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YARIN ÇIKIYOR 
Oö1"dil!\ı fevlr:tllide raibet ka~ 
,ı;ahi.fe adedini yumiye ı;ıkarmıttır. 

Her~yerde 5 kuruş GONLOK SIVASl HALK GAZETESi Her yer<le 5 kuruş 
Müvezzilerden arayını:ıt. 5 kUI'U§ 

uman yada 
Alman 

j Amerikanın 

İ ngiltereye 

11a._ ___ Yarından itibaren ----,~ 

askerleri 
~» "'•>s;:~ 

1 ~- j....l..> i A 

gardımı '8aoranıarı atıese 'W'el'lnek j • ... ~ ~ ı serı 
~ bu. f.emviizii Yapıl- 1 

Alnııanya, doktor Goebel- ' 
n dc>11•~ ·rn 1 ti' ·~-&ı gı ' )\lftUnJa. bü- i 
oı e.ihana, bir iaarmz dersi ı 
"~iş cılabUlr mi! 7.ADDfltmi- ı! t 
Yoru-ı. f 

1 

Rooseve!t'in planı 

hakkında yeni 
münakaşalar 

___ _J l t 
1 -

r=========~~~Vah==~~y~~~~IN~ 1 j Amerika harbiye nazı-! rının fay ant dikkat sözleri lınanyarun Rumanyava l i • 
nd ~ askeri sevkiyatta bu- J 
. ugu artık gizlenmesi in- 1 [ 
ar. edil~i kabil olnuya~ bir 
a.kıkat hali · aı i nı mıştır. Bu sev- l 
Yat ıle zahiren hıç nıün ebe . 

1 lma:vnn b. • as . ti l 
. • ır hıı.di!-:eyi bu vesile 1 

e hatır!am:unak da . k" 
1• ı.~·k· un ansız-
. ı ırlenn t.eşa.rukü . ab b. 

inf'i vakıayı bizim zih~irn~d~ : 
a.o.landıny .., t \ 
a or. '•t><;enlerdc Al- """ 

. ' ~ 

.n propaganda Şl'fj r· 
Inımıyanın "İhana b'. ~beis 1 tn,.."llb:k<.ri:ıı ,ıt.,·ıftmdald ldl'ı-tlruvıda.d lJir )tnıp talim eısnft.bmda 
~ı~i veı·ecek Slll"('tte 
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~:;.~;.;~t;;,~:i ~:':.:"!~ zcılga har l u nan 1 arı ~gı ız erın 
ıştı. - h kk d . h ft l J_ h 
aBuılanıleaıkat.:ısıraR.uma.rı-' a . Ln agenı 1000 a a lK. ava 
Y:a~er .sevkıyatının gözP. gelen tafsilat fa a lige t le r i 1 

ir nı .. ır Şekıl almn.sı arasında 
~aseb<>t var mıdır? Yok- es •ı f a 1 d ı I ar 

alelade bir le . d'"[ k Af .k d k" ,., . 
a ını b 1 :s,ı u ar::nsın- rı a a ı harekat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

.. u unuyortı:7.? Bu bir te-
P..duf de~il de iki vakıa arasın- 1 ayni şiddetle de-

halnicatcn blr n .. . • 
e · tlb ıunasebet v a m e d l y o r 
. ır. ::ıt varsu a.•aba bu yaJııız 1 
ır fl°""t" . t . .,.,., ~rış l'n yani bl"fd · 

barettir k o en mı 
' ya sa AJmanya habe 

1..•ııl t r 
ı en aarru~u Rumanyayı a-
n~el noktaaı llltihab etmek su-• 

ehle mı yapat·aktır? 

~ basıt 1htıyat krudcieri 

•ıları 1)( d ~ " J cak t 
lam n Vakti ' e ıahkametini 

Yh A ~yı C!llr('deı. Rinaena-
, ~rnanya1 l' alkar k llJI ı.uma:ı:ıya.dan 

· etrafa ht';ct ... 1 ~ • 
1 c V\> 1Q .. ' lll> o:u C<'..egt • 

... - -
Londra, lb ta.a.) - Alınan

ların İtflh:Hva yrLrdım hakkın·' 
dakı \ ~ııdl<:>; 1111 tatbık saiıa.sma 1 
ko~rnal,uın ı.n vaıni anuıll dört 
gundenberı cı. ~ sgı eli~ ta.n are 
ks·•betnkleri tahmin edilme~
tedir. 

B 
ltt h • cıa.. 
ki ha\ iıssune yaptıkları biı . 
ytik hh('um ~snmmıdıı yanı 12 
ik'inci\rnnmıu 13 il.incıkanunu-

Adriyatikde içi asker 
dolu iki İtalyan trans

atlantiği babrtldı -·-
Atina 18 (B a.) - Biı1.ün 

cepheye şiddetli bir yağmur 

yağmaktadır. Fakat Yunanlı

lar Jtaly(mlar üzerinde kafi der 
ı-ec,-edc bıt t.azyık yaparak bun
ıann yeru m~vzilere 'e sıperlere 
yerleşme ıeşebbÜsle.."in aKİ.m 

bıraktırmağa muvaffak o~mak -
tadır}aJ. 

Mülum mıkdarda harb ma.lze-an et~ ~ ~yle biitiin cihana na balıyan gece talırib C'dilmiş-
eaı bı;raz gar· .. .. .. tir. 12 Alman tayyaresi de 101 mesj ve yenı esırler alınmıştır. 

attfL isı· ... bu • • •P. go. n.ınur. ik. i~cıjkfı.nun günii orta AkdC' • j ·~ ga b . l 1000 falya.u esir düttm e Alrnany ~ n. eti zıhınler- nrno.e cN·eyan eoen df'niz. harbi 
areketi rn~ -acaba hir şaşırtma esnasında düslirulmÜ::jtiir. Bun. Atımı 18 (a. a.) - Yunan or-

' 46 Hava akım neti-
cesinde sadet"e 12 

tayyare kayboldu 

Londra 18 ta. a.) - Londra
nuı havacılık m\11.!ellerinde öğ
renildiğine göre ~cik8.nun
da fecir vakti bitC:lıfnatta için
de İngiliz hava kuvvetl~rı deniz j 
tezgfilıla.rına vapurlara vesai -

1 
reye kar"Jı 28 petrol hedefleri- J 
ne Jraxşı 3 <'nrlil~tri herleflerine 
karşı 11, demıryollarına karşı j 
4 ve hava meytlanlarmn karşı 
birçok hava akınları yapmışlar· 
dır. Tayyarelerden 11 i dönme
miş ve bir avcı tayyaresi yere 
inerken parçalanmışbr. 

V aşingtoo. 18 ( a.a.) - Har
bıve nazırı Stimson mebusan 
meclisi hariciye encümeni huzu
runda yaptığı beyanatta kon
grenin B. Ro~velte, demokra
silere yapılacak yardıma müte
dair kanun projesile istediği ge
niş mesuliyetleri tam bır itimat· 
la verebileceğini R<>ylemiştir. 1 

1nfiradcı mebuslardan B 1 
Tinkhu.m, birleı;ıik Amerika dev
letleri reisinin hangi milletlere 
yardım edileceğini tayin etmek 
hususunda islediği salihiyetlcr 
hakkında bir sual sormuş, B. I' 

Stimson verdiği cevabda birle
şik Amerika devletlerine reis- ' 
Jik eden bir ~ok zevatı yakından 
tanımak fırsatma nail olduğunu 
ve bunların gös;terdikleri bi.iyiik 
mesuliyet hisleri karşısındll 
hayraıı kaldığını söylemiştir. 

B. Stimson hicbir Amerika ı 
devlet reisinin memleketi harbe 
sürüklemediğini kaydederek şun 
lan ilave etmiştir: 

Bu vaziyet 'karşısında, kon
( Sonu Hayfa 5 SÜ 5 it>) 

İn~liz Başveki
linin dünkü 

nutku 

c:n: ı:ın Hitle
rizmi Avrupadan 
söküp atmakdır,, 

-o--

• YENi. SABAH'da 

·oünya harbi 
YAZAN: ÇÖRÇIL 

INOİLIZ BAŞVEKiLİ 

Bugu•• n 
11 

Çörçilin ilk sözU 1. 

3 Uncu aahifamf zde ,. 

İngiliz ve Almaat----t 

mücadelesinin 
sebebi eri, 
esasları 

Yarından itibaren ( ı J::Nİ SABAH.) ın tef

rika edeceği büyük eserden bazı ba~isler: 

Almanya ile mücadelemiz nasal ve neden baş
ladı. Alman donanmasanm temeli : Amansız 

harbe ilk adim. Alman amirah Tirpç'in 
hayallari ve delilikleri 

Denizyollarımız üzerinde Alman taar
ruzları ve denizlerde hakimiyati.miz . 
Büyük filo ve tahtelbahir tehlikesi 

TÜRKİYE ve INGIL TERE 
Cavid beye mektubla
rım ve onun bana 

cevablart 

TUrk saffıharb gemi
lerini müsadere etme

mizin sebebleri 

Göben ve Bresi av, 
nasıl Yavuz ve Midım 

oldu? · 

Çanakkaleye taarru
zupluz , SUveyş ka

nala harekatı 
lkanı 1 Yapıyor? Dikkati la.1 a. ev\ elki gün Mali;\ üzc.rin- ı dusu başkumandanlıgı tarafın -

izi sa.ıı~::,ceıbedeıek şimal de- de düşürülen 10 tayyarenin en dan dün akşam neşredilen 83 

· Ayni hafta içimle hava ŞE1rt
larının fenalığı dolayisiyle ha
rekat bir kaç gece mabdud milc
darda yapılmıştır. 

Londra, 18 (a.a.) - Başvekil 
B. Churchill dUn akşam Glas
cow'da şehrin müdafaa teşkili-
tını teftiş ettili:tcn Ronra beklc- ---------------~-------

na luq-ınden lngı·ı:~ ad 
1 

(Sonn sayfa 5 sii 2 dE-) numaralı resmi tebliğ. 
Sl"'--ak =· a a-

:ı lJer:~ GUteıc .rnı istiyecektir? -p-------8-----ı Bugun yapılım muvaffakıyet;, 
A..~nıanyıuun 'V~d edil or. Çiinkü a p a n 1 n aş ve- li harekat esnasında tahkim e-
)'ttz bi urn~.nyaya birk l (Sonu t98.yfa 5 sli 3 t.eı 1 

aakeı ~~= d;rt ~YÜZ b~I kilimize hediyesi .----------
:~:~::~ :y~1_:ra:,.,a:ı --o-:-- Japonyanın feci 
nıez. ınanı teçlr.iJ et- Ankara 18 (Husus'iJ - Ha- •kt dl • ı· 

Fakat, bugün ber &ldığımlZa giire Papa Ak- 1 ısa vazıye 1 
hid olduğurnı :urnaııyacıa la- denizin eskı ve na.dide· hantala- ~ 

Taarruza uğrıyan başlıca he
defler f;lunlardır: 

Torsnoya iki geee birbiri ar -
kasından yapılan akınlar netice
sinde fiyat fabrikalarına. tersa· ı 
neye ve diğer bir fabrikaya i
sabetler ka1·dedilmiştir. !ııfi ,. 

(SOila sayfa 5 mi 4 te) 

nilmiyen bir nutuk irad etmiş ve 
ezciimle demiştir ki: İngiltere ile Is .. 

panya arasında 
bir anlaşma 

, Ege mıntakasın

da 11 milyon kilo 

tütün sahldı 

Madrid 18 fa. a.) - İngilte
re ile İspanya dün bir anlaşma 
imza etmişlerdir. Bu anlaşmaya i 

lzmir 18 (a. a.) - Ege ının 
takasının hf'r tarafında tütün 
satışlanna hararetle dev~m o-

karşısında f ız lnıan tahşidatı l'lıu havi littince el yazmalı kıy- ı 
ranmağa k 1:zın kurnaz dav- illetli biı kitabı Ba~vckıl Refik 1 nın hareket~ert:ak~ . ve §&şırt. Saydama hedıy~ etmiş, Başve
ln<>kten zi d ~ ıhtinıa.ı ver-ı kil dt' bu eseri tarih kurumuna 

- SL~lere üzerinde yürüdü ~ 
ğürııiiz yolun kolayca geçilebile
ceği gibi bir vaidde buluna.mıya
cağım. Karşımızcla bir çok teh
likeler görüyorum. Bunlanu, a
mlarmdan ge~tikleriıniz kadar 
bUyük olacaklarını iddia etmi· 
yeceğim. Fakat ne olursa olsun ı 
buµlııt· da mühim tehlikelerdir 
ve herhangi bir ihmal vüzün
den bizler.için öldürilcü bir ma-

(Sonu sayfa 5 sü 7de)1 (Sonu sa~ fa 5 ~i 7 do) Tokyo 18. (a. a.) - Tas a- -----HA RB hiyet alabilirler. öniimüzde ay-
jamn bildinyor : f ---.'\ larca müddet §ehirlerimizin, sı- ------------------------

Miyako gazetesinde yu.dığı . (Sayfa 5 sütun 6 <Ml)\ SABAHTAN SABAHA~ 
Ya c bıı d "' h=-1: · · :ruya n.u ogruaaq doğ ~ye elını~lerdir. 

ba,ş!angıç ~~aoo top~kl~nın ----------
art-uz tasavu eceği bır ta- lnönü Ansiklopedisi 

!yı::=~!r~oicbi ezcümle ·VAZiYETi Avukatlar hakkın ~~~~"'"""""'~""""' 
Beynelınilel vaziyet Japonya· - H o ş a g ı· t m ı· y e n b ı· r ı· k r a m yı, halkın hayat seviyesini bira2 .M u h t e ı i f har b da mu·· hı" m kararlar ola.bilec . r:ınun daha doğru Ank 

~·n .. ·· :eğine ıhtunaı veriyoruz ara 18 (Hususi} - lnö-
;: ;,_u" ınuha.kkak ki Rumany~ nü AnQiklopooisini hazırlıyaeak 

... anı eden bu sevki o&an koınısyon nwhyete başla-
lolRlnız Ruınan yat ınışt.ır, Hazırlık devresinin, iki 
tut ....... a"- • . .Yayı ışga) altında Belle SÜ,.,.. • · d 

"' J\ .ıçın lüzum hissedi1-:..,. . . • -=Cegı on an ~onı a hı bı 
lTutıeyia ()a;hid V ~ ııpne <başlanacağı tahmin edil 

(8-onıı. -·ı ALÇIN mektedir. 
~~ ft 6 8Üf1'n 1 de) 

da.ha aşağı indirmek mecburiye- cebhelerinde vaziyet 
tinde bırakmıştır. Halbuki bu 
seviye zaten büyük devlet leı a
halisinin seviyclerıne nazaran 
90k düsük bulu~makta 1di. 

· Çin - !Japon harbinın başlan· 

(S<J.yfu 5 sütun 6 drı) 

-
YAZAN: l 

• Gene~al : K. M. 

Havalarda: 

Alman 
casusluğunun 
esrarı 
~ 

Hükômet istanbuldaki yapağı~ 
larrn hepsini satın aldı 

Havaların hakimi olan sila-
hın, lmt'i neticede de mües
sir olacağı iddiası, gene İn
giliz zimamdarlarının ağzın -
dan duyuluyor. Şimdiye ka
dar hava kuvetlerinin rolü şu
dur: 

VAZAN· 
Bernant N~Wnıan 

Tercüme eden1 

Hüseyin Cahid 
YALÇIN 

ı!;: fevbllde mUJdm "9 me
ttıı....._ eseıi l*8rtesi gtiniindea 
--.ren neere ~ 

Yapağı bedelleri sümerbank 
tarafından tediye edilecek 

a) Keşif, tarassud, tahrib 
ve ihrak, kafileleri himaye, 
kardeş sınıflarla muharebenin 
her vaziyetinde iş birliği, sev
kiyat ve ikmal. 

,b) Harbi besliyen kaynakla

Hükumetin neşrettiği bir ka
rarname ·· · ı Yet' uzerıne stanbuı vila-
tea~~~inde beyannamelerle 
heP&inie ~en~ yapagı stoklannın 
BU h üluı:ııet satın almışbr. 
liyet~ı tebligat dün vi
dürlUğUn m~~a ~icaret mü
ğılan ta e. bıldınlıniştir. Yapa-
alara.k cırıerden Sümer Bank 

kendi 
nakledecek nıUesseselerine 

ve Bta.ndardi?.asyon 

rı, darussmaları tahrib, da
nizamnaınelertne göre taenif et- ı rülharblerde, hatta hinterland 
tikten sonra bir kıwnı ile Sov da doğrudan doğruya halk 
yetlerE: olan taahlıiidüwl yerine kütlelerini ve ricat kafileleri
getirecektir. Yapağı fiyatları ni dövmek suretiyle ezhanı 
hakkında ~hrimizUdri alaka teşviş etmek ve muhariblerin 
darlara henüz hiç bir iş'ar ya: 1 maneviyatını kırmak. 

pılmamıştır. Yapağı bedeller_ıll c) Denizlerde üslerin, yuvala
tesbit edilen ma!ı;,•c.-t fiyatları 
na göre Sümer Dank ta.rai'ıı.dımı (Sonu sayfa 5 sü 7 de) 
tesviye edilecektir. .. - ~ 

• Belediyenin Darülacezede ihtiyar ve muhtaç 
Bir kaç gün evvel Ankarada •• • 

toplanan Avukatlar haysiyet ı munevverlere bır pavyon ayırması f. 
divanı avukatlara aid bir çok 
mühim meseleleri tetkik ~erek 
neticelendirmiştir. 

Toplantıda, avukatlık kanunu 
hükümleri mucibince avukatla 
müekkili arasında ücret hakkın
da hiç bir mukavele ynpıl~na
mıssa cari olacak ücret tarifc~i 
te::;bil edilmiştir. 

Ücret tarifeleri esas itibariv
Je İstanbul barosu tarnfrn<lan 
tesbit ve havsi\ et divanına. icK
lif olunmuş; oi\ an bunlaı ı mü
zakere ve bazı tadilf1tla kabııl 
ve biitiin barolarn teşmil etnıilj-
tir. 

Kabul edilen esaslara ~c-ı·e ı 
memleketimizde mt"Vcud hillu -
nan 30 baro ii~ sıııı ta ayrJlrııak
tadır. Birinci sınıf harolar İs
tanbul, lzmü. Aıık?r'.ı, Samsun, 
Mersin V<' Adaıı:1dıı. 

İkinci sınıf bf·:·olar Manisa, 
Aydın, Kay::\!rİ. Gazianleb. 
Trabzon. Koc:ıcli, Eski~c-

hir \'C' diğer birkaç vilayet ba
roları \'e bunlardan başka barG· 
latda üçüncü sınıf baroları tq
kil <'imektedir. Birinci s.nıf ba-

1 
(Sonn sa.yfs, 8 sü 7 de) 

tı;tanbul belediyesinin ihtiyar ve fakiJo müneV\'erlere ikramı 

Dariilacezenin bütçesinde ·10 
bin ıira fazlalık bulunmu;:; ve 
bel• diye dü.~i:ı~müş, taşınmış, 

hu para ile Darülacc~ede bir 
müne\•verler pavyonu açmaya 

ı 

karar vermiş. thtiyarlanıış, iş 
göremez bir hale gelmiş muhar
rir, doktor, ressam, avukat, mi
mar bütün münevverler isterlet'-

(Soou Hoayfa 4 sü 4 f.f") 



-===-- ----- --

O, "Servet halkındır, YAZAN: 
zenginler sa d e c e o A 1 .... 
as veti umumun hayrı- HALİDE EDiB a r m 
na ve faydasına sarfa t •• b 1 1 

mec... ... rdur" der. ----No. 50- f eCrU e er 
Ba. ~etle dört bina vardı. 0r.I . ıdam istiilll davaaın<la hapse h ı ki 

!adak, doktor Bagavdasın, yan-, g;rmttı ve orada dizlerine inme azır 1 arı 

~ehrimizde bu ayın son hafta
sında yapılmaaı mukarer olaıı 

ar··ıacezede 
ünevverler pav
o n u meselesi da torunları oturuyor, arkada-! gelmı.qti. Onun ıçin aııcak i<ol

ki ikı ev de galiba mısafirlere tu.k değncKlenyle bile müşkiilitt
malısustu. Onlardan birıne ba· la yürüyordu. Y cnı Hiıalistanın 
na refakat eden profesör Muci· büyük Ye çok sevilen sİinala • 

bi misafir ettiler, bana doktor rmdan olan bu ihtiyarı teceı;süs
Bagvandasın eYıni tahsis etti •

1 
le tetkik ettim. Büyük başının 

!er. dağınık beyas saçları, uzun sa- I 
aktif ve pasif alarm tecrübeleri • 

hazırlıkıan t&mamıanmak üu · Be/edıye bu hususta yapı-

Yat;ık odaııı, evin arkasında kalı, bütün simanın heybeti ile 
tas dô;ıeli. miitevazi, kaptların . insana yelesmi salhyan bir as
dan bit' teraııa açılıyor, biri lanı hatırlallyor. Na.diren bir 
banyoya gidiyor. Her yer "bal ihtiyarın gözlerinden bu kadar 
dök te yala,, denilecek kadar t.e- kudret, irade ve atee fışkırır, 1 

r~:~ günü vil&yette son ba=-1 /an neşriyata cevab v eriyor 
lıkları ve a!Arm günlerini te..hit ------

· "Evv . buna rağmen bu gözler bir ço-
mız. el zaman ıç.inde ... ,, h.a-
va~ının çok dinlendirici bir kö- cuk gözü gibi berrak ve ayni 
§e!<i. Fıtkat "ahır zaman,, Jıa,. itimatla, dostlukla inMaa bakı· 
va>ıı buraya da niifuz ediyor, o- yor. 

etmek üzere paaıf korunma ko
miayonu son bir içtima yapa · 
caktır. Bu içtimada şimdiye ka
dar yapılan hazırlıklar da göz
den geçirilerek al&rmın munta· ı 
zam bir şekilde iccaaı için alı

nacak son tedbirler kaııı.rJaştı-1 
rılacaktır. ~ 1 

nun için Benares ziyareti bir 1 Sbıva Praııad, Hindistanın 
sül<İın' bir gezinti değil, kafama 1 bir milyarderidir, fakat fakir 1 l 
bir sürü veru sualler sokan bir bir Hindu gibi yaşar. Serveti M ı _ L tfe b·r 

Benarestek·ı··· fikir, .tahsil veı emteKe ·~ ileyahat oldu.. ! sıhhat mues..eselerme sarie· ı · ı " _J. k .. d 
Doktor Bağvandasın oğlu dl1ir, vaktiyle oturduğu muhte- 1 aç :>f0 U VUCU 

olem kıyafet, hem de sima iti- b' da "'--' halka ·ı ,_ şem ına .,,~i verı . ti 'J, 
barlyle Bolabay Deeayın biru mittir. / 9 e' f) 1yor 
daha genç bir örneği. Sade ve O, "servet halkıruhr, ııengin
labii bir insan. Babaamın me-1 ler sadece o serveti umumun 1 
taflzilc idrolojilerıyle pek alil.- hayrına ve faydasına sarfa mec 
kadaı olmamakla beraber on • burdur., der. Bu adam gönlü 
llan büyük bir iftiharla ba.hııe· ve gözlerinin bakışı gibi bir ço· 
di.vor. cuk muhayyilesi tqır. Fakat 

burada "çocuk,, tabirini iptidai 

yerine kullanmıyorum. Çocuk 1 
muhayy;leıııi bence bütün bil· 
yük k~iflerin, yaratıcı insanla
rın bir hususiyetidir. Ancak on
lar umuma bir hulya, bir masal 1 
gibi görünen fikirlere, ideallere 
yücud verirler. Hindu felsefesi 1 
hazan insana kainatın, Ali.ılım 

bir hulyası. olduğu fikrini verir, 
dünyadaki değişmeler, birbiri j 

Memleketteki ilAç darlığıııın 
önüne geçil~ için harioo sipa
ri~ edilen tıblıi eczıliarw mühim 
bir k'8Dll itllal edilmiş ve ihti· ! 
yaca göre tevzi edilmiştir. Ha.
her aldığımız& göre Sıhhat ve 
İc;t..iııuı.t :tılı1M>enet Vekiıleti mem 
leket da.bilinde büyük bir iliç 

1 

stoku vücude getinneğe karar 1 
yenruştir. Bu eczalar Bura. ta
rikiyle İngiltere ve Amer:ikadan 

1 ithal edilecek ve mübrem ihti· 
yaç halinde Jı:nllanılacalrtır. f 

hazırlanıyor 

DariUacezede muhtacı muıi. • 
venet münevverler ve seviyei iç· 
timalyeleri yüksek bulunup ta 
düşkün bir halde kalan hemseh
riler için tesisi dlişüntllen yeni 
pavyon hakkında belediyenin 
yaptığı teşebbüslerin fena tef. 
sir edilmesi üzerine bu h ıı:;usta 
alakadar zevatın fikrine müra· 
eaal eden bir muharririmize Da· 
rülace:ı:e müdürü doktor Bekir 
Zifir izahat 11'ererek demiştir 

iti: 
"- Devlet mile:;ı;esesinden ve 

yahud diğer her hangi bir mii
essescden tekaüd olmuş seviyei 
içtimaiyesi yüksek fakat kimse
sis bazı şahıelar vardır ki, bun· 
lar istirahatle geçirmek istedik· 
!eri hıı.yatlarının son senelerini 
otel köşelerinde veyahud bakım· 
sız yerlerde fena şaıtlar içinde 
geçirmek mecburiyetinde kal · 
maktadırlar. Bu arada dul ma-
aşı alan bazı kadınlar da var· 
dır. Bunlar bire müracaatla ma-

!arda greek hükümet, gerek par ı 

ti ve belediye bu kabil münev ·ı 
verlerden bir çoğunu tedavi ye 
himaye ettirmiştir. Dokuzuncu 
hariciye koğuşu tedavisi bundan 
bıışka bir !!il)' midir?,, 

Demiştir. 

İpek kozası 
sanayii inkişaf , 

ediyor 
İpelt kozası iı;in İsviçreden 

yeııi talebler yapılmıştır. Ser -

beııt dövizle yapılan talcblerin 
büyük hir kısmı karşılanmak Ü· 

zere faaliyete geçilmiştir. Diğer 
taraftan memleketimizdeki ipek 

sanayii gün geçtikçe inkişaf et
mekte olduğundan rekoltenin 
mühim bir mikdarı dahilde iş

lenmeğe l:ııı.şianu~r. Memleketi· 
mizdeki mevcud ipek müesse
selerinin mikdarı bine baliğ ol-

muştur. Bunların 600 ii Bursa
da. ve 400 ü de 1stanbulda bu
lun.maktadır. 

-»«--
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/" OKUYUCU_ 
DiYOR Ki: 

Belediye reisimize 

~q?ı;~ kva:,.~:t)~l~- 1 
rının kı;,nn it.z:ı.ruını, fakir ve 
işçi olan ve Yaktile işine ve ı 
diikkô.nına yetişmek ve bu &'U· 

retle hayatını kazanmak mec \ 
buriyetinde olanlarla vazife 
ve mekteplerinde muayyen 

1 

bir zamanda bulunmak mec
buriyetinde olan memur ve 
talebeler te<;<kil etmektedır. 
Bu yolcular ı;eferlerin inti· 
zanısızlığı ve bilgi.siz bir ilim· 
se tarafınJaıı yapılmış son ta
rife yüzünden bu kış mevsi • 
ıninde çok mü~kül bir halde 
kalmı;olardır. Esnaf dii.kkam· 
na, amele işine, memur vazi
f PSine. talebe ise mektebine 
yetişemediğiııden her gön bir 
suretle rnı1Bhaze ve zararla 
karşıiaşınaktad1r. 

Bu hal ayni uı.mand& müte
hammil olan bir kısım yolcu
ların. ın~vtıime rağmen kayık
la veya karadan ve kudreti o
lanların otobüsle iııine gitme· 
sini ve bu yüzden vapurlarda 
yolcu adedinin a:111lmasını mu 
cip olmaktadır Bunu maale
sef idare memurları idrak ede 
miyorlar ve Adalar, Kadıköy 
ve Boğaziçi ahalisi gibi bura 
ahalisinin dl> vapura binmek 
mecburiyetinde olduğunu zan
nediyorlar. 

Yaptıkları tarifede en gü
lilnG cihet vapurwı hareket 
Ye muvMalô.t saatleri değiş
tirilmiyerek yalnız araya bir 
iki ve hatla üç iskele ilave 
edilmesidir. Evvelce son is
keleye vaktinde yetiı;miyen 
vapur yeni tarife mucibince 

1 
daha fazla iskelelere uğra.- 1 
makla 20.25 dakika teebhilr-
le son iskPleyi tutuyor. Bir ; 
yolçu için 20.25 dakika teE'h· 
hüriin ne biiyilk bir zarar 
oldui';ı.ı takdir olunur. 

Bunlardan başka: 

Hafif halitalar 
Tayyare en•lıist.ri~ı i.l"rh~ik' 

çe bir takını yem yeni h-.iit.'.'lıır 
meydaııa gelnıc1<t ır. Tu,-y · 
cilıkte kullanılaıı m.ılz~mc 1c y;ıl 
nız mukavemet !1ı,1nn1akl1 ka.l· 
ıı:ıayıp hafiflik de mühırıı rol o1 
nar. Tayya! ' p rçalarıııdın • 
z:larında bu ık; hass• d<t kiJ1 

gelmez. Bu paı'<'.ol.ır•laıı bı t1 
nıotör •~aının yatakhrı·lır. 

İiıgılteredc Wdlwortty pi:!' 
ton halkaları fabrıkası HıdU' 
minum halitasından yalaklar 
yapmaktadır. Bu halıta .Iüı>~:~: 
nın en mük~nınıel motörlcrinı 
yapan Rolls • Royce fabtıkasıl• 
High · Duty halita fabrikal:ıt1' 
pın röşerş laboratuvarlarıııd3 
keşfedilmiştir. Rolls . Royc<I 
fabrikası bu h:ı.litayı üç .;en"' 
denberi motôrlı_~rınin bağlantı 
kolu yataklarında kullaıımıı.~· 
tadır. 
Hidumiııum halita.sında yüZJ! 

5-5 ili 7 kalay, yüzde 1 :5 ı l1 
1-8 nikel, 0-6 ila 0-9 bakır, o-; 
ila 1 magnezyum. 0.15 ihi o. 
silis ve 0-2 ila 0-45 demir var· 
dır; gerisi aiüminyumdur- .'\~ 
mi sertlik Brimell öl~iiı;ılt> "' 
dir. Kesafeti 2.95 ila 3 katı.1r 
dır. 1 derece il~ 150 derece aı11' 
sındaki vasati inbisat emil<"}' 
milyonda 22.5 <lir. Hararet ıı•'' 
kiliyel emsa 1i ( C. G. R. vihid1' 

!el 36 dır; yani çelikten üç ,ıcff 
ve Babbit yatak 'lladeninıl~ 
be~ defa iyi nakildir. A.~ınmağ' 
karııı mukavemeti iyidir. 

Rolls - Rovce fabrikasıııJl 
santimetre mtırablıa.ına l 71l ki' 
logram tazyik altında ve uııltr 
kada 2800 devirle yapılan ~·at•J 
tecrübesinde izafi elek 4.;ı bıt' 
lunmu.~-tur. Halbuki beyaz nı:r 
den i~in 6-!l. kurşun tuncu i ~ 
7-2 dir. n•J 

Beyaz madende viiz<lc "' 
kalay, 9-4 antimon. ·3-'.! bakır 
ve 5-1 kurşun vardır. f<urŞııı' 

Beni evveli a ~zlarından su 
a)<~ n sırıtkan aslanlann karşı • 
sın:l>ıkı büyük ocla.ya aldılar. 

IJuı sı doktorun anlaŞtlan t;a· 
IL'rna od:ısı. Fp;ki usul döşemeli, 
yani hiiyük bir divanla bir ıki I 
koltuk hir <le doklonın yazı ma
sası \'ardı. Oturdum. Bahçeyi 
Sf yrettıro, Luknow köylerinin 
farıasını unutmıya çalı.«tıın. Fa
k.ı. kan<ımdakı ht- r m bana 
yeni Hindistanı biilür dağdağa
sı. acı meseleleri ile hatırlattı. 
E:ı Aıııııe Besant'in resmı idi. 
Bıı bı.;yük muharrir ve hatip, 
Eın ula rın hayatından bir fzrtı. 
na gıbi geçmiş, inkılıi.blarında ı 

buyili< bir rol oynamış!Jı-. Hin

• üzerine yaratılan, kurulan, ce
miyet şekillezi de beliti Hindu 
içia bir iwmn hulyamdı.r. Shiva 
Prasad tahayyül ettiği müstak
bel Hindistanın bir gün hakikat 
olmıyaeağını kim iddia edebi 
lir. (Arlcıısı var) 

Orta tedris";. bUdçeteri ı 
Ortatedrisat müesseseleri ye

ni yıl bütçelerini ha?.ırlamağa 
başlamışlardır. Her okul tara· 
fından hazırlanan bu büt.Qeler 
Maarif Müdürlüğüne tevdi olu
nacak ve Maarif Müdürlüğü ta· 
rafından vekalete bildirilecek-

aşlarını miie.<ıSeSeye terketınek 

suretiyle Darülacezede bakılma
larını istcmektediri<>r. Hiılen 
müessesede bu gibileri mevcut
tur. Bu nevi müracaatların ço
ğaldığını görerek DarWace,.enin 
etrafındaki geniş sahaya orman 
!ıklar içinde yeni pavyonlar in· 
şa~iyle bu gibilerin ve bu ara
da eğer varsa himayeye muh
taç kalem veya yilk.ıek san'at 
erbabının barındınlması ı<;ın 

bay vali ve belediye reısi Lütfü 
Kırdara bir t.eklifte bulunmıuı-

1 - Yapurlar son derece 

P • • pistir. 
1 r l Il Ç piyasasında 2 ·- Bir saat YC' iıattıi bir 

d l k saat bir çeyrek i~erisinde o-
Ur g U D U tnrduğumıız vapurlar soğuk • 

Fiyat mürakahe komi~yonu- tur. 
nan pirinç fiyatlarını tcsbit et- 3 - !skeh•lcrdC" 1nen1urlar 
ıııeaıesi yilzünd n piy .... •Jaxi keı,di ralarilc k · iir alıp 
durgunluk devam etnıekledır. ısın:nal ' • S''lcular iııe soğuk. 

1 tuncıında ise yüzde 70 h!!.kır 
kurşundan ınanrla az mikılr. 
kalav vesaire varılır Hafif 116" 
lita yataklartııtla yüzde !lO ııl~: 
minyum. kullan:lmakta olup i 
ğer miir<>kkibler k~hy, P'_,' 
mon ~'l raJ . :ı• 

sör, dakikada 2800 dev!'<' kaJ:ıl 
blitUn süratlPrinde ve yı.:k rıdl 
ki tazyikde Hidumi>ı hı h !.' : 
sın 1 n elek em:xılinin di .,.ıcrit 
den az olduğu görülmü tür. 

tir. 
di. anın ıstikliıli·.uğnında biitün -------------------'-------- um. 
dehasını sarfeden, h&tta zin<laa- • • Bay vali bu teklifi tetkik e-ı 
!ara gıren bu lııgiliz kadın bu iz m r vı· etı• nde-. dcc .. klerini vaad buyurmuşlardı. 
ın m•eketın fikir ve ihtilal sa· Mesele bundan ibarettir. EHascn 
v slarmda derin izler bıı-•kınış- dünyanın her yerinde bu kabili 

tı. Bir Hindudan fazla Hindu. kı• ver 8 ahsı·ıaA tı,I müesseseler vardır.,, 
Hını:!u· in eski felsefesi, sa.nati Diğer taraftan belediyenin 
ile adc·t serho~ olan bu kadın diğer bir rüknü, ayni mevzu et-
ayııi zamanda dar bir Hindli rafında fıkra yazan bir muhar-

ııasyonalisminin 00.'llıca imi!- Hal kımızın verim kabiliyetiı ririn yazısını telmih ederek: 
lerimlcn olmuştur. Faşist tema- J "- Dünyanın her yerinde 

~;uıu ofan Hindular onun i~in g e çen s en e d e n Ü s t Ün böyle hlmayeye muhtaç meslek 
medenıyetimıze, hıı.rsımı.za. ıti- erbabı bulunabilir. Bu hiç bir 

mat uyandıran, onu yeni diiıı- j suretle hakaret minıwını tazam 

da titremektedirler. 
Fiyat tesbiti iııinin uzadığını gö. 4 - Bazı kere kırılan bir 
ren ve mal miib:ıyaasına mec- cam 15.20 giind<' takılıyor. 
bur kalanlar piyasadan giin riı· Sıhhat üzerinde biiyük te
yici ilz.1;rindeıı hi.içük mikyııs- Slrl~· yapan bu hali önlemek 
ta. .. b t ı 1 \izere bu iıhrenin genç ve 

nıu aya yapmış ar Vl' bii · muktedir ellere tevdi edilmesi 
yük_ işler<.' girınekt.en çe .ıııfş· / surctik H:ı:lıc nhali~inin elim 
}erdir. P1:r1sanın ne zamJ.n i~-, va.zi,,.ctten kurtarılma::.;ını sa-

. tikrar peyda edeceği maliını de-
1 1..,i~;.;,.;.;n,:.İıc;;;,;;1~;;;-,;.;li.:,Y,;ed-.<>;.;n.;.;;;d.;.;il,;,er;.;i;z;.. ---' 

ğildir. Fiyatlarda değişiklik yok 

tur. Ekstra Orhangaziler 39-40, 
makineli Tosyalar 36-36,5. Di

yarbakırlar 34-35 kuru~ arasın
da muamele görmektedir. 

Ceza gören şoförler 
Bekdiye talimatına riayet et

nıecli!deriııden dolayı 13 şoför 
ile 11 otobiiR bil.-tçiHi ve 2 oto 
Rahibi baklannda cezai muame· 
le yapılmıştır. ya<la tanıtmıya çalı.şanlar ara- İzmir - Defterdar B. Müro-' 5.190 bin lirasına mulı:abii bn se- mıln etmez. Nitelcim son zaman-

sında A. Besant, en kudretlUri- taz Tarhan vergi talısilMı isıne ne 6.983 bin liraya baliğ olmuş ------------------------ ---

dir., derler, fakat hakiki mo- büyük bır ihtimamla sarılarak Yc bu suretle yOO.i ay içinde tz. j E I b b • 
dern Hindu daima ondan ııika- çok müspet rakamlar elde et · 1 mir viliiyetinde, geçen seruıde • C Z ay 1 1 1 ye 
yet -eder ve "terakkimize engel ıniye muvaffak olmuştur. Talı- kinden 1.793.000 liralık fazla · b h 1 . 
oıan kuvveierden biridir, çünkü j silat işlerine lıiyık olduğu ehem· Yergi tahsilatı yapılmıştır. u ran 1 mese esı 
içımızi boş bir gucurla doldur- miyet verilirken mükelleflerin Yukarıdaki rakamla.rın en şa
du, kcn<Jı kendimizi tenlrıd et- haklarına riayet edilmiş, vergi 1 yanı dikkat ifadesi. bir harb 
mek kudı·etini bizden aldı .. ,. der, I reddiyatı takib olıınmu~. milru- devresi içinde bulunmamır:ıı rağ· 

Ben bunları düşünürken lıah-1 ru zamana uğrıyan vergilerin men halkımızın verim kabiliye-
cede bir es duydum, profesör 1 terkınleri yapılmıştır. 1 tini pek vazih bir şekilde göster-
Mucip telaşla odaya girdi. Babu ı Haziran 9·10 ayı iptida.sından mesidir. 
Rhiva Prasad'ın beni görmiye birincikanun ayı nihayetiae ka·, Hava vaziyeti bağcılara 
g~ltliğinı söyledi. Bahçede bir dar g·eçen yedi ay zarfında lz- muntazaman bildirılecek 
lıa•ta sandalyası gördüm. İçin- mir viliyeti içinde vergi tahsi· İzmir - Ziraat Vek:i.leti vi· 
den dcY cüsseli m bir adam Jil!J.nda alınan neticeler şunlar· liiyetimizin 23 yerinde rasad is-1 

koıtuk tle!(neklerine dayanarak dır· . . 1 • tasyonu açmıı.ğa karar vermiş. 
kalktı. bana doğru ;;eldi. Bu a· ı Kazanç: Geçen senenm 1 mıl· tir. Her sene ilkbaharda rıu<Ua· 

r 
Yeni Sabah ı . 

yoa 223.000 lirasına mukabil nan kırağı ve donlar bağcılara 
bu sene 2.097.000 lira. bir gün evvelden haber verile • 

Muamele; Geçen senenin 852 rek bu itibarla üzümlere zararlı 
bin lirasına mukabil bu sene 1 olan böyle vaziyetlerde bağcılar 
milyon 236.000 lira. icab eden tedabiri almak imka

Şehrimizde tedkikler 
yapan Sıhhiye VekAletl 
müsteşarı "buhran 

yok" diyor • ---
Sıhhıyı. Vekaleti müsteşarı 

doktor Asım Arar dün vilayette 
vali ve belediye reisi doktor 
Lütfi Kırdan ziyaret etmişler
dir. Bay Asım Arar bu ziyaret 
e><nasında kendisini gören bir 
muharririmize şehrimizdeki t~t
kikleri hakkında. izahat vererek 
demiştir ki: 

insan bir 
yalnız iki 

eve . girdikten sonra 
bardak mı çalar? .. ,, 

Sabıkalı hırsıziardıuı olup ay oldu gireli. 
dün birinci asliye ceza mahK<>- - Hangz mnhkeme kararile. 
me.'>lrnle yeni bir "hırı;ızlığa _ 7 inci aöliyc ceza ... 
ta'l(•bbils,, ve yine "tıırsızlık,. - Bak Ahmed i~çiler.. Se-
suclarile iki Yak'anın i~tirakile ni:ı bundan dört sene kadar ev
muhakemesine başlanıın Ah- ,.el Bakırko) iinde Kartaltepe
med İ•çil..-r hapi•haneden ge- dl' !.'adıkın açık penceresinden 
tirildi. içeri gircr~k iki bardak Galdı-

Sa~ı . akalına karı~mış: iislii ğın v,. sor.ra yine a ni gecede 
ba'ı peri,..~n biı· halde olan Ah- ,.c ayni E ·mf.te Asımın evinin 
mede sorgular yapılm~ya bas· prnCch·l•·rini de kurcalarken 
landı: cıvd,_,kilerin U)':ınması ilzc·rınt.• 

- A<lın ne? k:ı~tığın .. ve bekçi izzet tara-
- Ahmet!. fındaıı yakalandığın ı<IJia erli-

1 MAARIFDE j 
Ders kitaplarinda 
bu~unan yanlışlar 
Maarif Vek:ileti bütün .,j{ı• 

lara ve 1'-faarif ınüdür!ükf.•t6't
gönderdiği bir tamımle her " 
retmenin ke.ıdı der. kitabı ıııv 
kındaki noktai naz..u-ını vek~ 
te bildirmesini islenıiştır. JI 

Vekalet bu sureti<' kitapı~r 
tertib ve mana yanlt!jlıkları~~ 
düzeltilmesi irin ahnacak tl"l' 
birlen kararl:ı.ştıracaktır. Diı;ı' 
tarafdan orta tcdriH.ıt mii 
seselerinde okutulan tarih ~· 
taplaı ı hakkınd" lıazırlaııau O 
ğişmelere ve tnshihk,..-. niJ il' 
kılavuz hazırlanarak orta tedf" 
sat tarih öğretmenlerine bildi"' 
mi~tir. Diğer dPr,; kitapları h

1 

hazırlanacak kıla ,·uzl"r bıı e# 
sa müstenid olacaktır 

1 MOTEFERRIJ<J 

Baro umumi heyeti 
dU n toplandı 

İslaııbul barosu umumi hC~.( 
ti İİGÜncü toplan lıRmı ti~ 
saat 14 de Enıinönu Haııce' 
salonunda yapnu~tır. 

ABONE BEDELİ 
Ti.ırkı ye Ecnebi 

İstihlak: Geçen sene 399.000 nını kazanacaklardır. 
lira, bu sene 636.000 lira. 

- İstanbulda bulunduğum 

eo;nada belediye ve devletin has· 
tahanelerindcn bazılarını 7jyıı • 1 
ret ettim. Tabiidir ki bu ziyaret- 1 
!erim esnasında bilhassa eczayı 
tıbbiye meseleııiyle meşgul ol· ı 
dum. Bu hususta kanaatim 
memleketimizde bir iliı~ buhra
nı mevcud olmadığı merkezin
dedir. Memleketimize her ta . 
raftan eczayı tıbbiye gelmekte
dir." 

- St•Y adın.. •iyor .. :..;e dcrfin •.). 
- t~~iler.. Ahmed isciler •iiyle bir d;ı- [ 
- Ne i~cileri '(.. I' 

Bu toplanlı<!a geçen 
se~ilcn nıürakıb heyetin gc 
yıla ai<l hcsabatı tetkik ve alı! 
nctieeyi bildiren raporu o~•fl 
du ve kaLul !'dildi. Neticede tı5 
avuk,.tlar mc.>leki rlılck \'C 

~f'n!li terini urr~ umi hey .. •tc _ b .ı 
rlırdıler. Bu ılıkkler lizerıll'~ 
bazı münakaşalar oldu ve it tıl 

SENELi K 1400 Krı. 2700 Krf. 
6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • soo • 

19 lkincikanun 1941 PA ZA" 
21 Zılhiece 1359 

1 lki neikinun 1356 
GUn 1t Ay 1 Yıl: 941 - Kaaım 73 

Güneı Ögle ikin di 
2.12 7.15 9.45 Ezani 
8.22 13.25 15.55 Vasati 

Akpm V•tsı imsak 
12.00 1.38 12.18 Eza nf 

18.10 19.45 6.37 Va•tf 

DİKKAT 
cYOft1 Sa bah» a gönderilen yaz ılcıır 

ve; evrak nqredilein edilmestn 1ade 
Oh.11' .. az ve b u n ların bybOlmalann. 
da n do l ayı hiç bir mesuliyet kabu l 
K Ume.z. 

1 

Hayvanlar vergisi: Geçen se
ne 280.000 lira, bu sene 288.000 
lira . 

Damga: Geçen sene 288.000 
lira, bu sene 335.000 lira. 

Veraset: Geçen sene 5600, bu 
sene 8100 lira. 
Buğdayı koruma vergi.si: Ge- 1 

çen sene 443.00 lira, bu sene 
138.000 lira. 

Harçlar; Geçen sene 138.000, 
bu sene 175.000 lira. 

Para cezaları: Geçen sene üç 
bin , bu sene dör t biıı lira. 
Diğer varidat: Geçen sene 

1,470.000 lira, bu sene 1.616.000 
lira. 

Umum varidat geçen senenin 

BEL EDiY EDE 
Yeni varida t büdçeai 

Belediye daimi encümeni Vali 
ve Belediye Reisi Doktor Lütfi 
Kırdarın riyaseti altında yaptı
ğı bir toplantıda hususi muhase
be ve belediye varidat biltç~i 
tetkik etmiştir. Yeni varldat 
bütçesinin vilayet kısmında bu
lunan müskirat faslında tezayıid 
ve arazi vergisi faslında tena
kus görülmüştür. Bu iki fasıl 
yeniden tetkik olunacaktır. ' 

Ôr fi idare komutanının 1 
ziyareti 1 

örfi İdare Komutanı General 
Ali Rıza Artunkal dün sabah 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdarı ziyaret etmiştir. 

Sıhhiye müsteşarı bu akı;am
k i trenle Ankaraya hareket e
decektir. - - - --

ı Ef. 
1 

nır.ısadı. OnJıın sonra ba.~ını 
- · ·· ' endim.. ~~i.. Yani. sürat!<' k. 'dırıp: 
Gıi•iit"siyen hakim faz1'1 ıs-

rar C'miycrek deam etti: -~. Hayır dedi. B~n böyle 
- Nered<' oturursun'!. şey ~·;ıpmadım ve yapmam da. 
- Sirke<'i<le "" ><İmenıiifrr lki barcfo k için <'VC ~irilir mi 

vagonları ir;'ıı<l<'. hi ·:. lnAAıı ornya girdikt~n 
sonra ba~ka alacak ŞEY mi 

- Ne yapaı ın ?.. ytık· Vallıı .. İftira ,,ıdug-u üs-
- Amelcyim. 
_ Hırslllık yapar mısın?. tiinden akıyor bu iddianın .. 
_ Bazan ac kalırsam yııpa· - Demek kabul etmiyorsun .. 

rzm.. - Hayır .. asla. 
- Hiç -,;abık~n ve mahklı- - Öyle i · şu A~ımla Saclı· 

miyctin var mı?.. kı ve bekçi lzr,cti mahkemeye 
- Var •'fendim .. ÜG kere. çağıralım. l•ter miein •. 
-- Şımdi bıı i>;rlen dolayı mı - ~·aj11•n r•·y11P' Ç'ol{ırıı: da 

Foto(iraf sergisi mcvkufsun.. görciiın ı1 ıınlıvı har·i. 
l{adıköy Halkeı-indcn: - Hayır mahpusum.. Hakim bı.ı tall'be ,11iiddeiu-
Halkevin in Hile sineması Ü· - Ne<kn • ınuınhıiıı ,ıc iştir,.kı üzerine 

7.eıindeki salonunda fota.<traf - Yine •:rkal!tıı. ~ av 20 mahkenı vi '!'lhiıllern~ celbı 
sergisi acılmıştll'. Hc·rkes gele- gün mahpı•,iy~tiın ,·ar. ·Beş içın bn,ka hir ırllıı•· hıra.in. b ilir, , \,,,, _, _______ ___________ , 

saat 15.30 da sona erdi. --··--
Ticaret vekaletinİfl 

açtığı anket 
Harici tieım~timiziıı bugiillı' 

ihtıyaçlara göre inkişüını te~ 
mahHadiyle alınması lazım ıf. 
len tedbir ler etrafında v .. 1<~~ 
tin açtığı ankete t!M'ırler"';; 

ı cevnb vernıeğe başJamL"l:.ı" 1,ı 
Bu cevabların bir ı;nğu ; hı'tl( , 

1 birlikler i teşk i linı doğru bul~. 
makta ve bu tcı;kılatların il"'. 
si teşebbüsü kıfdığını ilen ,il' 
mektedlrler. 
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H •• • l ŞiMDiLiK 

1 } IJU KADAR 

Cibutiye avdet ettiğim zaman umu~i harb
de Adisababa maslahatgüzanmız olan 

Muzaffer Beyin kabrini ziyaret ettim 

İcabederşe bu fedaklr
hğı da seve seve yaparız 

1 Hava taarruzları dolayısile 1 
~ıkabilecek yangınlara karşı 00.· 
zı tedbirler alınmasına dair mü
him bir kamın proje:;Jinin hazır
lanmakta olduğunu gazeteler 
haber veriyorlar. 

-ouNYA HAR 
~--------··----------------

KurulmaSt llZam gelen 
bir mO••-• 

1 Takriben on sene tadmr ~ 
2:-J Birinciteşrin 1911 de Bah- E s e r lar nihai hir l:l dik ile benim im-, vc1 okumuo olduğum tatma 

riy~ Nazırlığına getirilmiştim. zamı t:ı.c:ırlar. 1 hakkındaki btr kitapta lM idıfJo,. 
Benim tayinimi bildiren Kralın hakkı n da 'Een şifahen hiç bir mü~ _e-j lojjyi müdafaa ve prensiplerini 

Yaza: Eski Kars Mebusu General Muhiddin Akyüz 
-3-

Bu projeye göre hükfımct Jü
rum giinliiğü takdird~ şehir ve 
ka'3abalarriaki aJıs,.;.b e'.·lcri i.:ı- l 
tim!:\k ebnck suretilc orts.dan 
kaldırabilecektir. 

ve Na?.ırlar heyetinin emirna- mir vermem. Bu selx.'ble clim.ız- j i 7..ab ede.n müellif ,öyle diyor .. 
dLL: 

namesinde kullanılan tabirler de idari ~lerin olduğıı kadar ic- "Bizim fazJa mikdarda ilim &-

şunlardı: İ 1 k 5 Ö Z rai :şlerin de tam bir tarihi var· damlarına ihtiyacımıa yoktur. 

Cibuti valiai Mösyö Şapo Bi-: 
aakla 21Jevcesinden saat 3,5 de 
Mareşal Franşe Döspare şerefi· 
ne verecekleri bir kabul resmi
ne davetname aldım. Derhal i
cabet edemiyeceğime 'dair ceva.b 
verelim. Bir kere mütareke gunU 
bir Fransız resmi hükiımct kcr 
nağına gitmek isteyemezdim. 
Akrıama Cibutinin Humbulu 

denilen bir mahalline gittim. O
rada harbi umumide Adisababa
da maslahatgüzanınız (Konsül 
ge N'alimiz) bulunan Mazhar 
bc~ın kabrini buldum. Ziyaret 
ettmı. Fatiha okudum. Kabir 
harub 01makta. Memleketinden 
~:.nkt~ vefatına ve Cibutinin bir 
0:C2ıntlc medfun olmasına çok 

ınutecssir oldum Gö ""''"~ tuta d . z Y~ınu 
. ma ım. Oranın *'n h t , 

bır . r· a lTll 
m 12 tunanına p ra verd. 

Kabr bakmasını ten . ?11· 
l-fükunı ti bih ettim. 

c mc a~"deceğim. 

* 1 
ba~- Tcı.riui~ani 1930 - Çarşam-

.,A:_rn,.ıı Sarbunıken vapw una 
1t.. ım. Alman murahha.<u <la 

:ratw ... r Vapur 12000 ton. y.._ 
nı ve ııek temiz. ~amburu ımrl
ı. ıı du. 16 da Siıv ~ va""?l 1.
c t ~rn ~ız. Vapurun müzikas1 da 
e .! eten pek tenha.. Ha-
'• nn 

AJ·dcni,. b ıu' an ... eı in ı· hç 
ol S ve aLLi.. 

maz.. aat 6,5 Aden . tik -
metini - ıs a 
. . gccıyonız. Gramoton 

sıf;.~ lngiliz havalanm çalıyor. 
un gece yemekten sonra 9 

ia v.a~~run 8 kividen ınürclckc 
n l . kısı dans havalan c;aı/ 
ı 7.J kadın ve erkekler dans etı~ 
lıleı·. 

&1 bı ı r t kende beraber seyn 
lı t• . -
b. • ı. ı . ı~1 Almaııyanın Adisa-

,; a bonderdigi heyeti mu • 
1 hhasa reisi v ... purdn almanca 
v u u· ıg ızce Yazılı dünya tel211.f-

tasyonJa manevrnlara gitmek 
Uzore ik<>n mühim bu <>uikast ol
mu.q. Üç defa kendisine kan, 
verilmif1.. Japonyada arz hare- j 
katı dursa bile el ve kol hare- j 
keti durmuyor .. 

Vapurun birinci mevkiinde 1 
Çindcn uzaktan gt>len Almnnlar, ı 
Iııgifölcr, R!Miar bazı hansız -
lar da var. Fakat her lıalde biri
birine yabancı soğuk bir heyet. 1 

Beıı Alman senr;ııd1..:u baska 1 
kimse He JÖl'Üt?müyorum. Han
gisinin fransızca bildiğini bilmi
yorum kı, m ayacak ta değilim. 
Yarın zaten deniz seyahati biti
yor. Sil\ CJ şe çık ca ~'llll. 

Serinliğe diy~cxk yok .. Balıri
ahmerin böyle Jıoş halleri de 
varmış .. Cidde istilmmetini ge~
tik .. Allah bu menhus şehri bir 
daha gfüıterme. iıı. 

Gemi kaptaniyle görüştüm. 

Bremeııden Çine iki ayda gidi
yormu~. Her def asında iki haf
ta evde kale biliyormuş. 

* 16 •r rinlıani ln30 - Pazar: j 
Bu sabah pazar olduğu i~in 

lt cm bun dini !4yinine davet e
nen 'Lfr .ıava 7,5 ta uyandırdı. j 

Dıkı. l ooiyorum; ve tabii her 
1 lir< te dikkat etmektedir: Av
rupaWar. Amerikalılar umumi -i 
yetfo I ıı istıyanlar hatta bilhas
sa Habeş lııri..,tiy~nla.11 bize nis
bctle o kadar mutaassıptırla.r 
ki. Akabe körfeziyle Süveyş 

kr~:>fezinin vücude ~ctirdiği şi

bilıcez.ireyi ::;rığda bırakarak i
lerliyomz. H('r tarafta kumluk 
''C lrnru tepc•er .. Baktık~ in-

1 
sana keder geliyoı . n ı kum. t~-ı 
peleri ve yalcın kayalıklar ıçın 
kac yüz bin 'rürk ı.eda edil:niş .. ı 
Bnri bir istifudeı ıiz olsaydı .. 

Bil poe 12 de SüYe)'IC çıka-

r 
cağım. 

-SON-

Hava tehlikesinin yalnız şehir 
ve kasabalar için Jeğil i>üfün 
be~ıiyet için korkunç bir afet 
teşkil ct.tigi şu sırada yurdu 
herhangi bir kötü ihtimale kal'Şl 
korumn.y.ı :ua.!:uf bir tedlJir hak
kında sövlem~~ek sö:ı :;oktur. 
Ancak derpif] olunan t~1birde 1 
yangın tehlike ıini önle~:ek için 
nehir ve kasa.bala't'dnkı ah11ap 
ebniyenin }ıiikümet tar~fm~~m 
istiml5.ki bahis mevzuu oldugu
nn V<' pek ~ok şehir ve kasaba
mızdaki emakinin azim bir ek-
seriyetini de nhşab binalar tes
kil eylediğine göre hudanekerde 
herhangi bir tehlike ihtimali 
lı.arşısında hükumet tarafından 
istimlak edilecek binaların he· 
yeti umumiyesinin ortadan kal
dıtılınıyu.rak bazılarının yıkıl
ması suıetile biribirinden ayn 
adacıklar ,·iicudc getirilmesi JP. 
yangın sirayeti iht~mı:Iini ~,h· 
did edecek bir tedbırdır dcnue-
bilir. 

Medeni gcGin<'n insanlık bu
gün i.)ylc tahribk:"ır har~.v~sıta
lan kullanmaktadır ki sukun ve 
huzur içinde yaşıyan sulh sev~r 
bir camiaya namerd bir hava 
taarruzu ihtimali karşısınd:.ı 
kendi evini, barkını kendi elile 
yıkmayı dfü;?ilndünnesi bile o in
safsız l•arb hakkında kafi bir 
fikir verebilir. 

Fakat bundan ne çıkar? Son 
dakikaya kadar cıulha bağlılığı
m isbat etmiş Ti.irk milleti gibi 
kahraman ve feragatkar bir 
millet nihayet harbe khar edilir
se yuvasını elile yıkmak, hatta 
canını :-ıeve seve föda etmek ba
hasına <la olsa istiklfılini, şere
fini ve nan1usunu korur. 

Kücük fakat kahı·amaıı Yu
nan milletinin dosta da dü~ma· 
na da parmak ısırtan fedakarlık 
mucizelerinin mm ?ı;te bu zorla 
harbe siirilklemenin nefisde u
yanchr<lığı öiçü.si.iz fedakarlık ' 
ve bayatı istihkar hissinde giz-ı 
lidir. 

Hüliu;a hakkından emin olan 
başka tUrJU döğilşüyor. 

[Bahriye Nezaretinin bütün dır. 500 ilime malik o1maktansa 
muamelatından Krallık ve paı·- - -- Eğer bu yazılardaki karar ve 500 çiftçiye malik oimak daha 
ıamento huzurunda mes"ul.] y emirlerin büyük" bir kısmında bi- iyidir.,. 

a Z a n • Bunıı taki~n İtalyan ünivel"-
Bahriye Nazırlığını 28 mayıs ,-- • --, zi hezimete sürüklediği iddia o- sitelerine büyük mikyasta t.aıı. 

1915 tarihine kadar devam et-~ 1 ıunacak hatalar varsa bu husus- didal vaudi!di. ltalyada üniv~ 
miştir. Bu müddet zaıfında şu V • (ÖfÇİ 1 I tak.i kabahat bana aiddir. sit~)i Llcınal etmek biiyUk para-c 
had:.selcr cereyan etti: Eğer her hangi bir kimse ba· ya mfü:cnıkkıf bir iş haline g~ 

Almanyaya karşı göze alınan na a!d olmıyan bir şerefe istih- di.t 
harbin son hazıriıkları, daha talyay; bugünkü harbde ma-

Vakıa hu escr!.c1·, kitaplar veı kak iddiasında olduğumu söy • duu mev.im· düşüren Amillerden 
muhosanıata başlaıımadna ev- etüdleriu t;r çoğu, b:lh3Cttik~eri lerse ona şu ciheti hatırlatınm: biri dt: muhakkak ki ilim ve tek-
vel fılouun seferberliği, ab1oka- ak' 1 d • 1 Ben, tnailiz Kralııun bahriye- n:ğe karşı gösterilen bu likay .. . v a.nrın ccrey:.ı.nın an pelt az ı:.· d'dir 
nın tatbiki, 1914 sencsiııJe diın- zrunan sonra yru-JlmL~dır. 1 sinde fevkalade zekllann doğ- 1 • • 

yanın dört köşesinde bulunan Buniarda 1911 ve mı:; seneleri nı, hiç bir tesir ve kayd altın- Bugün İtalyan tayyarelerinin 
tngiliz kuvvetlerinin lnhl'\idi, Ok . kıymeti İngiliz tayyarelerindm 

fi 
1 

fikir ve 'ntibalarııun 1918 de ve da bulunınıyan mesaisinden ıs- 0 kadar aşağıdır ki, Alman h&-
yanııslarda ticaret 1 0 arımızı ondan soııraki :;enclct·dc tccrü- tifade cttiın. Bahriye N~reti - va kuvvetlerini imdada çağır • 
tallrib eden Alm8.'n kruvazörle- belerin '· c ilmin kudretli ve kat'i nin ve filonun bütiln nıcnbalan mış olmakla İtalya bunu bizzat 
rile konsan genıilerinirı t<'mizlcn ziyası altında gözden g~irilme- beni bol bol tenvir ettı ve kendi itiraf etmiş bulunmaktadır. Ay· 
nıcsi, 1014 ve 191& de Jngiliz fi- si kabil bulunuyordu. Ben baş- muha.k~memi, 00.~ıa ı, da bütUn ni teknik gerilik gemi inşaatin-
losunun -yeni inşaat ıle lalMyesi ka bir nıetod takib eltim: düııyamn <.>n nılfü ınmel bahriye de, top imalatında da mcvcut-
1915 de Alman tahtelbalıirleri- tur, ve bütün bunlar İtalyayı u-

Devl~t menfaatinin me\·zuu mutaha.ssıslan bulunan kimsele- çoruma doğru &!vkeden amill<'Z 
nin ticaret gemilerine actıklan balıi.<J olduğu her vak'a zamanın rin muhaltc.rnelerine tatbik et - meyanındadır. Kimbilir bu fa
taarruzuu hezimete ve bozguna da tarafımdan yazılmış notlar, mekten başka bir şey yapma- şram ideolojisine kurban giden 
uğratılması, Çanaklmleye karşı muhtıralar, mektuplar, telgraf- dm. kaç müstaicl, fakat fakir oldu· 
taan'Uz.. lar ve talimat vardır ki bunlar Harbe takaddüm eden meş'• ğu i<'Jn tahsilini ikmal edemi -

Gene bu müddet zarfında, yen İtalyan genci daha mükern-
tarihin ve zamanın kabul ettiği um senelerde iktidar mevkiini mel silihlar ve tayyareler imal 

harb başlamadan evvel Britan- vesikalardır. Bu vesikalardan yüklenen ve harbin başlangıcın- edebilmek hususunda İtalyaya 
ya İmparatorluğunun deniz mu- bir kaçını nesretıniyorum. Mak- da ilk safhalanruıı harikulade büyük yardımlarda bulunabilir
harcbelerine aid pUuılarımn ta- sadım ba.zı Mh~\ hisleri bcyhu- tehlikesine karşı koyan Nazırla- di. 
mamen gözden g~irilmesi, İngi- I Bizde ise bunun ak ·ine üni· de kırmamak, dost milletlerin rın politikasını çekiştirmek mo-
liz donanması için hem sür'atli vcrsite tahsili fevk lade ucuz • 

!!llrurunu gözetnıektir. dadıı·. Ümid ederim ki bu eser, d Orta ı -11· b' ı hem 380 santimetrelik toplarla ~ lır. .bu ı ır m eye ıncn-
Babriye Ne?.aretinin işlerini hiç olına.wa memleketinin iyili- sub her genç yüksek tahsılini 

mücehhez ve petrol yakan harb tanzim ederken yazılan başlıca 3ini istiyen, onun deniz hizmet- ikmal edebilir. B' naenaleyll 
gemileri inça olunması, deniz notlar her hiidisede kendi daire- lerini, idari tesislerini, siyasi ha- yüksek ve hakiki ilim adamla· 
teslilıatının tahdidi hakkındaki .. ·· rı yetiştirmek hususunda ilk 

• üks" ek· raıA k ti · dog- yatını dü.~ünenlere ho3 gorune-teklifi Almanyanın kabul etme- mm Y • ıc uvve nın - f}art bizde çol: mUs:ıiddir. Fak:ıt 
rnesi, Britanya donanma.eı için rudan doğruya mes'ulü olduğum cektir. buna mukabil "Ünh "r ;tcdcıı 
parliiınentonun o zamana kadar kararlarını ihth-a etmektedir. Ve ümid ederim ki nihayet, sonra,, dediğimiz saba çok •'<>

Bunları kendi tabirleri ve cilmle Büyük Britanyarun ve lmpara- raktır. Klasik bir tah .. il devı:c3l 
esirged1gl pek büyük tah.~isata torluğunun, muharebenin bil'-•ilk olan üniversiteyi ikmal eden 

1 ·b· ı...::clis ı lerjyJe ne~ediyorum. ., 
razı o ması gı ı ıuı e er var- ihti1açlan esnasında fena idare gençlerimiz llso muallimliklerin· 
dır. Keza Bahriye birinci Lordu de v~ya ]Jfemmiyetlerde ziw·nn o-

mil . edilmed\ğini kabul edeceklerdir. · s h ı b Benım Bahriye Nazırlığım es~ ile birlikte, filoları ve ge en dilnı"'ktedır .• ün e yok ti un· 
nasında Holanda sahilleri açık- harekete getiren başlıca telgraf- V. çöRÇtL lara da memlekı:>t muhtaçtrr. 

----------========---------- F:ıkr.t hic olmazsa bakikatcıı 
lannda üç kruvazörün başına yüks..')ic istida<l sah.ibi olan on 

gelen feliiket, Coronel'de bir fi- Otom 0 bı· ı ıa· stag" 1- valıud yüz Üni\ersit rnezıı i\· 
lomuzun ziyaı, Çanakkale boğa- il dan hiri kendisini ilme \'Cr" l ·'· 
zını zorlıya.n bahriyemizin mu- m('lidir. Bu sayede v\ikı::ıek ilım 

vaffakıyetsizliği hatırlarda ka- ~ J k / ee adamları y.o.t istirebilm{'liyiz. 
.1 evzi işin e Vesi Q USU U Bu nasıl olabılir? lacaktır. Kolay. Hükumet h r St>.ne Ü· 

imtibanl ... r açm lı V"' t , yü . e-
BENblUSUL1JM ı•hdas olunuyor nivcrsit"' me ır l rı r.ra Ja 

Bütüu bu vuk'alara dair ge- den mü na cnç!"'ri > · upa· 
rek lııgilterede ve gerek iliğer Avrupa.dan ilh:ı.l olunan oto- de Y"tmİ-:ıini Anadoluya gönde- ya göndermeli, ı::ıadecc ilim,e uğ-

l rınd"n ı...~ • ô 
... "' ~nı alakadar cdocek,----------========---------

b ı ı· ıni okudu T . nf 9 T . 

A. C. SARAÇOÔLU 

- · "' e M -
~iani tarihli itli. llarlciye Vcki· 

reınduz TeVfik Rü tü Bey Ccnev-
~n Ronıa "d da.ki • yn gı ecek ve ora-
knı ~rka.nı siya&ye ile r,-örü~

. Bund:ın roanda Türkiye 
.~an: Bulg .. , Macar hilku~ 

V ~ırınden mürekkep bir blok 
lı..ıc cret" • 

• 1 t 1 ., ırı ek ve bu blol.a 
1 K ltatya da girecekmiş! . 

ti.1 anunuevvcld ' 1ngı'lterede 
u n ıc iıntir 

1.1 a.ntclesini11. grevi 
:l. enıyornıuş. 

ingilizlerle yeni ticari 
müzakereler yapılıyor 

memleketlerde bir çok yazılar mobil ve ot.obüs lastiklerinin rec~l: ve yüzde otuzunu şehri- z"S.Stıklan takdirde kendilerine 
y~ldı. Bu vak'aların kahra - tevzii h·ıkkında Dahiliye Vckü.- miz şoförlerine taksim edecek- hayatlarım ra' atça t<'..ınin cd~ 
mnnlan başlarından geçenleri Ietinclen vil.ıiycte yeni bir emir tir. bilecekle~i- birbultadhsıent baAğla .. 
alll< ... tt.•lar.· Lord ı;ı;.,.er ve Lo. d "~bug· oluıım u ttır malıdır . .u;ta:n a 'eya nk!l· 

,. ., 'lil IA: 
1 

• Otomobil Uı.stiklerlnden yü.2de rada hal:ild ilim adrunlarıo n 
Jellico gibi bir ~okları muhare- Bu emre göre glimrü:.1er~ ge- yetmişi şehrimizde te\·zi olu- müre'tlteb bir ak::ıclcmi kwma ı, 

İngilizlerin memleketimizden 1 tcdir. Tiftik pır~catctlarm1n 10 beye nid hitdiselerle bunlardan len l:ı..;tikler vili~· _tin enırine 1 nacak ve yüzde otuzu da Ana-ı bu a ~ademinin him2vcsinde "'Ok 

cakla 10 ·ı gu"n CV\'Cl yaptı!d:ırı lisans ta- ~ıkan münakaşalarda fikirlerini verilecek ve tevzi işini vilayet doluva ı?önderilecektir. genis v~ lıer ılim su~si men ub-
yenıden satın ala n mı - k · ~rı· t · ., . ~ larını tatmin cd .. ce~ bUvük la-

dd 1 . lehlerine Yckaletten eltı.n Ct-JVnb açıl:ça yazdılar. organiıre edcec tu·. w ı ayet evzı Şehrimizde bırakılacak olan 
yon liralık ihracat ma e en - ı Bu ali Bu hususta Alman raporları işinde evvela resmi devairin e- boratuvarlar tesis etmelidir. Av-
nı·n n"'·.;rlerı"le fı'yatlan H•enn· del verilmemlştir. m arın fi- kamyon ve otomobil lastikleri- ruz ada ihtısa"' tahsill r :ni ikmal • • ~ u .. · d tn u·zı ı da ""k ~ok~ur ve Alman CU>fleri lindc bulunan vesaitin ihtiyacını d 1 b 1 d .1 A ta Ankaıada müzakereler cere- ya an urorın e b' 1 ere ne- r~ - """ ııin tevzii için de vesika wıulü e en gPnr ~r ura ar n ı mı • 

nilz bir anla"'ma teınlıı edile - tarafından yazılmrntır. Aınirı>J nazarı itibara alacaktır. Bu iti- harrilerde bıılunabi1n,elı. ayrıca 
yan etmekte olduğu öğrenilmiş- m<'miştir. TE'klif ciliien fiyatlar Fon Tirpi~, Amiral Sheer hika- barl.ı \':tü.yet ın:ık:ırnı her resmi ihdas olunacaktır. bilLüıı cn.lısn afor aylık i'mi me • 
lir. Haber aldı~-ımıza göre hü- dünya piy~am fiyatlnrının dil- yelerini I!aklettiler. deYalrc bir tamim göndererek Lastik isti~·~n şoför, \"eyahud mualar vasıt.ısiy!e r.e di'm"-

1
.. * kümet İngilizlere vereceği: nunda bulunmakt<ıdır. Diğer Biltiin bunlarda bana. ba~ lastik ihtiyaçları olup olmadığı, motorlu vesait s .. hibleri vil!ıyete lid:r. Bu ş kıldc kurul cak ı>ir 
" T .. _....._:_ 50 000 bal tift"k stokla"ı r ı ull l' ti · ı ,.,rsa ne k"dar ır..-tik ı'stedikle· m .. r.acat ederek birer \ esika a- ilmi teşrltViildeıı memleket fo'V· .!: --,·-&ili 1930. Pe?§em- , ya ı · tara~tan yeni sene ma 1s eri • mcs'n ıyc r.r ısnad o unınuştur. 4• ,.~ Uö kalıidc istifadeler tem:n ed bi-

B m elde bulundurmak ıçın yeni den Almanlara da bir rnikdar Bu mc<i'uliyetlerden l~urtulımı.,;;a rlni sorarak tcsbit e<lccek ve bu la • klar •e bu vesikaları tica - lir. Memkk t ı:ıanayii bun rlan 
. u abah 7,5 de trOlnb mahsul idrak edilinceye kadar 

1 
tiftik ihraç edileceği hakkında çalt.,mak hem hu.kı<lm, hm Ya· lüzflderi aymlıı.tan sonra, geri rethanclere ibraz ettikleri tak · ı <;t)k i.:;tifade örür. Memlc? tte 

. ldıl bir çalı§iyle yolcular uonun dığer memleketlere vermemek _ l şayi::?.lar dola.şmalttadı.r. zifcmdir. 1c~Jan kam,;; on lastiklerinin yüz- diı-de lastik ~1 •caklardır. bu ilmi lı .ıyetı bir an evYcl ·a-
rı lar 8 d yan- ratm:ılıyız.. 

n B . · e knhvealtı var. l'.!_.,~_.~lllm'!'..,.~!!!!!!!''!!!~ec!'l."!"- °'•-=''111!!!!~~!!!!!!!!!~==~~!!Jlll!~~!!!!!~~~~~~::! a•-=--:.c:..--=::ıı•_,,-~·~~!'l':ı:rtı::ıı·--;ııa;:~w~:m~a.ı:ıcw~• =--- MURAD SERTOGLU 

-~~~~~.&~fu - ~~~···~~. ~c=============================~, - ffi~~~~~~~?----~===~----
11 ... u: rtevar. Tras olduk an hiç bir zaman Redlong ve hem A o t s o lJI fakat bana büyük yardımınız Avtıkatlar h~~ .. k•Kın-

l b c 'e c ktını 't-g·u 1n ~~ D ~ c. ~ ç o r - d 1 d s· d"' C"""r"t aı-ı·-r <'U · · .1.11 ı Z· palarmın ortağı olmadım. - lJ u· ~ --,.. O rnn U.. JZ ... n -.-.. " 1.uu.1 .. 
nde kUçUk k""'-ek1 .. ~ıe ZABITA Tefr•"ka • 

uın +~ '-ta •lW "" b-riltcre pcli:; idares1ne mensup L J Jak genç kıza dıkkatle baktı: d ··h· k ı 
'zd'-c.ı.ukl . parçalarını tcbe- ROMANI Jl T D No. 10 a mu ım ~rar ar çı ı eri ve nuınaraıadık bir hafiyeyim ... İki buçuk sene- .,, .!!S\ y ~H ~ P.;:I ~ /Fi O _ Edit asil duygunuzu ben- ;: w" ~ 

dairelere ·rü - dir. Marki dö Olmstidin nıüccv· j (gJ 'U ~ U s:; ~ w ; den saklı:; orsunuz.. (Baı tardı 1 ınclde) 
ı Q..,., · p oynuyorJar- herlerini çalan lıır ... ı~ı rı polis iıi. ro'""'ln ""'tbı'k ··deceklen· u"cret 

• •• 1 .. ııUn ısmini tabii öirene- ~ - '== Edit güzel gözlerini utanarak ~ uı ~ 

' 
un. Dün gece ve bu sa.b .. 1.. direktörleri 4'.rısorlardı. Niha· önüne eödi: tarifesi bir kodeks halinde :ha-

a d ca.u " t ltı d b . he . ...i ~in bagmıza kazmayı vura - Bolorıya :JC!ırinin en mükemmel ı verecek iniz.. zırlanmıştır. İkinci sınıf barolar 
p nizi sertti. Epey biiyük .,c a a3 r u ı':'.c ru me- caklım Ye benim .. ~yyarenin otelındeyiz. Şehrin en büyük ve 1 İkisi de gülüştüler. ·- Evet, ba.~ka bir duygu.. birincı sınıftan yüzde yirmi V9 1 1
000 
.. alıır Vardı. Bereket versı'n nıur etner. Size &.."'d!ong ve ar- · i d k Fa.kat sizi haydutlardan biri ü"üncü sınıf barolar birinci ot• 

. tonluk kadaşlarından n::ı.sıl ı?iıphcl"ndi- ses:ni ' .; 'ttiglnız zamau demir- · m~hur o toru size bakıyor.. _ _ Artık tayyareııiz tamir e- ,. d 
1 

k 'sbe -1 

)t vapurunıuz "Ok -· lemistı bile ... Ham1onu hasta- Uzun bir uyku tavsiye etmişti. dıldı· . Ufak tefek b""ı muame- sanmı tım .. Öyle ya .. pnl'afjütle 1 ıuftan yüz e ur nı tinv.e Urakhydı da -s gmu anlatırım, yalnız ş-Jnu süy- • •ı.c. uruz bir tarife t&t bik edecek • ınnıyord bu dalgalara al- liy"yiın ki... haneye göt ürmek f' rlııi orta- Bırakttk ... Uyudu•mz .. Lcıte ~im- lelerden sonra cna tekrar sahib ta yawma kadar iruncni1, bir lerdir. • 
·tmiyoru~. Uiç rahatsıahk lııs- - Fakat... fakat.. ~ a attım, kabul etmcd"'er. Ni- di de uyandınız ve her şeyi ::ın- 1 olacaksınız .. Şi ııdilik ho~ça ka- tesadüften fazla bazırlanm14 bir Avukatlar haysiyet diva..-u 

" 
1-an he Fakat · d be . .. ·· ha'-'\lt başka bir balımıe bul - !adınız artık.. lın ı>lana bcnziuordu da.. avukatlık ltanuuunda mevzuıl ~u Yeti nıuraıı - sız e nım sozu- ., .. ., 

i ohnasaydı kiın• 1 hasa re- mü ke3meyin.iz ... Yalnız şunu dum, ve polise haber verdim. Jak derin ve rahat bir nefes Edit gitmek için ayağa kalk- Ve bu sefer Jak genç lnzın bahsedilen meslek sigortalan 
.. ı.tun ın e konn"a- sö 1• . ld 0 k d 1 . ti k" ll . . 11 . · 'j hakkında da kararlar vermiş-..... acaba? Almanlar -v Y ıyeyım ki, Fayıısintin mii· Bütün polis kuvvetini üzerle- a ı. ·" ar neşe cnmış ·ı, mı~1.ı. l''akat Jale kolundan ya- e crmı ~ en ara ına ~ı.ı. ı: tir. Bu hususda millt bir sigor-
sonıara kadar İngilizce gar. cevherlerini çalan benim, fakat rine saldırttım. Fakat onlar ::-:ırkı söylüyor, oturd ı~u yerde ltaladı. Edit, dedi. Sizi çı gıncıL sevi- ta şirketi ile anlaQma yapılınıt-
yorlar .. 9 da bir . konuşu- sahibi ile anlR.ı,~rak bunu bir yeti;ıinceye k"dar, Jmzma sizin sırrı~ ordu. Çiinkil Mis Edit hay-! - Rica ederim. Mis Edil, bi- yorum.. tır. Her avukat asgari 500 ve 
ler. Gtizeı sınema ~rdi- hırsızlık gibi gösterdik. Mak- bn;ınızı p:ırçalıyabilirdi. Tay - dud değildi. raz daha oturun~. dedi. • • • • • • . • • • azami 6000 liraya kendini si .. 
Fakat fibn ~ Vardı. sat onların beni hırsız bilerek yarcmi alçaltarak tabancamla Mis Edit devam etti: - Fakat artık gi .. inmciı ,,:niz.. • • • • • • • • • • gorta. ettirecektir. Azami si-
Ahııan aef"ıri u IU'llıktı, sıktı. yaklaşmalan idi. Bu hırsızlık nişan aldım, ve tam kazma ba- - Biliyor musunuz ki, ikimiz . . . . . • . . gorta mikt.anndan ancak 55 ya· 
dUaı etti "---- Yl1tnada tekad • vak'asına kadar adalarına gı·r- . -· ad t ban de çok zcngın· olduk.. Bir hafta sonra, bütün dün- mna kadar olan avuk. tlar isti· 
lı idi. ~ · ~ SJcak ve rutubet şınıza ıncccgı sır a :ı ca - Bir saat sonra, hususi ve çi- ya gazeteleri. ilk sayfalannda fa.de edebill"ceı-ter ve 55 vuıı,n.. 

4&Pllkaıı b' - mem imki.nsı7Jdı, fakat bu vak'- mın mermisi azılı lrnydud Dcy- Jak yme ~~kınlıu: tı: kl ı b · J--:ı Yordu. La... . "'~-te.r i,._.,. edi- ~ -?> çe ere eze ımış bir salonda bı"ı".:~ı. harflerle "U haM..rlerı' r!an daha yukan olan avukatlar 
..._ane -rb -- adan sonra ortak olmayı teklif linin kalbine girdi. Yere yıkıldı. - Zengin mi dediniz? ba.~başa yemek yiyorlardı. .1ua. "' """ ' ROOO liraya kadar sigorta olabi· 

ve ondan evvelki ah ı UDlUJniye ettiler. Adanın Dalmaçya sa- Tabii bunu gören Redlong da - Tabii canım.. dö Marki Bütiln gru-.eteler ikisinin de Vt:riyorlnrdı: leceklerdir. 
:ok konuştuk. Çok v:::: bir bilinde olduğunu biliyordum.. tabana kuvvet kaçmağa başla- Holmstid ortaya koyduğu mü- muvaffakıyethıden bahsediyor ' "Me~ur kadın P- lis hafiye- Sigorta primlerini ödemeyen 

aiye karışmış bir 7.at! ve- Şimdi az çok bir şey anlıyorsu- dı. kiıf<>tın yüzde onunu aramızda fotoğraflarını birinci sa'-'faların !erinden Mis Edit Flemin3" ta- avukatlara birkihtar va~~~~~ 
n •· " ıunlillfl Fransız tayyarecilcrin _ , .e yine ödeme ten istir.kru ~ * uz ya.. Ötelti hayduclları yakaladık. taksim etti. da ne.~ediyorlardı. se 0 avukat barodan ihraç oıu-

15 Teşrinisani 1930 - Cu Jak: Çalınan mücevherleri bulduk. Jak yine başını eli ri arasına. - Bu işte sormak istediğim den Jak Mörsol iie bugiln Pa· nacaktır. Bu karardan ancak 
tesi · nıar. Ev t b" riste evlenm;şıerdir. Mes'ud çift ed vuk ı.. 

& ~--- - e .raz... Fakat siz ralıatsızdmız, füi ı:ıo- aldı. f;Oll bir sual daha var, dedi, ni· 
1 

bal 
1 

. fakrü halini isbat er. a a 
k ~ sefiri telgraflarda o- Diye cevab verdi .. Şimdi tev- lis memurunun yardımı ile sizi - Fakat işiniz var. !.!ilano <;in beni yanınıza aldınız? Ben·ı er ay annı geçırmek U7.ere lar müstesna tutulacakbv~1buzr IUDU§. Japonya Başvekiline i • ._ kif edildil - i? tayyareme aldım, ve buraya <"e- hava meydanında çenesini yum- siz pel,UJi bu işi başarabilirdi- 1stanbula hareket etmişlerdir.,, lanu sigorta primJeri ag ı o. 

~ Biia..:11r bı'r polis ~mıs· 1·, tam t' d" . 1 t.• cluğu baro tarafından ödeneceJI. 
... ~ ..... • tr.~ ır ım azı ... im .. Şimdi talvaı:·.m 1'Ukladığ1nız zavallı pol.isf' ceza niz.. - SON - tir. 



• 

JAngaznlı, basrnnu11 sol elini j 
ny \iarmı ve topuklarnnn ~ -

- 1 
smdıın çıl:::ı.rmağa ve, !tiol!a.m~ j 
vıwiyetini dağıtm~a ç.ıhşryor - J 
du. Askıda olan Motlayı bir o ( 
tm'afa bir übür tarafa. götürU
yordu. ~ahı.t, bir tfuiü Mollanın ı 
elini ayakları ve, topukl:ı.rı ara-

1 sıcJ.tın kurtaran .. '()m ı. 
İhtiyar C&o"'"Ir, .ti~ dnkikn kn- ı 

der r,ünte R31nsınc1 • .l."'ml ve, l 
sa :..-elleri 1ı yecanclan hcyCC!l f 
na ., · Ukiij n bu VC<Zi) et karrı
an Mali n f ~ • ı ... ~ ı · ":e nuı.lıi!' 

ve, hiç b r v, I-"t ma O'.. ya ge
lemi~eğini anlımıı~. Molli, 
pel: yaman bir M:ollaydı. 

L:~gazclı, elinde o! ·ğu hal-ı 
de bir türlü kilıı~ • · a "-::-mıyor

du. Amrmı. cls b"r nnfc:;te ı~u-ı 
çücillc MollLyı a.c:ınp s.rt üstU 1 
yere getircccl."tir. 

öyle ise utngM h ı:: .:en elin
de oıan bir ceyi yayın;yordu? 

Neden çekini.} ordu? 1 te, burası 
gür §i iyi bilenlerce malumdu. 
J3ilmi nlerce ae gruib gözükü
yordu. Öyle ya, haElr askıya 
tlnıij; olduJu b"r hasmı 'tanga
cah neden yenani)'ordn ?. 

IB:ızlian ı;·;yıc s0~·1iiyordu: 

- Çocuğu sırt üstü y~re a
tıp utandırmak istemiyor.. Pes 
etci.ı:ı diye bekliyor ... 

- Çalak ta, amma, in:ıdçı i-ı 
miri a ! .. Pes edip lnırtulsa ya. 

- Aferin 1..f.ngazal•, yine ha
tır sayıyor .. l!arfl!SllldD. üç saa.t-ı 
teJı fazla güre~ tutmn§ olan Mol 
layı yare atmak istemiyor .. 

Hülisa, her kafudnn bir ses 
ÇJ}:ıyordu. Hatta, l:A!yircllcr igin

den şu yold~- bağLI'a.nlar vardı: 

- Molla, pes et: .. 
- Durma. pes et!. 

· ı Nihayet !l~Jde)'l'İa cf cn<li, da-, 
yanamadı. 1hL

0

J'3!' Cı!.mra dö-
- Pes et Mümin!. ncrck: 
Di3t8 &eSlenlyorlardı. BUtün - Ust:ı, ne hal bu! .. Anlarna-

btmlar dört be.~ d ... ika iç.inde o!- d b · · mı u ; ı .. 
du .. Güreşin l.ıtvası değismi§ti. 

M:m:Jt:a:n y nd Osmanfa gü-1 
~ Kanhtır Halid. hem güre- 1 
;roror :re ben de lfollıı.nm vaz·
yetini seyrcdiyor<lu. O da Mol-
l:uun maııcvrar.ım anlnmm,tı. j 

ı.fılwıyet, Lfmgazalı hasramın 

~ clı:..&rlBJll!l.yulea : >.n.te
yj lttı. Tekrar sarmaya gi
rip oturdu. 
~ Moll· • yerden bir ~yır 
~ ti alıp cU 'ei.n.i.n arasınn ko
yarak Jcemir"yordu. 

la; a::lam13"".ın bütün SC!t"?rcifor 
~arnlının, Mollayı kih -eden 
~yıp böyle ıtekr:ır Jcrine 
,se · inden ~eye cı"i rek 
~(i başlc.dıla.l· •• 

- .. c o, d vera gür~ rni ?. 

- :Bırakın ,g"Jre.P ? •. 
Halbuki güre i aıılıymüar ve, 

ustası olanlar ÇOlağın ne y::ı.p-1 
mak istediğini bildikleri i~in 
onlar da §U suretle ıba{;'lrlyorla.r
<h: 

- Aklı ermiyen ka.ru.;mamn! 
Haydi Kolla!. ~ 

~ ~kaı:eıe ediyorlardı. ! 
Bu, ıge :U:iiderns efendi d~ şa&-j 
Jn4;ı. Ba, ne biçim i@ti !. Bir 
tanf: 

:n..ı- WlW-.. • ? - .-.ven: 6--ır mı ... 
Diye bağırıyorda.. Bir taı·af 

ta; 
- Aldı eımiyen karı'!m:l.atn! 

DiJordu. ~'biraz evve! 
lliidn:ril cfeııdiClen haknret gör 
düğü için a.ğ"ZUU açıp bir ~Y 
söyknliynrdu. 

Deyince Cru-0ır: 
- Ben Bize dcmcdjm mi ho-ı 

cam! .. 
-- İyi ~ :nma, Lfıngaza1ı Mol

layı :ışıra ı- il:erı neye :ısırmn
( ı da, tcl~ru: ki oymı:ı geldi.. 

- Nasıl a!:.ırabilirdi? 
- Pekfıl.1. a,..r;ımbf':rcli .. 
- - l!'ı umma, Molla ycnı lme::;: 

k nd· · ym:frdi .. 
Dey;nC"C, Mürleris efondi lıay-1 

ret.c- dü eı ·k: ı 
- All..'l.h. Allah! .• llıJ1: uzta .. 

Ne :.ıi olur bu iş? 
- Olur ... i15tc, :Mollanın pclıli

:vnul·ğı burcd:ı ... 
·-Ne ya:-tı?. 
- Ne y.J:;m~ak anlıyruılnr gili" 

dii. Hocam bal· sen bir €ey crür
m cmi.~.:rl!l ? . 

-- Yrum, OOzı de biroz bu, gü
reşten ruıl:n·un .. Ortada b~r tıey 
yol~tu .. 

- .Moll ınıu eline diklrn.t et-
tin mi idi'? 

- E-:ct.. 
- :r:rm-ode jdi ?. 
-- Hasmının tam ayal. t(-.pU-

ğum n ardında .. 
- :r>:CY.i, Ungrumlı küntede i

ken ınc yapmak istiyo du. 
--~rm~ •. 
- Yooo ••• 
- Nc~c ya:·· .· _'"" 1 
- Dagıtm~:ı. ,.c. cllermı, to- 1 

puk~rındm:ı ayırmak.. 1 
ki;- E !. Ne olaec.k onunla s?n-

1

. 

(Arkası Yar) 

Gar"b bir hidms 
Molla, hafif olduğu için Lfrn

gamlı üç dört dakika olduğu 

halde has:nını askıda tutabi!nıiş 
ti. Fakat, ne kadar cahaladı i.c;e 
bir türlü Mollaru.rı ellerini ayak
larmın anısuıda.n nl:ımamt§ ve, 
vaziyetini ~ğiştirememişti. MOl 
la, bir ahfa-pot gibi ha.smı sar
mak i in bekliyord,u. 

Bu sen leyiiel~Jer Seydişeh e 
şimdiden gelmiş bu :u~1uyorlar! .. 

l."ENI SABAH 

SABAHTAN 
SABAHA 

Hoşa gitmiyen 
bir iku an1 1 

1 

1 
(Baı taroıfı 1 lnti ~yfııc!l!) 1 

se burada ömiiılcrini trunatr:lı -1 
yac~tklnr. Burada, yani ililcnni-1 
lerin yam_ baı;~ndn. v~ öt denwri 1 

yrunız dilencilere 1e' kıfhmıc: 
hizmeti göıcn koğu ıa. i 

Filhakika nm i.ilauCZ\', va1n17. i 
dilencilere mahsus degilui;._ 1 •• -l 
kat istatistiklerclc gostf'ril' hi· 
bu ha:ır mücı esi :ıı ılclıh'l I 
ı:;ünde.nhcri viizde ciol.""an so -1 
!·a!dardan topln .. 11~n dı'kncileJ"in 

rr:t hafaza altln:-. :ılındı!.lo.rı bir 1 
-:.Tf;.r o1mu~tur. Bm fL diloneilc
r~n tevki.fhanesidir. Dılencilik 

mczmıun "-e memnu bir s:tn'nt 
olduğu için yaJmlnn::ı.nlnr 1ı1ah

kemeye sevkolunur, iıaki.katen 

aciz içfadc, hastalıJdı, mnliU <r 
!anlar buray:ı gctiriliı·, adeta 
lm.pscdilirler. Hemen iıcpsj kaç- ; 
mıya müheyyadır vo sık sık ku
ç.a.ıılnr bulunur. 

Bclct.Hycni.n. aC"Z'"'ien olun 
r.1üne\'verlere im bcdb:Uıtiar a
rasında bir yc.r ; .. :y.u~ilt4~ ;~tn..ıne
si •..-akla ~rJü l'/r tasa\·vui'lı, iki
de bi;· .oı·reya atılan te1r.r\lili;ü 1 
tP.:ıcleme1-:bm, karar altma 1ı aimal .. t:.:ln ibaret olmı~1:ur. 

Şüp11esiz l:i beledi:,.c ha Etı' ·tle 1 
memleket jrfanına hizmnt etti-~ 
gt:.ı., 'klUldir. :Karar ~asnda bir 1 

hlı.ı:net mahiyeti de görıteı'.lr.ıym-l 
nez:. Falnıt ne ye.zık ki bövle 
~i; hizmet i~in t,;tulan yol f~n 
ırın.av&tsıZlık olınu5tur; gü~-l 
tilğilmüz ve yazılarını olmilu -
ğunuız bir ~ok ~erleri 

memnun edece1r yaı.'\iP- kı:r.dır -, 
m1~tır. 

Her mem'ej;ette, iıı'ı· tfü·lü I 
san'c.t.ırar ve ilim adiJ.ıın için ay
rı ayrı~ 8elıirle::-den uzak, köy- 1 
lcrde, tepalc.ıt1c ace?.c yuval rı, 
dü.cıkünler evı vıı.rdır. Du:-:ıyt. 

sığınanların i?J~ti ncfi" leri.!ıj J..lo
rumak için onlardan istifud~ 
iml~nları da dlisüııülmilşt.ilr. 

Haftanın nıühim ma,çları Galatasarq 
Beyoğlusı1or, Fener .. J stanbulspo7 

ve Beykoz karşılaşmalarıdır 

nngiin Şeref ve Fenerbah ~ j 
stadlarıcda Jik maçl:ırmın on1 
dördüncü haftası mfü;a.balmları· 
na devam edilecektir. 1 

Şehrimizde milli küntel'C gi- ı 
rcrıok dört takımdan üQli, aşağı 
yukOU"l belli oldu. Şimdi herkes- ! 
tc ayni dü,. Unccler birbirini ko
valıyor. 

lst:mbul dördi\nn~ii olmak 
3a1tiyle acaba lıaJJgi lakım rnil
Ii J; ümeye ginnek ş~~fini kaza- İ 
nacak?.. J 

Nam;-.ed olım iig ktiliip birlli'r· 
1 

!eriyle di~rc!c bu muhim işi 
becermek i14Uı 5imd~ büyUk bir 1 
milr.a.de t>.yc ~lnmL~ bulunu •

1
1 

yorlrtr. 
Bu takımlar puvan $1Il'asiylc; 1 

lstanbu!spor arn Beycığluspor 
(26) ve '\"{..;fa (2ıl) clir. J 
Y~ Beyaj:llılıı.ıın pu\•nnı cli

ğtr!e:foden a.~ağı olmıı.sına rağ

nıon bü.tün gözler ondadır. Ziı.11 1 
Vefo.J.ılnr g~en hnft.a B~iktaş j 
oyununu atfattılar. Bu wrctle 
ba§ta giden kulüplerle bir n1a.ç 
eksikler~ vardır. 

'.L:.tanbıılspor, Beyoğluspora 
gcliuce şimdi onlaıın Galatasa-

1 rn.y, Fcnerba.lıg.e ve ~~ 1 
maçlarından bn~a.; l:;t.anbul~-ı 
porı.ın Vefa. Beyoğlusporun da 
Altıntuğ' gibi ikinci d~rcocde ·e-1 
henımiyeti haiz olrın oyunlan 'I 
kalmtştıı·. 1 

Bugiin yapılacak müsabaka. •

1

. 
laı· n en mühimi Gu:lata.'3ar.ay 
Bc:,rcğluapor, Fcn!ll"b.<ı~e - l.s-

1 
taobulsp il", Bc-y'l<oı - Vefa. kar-1 
şılamn:ı.lantlır. 
J?onertmh~ - · tfünl.<>por 
:Fmı !"bü.lı~e sta<lmda saat 13 

tc ~l.-uı cak olan bu oyunun 
1R .<nhulspo lnlar i!;in cicldi bir 

ve Salihaddin tekrar e;ki ku- tık maç Boğaziçi .ile JW:.._.. 
lüp1erine dönmü!'}lerdir. Bunlar- t~ anısında idi. Birim.1'81P
dan b~ka lstnnbulııiporda.n Ser- re her iki takımuı bütün 
vet ve İsmail de gene Topkapıyı retlerme rağraaı golsüz 
Altuıtoğ maçı iQin takvjy et • İkinci dev: ... enin cW?'dU."1c 
rnlı]Jenlir. Topkepı bu mıı~.ı kıır kasın t>.. bir km:ga.şrJ.tlrt:an 
zandığı takdirde sonunculuğu faüc edım Said B.~çine 
Sillcyr.ıaniyf"yc ,yüklcyocekth'. öbi~et golfürf.ı kazandırdı. 

~taş · Sültı~ gol ma<:1 hı,., :ı.-erdi, lsta 
Sim<liyEı ruıd::ır y·,r.14ğ1 or. üç r-emer büi.itn gnyretıcrim 

nm\'tan bil'intlc ~~ilıruycn kuv- dıJrek l;embaligi temin 
vetli ffiyai1 b<.·ya.dılaııln Sfü"'y - • ~aJ!blar. Fakat çok gfu;ef: 
m:un~'o ılrar§lsmtlıl kOtayhlrla bir l ırlyan Boğazi~liler ralri[ 
lıakimiyet lmrn..rak n1~ faı•kh i gol fırsab vermediler. V-e 
kazanacaklar1 tnhmiu cdilebmr.11 - {) gaHp bitirmeğe mw 

Ve.fa - 8fı3il1~ oldular. 
llugt.in üzerinde. durula~;ıh de-j 'İkinci maıJ I:myriye ile 

1'\.~d m'Uhi.nı ovurıiw-chı.ı1 tı1ri •ic llarpll§.ll arasmdn .idi. 
Yefa • 'Beyko; ka~l2!85ldıt". Bıı :ma(] m5tan sona 
Gc~en devrede y~ t>oyru;lıi:ır heyecanlı nruarla g • ti. lık 
fen!ı ve ~JlSSlZ bir ıoaçtruı ımn- rc.-dc çok clüzr;ü.'"l o~'"!hyau ~ 
ra bir ısa.yı f aı· fa. Beylco1,.-ı ye-1 riycljJ~ Ilny.dnı~ar.,a l; 
ııilmiş!erdL hikimiyot; tesinı.: muvaffak 

Bu m~~ba.ka Vefatı!Jı ınim ı dular. Ve kazr.ndıkları ~ 
kilm"ya gi:ip gm...rniy~_rıi tn-ı birinci d~·re.)"i 2 - O galip .,_ 
yin edecği için -0henımiyctliwr. ti.l'dilel'. 
Milli küme yolunda bütün Uftır- ı lkinei t:1~·1·e hr.tlmıan H;;..~ 
tarını sarf.eden V c.fablara bugün ı pa~h1ar oyunun hemen ~ • 
sarı eiyahhlaruı bir dıu-be indir- düncil d:ıldkamnda Majds:.'"ıD 
nıek ihUmruleri de meı;ooddur. 1 :ıy~ğiy1e ilk ve on rutıncı • 

Sen oy-ımlannc1a bi:- tiirlU • kamı aa !brw.imin sikı ~ 
r.,,ııdn:nan vcnniycn 'Yofa forve--. ik.iıici gollerini kaz:marak __. 
tinin enerjik nan si~ ah ;uüda.- 1 hcı·e vaziyete gelivçı'(1ıler. Bili· 
fası km'filSlndn b<w.a1aynoağı u-1 hh ini takib eden bu gol!~ :F.W,ı.
mulur. &kı ve t,_ 1 ~ullal'iyle yc- ı ıiyelileri lıızlL.ndmlı. Falrot~ 
~ beyr:z fon:,ıt;tc başlı ba.~a güzc.l oyruyan Baydıu:p::;şa : 
bir varl.ıl: olan Sutbinin nntren- d:ıfaası rakipk>.rine :xıyı ~ 
'll1ansm o1musı fo·b~r:yle talmxun vcrm<>.dı. Oyun her iki ~ 
da. yer almn.anu;ı ile v cfa. :;allbiyet goliinii ı.emin ct.m.cl;.f
forw!ti tehlil· \7. bi:- ı,eUl almıır ı:ıin sarfcttiklcri gnyı~le 

heyecanlı vaziyete <rlrdi. 
tır. Yc~l beyatlılar b-aglinkü o· 
gol fın;~tla..~nda. dıı. g· , ,.11 ~mf- l•'ilrat bc1· il<i ı-altip tc bir - ~ 
tnls.rdal--.i gibi bccerik:iliili!t bOa- lü üciincil s::ıyıyı yap~ma(t.Jı::. 
tr.rew{ olurlaı·sa ıı:illi küme yo- Ve ~la<: bu. surct~e 2 - 2 bt:d" 
!undan taınar11i) le 'U~l;!n•ı&cak-' b~ rlıkle nelıc:..'ie.'loı. 

ehemm'yeı:i '\ ardlr. 
F kat hi~ bir ycroc ihtiyı..r \'C 5.- St -rı Hiynbhlarm gO<'eıı hafta. 
ciz mline\tvcrleL·m ·Jileı:w:ilerle 

laı:oır. Bubıfuıltii m!1çlnrındıı ta- --:ı:«--

kırda~~ mm·~·:ı:.,,:.:yetıer te- Galatasaray ıc ü-P •• (•yo~asııorr. lwl ı c.;ıkarchl.Ian 
menm cdcrı:z. 

Nihayet, Müderis efendi da
yanamadı. Meydana ve Mollaya Mesud Türkiyemirin süt .. un ve bolluğu lıu 

sene leylekleı-i valt.tinden iki ay evvel 

bir çatı alfanda rım:irlcnni ta- tkipi tlYneu muhafaza cJcrek 1 
maınlaması :ıkla gelmcJniı;tir. 1!'~ 1 " • ı~cuer ~yuıı:ıuu.: ııaıın l ne.r~ik ıwıe ttepMe1un 

Btih~.c·t SAFA ı omuı.k mtcdiklcrı ınuhakuk .. Fa-

1 .. 
unun kongresi 

doğru bağırdı. ! 

- Oğlum pes et!. 
Bu bağırm~ya. siddctlc muka

bcle eden Cazgır, Mflderris e!en
dinln ııtiJIU kapar gibi bir haro
ketle: 

· huzurlu sinesine çekıui:; oldu 
l- --)il».- ı kat af'~'\ha l.ııı nrn:.ıı fı:Gıicesi ne fudhol maı:~arı 
Sr--l"iz dilenci ya1~n~r.m:i1 ol:ıhilr.? ·"t' 

Yapılau kontrnll.?..ıd. J!.1 ·n _ Fene!r kaybü<lccd.. diyenler.' Dün Ş<.>rd .st:><lıuda mıJ .. tqpler 

------
Diinkii Galatasaray kulübU · 

lliin ~cnclik kong.ı::::.im1c f'~ 
y~t bulıınmrdı~'ınfl:ın kongre..,,.; 
giin !'SO!lraya tdür cclilrni!!tir'. 

___ .._,_,..,.,.., <lilrlcri görü:cn 8 lıi~i .'. kw~n- t a.1,üınac:tklnr ~nnnecii: ·oı UY., Çün 1 arns:.ında tcrti11 utı:luı f udbtıl 1 
Konyada.n yazılıyor: ı Cumlıuri)ctin"n bu gibi ilmime· nıı~ "'\·c h~klarmdn Jrnpu • !-1.l- k!i. S&l'l 15.civeL'tiilcr bclrlcıncdik- mBçlarm .. '\. dev:ı.ın Nlilo!. , 
Kcmya vilayetinin Seydi"~·hİI' J sallc.kıymct vordi.C:inden icbıik-1 b:..ta beelamm• l!r. 1 k..ri mnğıübi) eh BcykP-~ knrf:.,· ._.._.... - A:ınruı hocam, ne yapıyor

BUll?. 
Diye mukabele etti . .Müderris 

efendi, ii:nıidi kcınniş olduğun -
dau Cazgırın mukabelesine me
telik vermiyordu. 

kaz:m: yazın yfŞlliklcr arasına 1 le ba.hsGd.~ı elt Y ckaletiL"lizc te- sınua lutıktan ::ıo .. r.ı aı. ·'ı ~-u-
gömülerek ne kadar §irin Ye gü- 1 §ektUr ediyor. Zir:ınt Vel;:filcti 

1 :.ı. ~i'..s-r<o:u:ı ... ar:aım .ı' . karı Be:>o koz ayannua oltm ls- ı waı;;ı• =-
zıel ibir manzara. nrzeder. Kıffin 1 banıı mc:;cleyj old~·u gibi füt- r:rt.-z kumıı~ı.ım·ı hiı" r•. ~re.· 1ruıb:1:. pom da y®ılceoı.·Icrini 
da tamamen bunun aksine ola- ı fen bildirmişti. Iloy.ıt• ncş· l~dıı r.11 biı· ~ 1. 11 taht ı.in etmek yerin<'.le o1m&sa ~ !S1 

Yr.ırdda Stı!ıah 
~~ ...... --···~-.................................. ,_. ..... ...... 

rak esen ~iddetl.i cenup ruzgfu--ı Scyd; .. eıı·r Ye Cİ\'c"'lna il'kkı- :rnrotılnn ii.)r.. gerek. ~ a 
lan ve acı soğukları çok dü.~cn harcı gclc·:e1- GOnb:Uı::ı·dr. giden <xa1~ı.fo.sara.y - .Beyo~fa ... 1t0r 

Hatta, Ca.".gırı eliyle itti ve: 
- Ne söyleniyorsun usta? .. 

Çocuğu sakat mı edeceğiz? .. 

k.arıyla B(ilırct bulmuştuı·. f icylcltleı:- .) a. A.lmau.J t.<lun \·'ya. Ifarturun mühim ruaçJarınWın 
lıluhitimiziıı bu durumu vakt!' Ai.rikatlnn gc ·yor.~r. İki meın- ~ bi· i de C':ıla.tasnray. Px~oğlus-

muayyeninde gel~ göçmen kut· I lcl· tin lm.ııgisinden gelirlerse (Frl"nsı::rn) ııor müsabakasıdır. Gcı;cıı dı'.'Y-

• 
z,~ .fJ 
25e~ 1 

-·-Ve, bu liıflnr1 bitirir bitirmeı. 
meydana ve, Mollaya doğru tek
rar bae,ôırdı : 

. lan ekseri seneler pek ço1t telef 1 gelslnlar her iki l•Jsım<la ~imfü Aınerıt.:ının MetrqJ1 !ıtc onc- rede l.;erabeı~ krt l m Hti t~ ]Gın-
olmalaruıa sebebiyet vcı::ir. ! !ngilizJeı in amruıEIZ lxıml.Hn'<lı- ı·asıı~ı·ı en v3rluk yıl•!ı.ı. unn b11 oyuııd:ı lırıngisinin ka- BU 

İ
N CRACE MOor.ı:. -

Bu hale raf;'mcn muhacir kus- mruılnrı nltmda ha1·ı,bcyc dön - • MEL\'YN oOVULAS zanacağını kestirmek biraz güç 
ist;hsal çok • • 

1ardan lcylcldcr ~diye kndnr 1 mtil)lerdir. Ornlrı.rm lcy~c}d.;ı~ •• ,. olmal,la b ra.lx:r non giinlcrue 
göruJmemiş f~kalfulcliği buse· l hiJ,) İngil"zlerin yılınclc bilmiycn Bug-~n L A l. E cr:.ıncm kad:-olanru Uı.l;vi:,c e-

~rimize ge miş bulunym:iar. 1 en c.nl°n mtlce nl!tr'.ik SJ~tikl ri Alt n ~ıe ın.ı;i! .. ı ci!.iı • ııı n gslip çıknc.ıkları kuvvdlı bir 
C.ihan kana boya.ndığı ~ zoı-ı mclıai TUrkiy" ıılmw::tuı'. ölmiycn melodik ·i ol:ın L a tahmin olar.ık ileı.i sUrülebilir. 

Aö::.ıımhoı bfö]irili\·or: 1 cakl::ırdı-r. H~u 'r.at ,·c ı ... ~ . ...,.. ... 
öğı\.~ô1Jimh. göre- 940 !ii'_nc.: larla !tlÜ". 'eye b has ıa ebı!r%J 

sı zira~ h:tihsal ,·ntiy.cti rnk 
1 

miyet '"e!'ikccirur. 
iyifür. Vil.:yotfo 720 bin hı:>'.ırtar Vılay timb~in gen.ir;lıJi~ fF 
ziraatc kr.biliyeili a.razi::ıinclon ı c. k:ıbili ziraat nraı.i liçte Wt 
"75926 ht'..1 tarı f'l:ilmiş \"C 4Mi 1 ıfot·ec....ntfodir. 1kiim YC fo~ 

- Oğltmı! Pes et çabuk!. 
Cazgır, .iM anlatamıyacağuıı 

görünce duraladı. Ve, tekrar 
diklmtlc meydaua bakmıya baş
ladı. O, biliyordu ki, Molla, pes 
etmek değil, hasmını mağlfıp et
mek iç.in bekliyordu. 

Küçiik mollalar da ümidi kes
mişlerdi. Onlar bile: 

ne g6sternıi \'e tJea gün cn·eı i savletlerindeıı ktırtulın:ıli: i iıı 1 Sinom:-.ı:.ı:da d ıı sarı J,ırmızılılarııı bu i~c. 

••-de yurdumuz diinyanın en 1
1 

Medeni olı!ultlarını en ufa.k 1 mi:> atanın ate 1"'·· l\fauonun Altaıtuz _ 'föplt..·ııu 
; ı. • · bı.nı ..• l\tr:drun DuHı::fJynin 

1 1 .n!... 1\furüı .ıun ılı ti· n~ ı• emin -ve en rahat mr mı,~ i ol-1 bİt" fırsatta hile şıı~aulı bir ~- Hıı ıukı:nlnr birinci liJ· <i<!VL'C·1 
malda beruber ma.if!l.11:.t gü ·lkl kilde düııyn.ya duyurmak isti. r:nm y ı;ı .cru: alım bu h:ıl:il:i sinde l:ar~<ttıkİ.:.!l zaman Al-
ç.ekmek değil bollu.le iı;inde ya- yen Ccrmcu!er ir->kklcrin ayak- ....... eri. 7.cvki ... -t:)ı'Cdini.... 1ıntuğl.ı!::ı.r;n dal.~ i:d.ün bir o-

l
-- 1 t 1 oryan bir diyar olduğunu hay- Jamı:ı lıalkn t~J ar1!ll'kC•'; "'l Ol!'. KA.,: .ş· diye l:ı.vl..: 2nL :n İ yun gfüt~1·erd: nı~i, h;::.kayı iı::.-

lJiu tnıı nu:.hsrri uJc edilmiıf~ir. :';ll.rtl:trı <'ol~ mtlsnit ol n ~ 
9:-!9 dn 127 !lm ım!~ n p:unuk a- mi7.tl" iı;,'tihs::ıl, :tck .. Ji; bi' ~ik'rlll 
Jımm{i ilten 9.f O mnlıaulil. 151 bin de im:imu.mile, d· lın .~iyade _ - · 
tıa:y~yı goçmi~ ve satır} fiyatları seleccktir. 
g~ı:ın senenin uirılrisli rlcrec .... l Et, odun : ömil .. fiym
simlc olınuşl·ar. Çiftsi hcw lıu- laM"m~ narh kondu 
bubaJ, lıe.ıll de p:tmu"k satışmUa:>J T ı VAT OL van1ar' bile anlamış olmalıdır ki' .:avclh mah'ükL'l.r: l>ir giin gclc- hartı jum:umlleıinnı eı mlıhtm\ ~' ~.nndik :ıı•ını :.;eyrt.-t.:mi$t1k. c.-----------•· TGr::..t'!c P:ır:ınııu~ .Jıı~i .,. ,.... d ha !.:ı. w 

n 
daha velınelcrinc ilı.i ay 2ibi u- ı:ck sıtf ihtirasımız yüziinck.n :-.on daJn~..ı:" il l>eı- r.ı'iı..1{11-~ı-

ş h.. o· ~ Eu~rün nt 11 d.- ~nı.llblJı 
e lf zun bir zaman bulunan leylek-

1 
ClllRlU J,ann boy ... yae.a~ıı. t~te • i~': gôr·c 'l'c~kapldruı ~y1•\l;u-D!i. nı:.tin . 111 • 

tiyatrosu !er ftktından evvel hür lıava-f o ıı:amanl:ıı· sh: de o:ı.<illllZtıı ca- ı ~.ro:ı-.,,,.-...,.rn,..,..,..:?."mW2i:li\$W!'mfi~ ı..;tanb': .• :spor::ı. giren S ... bu.haddin 
·ıı · ıaw tene!& ve bol gıdasından jl ı'CSinc b.~t..:mız. Siddct1ı kı<ılt'Tın- •• 

lemsı erı -m........_ .. J).nun v.-. ....a- istifade etmek igin §ll§ll'IDa;')a!l da uonın.a le~~k.-c:sini cfü_e nla_- SU"~~!:: o sı·nf!ma"'H"id;;.ıı~am-... ... ~.-·-J" -.ı:nnu- ide6erini d11&>.t·trmİ!)lcrdiı'. rak mcs ud Tur.Kıycyc guı. .. • i·-~ ı~ !l ~ [\. 'ü '-" U i v 
19/1/19-11 Pazar ,gündüz "'b"S'- ll sn:ıt u;.so da Şu vuiyet bana bir hadisc)i niz diye nıı&ih.-ıt ctıni"-lc1 ruiydi, ::ı iM PE'RIO AR.GEN'fı:t,. ': ·a rc2 bet .eden ispa.n~ol ınm ~uniyem 

A p D A L babıtatb: Sekiz, on sene CV\'C! aeaba? 1 re ~Tp\..,...1 L'L. ! 'I"A c A'STRO v:,_.-~,:1· .. '"'rEıı..• ._.,_,ol ' ... 4. .fi 
19/1/1141 P~!:ar gı. i ;ı1ı:pmu olarak franr.ızca okuyabildiğini 1 ~ ~ · .. ~.ru !., ı 

y.!~ :~.~.. :::, =::-::=~= bı'.',~~.;;'.;; T raı>tvayd::-aıhy1mlar ıı s~Il>E, ·ı:;·v ""':1'"'l'" ('~!ıtla.ıEı 1sRpau~ olen saE"";dii;; şı;kıü 
Son hafta bir mikayı okutmak ictn ha.na 1 Evvel.ki giin tr ımı: nyı3<1 a ~t. - t . g ye ~ ~ 

htuda1 Oaddesl komedi geönni.,U. 1 '.ladıl.lru ı gör"i1C'Jl ~i2 k15iye pc- Gfü.1' l ve h3r!l:ı;ıide ülnu·ı•lc J. :\.~ C?dlyu:· ve ~k> sö:tlUj·or. 
ktsnımaa BaJbd" (Hcligolnnd) keli _ ·nen o1mrJ.: İJZei" hirer lh11ık I Ilı.;g.irı saat Jl ,;,... ~J &ılA7lı m:ıt=n-.ı. 

-1111"41 cu----·1 "''nd"- . .. • . ' ,;ı• k:. pnra ~.za zab!il:U'l }rnni!ıni~t!ı. •• u =<>ı ...,.,. &.~• .... lllesl '9'C yuz tılllielcJ! uu• nuı::ı:ıra ı 
s:ı:ıt u de nıdı. Keyfiyeti Ziraat Vı.:kiı!eti- 1 !,il•?:BB~B~G?;gmg~D•aaıa•m&an:•m!-:::ııt~::as<..~'Zlllliıl!llllllOl!•ENl&smw 

çocuK ovuNu mile bildirdim. o \'-akit vcvı f~tıibuatımızın mi:ttefii,.an vazu~kiarı gibi. 
18/1/1941 Cumrır'ı.csj gfmf. :ıkş:ımı •' 

S::ıat 20.ao do ~ Ba.y Mulılis Erkmeıı"<li. rORK F:LMCIL!l..Nı.N ZAFER 

PAfA HAZRETLERi Yekilet hidiseyi Almanya.ya 
19/1/1941 P;nur gündüz yuıJOrla.r. Almanya leyleğin i-1 

a:ınt 15.80 da ki lime evvel Alma.Dynmn bir 
PAf,f. HAZRETLERi de d .. ~ .... 

\9/J/1941 Pıu.U' gfu u akpmı eyaletin o;;.d~u -ve ölii-

a 
VE 

Sa t 20.30 da mlyle kaydıı ın knpatı:dıi;rını bil-
PAŞA HAZRETLERi dirmckle bcrr~ber genç Türkiye ,~~~:z;::::ı:mı;;;;;zı~ı::-;3eqı 

ze 

nrnvM• • ıy:ıtl rlı: lla~aın 
ıt-nrılAtl n .. ıt;uc 

1 i 

<'Ok istifade ctmi§tir. il Bnlılmsiı· - '.Et, ouwı, .kön»· 
~ Vilayette d~ilen 15 <:eşit mıili- J fiyatlarına bclediyocc ııarh }"C" 

suldt>n alınan ranuıruan g'•:!t.en.ı nulluğuııdan iki güudmlbeci 1ıi
S<'ilclerin fevkindedir. 1 rınci nevi lrn;ırun 1.:ti 50, ~ 

Müllıaimlta 3380 damuz ol- ı 15. dtmıı. 35. ı;ı;;;r '30 ku~ 
<"iliı·i.ilınilş ·;e 88.M b ,;iftar F~n·eli kömiir perake.nac olar.tık 7 tıf"' 
arazi l"C'I!"..iı!cn.-nisttr. l"Uf;t:m satt1nıa1ctadır. 

Pamı;;.: ?t't"ctme çiftliği, !rnndi- Bnlılte::ir -· Orta nıekteli if1 
sizıin alalik oldu~u 1.:4.0(} d•'laır n~!rece He bitirm.ıkrücn 2., ule"' 
ımı::.i ~e b~rfa. tuttt ğu 9000 iıc t~lırimiz kız öi;rOOlı•~ okdJJ:
dok:ırJık KnZGcuoğlu çifUiJ:-in- ııa n.lııum;;tır. 
den mnnda KRdit'lide 9000 de- -,·-------------. 
lmrl1k T:Uribııcağı ifüi~i ·ıc 'HALKElll.'ER/ 
Abctioğiundıın 5000 dekr..rl k n-' 
rxtiy! ic:ırl:ı. tu1mru: suı1eüle t<ili 
ı;iı· i·~ini ırniHietıni:rtfr. ı 

\'.ilüvctin h<:~· Jıo.zr:.mndn ?.inı- · 
at. ü ... ~!..;l:lü 'i1el ct!6 '~m1clıb'ln- 1 
<'!aP. zirai f~1 nli;.·e~ mnt!ub Gere
ce 1(: iflk~f e<iemi}oı u. 940 
.;;e.ncsi lıasuni bill.~eyc me\'Ztı 

' 1 a,h_<risatla Ziraat muallimleri ı 
Jrn<lrosu ikrual cdilıuistir. Bıı 
muallimler vfüi.yet merkez ka-

1 .. NU: ynpacaklar; Narinciye ve 
dig<!l' mcYl-'a;l: ::J.b"'açların tekaiı i
ne, yabani zeytinlilrlC!rin ıslfihı-
1 ", her köyün zirrJ isti<ladınn 
'{"'"r ·~ha.-ılin ıırtrr.asmr l"n1ıııa-

Koni ara.~s t.c Usan 
der~ fer J 

E-tıı1nihıii Hn.lJ•r :1uv. t : 
1 - 20 1 9.11 Tl<'!Zrl. I• Sİ 

saat ( 18) do C.ığruo~lı.udulti fil 
lon ımuzda Ha.lire\ i Rcis1 Y~ 
Abftd:ın hıMı•ıd.tıı <Halk '.f 
Hukuk) ıtnC'J3{}Unds bi · ikoof,,. 
rans \·erilece ;tir. Davetiye .> 
tur. 

2 - A~!k bulunan .AlıııaJ1d 
1ngili1..ce ve Fnı.nsızcı;. ~ 
ktı.."Slaıına devmn :e1 ın,,1~ i~ 
lcrin iki:;er vcsilın :fotoZr'afi ilı! 
hiiromuza >niir:!<>Mtlan. 
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19 lklaclkhma lSK1 
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Rumanyada 
Alman Telgra 

' 

fTENJ SAB "H - = 3b 

Telefon ve T erleri 
askerleri 

• m ...... , ••• ,~, Sicilya harbil Yunanhlar Iİngilizlerin 1/ A~erikanln 1 

bir tedbirden ıb ret olamaz. h kk d • 000 1 h f k h · 
numanya Z C'tl \'U<: '<~indedir Q ın ll!Jenı 1 a talı ava 

.. 
ı·1ıgiliz 

re onu pn.n k ucıle id.ı.r ı::-tmek [ 

için bu~ llarzalımetilrtiyarel-ge en tafsilat esir aldı!ar f aaligetleri 
ınege luz m yoktur. Rumanya-
Yrt fazla mtkdarda Alman askeri 
gcliyorı; bu behemehal ora
dan hır Alman tecaviizii vuku 
bulacaguıa delalet eder. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada} 

büyük kısmını da ilave ebnek 
lilzıırıdır. 

(Baş tarafı 1 inci s;ıyfada) 

dilmiş bazı mtı\'Ziler işgal ettik 
ve 1000 esir aldık. Bunların a-

(Baş ta.afı 1 incide) 

lakier İngiltereye dönerken Alp-
!eri geçen bombardımı>.ıı tayya
releri tarafından görii1müştür. 

ingiitereye 
y·ardım ı 

Başve~ili;zin. 
dünkü ızut/,u 

(Baı tar3fı 1 lncı sayfada) (Baş Uırafı 1 inci aa;ıfada) 

8ayta : 5 
e 

HARS VAZiY.ETI 
Muhtelif h~.b 
cebhelerinde v~ 

("8q twafı IJ 1ftfrl ... 

Bu t cavtizün istıknmeti ne...v
hı.:.Lk1.J r? .ı.m 'lya .Aroavutluk-
talıj . d · , · • ız m an L l~.ıyı kurt.:ı.r 
ni:ı:\ c , ib"l :rrı;l J,.,.1 ~k edP-
cdc? ~t<':1? I>:n , ' ;.~ fa ydas 
V:rı lı 'J .t'"'" 'l 1 • J " • b' 

Bu arada İngiliz avcı tayyare
leri Trablusgaı bde faaliyetleri
~ hiçbir mukavemet görmeden 
devam etmektedirler. 1 

Y t•ni va.zi~ et 

. Geçen haitrtya kadıı.r bu mü-
1 

hım kafilelf!rin sevki, İta.yanla
nn biitün gayrl?tlerinc ~en 1 
biiyti: bir muvrıffakiyetle temin 

rasında bir çok subaylar bulun
duğu gibi "Toskana kurtları,, 

adiyle maruf y(-dinci fırkanın 

70 inci alay kumandanı albay 
Menengetti ele vardır. Bunlar 
Arnavudluğa son günlerde çıka
rılmış bulunuyordu. 

Porto - Margkere'da tezgfı.h- 1 ları ve petrol tasfiyehancleri al- l 
çaktan bombardıman edilrniştir .. 
Bomba isabet t"'den bir tasfiye-ı 
haneden çıkan dumanJar bir an 
tayyareleri ihata etmiştir. 

1

. 

gre, keııdfü:rine ynı dım yapıla- na.i · mıntakalarımı:un bombar -
cak meml~Re..:;.;:-i isımlerile zile- dınıanlara maruz kalacağını bir 
retmc-k gibi rn:-.lızurlu bir yolıı hakikat !arak kabul e<lebilirlz. 
tercih edebı!"ı-. Fakat ben bu Bir hakikat ki ayni ~ekilde mu
husustaki rnc::mliyctin tam bil' kabele edemeksizin taluur~Ul et 
itimatla bugünkü devıet reieine mek ıztıra.rm.dayıE. önüınüsde 
bırakılmasımı. taraftarım.,, ıztırablar ve ağır imtihaniarie. 

Harbiye nazırı, demokrasilere dolu bir ati rnr. Bu atiyi din 
yardım projcsi11iıı hıgiliz ve y.ollarla mestur görenler, ve 
Fransız donanınalur•nın birle- hayatlarımızın çok mtithi$ da-, 
şik Amerika d~vletleri tarafın-1 kika.larla ka~aşaeafrını inkil' 
dan satın alınabilme~ni t:e~ 

1 
edenlel."le ayni :fikirdP değiHzn. 1 

maltsa.dile hazırlandıgıııa dair Fakat ~cenin ne ola.cağı hak
çıkan şayiaları "hayal ma.hsulil.i .kında en klio:;iik bir şttphe bile 
ve manasız sözler,. diye tavsifi be~lemiyorum. 

nn dla:enini bosma~ d'entı alb 
lnn aramak ve tepelemek, • 
kuvvetli harb sefinelerine 8111 .. 
dırmak, ha.va kuıvvetlel"iyie dt, 
hatta zayıf ta olsa, ~ 
bir mınte.kayı, bir ~ 
manzwneyi hticnme eltai§li tir 
dtınım& getirmBk. nihtı,-et"btr-.. 
]Jya ihracı temia etmek üzem 
~unun hamiık ateşleri ı• 
Mhtti ifa. et:nn!lt ~ ilah. 

tşte İngiliz 118l!'2I'ının itimadto 
• Jnswet \'ellen ımufın bugüa-
H :kudreti. 

B~amn cerıub bölgesinia 
muntazam bir plıina uygun ola
rak tahribinden .ietilıdaf edilm l'.uu.aoi..taaa gelen h-.,a.rb 

. · •u ,t.rl .LtJ. yn. OjJO Ir 
- "~<:ı'I.· v·c ·· ı · " 

- • .J • (!l~ tı ~~ ı ınıı.n vrı icın 
adeı.." ... l· 1, .. ~. . • · 
. · • .ı ' "'oı teş!cıl e.kn b!r 

zıııo. T• tJ· nz~tileb!lir. ita!y.ıyı 
kını , ı · 1 
Aı ıçın, mutlak,ı. ı 

.mar. ın· 1 .. t 1 e uzum vardır. 
1!gı.tere: :· · 1 

ediliyordu. l!,akat ~imdi Sicilya
dan havalanan Alman pıke bom-j 
bardmıan tayyarelerinin müda-

Alina 18 (a. a.) - Salahiyet
li makamlar, Yunanistana harb 
malzemesi getiren ilk İngiliz va
pur kafilesınin bir kaı; gün ev
vel bir Yunan limanına muva-

1>alat ettiğini bildirmektedirler. 

Her rnrhi 
1

harb levazımı ile do
hı hh çok lngilhı vapurları bu ı 
kafileye dahil bulunmakta idi. 
Bu va pıırlaı· Si<'..ilya buğazında i 

Padone'da tayyare meydanı 

2 kadem irtifaında uçan bir tay-. 
yare tarafından bombardıman 1 
edilmiştiı . 

Pas-de-Calais'de hava mey
<lanlanna. askeri te,.,h;ata ve ka
rakol gemilerine gündüz taarruz 1 

edibniştır. Bombardıman tayya
relerine av tayyareleri refakat 

etmiştir. ' İki diktatör de milJetıeriııt 
Encümen huzunındaki beya.ns bfr çok !likbin mueJla!'la besle

tına devam eden B. S1imson, mt!ğc ça.lı~ıyorlnr. Fakat biz 
bundan sonra şunları söylemiş- burada karar veı:m.~ tt-ir ınH-

gaye, müdafiin ruhunu ba.JWa
maktır. Diğer taraftan., mgilia 
ejdeır.lariııin vazife programmıa 
başına, den.iz ve hava üslerinia 
işlenıez btr hale sokulması ge
çin imiştir. 

n·ll'rı dı.• • r"1,1e t.:ı~~ n tnyya-
nl . tu ue..rıilcbılmesini te

ın ıcın or: . k 
• ~ .Ya adar seyahat tir: let halindeyiz. Buradı hadise~-

Yorgunlugunu <>'Öze al 1 
yan bom~ an tal-
Alınan avcı1A_ an t1cyyare1erhıe 
1 . -.ı·ı koltuk deg- -. 
ıızmelini gürdü !\. rıegı 
Ak(leni~, ~ · - ylardanbeti 

halesi ile v~ziyet muvakkat bir 
zaman içın hafifçe d~iş bu
lunmaktadır. Dikkate alınacak 

nokta bu kafiieye d!ihil bütttn 
gemilerin İlli.<ıtriuuı; tayyare ge
miaiııe yapılan h~icum sıra.smde, 
kemali eıımi~~tıe bu sahadan 

etmdr.te i<Ji. 1 
"- İki veya üç ay içinde bir re aı:ık bir göı~lc bak1yoruz. Bu

buhran zuhur edebileceği busu- rada kendi davanıızm doğru ol
snndaki endişelerimi s<>flemek duğıına kani ve burada beşeri- 1 

Her iki taraf, bu hararetli f• 
aliyetlerioıe bundan böyle de de
vam edecekierdir. 

Rir f'nuı~az ta~':"a.N'ı<-i!Qnin J 

mecburiyetindeyim .. , yeti bu dönüm uolrt asında, nP. Anc:ık, hava kuvvetleri • 
k~dar tekemmül ederse etsiok.~ 
sinirle.ri kuvvetli ve meobaı zen-

u.: .mevcua ı 
Yan ta~\y,ırclcı·": . o ~n İW
cıırna knJ•- ı.. •

1 
ı.ı:n cıddı bir hü

.,, l\aJJI nıe!e · · · 

geçmis bulunmalarıdır. 

firarı ı 
Lond"a l8 (a. a.) -·- Otuz 

yaslarında bir Fransız pilottJ, 
şimali Afrikadaki ltalyan mü
tareke konıisyonu.'lttn k11ntrolü 

Mebuslardan B. Yvnkmanın pahaya mal olu~a olfo.t'} \'e ne 
bir· sualine cevab n.•ren harbiy.e büyiik 1ztırablar tcvlid cd~ 
nazırı demokra!:>ih•rc yardıma etsin. k~di haline !erketnıe -
mütedair bulunan kanun proje- ırıeğe- azmetınir;ı bulunuyor.ız 
sinin birleslk Amerika devletle- B. ChurchiU nutkunun bu 
rini ha~ 8Üriiklemiyeceğini noktasına geldiği ,.aJdt dinleyi
söylem~ir. cilerinin dikkat nazarlarını k<>n-

\'("Uİ YU..İyet 
, İtalyan ve Alınan tuyyarelerinin 

ne Aln • rı ıc:ın içleri-
ıan tayyar. 1 . 

reciı ri k erJ 'te tayya-
arı"muk icab etti. Al- . 

Londra, 18 (a.a.) - Akdelliz-· 
de İngiliz filoswıa yapılan pikP. 
hücum1:ırı111 tetkik eden Reuter 
ajansının dt:nizcilik muabiri 
şunları yazm~kt!\dır: 

hücumlarına uğramışlar fakat 
boınbardıma.ııd, n hiç bir zarar 
görmernişlerı.fü. Şimdi Yunan 

halkı her nevi hıu-b malzemesi 
ile yüklü kamyon kafü~erinin · 
geı.:ifilni ıreydetmektodir. Bu ka
fileler bıiyük Britan~ıım. elin
den gelc•1 lı·'?~· yard\illı y::ı.paca

ğı ve Yunanistana. her nevi 
hıtTb levai:unı göndereceği hu -ı 
su;:ıı.mda y<qJtığı va.adin tatbik 
nıevkiine konulduğıınu ~C>!!U'T' -[ 
mektedk Bu ilk partide bir ı.:.ak 

1 
mühimmat, elbise vegairc gıye-

1 

altında hulunarı ~yyare~rden · 

giıı bic miilete karşı harbde 
meR 'ud neticenin elde cclilmesin
de eu büyük im.il olamıyacak
laruır. nıu.n ~ :-ın ·ı . . .. 

işleri ıı·aı' :eı crının gördükleri 
ı..c Janınra m l .. 

retilc lt l . a e,ınek su-
.. k a ~ n Ph. c:UJini biraz 

Yu seltmek . · 
lund F mecbuı ıveti hisso-

u: .~ akat bu hakikat ciha
nın crozu .. .. d 
. . o onun e cereyan et t.i<i-' 
ıcın hm"e . ~ :-:.ı 
. ' • yı aıdatamıyor. İtal-

:Mısır ve Trablus harekatı or
ta §8.rka her vi tavkiye lutala

ı ı ve levazım gönd(;rilmesiu1 ınti 

yaç göstermi~tir. Bu yardıml:ıı
kısmen Akdeniz, kısmen de ü
mit bumu yolu ile ı:;evkedilmiş-

~:~~arın Arn vutlu!ct..'\ ve Lib
nasıı arb cttiklerın· · h kes bT ı er-

.. . ı ıyor. lşte böylC' 1ifr müt-
cefıkın ımtladına koı::n.ak . 
A! "i'" ıma 

. n1ıı.nyanın zahmet \'e f d. 
karlık ihti . . e a
. . f Y· 1 etnıesınde biz hic 
oır yd t· . 
Al avvur edemiyoruz. 
. nıany İtalya ile ittifak t 

tıy b . • e -
unu kabmda ltaı d 

yardım ·· ya an 
y· gormek için yapmıştır 

tir. Akdenizde yapıla.ıı sevkiyat 
bu denizdeki İngiliz filosuna 
mensub lrruvazörlc diğer harb 1 

gemilerinin himave~ıindc yapıl- ı 

mıştır. Ümit biırnu ile gıden ka
filc!e.r:i ise cenubi .tVı:-;.ka hükfı
ınctınin ba•:a kuvvetl .. r~ \'e kü -

C'.ck eşya~ı ile tJbbi ın:ıdderer 1 
vardır. Bu levazımın g(rodeı-il. -

mc':-:i Yunan halkını son der~ 
seviııriirm~tir. 1'unarılılıır bu 

altı kişilik bir tayyareye gizlice 
binerek Ceza.irdeu buraya gel -
miş ve general de Gaulle'un hiz 
metine ginuiştir. Bu pilot ka
pto;ı kiiitii bulunan tayyar eye 
k(•nılisındE:n daha ge~ ve ancak 
21 ya!?ındaki bir aı·.kadaıjının 

yardımı ile ki.i<sük bir pencm·C' - ' 
den gii.qlülde ginniştir. Kimse-: 
nin na.zan dikkatini ı•clb<'tme- · 
den Oran hava meydanından i 
aynlmağa muvaffak olıın pilot 
en·cla Cebelüttanka inmi~l"!r. 
Tayyaı·e general de Gaulle'a tes 
lim .<Jılmlı;tir. 

liü .. man gt-mik•rim• hiicum 
Loııdnı 1S (a. a.) - ~ahil 

muhafaza tPşkilatma m~nsup 
fayyorelcr. dün öğledc-n sonra 
Holanda .., hili açı~nd:ı düşman 
geııı 'lerit:ıc muvaffakı~!<>tlc taar
ruz ctmi lı.:rdir. 

ıa~;sa İtalyayı ba'-'ına derd ola~ 
giiıı i ı tk tcnıi.. <le~ildir. Bu 

e tnlvll b" ··tt f'k 1".(tıı d . . ır mu e ı na-
b' n Hılkılip atılması lazım 

ıı· derddı" 

!talyay<L ı\ı·11~,. ti ı t . 
clını · •t ll tı { a Yl'!r-

tnıc nın ı k"k Ol<luP. ıa ı aten bir aerd 
,unu ınıam l . . 

hurit a ' u;ın Balkan 
ısıı11. bir .. 

fitlir. l\l, goz gezdirmek ka 
lavy.ıyı hıya ancak Yııgı,~
y,ı her ı'k:r . urı Btıloa ·stam vc-

ı. ıı · . 
Arnavut ı c ıö ·ınek ~uretile 
ı Ünü v ıl 1 bilir. Gö-
l , ıı .ar n " 
... ulgarn ta , .ı. u o lavya ile 
ı. n AJn a ' 
l\<ılay kola n n.-uvvetler;ue 
vc-rrniye<:ekıy dge ıd miisaadesi 
b. er ır B .. 
ır harb · u ulkelerde 

kıvılcıınt Yan~ııu çıkarsa acaba 
ırı Turkiy 

Yacak tn.ıQır? . Ye sıeramı-
Ş\l kanaattey· B~ ahsi olarak 
tn"d 12 kl Aı-.. 

i.k harb gemilerı hıma.ye etmiş_ 
tır. 

Alman pike bombardımancı-
"'iarı. filhakika :Ak<Mmizdeki vazi 
yeti biraz giiçlestirmişlerdir. 
Fakat Londrada, Akdeniz -mın
takaınnda yenı bdire.n bu diL<~
mana karşı yapılacak !ngiliz 
mukabelesinin nctiresi h:ıkkuırla 
biiy iık bir itimat izhıir edilmek
tedir. 

Almanların. Maltada 1Histri
ous tayyare g€·misine yer.ııden 

büyiik hasarlar yaptıkları hak
kındaki iddiaları son derece mii' 
balağalıdır. 

ltalya. resmi tehliği 

ltalya'da hır mahal 18 (a. a.) 

- İtalyan orduları umumi ka. -
rargitlnnın 225 numaralı tebli
ği: 

u ahalf i 'Balk ••uanYanın 
bir infilük .··, nlama Ul'ftlılını~ Yunan ccphesinot~ on birınci 
b \ Ucude g t• . 
ıtki şinıd· e ırır. Iial- ordu mıntaka~uıda düşman ta-

til, . ıye ka<lar hm·· ·· .. 
,lerımiz Al un ışıt- arruzları geri J>Üskürtülmüştür. ı 

!arda h ··b _ınaııyanın Balkan-! Bingazi'dc Tobruk cephesinde . aı ısteı:neı:r ~. 
tdi. Gel'çi bu .b. 1""1 Yolunda topçu ve keşif kollan faaliyeti 
kıyın t v . gı 1 teminata bir artmıı?tır. Dlismanın bir hava 
de Alnıan" t>tılmenıek tabii ise akını esnasında bahriye haya 
. .Jatun haıbi Balka nı"...ı-"-- ba 

t\t SJrayet ettirme nla- u~ taryalan Hurricane 
elde Ol.le -. kten ne fayda tipinde bir tayyare düsürmüş
için B eegı anı ılaınadığı lerdi.r. 
g~ a.lkanları rahat bıraka 1 
ına ıht:· ca- Cer 

bili .. di. unaı vermek kabil ola- abub C('phesinde tayyare-
lerimiz düşman lotalarını ve' 

lleı hale] InakineU vasıtalru ını bombardı-
lır kı A.l~ c, §ttrası muhakkak- m

1
an ebnişler ve nıitral«öz ateFi 

ı· ' anya BaJka 1 t J !$ 
.ırse btın\l ltaı n aı a ge- a ına almışlardır 

Yapa ·ak değil~ın hatırı icin' . ı' 
rıcnfaati bak · Sırf kendi Ş.arki Afrika'da Suclıın cep -
. ıtnında.n . hesmde karakullarınıızdan bı· .. ı· _ ~ır. karara istinaCI ed \eliJnıiş •. 
rı:.u·eraya atılaeaırt :reıı: bu ne yakla...cıan düsmanın motörlü 
list.an No ıı . .Nasıı Le- vesaiti geri pi1::;1•iirtülmüştür. 
arınd~ 

4 

rvt'Ç, Hollanda istila- Kenya ceplıc:sintle dü::-ınan 
Almanya t~-=ı lcuvetleri · -

rüya hazırladı "1 ~l terenin llUl tayyarelerin ve 
li ohnak. ~in !ı.~_?aı belere ına- t~r.k11Lnn himayesinde yaptığı 
tunu ıddia ~ <:abnk tuttu. b~~ taaITuz agır z::yiatla geri 
~etleri çı~ ~e bu nıemle- p\ıskürtüınıuştür. 
1:.erıneg ~nı ınazUr gös- Tayyareleıimiz Port - Sud:ıu-
la.ra_ yana .... .;;.. liıle ~ .. 11._ - d k" d" 

·---.. t..o. .. ~ ~ a ı usman üssünün tesisatım 
gilı:t.Ieı in Sel~:oız~ da hı-
kurmak ~eı:-' ı._...,_ ~ c-.ı..e ve depoiannı bombardıman et -

•• '"'U IUlJ 'l.fU~.,;ala•'ll•lr -!""~ ftli~. I ::c -~lmak ıztırannda ~= [1!9±~~~!!!!!!!!!!~!!!!'!'!!!!!""'!!!!!'"'!!!!!!'!~~ 
ı ! Kn edecektir. Hatta haklı d4hıaan._ ya, doktor ,..,._\.\.-ısı·n de-

Dldugunu isbat ed - ~uut." 
bil . en vesika.ları b~ği C!Di, bununla bütün cihana 
b.

1
c Ya hır harab . Yagnnda ya ır taa.rruz 

ı tnern kimin . , nı. .. , 
7

___ dersi veı·miş olabilir 
tır celııindc bulacak-' ~ -..uıetmiYoruz. Elde edile-

har cı~ctin İtalya.ıı iddialarını 

canlı ve m d h bıı 't>llrette t<>k -
Z.:b em.~mı söyıemektedirler. 

1 

M ılfım oldugu llzcre f aşistier ı 
bilhassa 'Balkarılaı'da yaptıkları 
prop~ gandıdarla İııgilizlerin 

\'cI\fkleri g-aramilere ve sözlere 
ri:ly~t l'tmedikleriui ileri ::ılır- ı 
ııır·kte idilcl'. 

Anunndlann is~ am 

Manastıı 18 (a. a.) - Reuter 
ajan.,ının Arnavu<lluk hu<luclun
da l<i nnhabırindeıı: 

Aıııavud \',ı taupe.rleri. toprak 

GL ·f' harokiıt11 havanın fena
lığı yuzünden nı~t lud kalını~ -
tu. Rınnır la beraber Brest ve 
Cl1Pd>ımrg\la askeri hedeflerle 1 
Frnnsa':un işgal al.ındaki kıs

mıntl' iki huvn mevdunının bom 
ba•dıman edildiği Londrada. 
bilrlirilın i;:.:tir. 

ıarmı i~gal eden ıt,dyanlara A" .. adolu aJansının 
karşı harb etmek i.ızere müte - Ji' 

ııuıdiycn toplanıyorlar. Berat ci- ~ bı·r tashı.hı· 
1 \'anm.ht bir Arnavud reisi ile ta-ı 

raftarbrı El9fümn miHiyotper - Dünkü bültenimizin 24 üncü 
v~rkria" iltıhak ctmislerdir. Bu sayfası sonunciaki Bclgrad ha
iki ı-eisin kendi ınmta1'a1arında bnindc Bulgaristaıun Berlin el-· 
büyük nüfuzları vardır. Diğer çisinin Sofyaya giderken Belg -
bir Arnavucl grupnnun da Berat raclda yaptığı beyanatta, Sof-
ve Elbasan mıntakası Arnavud- . 

yaya_ yeni iktisat mil.zakerlcrine 1 

larm,1 pt'k yakında iltihakı muh zemın hazırlamak., üzere gitti-. 

temeldir. t ği fıkra~:mda "iktisat,, kclim~f'i 
Cephedekı vaz1ycte gelınce, 1 yanlışlıkld. "ittıfak., olarak Ç!l::

di.ın gece ccntıcı!in her tanı rııı-ı nııştu. özür dıleriz. 
da V\! biliı~ sa merkez mıntaka- ----:r-o---------
smda .. :cdetli bir topçu ate. i \'e
rilnıisti r. Ynnanhlar!n Develi 
\'ach,inde hare.kete g_ . tikleri. 
bil::.ti:Hi~·0r. F.1kat n-e~-- heniiz 1 

öğreni! ·men~· ;tiı·. B:1 ı:.imn.lde 

Elb,,:;,ın ılc Liıı "ı a~ıncfa J:ıüyiik 

İtnlyan .taıı~;d .... U:ı:-mr. !'D;,, nen 
Yunanlılar h .. ~· • .ız,, gc-C'~1: .. 1er
dir ve ksebbi;sii •.•. 'c ~ı.:tııynr -: 
lar. 

Jki 1talyaıı 'l'n\nsa~tcs ıtiJ1i 
1~-ırıldı 

L•)ndra: JS ta. a.) - Atlna 
radyosu bildi..:: iyor: 

1 ü-354 ton Zm.:ie Liplria ve 
~0.000 tnn h::.('Jllinae Lo nb<lrdia . 
1t::.1yaıı tran::;atlaııtiklı:.ri Adri- · 
y~~ik do;: ıi.dııık .. \ı mwutlu~a. .. s
ker e::ıl,lctmeki c o!dukfoı·ı r>ir 
sılada t~·ı1 iilcn->n-I~ batırılmı!'j -
!ardır. B; Jı2heri Yunanlılarm 

eline düş~n ft .... Iyan csırleri ver
mi1'}t!r. Atina mdyosu spikeri İ
talyan csirlennin ifadelerini Yt~ 
nan matbuat ne7.areti tarafın -
dan neı:şredilen bir tehli~in de te
yid etmPkte olduğunu ilaw· ct

me~ur 1talyan fırkası 
dir. 

erleri-

11ıezküı esı.rlC'r Brindisi tari -
kiyle k, tıle halinde Arnanıtlu- · 
ğa f,• ıirlerkcn kafileye dahil 
va1Jul ıurdan Ligııri· ile Lonı -
baı dıa'nın torpillenerek battık -
Iar nı f'5y:_nıelflı'dirler. Bunlar, 
Brinılisi'de vapura binmeden 
ı..;- çuk ~skerlerin kaçtığını ila
ve < trnisıerılir. 

YııJ.>,<>sl:ı.vyn~a iltica t"<len 
t::ıı~·an t:.t~ ,\ are!'li 

Belg-rnı.l: 18 {<:.. a . ) - Ha
\·as: 

Blı· l~'Üyan deni~ bombardı -
ınan tavvare:ıi Yugoslavyanın 

deniz üslerinden birine mecburi 
ini::-. yapmıstır. 

Bu hadi~c üzerine yapılması 
icab eden muamelede iki Yug08-
lav jandaq-nası az kal<lJ ölecek- J 

ti. . 1 

Bu iki jandarma. ltalyan de
niz tayyaresine girdikleri sıra- ı 

1 

da fırtınadan tayyarenin bağ-ı 

Tekrar söz alan B. Yonkma.ıı di yanında oturmakta olan Ro
İngilterenin mağlCıbiyetine mi- oscv~ltin mümessili B. Hopkın
ni olmak için hu projenin zaru- sin üzerine celbetmiş ve <lemis
ri olup olmadığını sormuş ve o tir ki: 
da şu cevabı vermiştir: - B. Hopkins bura \'Uziyetirü 
"- Benim fikrimce her hal- daha yakından tetkik Ptmck içın 

de lazımdır. gelmi$tir. Yakında biiyük ~efine 
Demokrat mebın;lardan B. adalanmızdaki intibalanı.ı bir 

Onnold söz alarak harbiye na- raporla arzetme..k iizere memle
zırına şu suali tevcih etmiştir: ketint.: dönecektir. B. Hopkins 

"- Er veyn gel: İngiltere pekala anlamıştır ki biz.im t:Hı 
mağlub olduğu takdirde biz har- senesi zarfında Okvanusln'"'tı 
be gireeek miyiz?.. öteki diyarından geh•t:ek biiyi.ik 

B. Stimson şu ı:rnkabelede bu- ordulara iLtiyacırnız yoktur. Bız 
lunmuşttff: , gemilere ve tayyarelere muhUı-

"- Evet, ben bu fikirdeyim.,. i <'iz. 
Dcvı~t :reisine \'crilm(•si teklif Şarkta.ki İngiliz mu fforiy.e-

edikn geniş salahiyetlerin bir 1inden bahseden B. Chur hill 
heyete veya komisyona tevdi e-1 şunları soylemiştiı-: 
dilmesi hukkıncL.., ileri sürülen - Buradaki taarruz ümidle
biı· ınütaleayı telılikeli bulduğu- rimizın fevkinde hır muvafafkı
n.ı söyliyeıı B. St\mson ı cısı • yetle netieelenmiştir. Bugün 80 
cüm '<ura verilec<"h salahiyetle- bin kişi kadar İtalyan askerini 
rin ;ki sene müddetle tahdit e- esir elm"i bulunuyoruz. Bu ra
dlJmesi zn•mında serdediJen bir kamın daha artmak ihtimali de 
1 r>1:füe muhalefet etmiyec('ğini vardır. Miikemmel surette teç-
bPyc~1 ctmistir. bız edilmis B veya 9 İtalyan fır-

Bu harbde, bir sün.e;ü pardtı
si~ le teslimi silih t:den ordular 
g-ördi.ik, ateş yağmuru altuıW. 

daima hayat eseri gösteren,, 
kahramanlık ınenkıbe!en y32a1a 
B.1 :ı..2.nyalılar da o milletlerin 
muasırlarıdır. Adaya cıkarına, 
h~.ıa bahis mevzuudur. Eu kan-
lı maceranın mateaı:rızıu öuii 
ne çıkara•.:ağı uç~-umların d -
rinliğini ve sarplığuıı ötedcnben 
tebariiz c>ttirtlik. ' 

Denizlt'rde : 
Den.iz altı ve korsan faaliyet. 

haflalardanberi hızını kayb t -
miştir. ln::tiliz deniz kuvveti ri, 
donann:vı emrindeki hava kuv -
vetl ı iyle VP. yeni vasıt lar da c-

clinmekle iyi gözcühik ve avcı -
lık kabiliyeti göstermektedir. 

İtalyan donanmasının v ha
va km; vetlerinin yollamada d:ı 

bir cmni) t veremediğini, h lali 
nakliye v r-urları · bat ediyor. 

Arna.Yndhılcta: 
i'°o~velt'in son süzreri ka,;1 hakiki manası ile> tasfiye e- ı 
··r • gt 8 ( ) B 1 ailmiş bulunmaktadır. Biitün \ ~ın on, .ı a.a. - . 

Roo:::evclt dünkü gazeteciler top- btınları. biz, inc: .. ııılmıyaı;ak ka- · 'l'abiat!n güçtük! rindeıı de 
lantısın<la demokrasilere yapı-, dar az ?.aviatla t ·uin .ettik. Bo- istifad etmesini bikmi~ n İt.al· 
lacak yard!m hakkındaki kanım zı kimselerin bu b·ivük zaferin y ıı!arın ardcıları. JağL ra da 
pr-ojcslnde ta.dilal yapılmasını ternayil ol:naları ihtimali vardır. dayansalar, Yuua

11 
lıamldcrm 

istilıdaf eden teklifleri hr><> ~ör- lfalbuki bu zafer. :tehlikeler ik-
~~ ~ ··k b" f d. kar15ılıyamamaktadırl, r. Het nıediği!ü söylemiştir. yu ır za er ır. 

Reisicümhur, kanun layihası- Tam emelim Hitlerizmi Awu günkü Yunan tebliğ1eıi yem 
na bazı takyidat konulduğu tak- padan söküp atmaktır. muvaffakıyet haberleri veriyor
di.-de, bu projeye Amerika birle- Muayenesiz sr fere çıkan lar. Dünkii esir ınikdarı 1.00C 
:ı:k devletleri reisinin yapmağa motörlü vesait dir. 
saliüıiyettnr olmadığı hususlan B t· 1.. . J..ih,,·arla: 
tasrih ed-:n bazı hükümlerin dA azı mo or u Y.esaitin beledi-
konuima~ı ve mese.Iiı. reisin ayak ye heyeti fenniyesine ınuavcne-1 Muhaı;ıara hazırlığı devam c
lannı havaya kald!rarak bası Ü- leri yaptırılmadan seyrüs f rn eliyor. 
zerinde dÜrmak hakkını haiz ~ıkarıldığı göriilmekkdir. Bt:lf'- --»0«--

olmadığını beyan eden bir mad diye bu vaziyetin önlenmesi kin .tge nuntakasında 11 
dtmin il:lvesi lazım geleceğini alakadarlara bir tamim göadcr-
k:r,,rdetmiRtir. misıtir. mi 1y0 n k İ 10 t Üt Ü D 

-->ı«--
B. Rooscvclt sözlerine devam • } d 

ederek ~unları söylemiştir: i Japon yanın fec"ı j S a(Btacltarafı 11 incide) - Her gün değişikliklere sah-1 1 ... 
ne olan biı' dünyada lıeklcnmi- "! ı d" • 

1
. ' luıı aktaclır. Dirne k dar t, ır. 

yen bazı !'eylerin zuhuru daima h{tlSa 1 vazıye 1 n milyon kilo tütün. a.tılını ur. 
mümkündür. :Binaenaleyh her 
zaman acil tedbirler almak za- (Baş tarafı 1 lnci:le) SatıEı}ar birinci yetmiş ile dok-
rııreti olabilir. Harbiye ve bah- gıcındanberi Japonyımın harb san be~. ikinciler elli beş ile )~l 
riye nazır arına dost milletler- masrafları mütemadiyen art • ıniş, iıcüncüler lm ı e elli hq 
den harb malzemesi satın al- lılakt<1.dır. Bu masra.flarJn ten- kuru~ ar~nda olmuştur. Sa
mak salahiyetini veren madde- zili ıhtimali yoktur. Bu sen\.!llin tı t::ı.ra yeı li ürünler T1irk limi
ler, projeye ihtiyati bir tedbir· harb masrafları 5.800.000.000 ted \'e İnhisarlar id:ıresi de ge~ 
olmak üzere ithal edilınic:ti '. 

Dün ınebusan mecli.,in le ba- yene baliğ olmaktadır. Çin har- n mikyasta iştirak etmişler • 
his mevzuu edilen \"C' J un bindenberi Japon milletinin ha-! dir. 
prijesinin birleşik Anı"rik::ı. dev- yat S•::!viyesi yüzdt' 40 nisbetin-1 -----
letlerine İngiliz ve I•'rcınsız filcr. I de nukut etmiştir. Bugün her ı İngiltere ile ispanya 
]arını ısabn almak hakkını vei'."-! f-lCY Japonların masrafkrıııı bu- d b• 
ınekte o]duğ;ıunu iddia eden bir arasın a ır anlaşma 

na nazaran da yarı '-'arıyı>. az- 1t- ı 0 makale hakkında miitaleast :.:ıo- " ..... 
rulan B. Roosevelt, kongrenin ınak mecbtırivetindc .kalacakları \Baf t.ırafı 1 incide) 

kendisine. Alınan donanm&.oilnı nı • göre Kanadada bulun~n ve İn· 
da Ratın alınak salilhiyetini vere .. - giltereye aid olan buğdaydaa 
ce<{ini iimid ettiğini söylemci< Bir a;ı an az&.'llnın fikri İspanyaya sevkiyat yapılacak-
mır:!tiyle miistehziyanc hir ce- Nevyork, 18 (a.u. '- Demok- !s ı 

-
1 tır. Bu buğday "panyo vapur-v~b vermiştir. ı at ayan azasından ve sabtk mu-

p k l. ·· ·· · · laı ı tarafından nakledılecektir. e neşe ı gorunen 2·eısicüm - lıariblerden olup son zamanlar-
iıur gazetecilere proje etrafıncb da ayan meclisi hariciye encu- 15 bin tonluk ilk hamule bir kaç 
ki miinakasalann hukikaten u- meni azalığına seçilen !3. Cıırter giine kadar Baltimore'dcn hare
zaklasmakta olduklarını zann~t-; Glas verdiği bir mülakatta ez- ket edecektir. 
tii?ini ~övlemis YC cınların da bu rümle şunları SÖj'lemiştir: ı Bu nnla.'?ma, İngiltere büyük 
fikirde ~lup olmadıklarını . or- ! "Ben Al manyaya derhal h~rb i 
muştur. "ilim edilmesine taraftarım. Fn-ı cl<;isiyle İspanya. Ticaret Nazın 

B. Roosevelt sözlerine tlevarn 1 kat bu, benim şahsi filrriındir \'e a!"asınd:.ı yapılan müzakereler 
ederek kanun prcı.iesinin reisi - askeıi hakımdnn tc"l'.'tıiye edil- neticesinde imzalanmıştır. 
cümhuru tehlikeli ol::ıbil~k meye layık olup olmadığını dst • --~-
herhangi bir hareketten mene- bilemiyorum. ltalyaya yumurta ihracatı 
decek hiçbir hükmü ihtiva et- Aımr:ika.n gemiie:::ıinin ha.rb b a Ş 1 a d 

gaye bu kn..:ı- •. ül' t•· 
h el - -r gur uye 
oalkaııları +.-... egtnez_ O halde ila.stna. a..,..'!C vermek pa- daha ._ , §iılrkda çok 

nfr~tir. 

Bu İtalyanlar son günlerde e
sir 6.ifünişftt ve ekserisi "Tos
knna ~urtl«n,, adını taşıyan 

ları çöaülmüş ve sular tayyare
yi alıp al;ıklara sürüklemiştir. 

Ancak altı saat uğrn~tıktan son 
radır ki tayyare tekrar timana 

1 

getirilebilmiş ve jandarmalar 
kurtarılmıştır. 

mediğini fakat hic şü,phesiz böv mıntakasında bultınan denizlere 1 
le hareketlerden daima tevakki gön 1 · iimesi lehi.ıde fikir 'der- Bir müddettenberi İtalya,. 
edeceğini ve mesela donanmayı w - l etmiş olan B. Cart.er durmuş olan yumurta ihracatı 
elinden cıkarmak gibi bir ar.Dl Gia.<ai smılan il&.\"e etmi§tir: tekraı· başlamıştır .. Y~ilet 
yu aslş. beslemiyeceğini f!i)yle- _ ''Hitleri denizin diöinde gör- 1500 .~dık Y\Jlilllrta ıçııı lisaaa 

bu 'tet.!a,-i.izli vaP&ea'k ~ye ne olabilir? l 
;--w•n CahW Y A.L(Di 

miştir. meyi çok istro.rim... vermıstir~ 
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A k 
Evvcl!ti gece s:ı.-ıt 22 dl yen>-! a !"ıı'!!!l!"l''!ll''!!lf~'!! 

~ ııchlr cadcsi:ıde 81 sayılı 'ü.n: 9.00 Program W..50 :Milxill 
~ nln kalıvesin,;e çıraklık ~den 9.03 ' Haberler ! 19.30 llebotler 

Pans:;:ıı Al:ıksadr adındaki ve 9.ı8 Muzik: 19.i~ Mü,;ı.: 
12 yaı,:.ındaki ~ocuk dükkanın 9.45 E.v kadını 20.ıs .'düziı.. YAZAN . Envtır Neci GOKŞEN 

Kr. 

~ ~eı oimıyaııi 

reaç ve güzd bir kadındı. Her 1 
&Qam, poı l bebi.ve benzlyen bir 1 
uabacık içinde yakııııklı bir de- ! 
llkanb tarafından g..Mirlli ·di. ı 
Buraya hcn:lz gtlJiklcri ir,in on
ların hayatları h:ı.kkındı< fazla 1 
bir vey bibnm.yotd:ı. Kan koca 
olduklan hallcr·r.Jrn b.!l!i idi. 

JıJ.rcııır;.,riı,; iı;dlrirken kolun - * 20.30 Müzik &~hk maJttu olarak 750 
niik!!Elden ı.ğır Juuıtalıklarıı ben- dan yr..r:ı.l-..ıu1>ış vt: m'1dawtı ya- 12.30 Program 20_4~ Mii1.1ll. Birinci sayf:ı.da ııautlmi 500 ı 
zı>rlet... pılır.ı:ıtır. 12.33 Müzik 21.15 K.,,,:ışma tkinci ,, ,, 3.'>0 

&.rum dı..ırgtm, az' so!'fircn, k a 1 o r i fer o ç a Ö ı n ı ~~:~~ ~:~~ı... ~:~~ :~;: lJ~üncii ,, ,, 300 ı 

Genç adam ara.b-:ıyı siiı-.,. ~ı 1 
biraz·ö.ae eğilerek gl~·~ :-:e.c!ma 
tatlı biı ;, azil' bu ,ey'& söy
,.., sa »t t~ıxniıı l:uda.k'arır.Oa 1 

~üınk.r lıitbıl ederoi. 1 
Ak4amlııt'ı . yôO\l.ı ilen-1 

çok dinliyen btr yararlıiı~ta ol- karıştırır lr en y Uz Un U ıs 25 Müzik 22.30 'iAb.,,·ıer Dilrdiincii " ,, 100 11 
n ... m ona bol bol anlatmak ım- ! lr. av u :-- m u ş * 2BO Mı;,,1< Beşinci ,, ., 75 ~ 
l<Anını verdiğinden, bir gun. iıa-1 Dün Mat 8.20 de Devl"t li- l8.00 Program 23.2!1 K•ıı·~•ş Altıncı ,, ,. 60 

1 
1 

lR 03 Müzik 
la kabuk bağhyamamış yarala· manları iş!Ptrnesine &.id bulun.ı.n "~·;..;;;:ı;..~--•••milllll~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~· ı 
nmn ...ızı.lannı açmak yakınlı- 1 binanın ka1'_•rifer d~iı .::.SJ'dc ça-1 ~ 
ıt= ~-Oldukça saf bır lışaıı Hüseyi.n eğlu Ali Çakmakı Ha)ırsevar Bir Bayan ' 
çı;..ci;tu. Anlat:rrken garib te- ocağın içini karı~tırırken çıkanı 
rcddiitieı geçtı•yor, fal<Rt ıcın .. alevler yüzünti yalap kavurmuş Kimsesiz Arab veya Habeş kız 
çın o< derdJeıımek iht•:ı:_s~·ını ve Ucycgıu h:ı.ııtahancı>iııc kal· ı çocuQ u arıyor 
ll!l<ğliıb edt:mıyordu. '3enı au:t.ı i dır·lınııtır. Hayırsever bir bayan evlad gibi bakıp bllyütmek ı~ 
vah.'.!1 00- ı!<ıstlukla ı;evıy-=lu. l f l 10 yaşına kadar ltiıns.<>;,ıı: Haber. veya Arab bir kız çocuğu 
Kcnı;ıını v~..rflrek ı..gı C.'\;"-l •

1
· S YENi NEŞRi YAT 1 istiyor. hteklileriıı "Yen~ Sabah,. idare şefine hergiln ondar, 

şuıda b<ılki haklı oldıığ!l. bir çolt 1 '>a ikiye kadar mürıı.r:ıı.ntları. 

cili<:t.ler vardı. Fransız ma~lübiyeti ~~••ı-~llill-•-•-ıa:.oııı•--•••m••••••• 
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100 = l500-

lindeki fkı·~-.. kcnar..n" ver:na.ı·, 

delikanlı arabayı bıı' k"· icadı -
aın yanına oturur, bica.~ dinlen
dikten ROnra, cebınden kitabım 
veya gazel< i çı karnrok sa ke. t 
kadına okuı11 f':ı b~..şlardı. K~

dmın bu büytk .nrm= rağ -
men onlarda kendi kend;lerine 

ııenııetı içl!!rinde yBHlyan S<'V· ı 

İki gundür hıç sokağa <;'!kma- Feridun Erginin bu eseri 8e- İ tanbul Valiliğinden 
lDl.6lardı Muhakkak birisi hasta mıh LOtfi Kitabevi tarafından Dıger vilfiyetler~~ ... ..,... l><'kl~k tizere v1lly"1imiz emrin<! venlen 

idı. tş~ bu ziyaret giınU tuı.n.ı.u neşt"F'dild?. Fransaıun son seue-- öj:retrnenler mctt'.C'L1t: mGnh.ı.I bıJlınıııwınası Yf" nadiren vuku bulan münhat ... 

gilileıin hali vardı. 1# 

Delik nlmın yıizımde yorucu 
ve üzücü mı<cernların bıraktığı 

derin ve manalı ı_ızgilel' N·iir .1 
mişti; vakur, belki biraz da 

mağrur görünUıılü idi. !\luhitl~

riyle pek alakadar ckfüdileı-. 

insanlardan ürküyoı gıbıydiler. 

Yaşayuıları kasabada herkl1<e 
merak vermi!ıti. Nettdeıı gel -

1 
ıniştilE'r? •. Kimdiler• Ni~in bu 
kadar münzel'i ya~ıyorlardı ? ... 
Genç kadının ayakları neden 
böyle olmust11 '. Anadan doğma 
sakat mı irlı, vokaa bıı· kazaya 
kurban mı olmusiu? 13'.mlar \'C 

bunlar gıbı d:ı.h, biı süru istif
ham kasaba loı.lkının fıkı·ın<ie 

düğüınlenıp duruyordu 1 
Genç kadınuı kınk hayatı, 

kadere boyun eğerek ya.şıyıın 

delikanlıyı meH'ud etmekten u· 
:mk kalmamıştı. Bu kadında sev 
dirmenın. sa•«lct vt>rıciliğin, ve
fanın sırrına ennı,, idea ı bir ka· ı 

dın edası 'ardı 
Dıyebil. ım kı, c·nları en faz

la merak eden ık beıulim. 
Onların vaı,;ayışları bana do- 1 

lrundugcındaıı mı ben de hi. az 
onlar gıbı nıiırıw\1 oldıığunıılnn 
mı bılmiyoruın ! 

* Aradan aylar gt><;tı.. Onlar ı 
hal<'l aynı esrar perdesi altında 

1 
ya.şıyorlardı. İçin ıçirı beni kemi
ren merakı coktan tatmin et-
miştim... 1 

Bir t=ıdJI nı,ticcııı bu gcn~
le, Zeki ilP tanıştım, dost oldum, ı 

birıbirınıızı ,evdik Derdlt•ştik . 
Fazla derın ve 1<ültiirlü bir in· I 
san dPgildi fa.kat diirüst biı· ka· 1 
rakter '""azım sahibı ıdi. Benim 1 
"ser verıb sıı verr.1iyecek., bir 1 
dost olduguma luınaat getiı-ıniş 
olacak ki bana hayatının tari- ! 
hinden bah,<-tmek cesaretinde ı 
bulundu. Bı>ynimi kamçılıyan 

ınera.lı. helezonlaıından kurtul · 
mak, oou hu"u'i hayatının ask 
ve izdivaç fiafhalanna ı;etirm!'k 
hiç te zor olm~dı. •rcn'SO lliıfünün 
azgınlığına rağmen onunla kar
şılaştığım zaman hıı- renk ver
miyor, lakayd, tabii davranma
ğa çalışıyordum 

Kalb yaralan zaman zaman 1 

Fredrıh sen nr budala a
d:ıınsın lx· • Alemin evindeki fa
relerden sana ne• Haydi bunlar 
iyi ıırlamlar da ses ~ıkarmadı
lar, kabahatımı hoş gördüler, 
yahud buda lalıgıma verdiler. 
Faluıt her hane sahıbı de böyle 
olur mu? AiT bu akşam ne ka
dar mahcubıyct hiss<'ttım. Hıç 
bir *Y de beceremedim. Yannl 
aJes.-;abah şuradan ~avu~maktan 1 
lıaııka çare çok ' 
Ev sahibleı 1 ihtimal yıne beni 

1 
koyııvermek ıstemiyecekler. Fa
ka• ben hu defa onları dinlemi
ya,eğim . Pek üstüme varırlarsa ı 
peki deyiveririm. Onlar odala· ı 
nnda iken u~ıılce sokak kapısın· 
dan savıışuverinnı. Çi.inkü bu
rada kLqmetımiz münasebetsiz
likten açıldı. Arka~ı kesilmiy~
eeğ:in<' eminim. 

Diyorrlıım. 

Farel<'ı· ı hn<t kalın bir sopa 
olduğu hah! dolapta bir adam 
bulundu~"Unıı I• tıer almış olma
blar ki bir da.he. meydana çık
madılar Ben rk sabaha kadar 
rahat(a uyııdum. 

l:ia balı lt-viıı ııvandığun vakit 

k Zek ~ }erini yuJnndan görmüş o)an 1"1'"e de ~ıra bt-klf'TT't-er·ı~tc .. ~.aylf' ~n"c y.-rilen öğretmen1erin tayin edfi ... 
odasında yat.ar en i oaru:ı n1ü21l~~' ki~bında Ji'ran..,o;;;J r. içti- ml!leri yOtıınrle•l ·...ı.:.u:ı 7Alr1'1""'1•n°"""1 bet-h.ingi bir münhale inha edileıne
mazı ·ıru aııkını, tnacera.sını an- mai buny~ınde Sf'llderden beri t tnekıed.r. H:\Jen yaln17 küylrrd~ "'-"k öğretmenlik bulunduğundan bu ka· 
latm>~~ me~\;Ucl b~n;ok hna.us1yP.t11.:·n t.e-1,btl ö!P"cf;rn_"nlcr<l•n köy öğ'retmenhkhmni i.st.lyetılerin bir istida ile Maarif * barUz ct.tirmeltt.P \:f> btı RırıtJI&- 'Müdilrlügune muracaJtll;:.rı H.:\n olu-nur. c332.1' 

rln hezımet uğrundaki f'hemnn· -- _ _ 
- Mu:ıgan ıle evleneli henüz yetlcrini ilmi bir ııekılde 1.Ptlnk 

bır sene olmak üzere •. Buraya/ .e.tm-e•k•t•ro-ir.·-------
geldiğimı~ sıralarda balavun11.ı 1 

İstanbul Defterdarlığından : 
Deftcrr1Q•ltk btnasınJn ~ MtidOrJü~ k.ı"1!1.tJldd yaptm:lecak 

820 lira 41 kıını.ş keşıf ~"'lti N\f i~-ı.nçtk e~ltmeyc toı\clmuştur. Rürüyordu.k. 

E>·C"lt•nmcnırn hır roman mev
~uıı ohı;,ak kadar gelll.\'Lır Sana 
onu kısacı. anlatmağı< çalışa

yım Her genG gibi bızim de ka
nımızın kaynadığı url2nd.a t.ı.eV· 

m<:. sevilmP ilıtiyaciyk .t',·ranır
keı. bıı·lıırimızi görciü• .. tım.!rlık 

ve n<·vdik. Tam Ü~ yıl guli gizli 
•cvı<ıtik lı:Ienm yoluna gırdi, 
Pvknreek vaziyefe gelinee Müj
ganı ;ülcaindf'n ısWim. fazl::ı 

toh"ıhm yükSl'.k bir n-J'muriye· 
tun yokmu~ diye BeV!,'İlimi t...nıı. 

ven·nııyL"<:ckleriru söylcdı!cı, be· 
nı en nihayet hakare1 e<forces~ 
ne re<lc.l<·ttiler Fakat im< bıribi- j 
nmızındilt Nasıl olurdu da on· 
laı bizı ayırmağo., birlejjtitrne
meğc k3lkarlardı. Gönülc h:!l<
melmek bugüne kadru· h;.: lıır 

kirn••'nın başaramadığı bir ha
kika• ıken onlar, hissız ve kalb
sız ana, baba çelin bil' mi!ca
deleye ı;ıri.~mı.~lenil Rabrcttim, 
\ltiıganıa l(izlidcn gizliye y:ne 
h.a.t -ı-1<.,tik Barın "Oll\nf'iyc kıt.
dar ""°nı · bckliycceğinı, kalbin 
ralııtt oh;un !.,. diyordu. Tam o 
sırala ı da baba:.;ı fena ~alde lıas- ı 
tal::mJı bv.iın evlenme ro "8d.,...ı 
de ken<Miğinden unut,,Hu. Fa-! 
kat bız unutmamıştık. Emindim ı 
ki wvallı Miıjı/m ü=dı kc;.ıien 1 
bah:ısmııı ışlerinı goniri>en bcnı 1 
bıı :ııı aklından ~ık&ınııyoı- !ıı. 

&lk.i, kimbifü, belki o d:ı benim 1 
ı;ilıı babasıDJn ölümünü tı. •.ı -1 
yordu. Çünkü ben, b:l'leşm"ınlZl ı 
en [azla manı olan b.lbHUllll tın 1 
arı e~vel Azr:ı.ile kavusmruıını ! 
dôrt go,Je bı>kliyordum j 

t,.dıı- olduklann• o zaman inan
dıw. 

Artık gönöl rızası ile bu i.şir 

olanııyacağını ke:;tirıruııtim. 
Başka c:areler dilşünüyo1'imn. 

Hatta :ıHkımı boğmağ:i, MUjgfı.n· 
dan feragati de göze alabılece
ğimi dü•iinüyordum. Çüıı.J<i; gu
rurumdan fazla fedııJıarlık yap
mıştım. 

Daha hı~ bir r<eye kar<ı• v.,.... 
m~ıı:e meydan l:..!r.mdan bir fa. 
cıa ve bır felaket Li;.ı Ç'1bı · .ılc 

birleştirdi. 

Bir gün, Müjganl~ annesi try. 
zesıne rece yatısına ı;id0 rl»r. 1 

Tcyzc:.;ıyle ann~i bir odada,\ 
MüJgan dıı başka lıiı· edatla ya· 
tarlar. Gece yarı"ı teyzPsiı..ıin 

oğlu earlıo~ olarak eve ~riir. Za-

ihale 3011/94ı peışembe ınmu B&at on dörlte :Mllll EmlAk Müdürlü
iürıde toplanacak kornısyocle yapılac-.Ktır. 

Taliblerin bunlara oenzcr c500> liralık iş yaptıklanna dair ebiltmc
den sekiz gün evveı vılAyettcn a1ınınış ehliyet vec;~knsı ve % '1.5 tcmia.<t1 
makbuzlRrile komi.i.yuoa aıd1rae&allarJ. (190) 

iÇKi SIZ SAZ Borsa Kıraathanesi 
Nezih bir ~ile S111lonu olan kıraathanemiz.de her paı.ar saat 2 den 6 ya I 

kadar m,..m]eketimizin tanınmış bAy ve bay3n r..1n'atkArlarındnn mUte
sckkiJ mükemmel saz hcyct.:ni ·dınleınck fırsatını kaçırmayıruz. AYTJC11 

halk. Wrklıleıi tanının~ san'at.klır 

Malatyalı Ta~burT FA!ff..İ'yi dlnılyocokoinb. 
Hiisıfoyni v~ .Hlraz •1:tS.Llları 

ORSA 
18 İkincikanun 941 

Açılıı t>e 

kapanıı \ 

123456789 

1 1 1 
1 ı 1 1 

1 

Londu l Sl<rlin s 24 
New - York lQO Dolar ı~ı 20 1 
Cenevre 100 İsvtç. Jl'rc. 29.7725 

1 
Atina 100 o.·ahınl 0.9975 1 

1 1 1 1 ! 1 IB' 
1 1 1 ı~ı•ı 
1 1 1 ıDI ı 

So!ya 100 lAva 1.6225 1 
l\1adrid ll)O I'\.; f'ta 12 . .1Z75 ı 

illi l•l 1 1 1 111 

ten 2ündiizdt-n uıi:ınfirlo-ın gel
di~inı lıi!t-ı-ek evdw ~ıknı..ış, bil-! 
has.ha içerek CVt" dünmiislj.ir. 
Annesi oda.mna ~ekildikten son- J 

rR ıu·kasından gelır, kapıyı kılıt· ı 
ler, yuknn çıkar, Müjgan:ıı o-
da~nna saldırır, kapının acı1nıa- .Belgrad ıuo f'inar :?,175 

!J.1375 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 1 1 IB, 
1 1 !•~BI 

.•I 1 

1 1 1 
31 00j~ 

".Iİylc U~"a.ı:.:an Müjgiııı şa~ırır, 1 Yokoh.:ım3 100 v~n 
teyze oğlu seııel<'tdcniıeri Müj-1 Stokhoırr. ıoıı 1 v•~ i<r. 

giuıda g(niı olan ':ıir kopuktur. ESHA .. VE TAHViLAT 
Mel'un bakışlıriylc Müjg:inın Tahvil.,t üzerı.ıe rnuaır:ete olına-

ya.tab.nu d0g-r J y;ir\1r ~J üjbiİD 1 !~~lır. { 

(er yada b :;la:-, yata/;111<.l.ın fır- t Ilı . Leı-..oJdiid etmedim. Sc, ;;i-: 
!ar, kaçıuak Lqter, oda kapıs: ki· ı miıı, ~ad::ıkatimirı nıahıyct:ııi, 1 
lidlıdir Siu·ho~ ddikanlı Müıga- gcr~<!kl.,~inı bu eımada isbat e
nı biJPğınden ""kıılar y·ıtaga 1 delıilırtlim. Sağlam Müjgandaıı 
d,~ğrıı .ıürükler Vırtı~ , ,He~ ne 1 
:.\filjgiirı bu ır~ dt\$J1 sn.ı. hı:rıfin 

elı!.!uen !·nynltr, ırıı.ıladıLı'J yeti
şr .. ıııy~· ek:cı;ni an.·yarak kf-u
dmı Jl'.'l•~ereden •!'ağı at;ıı Li
me l:mc olmuş üst başıyle bır 

daı,g. ziyarle bu alil, ı;akaı • J uj
gan sevgiye Jiiyıktı, daha ,lnğ

nınn muhtaçtı. SeVgime şefka
te, himayeye benzer bir lıi~ de 
katılını»tı. Hemeı:. .,v)erirı" ko.ş- 1 

luru. iaıla vahH g~çırmedı>n ev-
1Pndı>ı... ! 

11-1 rı ı ı•' ~ ';=-;.--;--,---,--.,--i •-'-: 

l - Bir deni?., 
:: - ·yuksek. ılım yeri 
3 - l 1.ck. 

1 

' 

4 - Sıca.x. olmayan su - Ba~l.ouna.. 

5-Sili. 
6 - .ı.~nunrı tı: K:aı gc.·lirse 3e6 cur;a-

7 - f'enn - Budala, 
6 M.-l - Bir not. 

Yuli:andııo <lŞ&ğı: 

1 - Bi:·ihirir.ıc &irmi.$. 
2 - LcLa - GEk. 
3 - Kabul et.n1ck. 

1 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 

yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talüıüzi de denemi• olursunuz 

Keşidoler; 4 Şub>I\, 2 Mayı.;, 1 Kumbaralı ve lı:umb•Tasız beııap-

1 Ağustos, 3 lkinc·ıtetıırin Iarında en az elli lirası bulunanlar 

tariblermdt: yapılır. kuruya dahil edilirler. 

1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI _, 

Taksitli Emlak Sahşı Sekiz sen eda 
... , o 5 faizle ödenir 

Mirgiin i\lirgun ve lstınye cadd~ııı
de eı;ki 2.211. yonı 2, 2/1, 2/2, 213, 
215, 217 No. Jı, 

Sütlti<:t 
Dcrnirci Uhann 
4

1 
t1 yeni 41 43 

1n<ıhu Ues.i nde 

Fınr klıcl~l Periz..ııhatun, P ırtc:laşlı; 
san~cndi ·mahallesinde Ustyoku.j 
sok:;ıgında eski 3. 5 yc-ni .3. 5ı No. da 
Çcnll.>erlitaş MollafC'nari nHıhalle

ainde i\Iı.drCSE• camii soknb]nda cskı 
2, 2. mtl 4, 4 mti 3. 5 #«•n 3, 4, 6 

No. lu 
"Oskiıdarcıa tcari1yt nıc.h~flesınde 
Ya2.1TU1c1 ı\vadıs 1:011..;ogırıda eski 14. 

;:reni 18 No, 

Kargır garajı olan iki 
bap ısahilhane ve d~ıı· 

nunü t'ari bir masur~ 

mai lc-ili 
180 RTblll UJla 

Maababc.:e lkJ flll 

70 

. c 

2000 

70 

ı - Arllınna 3 Şubat 1941 tari!ıine rllifJ('n pazartesi gUnü yrıpıl:ıcak 'f 

13 ten 15 kadar devaın edecektu 
1ha1e ,ırttırma son1,1.nda l'n yi.ıl<i'C'k bedel veı·cne yaprlır. 

2 - ..-\.rttırmııya girmek !çin mutı:ın1men kıyınet:in % 15 ı>ı nı..~h11dı& 
pey ~kı;csl yatırmak ltızundır 

3 - Artbrn1a bedelinin dôrtt<' b.•rı peşin ged kalanı ""'kıı senMt." eJu' 
müsavi t~ksitt.e öd<"nir TaksiUer Ofr, '"' f.;ıize tabidir ... 

4 - 'l'aksitıer ödC'niıll·eye luıd. r g~yıimenkul sa.ndıga biriıı<:ı df'rere-

de ipotekli kalır 
5 - Binaların foLOgrnUaı ı sandık dahilindeki sabı$. t;alonun<l~-ı tt:;hil" 

olunm;.ıı->.t....1dır Fa.zl.."l t.1f!ıllitt :ılmak İIVİll salona müracaat <:-d;~,ı. 

Emlak Almak ve Satmak isfy~nlere: 
t::;t.anbulun hM ·C'nııuıdcı her çı . eCl'lM.k almak ve atmak için c&. 

kıRU yrıl sntış S3h)'1Urnuzu ııynrc!lhr. 

t~tenildigi takdirdt, ı:;:;ınlığa konnn emlAk mukabilinde ne miktar boı 4 
V('rilecf>l?i t.1yln OOi1PrPk .ı1AkadnrJurabi1dirilir. Bunun ic:in iki Urrı iicr 

alınır. 

l'akat a.Wı.m ôliımlerucıı kur- j 
tuldu Bu dünya ne t.ı.ılınıtırl' 
Hep ıyıler ölür. İyilik f~vcr bi:
adanı r>l~a.ydı o delı~·tlı ha~ı.ı.

lıklarnan ınuhı<kl<U kurtula • 
mazılı l;a.liba edel:ı.ıizle:rle Azra.

yığn• et ha.J.ınds ttı~h~ sok:ığ"a 

dil :"r .. \luhalic bch<,.sınin yetış· ı· 
mcsi bzr.rıne hiıJ.i....:;0 ysıtıştJ.f.11ır. 
l''al-:at -!ıljganın ikı ı\vaı;ı da kı-: 
nlnuıııır. Hemen hastalınueye 
gOtiirUrle.r, ayaklatil.ıırı ke:ıilme
~inı.· h.rar verilir. Bir müddet 
lıabtahancdc Mlijg&uı gizli ı;izli 1 
ziyaret ettim. Ç'ıkuklan suura 
babsı \lana haber g:;ndeı1nı~: 

1\i1.ık ikimiz de insanlardan 
nefret ediyorduk. En yakınla • 
nndan en bfyük kötülüğü gören 
insanların t>aşkalarına sempati
si, itimadı mı kah ki! .. 

4 - Aclanan sey - tşarc-t edah. 
5 _ Bir hcırCın okunuşu _ Biı· no- Te::lür ul·reti: Bır lir.ıchın uşagı ubnaınak üzere üç ay için bin lirnda 

ta _ Kumu. iki but·uk kuru~tur. NE' ~atıcıdan ne de alıcıdan başka bir ücret alınıuat.-

ti bilP bli>1 edP.miyor. 
lyılc-~i:ikten BOnra tekrar mü

rı.t·a:ıt ettiın. Mtljg'.ını iht.."<lim. 
tn~dı ıııaddı . .in.sacların, istedik
leı-ı zamaıı dünyo.d•:ı:i feııa.lık -
Jann 1>n fenasını yapmaga nıuk-

Oradan, o 'J1banlann lmlunclu
ğu yerclcıı uzaklaşmağa k• r3r: 
verrlil; ve kimseye haber vcrmo
ılPn bı:ray;, kaçtık. Bütiin ıztı- l 
r,,;,,ıarımız, felaketlerimiz uzak-; 
larda, çok uzaklarda kalsın. <ti- İ 

yımluk... 1 

6 - M"'ihur oir Maarif Nıuırnnız. 1 ---------ı..--'l.:,27'--9:..:l_-..----..,-----------_.. 
7 - Ba:;ına •A• gp.Joe •birdonhıre>,~---•P'Meşhur Akça kocanın.._•-•••rJ 

8 - :;·~cede kuUa.ıul.an aslı Fran-ı! yağlı tombul fındıklarının 
"- E;.:;~r h:ı.ki~i Lir aı;ıkl<t kı

zımı Heviyorsa ~imdi d~ ;;.'alıi - 1 
lır ... 1 

stzc:-ı bir kehme. 1 
Topt.•n ve perakerı.de sabş yeri: 

9 - Mt«·.tuııl-ıl' içioe lrntll.\r - Biı 1 

Argo tabiri. ~Unkapanı Zeyrek cad. No. 93-2, İstanbul_.. 

guııeş doğnıvştu. Fare _avcılıgı f 
il~ epey meşgul oidugunıdan ı h 
gete rahat uyuyamamıştım. Ak-

1 s· t e 
1 

senizin bazı yerlerini tamir et- ı 
,.miştim. Şimdi getiririm. 

Madam Mari elbisemi odaya 

ıııımki münaıı~betsizıı,;iı.ı h·tı·I · ır Ç ~ nrıcının seya ıa 1 
~~1:at7ı~~~~~n ~~~~~i~~t!:?t~~ ı; ~ O 
kaca~unı bilemiyordum. Bn hı-1 1hmı~•••ıııııııa:ıl!!l!:!nE'"";m•:1•m•ı- 135 
çan için ika elmiş ·•lıl·ıl•lll1 na- Maamafin kıılkıı: ' ar;ı~tıyor.nuş gibi yan<ı yakıla I I'.:v sahibleri uykuda _bu!unsa-1

1 

Haratı anlamak ii2w-re Joıabı aç- - rsu da kedi cıl11 kafası kı-1 bıaayeı hale iıdŞILJmruımclan an-
1 

lardı yavaşçacık ~gı merek 
!mı Vay babam vay! ' 1 rilacıık hir bayvıw amıııa neyse! la.'jlyor-du. J .;okak kar••,,u1tfa.ıı dıı;:u·ı fırhya-

Kırılmadık bir ~ey kalnı>ıınıı;;. 1 mı~arı. 1 Maamafih bunlan i~ittiğinı rle eaktım. Ho~ bu da olnı<LZdı ya 
Fare ya bir sabun par~a~ıo· kb- D~cı.ı;;-ıne hiç .;ütıhe etmem. . t-ek fona olıu1dı. Kendime hır 1 çünkü "lbise!l1 yok. Artık olanı 
mirt·cek , ya bir dilim pastırma l\\3dam :J.ııri lııı '7ibi şeylerı çok hisseler :ı.yırdını. Mm;ela kı- rıldu. Cı .. ılmde b·.- kaç kuruş 
a~ıracak, yahııd nıuın, '"kmek hoş gı.ircıilenlcn' _.\_elelhusus ge- '":nı.'.!-lacağ:i~ bir ad:ıınnı evmP va,r. ~:ırımş o~uğıım. çanak, J 

kırpınlısı bulup oıılan ziftleııe · cc •...:ıllerle koca hikaveıerini gıttıgım vakıc kızı karşımu kıdı 1 çomleg-111 )Jarasını verınm. J 

cek idi ki bu hiç kabilinden ıdi. dinı .... !!l:. Oo,;o Jı;in bamı. giiceıı- P.lbise ile çıkar, lüzumlu lüzunı· Sür"&.lli adımlarla odada ge-
V'.Lkta ev sahib!eri mc-<l!::;inc eminilll suz lakırdıya karışır görürsem ı zinntPge ba~ladım. Aşağıdan u-
- Zararı yok oğlum! K:ınbil:r kodıncağız kızlık ha- beni istemediğini anlarım. J yandığımı hissettiler. 
Deyib duruyorlar l8e <.le ev sa- tıralarını ımlat.i•'•U< i~in ne za- - Ben de sana lıayılınadım · Biraz ~onra madam Mari o-1 

hibi Ekc•n; akş:ımki patırd! ili-- ınaııda~L<or:i • bu hikayeleri işit- ya? · dadan içeri girdi: 1 
rine merdivenlerden yukarı çık· mi yen - bir nu..;alir bekliyurclu. Diyerek kapıdan dışarı çıkı - - Ooo uyandınız mı? O hal- ı 
tığı sırada: Konu komşunun liMtkal üç ayda veririm. de aşağıya geliniz. kahvealtı e-

- Y0k. Bir fare ıçin c;aıı»k, bir yani dört mevsimde madam Ak~i takdirde yaru madanı delim. 
çÖTDJc,k kırıhnru:ana fah:tmmiil e- Marinın izdivaç lıikayekrini Marinin yaptığı gibi bir kıl'lru Dedi. 
demem. O hın:ar kedi.Un kafa- dinliye dinliyi! kulakları doldu- isi.erse hemen onunla i2divac e- - Teşekkür ederim madam 
sıru ezeceğim ğı.ı, artık dinlcmcmeğc ba.şledık- derim. Maı-i ! ı;::ernım tok. 

Derliğini henüz unutma<lım. lıın ev sahib;~un ıı:ç münasebeti Adam sen de aralara vakit - Öyle şey olur mu? Haydi. 
Herif bu münasebetsizliğe olmadığı halde: var. - Peki amma bu kıyafetle a· 

cüret edenin kedi olmadı~ını - Oğlum lakırdı lil.zım. ya. Şimdi buradan nasıl sa.vuı; uaii:ı inemem. Elbisemi ... 
anladı, fikrinden vazgeçti. Mukaddemesiyle güya bir şey malı? , - H"'! Peki sabahleyin elbi-

bıraktıktan sonra: 
- Giyinip aşağı geliruz. Zev-ı 

cem ve oğullarım sizi beklıyor-

l:ır. 1 
Dedi. 
Giyindim. Ccbltrımi yokla

dım, param yerinde duruyordu. 
Tabii ev salıibleri benim paramı 
aşıracak değilcr ya? 
Aşağı inmezden evvel bir de

fa dolabı açtım. Kırilan çanak 
çömleğin hesabını yapmağa baş 
!adım. 

İki aded toprak deııti. EtBe et· 
se bir mark, bir cam sürahi hay 
di o d<ı. bir mark etti iki mark, 
iki tane billfır bardak. Ac·aba 
kaç paraya alınabilir?. Artık o 
nu dı. bir mark hesab ederim 
oldu ti<: mark, bir yeşil çanak 
bir nıaı·k, dört fincan, tabak gi
bi ufak tefek te dahili he3ab e-1 
dildiği halde tamam yedi mark
lık eşyayı parçalamıştım. Bir ı 
sıçana karşı hu kadar şiddetli 
sopalar indirilir mi idi. Sopa hay 
vana ;ı;alıet etseydi şüphesiz 

yamyassı olacaktı. 
Hesabı tamam ettikten sonrıt 

wıağı indim. 
Bütün hane halkı ktiriik, te' 

miz, bir odaya toplarunı~lar, ot" 
taya bir masa koymu•lardı.. 
Masanın üzer-inde yiyece~ 

dair biı- çok şcylcı- nıew .ıd idi· 
Ben oda kapısından ıçeri giret 

girmez hepsi ayağa kalktılar• 
Madam Mari: 
- Buyurunuz. 

Diyerek beni masanın bil' if 
rafındaki sandalyeye yerleştir ' 
di. 

l:ioframn baııına oturdum i# 
de utandığımdan başımı yul<ııf' 
kaldıramıyor, herkes bana bil' 
kıyor zennediyordıım. 

Halbuki ev sahibleri balıkçı· 
lığa aid uzun bir hiltii.ye tuttur' 
muşlardı. 

Balıkçı Ekers: 
- Mari, misafirimizin hisse' 

sini ver. 
(Arlının vn.r~ 
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