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l'elgraf: D~'1 SABAJl İstanbul 

TELEFON: 28795 

GÜNLÜK SIYAST HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş 
- • •• • 

AŞ VEKİLİ s MUHIMBEYA ATI 
al kanlarda 

eni tahrikler Doktor Refik Saydam dahili ve harici 
• • • 

sıyasetı·mız h·akkında izahatta bulundu 
---------------------·---- -, 

- \ . . ~ ~ .... ~ 

E Nız 

1 

r--Başvekilin nutkun.dan:----... 
: H.iiı.&yin Cahid YALÇIN 

ıh.....,. Devtetıeı; !ııgi-
lideri Balkanıarı tah-

.. rik ctnıek ve bir har-
llliikleıneıc i<:in _._.L 
la . ~ .. "'a yap-

ı itham ederler ve kendi
l!Ulh taraftan gbrüınn -
ırlar, Balkanıaro . ego 
fındaıı bazı a Mıhver 

lıt., olduğun. tertib!er yapıl
alı a daır ga?cleJe
~" •Cd~ bava.disleri de hep 
ı"'Zit-nn zih 'nJ 
tıak . . 1 eri karıştır-

. ıçuı uydurduklarım söy
. Fakat ışi di Bal 

r .. m . katılanı 
• oy}e havaduılere teııadiif 
•e başladık ki bunl•-- 1n 
~taraf -~ . ~~----------------~----. İ~k:::a~: =da· ~l- Yu n a n l ı I ar jRoosevelt bekle i n g i 1 i z 
eden ........ a m- h 

b~ııuıan ~r8:~'!:1 ~~: Avı on ya, ya nen mü .~m n~t- k u v ve t 1 eri 
! ~y=~:1~d::r:ı: do gv r u kunu soyledı Tobruk'a 
İfad telgraf resmi bir ajan· _ 

1 ındesıııe atfen Balkanlar Reisicumhur İngiltereye k 1 
: a iU ll'Ullfunatı veri· i 1 er 1 i o r 1 ar yardım için kongre• ya aş 1 yo r 
~ den mUhim talebler- -----------
r er mur k d b 1 d İ a illından sonra • e u un u talyan esirlerinin 
er Qe.;1cuninin siyasi fa. iki tarafda kat'i muhal -<>--

erde S:aıı1~' bu- rebe ere h z la yor Waııiugton, 6 ıa.a.ı - nebi... sayısı 65 Qine c:;ıkh 
1 edecekti ~nde cümhur B. Roosevelt kongrenin -<>--

fillerj B r. Ber!ın siya. -o--- 77 ınci"devresine hitabeden me 
hük,;-etıerulgar Ve Yugm;. Arnav udlukta karlar sajıııı okum~tur. Eski reisi • 

...., ı ıle Mib cümhur Wilsonun 1917 de söyle-
erı ara.~ıııda faal ver Dev- eridiğinden Yunanlı· diği ve Amerikanın harb ilan et-

' a "el<lı'in . . tenıasıar ların hıırekAtı tigın"· ı· bildiren nutkundan beri 
" b'nı ııô r· ~ ~an - İtalyan h b~ uyorlar. kolaylaştı en hararetle beklenen bu nutuk 

~nce Yalnı b 1 Beriınm münasebetile bütün salon hınca· 
z aşıı:ıa bir vak' hınç dolmuştur. 

ıba•ettir Mih a- Reisı'cümhur ezcümle 0 "-'an n ihtilaf· ver Riyaseti Atına.. 6 (a..a.) - Yunan ıı<ı. .,..... 
Bu sa ını 1 ahdid cylemiıı- ctisü, dün a.kııam askeri hare • abylemlştir: 

ki A Yede harbin cenubu (Sonu sayfa I> ııti 3 te) (Sonu sayfa 5 sü 4 te) 

\'rupıı..ına ---------=========-=,,.....--------ine geçm, yayılnıasıwn 

'J §lur "V t muvaffak ol- B A 1 t 
'1 ı ~qrih a;~~~:y::nlizTiik.at''.- u·· yu·· k a a r m ec-

bile iht I" " rkı-
• 1 <U)J1 dı d 

tadır Ve ih . • şın a kal- •• • 

:"~i~:~~~m~~~:~;;ı::t~ rubelerı esnasın-
ı ı kurmak Yenı bır nı-

~v~t~ =:r~İ f~~~:i:~ ~~~I~ da halkın vazifesi 
niyecekt rupaya has • 

. ır Moloto( B 
ş• zıyareti 1'o et ~n • er- A ,. d l k 
ı( asında deva~ et':~tligiyle larmlar ay sonun a yapı aca ' 

gösterm· . e oldu. 
MI • ı~tır. Rus Al b'• •• db" } t } d 

l tnlinasebatının tnfuı~kbe~ utun te ır er amam an 1 
4~ afı Londr· ııı ilm' 
~ · en " n ıdlcrini Vilayet sefer· 4 

1 ~uya dU~ürecektir. berlik müdür· 
Yan gazetesinin bu hava- lüğü, şehrimiz. 
en sonra, İtalyan ad de btı ayın son 

Un dünyaya yaydığı r Y0 • haftasında yap1• 
zl 1 de dinleyin. . ııu ha- lacak büyUk 8 • 

JI" . 
12 

• !hın tecrUbeie-
, •L..eyın <'alıid YALçL'IJ rine aid son ha-

&' (80.ıu 31.ıyfr.ı 5 ~tıııı l de) i=lıklarını ta. 
· ma.nııamıştır. A 

r::~~!!!!l!!!!!!!!!!!!~-~·ııa,.ın esnasında ııehrimizde bu· 

U 
lıına.n pasif ko 

ÇAN lnınma teşkua.: 
l '1 tı_na bağlı sekiz 

ıJ KA 1 hın vata.nd114 ha 

i~: LELER l~~~utl~: 
t1C Amenkanın İn .

1 
kilfi.tları tamam 

meye bruılad _ gı tereye ver- lanmıştır. Vi!a
lcrin diğ ıgı bu tayYare- yet pasif korun. 
fark!- ~ tayyarelerden ma komisyonu 

an, evsafı. ayın 14 üneü 
günii bu hwıus. 

- YAZAN: _ daki son top.. 
• 

Garnizon bUtUn techl
zatile teslim alındı 
müteaddit general

ler esir düştü 
-o--

Kahire, 6 (aa.) - İngiliz 
umumi karargıilıırun tebliği: 

Libyada bir taraftan Berdi
ya harb sahasının temizlenme 1 
ameliyatı devam ederken bir 
taraftan da ordumuzun ileri kı· 
taatı Tobruk mıntakasına yak-

(Sonu sayfa 5 sii 7 de) 

-HARB-, 
VAZiYETi 
Bardiadan sonra 
Libyııda İngilizlerin 

ileri harekAlı 

'I 9 ~:~~ab:l:yan ın. 
giliz taarruzu Mısır toprakla

' rından !talyanlan on günde 
çıkardı. İtalyanlar Sidi Bar
ranJde bir baskına uğramış

lardı. Burada 40 bin esir ve 

1 

büyük mıktarda mühimmat 
. terkettiler. Ancak kendi top· 
j raklannda çoktan hazırlan • 
mış olan Bardiya müstahkem 
mevkiine çekildikten SOlll'll 

İtalyan ordusu, on beş gün 
kadar mukavemet etti. 

Bu mukavemet şiddetli de
ğildi Çünkü İngilizler bu 
on beş gün içinde Bardiyayı 
asla tazyik etmemişler , bu 
mevkiln muhasarasını ta
mamlamışlardır. Ağır topla· 
nn müstahkem mevki etrafın. 
da yerleştirilmesi on gün sür-P la.ntısım yapa-

"·~ rot. Salih Murad rak uJarmın tıı-
rıuı 1 rının; ve mUd. 
,.go UZO lEK detini kararlwı

tıracaktır. v1·ı·-tüf" ti 

nu üh yet alii.rm e>ma-
.. nı im Y8 mnm )'arınkl sında halkın dik 

U118haııuzda bn]acaıı!rnıız kat ed<>ccği _!ıu-

1 mllş ve taarruz dört gün ev
,j ve! baıılamış; liç günde kale 

dllşürülmiiştür. Alınan esirle· 
•ı' rin mıktarı Bardiya için İta!· 

yanJarm hakikaten ümide 

----! 1 dilitilkierlni gösterir. 

• (Sonu eayfa 
5 sü Z de) 

li~o ııera yapwııı ı-ai ...__ W\•ıiİlJ<',, 1 (Sonıı ııa;ifa 3 sü 7 de) 

..,,naıımda a!ınmııı bir resim 1 '-------·--~,/ 

"Dünyada görülen siyasi ve askeri faaliyetin inkişaf
larını hükümetiniz azami tayakkuzla takib ediyor. 
ittifaklarımıza tamamen sadık ve merbut siyasatimiz
deki şuurlu istikrar iyi neticeler alınmasını intaç etmiştir 

Başvekil her yıldan 
daha çok mahsul bek· 
liyor, •un fabrikaları 

devlet kontrolü 
alhna girecek 

Ankara, 6 ıa.a.) - B. M. 
Medisıııiıı bugünkü toplantı· 

cek, lüks eşya idhali
nemcydan veril

m iyece k 

'-------" 
timizin diğer nuntakaları~da ı güzel intib:lar getirmen~i _ınıe
tedkikler yapacakınnız. Bıze, (:SOnn sayfa 5 su•> le) 

sında meclfo içtimaının 10 mart -----·-------------------

Oda intiha a 1 
gününe talikine aid takririn ka· 
bul edfüşmi mütcakib Başvekil 

Doktor Refik ~ydam kürsüye 
gelerek a.ııağıdaki nutku söyle· 
miştiı·: 

"Aziz arkadaşlarım, 
!ki aylık bu tatile karar ver· ı 

miş bulunuyorsunuz. İntibah 
&.ı.r 1 • .ı:ıb.ı!e, v ya < 

İJare Meclisi Valinin hitabesile 
ün ilk içtimaını yaptı 

r 
Zahire kararna-
mesi bazı vilayet
lerimizin tamamı-
na teşmil edildi 

Ankara, 6 (Hususi) - Za· 
bireye bedeli mukabilinde ; el 
koymak salahiyetinin Afyon, 
Amasya, Ankara, Burdur, Ço
rum, Denizli, Diyarbakır, Es· 
kişebir, lsparta, Kayseri, Kır
şehir, Kütahya, Maı·din, Niğ
de, Sivas, Urfa, ve Yozgad vi
layetlerinin tamamına t<şmili 
Heyeti :Vekilece kararlaııtı· 

rıldı. 

,,/ 

Lise ve orta okul 
müdürleri bir top
lanll yapacaklar 
Toplantıda VekAl•tln 
bazı suııllerl mevzuu

bahaolunacak 

l 

Maarif Vekaleti; İstanbul o· 
kullarında bulunan talebelerin 
vazıyetleri hakkında İstanbul 
Maarif l.füdürlüğline bazı sual· 
leı sormuştur. Bunlar hakkında 
lstanbul lise ve orta okul mü-• 
dlirlcri ayın 14 üncü çarşamba! 
gimü İstanbul kız lisesinde bir 
t0pla.rıtı yapacaklardır. Bu top
lantıda ,vekaletin sorduğu sual· 
lcr mevzuu bahsed;Jerck bunla· 
ra verilecek cevablar kararlaş • 
tırılacakbr. Vekalet, Maaril 
Mii<lürlüğlindeu talebelerin mek J 
teı, haricindeki ve dahilin<lt!ki 
vaziyetlerini ve bunların kon • 
trolleri için alınan tedbirleri 
sormuştur. Bu hususda daha 
sıkı tedbirler alınması için Ma
arif Vekfi.leti müfettişlerinin ri· 
yaseti altında komisyonlar teş
kil olunacaktır. Bu komisyonlar 
haftanın gayri muayyen gün. 
lerindc ani araştımıalar yapa -

(Sonu sayfa 5 ı;ü 2 ıle) 

Ticaret Odası idare 

Ticaret Odası yeni idare 
:meclisi ilk içtimaını dün yap -
ınış ve riyaset divanı ile idare 
heyetini seçmiştr. 

Meclisinin ilk toplantısı 

Toplantıda Vali ve Belediye 
Rcisı Lutfi Kırdar hazır bulun
muş ve toplantıyı kısa bir hit;a.. 

(Sona sayfa 5 sii 3 te) 

SABAHTAN SABAHA 

Beşinci . kola ve 
bozgunculara karşı 
Askeri makamların takibat yapabilmesi 

fevkalade zamanlarda zaruridir 

L. ,ınci ı.oı erk§.m - Bize otelinizd~ ~iınılillk küçük bir ada 
veriıılı. beritlo daha büyük bir yer isteriz ... 

A nkaradan bir haber : l 
Harb esna.sında olduğu 

gibi fevkal8.de zamanlarda da 

[Bir ec•ıebi karikatüründen 1 
bozgunculuk suçilc maznun bıı. 

lunan kimseler, askeri makam· 
(Sonu sa)· fa ı ..ti l ı 

• 

~~nizin 

ımasmın 

koyacak· 



• 

' 

xı NI SAı,,':.II 

Son· zamanlarda 170 YAZAN, 

m:::::::;~:::: GALiDE E~!~ f ';;'.,~":';~, '1Buz~an~lerdeki 1Kızılay balosu çoklAsker aileleri için 
tında verdikleri bahçe davetine .• No. )Çekiliş tarihleri geçmiş 1 pBynırl8fl0 Sahih· parlak Olacak Veril0C8k para 
Lahurun her cins ve sınıf ka- lıgı bayan Shahnuvazın ail •ııı- piyango bıleti sat.hr mı: lerı· Anadolu da ı·m·ş --o--dını buelmış' ti. Burada ihtiyar ba- de ımiş. Uçsuz, bucaksız ycı;ll • ı·kd ı•t• 

b 
Ilgın kazası Yorazlar kö- Balo Dahı'l' e V k"I' ' m arına Iraz yaıılann da hemen hepsi ingiliz- ir bah~e. üzerlerinden asırlar yti <.:ümhuriyet Halk Partisi ıy e ı ının ---·---ce konu~tuğuna ve dünya ahva- gL-.;mı~ ağaçlar var, ve her ycrd.! Ocak reisi Mehm~d Akın ad- himayesi altındadır 

!ini adamakıllı münaka.')a ettiği- kunıe küme kırmızı laleler. Bu rcs ve ünvanı ile aldığımız Fiyat mürakabe komis- - -o·-ııe güre. halı vakti yerinde aile- yeşıl ve kırmızı zemin ortasınih, bır mektuba bir de piyango yonu peynir mevcudla- Dahiliye Vekili Faik öztrabihn DUn vilayette bir komis-
sık s k k im he hileli iliştirilmiş bulunmalı:- 1 · · d k lerın kadınlannın üç nesil evvel .·ı uru Wl yaz mermer rını tesbı"t atlı' himayesi altında yapılacak l'ı- l/011 vazıyetı te ki etti 
k tadır. Bu bilet Bro(·ka mer- . • 

Garb harı;ını aldıkları tahmine- öskler. hayale sığmaz bir ince- keı<inde yaptınlacak ·ilk okul -•- zılay balosu hazırlıkları tamam 1 
-at-

cılk·bilir. liklc işlenilmiş mermer havuzlar pansiyonu binası masrafını lanmıştıı·. _Ba.lo ayın 11 inci cu· j 
Burada ve başka yerlerde dik- ve fıskıyeler. karşılamak üzere tertip edil- Fiyat mürakai>e bürosu İs- martcsı gunu akşamı Tokatli-

Asker ailelerine yapılacak 

yardımlar için kendilerine ta -
hakkuk ettirilen para mıktanna 

Balonun çok parlak olması 

için bütün tedbirler alınmıştır. 

Baloyu himayeleri altına alan 
Dahiliye Vekilimizin de !starı -1 
bula gelerek baloda hazır bu
lunacağı tahmin olunmaktadır. 

kat ettıgim bir ııey var. Kadın- Bahçe civarında bir hayli köy- miş olan eşya piyangosuna tanbul buUıanelerinde bıılunan yan salonlarında verilecektir. 
la• din, ırk ve cemaat ihtilifını den geçtik. 1935 teki il<tisadi aittir. Çekiliş tarihi de bun- peynir stoklarının nevileriy!e itiraz edenlerin itirazların dün va 

li muavini Ahmed Kınığın riya
seti altında toplanan kaymakam 
lar komisyonu tedkik etmiştir. 

h h - k .. itil" - dan tam bir sene altı gün ev- k 
dah ı suratle ve kolaylıkla atı- u rana ragmcn oy er saı;- veline ait olarak 1/1/1940 O· mı tarını tesbit ettirmiştir. El-ı 
yc,rlar Erkeklerden fazla onlar lam, r<'llkli, koylerin kendiı i ay- !arak kaydedilmiştir. Ekli de edilen rakamlara göre buz. 
tı~hırleNle kaynaşmış, kadınlar dınlık, evleri büyük. Hüliisa Ll- mektupta ise şöyle denilmek- hanelerde şelıcin altı aylık ih-
a ralarında Hind milliyet birliği- hurda zenginlere ve zenginliğe tedir: tiyacına yelecek derecede her 

• nı tes1" etmiş gibi görünüyor _' karşı husumet hissettirecek se- "llişik olan piyango bilet- nevi peynir mevcud oldıığı:ı an-
i,•~ B ıd< eı kekler "kadın kısmı 1 falet ve açlık manzarası görün- ı !eri bir sene evvelki tertibe !aşılmıştır. Cüınh•triyet buzha-

müyor. Pek az istisna ile mns·· ıu·· - aid olduğu halde köylüye sa- · d 6170 • ---'" ,_,__ 1 
hPp bir mıtlettir,. der. Bu bir tılmakta ve ade.ta almıyan - nesın e ....,.,.,,.e ~ .. - pey-
dere< eye kadaı· her memleket i- man ekseriyeti olan yerlcrdı' fara karşı cebir ve tazyik ya- nir, 1508 gahb kasar, 829 c;uval 
, in d gı·u. belki tahsil daha geri fakat ser- pılmaktadır. Satısı yapanla- kaşar, 608 tekerlek gnı.vyar, Ka. 
Toplanu, kırmızı ipek Y.Cmin üs- vet tevzii o kadar aykırı değil. rın köy muhtarları olması ve raağaç buzhanesinde 2325 tene-
tünc oırma işlemeli bir cadırda Şalimarda söğütlerin altında bu S&tış emrini de kaymakam ke beyaz peynir, 905 çuval ka-

ld 
.. k otururkeıi Bayan Shalınnvaz lıktan almış olduklarını söy- şar, Talı•-'--•- '"=ı...----:...-'-

o ıı. yuz adar kadın vardı. 1 J · -"' dikk t ............, ....., "-""""""" Lalı ur gı:nç kadınlan her yerde bana bura müslüman kadınları- ::_e erı .,..... a e şayan - 6418 kilo beyaz :-eynir, 879 bh 
güzellık müsabakasına çıkacak nın vaziyetini anlattı. Müslü - Rı>,smi makamların böyle sıra kaşar, 320 çuraJ Jıaşar, Sir-
der<.~'edc yakışıklı, rndamlı \'e ı manlık diye bangır bangır bağı- bir şey yapmalarını i.ınkin keci buzhanesinde 1557 tenek.-
yü.z.1 rı giııcl. Hepsi altın tel iş-, ran Liıhurlu, kadın meselesinde dahilinde görmediğimiz için beyaz peynir, 14 tekerlek grav· 

1 1
. k · ah rı müslüman kannnlanndan harı"ce bazı türedi açık gözlerin mnh yar, 128 çuval "·~·, N>D ka-

cme ı ırmızı. sıy , sarı, e a- ta ı "ğfal il ......... ""° "llmuetır. Y•n: şen.atin kadıııa r arı ı e halkı dolan - lı k 
tun "sari,. !er ıcinde salınıb ge- ' ., ~ dırdıklannı tahmin ebnekte- P sıra aşar, bıılunmalrtadır. 
zıyc,rlar. Her hangisi için insan; verdiği iktisadi hakkı, veraset yiz. Bu hususun hükfunet eli Beyaz peynir }'ekUnu 17.070 ~-
"0 t:ul endam bir al ı,aıe biiriin- hakkını kabul etmiyor. La!ınr- ile halli ve halkın mağdur bır neke tutmaktadır. 

·· "' ·· ·· da müslümanlar aile, veraset vazıyette kalmamalarını te- Buradaki ""ynır· toptancılan sun yunı.<;un, r 
''l"cıı, ~onliiın gibi ardınca sü- meselesinde "Cust.om Iaw,. yani min için bu yarunın neşri ile alakadar makamların herhangi 

· · eski Hindunun kanunlarını al - aliıkadarlann dikkatlerini çek bir müdahalesinde muş·· kül vazı· -
niltiiın yürüsün!,, menizi rica ederim.,, 

Diyebilir. mıştır. Hindu kannnlan, bilhas- YENİ SABAH _ Bu hu _ yette kalmamak için buzhana -
Tabii bir cok nutuklar söylen- sa kadına temas eden parçası, susa Dahiliye Vekaleti ile !erdeki peynirleri başka başka 

di, bunların arasında, kız mek- dünyanın en geri kanunudur. bilha.«sa Ilgın kaymakamlı - kimselerin hesabına bydettir· I 
t~bleri müfettişi bir müslüman Bayan Shalınuvaz müslüman ğının dikkat nazarlannı çeke- mişlerdir. 
kadın beni çok alakadar etti. kadının bur.ada verasetten mah- riz. Bu suretle peynirsahiblerinin 
Çilokü mıislüman cemaatinde u- rum olduğunu söyledi. Llhurda p k mevcudu yüzlerce kiljiyi bul-
mwnl ve resmi hayata atılan ka- her cemaat aile meselesinde ara ende şeker maktadır. 
dınlar nisbeten az. kendi dini cemaatinin ayn malı- Iİalbuki fiyat mliralmbe bü-

Labur müslüman kadınl:ırının kemesine tabi. Bir kadın bu ka- satış fiyatları rosuna yapılan ihbarlarda bil· 
bir kilimi "sari,, değil kendine nnndan kurtulmak isterse dinini tün peynirlerin 10 - 15 kadar 
mafil.u yerli bir kostüm giyi-" değiştiriyor. Son zamanlarda teshil eüilecsk toptancıya aid olduğu aıılaşıl-
yorla•. Paçaları dar bir dizlik, l70 müslüman kadın hıristiyan maktadır. Fiyat müraltabe bü-
yandan ilikli, dizlere kadar inen olmuştur. Çünkü hiristiyan ka· Fiyat milrab.be komisyonu rosu tahkikatını genişleterek 
ipek bir gomlek, başta uçlan ar- nunlan orada daha müsaid. dün bazı seheblerden dolaY' top- peynirlerin asıl ı;abihlerini tesbit 

Balo biletleri üç bayram günü 
emıasnı.la Beyoğlu Kızılay mer 
kezinde satılacaktır. 

İtirazlar tasnif olunarak bun- · 
!arın tedkiki için bir formül bu- 1~ . lunmuştur. İtirazlar her kaza 
heyeti idaresi tarafından tedkik 
olunarak bir karara bağlana -
caktır. 

Parti müfettişi geldi . .-.. •--
Bir müddettenberi Ankaradaı Mılli pıyangonun.? ikinci 

bulunan Parti Müfettişi Reşad kAnun çekıhşl 
l!ılimaroğlu dün şehrimize gel- Milli Piyangonun dördüncü 
miştir. Parti müfettişi Ankara- tertip üçüncü çekilişi bugün öğ
da parti merkezine btanbul ıeden sonra saat 17.30 Eminöoii 

Halkevinin konferans salonunda 
parti viliyet kongresi raporur:.ı yapılacağından salon saat 16 
tevdı etmiş ve bazı temaslar yap dan itibaren halka ~.~ık bulun-
mıştır. durulacaktır. 

--ooc- Arm edenler çekilişi serbest 

DOnkD ihracat 
Dün ınublelif memleketlere 

468 bin liralık ilıracat yapılmı~
tır. Bu mallar meyanında Fin
landiya ve /Jl!manyaya tütün. 
Bulgaristana zeytin, balık, Ru· 
manyaya tütik, lfacaristan ve 
Yugosla vyaya iç fındık gönd('· 
rilmi~tlr. 

--»O«--

Bir yankesici tevkif 
edildi 

surette takih edebilirler. 
İkramiye kazanan numaraları 

Ankara radyosu ak..am servi
s inde neşredecektir. · 

HALKEVLE.RI 
Eıninöniı Halke\indffi: 

İkinci amatör tetiim xe fotog
raf sergisi 8 1.11941 çarşamba 
günü Evimiz sergi yerinde a
~ılacaktır. Sergi her gün s!l'lt ı 

14 den 20 ye kadar a<)ıktır ve 
giriş serbesttir. 

• • • • 

l li m Köşesi 
Yc:rcn: 

Prof. Sal1h urıd Uzdll; - ~ 
Keşifler, ihlirala 

Font borular 
Bir asırdanberi Avrupa 

Amerikada sular !JChirlerde 
borularla nakledilmektt'dir. l 
senesinde Versay sara 
bahçesindeki çe~melere 6 

böyle borularla sevkedilirdi. 
kat sehirlerde font lıorıılıır!J 
isalesi bir asınlanheri taanırll 
etmiştir. Fakat birçok mad 
gibi font da asınma denlile 
lfıldür. Boruhır yerde ııÇ' 
hendeklere <1"şenir. 

Gerçi demıı borular hıı.' 
paslanırlarsa da su ııakledeP 
ruların iç yüzleri tuberclc Jl 
len kalın bir pa:ı kaşerile kf 
nır. Bu kal;'('l' burunun i~ k~ 
nu küçültll)ekle kalmayıp, 
zamanda, piiriizler teşkil et 
rinden dolayı suyun ~cU 
karşı elek mukavemeti gö,t 
ler. Tuberkulosyom denilen 
~adise mııayven safhahrda 
suyun muayyen şartlarına 
azami haddin\ bulur. Razı uJı 
de bunlar boı unıın i~ini çab' 
öldürürkr w bol'tıdan pe• 
miktarda su ı:;e<:~bılir. Ht 
sc l;orulann teverrüm etnıc~ 

Boruların içinde teşekkül 
bu tüberkler mihaniki nsuJll 
izale edilebilınıe de tecriibt 
anlaşıldığına göre hu nevi ııd 
lann kısa zamanda yine bu Jı 
talığa tululduğu görülüyor· 

Sonradan y:ı pılan araştııf 
!arla çimentoların bu derdi 
tadan kaldırdığı. beton icinf 
millen borula\da bu derdin 
riilmediği an!a~ılmıştır. J:ııı 
tarafdan ~iment.o sathı pek t 
lak kılınabilir. Birkaç tieneh
beri içi ve dı~ı çimento ile 
nan ince demir borular kulıl 
maktadır. Gerçi bu bonıl 
müddet için iyı ça Iijlyorla~.ıt 
yapıların zayıflığından dl>' ka ·a al.>lınış işlemııli bir tül. Fa- Bu malfımat benim çok iRime Janamamıştır. Milrakabe büro- etmeğe ııa.,ıamJŞtır. 

kat ayaklarda uzun ökçeli iskar- yaradı. Bô'mbayda p!r gazetecı su yapılan bir çok şikayetlerden 
pinler. Bu kıyafeti ancak bir ile milıJakaşa ederkeİı Hindistan şeker işini ele alına~ karar 
Hinılin hudud Vilayeti, bir de A- da bu CeJl!aat ayrılığı meselesi veqnistir. lktısad Vekfileti şe
mcrikab kızlar giyebilir, çiınkü meV7,pu bahııoltnnştu. Ben de ker sa~a ;v.ılnız toptan 

lngiltereden idhal 
edilecek mallar 

kasında Tasvir sokağında. Tu- bir müddet sonra bozuluvo 
ran garajında yapılmaktadır. Bu meselenin ne suretle 1ı;ııı' 

BE LE D/Y EDE 1 , Derslere devam etmiş kayıtlı diğini yıı.rına bırakıyoruz. 
,_ _________ _;... _ _, talebenin bu kurslara devamı r 

Kurbanlar bahalı ilan olunur. ı==!= SPOR» 

Mehmed isminde bir ı;alumı 

20 lirasını ~arpan ııabıkalı yan
kesicilerden Ya.')ar dün Sultan-' 
ahmcd ikinci sulh cezada muha-1 
keme edilmi:ı ve derhal· tevkif 
olunmuştur. 

Motörcülük kursunun ameli 
kısmı her hafta cumartesi gün
leri saat 14 ve çarşamba günle
ri saat 20 de Halke\·itıin ar: 

b 
· "din ve dünya işlen·,, bı"rbı·rı·n _ fiyatları tesbit ettiği için pera-

unun l'Sın uzun boy, ince en -
dam, bıçimli ve narin bacak ıs· - den aynlsa bu ihtilfıf kalmaz, kende satışlıır değişmektedir • 

d · Halbuki İktısad • müdürlugu·· •·· -
ter. Maamafih bana bu kıyafet eıniştirıı. Bu sözüme her yer -
" .. _ dab den itiraz edildi. Bilh•""• • • _ nün yaptığı tedkiklerde şeh-
san" uı:n a pratik göründü. - ---- .,.. 

"8an,, yi nasıl idare ettiklerine hur bu meselede çok hassas bir rin en uzak sem;ı.erinde dahi 
bir türlü aklım ermiyor. Altı yerdir. "Din ilimleri talebesi,, nakliye ücreti kiloda 1 kuruşu 

t k b
. heni evin önünde yakaladılar, geçmediği anlaşılmıştır. Bu iti-

me re ye pare ır kumaş baştan aşağı vücude sarılıyor. Bununla sorguya çektiler. "Şeriat, şeri- barla ııekerin perakende satış-
• h b 

1 
at,, diye uzun münakaşalara larında azami kar hadleri teshit 

resmı ayat ka i mi? Sabah er- ! edilecektir. K · keıı tramvaya atlamak, büro- girmek istediler. Şeriatin en e- omı~yon şeker 
!artla <:alışmak için hu kıyafet saslı yeri olan veraset mesele- işine bayramdan sonra yapaca
pratık mi? Bunu bir genç Hindli 1 sinde neden yabancı bir kanun ğı ilk toplantıda bakacaktır. 
bayana sorunca bana güldü: ı kabul ettiklerini sordum. "O Ticaret ve Münaka-

.. _ Biz bunım1a ten.is oynu-1 meseleyi kapıya1ım .. dediler. lat Vekilleri şehri-
yo:, bisıklete biniyoruz,, dedi. I Maamafih Sbahnuvaz gibi • I' 

gayretli kadınların sayesinde bu mıze ge ıyorlar 
Blı zengin. muhit istiana edi- k • anunu degiştirmek için büyük Ticaret ve Münakalat Vekıl-

lirse La!ıur müslüman kadınları 
1 propaganda yapılıyordu. Sokak- !erinin bayram tatilini İstan ~ 

3525 sayılı kanunla tasdik o
lunan Türkiye - İngiltere kredi 
ve teslimat anlaşınalan muci · 
bince satın alınacak malzeme 
için İngiliz kredisioden ilıtifa.de 
edecek müesseseler tsbit edil
miş ve Güınriik ve İn!u.rlar 
Vekfiletinden §ehriınizdelti ala
kadarlara bildirilmiştir. Bu mü
esseseler, Etibank, Sümerbank, 
Devlet Dcmiryolları, Ziraat, 
Nafıa ve diğer alikadar vekiı
letlerdir. 

Sıva& - Erzurum 

1 r ' L :J 
sah ıyor ıı N 

Bclediye iktıııad müdürliı~ Kurban bayrapu 1 oe.1 . kupası 
kul'ban bayramı dolayısiyle !l<'h- - ' Şişli - Beyoğhı 
rimize g~tirikn kurbanlık ko· 7 Udndkfın~ıı 19H tariitlne • d•l 
--"·rın rok fazla fiyatla satıl- yenışeme 1 er '~ ' mü5adif salı giinii Zillıicccnio. ' 
dığını letibit etmiştir. Halbuki dokuzu olıhığundıuı arife, Dün Şeref stadında iki 
kurbanlık koyunların fiyat mü- çarşamba günü dP ba)'ram ol- rakib Beyoğlusporla Şi•Iİ 
rakabe komisyonu tarafından doğu ilin olunur. kımlan nocl kupası için ııf 
teshit olunan canlı hayvan fi- İstanbul müftüşü la~tılar. 
""tları üzerinden saWması ıa·. Kuvvet itibarile müı;avi ' - F. Ulgener b · ... zıındır. Bu hususda bütün kay- u ıki takımın maçı ba.ı......-.1. 

:Bayram namazı: Sa. 8, da.6 hayet.e kadar heyecanlı a!ll'. 
malı.anılara tebliğat yapılmıştır., r----··--------• ı geçti. Oyunun ilk devreşinil' 

Sivas - Erzurum birinci tertib' 
tahvillerinin altı numaralı ku- ====================-:-==== 
pon bedellerinin vadesi 10 ilrinci 

ekser. yetle üç sınıfa ayılabilir. !arda bir sürü adam, göğüslerin- bulda geçinnek üzere bugün ve -
Bü) iik analar pek sıkı "perde,. de ilan tahtalan aşağı yukarı yaqnd yann şehrimize gelmele· ı' 
ve ycnı hayata muteriz. Analar d ı.a o şıyorlardı. Hepsi bu kanu • ri beklenmektedir. Vekiller bu-
kısmen perde ve yeni hayata nun aleyhinde idi. La.hurda beni rada kaldıklan miiddet zarfın

kii.ııun 1941 tarihinde huliıl e- r,--e o y A 1 
decektir. Bu kupon bedelleri bu 
tarihten itibaren Cüınhuriyet 

Merkez Bankası, İş Bankası 
şubelerine öderuneğe ba.Şlana _ I Halka boya yutturan 

rikatör mahkum 

!--, 
bir fab
oldu 

beşinci dakikasında frili 
kazandığı golle galib v~ 
gelen Şişliye Beyoğluspor ~ 
ci dakikada mukahel<' e<>" 
beraberliği lemin etti. 

Oyun her iki tarafın ııı~ 
akınlarile geçerken ŞiR!ilild 
renin bitmesine bir dakika 

1 
bir gol çıkardılar. Ve de,~, 
şekilde Şişlinin 2 - 1 gali!Jll 
ile neticelendi. 

mUtemayil, genç kızların ekseri·[· d .. ·· d 
si · ·ık \•e açık olmıyanlan şid- kl .. b .. d 

uşun üren toplantılardan biri1 da vek8.leti a!Akadar eden iş-

l 
memur u un eki akşam yeme- ler üzerinde tedkikl<:r yapacak-

detle ''perde,, aleyhtarı. •· ld gı o u. Arkası ,·ar !ardır. 

Bayan Shahnuvazla (Şali- ,••••••••••-••••••••••••Ilı. 
mar) bab elerine gittik. Bu bah-
ç lt'r e<ıkı Mogol hükümdarlan
nııı aıleleri ile eğlenmiye geldik
leri yermiş. Buranın mütevelli-

f ' Yeni Sabah' 
ABONE BEDELi 

SENELiK 
6 AVLIK 
3 AYLIK 

1 AVLIK 

Türkiye Ecnebi 
1400 K,.. 2700 K,.. 
760 • 1450 • 
400 • 800 • 
1&0 • 800 • 

7 lklnclklnun 1941 BALI 
9 Zilhicce 1359 

26 Blrlncik.lnun 1351 
GUn 7 Ay 1 Yıl: 941 Kuım 61 

Gllneş: ()61e ikindi 
2.31 i.U 9.47 Ezant 
8.?ö ı3.19 15.43 Vasati 

Ak,am Yateı lm .. k 

12.00 us 12.44 Eunt 

ı7.58 19.32 8.40 Vasati 

DİKKAT 

1 

Milli • 
pıyangonun 

•• •• •• 
uçuııcu çekilişi 

3u plan çok zengindir, sizi de kendisi 
gibi derhal zengin edebilir 

Milli piyangonun üçüncU çekili~i 7 lıcincik&nnndadır. Bu 
çekiliş dördüncü tertibin son•ıncusu olmak itibarile hem büyük 
ikramiyelerin, hem de orta büyüklükteki ikramiyelerin mik
dan arttınlmıştır. Bu defa b\iyiik ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan sonra üç tane 10.000 lira vardır. (8) numara beşer bin 
lira kazanacaktır. ?..000 liralık ikramiyelerin milidarı (15) a 
çıkanlmıştır. Bu çekilişte 1000 liralık ikramiyelerin mikdan 
çok .ar:ttı~r. ~ çekilişte 1000 liralık ikramiyelerin adedi 
60, ikincıde 90 oldugıı halde bu sefer 120 numara biner lira 
kazanacaktır. 
500 liralık ikramiyelerin mikdarı da (180) e çıka.nlmı§br. 

Aynca 300 tane 100 liralık, 6QO tane 50 liralık ikramiyeler 
vardır. 

Aynca 4 7 numara da yüz yirmiser hra teselli mükafatı 
kazanacaktır. 

Bu çekilişte 67.274 bilet sahibine 725.64.0 lir& ikramiye 
verilecektir. 

cVenr Sabah"» a gönderilen yazılar y baş . ıl ı piyangosunda i<azanamadınmıa. bu çekiliş talii-
ve evrak netredllain edilmeain iade rdım 
olunmaz ve bunların kaybolmaların· nize ya edebilir. Unutmayın ki talih tesadüften ibarettir. 
dan .. ,•Y• hiç bir .., .. uııyet kobul Tesadüf ise bir an meselesidir. Bu çekilişte belki de o mesnd 
edi ımez •lliaruiiıii y;akiiabiıliıy;aibiiiiiilirsiıiiiniiizi.•••••••••••••••.I 

eaktır. 

ADLiYEDE 

Üç yankesici tevkif 
~lundu 

Dün Sultanahmed birinci 
sulh ceza mahkemesinden hi
leli mal yaparak halkı iğfal 
suretile menf t temin etmek 

Zeyrek yokuşundan çıkmak - su dan dolayı bir fabrikatör 
ta olan Ahmed Seven isminde muhakeı:ıe edildi ve suç gbit 
bir şahsın 20 lirasını yankesi- görülerek hakkında mahküml
cilik suretiyle aldıkları iddia o- yct karan verildi. Hiı.disc bu 
lnnan Abdullah, Hakla ve Kel babından belki basit görüle -

bılir. FaJ>::at bu surlunun üc 
Hüseyin adındakı üç sabikalı gün evvel de yine ayni suç.a 
arkadaş dün Sultanahmcıl ikin- ikinci sulh cezada muhakeme 

ı ci sulh cezada mubakt'me edil - edilerek mahkiım edilmiş el -
[ mi.~ler ve suçlan sabit gorük- maSI Jikkate şayandı. Bunun 

rek haklarında tevkif karan ve- ( için cliinkü venlen hapis ccza-
rilmiştir. Oçü de tevkifhaneye sı ile birlikte fabrikasının <la 

·· d ilm" 
1 

dır muvakkaten seddine karar ve-
gon er ış er . rilmi'Slir. 
Sebzeciyi yaralıyan Totulan .zapta göre: Pendik-

F
. k k te salam fabrikası sahibi Di-
l ret ya atanarak mitri Papadopulos yaptığı sa-

tevkif ediJdi lamların etine boya kanştır-
Bundan on beş gün evvel Ye· makta ve bu suretle salamların 

şehirde selmıci Yerasinwıru bir ı-cngini gayet güzel v" birinci 
k ti · de '--kla cin.s aliyüli.la mal gibi göster-

avga ne cesın ......,.. ya- mekte imL,,. 
ralayıp kaçan seyy11.r satıcı File- , clade bir salamı bu suret-
ret evvelki gün yakalanmış ve le boya koyarak halka aliyüla
dün birinci sulh cezaya verile - t:i. salaı:ıı diye sattığı ve iabil 
rek muhakemesi yapılmıştır. yük~clc fiyat alrnakta,;olduğu 

Fikret hu dunışma sonunda ti' bıt e<;!ılerek h_alkı iğfal yo-
. . lıle mentaat temın etmek suçu 

tir. Dimitri Papadoııolmı veril 
iliği Sultanahmed ikinri sulh 
ceza mahkemesinde bir ay hap 
se ve bir lira ağır para cezasına 
mahküın edilmiş w evvelki 
gün -cumartesi günü- bıi ka
rar kendisine bildirilmi~tir. 

Ancak suçlu fabrikatör bu 
tarafda muhakeme edilirken 
fabrikasında ,ıa harıl harıl sa
lamların boyanmasına devam 
edilmekte imiş. Mahkemenin 
mahkümiyet kararı vermesine 
ı-ağmen bu boyacılıkta devam 
olunduğu anlaşılınca yeniden 
imal edilen salamlar alınarak 
bunlar da tahlile sevkedilmiş 
ve boyalı göriilünce tekrar ma.h 
kemeye verimiştir. 

Dirnitri Papadopolosun bu 
mükerrer suçu ve fabrikasının 
muttasıl boyalı salam yapma
sı dünkü <l.uru"-ffiada dikkate 
alınarak lxıvacı fabl'ikatörün 
bir ay hapsİre, bir lira ağır 
para ocr.ası ödemesine \'C fab
rikasının da oir ay müddetle 
muvakkaten seddedilmesine 
karar \·erilmiştir. Bakalım bu 
zaman ?.arfında da boyıyacak 
yeni bir , y bulacak mı, bula -
mıyacak mı? .. tevldf karan alank tmifhane- gö:-iilmüş ,.e adliyeye '·erilınis

ye gönderiJmivtir. \ .. " -----------------------' 

İkinci ~e".l"e. başlar başl~ 
oyunda hakıınıyet tesis eV. 
Beyoğlusporlular bütün hl 
le Şişli kalesini tazyike J. 
!ar. Ve gösterdikleri üstunl 
semeresini 1 inci dakika.1• 
zandıkları golle aldılar. Bıı 
Şişlileri hızlandırdı. Her i~f 
kını da bütün enerjil<'rini il'.. 
derele oyunun neticesini 1 
rine ~-evirmek için 
gayretlerini Bllrfettiler. fl'i 
birçok gol fırnatların,Jan iıJ! 
de edemıyen her iki <'kip l" 
vetleri neticenin değişlll 
muvaffak olamadılar ve 
iki ezeli rakibin 2 - 2 hera 
ile bitti. 

Mehmedcik kupası 
Kurban bayramında yap~ 

sını teklif ettiğimiz Mebııı~ 
kupası kulüplt'rimiz tarafıl" 
alaka ile karşılanmıştı. 

Fakat Galatasarayın t~ 
mizden evvel bayramda 
rada iki maç yapmak iizert 
karalılarla mutabık kalma!!' 
Beşikta.~lılann da bazı oyıı:~ 
!arının sakat bulunması itilı"' 
bu maçlara iştirak ederııc 
turnuvanın teahhurunu bit 
ruret haline koymwıtur. Sil 
maslar ileride münasilı bif 
manda yapılacaktır. 
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Merakl ı-· Bahisler HER SABAH BOŞA GiDEN GAYRETLER 
~-·;~·· .... ~ 

YAZAM:INGILIZ BUYUK ELÇiSi SIR NEVILE HENDERSON 

[ 

TÜRKÇEYE ÇEVıREN --'------ -J 
= Hüseyin Cahid YALÇIN ~ 

==--'! Bozguncuların kul akları !svic;renin denize sahil vermi-
çınlasın ! . . yen bir memleket olduğunu he· 

- 86 - "Fe,·kalade 2 amanlarda ve- pimiz biliriz. !sviçreden büyük 
Bundan daha bilylik bir sili- İngiliz sefiri bana bir tebliğ- ya harb esnasında &mme· nehirler de geçmez ki bu nehir-

tefehhlim olamaz. Alınan - Sov- de bulundu. Bunda zatıalileri, ler yoliyle deniz ticareti yapıla· 
yet anlaşmasının mahı·yetı· ne fik nin telaş ve heyecaııını mu-

ir ve mlitalealarına göre bilsin. Bu itibarla !sviçrenin $i-surcUe taayylin ederse etsin, büylik bir ehemmiyeti haiz olan cib olarak veya halkın ma· 
bu anlaşma Büylik Britanyanın bazı noktalara Britanya hükiı· ne\~yalıru kıracak veya düşmau leb gibi, posta \'apW'll gibi, de
~hislana karşı vecibesini tağ- meti namına dikkati celbediyor. kar~ısında milletin mukavemeti- mzleı·de dolaşan ticaret gemileri 
yır _edemez. Majestenin hlikiı- ,, Mektubunuza atideki tarzda ni azaltacak şekilde nsılsı:::, mü- yoktur ve Okyanuslarda !sviç-
metı bunu alenen mükerrer ve ccvab vermek isterim: re bandırasına hiç ı-asl gelin-
açık s_urette beyan etmişti. 'fa- balağah veya hususi mak~adla-

t h "' 1 - Almanya hiç bir 7.:ı.man ·· te .d h di h '-~ mez. Daha doğrusu şimdiye ka-J.~ ~nın likUnıeti bu taahhü . lngilfore ile bir münazaa çıkar- ra mus nı ava s veya avcr-
cıunu yerı·ne t· • ı ak! d ı dar rast gelinmezdi... . ge ınncge ll2IIlet- mak istcınemişlir ve hiç bir za- er yayan veya n e en er ... ,, 
mı~ bulwınıaktadır. 1 zaman lngiliz menfaatlerlne Yukarıdaki cümlelerin mana- !sviGrenin büyiık giHleriııd~ 

Majtslenin hüküm~ti 191-1 de kanşmıı.mıştır. Bilakis. İngilte- sı izah ve tefsir kabul etmiyccek sefer yanan tıbkı bizim Şirketi 
va7~yetıni daha açık surette bil· renin dostlugun· u k=nmak için d ced k ht b ·d 
dırseydi biiyük fela-kntten ı·ctı·- 1 ere e açı ve \'aı<ı ır ve u Hayriyenin ve Denizyolları ı a· 

~ senelerce -maattc..>ssüf bevhude b 
~ab kab_il o_lac<ığı idclia olwımuıı- yere- uğraşmı~tır. Bu ma!~sadla I proje kanuniyet kesbe1ince oz- ı resinin vapurlarını andırır. kü· 
hı. Bu ıddıada bir kıymet bu • Almıınya Avrupanın geniş bir guncıılaım kulakl:ın ger~ekten · çük gemilerden maada bugün a
lunsa da ~ulunma><a da, :'4ajes· kısmında kendi meııfaatle,-ini çınlıyacaktır. çık denizlerde İsviçre bandu·a31 
te_nuı hukumeti Şimdi fec i bir tahdid etmeyi ihtiyarile kabul Sanki mlihim bil' sır teYdi ·~- altında seferler yapan tamam 
'tute(ehhlim hu.qule gelmemesi- e•-·ıı·ştir. Yok~·a milli"" ve siyasi di ·b· d .. ne karar vermi~tir. u.ı ~ yormuş gı ı ıınyanın en saç· (20) tane ~ilep vıı.rdır. Avru-
. Lüzum tahakkuk etlerso ma- bir noktai naznrtlan böyle bir ına, en manasız ve galib• böyle pada lıarb başlayınca hariçle ve 
J •· • h '' ı hali tecviz etmek gay t wr o- ·k· es..:ı;ıı~ liküıneti vakit kaybet- J !urdu. olduğu ;çin Jc mutlaka bir ı ı bilhassa Amei'ika ile olan tica-
mekuzın emri altındaki bütun·· sersem dinlev. ic! ve inanıcı bulan retini temin edebilmek ırin yirmi 
kuv,etı ·kul 1 2-- Maamafih, Alınan Reichi. ' 

. en l:ınınn.;.a kar-ar ver haberleri: ta ıJ k. al b mıR ve hazırlanmış~. Bir kere 1 saır bütlin devletler gıbi, ~arfı- ne ş cp ır aıruya mec ur 
bashyacak rnuhasemalın hita.mı- nazar edilmesi imkıi.nınz bulu - - Haberin var mı mirim?... kaldı. lsviçrenin kira ile tuttuğu 
nı C\'\ elden kestirebilmek im«an 1 nan bir t:ıkım ınuayy.:n menfa- mukaddeınesiyle yayan ahmak; vapurlardan çoğu Yunan gemi
s~~ır. Bir kere harb ba~larsa 1 atlere sahiptir. Bunlar mazideki şayia delliilı; !eridir ve İsviçre Yunan geınile-
nıusadem' 1 · ' Alınan tarihi tarafından tesi:ıi' Ü .: . '' er•n cereyan edecciH · sti:inlük, bilgiçlik taslamak rini Yunanistarun kendi gibi bi· 
nıuteaddıd cebl1el d h ~ edil~n ve hayati iktısad1 !Uzum · b. · d er en crhan- k d. ı ·· d d ks k gı mn e bir muvaf n . 1 ve zaruretlerden inbias eden lm- ııs ıy e yuz e 0 an ·en- taraf bir memleket oltlıığunu 
edilse dahi harb· a nyet c d_c dudlardan harice taşmamakta- clisinin de inanmadığı blöfleri: nazarı dikkate alarak kiralamı~-
lıayete e •· ın çarçabuk nı- dır. Bu meaelelerden bazıları g<ı- - D'lin ak00 m radyoda tcsa- · d t 11. rec:egını zaruıctnıek .,.. tı. Halbuki buglin Yunanı~tan a 
c ı ıkeli bir havai ol . rek milli - siyasi gerek psikolo- dlifen karşıma cıkan bir mer· h b · · b ·t·' ı 1 J ur - aı· e girmL~tır ve u ı war a ~te vaziyetimizi bu s~etle ta- jik öyle bir mana ifade etmiş- kezden dinledim... 1 . 
maınen arık ol k tir ve hiilfı etmekte buluıımuA- 1 sviçrenin 20 şilepten mürel<keb 

. • ara gösterrllktcn Başlangıciyle herkesi ağzın.ı tehlik d .. nonra, ı;ıze kavimlerimiz arasın- tur kı hiç bir Alman hükılnıeti ticaret filosu yine • eye uıı 

--.. ···----
ilk defa olmak 

üzere bir 
• • 

ısvıçre ~apuru 

Newyork 
limanına vardı 

Artık lsviçrcnin de 
denizlerde dolaşan 
20 tane şilebi vardır 

Çok meraklı ve 
heyecanh bir 

A me ri ka sefa r i 

Yazan: "\ 
C. Saraçoğlu 1 A. 

tını iizerinde biriknıL~ kesif bir 
kalabalık şimdiye kadar bir mis
li görülmemi~ olan bu hadiseyi 
alıi.ka ve mrrakla takib ediyor
du. 

da bır harbin tahad·•;;,8 ·"ebı·ıe- bunaln bilmemezlik edemez. ,baktırmak iddiasına kapılan miiştür. Zira, İtalyan harb g~-
e k "-· u~ ''' Al D · hri d. l ·· edd · \ lki romorkörlin siirüklcdiği ~. mu."''"tlerin en bliyiiğli ola· m:ın anzıg şe ve ona ıp omat mll!jv esı ve: nüleri denizlerde bu gemilere 
c.ıgı hakkındok 1· kan·. •tı·ını· tek _ merbut K• .-idor meselesi işt<' _Duydunuz mu? Falanı "b· 1 . 1 ti h , (Mount • Taurus) limana gir-• "~ · , rast ayınca aev e er arası a.<-
rr.r etmek i.-;lerim. Ne bizim bu meya:uladır. Hatta lngiltcre- kaldıkları gı·bi alıp götürmüş • diklen sonrn manevra yaparak 
kavmimizin . . 1 . . . de bile birçok devlet adamları, I lara istinad ederek bunl::ırı zab- ıh d k d. . b . dil 
h · . ne sızın rnvnunızın ler, nerede bulunduğı.mu çoluğu bT r tım a en ısıne ta sıs e en 
Alarbı ıstemediklerin'i' eminim. .tarihçiler ı·e edipler her halde • bilmi K ledebilir veya batıra ı ır. • 

manya ile Lehı·"'·n ar•oında bidnıç sene evveline gelinceyP ~ocugu bile ·yormuş!... .ı- mevkie bagladı. 
·- ~' Me.,elenin bu cihetini bir ta- 1ı · N k tahaddüs eden nıeoeJelerde kuv- kadar bu noktayı idr:ik ediyor- bilinden bll'>tan sona kadar uy- !s vıçre vapurunun ı evyor a a-

t · ., ı dı ş rafa bırakalım da viçre ban- ı -v~ ıstinıal edilmeden halledil - ar · urasını da ilave etmek durma ve hezeyan olan şayial'.l- ğu~tosun son 'lnna dogru muva-
nuyecek ve aynlınaınaı ... lazun- ;,terim ki bahsi geçen Alınan n bulanık suda balık avlamak ı- dırasını ta~ıyan ilk vapurun A- salat etmesi lfız.undı. Lfıkin bazı 
ı;:cıecek bir şey bulunacağına ih- menfaati sahası dahilinde kain . lı . il k. r b merikan sularına muvasalatı do- .. n .. cller ve muş·· ki.iller yiizlinden 
t~mal venniyorınn. Yalnız giri- bulunan bu yerler ve bilhassa çın ça şan gız ve ır ı men a- layisiyle, şimdiye kadar görül- ....., 
şı_l_ee_e_ k miizakerelen·n bugün on '-;ekiz ay evvel Reich'a avdet larııı ekmeğine tereyağı slirdii- hareketi eyltıl i!Onuna kadar ge· 
1 mPmiı; olan. bu hfıdisenin Ame- ikti 1ık !s · · · · h ıükum ııüren ha Yadan ba.Rka bir etmiş olan yerler, kültür inkişaf. ğünii aklına bile getirmederı, e . vıçre gemısırun are-
hava içinde cereyanına ·imkiin lannı lngilizlerin elinden değil ı sanki bir marifet yapıyormuş rikada ve bütlin dlinya deniz keti hiç ümid edilmedik sebeblcr 
verecek bir itimad vaziyeti ihya Almanlarm elinden a!mıRlıı.rdır. ı;ibi etrafa yayan ıo:c.fi I sinclirid mehafilinde uy:ındırdığı akisle- yüzünden geciktik°'e gecikiyor
edilmek lazımdır. Hem bu da bin senelik bir mazi-ı' haberler simsarları bu kanun r i. yihtl i'lin merak gıcıklayıcı du, lakin galiba (geç olsun da j 

Biz bu gibi mlizakereleri im- de vukua gelmiştir. safha.;ını tetki kedelim. 1s 
kiuı daireı>ine ookacak ahval ve 3 - Almanya Danzıg ve Ko- meclisten çıkınca Hanyayı gü<; olmasııı!) darbımeseli viç· 
~eraiti yaratmak hususunda yar. ridor me:!elelcrini hakikaten 1 Konyayı anlayacaklardır. }f . relilerce de ınalfım olmıı.lı ki, bu· 
dıma hazır bulunduk ve her za-j misli bul~1:ız derecede alice- ı • • • ı nun ilk tecrübe oldui;'U takdir 
mau. bulunacağız. Bu ahval ve nabane bır teklif temeli üzeri- I tsvıçre bandırasını taı,ıyarak ediliyor ve hummalı faaliyet de-
§eraıt dahıhnde b. · · ı· ne müzakere yolilc balletmege· Bitim kanatimizce bu kanu • ı Nevvork linıarıına gı·ı·~n ilk va- edi d kadar c<l ızı ve sızı a a- b ' . J vam yor u. 

ve kader bu kadar talihHizlıği 

kafi görm li.ş olmalı ki vapur 
yolda ~a bir arıza ile kar· 
~ıla.smadı ve seyahat hadisesiz 
geçti. 

* İsviçre vapurunun haınulesı 
meyanında (50,000) İsviçre si
garası da vardı. İsviçreli vatan
daşların pek sevdikleri bu milli 
sigaralar Amerikada yaşıyan İs· 
viçrelilerin pek makbulline geç
ti. Vapurda tamam (238) posta 
çantası vardı, yfıni (238) çuval 
mektub ve matbua. Tabii İsviç
reli vatandaşları yurddan ge
len bu mektublar da bir hayli 
~ev indirdi. 

* 
(Mount Taurus) un hemen 

,ıemen Yunanlılardan mürekkeb 
tayfası arasında Zlirihli Kari 
Truniııger isminde İsviçreli bir 
tayfa da vardır. lsvi~reli bir 
tayfa? Bu ljiındiyc katlar ne du
yulmu.ş, ne işitilmiş bir şey ol· 
duğundıı.n bütiiu Nevyork deniz· 
cıleri bu tayfa ile. mec~I ol
makta ve: 

- Şimdiye kadar tatlı suda 
(yiini İsviçre göllerinde) gemi
cilik eden İsviçrelileri duymuş- 'ı 
tuk amma, dımizde seyreden bir 
gemide tayfalık ya!Jnıı bir !sviç· ı 
reli ne görlilmliş. ne de i~itilmiş ı 
bir ~eydir! 

Diyerek bu Ziirihli gemici ıle 
mülakatlar yapmakta. kendisin
den seyahat hakkındaki ihtisas· 
I:ırını sormaktııdırlar. 

(Mount Taurus) Amerilr:ı.dan 
dönerken, Amerikadan lsviçr~
ye gönderil~rck olan ilırac:ıt 

mal'· •ından ipekliler, Ç<ılik ma
mulat, tütiin ve daha bir hayli 
Amerikan mP..mulatı eşya· 

dan mürekkeb bir hamulcyi n:ık
lcdecektir. 

(Maunt Taurıı~) un dönüşse
yahatinin gidi~ seyahatinden da
ha asfı.de ve bilhassa daha arı-
zasız ve engelsiz gcçmç.-;ini te
menni edelim. 

Küçük Zührenin 
macerası 

29 • 11 • 940 tarihli nüshamız. 
da çıkan "bir alçaklık karşısın
da., yazımız üzerine yüksek 
Dahiliye Vekaleti tarafından 

hadisenin tedkik ettirilmiş ol
duğunu memnuniyetle öğren

miş bulunuyoruz. Efkan umu
miyeyi tenvir etmek için bu hu
sU.OOa yapılım_., olan tahkik ıtı 
bildiren raporu :ı.yııen neşredi -
yoruz: 

lstuııhul Vita.yeti Eıruıiy.ıı 
Mü:lürlüğünden: 

Yliksek Dahiliye Vekfiletin . 
cleu alınan bir yazıda 29 ı 11 910 
tarihli gazetenizde (Bir alçaldık 
karşısında) başlığı altında in
tişar eden hfıdise hakkında tah
'<ikat icrası emir buyurulduğun
dan yapılan tahkikatta: Anası 

Fatma ile iki kardeşi Niğdenin 
Velifaa köylinde bulunan ve Sir- · 
kecide. Hoc:ıpaşa Kırıkminare 

cami avlusunda oturan ve sey
yar se.tıcılık yapan Basanın 

kızı, niifus ciizdam köyünde, 
18 yaşında olduğunu söykyen 
Zühre, köyllisli olan ve Yeııil -
arsada bir odada oturan seyyar 

ôrel< Caferağa sokak 15 sayılı 
yemişçi Mehmed Adındaki şa
hısla bir buçuk sene evvel ni
şanlanıp niı;;anlısı tarafından iki 
ay evvel İstanbula getirilıliği 

ve kızlığının Mehmed tarafın -
dan bozulduıfu, şimdiye kadar 
nıkah muamelesi yapmadıkları 

ve hiçbir ycrdt' hhmctcl1'k yap
madığı, köyünden geldiği gün
denbcri ni,,.~nlIBı Meh -' lin ya
nında oturduğu anlıı.5ılrnu.tır. 

2G II 940 gecesi odalarınd:ı. 

yalıuz uyuınkakta iken ayni ar· 
:;a içınde bir odada oturan köy
lülerinden Cuma adındaki şah

sın tecavüzüne maruz kaldığın

dan bahisle vaki müracaatı li
zerine tanzim edilen tahkikat 
cvraklariyle 27 II ı 940 tarih ve. 
Beyazıd nahiyesinin 119 ceraim 
nunıarasiyle ve suçlu mevcu -
den İstanbul Cümhuriyet Mlid· 
deiuınumiliifuıe teslim edilmL5-
tir. Keyfiyetin o suretle tashi-bil Olın,,.en .. mesdeler de da- hazır idi. Lehistan aleyhinde birı' nun diğerlerine tercihan ve ırl pur (l\föunt Taurus) isimli ~i-

"" Alına sef be · - ı ık ı· dı Nihayet Mount Tııurus dem:i· münasebe 1 ~zere . beynelmilel n er rlıgi hakkında an evve ç me.~ı a..."'lfil r. leptir. İsmini dilimize (Toros 
luk Cd t eı ın ıstıkbaline taal- İngiltere tarafından işaa cdileu ı Bazan öyle abuk sabuk, öyle b·ı •. . b alarak Amerikaya müteveccihen 

en d 1 1 dağı) diye çevire ı ecegımız u h 
da bl.rl.kt a ıa __ geniij mevzuları sözler, RumMJ.yaya, Macarista- saçma sapan. haberler ve şayı'. b. y yola çıktı. Fakat sahil eniiz 

ı e ·11 k ·· 1 vapur y<ıpyeni ır uuan vapu- b' ! 
Van da yanan hini rica eder~~ yerine: 

<nevcud olacamk;!rza.· kere imkanı na .. ı ı. arşı muteaınzane emel 1 alarla kar~. ıla:,ılı'-'or ki insan mu- gözden kaybolmamı~lı ki ır -
.. lcr beslendigın"· e dair iddia ve kP. · , rudur Ye yulmnda söylemiş ol- .. d d 

Ma f h tab ı ·· ·· · ti d · t alyan tayyaresi geıruyı ur u-ıik ama ih, buglinkli ge.""in- zalık bunları mUteakıb yapılan I a ırun ıusnunıye n en zıya- duğumuz gi:.ıi lsviGre hükiımeti 
otlar Ahmed Kınık 

. ~aı_ıda çıkan (Yeni Yurd) re-I ~HARB VAZ"vvvvvvvYETı" vazıyet; d ·o d kli ı· · d ·· h 1 rara1: yeniden bir kontrol ve a-, n e herhangi sulh- sözde garanti beyanıı.tları Lehli- e a sc ımnı en şnp e enec~- tarafıııdan kiralaıımı~ (20) nak-
ııcnerane bir m.. • · · ı rd Alnı · · d · •· ı· raştırınıy:ı. tılbi tuttu. Va urd'\ hu~usundak· una.raşa temını e e, anya ıçın e tecvız 1 gı ge ıyor. liye gemisinden biridir. 
dır. Ger<>· l~k zorluklar aşikar- edilebilecek mahiyette bir temel Belki yüı defa yazıldı, bile- ı İsviçre ilıracat emtiasından baş-

fıkımız yazıyor: 1 i 
Geçen cuma günü ınüteahhid 

slirerse ~1{: 1
1 

• ne kadar u~un Ü2crinde miizakereye girişmek rek veya bilmiyerek her halde. Frenkçede me,·cud olnııyan ı ka bir şey yoktu: Makineler, ne- Melımcd Altaylıya aid hapislıa· 
bes· d ; ~e mantıkın gale- meylini izale elti. j dost olmıyan menbaların emeı- il mevhum bir varlıgı ifade için fis İsviçre peynirleri, maruf 1s-' ne civarında, kendi arsa'!!na is-

Bö i 0 
adar çetin olacaktır. 4 - lngiltere tarafından. bir kulla.ulan (İsviçre filo•u) tabiri viçre elan telaları, saatler, 1<on-ı tif edilmiş olan ot yığınları her 

her ı.kY1. etaoraflmadaııkln beraber ... iptid_a münazaa"! tevlid edebilecPk se-

1 

!erine hizmet eden bu şayia ve 
d , • - artık bir hakikat olduğundan ilk serveler ve saire.. Ve bwtla•m nedense ateş alarak yarunağa kı· her a -ve şuphesız bebler hiç nazan itibara alın- yalan haber dellfillıgından içtı-

tarafdan d k h h İsvicre vapuru Nevyork limanı- hı.çbın· · de h•rb 'Kaç··" e=adan b•·lamıştır Gö·ru·· ı ·relr derhal !eri a - polemik- ma sızın, er aiti karda Lc-
1 

nab edilmesi hakkında slitunla!' · " "ti' ,, ··• · ~ 
iizcr/bir tr;::.~ıtar·katı1 durdurmak histaııa müzaherette btıluııaca- dolduruldu. na girerken deniz işlf:riyle ala- madud olamazdı. Bur.a ra{:men, 1".zım gebnleri haberdar etmiG-
min celil ku e <e devresi U.. ğına dair mezkur hiikfıınete ve-

1 
Nihayet ~nh.~ıldı ki Lu şom a- kalı m·~m:rrlar ve kesif bir me- muayene ve kuutrol uzun, p;,J; !er ve o am kadar sahibi de yan-

lar bütün m;: .. _şar~ile bu zorluk- ri.leo kay:.lsız \"C şartsız temi- raklı kafilesi rıhtımı dolJurmuş- uzun sürdli. .
1 

gın y<'rin" gelırıi~ ve alevlerindi-
tahfiI o\unaubtul~ ızale değilse d,. nat Lchbtanda bundan sonra, ğızları i.ama.miyle kapatmak ve 

ı k · · k • tu (Mount Taurus) Cebelüttank ğer ot yı;'.imlarına sirayetine ma-Böy\e bı·r '~ta· böyle bir ferman s:ı.yesindc, hu- susturma ırın amınun agır · lın 
mu k T · k k t· ı 1G ·· ı ni olmak üzere tedbirler :ı • dilebilir<>e 0 re e temin e- dudları dıı.hilinde y:ı.~ıyan bir yumruğu liizımdır. Mmınt aurus ıki rorııor örün tan geçmP. ~ar ıy ~ gn 1' e 

:afdan d~ ek!ij~~'te~:r ~ki ~- buçuk milyon Alınan nüfusun'\ Bozguncuların kulakları çın- yedeğınde olarak yavaş yavaş Nevyorka vardı. Geminin daha 1 mıştir. 
ıen muamelelerden doı!'y~ted rı- karşı ancak mahuf bir tedhi~, lasın, i~te 0 ~elik yumruk iın:ıl limana girerken eflake ser çek- hareketinden evvel ve har.,keti- Sabaha kada.- iiç parti ot yı-
neyan olun ·k· er- daJ.,ansı yükseltmek için bir ti:''l· ı a·· • ·· b ı · li ana n Anı ·k b. ıu· m'u·teakı·b maruz knldıgı· engel ın· ru tam 0 men •·anın•• "C bı·n 
fe llal .. 

an şı _avetıerı· tetkı·k . d r , c ume;ı: uze~e 11 unuc·or. mış m azır erı an ı- ., " , ·~ • , -,, ci suretın e te • ..,iı~ eui!e!lilir. "' 1 
di!ın· bıçın tedbırler ittihaz e- (A~:,ası ,.M) A .C. s,.; AÇOGLU nalarının pencerelerinde ve nh- ve nıii~idiller o kadar fazla idi dan başka bir zarar o'.mamıştır. 
d '~. _ulunacak bu mlilareke . ...,'!!""o:!?"'":!"'"!!:!!!!!~~~'!"'O!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'~'!!!"!'!!!!!!!!~ .... "!'!!!!"!'~~~~!!!!!'!!!"!'!!!!!!"'~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!'!'!!"!:':!!! cvrcsının son d '!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!'!!!"'!!!!!!~~ .. ı==-=~="':"'''"::-,...,_~·~ "'™"""---~w ...... ~-- --.. ...,..~w:=awa - • ı 

~k~ı;.:e~rler :_k~ın~~a~~ğ~; Jak Mörsol iniş saha.J·nın lize· 1 ,-·=::::==--=============================~~ Mörsol beş banknotu avucu i-
bitaraf b. a faydalı buluyorsa rinde uzun bir daire çi•.di. Bir ı ı A o t n l'F1\ s ©l ç n o l. çinde sıkıştırıyor, şanşı olduğu-, 
d .1 ) Aır mutnvassıtın yar • türlü yere irunek i.•temiyordu. ~ U U U .._ , [! c- na seviniyordu. D"ğrnım bu çok 
ıını e !manya il Le · Gökyüzlinün mavi ve havamn 1 ZABITA Teirika kurlı ve mükemnıd bir işti. 

~raksınd1 n doğrudan d;ğru~~s~rr da ılık olduğu z:ırnanlar o d:ıi- ROMANI İİ a No. 1 • • • 
za ere er cereyanı i in ma böyle idi. Bir tıiivarinin atını' ~ \\./] ~O ~ n;.ıı ~ ~ li 
ı:e~ı;cck ııeraitin temin edi~Y;.;ın sevdiği hıd:ır Jak ela tayyare~i- '--... ~-*"'-" ~ W 'fi U ~ ili 11 Aradan iki gün geçti.. Bu iki 
cegıni limid etmek makul 0 ;.:;.- ni severdi. 1.1 gün içinde Amerikalıdan hiç bir ı 
k

. F~kat şurasını söylemeliyi~ . Zka ·onun kanında tayyareci· ·• haber çıkmamıştı. Fakat ikincil 
1 'a;ııacak herhangi bir hal lık vardı. En mecud zamanlan mcrikalılardan aldığı bu fikir o· ı leşerek sözlerine devam etti: 1 çıkardı içinden beş tane bin li- günün gecesinde Mörsollin tcle-

~are~ı. b:z- hre kararl!ıştıl;tan kıı.rıen~e otW'Ub mot.öriiıı gök nu hiç de iş,iz bırakınaıştı. _Mii§· - Mister Möı"sol, siz•J lıir tek- ralık çekti: fonu çalmağa başladı. Birden· 
sonı«, dıger df•vletıeı· tarafıncln:ı gurulttisün;; andıran sesini din- terisi ry.,ayet boldu. Daha dun a· lifim var. - Buyurun bunları, dedi, herı bire uyanan tayyareci telefonu-
garnntı ediln· · ı· ledig'· d 1 ·ı · ı B <>· d ı· b ı · .•.•. · ·· · · b. ı· J na sarılırken, kolundaki fosfor· evv ·ld ~csı azım gelece~i _ ı a o ;:alardı. Fak .. '1.t ınrae- ilesiyle beraber Marsilya~lt:.1 Fe- - uyurtLJ. ... ~1z~ in ıyorunı.. e it...uıgınız gun ıç111 ın ıra .. 
b·1 c .. en malum olma•.sa bu ka- ge mecburdu . .l.şte... lemenk Hü,.listaıuna kalkacak - Adım Vilyam R~dl,Jng.. - Teşekkür cJerim. O halde! lu saatind~n \'aktin gecenin iki-
h~ muz_ake_N·fori muvaffakiyelli Tayyare miirebbiye 'ine it<ı-ıt vapura yefo1mek istiycn wngin Nevyorkhıyum .. Fnmsa<la bazı b<-.ş glin b~kliyeceğim.. ~i olduıfonu öğrendi ve: 
ır_,nctıce)e ısa! l'Unekte ~k cdm bır vahşi hayvan gibi doğ- bir Hollanda tüccnriyle ailesini 

1 
d ıstlarımla olan işkrim; hallet- - E;et, tabii Roma.ya gidiş - Allo.. 1 

~zu. mum~d vardır. Majeste.nin hü- ruld!J. toprağa ~ mclrc yük • Marsilyaya götürmüştü. mc~e geldim. Acele Romada bu- parası btına tlahil değil, beş glin- Der demez, şivesinden konu-
etı_. ar.zu olunursa, bu t'u· ı·•.u seklıkte hava ı•·inde kayarıak, hLımam li<:ım .. Bu sizi al:i.lrndar den evvel hareket edersek, ar- şanın Amerikalı mU,terisi Vil • gar til ' Ağzmda koerunan bir pipo tüt Redl ı ld • ı ş vet:~ .cnn mlic.~ir bir mahi- Y;ıvaşça ve tam hangarının ö - türen, iri yarı bir adam yazıha-' eder mi'.' tan para yanınızda avans ola- yam on' 0 ı•5unu anamı· 

hiı:n ~·~ olman ıçin icab ed~n nun~.e durdu. nenin kapıııında belirdi. _ Muhal<kak Mister Vily~m. ı rak kalsın .. Ben şanzclizede Ka- tı. Devam etti. 
ş ctı ıfaya hazırdır. :Morsol kar•c~in kcnarınd·ın Hiscdilir bir Amerikan şive _ muhakkak. Ne vakit hareket et-1 bire pa1as otclincleyiru .. ey .. be- - Evet ... evet ... ben Jak Mör-

s .. -~ık ~akıkada_ Avrupayı harbe sıçnyarak bliylik bir ~eviklikle siyle: mek isterseniz ... Emrinize iima· ni Romaya arkada§larımla be- sol... ~.!ükemmel, hareket yarım 
n~~ul lıyecek hır _felaketten içti- ye~~ atladı ve kiiçi.ik i~çiye hitab _ Mister Möraol her halde j deyim.... raber götürür mlislinüz ... Üç ki- saat sonramı? ala ... Hayır efen-
di" in;.ın. ı;a.~ka bır care göreme- etti: / şi olacağız.. Bir hamlede bizi di>;:, kat'iyen rahatsız olmam, b ı ı_tıraf C<J,,ı·im. - Bonjur Piyer .. Ne var ne siz olacaksınız! ... dedi. - Mükemmel oyley;;e .... Bu Romaya bırakıverirsiniz olur s.: merak etmeyin. Tabii, her 
ede~~erıyet i~iıı k•ndisini id·u-e·· yok? yeni bir §ey var mı baka- -E.'vet, ta kendisi... 1 şekilde cevaplan severim. Fa- mu?. şey hazır olacak ... Şimdilik hoş· 

erın ~f'aı v~ ı ı · · 1 hm Mörsollin ingı.lizce konuştug·u- kat mesele bildigı .. niz gı·bi cleğil· .. k lı zünden taı .. ıare mtı yii- · - Belki.. Eğer hava iyi olur- ça a n .. 
him netic~ı11•1ks edebilecek va-ı - Evet ;\Iö.,yö Mörsol var.. nu gören Amerikalı güliimsedi: Ne vakit geleceği belli değil... sa, fırtına olmazsa .. İhtiyat ben- Jak hemen giyindi .. Bu aıll 
nı'ın k. etı • 1 .ı..r ısı.ıda, emi- Yarım saat evvel bir Amerikalı - Demek benim dilimle ko - Belki buglin, belki de on gün zin deposunu doldurmak ~·.,.;y- hareketin sebebleri aramakla 

1 za ıa ıleı-· ld. s· . 1 h , b ük 1 sonra ,, .-;a.ı.w müliıh 1 ., .~ a:zcttiğim ge ı... ızın e ususı olarak ko- nuşuyorsunuz, n m emme ... ·· le ancak Milanoya kadar gidebi- zihnini hiç de yormadı. Gece uç-
v ·r aza_ arı buyuk bır diiık~t n~mak ıstiyormuR .. Tekrar ge- Eliyle gökyiizlinli göstererek: Mörsol Amerikalıya baktı ve lir'..nı. Orada benzin almalıyız.. masıru çok severdi. Sonra, Red-

e 
1 ına ıle tetkik ve teemmuı leceğini s<lylcdi.. - Demin geldim, işçiniz yu- sonra açıkça: - Ala .. Size telefon edebilir long parasını \·eriyordu, istediği 

cdeceklerd,r. Sn.mimiyellc :Mörsol başiyle bir "peki., işa- karıda olduğunuzu söyledi... - Peki. Fakat beklemem be- miyim .. Olabiliı' ki herlıangi bir gibi hareket etmekte serbestti. 
Ncvi!e Olıambcrlairı r.;ti verdikten sonra, cebinden si- Doğrusunu isterseniz uçuşunuz nim için para kazanmamak de- saatte hareket etmemiz lıi.zı.ın Telefon konuşmasındanberi 

Al ZEYiL 111 fara ağızlığını çıkarmak tçin fevkaliide ... Sizi epey seyrettim.. mektir, para kazanmamam ise.. gelir.. henüz yirmi be~ dakika geçme-
m~ Raıısö!y,'"i tarafından ~.YYarcci ceketinin önlinli çöz.. İniş sahasının öteki tarafında Amerikalı tayyareeinin sözü- _ Ben tayyare meydanının mişti ki, tayyare hanganrun Ö· 

ba,~·ekıle_ vuku bulan tebl i " · <lu. . bulunduğum için maharetinizi ııü kesti : karşısındaki (Jteldeyinı.. Oraya nline çıkarılmış bulunuyordu. 
Maıestenın Refirine 23 aıfus~ Morsol tayyare taksisi fikrini daha iyi anladım. - Anlıyorum, dedi.. telefon ederseniz .. Son bir el sı· ı Benzin depolaı1 doldurnlmuştu, ı 
1939 da verilmiştir. (Terclime) [ ortaya atalı çok olmamıştı. A- Anıerikalı bir iskemleye yer-

1 
Ve cebinden ei§ltin bir eiizdan kışı.. Ve ayrıkhlıu· ı Ark:w va.r) 

Bardiadan sonra 
(Baı t.ırafı 1 inci si\yfada) 

İtalyan radyo gazeteleri de 
burada lngili.zkrin uzun mi•d
det tevkif o:lilebileccğini um· 
mıış olduklarını il:i.n c:tmişkr

dir. 

Bardiyadan sonra İtalyan
ların Tobrıık, Derne \'e Bin· 
gazi linıanlan. mfu;lahkem 
mevkileri kalıyor. Tobruk. 
Rardiyaya 110 kilometre me
safededir, ve Bardiyaya İngi
liz ta~n·ıızıı b:ışlrun:ı.dan evvel 
ınuhanara hattının cenubıın· 

dan geçen İngiliz ve Fransu 
motörlü kuvvelleri Tobnık'a im· 
dar ilerlemişler, hatta bu kuv· 
vetlerin bir kısmı yılbaşı gece
sini Tobruk'ıın cenubunda ge • 
çirmiştir. Şimdi Tobnıkla Bar
diya arasındaki yolu kesıhiş o
lan mlittefik kuvvetler kolayca 

Tobruk·u muhasara edecekler· 
dir. Bugüne kadar htç bir mu
ka\•emete rastgelmedikleri bu 
yol üzerinde mlittefik kuvveUer 
garba doğ-ru talıaşşlidlerini bir 
kaç gün içinde tarnar,.layacak
lardır. 

Barcliya zaptının en mlihim. 
cihheti. İngilizlerin Akdenizin 
ortasıncla yeni bir deniz üssü· 
ne sahib olmaları teşkil euer. 
İngiliz donanması Bardiyada 
sığınabilecek ve artık ta !sken· 
deriyeden hareket mecbur olmı
yacaktır. Şimali Afrika sahilin

de, hem İtalaya sahillerine, hem 
ileri hareket eden İngiliz or
dusuna en yakın ve en emin li
man Bardiya olacaktır. Tobruk: 

ve Demenin zaptı ise Akdcnizin 
merkezini İngiliz donnnmasının 
daimi kontrolü allına koyacak· 
tır. 



Hatta olla, MüdeITi 
diye de işi actı. Müderri 
de; Çolağın babasının ve ağabc
yisinın güreştiğini istemediğini 
bili) ordu. lsi idare ediyorlardı. 

• 
Çolak molla, büyük bir a§.k· 

la güre.~i beniınsemi<rti, kendi
sine saat rakkası gibi bakıyor
du. İdmanlarım muntazaman 
yapıyor, gıdruınıa, uykusuna dik
kn~ ediyordu. Aslen ~ok :ıs~bi 
ve hırçın olan çolal., esa n yağ 
tutmaz bir ndamdı. 

Çolak Molla, larndılısi itiba
riyle yağ tutıruı.z bir na.toraya 
malikti. Fevkalade zek , fev
knlMe çalak, fc\kalade ce,'ik, 

di. Bütün tanılan kliisik O)'Ull

lar vo yüzde yüze gah'b gelecek 
vaziyetlere, vaziyetler icad cd -
rek ha$lmlannı mnulmndık b'r 
ters hamle ile yenerdi. 

Molla ile güre..<ıenlcr hep ko • 
ku, ve tetik içinde bulunurlar -
dı. Aldıkl~n en emniyetli oyun. 
hıra bile inanamazlardı. Çün ü. 
karşı~üının ne C' cağmı bi1-
metlerdi. Bu scbeble çok kt;;re 
lfollru:lan aldı!rlan en emniyet
li oyunlan çözerler, ~ltırlar
dı. 

l<µ.e; molla böyle bir molla 
idi .• O, san'atkardı. Aşıktı gü-

safi sinir bir ahsiyettr. resc... Güreşin ilmini yapını tı. 
Çolak, güreşi adalesi \' göv- Fakat, onun vücuda getirdiği 

desiyle yapmazdı. Çofr t,, gü- ================================ 
reşi kafası ile yapardı. Kuvı.•e- • 
tini, bedava so.rfotmczc i, tmn y 
~~~~kullann geldıdiEği z:ık~anaiı hma~r • 
A1JUil, nır . ll o ·11. • -·-----

snnla.nnı püf yerlerinden tuta- H ff h k fi . b . 1 
:rak, iki dirhemlik ~crlcnni bu- a 1 are e erı ozu , f san ar 
lllrak ın!lğlüb ederdi. H al • k. I ,. h ! ! d 
gı111 gure.c;mczdi •• cüre. in tek- frensız ma ıne er a arte it eıi ·r 
mil zorunu hasmına ta.qıtırdı. 

Çolağın, dalın korknlu taraf
ları vardı. 1cad ettiğı oyunlar
la hasımlanıu yıltlırmıru. 

.-cseıa; herke.<> kıl cık at:ır

dı. Fakat. Çolağın ha ımlarına, 
biçimine getirerek attığı kılc;ık 
hiç de diğerlerine benzemezdi. 

Herkes, tek paça kapnr ve 
hasmını bu tek paça oyunuyla 
yüzde yetmiı:; beıı mnğllıb eder

li. Fnkat, Çolaktan tek paça ka
pan adam, yüzde yüz kendisi 
mağlO.b olurdu. 

Ç-Olli.k, tek paçası ı pılıp a
yağı yemen kesildiği zaman 
memnun olurdu. Halbuki. pch
Jlva.nla.r tek paça ka.ptırdıklan 

zruna.n, ayağının yemen kesil
m~ ~de istemezdi. Çün
kü, ayağı yerden kesilen pehli
van, tek ayak ilzerinde kalırdı. 
M.üvazenes.i bozulurdu. Ve mü
vazenesi bozulan pehlivanı ve 
tek ayak üzerin.de kaian hasma, 
küçük bir ayak dokunuşuyla, 

bir çırpma, bir çengel, bir dış 
tırpan vuru.~yle yenmek ko
laylaşırdı. 

La.kin, çolak bütün bu mü.or 
küllere kar§ı icacllar ·vücuda 
getirmişti. Onun paçasını ka
l)an pehlivan, muhakkak galib 
~eğine, muhakkak r.mğlf1-
biyete giderdi. O paçası 

kapıldı mı, ku.rtara.mıyaca.ğını 

anlar anlamaz, kendisini zorln
ms.zdı. Ayağını yerden kesme
mek için dcbrenme?..d.i. Bilakis, 
çaktırmadan, sezdirmeden, has
mına yardım ed rek ayağını 

yerden keserdi. Hasımla..-.ı bu 
muvaf1.aloyctlerinden dolayı 

memmm olurlardı. 
Fakat moll:ı, tek ayak ü,zeri

ne kahnca, bir ool;sek oyunudur 
ba.~ •• Paçaları elinde bulunan 
bn.mn, mollanın tek ayak ine
rmde sıçrayarak, dans yapar 
gibi oynaması peşinde ha, !;en
geli atacağım_ ha, attım, ha, 
yeti.l)tirdim diye kO§a?'kcıı mü
vazeneeini bozard. Bu bozulu~u 
kollnyan molla, birdenbire tek 
ayak üzerinde sıçrayarak ani 
bir hamle, anı .bir çeviklikle, 
hasmına tek a.yağiyle dönerek 
içden bir köstek taknr •• Bu, se
fer elinde paça ile dol~an ha
smı, ya sırtı üzerine dilşerek, 
yenilir ve yahud yli7.ükoyun ka
paklanarak alta düaer.. İşte, 
mollanın ıruınenalarından, iki 
dirhemlik oyunlardan biri .. 

Molla, harikulade yaradıl.mış 
nadh- vlcudlardandı. Onu yen
mek için manda gibi gövdeli ol· 
mak.. Hergill gibi kuvvetli ol
mak klfi değildi .Onu yenmek 
için onun kadar zeki, onun ka
dar aklı sellin sahibi, onun kn· 
dar sezişli, onun kadar mah1r 
ve üstad olmak gerekti 

MOila, her an düşünürdü. A
deta. bir ısn.ir, bir san'atkıir, bir 
ilim gı1>i düşünürcUL O, güreş
te yçacağı oyun]aı ı, mukabil 
oyunları, hasmın iki dirhenilik 
ıerm, nereden girip, ereden 
çıkacağını dirhem.lem. o, km
.sik oyunlara kıymet '..:rme.z- 1 

Canlı, cansız bilcümle müte -
harrik cisimlerde bir fren üi · 
zım.dır. 

Fren, fena ve tehlikeli h:ı.re

ketleri d.urdurm~öu, o sakat ve 
hatalı vaziyeti tadil ve idare ct
meğe yarıyan bir alettir. Fren 
tertibatı, §İmendifer katarların

da, tramvay ve tünel arnbala.rm
da, .krcmayerierdc; nnkil vası

talarında. ve bilftmum mnkincler 
de tatbik edilmesinden ~ • 
mü.m etmıs bır kelime olduğun
dan yadırgamak icab etmez. Bu
ıı::ı. yerine göre ve bas:ırı ve az
gın ha.yvanlar bahsinde gem, 
dizgiıı ve köstek dahi denilir. 
Bütün kazainrın önüne fren s:: -
yesindc ge~.ilir. Hareket ve sü -
rat frenlerle tamJm edilir. 

Freni bozuk olan makineler 
her dakika tehlike imili oldağu 
gı'bi freni bozuk yani terbiye 
ve battı hareketleri bozuk insan 
lar da her zaman bir vaka ika.
ına. mUstaid; fiil ve hareketlerin 
de hoyrattırlaı·. Demek oluyor 
ki ~ hayatta bir nizım vazi-ı 
fesini görmektedir. 

Fren, artık umıımt ve münfc
rid hayata karı.'jmıştır. Milletle
rin ve §ahıslann. idarelerinde 
bozuk frenler facialar m ~ elan. 
getirmiştir. 

1§1:.e ö.nümfu:dc dünyamn en 
büyük ve kanlı. misali cereyan 
ediyor. 

Bir gün wilı. hakiki laJni -
1 bat; zayiat ve sarfiyat yeJ{tlllll· ı 

nu ilan ettiği zaman inc:anlaı 
muvazenesizlik! ıini !ıa) retle 
ve esefle anlıyacakla.rdı.r. Çünkü 
bu son derece tanlı dün ·a dra
mına vaJ..-t:ind (fren) tatbik e
dilememiştir. (Fren) muddinin 
.hayatı tedkik edilse en kuvvetli 
akıl muvazenesine malik bir a
dam olduğu m ydana çık r. B n 
.kı)-metli şahsiyet, hayatın u {u -
rumlarla dolu olduğwıu göz ö
nün.de tutarak dünyaya her • 
halde lr..r fren lazım olduğunu 

yüksek .kabiliyctilc idrak '\' her 
zaman rahmet ve takdire ,·esile 
olan hizmetini dünyaya hibe et-

~-
Hepimi2in ,hat.ti günhfü ha-

yatmmda tesadüf ettiğimiı gi-ı 
bi ic;inde bulunduğuuıu.z lıcrha.ıı
gi bir nakil vasıtasında §oförüıı ı 
fren bozuk tutmayor, mal-.foe ı 

patinaj yapıyor s00ünü işittiği
mizde hemen arabayı tcrkede -
riz. Bunlar mevzii ve basit, bel
ki tamir ve tclifileri ma_llallin
de ınlimkiln hü.diaelcrdir. Lal{\n. 
freni bozuk araba içinde otur -
makta israr edcııJerin akıl ve 
muvazeneleri de bozuk olduğu
na hiilcmedilm z mi? 

Dediğimiz gibi hayatın iniŞ, 

yokuş ve uçurum.Iannda bu bo
zuk frenle yola devam etmek ka
bil midir? 

Bir kere bu hakikati teslim e
delim; sonra umumi ve mlinfe -1 
rid hayatm tedkikine dönelim ... 
Freııletahwdvctanzimktlm 

mış nizamı alem öyle bir hu -
zur ve bnhtiyarhkbr l.i bunu 

sevmemek hissizlik ''C muvazc-
nesi.zliktil'. 

1nsnn1aı da fr<:ıısiz hayat, ya
ni ba~ıboş ~amyanlann hayatı 
mutlak suı ette bir gün bu bo • 
zukluğun cezasını <;.elı:et:cktir. 

Emniyet fren tertibatı ö: le 
kıymetli bir var:.Lta ve mü "~İr 
bir iletti.ı· ki hem refa.lı ve ra
hat ve konforunuzu temin eder 
ve binnetice en başta sıhhatiııizi 
servc tinizi ve canımzı korur. 

Bununla. mücehhez olmıyan 

insanlar cemiyeti bcşcriyece 

makbul addedilmezler. Çünki\ bu 
kabıl kesnn, bulun<luklan mu -
hittc bu noksan ve lt'Jsur s~i · 
kasile dürüst hareket etmezler. 
A.ilc şcı:cflerir..e, şahsi haysiyet
lerine • mevkilerine lek geti-
r·rıer. 

Bu gibiler naza.darda m rdud 
ve kalblerdc menfur olurlar .. 
Unıuml hizmetlere mahsus 

bulunan her \'asıta, her gün dik
katle kontrole tabi oJdugu gibi 
memleketine iyi ve faydalı hiz
mctleı le mükellef olan lıer ferd, 
lıru;satnn gcn~lki, bu l\.ontro!den · 
lrn.f',aınaz. 

lyi hizmr.~r is iyi a.hl· k, te
miz terbiye ve fazilet Ye ılim ile 
olur. 

Maar ifimizn yurd gcnçlı - inin 
ve irfan ar-JlHnu un terbiyesi, fa 
zileti ve hayırlı istikbclı namın.'!. 
mektcblcrdc kat iyetle Jcuı mnk 
istediği fr('n de bu ltai.ıildcndir. 

Fren. iJfü.itis istibda.da kar.:ıı 
biı kU\ ,. ttir. Zir ... gelişi güzel 
haı-c· t edrn bir mak•ııe istenil
dıği nnd't t ·••kif edilmezse bir 
]·aç mnsumun hayatlnı ve idare 
edenin istikbalini nıa.h,·eder. Bu 
ına1 .. iuen1n istibdadı demektir. 

Yine ı~cndi keyi 'e arzu.::una: 
göre hareketle ahnr.ı za .. t" \'e
renin muamele irıi ldmse te viz 
etmez ,.e ona Jü,,um uz 'e mu
zır scı bcsti) i ltim e balı~ctmcz. 
Bu iıal, ahF k anarşisi tevlid e
der. Sayg1sız11k YC Jıfö·metsizlik 

baı:ılaı.. Buna kar"l ela disiplin 
freninin tatbiki elzem \ e mcş -
ruttuı. 

Bu sıkıştırıcı :iletin \'a?ifcs.i 
de kemikleri kırmcıya ~.adar 

tatbik etmek ueğildk. 
Disiplin, bir nevi zabtı rabt 

ve emniyet pusalsıdll'. 
Hareket halinde her gdninin 

bir rotası olduğu gib hay, ta ha
zırliuıan kıy.mc ili gen lcrin de 
mcnsub olduğu miletin sercf ve 
fazileti namına bu frene katlaıı
nıa.ları iktıza eder. 

Mekt.ebde b:ı~liyan znbtırabt 

ve terhi~e filizleri insan ömrü -
nihı sonuna kndar kolııy kolay 
dc;;işmiyeccgi de müccrrebdir. 

Frensiz haya.tın acı nilrr.une
leri ·de sok:ıkta mctriılt ~o.Cl.ıkla
rın ı:;lı·liin manuı.ralmı gözleri -
rlıizin önünd .... dir. Bu küdiJ, bed
bahtların men§C ve scbeblerini 
aı a.nıak ur.un ve belki çok: fe
cidir. Bu bakımsız, terbiytı ve 
taltsiltlcn m hı um, frensiz ara -
bah:- gibi bru ln.rı bo dolilŞmı, 

i .. t:ıu ah uyanwrncak ı dar p1s 
1 

bozgnnlar husu1e gptirmck su
retiic H llanclayı nıüda.faa im
kfuılarından mahrun.1 bırakmış
tır. Hollanda. harbe girdiği za
man halkın bir kısmı harbin lil
zumstU ve manasız olduğuna 

kanid._ Almanya i e pekülfı. uyu-l 
~ulabile-eğiııi, böyle bir itilafın 
m ml-'kcti masun bh'akacağmı 

sa.n•yordu. Nih. yet bu thraftın
la.r '\: c alc~ hta.rl:ır Alman ordu
ları ilerlemeye başladı~ zaman 
biribirlerinc dii~ülcr. Aleyh
tarkr Alman asI·crle1ine yol 
göstermek derecesinde ileri gitti. 
ler. Henüz Alman orduları hu -
dudda iken en büyük Hollanı.la 
limanları, bnşla.rıoon Amstcr
dam bir iki bin '[laTa§Üt'-'ü ile iş
gal ediliyordu. Bfyüh Hollanda 
tayyaı e üsleri Almanlann eline 
geçti. Bunl:ı.n hazırJıyan be§ınci ı 
kal olmuştu. 

Bozgunculuk, yalan haber 
neşri, bilerek veya bibnlycrt?k 

7 19il 

EDilER----... 
• • • ema 

....... __ 
Tab-ınca ar pathyor - Eli silahlı bir genç - Halk arasında 
panik - Çığlı { çığh11

;: üstüne - Meğer karı koca kavg sıymış? 
m 

Şelızadcb şının en büyük, en 
F rnh sincmazı. Ve gunleı-acıı 
cumarte i. Vakit günün gece 
ile b:rleştiği heyecanlı anlar .. 
Herl.csin ir:ıden ctlüığı, eş :ırn

d ;:1 sarıtl r. Cadde kal, balık \ c 
sinemalı:.rın önü m~lı§cr gibi.. 
Gicclerin ıı-..~ .. i ka1lal.ı .. Herk~ 
bilet almak. ireriyc girmek icin 
antraktı hcltliyor. Fakat h r 
yüreı.te bir heyecan, her kafadıı 
bir mer k her :ın b'rnz d:.ı.ha 

artıyor. !r,cride oyn ynn filmin 
sözlerini dış kap.dan veren ho
parlor bu mer:-k YC heyecanı 

kırbaclayor işte. 

Ve sinemanın içindeldlcr ise .. 
dı arının kuru ayazıncLı. titrc.5e 
titrece beklcscnlerc mukabil sı

caktan bunalmış, kantcr içinde 
1 

kalını:-- bir haldeler. İğne alsa-

nız yere düşmez.. Belediyenin ı' 
yasağına. rağmen ilave iskemle-
lc de oturanlar.. Ayakta duran
lar .. Bütün bir salon halkı .. dfa 
di;e, kolkola.. hatta kucak ku
cağa bHe, diyebilirsiniz .. Filmin 
heyecanına inzim:ım eden delli 
ve temasın heyecan ve helccnnı 
bütün seyircileri bun.altmış .. Ne- j 
f csler bile değişmiş... Salondan 
b'r g?z. gezdirince localar bom 

1 
boş gıbı .. Fakat hayır .. oralar da 
komple .. Ancak gözl1.::r bozulma· 
sın diye gerilere çekilmielcr. lJ. 
zaktan seyrediyorlar. 

Hele balkon daha ba~kn. bir. f 
hava içinde.. Aşağının bütün 
pis havruJı, s'ga.ra dumanları bu
rnvı dalı:ı. çok bizar ediyor. ak
sıran, tıksıran. öksüren her an 
biraz daha ço;aııyor. Fakat bu
nun f arjuna varan neredeee? 

Yüzde sekseni, batta doksa-
ııı genç gene insanlur .. Hep a -
ka aş, laıı'd kimseler ... Kolla~ 
rını kimi yanındaki arkadam -
mn koluna veya beline, yahud 
da boynuna geçirmi§.. Meraklı 
meraldı filmi se·rred.iyoılar ! ... 
Ara s.ra heye-canla titriycn ~s
ler: 

- A. .. ne oldu .. Kimkinıi vnr-

rfillları.-ı güriiltüsü ayrı bir - Teslim oluyorum! 
tempo ve apayrı bir hava.. Zaten tabancada hakilri kU11ilB1 

Faka.t balkona. bakalım.. 1 · yok .. Hepsi kuru sıkıdır ... 
te orada iki genç .. Biri kız, biri barut dolu kovanlar var ... 
erkek... Hali kolları birbirinin ı - Bu İfii neye yaptın ya! 
omuztında. fütursuz oturuyor- - Karımı korkutmak için -. 
lar ... Muhakkak )'a kardeş o-ı - Karın s~ne~a~a ~u idi_ 
k.caltl:ır. yahud da n:sanlı .... - Evet Nurı ısmındc 

.ı. Tc k der da sed iyorlar... Hal- genç ile oturuyordu. Haber 
I rinden o kadar belli ki. .Kar-ı lmca böyle bir plfı.n kurdum. 
<les olma.dıklan muhakk:ıl:: . Fakat bu knn koca oyunu 

işte tnm bu antla balkona bir kn.tlarla bitmedi ve delikanlı 
genç clelilrnıılı girdi. Saçları pe- · rakola alındı .. lf adeler, ır.abft • 
rişan, yüz sapsarı .. Dogru buıı'- lar, şaiı.yctler, davacılar 

lara yürüdü ve cebinden çıkar- ğaldı .. Koskocaman bir to~ 
<lığı a.ltı patları eski toplu hir e\Tak ile adliyeye gidildi. 
Amerikan kubun uu kıza. çevi- Dün ikinci ağır. cezada mnb 
rcrek: keme edilen ve ismi Avni 

- Seni ha... Seni ha... dedi.. bu genç macerasını şöyle 
.Al öylC ise canın cehenneme... tıyordu: 

Ve tetiğt çekti.. Merakla ve: - Biz döıt sene cvYel 
korku ile bir nefes sesi bile i~i- bcccel ile e\·Iendik .. İki de_ 
tlilıncyen b::ı.Ikeındu. kuru, l.ısılt 

1 
cuğunıuz oldu. Ben bir nıilddei'" 

bir tetik dü..GtuC3i oldu. Bu eski tir ,·azif e ile taşrad:ıı bulunu~ 
bozult tab:ınca at~ almamıştı . clum. O <la bur.ıda kendisi 
Fakat arkudnn bir daha <_:ekti... §ı~or ve çocuklara du. bal<ıp:c-
G b. dah c kt· Gravvv du. Halbu!<i ıi<)för lbrahim ravv.. ır a .c ı.. .. 

Kızcağız sapsarı... Limon gi· rla birine metreslik ed.iyol'Dmff. 
b.i sarı yüzüyle.. Büyümü~ iri- Bunu duyunca. kanma. t 
le:.miş gözleriyle etrafa bakın- yoliu bir mektub yn.zdım. 

dı bir kere ... Sonra ltan.:ı.pelerin dırmadı. ÜBtelik lbrahim 
albna - bir kedi yavrusu giöi - öldiirmekle tehdid etti. ~ 
sokuldu. Yanında. :i..~ıkd~<tllk e- o zaman kurşunu ol.nuyan. 
den maşuku delikanlı ise çok- rutlu ko\ anlarla doldurd -
taaan sırra kadem hasmı tı. bu tabancayı tcdanlr ettim. 

Tabanca Fec.;leri bütün sine- olur ne olmaz .. Böyle bir mz:ıs 
mayı altüst etmiş, hele balkon- ! mele karşısında kalırsam 
daki mUı.~rilcr, çığlık Ç}ğlık, j lan korkutacaktım. Dışarduı 
avaz avaz tam bir panik halin·1' tstanbula. bir kııç gün evvel p 
<le ınerdh enlere koşu.2IJ1uslardı. diın. Ve hemen kanını çaJtllbj 

- Adam öldürüyorlar. yerde aradım. Onun SİDCID8'JI 
- Kızı delik deşik etti. gittiğini söylediler. Ben de fJj. 
- Tanı iki yerinden vurdu . tinı, maksadım hem ona. .bml: 

A k 1 m::.ıA • de çocuklara bayram ~ - man a,f;a mı... a..ıa sı-

lühı çekiym·. 
bıze gellı.· ... 

Kl;.c li yiım ba veımeltti.. Fa:knt tam Jlınıhdılr 

Ve şimdi bütün si.J1em2da 
bir avaıdaıı bağrışıyorlardı 

hep .... 

yanınca onu bu vaziyette ,P: 
riince dayanamadun. Ka!kDa 
korkutmak i !in c ktim t~ 
ca.yı ve patlatma;a ba§ladml 

- Polii" 3... Polliis ! Katir Baııka maksadım yoktu. 7Akl 

İşin alayında ulan külhan ta· 
kınlı ise: 

:ıttıklarımın heı si kuru S'.ıll 

idi ... 

bcş,inci lrnla hizmet etmek de- dtı? Far kedemeclim.. O karfar 

vaaar.... ~ 

- Vuuur .. Patlat. ... Tnuut di
ye ayrı bir gürültü, ayrı biu 
cı.:rcun. yn. tcntP,O tutuyorlardı. 

Genç Ye güzel bir kaclın 
Mübeccel .ise: 

mcktir. Biz harbde değiliz. Fa- dalını.sun ki!. 
kat Icvlmliiclc zamnnlar yasıyo- ı 
ruz ve zaten u diğimiz gibi be~ 
şinci kol, tohun:l:mnı lıaı bdcn 
c;ok evvel a!ı-ruıntc'ltlır. 

Ceza; k:ı.nunurnuz, harb zama
nında asılslz, müb:ıJ:Lğalı '·eya 
mak :ıclı mahsusa rr..üstenid ha
\ adm ya.yan 'e nakleden, milli 
menfaatlere z rar verecek, lıer 

lı ngi bir fa~iiyette bulun nların 
ağır hapis ile tecziyesil'e aid b"r 
nrnddeyi ihtiva ediyor. 

Fak:ı t bu hru:b gö terdi ki bu 1 
cez:ıla.ıJJ1 hıı.rba bır:.ı.kılmnr..ı mak 
sadı tem· e kafi dcğ"ldir. Vakti
le gözünü açnııyanlu, bozgııncu- 1 

Lı.ra karşı her türlü muha.La.za. 
tedbirlerini alınıyan r.1eınlckct

lcr bu l<ötii vat:ında.5lr..rrlan e
sirgedikleri cezayı bizı:ıt çek-
mislerrlir. Belı\'.~t Safa 

mcuwz =:rra ,... : +:ı 

w~ pejmürde kıyafetli; lisanl1111 1 

mülevves ve ~ ve haya bilme!': 1 
küçük semeri kafilelerini hüku -
met ne lfüyiil: şefkatle toplam~
ğ'a, lisanlarını ve hüviyetlerini 
tashihe, laübali ''e a.~ağı lın.yat-
1:.ullll tanzime ve onlara bir de
receye kadar insanlara layık 
haliliı hayat vcrmeğc gayret et-

- Canım 1 r.ık şm l n Rim
di .. Sen benim sözfüne ccvab 
v~r .. Beni seviyor un değil mi'? 

- S s arkadakiler iş.ide<!ek ! 
Ve işte bu su. alaroa idi ki biı -

denbhe filmde bir bozukluk ol
du. Yahud kimbilir belki de ma-
kin kitin nmzibliği luti u ki .... 

1 Birdenbire p rdc karanlı vu 
18.ınbalnr bütün hol ı ıklariy!e 1 
yandılar.. O :.ında salonda ,.e; 
lwle balkonla localardal~ fa. 1 

!tl.i) 1.:ti görmeli iı:;te.. Dogrulan 
doğrulana .. Düz len düzelene ·· ı 
Göğsüııü ilikleyenler. eteklerini 
düzeltenler kolnııu, elini ve ba
caklarını çel{e:ıler.. r.Urmtimel?· 
hudun bini bfr para .. 

Bereket versin btı. hal ancak ; 
bir saniye sürüyor \'C film lrnr- ı 
tarıcı bir Jrnrnııhk iı;indc; tek
r·ır başlıyor. Antrakt yakla:.h· • 
ğı s1ra.l:ı herkes humhıı lı:ıber
dar. Hepsi temkinli ve tedbirli 
bulunuyorlar .. İf?'te nitekim filrn 
bitti. J..nmbal:ır yandı .. Bütün 
se~ ircilcr tL<;lu uslu oturup fil-1 
min heyecaıunı yatı§lırmakla 

m~gııcl görünüyorlar. Kalkı~l 
çıkanlarla. boşalan yerlere otu -

Bu sırada '\'ak'anm kahrama-
nı .. namlusundan duman çı

kan koı;a.rr..an ve külüstür taban
casını elinde ıııallaya sallaya ka
()l.$l11 haikın arkasından kost:u ı 
ve: 

- Hayır, diyordu. O ~ 
scne!erdenberi nlilmda.r c:ief$. 
On.lnrn bayram hnrçlığı \'Cm:2· 

ğim diyor ya ... Vallahi yalanık:. 
inanma.}')tuz.. Belki o bendm 
JJarn isteyeceUi.. aksadı 

öldiirmektir. Hem dört ay e;.

\'Cl de gene bana bıçn.k c;ekti 
mahkemede acıdım, affettim 

- Açılın ... Yol verin.. yaka· lı;te görüyorsunuz ya.. Iım 
rım!... ci ağ1r cezaya yeni bir ~ 

Diye fırlatlı. Zaten onun bn-
hdid" r· mevzuu çıkb gene.. Garib, mı-

ğlrm:ısına \'e te ıne ur..ım' raklı, enlcresnıı bir dava.. Dıt· 
yoktu.. Onun tabanca:mu gören 

nu yaratan, doğuran da bir hemen J.-iic·ülüyor, büzülüyor ve 
me\tzuu oldu. Seven kadın-cüssc:oini küçülterek yol açı . . . . 
BunWın fı.la. roman ıçinde: d'" 

yordu. ınnn. sinema icinde sinema • 
Bu suıetle, ilerledi, yol bul- Iuı· rnu? Ammn cliyeceksinir; 

du. Ve balkon kapısmd n nıcr-
ue oldu ise o gUn sinema.o. divene, orac.lruı s.okak knpısma, 

[' 

sinemaya giden scyireilere antre-ye ve solta.ğa fırladı.. J{a. 
k d du .. J<:lı .. Ne ya,palım talih~ ~ıyoı·, kn.c;:1s or, ·:ıç:.ıyor u .. 

A k d d kü ;siinler .. 
t· .ruun an a : -----:::===----

. -Tuuut.. tuııuut!... ı 
Diye bağıran bağırana .. 
Sinemaya gir~ polis onu ka<; 

nufj buldu. C·•ddede dolaı:anı ko
nıiq,er ise bu tnbruıcah genci öru
lcili ve haykırdı : 

- Duuur .. at o silahı elinden .. 
O zaman delikanlı taba.nc:a; -

ıunı parke kaldınma. fırlat'tl. 

Şehir 
tiyatrosu 

teınsilleri 
Te-peb .. nt.L'l Jk'am Kısmmda 

7/1/194 l S.llı I;t:nu :ıl:s;mu 
• :ı:ıt 20.30 dn 
AB O AL 

Yazan : Destoycfski 
mekte ve frenli hayatın lez.ze - ---------------------------------------
t1ni tattırma.,.N-a uğraşmaktadır. 

~vgili gençler, bunu takdir /i'mmmn:E::;5'Z'!!m!D 

edımz. ~ ·??ı~r~~=ı~m~~~ı lfrenli hayattan ayrılma)'lnl7.. . •· 
Sizleri tarasud eden gözler bu -
mı çabuk görür. Layık olduğu -
nuz notları verir. Teveccüh \'C 

muha.bbettcn ciida. clü.43crsiniz. 
Aile mu.ltltleri sizleri lraüııl et -
mcz. Bcser cemiyetinde de şe -
refli bir nam ve mevliliniz ol -
muz. 

Aile çat.ısı, e:ı müşfilt hususi 
yuvanızclır. Vatanımız, müşte -
relt ve aziz topr.ıldarımızdır. 
Onları çok seviniz. 

Sineması cmwa;a 

B yı·ııın nıünasebct le ,vnrın m:ıtinulcrdcn ubarcn 
BUyüT< '\ie muhU: ·cnı progı;ım 

MiJyo•ı.lar 2ar-filc vücud" ııt.-!:i;;nlcn bir ·he er, 
T(tl'k<:e soı.hl ve: ır.tt"t •• ~I ılc- uvlıl 

Fiı-n•"llnlaı· 1.kvriııdcn ~" rn 1ıTı,ı.- tru hir.iıı <'•ı 11 üihiıı snfh:ıltırı Nılı ~ 
" ı u n:ı ı, kıtlık 'e ac:lıt dC'\'Tİ, MilID' rayl:ım·cfa gc.,;en m::ıce:iliı.r, ~ ,.. 

k.ıskanıjıl: l\fcınlU1ci orduUırı, b nlcrcc :ı :er, h:ub '~ r.ıucndcle ır.ıhnfte
ri, sarny • lenleri ... 

Bayrc:m günleri matineler Silat 13 de başlaır 
BUnlar nasihat değil, hakiki 

medeniyet dünyasının esaslı düs 
tur.larıcllr .• 

---========Bu Film agn.i zamandtı =::=::::;::==::----

Bwi özdeniz 
de Tayyar® SbcmCJSt"1da 

Gö ... t~rilecaktir 





YENi SABAH 7 DdncilWıUJl ıMt. 

Bir müsamere 
Ç. E. I\. Em.inijni.i kazasın 

dan: 

11.!?evlet Denıiryolları İlcinları 111 ... _is_t_an_h __ u_I_B_c_Ie._d_iy_c_s_i _ila_"n_I_ar_ı_.I 

O'benim kardeşimdi 
l\1uhammen b\:deli 2730 lira olan 26 nd\?d manyetolu portatif telefon 

14/1/1941 salı günU sa:ıt db on b.rdt: lfoydarpa~ada gar binası dabilin
Çocuk kütüphaneleri ve Çar- deki komisyon tarafından açık eksilt.re usulilc sabn alınacaktır. 

şıkapı Çoeuk dispanseri menfa- Bu işe g rmek istiyenlerinc204) Ura c75~ kuruşluk muvakkat tem.inat 
atine her· sene mutad verilen ve kanunun tayin ettiği ve.saikle birlikte eksiltme gUnu saatioe kadar 
müsamere, bu sene de misli. bir kom,syona, müracaatları JAzırndır. 
yen~e görillmiyen zengin bir Bu işe ait şartnameler komi~ondan paı-asız olarak dıığıt.ılmnktadır. Ona trende rastlamıştım, ko- kaplı kenarları yaldızlı kalınca 

nuşmasından ve tavru hareke . bir clcfter çıırnrdı. 
tinden onun af ve temiz kalbli Evvela defterin yaprak!arı:-ıı 
bir Anadolu çocuğu olduğunu ~nirli sinirli çevirdi ve sonr~ 

program .ile 21 ikincikanun <121:~) ,. • 

1941 salı akşamı Beyoğlunda T . 1 • . • ·· . . ur cıye, Yunanıstan ve Bul"arı5tan demir yolları arasında mer'i u<: 
. . . . . bırden aradığını bulmuş olacakkı 

tahmın etmı~t.ım. Nıt~~ım bıraz dudu. Karşılıklı oturduğumuz 
Fra.'lsız tiyatrosu bınasında ve- taranı mUş'..erek eşya tarifeı;'ndekı Bulanı· demir yollarına ait eşya iicrcl-

sonra tanışınca tahınırumdP ya- ve defteri bana karşı tutduğu i
nılmadığımı anladım. A:ilen orta çin b<>n yalnız defterin dl.E? kısmı

rilecektir. Hem vakit geçirmek 1 leriııc l/Şul.ıat/1941 den itıbanm ""lr zam yapıJmıştır. 126 - 127 

hem kurumumuza hayırlı bir -- -

Anadolunun bır kasabasından nı görüyordum. 
olan kendisi ilk tnemuı ıvetini ~,akat tu?afıma g.itti, dikkat 

. : ettım denıınden ben defter ~ı,-
aJarak şar~ı _Anaclohınun bır ka- vuçları arasında hi<( yapraklan-
sabasına gıdıyordu ... Ben de es- nı değiştirmeden duruyordu. O' 
iti bir arazi mesclı>sıni hallet - da çevrilmeyen bu iki yaprak aı a-
mck i~in bir hafta evvel gitti - sında bir ~~ye dikkatli dikkatli 

yardım yapmak üzere şimdiden 
biletlerinzi Ç. E. K. Eminönü 
kazasının Divanyolundaki mer
kezinden tedarik etmenizi dile-
ıiz. .---
RADYO jim lzmitten geri c1önüvordum. bakıyor, kalın dudak u~larını <liş

Kompartımanda ikimizden bas- leri aras~na götürerek o~nıyordu. 
. • Bıı muddet sonra s ıgarasmı ~---------

Jıa kımse de yoktu. Saoahtanoc- yakmak i~in dizleri üzerine koy- 7/1/1941 SALI 

ri can sıkıntısından sayfalarını duğı.1 bu defterin arasından nefti 
evirip çeviıdiğim batta hic; adc- renkli bir kart postal kayarak a
tim olmıyan ilan sayfalannl bi- yakları ucuna düşUi. Bu esnadn 
le gc:>z atbğım gru:eteyi bır ta- ~g~ı~sını ya~makl~ meşgul oldu~ 

, , . gu ı<(ın onu gormcdı - baAıbda ez-
ra.fa bırakar~ yabancı ,;:ol ~ı - mem("si için hemen doğruldum, 
Jıad~ımla bıraz konusmak lf' - yerd<"'n aldım, ona u?.atarak dot;
tedim. Ne 'a?.ık ki ben ne kadar turn: buvurun defterinizin ara81n
şuraclan b~ı adan daha doğrusu dan düştü ... 
havadan mevzulara. teıru\s ede _ Fakat bilmem nasıl oldu_ bu cs
rek biraz konuljmak istcdım~e. nada gözüm resme ilişti, birden 

8,00 Progl'am, 
8.03 Haberler 
8.18 Muuk 
9.00 Ev kr.dııu 

* 12.30 Program 
12.33 Muzik 
12.50 Haberler 
13.05 Muz.ik 
14.00 Muzik 

* 18.00 Program 

18.03 Müzik 
19.30 Habcı-lcı· 
19.45 Mi.ız.ik 
20.15 Radyo 

gazetesi 
~.45 Muzık 

21.30 Konu$ma 
2ı.45 Müzik 
22.30 Habcrleı· 
22.45 Mi.ı1.ilc (pl.) 
23.00 Müzik 
19.15 Muzlk başım döndü gözüm karardı bek 

o da bilakis gayet kı::;a ve kaça- ıenilmiyen bu sukutu hayal kaı·-
maklı cevablar vererek konuı-- - sı~a birden vunılmuşa, bir yıl- •--------------. 
mak istemiyordu. Bunun sebebi dırım çarpmışa döndüm. O kadar B O R S A 
ya yaradılışında yahud da dal - ki gevııeyen parmaklarımın ara-! 
gın ve düşünceli görüniıyordu sından rüzl;'arm resmi kapıp pcn- 6 İkincikAnun 941 

. . cereden gece.om koyu karanlıgma 
ondandı .. :1.akık~t~n. o ~adaı dal karıştırdığını bile fark cdemdim. 4c,/u oe 
gın ve duşuncelı ıdı kı pencere- o yalınız ah ne yaptınız dedi, pen
den giren akşam rüzgannm ha- cerey., koşdu; yarı beline kadar 
fif dalgalı kumral sadarını çıl- dı~arı sarkarak bir şeyler ya.pma1t 
gmca okşayışından bile bihaber- istermiş gibi geriyı:> baktı .. Baktı. 

Kapanış . 

di • Ben yerimden doğruldum. O 
· hala açık duran pencerenin önüıı-
DL~anda hareket eden bütun de donmuş gibi ayakta duruyor

bir manzaı-a karşısında sankı du. 
bir noktaya bakıyormuş gıbi da· Yav~c;a yanına gittım, ellerimi 
lan koyu el; gozlcı ini çevrcliyt>ıı omuzların_a vurarak be~i .~ffet şn 
soluk göz kapaklan da furkcdı- bancı de<;Un O başını o~ınıe e~?-

. . . . . rck yerme olurdu hıçbır şey soy 
lebıl.ecek kadar hafıfçe ııemlı ıdı. lemedi. Yalınız ben pencereyi kn-

Bilmem nerde okumuş veya patırken i işden gectikden sonra 
duymuşttım: "kadının bir sılanı der gibi basmı salladı. 
olan göz yaşları erkeklere yakı"-- Artık daha fazla sa.brcdeme
maz.,, Fakat şimdı şu and ,bıl- dim onu seyıyor mus~n .. yabancı 
di-· b. 

0 
da o:t dedım. Ay. gct kalktı, ouunıe gel-

gım ır f?CY • varsa ... g di, ellerini pantolununun cepleri-
y~larının şahsıyet ve huvıyeti ne 6 ktu. başını sallıyarak Iıen1 
hakkında pek az bu şey bıldi - de nasıl decli ... 
gim yabancı yol nrl<adaşıma pek Ben artık her §eyı anlamıştım 

Londra l Sterlin 5.24 
New - York 100 Dohır 132.20 
Cenevre 100 Jsvıç. Frc. 29.6875 
Atina 100 Drahmi 0.997.5 
So!ya 100 Leva 1.6225 

J\J;ıclnd ıou Pcc;eta 
l3elgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 

12.9:S75~ 
3.175 

31.1375 
5tokholm 100 isveç kr. 31.005 

ESHAM ve TAHViLAT 

Meıkc .. b.ın- l 
k.ı ı pcşın 109.- 19.19 109.50 
Eı gaııı 

Sivas - Erzu
run 2 
Siva - Erzu-

19.79 1 
19.19 

nım 5 18.19 
Siva Erzu-
ruın 7 19,10 

ila yaraşmaın ıdı. onların aşkları temiz;' SC\ gileri 
sonsuıdu. Dıisündüm başka hiç ..:: .... ~~Or. Operatör• 

İçinde bir yaranın kanat1ıgım 
ve belkı de azız bir varlı~'lll hn· 
yal ve hatırasılc yaşadığını, be
nim de o hatıraya hürmet et 
mem için susmam ıcabcttıg nı 

düşi.inerek sustum. 

bir şey rfösünmege rleğınczdi. RAHi E 8 TU ı 
Onun b r.az dışarı cıkmasm-

dan ı .. tifade ederek, hemen İs-
tanbulda teyzesi y mnda tahsi- ka- J 
d bulun n karde ımin bir av 
evvel bana da göndereli w • ayı ı &ıı:~rs;;:::::::z.ıiiitiE~C~D 

Aradan ne kad r zaman gcc
ti bilmem. O h: la değişmıyo,·, 

konusmıyo biı hareket yap -
mıyordu. Sonra n ıl oldu, aklı
na bir ~ey gelmi olacak ki ha
fifce dizlerim bükerek <loğrulıır· 

poz resmi mkardım, . rka~ınn ~ 
~unu vazarak hala açık dur, n " h 
peft .. rın arasına koydum, kap!l- 1 n 
dım ve dışar1 '-iıktım. . "' '1 

o 1e.1im knrde Rmd· la 
• All .ı i i mes'ud ("tsin. f 1 

Mwımmcr Rf'111' ı -------
ken yti2üne destek yapmış oldu- M'lli piyango keşiciesi 
ğu uyumu"' kolunu birkac dcla F"minömi Halkevinden: 

k d - Milli piyangonun dördünci.i 
salladıktan sonra yu aıı ogru tcrtib üı•iincü keşide~i 7/1 1941 
götürdü. Bavulun üzerinde du- salı gilııü Evimizin yeni salonun
ran bır el cantasını aldı 'c tek- ela yapılacaktır. 
rar ayni yerine oturdu. ( Bu kesidede bulunmak isti -
Dizleri i.izerine koyduğu bu el yc·n yunltlaşl.arı!.1~giriş kartıarı

sntasmı kılıt •c kapakları ile de 111 (Pa1.arlesı oglc>den sonra) 
ıir haylı <_>ynaclıktaıı seınra nıha- buı omuzdan almaları rica olu -
et açtı. Ust gözünden mar• kcn nur. 

--<J--
Kr. 

lla-;bl( mal:rtu olarak 7.30 
Rirind sayfada santimi 500 
füinci ,, ,, 3'30 
Uf,'iincii ,, ,, 800 
J)(inliincii ,, 
Beşind ,, 
Altıncı .. 

,, 
,, 
.. 

100 
75 
50 

lstanbul Gümrükleri Başınüdürlüğünden 
Gümrüklerdeki s .hibsiz ve kaçak esva 

satılıyor 
!hale taı·,hi: 21/1/1941 

Miktarı Oegeri Peyi 
M.K.N Marka No. Kılo Gr. Lira K. L. K, Eşya cinsi Ambarı 

·------ ---------
2673 LK:HA 4960 24 fıOO 347 50 26 00 Yün mensucat Kuru.. 

3481 > > 1 000 65 00 

2471 > 1 300 113 60 

2698 .. 

1063 ~ 

10ı.i2 » 
1061 > 

10:;0 > 
1046 > 

> 604 000 

J> ôJ;) 000 
~ 15805 000 

, 192 000 

> 2442 000 
> 278 000 

981 > > 726 000 
2660 Anmıi 1/100 5090 000 

ihale tarihi: 23/ 1/1941 

55 00 

50 00 
216 00 
354 ıo 

1210 50 
98 07 

/95 37 
1030 72 

çe:;mc 
4 50 30 adcd P. ıu ııatlş 5 

ıpck boyun bagı 
8 50 11 parça bali ) 5 

.lpek mc.nsu"at 
4 00 Kavanoz, ~iıie, b-0- ) 5 

... ;:ı, ı.;ay, kahve veı;a-
irP. orinekleri 

3 75 Olo tenvir fcııed , 1 
16 60 Hurda deınil' 1 
27 00 Mukavva mamul~ıı l 

kapuk 
91 00 Oto emniyet camı 
7 50 Cam damacana 1 
7 50 Hurda çınko 1 

77 50 Humzu hadit esasb 
toprak boya (Kuru. 
1;e~medc) 

2505 GARR 2747/5 8 600 334 QO 25 00 Yun mensucat Kunı-

2440 > 
2741 > 
2750 )} 

2755 > 
2691 DlV 
2786 > 

2759 > 
2689 J> 

2792 > 

ı;eşme 

> 35 300 239 44 18 00 ipek ipligi S 3 
> o 700 65 40 4 50 Safi ipek mensucat 5 

> o 830 70 82 5 00 Jşlemeli ıpek kudın 5 

> 
26158 

> 

> 

o 660 67 52 4 50 
1 adcd 100 00 7 50 
1 ı4o ıotı ııo s oo 

o 400 53 80 5 00 
29 roo 2301 GO lso oo 
6 075 261 47 10 00 

ıncndili 

SaI.i ipek mcnsu1.:at 5 
Motörlu velospit 5 
Dt'r.i kadın el ç;ınt.ası 5 
ipek astarlı 
Safi ipek mensmat 5 
Safi i~k mensucat 
Yuıılil ıpckli boyun 5 

atkısı 

2504 GABR 4501 16 noo 624 00 47 00 Yün mrıısucat Kuru-

200.ı Bıli\ :r> 440 000 50 00 
nı:rn H M 353/4 174 ooo 4oa oo 
2155 L S 13 64 000 116 00 

2ı78 > 

2465 ~ 
2784 l> 

1025 P P H 

, 23 800 1178 60 

> 1 001) 
:ı> 9 100 
1 134 000 

82 00 
90 50 

G3G 22 

çeşme 

3 75 Olein Satış 5 
31 00 Boş foto ıılmi :ı. 5 

O 00 P. ynt:ık, yorgan 5 

yastık 

90 00 ipekli pamuklu ıııen- 5 
sut-at 

7 00 SMi ipek mem>Uı.:,ıt 5 
7 50 R.ıdyo müstamel !3 

50 00 Top halinde pamuk 3 
mensucat 

• Yukarda evs·tt'ı y;t:ı:ılı cşy.ı lll rlerindc goslerilcn Uırıhlerdc '-le su.ıt 

13,5 da Sı kcc:dc Rc~diye c.1<ltl l halı nntrcpusu clah'lindeki ümnık s.1-
tış müdurlu tunde 1 49 sayılı k nıırt htikn unc tev.!iknrı ve 2490 sayılı k • 
nunda yazılı şartlar dalı'llnllc 1 arbrma u ulıle satılaı.:nktır. tstekl ler n 
belli gün lcrd saat 12 ye kadar 2490 sayı 1 ı kanunda yazılı vcsik. 1arı ibraz 
ey~iyerek c• 7 buçuk pek akçelt:ı nı \ rıcyc y ... t rnHş olmalnrı lfüı:ıındır. th, 1t' 
guııı.lndcn evvel 3 gun zarfında ah hları suat 1) dan 12 ye kndrır cşyal. ı 

alıcılar ı.ırnb rlarınd ı usulü daire ı d,.. gorebirrler. Bu eşyadan manda hı~r 
gun n utefcrnk c,yn satışı Jaı ılmnkda olup listeler s.ılon ilan tahtasındn 
::ısılıdır. ( 134) Telefon: 23;'.)!} 

Havaga-zi ve Elektrık! 
Ocaklar~-- 1 

~TAKSiT~ 

LUXOR Radyoları 

So'ı>aları -
Komılr ve Odun 1 

4 TAKSiTTE 
r~· 

'AEG~ektrik s!.ipurgel 

1 
ve fırınları 

6 TAKSiTTE 

Avi:.eter ve 
hediyellkle[ 

' 4 • 6 TAKSiTTE -ve otomatık gramofonları (taksitle) 

OSMAN ŞAKAR ve Şki~ 
Galata. Bankalar Caddesi 59 - 47. Tel: 42769. Beyazıt, Üııivcrsıtc \:<Jd-

dcsi, No. 23, Kadıkoy, iskele cadde ı No. 33/2. Z:M 

gıtsem Alfrcdimin yanına g{de- ' 

Kara3ğa~ mfıessesotı iade ahırlarUe sıtu- teV1lkkuf J"a"lerhıde bfr seae 
zariında birikecek gUbreJeriıı :;ıatıı;ı rı.·ındWen aç>k ariu'JW\&y11. k.ooulmuJtUll 
Tahmin bedeli 120 lira ve illr tenHntttJ 9 hnıd:ır. ~rbıaıne :uıbct ff ~ 
lAt müdürliıgu kalemıııde ıörtılecf'ktir . .nı• 17/1/IMI cuma güniı saat .l4 ,4f 
Daimi Encümende yapılacaktır. TalibleriD j)k teminat makbuz vıe,:e .._,... 
tublarlle ihale günti muayyen !=taatlf' Daimi Encümende bulunmaları. 

Darphane ve damga 

(1S2) 

matbaası 

nıüdürlüğünden; 
1 - Muhaınmcıı bcdrli 2361' Vt' ilk teminHU 177 tira Qla•ı 2000 kil( 

sudan za~kı açık. eksiltmeye konm\ijlt.ur. · l 
2 - Jhale 20/1/941 pazartesi günü saat l{) de idnremi&dekı koıı\ı~yon-ı 

tia yapılacaktıl'. 
3 - isteklilerin kanunun tayin ettiği ffşailc ve ilk ~mıı. t makb\d 

vrya mektuplQI"ile birlikt~ mezk(ı ,. gün ve ttaatte hlaremizd1!1 b~larıl 
lAzundır. Şarbıameler her ıün idııreden paraıaz verlli:r. •81> 

Maliye V eki.Jetinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilin 
Güıntiş yüz kuruşJukların yerine gtım1iıs bit liralıklar darp ve :p.lye:ır ... 

ya kafi miktarda çıkarılmış olduğuudan gürnuş yuz kuruŞlukların Bl iktn"' 
ciki'lnuıı ı941 tarihinden sonra tedavillden kaldınlm;w kerarlaştırılm.ıştır, 

Gümü:ı yüz kuruşluklar 1 ısubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavu1 
etnüyecek ve ancak y<ılnız mal sandıklaril<• Ctinıhudyet l\lcrkez Bankası 

şubelerince kabul t'<lilcbilccektir. Elinde ı,:uıntiz yüz kuruşluk bulunanlnr:ın 
bunları mal "andıklarile Climhuriyct M.erkt•7. Bankası ııubelerine tebdil cl-
Urmeleri ilAn olunur. ('10211 - 10216) 

Liralık Lira 

1 2000 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - ı;;oo.-

4 500 
8 2.50 - 2000.-

S.'J l 00 - 3500.-

80 50 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İş Bankasma para yallrmakla 

yal ız para biriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda taliinizi de denemiş olursunuz 

Keşid lcr: 4 Şubat, 2 l\Iayıs, I Kumlıa.ralı VP kumbara~';:. he ap-

1 Agu tgs, 3 İki ll!1teliJ·in larında en :ız elli lirası bulunanlat· 

ttll'llılcrinde yapılll', kunı)c\ dahli e<lilirlcı'. 

, Sahibı: A. Cemalr.ddin S;;raçoglu - Nc!ijrıyat .MüdilrU: Macid Çetin 

B:ısıldıgı yer: (H. Bekir Currıoylar ve Cemaleddln l•raçojilu matbaası] 

- Artık bundan sonra ne o - clım. 
Kız liseleri de "perde,, .. Fakat 

tahsil itıbariyle hcı hangi Jiseden 
farklı değıJ. Bınalar güzel, Yesa
it zengin ve tarz itibariyle a~a
ğı yukarı İngiliz; -yani spor bü
yük bır mevki tutuyor. Faknt 
bu "perde , kollejlerinc gidt"'n 
kızların biıyük bir kısmı mekteb 
haricinde açıktır. 

~~:~~i~r~ı~~~~- ~~=:~~ ı·r çalgıcının seyahatı· cisim gördüm. J{ern:ıli ihtiyatla . 
yanına yaklaştım. Ki.ıçiik bir san 

hırsa olsun bu kadar mihnet ve Bu zamana kadar da cliğı1r 
meşakkat <;ektikten ı-;onra ~ura- sandaldakiler yanıma yakla.~lı • 
cıkta boğulm·ermckten kolay bir hu·. Beni sandala aldılar. San ~ 

ı ŞE>y yok. Cenabı hak kurtulmak- dalaa üç kişi bulunuyordu. Bır 
hğımı arıu buyurduğu takdirde defa beni yukarıdan aşağı süz .. 
elbet bir sebebini halk eder. diller. Biribirlerine yabancıya 

Fakat ormanın epeyce içerisi
ne daldıgımdan gündüz kateti
ğim şoseyı buluncaya kadar çok 
zahmet <,:ektim. Yola çıktım. Bit· 
uçurumd. n aşağı ym arlaııae, -
ğımı, açık bir kuyuya düşereği
mi aklım bile getirmedim. Ta
banları kaldırdım. Hiç olmazsa 
bu suretle bıraz vücudünıii kız
dırmak, ıstiyordum. 

Sevgılı arkadaşım yanımda ol
saydı bu sıkıntı ve meşakkate 
asla kulak asmazdım. I<.,akat 
şimdı iş böJ le değil. Gece yansı 
yol bilmem. koy bilmem, kimse
yi tanımam. Bir yoldur tuttur
dum. GidiJorum, bakalım yakın 
larda köy bulabilecek miyim? 
Şu hal ele teessüri.imü mucib ol
du. Kendı kendime: 

- Yarabbi benim başıma ge
lenler nedir? 

Deyip aglıyordum. Bir saat-! 
de yağmurun, soğuğun altında 
koştum. Osıradan çakan bir 
şimşeğin ziya ı beni bulundu -
ğum yerde tevakkufa mecbur et
ti. Dört beş adım ileride gayet 
uzun bir yol g\ımüş gibi parladı. 
Yol genişçe bir derenin kenarın
da nihayet bulmuştu Az daha 

dal olduğunu gördüm. Şimdı iki 127 1 fu\Ji!.-- s 
türfü seviniyordum. E:vvel emir- rından suya doğnı avucumu aGa- bağırdım , cevab alamadım. fle - rnış, acı, bulanık nehir ımlarınııı 
de knr::,;ı ~ahile geçecek bir rnsı- rak tabii bir kürek vücude ge· simi daha ziyade yükııclttim. Bir ağ·zına girmesini men' için diş· 
ta elde etmiştim. İkincisi ~ura- tirdikteıı sonra işletmeğe ba§la- kaç defa daha bağırdım. Üçüncü lerini ne kadar sıkmıştır. 
cıkta bir sandal buhinması <leıc dım, hepsi boş. Sandal benim defaki feryadımı müteakib sa - On beş yirmi dakikadan ziya
nin karşı sahilinde bir köyiin kumandama tabi olmuyor, akın- hilin epeyce uzak bir yerinde bir de bu :ıuretle akıp gittim. Birden 
mev< ucliyetini ima etmez mi? Ü- tı ile l'iizgar ne tarafa sevkeder- takım ışıklar peyda oldu. Artık • bire :;andal şiddetle bir yere 
şüyüp dtremekten, sabaha k:ı - se o cihete doğru yuvarlanıp du- kurtulacağıma emniyet kesbet- çarptı. Ben bulunduğum mahal-
daı yağmur altında kalmaktan ruyordu. ı tim. Yalnız bir şey hayretimi den sandalın içerisine düşüver-1 
kurtulacaktım. Sandala pek ko- Dcı enin vasatında akıntı ga- mucib oluyordu. dim. Ne olduğunu anlamak üze
Jıylıkla bindim. Bir iple kenar·a yf't !iiiddctli idi. Işıklar bulrnduğum mahalle re ayağ kalktığım zaman san -
bcığJı idi. ı Sandal buraya geldiği esnada yaklaşacağı yerde bilakis tı?.ak- dalın yan tarafından içeriye su-

Sandahn içerisine su birik - birdenbire bir fırıldak gibi dön- laşıyordu. Evvel emirde beni lann hücum ettiğini gör<lüm.
1

1 

mişti. meğe, yuvarlana yuYarlana ce- kurtarmağa gele ılerin aksi bir 

1 

Sandaldan da ümid kalmadı. Bir 
Adeta kendimi bir dereden reyHnı takibe ba~ladı. istikamet; ta.kib ettiklerin_e zahib ta!3a çarparak k<.ıburga~ı parç:ı-

geçiyor zannediyordum. Fakıı t lki ellerimi koltuklaı ımın altı- oldum. Bir defa daha bağırdım. 'lanmıştı. 
şimdi bu kadar inceliğe lüzum 1 na koydum. Başımı yağmur ve Sonra aklım başıma geldi. 1ııtk- Vakıa sandal nehrin füıtünde 
yok. Sandalın ipini çözdüm. Bu rü?.gamı aksi cihetine eğdim. lar benden değil ben ışıklardan · kalu·sa da benim ;ıklctime ta -
sırada aklıma kürek geleli. San-ı Düşünüp duruyordum. Sandal uz..-ıkl~ıyordum. Ceıeyana ka - ı ha.mü! Edemiyerek alt üst olur-
dalı alt iist ettim. Kurek namını gittıkce daha siiratle yuvarlanı- pıla.n sandal muttasıl ak1p gi · du. 1 
hiçbiı' şey mevcud olmadığı gi-1 yor, yağmur cHin devam ediyor. diyordu. j Vakti)(; küçük nehirlerde, bi.i
bi bir uzunca değnek bile yok- I Sandalın içerisindeki su yüksel - Sandalın içindeki suyu boşalt· yük derelerde epeyce gezdim do
tu. Bir mü.5külat daha, yağ · dikçe ytikseliyordu Sahilın bir mak için bir kap yok, isabet şap laştım, oldukça sandalcıbğa, 
mur kuvvetli bir rüzgar ile karı- tarnfını gfizdt•n gh'İı <linı. yakın- kam başımda itli. Hemen <:ıkal'- sandal kazalarına vukufum var
ı:ıık _yağmağa başladı. RüzgfLrın lnrda bir köy ve ı:ıık gfö ecek ve dım kenarlarını kıvırarak bir dır. Hemen kendimi ııchre ata
suratımn doğru savurduğu dam- bir köP€k s~i işıtecek ol ırsam maşraba haline getirdim, bes on rak iki ellerimle sandalın kena
lalar o kadar canımı yakıyoı ki yardım istiyecektinı. defa su boşalttıktan sonr~ şap- rıııı yakaladım. Vücudürıı su ;çe-
ikide birde şapkam ile yüzümü Vakıa biraz sonra gozume b!r kanın altı aç1lı.verdi. Şu teşebbü- risindc idi. 1 
kapamağ mecbur oluyordum. ziya ilişti. Gayet; hafif, n~ oldu- süm de ne:ticesiz kalmıştı. Şu de- Yalııız başım dışarda kalmış-· 

Sandal sahilden çok açılmış ğunu bilmiyordum. Fnkc1t şıı zi- rede boğulmak mukadder ise tı. Akşamdanberi ıslana ıslana 1 
tı. Artık benim için yapacak hic yanın intişar ettiği yerde elbet ne yapsam boş! Zavallı arkada- buz gibi sularla ülfet peyua d- , 
bir iş kalmamıştı. bir insan, canlı bir mahlUk var- şımın sureti feciada vefatı yi- miş olduğumdan vücudümün 

Vakıa karşı sahil her ne ka - dl. ne aklıma geldi, birdenbire suya hassaiyeti azalinış, üşümekten 
dar yakınsa da yine küreksiz İki ellerimi ağzıma yak1aştı· düşlince Alfredciğim kim bilir eser kalmamıştı. Akıntı hem 
kancasız karşıyı tutmak ka.bli ' rarak olanca sesimle can kur - ne kadar korkmuş, boğulmamak sandalı hem beni sürüklemekte 
değildi. Bir arlık sandalın kena- taran yok mu? Batıyoııım, diye için ne kadar iığraşmış, çabala- devam ediyordu, Kendi kendimo. 

• 

Dedim. benziyor, dedikten sonra bann.. 
Cenabı hakkın büyüklüğüne ı da: 

nihayet mi var?. - Arkadaş nereden geJiyoı· .. 
Sandalla yuvarlandığım iı:;ti-

1 
:;un? dediler. Uzun uzadıya la .. 

kamet üıerinde hem de derenin 
1 

kırdı anlatacak h~.liın, takatim 
orta yerinde bir fener parladı. yoktu. Yavaşçacık: 
Gayet hafif ziya neşreden bu - Sonra anlatmın .. iişüyo " 
feneı· müteharrikti, sandalım fc- runı, detlim. 
nere yaklaştıkça nehri amudcıı Adamlar fazla bir ~ey sorma .. 
bir kayığın geGmekte olduğunu aııar. O kalın ipi ellerine alarak 
gördüm ve derhal : • üçiı birden sandalı sahile doğru. 

- Beni kurtarınız!. çekmeğe başladılar. 
Diye bağırdım. Kayık durdu. , Sahile muvasalat t>dinciye kar. 

Kalın biı ses: dar· sandalcılar bana ara :-;ıra 
- Neredesin? dedi. ba1.ı şeyler soruyorhırdı. Bense 
- Parçalanmış bir sandala 1 bunlara cevab verecek bir halde 

sarılarak akıntı ile yuvarlanıyo- ı değildim. Sükfıt e<l.iyordum. On
rum, dedim. • lar da halsizliğimi anladılar, ::.us 

-- Merak etme. Yalnız dik • mağa mecbur oldular. Kıyıya 
kat et, buradan geçerken nch . geldik, sandalcılardan b!ri: 
rin sathında kalınca bir halat - Haydi arkadaş dışarı ç:ı .. 
var, onu yakala. Dedi. kalım. Fakat biraz ~.abuk yi.irü, 
Beş dakika sonra fenerin ya- ı Yağmur şiddetli. 

nına yakla."?tım. Burada akıntı Dedi. Üf; kişiden biri sandalı 
daha şiduet peyda etmiş olmalı kenara bağladı, f Pneri c!ine .. la
ki evvt>lkinden daha ziyade sil - rak onden yür ilmeğe l-,aşlarlı. 
raUe yuvarlanıyordum. İpi ya · Nereye gıleceğ.ro;zi tabii bilıni
kalayamıyacağımı zannederken yordum. Fakat "i.l adamlar da 
kenarına sarıldığım ~ndal bir sabaha ka far yai;murun altında 
sarsıntı ile durmaz mı? Sevin - yol yürüyc<'ck cle~illt"r idi ya? 
cimden ne yapacağımı şa§ır - Elbet ya.kıularda bit· köy, bir ev, 
dım, sandalı akıp gitmekten mu- bir kuliib<-. vardı. Be~· dakika ka
hafaza eden şey fenerlinin ha - dar yol yürüdUk. Önümüzde m .. 
her verdiği kalın halatmış. fif ışı.klar peyda oldu. 

]Hemen iki elimle ipi yak, la- (Arkası var) 
• t 


