç tstiklil lisesi iı..- dan geçmesi gizlenemez. Ama· Yaz mevsimi erkekler için bir ---......:z=ııma:ı::ı-==:-----
ltecereceğine kani idi. Nihayet Sakarya koşueu Hayriye arasın& yapaldı. ıı..v- vutluıctaki İtalyan ordusunun me,•mrni cefa, kadınlar i~iıı bh-
möderrill ef31Kti, dayanamach • JstalWHl Bölgesi AtldWm A- ri)teliler 15-8, 15-6 galib geldi- yanbn:nna. Irotacak bir iki yiiz meveimi "8flld!r. 

1 
Erga.. kiiyündeki Yanında sakin Ye heyecanmz jattlığıtıdatı: lcr. bin ki:if1ik orduımn bile bir ta- H~ ollnuelı. meınimi tiia bari ı 

meydan yerindeki gürelte göz- ı - Sakarya koşusu evvelce 8. T. 1stanbul Bölğa raftan abiir tarafa gizlice nak- ttizler için bir ne118bni -1a. ol- kanii kavga 
ıttini dikmiş bakan cazgıra dö- ilin edildiği gibi 19, 1 1941 pa· BllfkalitılffMlen : fi Jı:abil değildir. BMkan mem- aa! Ne ,ezer .. Bu JDe'\•IİlllCle de Balıkeslr - B "rkac: ;ün eY-
nerek 

·. 10 30 d ~lide leketlcrinin yolları 1'öyle nakli- kadınlar, erkeldcre takacldüm vel Erpma köyünde kanlı bir zar günü saat · 
8 ~ 1 !Ml yılının ilk hakem kursu k ..ı-• ...+ .. ~ Bi ~ yü 

- Usta, nihayet bizim so- 3500 ve 6500 metre üzerinden 1 21/ 1,1941 salı günü saat ı de yatan çabucak y&1ff)nıaaını im· etmitllerdtr. avga ~........ r -
cuğun ınaııı ke9ildi.. Bilse .merkecinde açılac&ktır·J kan haricinde lnralor. Demir. Yan.~ icaln kadınlardan ı Mindes, çok t.ııiden aralanndıt ~idi. Bwtwı iiaerille iki yapılacaktır. Devam etmek iateditlorini bH- yo11an ve ~ ınahduddur . do.ha az at:eSli ybi tenbel kanlı gec:ıen bir n'adaA dolayı birbir-
:&.H.-..... ---.:ı.. fU '·-ııuıc::.ırrıa 2 

-
3500 

metrelik koşuna diren ar.:kadaıların yukarı. da.!Ya.- Bugün Balı.--ı...-.'.J_ "İtalya-
0 1-- eritekler '"'- win UZ111l boy- 1, lerine Jlallİbe*° Nia:ım Filiz ile-n&....,_ H& -..- ftV--..-• parkürü her sene yapıklJtı gi- AG.Urd.CQ8 -I ~ ·~ 'lo..:I ......... il tal Er 

oklu: zıh tanlı '\'e saatte ~flen rı- ya imdsd,, haberinden. cndine lu 1lamlamnaaıbu·, iilelWrilıe sa- ı gene &Jllİ avygçp us a -
bi Şişli tramvay depoaundan ca olunur. k '-k ktw· .l--- b" -'tooturturJar ve mü duman~ ve evveli 

- Yok müderris efendi.. Da- hareket ve mezarlık arkalll ve Bölgemize ba:ğh bütün ha- duy.mıy~ . ~~ et. yo uc..~ ~ ,... • ıwr: 1 ağız llawp81Dda bulunduk-tan 
lla Molbda ekmek var.. Abidei Hüniyetin aıiwmadan, 1 kem ve hakem namzedi at'ka· ve -ne gaı'ibdir ki~~°: :"lriı:ıl kışı at~ ıça 1 sonra ıiıiltiYii ~rdtr. 

- Ne diyorsun 'Utita? Art.ık Bulgar hastahanesi ödnden ılluJlann 2ıl/1/9U puartesi ~ blar ~ en ~- ışcyı r. . c Nihayet Mmtııfa Erdumea Na 
ümid kaklı mı? aeldigı·. yoldan Ariveye mtml- ni •hlamı saat 1 ide bölge mer hisRedenler, vaktiyle Balkan Clva mızaclı al8ll :tfacJınlana 1 zım FiliR y-.mda ta9Miığı ' ı. 

l::). kezinde yapüacak elan toplan- ittifftkına razı obmyanlımlır. •ilan da oma gibi olacak JR •• . dört = v::edin mi? Ay.akta salat. ~~a gelmeleri ehemmiyetle teb- Bela~ SAFA k• karşı siper hasırlamak işi-1 çak~ ı.m.. etmiş Ye onu 
3 _ ıl50() metrelik koşu ise lig olunur. De baştan değil ayaktan ---- yennden ]JUalamışbr. hcsmm:ı güreşi mililiı.faaya dÖk- ayni yoldan gidi!j, Abideoiıı ml§lardır. 1 Mustafa Knkı ... ı.u ııidise-

m.i~. Şimdi de b"r çaprazla arkasından, ilerideki tek biri Bugün TAKSIM. sina~as:ında=-ıı ·ı' Bizim nğbet ~iği:nUz çiz- den aoma ~ise de tekrar alta dil.'itÜ.. ..o.ıu..n ~'Maden dön" _ ... hıgiliz t nrv ıı , __ ,_ --
~~- uw\MA .. ~ melcre imrenirler. Mantolarınm yaa .... wwgar. -- y ... ı- d•~n-wı ho- a· d 

-s "'9'UI...,. ... " sahası önünden ge<Jilcrek gel ı- j 2 BUyOk Film Bir Program a ' eteklerini _ kWDa§ fabl'ikalarına Be..,....allt81"1n Meh-
ği yoıaan tur yapb1ttan sonı-a ı 1 - Türkçe sözlü ve 2 - Londra Kalesi 1, müjde - bir iki karış uatırıar. ~- batlivaleri 
Bulbar haatahanesi önünden ge j ARLOFF !çlerine bir sürü sttveter giye - .. __...... 7 

cam? 
- Nooen usta? 
- Molla, güı'efi IDWus mü-

dafaaya döl..-tü.. 

- ~ıe Glmua olsa, böyJe ko
laylıkla dta ..... miycli? 

c-ilerek geldiği yoklan Ariveye 1 ıarkıh BOR S K 1 ı rek terlemenin Ç81'9!ini bular- İzmir - :&«gama parti ı..-
muvaaıittır. BEYAZ ESiRE ve Basil Rathbone J ıar. Ellerine tabii yiinlfi, bol, HU- küf.ti. 12/MO taritıi11e kadar 

4 - KotUYa i4tirak edecel .. I tarafUMlaa t~ ,.e Wıai 
1 

tıcı e1dtveıler talmrlal'. Bizlere ka7.8 aıhitinft ltahramaa Meh-
atletJer:in bebemehal 98&1 9.'3C) naa de yaz gUnleri ayülanna bağ- metçilMn bd,e edibnek üze-

1 da Şi."'li tramvay deposUDda ha- lluaaanı Şuk ftbni ladtklan ~ nrtn. kalan re (1028) ,..-ça çorap, eldiven, 
TIYATRDLAlt .. ... bulunup atletimı ajaobğımt S---W•: ı. ue ,.. 8 do ..... .....,., 2.4&-G ve 9 ola ısıtmaz lüin pellili dondurur kazak w - blplaımş "' 

----Şebi~~.!",-----" nwnara almak iizere müracaat- Birblriaden claha g'üul 'Ye en~l"eilllA olan bu iki cinsinden biPer iDoe deri f)arça- (231) lira nUdi tderril kabul 

r 

• 

ları lazımdır. =========fU==m=i=k=·aç==~rma.====~=mz.===============" smı eldiven diye .hediye ederler. etmi9tir. llelpmAda Kebmet-tiyatroau 5 - Apğıda isimleri ya.Zili Bis, onlara .tıu hediyelerinin miıı çiklerimize ıa,ha bediye hazır-
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1 ii:R!i!i:!E:iii!iiniiiiiiiiiiiizliiiiiiliiiiiiiiiiii!iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii : e· k bftA.llİ, ...... 'ilı ile hı ,., .ı·inc t ilıf, :• --- uçtu. ır çoou uvu uu 

dik. lLı " 1 bu \ !ara? .ı- M 1 t 1 y l l ı· ı· ı . A merı"ka bah- A 1 m a n Dün Tarabyada feci bir lllO< 
d« ,ik'y ı;c ... . n n a a Y a un an l ar / ngi iZ erın tör kazası olmuş ve nhtıırımu. 
~~\:i~;

1

"h~:.ır
1 

~el~~ t-~~ h Ü c u m yeni tepeler 1 ikinci büyük ırige nazırının ta h ş i da t 1 ~~~~:ı~~~=t~~:abiro=t~ 
bıi(lırıyoı · İlalya t bir ~"· I k (Ba• tar;;h 1 inci saufada) nündeki viraJ'ı dönerken bir • 

(Saç ta.rafı 1 inci aayfada) bt it •ı •• d •• k l -•h 0 f • , ına bıııı.ıyana.~nııyor. det<;esürmfu; ve80 kilometre ZQ e l er ıgun UZ a JD arJ mu lm llll ll 2-Macar-Yugoslav-Ru- denbiredenizeuçmtL'jtur. 1 
undan bar;kn, ltal~·a!lln i'.ıı- uz. ak'·~" görülmü~tür. Yan!!ln, men hududlarının lıirleştiği nok- Motöıii kullanmakta olan 

n· 1 d - ..... (Ba,,· tarafı 1 incide) ) (Baı tarafı 1 in.ci sayfada) ı B~!l twrafı 1 inci sa;ıfada) 
' .J>; '""'' ~abrını tük tm k ve ıget tayyarelerin hedefi bul- tada. Bu noktada toplanan as- genç Mehmed Tamay ve se • 

b 1 k m••m d fınden talııı·y"'ı·nı· haklı 2'.o··ster- la üslerine taarruz etmi~lerdir. den dogc,rnk neticelerle kar~ı- k·eı'lerm· Yugo". lavyayı tehdı·d " mEse e çı armak ıcin daima ~a yar ım etmi~tir. Bun- " ~· ~ 1 k t · • ·- A ~ l'"tt,. bulunan Ahmed Tamay 
,, - 1 d b ı Kent kontlugun" un bir sahil aşına i>; emıyorsa, ougun v- _, k l! la - ~ -lı ııaıı bitaraflı;:hna teca\•üz- ar an aska idnre binalarında mek için şüplıcGiz taiııiyenin da .1 -

0 
.. nün, sed 0 ,,._ makam mu"- u anı cagı zanne ı·ıe kucamndakı· 

6 
yaşlarında A.r 

· · büyük bır .vanu0ın çıkarılım~ ve şehrinin ahalisi İngiliz hava tc- rupa · nazı erın e ' dilmekledir. J .,... , 
rt< n ~eri kalmaclı!-'ını görüyunız ' yüksek sevkulceyş sekblerile 

1 

ken Büyük Britanyanın deniz ten Tamay fu;ü bi:n:len denim 
İt ,. t 1 . " Catanianm ~arkında da diğer ve Yunan ordusunu mü.Qkül va- şekküliinün av tayyarelerinin kudretiııı· Alnıanyanın yıkması- 3 - Şimali Bulgaristan hu-

•. <>ıı ayyare erı lunon top- lıir han<>.,ara aks verilmiştir. ., dudlarıncia ve Tuna boyunda. batmışlaıı.lır. Kazanın vukuu U... 
r ' ı •rt J k ziyette bırakmak maksadile ya-

1 
refakatir.de denizi aşdığını gör- na mani olmamız lazımdır. 

·, n< an ve ara sularıı.ıdan rlu hangarda bir çok tayyarenin· - Bu mıntakaya yerleŞen asker • zerine hail< derhal sahile topl.aıı· 
tı<· 1 bo b d - -- -- .. - pıldıg"uıı ı'Jerı· su··r~ektı·r. müştür. Tayyareler pek yük - Eğer Almanya yeni topraklar 1 lerı·n ı·cabında Tuna nehrını· - • 

-
0

• r, m 'lar ıtı_vorlar . van ıgı. gorulmur;lıir. Tayyare ~ Ok -~- d mış ve 
15
· keledeki kayıklar bü-

'i sekten uçmakta idiler. Biraz fethetmek Üzere -yanu""" O· k · · h J kl • nh • un:ııı h ükiım<>t ı prote<toları- nıcvdanının cenub çevresinde Fa~ist prnpaganda teş • I sonra bir müddet devam eden !aşmakta aetbest kalırsa evvela 1 geçme ıçın azır ı ar y..,,..gı tün bu rıhtımın akıntısına rağ-' 
ıı:ı oc,·ab bile alaırıı_vor. Sulh e"- .sıralanmış <lurnn tayyareler a-/ kiliitı, Yunanistaııııı mecalsiz Cenubi Amı>rikaya git.ınesi ve' görülmektedir. men h.., birden kazazedelerin 

Q ~· ında da · f"•kl im t k ld • 1 ·ıt ed d agı" · ı·nfı'la" klarııı ao-·k 2'.iiru··ıt·u· - ,, - Kösterıee ve s_ima.li Dob- -..-n . .srn<la ı·t l v ·~ ın ua ar o uş ur. ı a ıgını ve ngı er en yar ım ı " ~ aranın eok zene:ı·ıı kaynaklarına 1 , . d dm k 1 d - " yanın ~ u nani8taıu B d ~ ~ ru<:a mm takasında. un a ._ oş-muş ar ır. 
. . _ı yaplıgı en b·u·yı··ık t.'~'l'"'z -• - B k •vetl · şu vazifeleri uyun üstünde !!'.Ör cıı kar~ _ u mesıı hidiııeden bütün tay- beklediğini, fakat bu yardımın sünü andıran sadaları işidilme- el koyıııa8ı çok muhtemeldir. ı S ül 
l ' u }a•=erımiz iisleritıe döpmüşler- gelmediğini ilave eylemektedir. e-e başlanmıştır. ı Birlesik \merika müda - u u.; erın ~ mı lı bir be.\-ram .,.;; ·· Jıalkın d. Halb k. ··nı d lt ı - ifa. etmek için bu mıntakalara Mehmed Tamay ile Ahmed Tam 

o- ır. u ı son gu er e a yan faasııu tekamül cttırmek ıçııı I ~enlik yapmakta olduğu ~ırada, Gacb çölünde Demeye taar- r:ı.dyollı.rı bile İngiliz harb gemi- İngiliz hava nannrun ~aoatl zamaııa muhtaçtır. Çünkti her taJuıid edilmekte oldukları akla ay yetişenler tarafından sür'at-
d:ın_ır_H bulunan biı- Yunan kru- ruz edilın.iııtir. Bombalar kışla- !eri refakatinde mühim bir ka- Londra, 17 (a.a.J - Glasgov iki Okyanus iGin tesbit edilen ge~bili';;..unanistanı bir !usun le kurtarılmışlardır. Fakat kü
\dzonırıü torpille batırmasıdıı- ı lara di.işmü.~tür. filemn Sicilya kanalında giriş- üniversitesi talebesine hitap e- bahriye inşaat programının ta- kuvvetlerini her ihtimale karşı çük Ayten bir defa suyun yü• 
Fk• kat İtalyanın cesareti ~ncal; Avcılarımız mut.ad devriyele- tiği bir deniz ve hava muhare· den hava nazırı Archibald Sine- mamile ifası için altı sene la- garbi Trakya.ya cekmeğe icbar zünde görülüp battıktan son., 
<1ranlıkta i~ görebilmek hu -ı rine devam etmiHler ve düşmana ı b~sini müteakıb salimen Yuna- lair bilhassa şunları söylemiş- zımdır. Bu programıu ifasına etmek suretile Arnavutluktan ra bir daha bulıınamanııştır . 

dt.ıdJanııda,ı ileri gece~ ·ıyoı·. Rıı tesadüf etmeırıislerdir. 1 ııisraııa geldiğini itiraf etmek\ tir; şimdi bruılanmış bulunnluyor. atılmak üzere bulunan İtalyan Dün geç vakte kadar yapılan 
"' te idiler. Esasen sureti umumi- Bize bu zamanı ancak Büyük ısılyaµan İtalya kendisini ancak Kuvvetli bir düşman tayyarı" yede lngiltererıin Yunanistana J - Geçen senin karanlık ay-, Britanya ve onun donanması ka- kuvvetlerine yardım etmek. bütün araştırmalar n~licesiz 

ye anlat ile ·- 1 ı filosu tarafından· dün Dalta ü-
1 

d b 1 k k t•• b- 2 - Doğrudan doğruya Sel& - k 
1 

t muı afaa.ya c·ılı"ı- . k ·'d tı· b' '°· yaptığı yardım mlihimdir. B•ı !arın a u meme eti a ı ır zandırabiliı· ve Büyük Britanya- ııı·k u··~rine bir harekette buluıı- a ınış ·ır. Y1_.1°nrın· ve kruvazörü lııg;liz g~ı,uı:l-e- \ zerme co ~iu e ı ır ..&arruz ya vardım ile alakadar olarak düş- istiladan ve pek vahim bir he-

1 

nın yasa_ nıak iein de bizim yar- 1 --..,•--b ' ınlmıştır. Alman Yünkers 87 ve i , ' mak 
. atırrnış old'l~uııu idd. Yünkers 88 tayyareleri er. 42

1 
man tarafından yapılan hiçbir zimet tehlikesinden kurtarau dımımıza muhtaçtır . ., 3 ~Yugoslavya ve Bulgari&- Adi' 

dıyı·r:. Halbuki talıkika/a be- İtalyan tayyarel>"riııin refaka- 1 entrika İngiliz - Yunan ittifakı- İngiliz hava kuvvet;leri olduğu- i\ Amerika bahriye nazırı hun • tanı üçlü pakta ithal etmek ü- ıye sarayı 
~llmıuıı İtalya tarafuıd . u tinde olarak limanı pike uçuşu na,hakim olan emsalsiz samimi- na şübhe yoktur. Almanyarun dan sonra rıµı:amlar _zıkretmış - zere tazyikde bulunmak veya 
k" nlildiı!;ini an ırtı- ile bombardıman etmişlerdir. 1 ~ti ihlal edemez. Yunan efkarı 1 • l tır. Bu rakamlara gore bırleşık bu topraklardan aslter geçir- (Baş tuafı 1 ;ncide) 
lnııoluı· Yun meydana koy- Avcılarımız rlüşmanla muharebe unıumiyesi İngiliz - Yunan iş-1 ve İtalyanın hayati noktalarına Amerikanın bir sonkaııun 19-11 mek. Mukaı-emet göruüğü tak- rek sara~-ııı münhasıran yıkı
bu · an hükünıeli ıse etnıı·~ ve ı...~ du-·sman tayyaresi birliğinin tesirini ittifakla tak- İngiliz hava kuvvetlerinin git- de ilk saf da harb edecek 332 di.rde evvela birisine. bilahare 

1 

lan hapishane arasında yapıl-~~-ı..i.q rnenfu b. ~ """ d' t kted" - . -· . da tm ,_._ sudıı' , 1 • !' r ıı harek~tinı tahrib edilmiştir. Diğer beş düs 11' e me ır. tikçe agır darbeler indırecegın- geıntsine mukabil Alm:inyanın, diğerine askeri müdafıalede bu- m
1

_dias. ı nokta.sın ısrar e e~,,.. 
d · · · · 

1 
"-n etmivrcek ı- nıan tayyıırPSi d<" bava dafi· top Romanm Tekzibi den ve bu sene zafer yolunu İtalyanın ve Japonyanın talı- lunmak. · 

ar mctaııet v ·• >a- larile düsürülmfu;bir. lngiliz luı.- açacağından kat'iyen eminim . minen ~58 gemileri vardı. 4 --, Afrikada serbest kalma- Prost her iki noktai nazan 
eseri aöst · e sogııkkanlılık Roma, 17 (a.a.) - Stefani: S k 1942 d k l İn da telif ede<ı yeni bir proje ba-
la 1 

" ermıştır. Buııdan de- va kuvvetl<!ri tesisatından hicbi- Bu yol bu senenin içinde açıla - .. on amın e. ra am ar sı çok mulıtemd olan giliz . 1ı· 
y kendisi lı 1 ri hasara ugı' ·atınamıs_tır. Fa- İtalyan ve Alman yüksek şah- - f şoyle olacaktır: Amerıka doıııı.ıı km'Vetlerinin Selfmig· e çıkarıl - zırlamuıtır. Bu pro3e sarayı ı-

lHYıktır. er zanıan tebrike kai si\•illere aid hususi em- siyetleri arasında görüşmeler caktır. Seneııın sonunda. za er ması 342 parça. mihver donan-/ maaım önlemek. Ve bunları ora- raz geri çekmekle beraber, ye-
B va\ büyük ha..'lar görmüstür. yapıldığına dair ecııebi memle- yolunu öniimiizde açı.k bulacağı- maları 803 parça. sonkiinun 943 !arda alıkoyarak İngiltereye nı arsa istimlakine lüzum hisset 

D undan sonra, İtalyanlar bir ketlerde do'aııaıı 3ayialar asıl- mıza .katiyen kaniim.,; de de Amerika donanması 422 
1 

nakledilmelerine de mani olmak. tirmemektedir. 
avu<] Hoca ıneselesi çık Avmıtra.lyıı, malı toplar sızdır. Nazır şunları ilave etmiştir: parça mihver donanmaları 9621 Bu kuvvetlerin Türkiye üzeri- Hazu-lana.n bu proje beledi-

istiyorlar fakat b armak Sydney, 17 (a.a.) - Yuz·· de · d d - Harb •--'hı-nde en mu··hı·m parça. d b- 1 k t t bb.. t ye tarafmdan Adliye Vekiıleti· rcını- •. - . ' unu da be".e- luuua,. ııroı"'..,.'' a;,m an ,...,,,. B Kn be t .. 
1 

d ne e ır ıare e e eşe us e - ril - y k" t t .oı J ,_ J -..- • ov y•na ·ına ""Ye e h b. ne gönde mı.~ ve e ..... e ara-• ar ve kendi kendilerinı· yüz Avusturalya imalatından o· ı bir misal kararlardan biri iki sene evvel · ~ ~ ""' - meleri ihtimali varsa da. ar ın 
ınalıcub bı . · vam ebniştir; neticesi üzerinde knt'i bir tesiri fından muvafık görülerek tas-ç ünku·· D 

1 vazıyete sokuyorlar. lan ilk "Breu,. topları dün mu· İngiltere sekiz mitralyözlü ve _ Amerikan ve İn!!'.i!iz donan - vib olunmuştur. 
· avud ho Ar ff k .. be Atina, 17 (a.a.) - Atina a- k 1 lt 1 ~ olamıyacagındaıı bu ihtimal ;u__ d-·- . -- Adl-t ea navutıuk- Ya a ıyetle tecru atışlarım ateş uvvet eri Alman ve a - malarmın müşterek kudreti sa- zayıftır. ~5,~n ıgınnze gore ıy~ 
da.' ~rn~v~dlar tarafından öl- yapmışlardıı. Bu toplar beı;; jansı lıildirıyor: ı yan tayyarelerine faik av tayya- yesindedir ki Atlanlik ve pas\- --•o•-- ''ekaletinin Adliye sarayına t: muştur. Ratiller Ytıruınis- Avusturalya fabrikası tarafın-\ Yunan askerlerinin aç kal- releri inşa etmeğe karar verdiği fik denizleri mütearrız memle- sarfolwımak üzere 1.5 milyon 

ın a ıltıca edince tevkif olun- <lan yaınlnııştır. 1 dıklan ve şefleri tarafından rö-
1 zarııan ittihaz edilmistir. ketlerin fütuhat. emelierine sro Sovyetler Japon tek-ı lird.lık tahsiı;atı ha.zırdır. 

U~lardır. Arnavud bük" _ velverle tehdid edildikleri ıçin · ink f çekmıştır. 125 senedır İngılız Fakat koordinasyon heyeti· 
stıçlul · · - un1elı Y .. ni lıir muvaHakn.·et f - 1 '" Hava ordusunun ışa ına deniz kudreti Amerilcavı tehdit liflerini reddettiler ııiıı inşaatı meneden kararı Ü· . aıın ıadesıni usulü "o•-,e- yürüdüklerine dair aşıst er ~- ı d ed d- - amillerden 1 . 
Sınde talnb ed u~ . 1 l d l yar mı en ı_ger. etmemiştir. Ve eğer Amerika ı >.erine adliye sarayının inşaatı. 

, erse b 1 L<lndra-, 17 (a.a.) - Hava ne rafmdaıı yapılan iftıra ara o u bah d S 1 b k c 1 (B•• ""•'• 1 inddeı koo-''n•=•on he,_•etinin bu hu-tCli!r h un arı se en ınc aır ır.a_ , s. ene Monreo nazariyesine riayet et- ''" _, • ıınc azır old • • zaretiııiıı ıstihbarat bürosu bil- propaga11dayı istihfafla karşı- menfi cevab allllli!tır. Bu to-klif- su-~-ki kararının tadilini' ka-hiik' _ . ugunu Yunan evvel Mont - Everest uzerınde tirebilmiıı ise bu ancak Büyük ,,.,... 
uınetı bılctı·r · t· diriyor· Jaınaktayız. Esasen İtalyanlar 26 f ı B - ·· 1 t !er şun'··rdır ·. dar tehir olur;-.ıcaktır. ınış ıt Fal t · takriben bin kadem irti am- _rıtanyanın muza ıere i saye · 

1 
"" 

~;,~~:i :ylar geçtiği h~lde ~~c Trablusda İtalyanların büyük Yunanlılardan e~ir almamıslar- 1 
da yapılan uçuşu hrtırlatmış _ sınde olmuştur.,.. Sovyctler l\laıı~ukodaki Ja- Bulgarista'lın Berlin 

tır. e dermeyan olunmamış.. Aladem tayy·ıre meydanı bu- dır. Bu cihet ihtiyatla bu hu- tır. Nazır bir kaç hafta evvel 1 B. Knox ~merıkan kayn~- pon nüfuzunu tanıyacaklar \'e elçisinin beyanatı 
gün tayyare mezarlığı halini' su,da hi~bir ı-akam zikretmi • . . . . . . 1 !arının teşkılli.tlandırılması Tn- Çine yardım etmiyecckler. Buna f 

ltalva y · almıştıı·. Meydanda .ıl2 İtalyan yen İtalyan resırJ teblig-lerin _ Spıtfıre tıpıııde bır tayyarenın ailtereve yardun edilmesini ve Belgrad 17 (a . .a.) - Bulgaris-
ittifak·ı 'a unaıustanı hıgiliz Heiı.ıkel 113 tipinde son model :yni .;._manda Amerikada kuv-

1 
mukabil Japonya i~ Mongolista- tanın Bedin elçisi B. Draganıf, 

u an a tayyaresiııin ankazi yatmakta- den de anlas.ımaktadır. Yunan Rnol ddedec"k v Port 
rakrn· k yırarak yalnız bı- iki Alman tayyaresini 39 bin ka- vetli müdafaalar hazırfaıınıasını nı ~arın a '· e - Sofyaya gitmek üzere bugün 

'' ve tehdi·'l 1 k dır. Bu tayyarelerııı ekserisi zabitleri ancak maiyetlerindeki d ·-k kı··· d k 1 d - mümk.. kıl cag"mı so .. vlemis ı·e Artur limaııında" Sovy.·etlerin Yugosıa,~adan ır~mi~tir. cclbetrn"k b . u ere endisine em yn ·se ıgm e ya a a ıgt· un. a _ .. , ~~~ ~ 
' azı y li İngiliz hava kuvvetlerinin bom- askerler k:ıhraır.anlığı perva.sız-· f · ti' demi-tir ki· istifade etmesini kabul edecek. B. Dragaııof, Belgrad gazete-au !atını ' . Unan ·man ve 1 nı i şa etmış r. ? • 

aylar•· _ ışgal eylemek ioin bardımanlariyle tahrıb edilmiş ca bfr cüret derecesine çıkardık- Sinclair İngiltere hiikfıme- _ Bu bize paraca emekçe ve Gene Tokyodan verilen bir !erine yaptığı beyana~a. Bulga-
" ııgra."tık ' ve nihayet İtalyanlar tayyare !arı zaman müdahale etmek mec ' fedaarlık~a cog-a malolacaktır. habere "ö~e İ.ngı'ltere • Ameri- ı-islan ile Almanya. arasında ye-n<ın s · tan "onra Yu 1 tinin sekiz mitralyözlü av tay- · ni ittifak müzakereler'ne umi-, 'Yasctinin ct· ' - meydaıuııı terkederken yak - buriyetinde kalmaktadırlar ki ı Fakat infirad~ı bir siyasetle ka • Çin arasında 1 s_ubatta bir ·tan~ti sayesin ırayeti ve me- yarelerinden bruıka yeni tip - · - 1 11 h&.tırl:ı.nıak üzere gittiğini 

olamayın <le buna muvaffak mışlardır. İngilizler geldiği. va- bu da pek sık vuku bulmakta- tayyaı:eleri de inkişaf ettirece- Ingiltereyi terbkcdersek bu ya- misak imzalaııa~aktır. söylenıi-,tir. 
d h "'1, tehdicld b. 1 kit tayyare enkazı her tarafa 

1 dır. kın bir atide ize çok daha pa-ı '!""""""!'!!"'-""'!'!!"'-"!'!""""! ..... '!""""""!~-~~~'!!"'~ ..... ~'!!"'-'!!"''!"""'!""""!'!"""'!!! 
" a ileri gitti .. e ır . adırn dağılmk'; bulunuyordu. ğini söylemi>; ve faaliyet saha- halıya mal olur. Bu harbin ru-ı tiz donanmasını onu tutan kah- da onun talı-b ettiği geniş saliı-bır ültim t •e Yunanıstana Diğer cihetten şurasını da J ları gem~ iki motörlii en yeni 1 hu denizler hakimiyetini İngil-

d a oın v d- Ye!ııız bir hangarda yanmış 1 b' 1 . lmak . A dirde ya~ayahilir. Eğer Brilan- hi_vetlcri vermPğe davet erliy<>-cvlotler ın·ıı . eı- ı. '.l'otaliter 29 t k~ydedelim ki, Yunan za ıt erı tipte av tayyarelerinin yakında I terenin elinden a ı~iıı l - 1 

1 ı etı k--ı - ayyare bulıınmnştur. Bu - ·- t rd'" · t ya adalan düser_ se, asla tehlike rum. anınaga aı·-k 0 
" gibi kul-ı tamirhmıede 24 pervane, 12 mo- ı vazifeleri icabı ol<luğu için ve I hizmete girecegini haber vermiş mt anbybanınd .. gos e ıgı gayre ve Willkie bundan sonra, Roose-

için ' .. . "" ın bulundukJ· t• eşe us ur. önünde kaçmamış olan İngiliz Yelt tarafından lngiltereye yar-
Ya"ı ıs ıkla! 0 ·k· ı - Alnı ı kını '-" = dını iein teklü edilen kanuna iti-

UUirıyet ve · t• . arı tör, binlerce yedek par<:alar ele 1 maiyetlerinde bulunanlardan e- ır · Umumi harbdenberi birl~0ik 

1 

doııanm00ının da ayni zamanda 
daf Yan rniUetıeıin vata..., ıy c geı;miştir. min oldukları i<;in daima kıtala- , an >ava a arı Amerika yalnız bir Okyanusuıı -düşeceğine inanabiliriz. raz eden _sosyalist lideri Nor-
k' a'"1 uğı-unda hic b- n ınü-j İtalyanlar büycik bir elektrik rının başında gitmektedirler. Londra, 17 (a.a.) - Alman 1 yalnız pasifikte donanma bulu.n- Öylt zannediyorum ki İngi- rrıaıı Thomas'ı tenkid etmi'! ve 
karlıktan ~ekinıni - ır feda- fabrikasını sağlam olarak bı- tayyarel~ri dün gece taarruzla- durmuştur. liz donanması onu tutaıı kah - ~u sözleri ilave eylemiştir: 
ıl!arına sığdır·- Yeeek\erini a- rını garbf İngilterenıu bir mın- Eğer bu donanma her iki Ok-ı 

ltaı -uıyorJar ._ rakmışlardır. Tayyare meyda- I · - d k"f· 1 · b raman· milletin akibetiııe uğra- - Şimdi facianın karşısında 
Ya kiiçiik Yunan ." . ı.~te F' f M k b taka•ı üzerine teksif etmişler- yanus ıçın e a ı ge mışse u- sadece seyirci kalmakla Ameri-ııınındp bö' le . ınilletı kar. nının feci '·aziyetiııe rağmen, ı ıya Ura a e nun sebebi İngiliz donanmasının yacağıru farzedebiliriz. Eğer bu 

tii !' . Y bır hataya d.. Tobrukun uzun menzilli topla-1 dır Londra mmtakasıııda da ve faaliyetinin bize AtlantiktP olursa, donanmamız her iki karon yüksek hayat standardım 
"· ı.endı gösteriRine .,.·· uş- r yd l? k. . j düşman tayyareleri hafif bir fa.

1

1 emniyet vermis olmasıdır. Fili 1 muhafaza etmek imkanı yoktur. 
ıunaıustanı korku~'l ,buvendi, b~;::a,.;::.,,- :tı;;:i.-ı~ ;::;,e:;ı T alimafnameSİ aliyet göstermişlerdir. vaziyet şu idi ki, biz ve İngiliz ~~~~~~izz~~;~e~iy':-:~ı~~a: ~i~,~~;~~k~;',.~ntİ~~~~::'~~: 
ınaı Verdi y eagına ihti- Düşman bombardıman tayya- lmpara.torluğ·u milletleri aynı 
;;· · unan vatan hiç zayiat elınamıstır. caktır. Bize en •.·akın obn mm- "'·dünya piyasa•ının ac:ılması bı ve Yu perverli- M 1 

• f • d • releri dalgalar halinde bir kaç sulh gayesi için çslı~an iki Ok-ı 1 · d~-'' k- A 'k 
sabu k. -- n_"n kahramantıg·ı b- MeyJanın etrafında mebzul er ıye e Q lr I takaları bile himaye edecek de-, ve sul ı sayesı~ -..-..ur· 1 men.,._ 

n opıiğü . . • ır , saat lngilterenın garbinde kiiin ı yanıısluk tek bir donanmamız· hakiki bir inkisafa mazhar ola-fı!J:iist :n•ru gıbı dayanıksız mıktarda malzeme ve hatta ma- bir şehrin üstünde uçarak evve- olmuştur. Bizim henüz bir Okya. recede kuvvetli olanııyııc:ığ1ıııız bilir. 
indh-cti "y r ve azaınetini hiçe yü mahruk bulunınu~tw·. Bu, Ankara, 17 (Hususi) - Ti- nusluk donanmamız vardır. Şim bugün söylenemez. 

· unan ordusu .A. düşmanın nası( acele ile kactı- caı-et Vekaleti tarafından ha- la bir çok yangın bombaları, di iki Okyanusluk bahriye ya - Bu denizlerin hatta bir kısmı-
vcudllul k dağlarında en Geli:nnıa··. ğı.nı gösterir - zır1anan fiyat miirak:ıbe taıf- sonra da yülrsek infililkli bom- pıyoruz. b'I k t ı··nu·· k bett'k 
ar e elerle he. -· u- · balar atmışlardır. Fakat bu iki Okyanusluk do- nııı 1 e on ro u ay 1 1 gun zafer tacı .. -~- ınatnanlesi mct'iuet ııı~vkiine A A l b. rı toplarken Yun d- 1 · a- il....,.,. iiuriııde dü.~iiriilen • , Bombalardan bir kaçı bir naıımanın esası altı seneden ev- mi vrupa ve sya ıar 1 mu-

si de " B an ıp omasi- t konulmuştur. Bu ,aJimatname- hakkak ki şimali ve cenubi A-uu eya Kta ayyarelPr 1 hastahane binasının memur • vel meydana gelemivecektir. 
ahJ.!k \•e ıned z . 

1 hın neşriyle "alta 17 ( . ye göee ~fıritaka Ticaret Mü- merikaya nakle<lilecektir. 
C ..,,. ) o·· ·· - !ara tahsis edilen kı~mına isa- Bunu elimizden geldi:,.,;; kadar 'fa~izın ·uz· . nıyet sahasında led ' a.a. - un og- dürlüğü olan ve olmıyan yerler-

. ennde ınan • b en sonra Malta üzerine düş- bet etmiş ise de hastalar ara- çabuk tamrunlamHmız l:lzınıdır. Willkie, Roo""Y~lte mii7.a.lıir 
fer kazandı y evı ir za- manın vaptı· de en büyük mülkiye memuru- 1 t Çünk' .1 Ok 1 ık d Ne\v _ York. 17 (a.a.) _ Rad · una l l 1 , gı •l<ı d sıı.cta zayiat o mamı0 ır. ·· ti ı ıi v. anııs 1 onan -·;vı maddet n ı ar talya- q n esnasın a na merbut ve lüzumu kadar me- - ' - ·~ -

en Vem düşürüldüg·ü bildi ı Londrada iki kere tehlik·e işa- manıızın öbür kısmı bugun·· va- yada söyledigi bir nuuktn ,!ıJ-
biinyada faş· t anen Yıktılar. rilen on dfur ınurdan m'irekkeb fiyat müra- lkie demiştir ki: 

ıs h"•·· ınan tayyaresinden başka u··ç reti ve. rilmiştir. İlki kısa sür - him bir tehlikeye maruz bulu· kendı· d " ""unıetinc kabe büroları to~kil edilecektir. , - Ben Rooseveltiıı muarızı 
llra ıgı w ·· tayyarenin muhakkak surette ı miis ve hadisesiz 2'.eçmİŞtir. Bi- yor · duKıt felakete ; ınu~tahak ol- F. ti k • 1 ed k t ..., - · olmakla beraber hlitiin Amerı-

b. . uu kadar t ve bir düşman tayyaresinin de '!ya an ·uııcro el'e • a- raz sonra veı·ileiı ikinci işarette İngiliz donanması ise ancak kahları bu val:ıim buhran anın-
ır ~urette düştüğ .. d aın ınuhtemel olarak ha"ara uon-.a- ciderden lüzumlu malumat ve hava müdafaa bataryaları . Ti- _______________ _. .... _.,.. ________ _ 

acı.Yacal< h·u·r · un en dolayı tıJ ~· k' - t k 1 t l·- l 1 • d affak tı· t· vıcclanJ dığı öğrcnilmişLir. vesai ı L" cyece · tan ro or ere mes Halicinden gelen düşman hasarat husule gelmıştir. derece e muv ıye ı ne ıce-
muhakeme!' t .k -

1
. ve selun focograflı ve en büyük mülki- 1 Bombardıman kurbanlamıın lcr cide ed"-'·tir. t--i!iz tay-g.. .. 1 e hır, uıa b. tayyrelerine karşı şiddetli bir uu.o.uı =ı; 

oruJenıez. an ıle --... - ye memurundan imzalı vesika- akın açmışlardır. Düşman tay-
1 

'adedi büyük değildir. yareleri bir çok yangınlar çı-
llii"";'iıı CaJıid YALÇIN ispanyada kış \ar verilecektir. Büroya gelerek yareleri bu baraj ateşi karşısın- Bazı mıntakalarda evler ıfo ı karmışl"r ve sonradan gelen 

Eg tU - Maıdrid, 17 (a.a.) _ Stefani: şifa.heu şikayet veya ihbarda da başka istikamete gitmek 1 hasara uğramı>; ise de ölü ya- tayyareler bilhassa garlardan
1 9 

lUn p· Büt.. ta J bulunan s.ahısların ifadeleri b ı.· d kal ı d 1 ralı mıktarı pel< azdır. bit·i ile petrol depoları ınmtaka-ı;;asaaı un panyada şiddetli bir mec uriye ın e mış aı· ır. 
t ! 

8
•• "''•• kar fırtın.ası hüküm sürmek-· tutulacak biı· zabıt varakasiyle İngilt.erede ika ediwn zararlar Abnan deniz ü""'tim hii.cımı sın da yangının fev_ kal. ad. e ge_IıiS / 

g~0-· . .'1'aziyeti nıeınn:U:i'y."e0t'"b•> ted· tesbit edilecektir. Londra, 17 ( a.a.) - Ha.va ne- lemiş oldu•"""U bıldirınışlerdir . · ru mekte olup lıük· alış ır. Münakalat heryerde sek- Loııdra, 17 (a.a.) - Dün ge- ,,-
ve fiyatların bugünk':'met ııatıs teye uğramıştır. Fiyatlaıııı seyrini takib et- ce yapılan hava akınları hak- zaretiniıı tebliği: 1 Bir çok infilakı müşahede etti-
seyrini muhafaza etı:n~_n<;>rına1 -,..- mek için her ayın birinde ve 15 kında neşredilen resmf tebliğde, 

1 

Dün gec~ havanın çok fena ren alevler fışkırmıştır. 
:indiçin ~?tün alakadarl1:: ~;. İsveçte Orip salgını şinde başlıca maddelerin fiyat· ı' İngilterenın garbınde bır şehir- ve fırtınalı olması İngiliz tay ya- i deBn,a.şBokaul~gneyya~~~e~=ı.s· dedoEmkla: 

1 ıern1• e kat ı tedbir ve le$ebblio. )arı tesbit edilerek bir listesi ve- de, bir kaçı ciddi olmak üzere relerinin Willıelınsha ven deniz 1 • 

••--•~-' B 
0 Stoldı in k 1s ıktı- k d d-lm k ·· -- · bi k ~-.._- •-- ı riyle üst.ende ,,.,_ demiryoluM 1 kırın ............. ı.aaır. u arada fiyat ni; 0 ı, 17 (a.a.) - Stefa. kalete gönderilcce tir. tan - ı yangınlar ç gı ay e ı e • ussunu r ere uwıa. ....... rruz· .,., -

tıar kk hususunda herhangi bir Grip salglllı ·tt·k bul, Ankara, İzmir gibi büyük tedir. la.rına esaslı hedef ittihaz et- ve işgal altındaki Fransa.da bir 
Ven~ et ve teşebbüs~ meydan maktad.ıı- . gı ı çe yayıl- şehirlerde şikayet olmaaa dahi Bütün yangınlar yangın sön- melerine mani olmamıştır. Bu tayyare meydanına taarruz et- 1 

lira· ~ıyecek Vaziyetin İcab et- fa.kat · Gnp tehlikeli değil hergüıı bilhassa lıalkı alikadar dürme servisleri tarafından sür taarruz geçen gecekinden da- mişlcrdir. 1 ıgı ınunzaı t db' ı son ~ sa ·w S • k 
lnanınct 1 m e ır er de za- sıfırın &!tında, 26 rı r. ogu eden zaruri maddeler fiyatları atle söntlürülmüş ise de bazı ti- ha hafif bir ııi>;lıet dahilinde ya- ı Bu harekatta ancak beş tay-

"- a ınacaktıi. muştur. dereceyi bul- kontrol cdileeeldir caret evlerinde vesair binalarda pıJonş olmakla berabet· azami t yaremiz kaybol.muştur. 

.Ja.poay>ıda eııdi,.,, 

Tokyo, 17 ('<.a.) - PreM 
Konoye tarafınddn şimdiki va
ziyetin nezalı:eti hakkında mille
te yapılacak beyanattan evvel 
Japon efkar.nııı bütün nüfuzlu 
siıruı.lariyle isti'lareler yapılmış
tır. Son iki gün ir.;inde hükumet 
nıakamlarırun mümes~iileri ara· 
sında iki içtima aktedilmişta·. 

Domei ajansı hususi meclis 
erkanı ile mecli~lerir. ve askeri 
azası ve eski nazırlarla da isti
şareler yapılacağını bildirmek
tedir. 

İıııı;ilt.-reye mii:1.allerct. yohıııda 
nutuklar 

Clıampaigıı lllliuois), 17 (a. 
a.) - Illinois i!ııiveı sitesindl' 
bir nutuk söylemiş olan amiral 
Vat.es 3tiriing bilhass;ı demiş
tir ki: 

- Biz şimdi harbin içindeyiz. 
Kanaatime göre Amerikan do
nanması. İngiltereye gönderilen 
malzemeye refakat için Atlaa 
Oky<mu5Ullda toplarunalıdır . 

Stirling, Almanların ..,e İtal
yanların Jutla.ııd muharebesini 
andıran bir şekilde İngiliz do
r.anma.sına müthiş taamızlarda 
''ılunacaldarını s.Jylemiştir. 

' 
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EMNiYET SANDIGI ... • 
L ..--lie_AD_d_:-'_v_ay-sı-~-aD_n_~_k_z_e_nl I ( 
a~ 25 inde başlanacak 

lfllİlnır ıı8tre dava.ıımın bun
iıtfu mfiddel """""! kanıra. 

lıı~ıılll!!ıınıu Temyu da!ret!lne 
~ yazılımştı. Bu da,. 

Taksit i Emlak 

ILANLARI _, 

sekiz satışı 

senede 0 /o 5 f aizlc ödenir DU· YA HARBi 
• ' ı bnzı 'llemYJZ daıremı>ee 

ııiiıl'Wrlilenık dosya ıade olıw
IPUltlJr. Bırinc:i ağır C'tt.a. mah
tııımeoıı=e bı ayın virını beşin· 
d.,güni.i Satıe ~ıırin mııhake-1 
tıhi: 1eııiden bw;lan:ılıı.co.Jrtır. 
mcı umumi heyeti bu-1 
ton gene toplanacak 

SEMTC 

1J.Uüdal'da ~ı roabalıe.sindc 
Mektep ~R eı"ki 9 Yf'Di 13 
No. Iı 

Cinsi 

Bır t>V 

~111hammen 

k..yrntt ---
100 in ·z - Alman mücadelesinin 

llugüR lstanbıı.: oo 1'11<1mwı 
~.o •.ımmmve ıctı.ına F.min 
c.irf ~\ııPVi s;tlonunda '-"flt 14 
de yapıla.:alrt.ı l$ugun.kti ruz-J 
named~ miiı akuJrr:ı ....w-afıııı.iall 

tıedlıik e<lılmekle oları J;<'<,Cr. 
1 

Jllfı aıd hf'81lb ve rapor!a.rın 
Ql!ticelE'riru umumi heyete bildi
•'!ln mtiralübler raporunun o
k'imma,;ı ılt• S,,alann mesJ<'ğe aıd 
yıı,pacakları temennılenn ve ili· 
!eklerin dinlcıımc 't· nıuzak<'rc

len bulunmaktadır 

j_ POLİSDE 
Bir yangın başlangıcı 

daha 

Beyl~r09,yınde Bostancıbaşl Abıiul

~ Wt~ballesiod<.• B~~G <Jrul.ıgl 

~Rgında mki 9 m\J. yeni 4 No. ıu 
u.J.ııd~rd:o Selfımi;ılı n.:ahalll•::indc 
S<.-i:ltns.ı w Meyharu>ltt JtOkag..Tda 
esk. .~~5. ~'l5, 356, mu. ycnı a. 4 
N< lı 

Borıqrçıodt• Stdtaı\!ieyilı:.:.ı.rl malı&'!· 

M.:1Mt T:vabya caddesinJr l 1 No. 
d3 'R : ;eçba:nıu mevkiir.d(• 
o~k6riam. Se.limüıheit"ııd JY""'ın.J-

İOGt· K.erestıec;. t:oka. ında ki 2 
yen... 2 No~ 1u 
&yo • unı'Ll Hüseyuı~ Jıı-.ha•IE:'

sindt. e..;k~ BülbW.deresı yenı v~ 

!iOb.(I Jn<J:.ı ndri 6 mıı. rı. t: yt·ı ı 24, 
2f., 28 ... l 

1 Arttmna :11 K. Sanı 94' 
Vf' 13 f"n 15 kadar rlcvam Pdeoc·cktlr 

Mn:.1b:ıhçe ev 
' . 

Bir k:ıhve iki 
dilkkAn 

1ki dünurn 
fundulık 

.(O<l ziı a .;ırsa 

101 :trŞln arsa. 

Jh..'l1ı arttırm.a sonunrl<l et yukf>ek bedel \er(•ne yapılır. 

150 

1250 

100 

20S 

125 

ı\rttırmaya girmek ıçııı muhrıınnıen kı:vınctin % 15 &i nisb<·tindc 
)>e') ak 1 yabrmal< ıazınıdır 

3 ı\rttırma bcdehnin di-ır+i.e birı peşin AM"i kalanı f('.kiz ı><'nedC' s.ekı:t 
mti~a\' tak..c:ıtte üd<"nir. To:ıksit.ler % 5 fai7.e tltbidir 

4 TnksiUer Odffi111u.:yf' kadar gayriıııC'nkuJ .ıud1ga bırınci dercted 

iPo'Leku k:~lrr. 

5 Rır&alann fotog.ra1ları S..ınoık dahilinriekı .satı salonunda t~h. 
olunmak1ndır. Fazla t"ıtsıLat alm.ı\. u:ın :;alon;l rnuıuc-aat rdılir 

·Emlak almak ve satmak istiyenlere 

tarihini yazan : 
•• • 

ÇiL 
İNGILiZ BAŞVEKİLİ 

Pazartesiye çıkmıya başlıyacak 
bu çok mühim eser şu 

bahisleri ihtiva eder: 

İngiliz ve Alman donanmalarının hazırlığı 

Amansız harbe ilk adım 

Amirah Tirpiç'in hayalleri 
ve delilikleri 

-
/ 

Bir Filo nasıl re.sis edilir ? 

Türklerin bize 
Harb 

sipariş ettikleri 
gemileri 

Akdenizde bir Alman Gemisi 

E<velki ı:•·<ı &:yoğlurıı a 
Tıırlalııu<mdn Hakblı 'okağ ı ı I 
nwnanılı evın ust kat oda.~ında 
kiracı Dıınıtn oğh. Y t!n·ııımos 
ıı;mekı.e olduğu sıg-dray ııon· 
d.i.lmıeden uyum o olduğundan 
bir yangın ba.•langırı olmu» VP. 

haber venlen itfaıy• tn.-.ıfın· 
dan ates wndiınilmü•ti.ır. 

Sigara içerken uyuya-

tanhtAlım her lif"ıntindt her çcyt cmli'tk alnlak ve satmak i('in en 'kısa 
yol tı ıl<ınunı..uzu z.ı.,vaı l'ttır Iı>ICnıldiği takc..I: de &'lblığa. konan emlak 
rnukabılın<le ne- mik.ta.r bor(' \.C'riJ('('~i tayin edılf"rt"k: al~k~dnrlara bildiri
Ji.r, Bnnlın ı.cır i.ki lfra ıu·ret atınır. 

neniz ,vollanıruz üzeriade Alman hıhdldi '\'ot! a.....lzlerde hıı kimivetiıı11z 
İngiltercnin miişkiitleri - nı, tanklar ve ilk nrhb otemohiller. :hııı;ilt..,.._ : Böyt'tk filo ~e 

Qıht.elba.lıir tehlik.ııı;i - Hııkabelrmiz, müdafaamız 
rak yangın çıkarmış. 
Dıirı ilElbah Bt:yoğluııda istık

lil caddcsınrk ~u trrazın soka• 
ğın<fa Veyi ııp rtınanınır " nu· 
maralı rla.iresınd<> otumıı 1 tel
yo 'MibaılHfünr mutfagıııd o
cakiıın Y""'"' ateş kıvılcır: V<'-, 
rerek tahta uolabı tutuıııurm.ışl 
ıc itfai;} e ta ıfı d'. ırayete
meydan V"rılmc-den i<ınclünıl
müştiir. 

Te·şhı r ucreti: Bir lir.ıcian ,l.~ı;ı olmamak üzc•ı t uc. ay için bin lıradn 

on ıı.. iıLçuk kuruştur .. 
(224) 

iÇKiSIZ SAZ Borsa Kıraathanesi 
Ne ıh f!ır nilc s:ıJonu otu kuaathQnenu.zdc her pazar saat 2 den G y:ı 

kad:.ır netııtekf•li.nriz1h tauuuıu:;; l>cy \'l' baya~ s&.n'atkbrlarından 
mukınunf'l 

Malatyalı 

S4z ncyctıni di...olcmek fır~hııı k:ıçırm:ıynuz. 

h:ıtk türkuleıı tarunmıs san atk~r 

Tanburi FAHR~'yi a•nliyeeek .. niz. 

H uscyw ..., ( Hn.'!lZ i'as.ıllrır:: 

-===---·--=-======= ·alimata riayet etmiyen ı==::: ----
taksilor Yüksek mekteb mezunlarına 

Belediyi' taı.n ıt. 

harek t' rnı 1 " 

ıl ~ otomolıı ı ıb 

111 6<\ ırl İ 
t" şofor nhisarlar unıuın müdürlüğünden : 

nak ında J '\·uı Pk tn(·ktep m~ unl. ,_ ~ t:ıi il nıı llŞf'l~rinP güre nıunasih v~-

Tür • 
1 eve 

Cavid 

INGILIZ BA.";iVEKJLI ~lOR ÇiL BU 

mektublarım ve onun beye 
bana cevabları .... 

Türk Saffıharb gemilerini müsadere 
etmemizin tesirleri 

nlar 
ESERiNDE ANLATIYOR: 

Göben ve Breslav (Yavuz ve Midilli) 
isimlerini nasıl aldılar ? 

Bir ordu arıyoruz: Çanakkale Harbi 
Süveyş kanalında Türkler 

ceza wt.: 
nıiştır. 

Jaıı \195) Dünya buhranının tarihçesini dünyanın en salahiyetli • rru ..ırı fı (• ıl-ı 2J1f•h {"".!\Ur. yın t.'<iılccek T 11"''.J! rın Pl('l""'\Unn suberrlU" ıuurac at-

b ı ı· ·ı ı adnmından 20 lkincikanun Pazartesi gününden Bir imalAthanenın 
cası tutu tu a- inhisarlar u. Müdürlüğünden: itibaren "Yeni Sabah,, sütunlarında öğreneceksiniz. 

~~~daDmı~L cı~ Mok- E~ottme~kı sıı-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hallesinde Sabunhane 80kağın - ~----- --------'~--- ----a~ -----
ola 31 sayılı Bodos NıkQlnıdıs hıyım ıç;gı 892 Ad d I';uarlık "niıteahhn!ı nam.na 14 l 
tarafmd;uı ışletilcn soda una- Kalıp l'fesJ fülO ~ 1~ Ereğli Havzası kömürleri satış birliğinden•, 
1&.thanesinıu ocağınd~ yan~n 1 Şartname ve nwnunr·lc.> mu t>m<·ı yuk;uıda cins ve mıkd;ır y,,. 3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 il 

odun alevler baca kumı.ılarrnı z.' 2 kalem c<Y• rnLtoa bitleri nam ve hcs•hın ııazarlıklo 6'>i•<ı numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre tcsekkül eden 
t l t l 1 l a1ın,ıt"aktır. 1 u uş ıımıu< V<> • e < ışarıya Ereg"li havzıı:ıı kömiirlen Hatış bırhgı··, ahı.ren mevkii meriyete 
••• ı....... ı... ....... ı 1 t rlık. 29/1/l941 3nıb3 günü hız.:ı1o.ıı tnda yw..ıh ~t.li:rdt! K;:ı-
.;...~ay, .,..,,.anı 8 "· konulan 3867 numaralı kanun ve 2114!>47 sayılı k·-·-·~e b to..ı.şta )cvazın- ve rnub.ı ~ t şubesindt>kı alıtL .Kon '"'YO"Un<..la yaı:; .. cu Q.,I u.u..u.ı 

Eksik ekmek çıkaran ı caktır hükümlerinın tatbiki neticesi olarak 1 kanunusani 941 tari-
fırınlar il! K lq> .gesı numune: z fetm şubedP guruleb•le<<gj gıbj kıyım hinden ıtibaren ıasfiye haline konmu~t.:ır. 

ııç:ıgı ııartnam i de parasız abn:ıbilir. Satiş bırlığile !l'imdiye kadar aktedilııri'i olan mukavelele· 
IV - ıstc>kli1ttin pauu-hk Jtın tayın olunan gun ... e s;oıatıe tckli.f edece -

Hayırsever Bayan 
Kimsesiz Arab veya Habeş kız 

çocuOu arıyor 
Hayırscver bir bay'.ln evliıd gibi b:ı.kıp büyiitmtk ı~ı·ı 

1 O ya.,ına kadar kiınscRız Ha b .. ş veya Arab bir lnz çocugı· 

istiyor. İsteklilerin "Yeni Sahah,. idare şefine herglin ondaıı 
on ikiye kadar müracaatları. 

ı . 

Altıncı şuben,_ koııt olil·ı'lll· 
de eksik ekmek cıkardıkları gü
riilen Fındıklıda dPr< ı~in<lc 
lııfobosan yokusı:.ıı<ia il fl:l.yıtla 
lılcluneıl Erd!'ni fıııııııtıhı.n 93, 1 
Lalelide Onlu cad<lesındı Tev- : 
fikin fırınındı 102 kı '"mani 
195 ekmek ile gen Lillı·lı ı:ad· 
desinde francd4ı ı;a!ihın rın
nından 11 k i!o eksik t.ırtı lı 
franceliı nılıs:ıder<' et!ılıni~ ve 
aynca haklannrla ceza zııptı tıı 
lulmuştur. 

rin kömıir teslirnınc mıitcallik vecibeleri ve işbu v~ibeler 
1<•1·1 fiyat uzerınd('o 3 7'"' gııvrnıne p ıraları le bırhkte mel.kıl ko-
. ıoyona mura<aaıı .. ı (rn7, j den doğacak hakları Ereğli kömürleri ı•letmesi tarafından , ..---

kabul olunarak komür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerıne 
EREGLi KÖMÜRLERİ 

7'..A \; ı 

Kabatas erkek lıRC..~i 1 - A sı

nıfından aklıgım Hl3fı t.ıırıhli 

TasdiknamPmı kr.ylıettını, yeni
sini alacağımılan ('><bsinin huk· 
mü y<•ktıır. 

A D Y O J 1 ( "\ ""''-""" bo ho•~ iOo •"""~•= -h >ö-"Yeni Sabah,, ın mıirleri JR!etınesinc ve ta.•fiye ianlıindeıı evvelki muameleler 
için dahi merkezi Zonguldakta bulunan, hali tasfiy<!<le Ereğli 

8.0:~ ;,:;.:1 ~~:;:~zik ilan fiyatları havza.."' kömiirleri satış birliğine müracaat etmeleri ilan ' 

8.03 füotoe<lcr 10.JS MuzlK _....,..._ ~;;;;;;~;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;o;l;u;n;uı;;·.lll••••••••••rli 
a!~

8 

E Mi~~"'' 21;.;: Rs;~ler Kr. 1 İstanbul Vakıflar Müdürlüğü İlanları 1
1 

12.30 Progrnm ııaze!t'.. &5lıl< maktu olara!l 750 ----------------------------· 

işletmesinden : 
3780 mımaroh kanııno müsteniden neşredilen 2/128!l!l 

numaralı kararnamcnın 3 ayılı kararına göre trşckkül eden 
Ereğli havzası kömiirlt'n satı· birli"i. 3867 numaralı kanun \'C 

2/14547 ııayılı Ji.ıırarnanıf'nın t.ılbiki neticesi olnrak 1. Kfınu· 
nusani 1941 tarilundı·n ıtıbaıcn tasfiye haline konmuş ol 
masına binaen siızıı g~~en birlikle tasfiye tarihine kadar ak· 
tedilmiş olan nnıKavelelenn kömür teslimi vecibeleri ve i~bu 
vecibelf'rden dogr.cak haklar i~lelmeıniz tarafından de ıx·n 

ve nakl<'n kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 KiınunuRani 1941 12.33 , lu7.!k 20.45 Tl'ms'' Birinci sayfada santimi 500 
12.50 llobeı ler 21.30 Konuşma lkinci ,, ,, 350 ___ c_••_.•:...I -------:M ikta_" __ M_ahn bedeli ilk teminat tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik tal<'bler için 

Eczay, fJbbıyc ag kakm 4ooo lira :ıııo llia EkxrlholC Zonguld:ıkt:ı mahdıırl meımliyeUi Ereğli kömürleri işlelnıcsi 13.05 
13.20 

18.00 
18.03 

Muz ık 
?ıotuzık. 

* Program 

21.45 Muzik Uçüneü ,. ,, 300 
22.30 Har-"'rler 
22.45 Muzik Dördünci.İ " ,, 100 

23.00 Jthizık 

23.30 Kaµ.ınış 

Gurf"lı.ı ha~tahant iJJlf? İüzurnu olan yukarıda nıık1arı yazılı ~:za.yı tıb-
müessesecine mür;u;aa.t edilmesi ilan olunur. 

biyeye ist.c-kli cıkm.-ıdıgından C'ksı1tıncsi on gün U7..ablmıştır. ıhaJ~i 27/1/941 i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tarihine n1u~iıdri paz..,rlesi günü s.1at on beşte ı~tanl>uJ VilkıfJ;ır B· ~ınu<lür-. = - __.;::; 
luğu binasında toplanan komisyonda yapı1a<.·aktır 

1 - A. da.ıı 171> Orhan lu..;;:;t. 18.30 M •F: 1 
Beşinci ,, ,. 75 i 

l_ Altıncı ,, ,, 50 
Şartndrılf~ı he; gıın lev.JJ,ını k,ılı>n1l.11de güıulebılır (296) 

Sahibi· A. Cf"m.al,.ddın s~ .. açoğfu - Neşriyat MüdiirQ: Mac'\d Çetin 
BasıJdığı ya: ( H. Bekir CUrsoylar ve Cemaleddln 8araço~lu matbaa:ı:t) 

Oed• Mad. m M rır.un lıu soziı ı 
i.:izcrı11t• o lo.arlar n1ahcubiyt1. h.Js· 
seti.im kı m tcvab vcrcccı;ılllı ' 
şaşırdım öyl ya k<.ca hP1 if bir 
fareden korkoı mı• Hatamı in· 
mir etmek nıaksaılıyl . 

- Ha öylt ıııı? Z..rarı yok I 
Ben anlıyam,,nıı.;tım Hi~ fare • 
<Wn korkulur mu Neyse nıze 
bir ~ey ııoylıyeyiııı mi• M ... dam 
Mari ! ~iz ,, kadm kedi beslcyib 
kapan kruduğun ll>' hah.le önünü 
alamadı,.ınır ıar~lnı ben biı ge
cede bitirinnı. 

Dedim. 
VaKJa bu hoıtiın oc guek ma

darn Marinın gerek koca.~ının 
gülme!: rını ınucilı olclu Neyse 
kaııdih tekm vııktılaı Ralıkcı 
Ekers: 

Şimdı valtit gc·ı·ıktı. Yarın 1 
İı.OUU.,"11 nız. 

1 

Ded He!JSı bmirn kapıdan 
du;a.r: dk lıu 

Ber, v~t.aprn:ı vnttım, fakat 
1 gece ·a.rı~ tem " ır~ ııva aoknn 

.faredt"'c ~c i11tJ.lfa11 4\iı:ı:ık. ti.k
rindeıı bir türlü Vll%p,-e<;Jl"llYOr • 
dum. Zateu tıkı.Trll yme başla- ı 
mıııtı. Bu defa f ııre büyük dola-

bnı ı crıs•ndc idi. Yavaş~cık 
vanktan kalktım, sahibi ailenın 
od~ııın hır köşesinde bulunan 
knlın bir bastonunu elime al · 
dım dolabın yanına yaklaştim. 
tç.'rIEm ı tlinledim. 

Hakıkaten fare orada idi. Do
labın k•ıpısını açarken bir gıcır
tı hasıl oldu, fare bir tarafa sa· 
vuştu. Bu fırsattan bılislifade 
ben ele dolabın içerisine girdim, 
Bir koşeye büzüldüm. Fareyi 
ürkiıtınemck için nefes hile al· 
mıyonluın. Yannı sallt kadar 
byle hekledim. Yarım saat "on
ra dolabın duvarı ile kaplama 
ara~mda yine fare tıkırdısı ba"
laclı. Hayvan benim dolnpta bu
lunduğumu bilemıyordu. 

Dolabın aralık kalan kapısın
dan ıçeri nüfuz eden hafif zi· 
yanın ianesi ile farenın Gtkacak 
olduğu delik görillyordıı, ben 
daima oraya bakıyortlıım. Çok 
gecmcdi fare delıkten oa"'nı çı· 
karılı. Eir iki defa etrıı.fıııa ba
k:ırı,lı, bl'nim adanı olduğumu ta· 
nıyarrı.ıclı. Fakat kokııdaıı anla
mış olmalı ki hır müddet mey
dana cıkmağ~ ee,,aret edemedi. 

Bir çalgıcının seyahati 
134 

Sonra bır adım daha ileri geldi. 
Ben ev •elden Ropayı hazırlamış
tım. 

Hayvan tel dolabın ortasına 
geldiği sırad iri ve müthis bas
tonu kafasına indirdim. Hayva· 
nın ölüp ıolmediğini pek faı·ke· 
demcıLm rne de dola hın içerisin· 
de bardak, tabak \'e sürahiye 
miı~abe tıır çok şeylerin ~angır 
~-ungpı kmldığını işitim. 

Fan· avcılığının bu kadar fe· 
na bıı n<'tkl' vereeeıhni ;rnla ha· 
tır vu hayale get.ırmedigiınden 1 

birdf'nbin· ne yapacağımı ~aşır
dım' Hıddet ve mahcubivetim
ılen tırtiı tıtriyordum. Barı ~im
diye kadaJ fare tuttuğum olsa! 
Hane sahiblerme giıya bir kaba· 
dayılık guct(l'cccktim Dolaptan 
dışarı ~ıkaınıyorch•ıı . Alt kat· 
tan ikıncı defa ayak patırdılan 

peyda oldu. lşte bu defa hen dl' 1 

bütün bütün haritayı, puslayı I 
kaybettim. Kulağıma madam 
1.farııun sesi geliyordu. ı 

Kadın; 

- Galıba bizim kedi ııolapta 
bir ~ey devirdi. Her zaman 
böyle ya1,aı· Fareleri kovalar · 
kcn mutlak bir şey kıracak 1 

Şimdiy._ kadar da bir fare bile 
yakalayamadı. Hi<: olmazsa haf· 
tada bir fare yaklasa kırıfonı, 1 

döküleni aramıyacağım. ı 
Diyordu. 
Gördüıı mii bir kere• f reyi 

öldiirnıiı~ olsaydım mada Mn 
ri çanak, <·öınlek kırdığım• ,p~ 
görecekti. Vah vah! Faı <il· 
düremedığime eminim. er 
taraftan madam Marinin \ cı 
b?l ı,ı;ı Ekers: 

Hflri ne söylüyorsun• Bir 

1 aıc i~in be:; on kuı uşluk tanak, 1 
,·pm•ek kırılmasına tahammüle-. 
demem. Bir far~nin bm: n~ ka· ı 
dar zararı olabilir? Evımız bir 
bakkal dükkanı değil ya• ~u 
kediyi de ge~irll" i~em bocakla· 
rını a.yırarağırı1. 

Dedi. 
İşte bıı fcna idi. Far~yi yrı

kalayamadıklan nmaıla bi,. ta· 
nak d<'ğil zannedeı·sem beş ;m 
tane birden kırmıştım. 

Ev sahıhlerin<.' ne cevab vere
ceğimi, mtinaRebct.~i7.liğimi ne 1 

suretle tevil edeceğimi düsün · j 
meğe \'akit bulmaılan uda ka-
1ıısı açıldı. Madam Mari: 1 

- Patırdıyı işittiniz mi mös-
yo Fredrih • ı 

Derli. 1 

Kadın benim yal<lkta olduğu-j 
mu henüz farkeCl.ememi~ ıdi. E-

!indeki ziyadar lılmbayı yatağı-ı 
ına tutar:lk beni ic;inrtC' #!<'J'm(':· 
yince: 

- A misafir nereye plını~? 
MöByô Fredrih neredesınıı • 

D\:1JL 
Artık ccvah vermemek olamı-

yacak . idi. Dolabın içcrrninılen: 1 
- Buradyını. 

Dedııp. 1 

Kan, koca hayret ıçerısm<lc 1 

kalmı.•lardı. Çünkü dolaba nıçın 1 
girdiğime bir türlü akıl erdıre
miyorlardı. Karlın dolabın kapı· 
sını açarak lı<>ııi mahcub, büzüJ. 1 

mili; bir halde görürıce işi anla- ı 
dı. Çünkü karlın sopa elan dını- ı 
de duruyordu. . 

Madam Marinin elindeki lilm· ı 
banın parlak ziyası dolabın içe
rrninı tl'ııvir- etti. Ben de kınlan 
dökülenlere göz gezdirmeğe va- j 
kit buldum. Çok şükilr ehemlrı.i· ı 
yetli bir ı;ey değilmiş. !ki biiyük ı 
toprak desti ile iki kase, dört 
tabak, bir de bardaktan ibaret 

Ben ayağa kalktim. Başımı 
yukarı kaldırmaksızın iti7.ar 
yollu: 

- Affedersiniz. Bu hHl<l•J! 
pek mahcup oldum. Maama:fıll 
kınlan şeylerin parasını moc.I ' 
memnuniye vereceğim. Siı>;o fare 
yakalıyacağımı vaııdetmi•·tıHl• 
O münasebetle .. 
Kadın sözümü kPtiti: 
- Zarn.ı·ı yok! Rahatınıza ba· 

kınız. Kırılan dökülenın eheJJI' 
miyeti yok, dedi. 

Bir kase içiıı kedinin haca k' 
lanın kıracağını ıncrdi\'endcı1 
çıkarken söyliyen e\' sahibi "lC' 
kers,, çanağını. çömleğini kını ' 
>ıın kedi olnıayıb koca biı' adarı1 
olduğunu anlayınca bu fikirdcıı 
vay,,ge<.;nıı~ ohııan ki biz mtıdaJ1' 
Mart ile konufltuğumuz sırad~ 
o kahkaha ile gülmekten kendi' 
ni alamıyordu: 

Adam ııen de zaran yokl 
Liıkin hiç olmazsa ferayi f!.C' 
lıertseyıliniı. 

Dedi. Dolabın icc·r'sıni aradıl' 
taradık ise dr ôıniu:· fare nıiJı11 ' 
na bir 'lf'Y yoktu. 

İkinci defa yatağıma ıızantll" 
ğını sırada kendi kendime: 

(Arkası var) 

• 

a 

iyat 
olnıa 
le h, 
ır. 

ikinı 
cani· 
illan 
Alın, 
dPr~j 

alt( 

end 
işti 

B 
Yaya 

rp 
bir 

il izi 

na 
~ıı 

Alnı 

YÜ>. 
8.!!k 
nı ı 

ayn 
lllez 

~· 
hid 
kar 

B 


