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Rooseveltin 
nutku 

Harbin baı;lıw.g~ındaoberi,1 
Bi~k Aıoorlk&nın harbe iş
tirak ..tmeııi tabii ve zaruri 
telakki e<lillyonlu. 

Ya7.8.lı: llüse>·in Cahid y ALÇJ, 1 

l'E5) irle~ik :"merika o;, .. 
19) letlerı Ciimhurreisi Mı 

Roosevelt'in evvPlkı 
giln kongre huzurunda İri\\! 
ettiğı nutuk modern dUnya tari . 
hinin en dıkkale şayan vesika-

, lanndan birini l(;!lkil eder. Onu:ı 
bazı sözleri vardıı ki eski dün
yanın dalınııı g'lrllndüğü gafl t. 
mes~enet ve hodgiınlık için<]~ 
bir IJlmŞek aydınlığiyle hakika
ti goz önüne koyuyor ve yolun" 
kaybetmek tehlikesine dfuımih 
beşeriyete tutacağı istikamctı 
tayin ediyor. 

~ver Devletleri beynelmılcl 
~Unaaebetıerde aııırlardanbl"rı 
bu:: zahmetle tesi ine uğraııılan 
b!r p~rçac.ık hl\k ve adalet pren
sıplerıni de ortadan kaldırmıılc 
ve yerme yalnız kuvveti ikamt· 
e~ek i~in müdhiş bir tehlike 
halinde ileri atıldıkları zaman 
hemen bütün Avıııpa iradesı f el: 
~ uğramış, akıl ve muhakeme<ı 
~ <'mez hale gelmiş gıbı bir man
zara arzetti. Ortaliğı müôhiş bir 
korku kaphdı.Küı;üı<: devletlerın 
hemen hepsi bitaı-aflıklannı ila
na ın" 118araat eltiler ve Almanva-ı 
yı gücendirebilecek hareketİer
den değil en ufak bir sözden bi-

le ictinab ctmeğe başla<lılaL Bu
nunıa tPhlikeyi savuşturabill~ 
ceklerini ümid ediyorlardı. Da
ha doğrusu, i~lerindcki m:ı.neyi 
~~zi, iradesizliği , zilleti gizlemek l 
·!:in, b0y1 bir üro,d bcsL 1:1 
gorunUyorlardı Ha!b k. Mih ·te· - uı v"r 

lılikesı unun önünde drz . -
medik~e izale edil . çok 
tiklfıld em~'Zdi. Ya is-

en, Şeref ve namustan 
g~erek nıilıverin emri altvaz 
gtrn:ıeli u ına 

B
• 1 Yeni nizanı., ın bende· 
ı olmalı, yahud b'·t·· . • 1 u un ımkan-
arı kullanarak müdafaaya ha
zırlaıı.ma lı ,· d.i o·. 

· Wınanın yük' 
sek kuvvetle . k • . 

· .. n arşısında bö 1 
bır mudafaa leşebbiL~ünü .~ e' 
alamıyacak kadar adi hfoze 
lanlar b;taraflık ve Mih ru u o
letı · . ver Dcv-

erını darıltmamak talı . 
memek ıncsk>ği zevahiıi :, et
kendiler!nı zillet ve esarete teıdka 1 
etmeğc h 1 r -
b . azır andılar. İçlerinde 1 

u hakıkatlcri te~rih ve ·ıa 
mey; v la 1 

1 n et
i a n arına kar~• borç b·
enl<'r olursa onl· ~ 
detlcndı!cr ve ,·~"" karşı bici-

.. ı;ı ı Yahud a•· k ı 
mucadeleye kalklılar. '' l 

İşte Mr. Roosevelt bir bi 
kadar keskin b" .. ~ak 

. .. ' ır guneş kadar 
~ıh fiozleriyle bu gaflet ve 
hıyanet mu:okesini çekip k ya 
dı. Dıktatörliikleı· bi opar. 
harlı a~mak r memlekete 
için hulül ~"'-amanı kendileri 

~~ııcc o mem.Iek • -
harbe sebebiyet verecek b. e.ırı 

k t ırha-
re et e bulunmasını beki 
le . hi . eınez-

r • . ~ bır hak ve sebeb oJın 
~ ıstilaya kalkarlar diyor ~~ 
nusaı olarak Norveçi Belçik 
Iiol d ' ayı, 

an ayı, ilb .. gösteriyor. 
.• Mr. Roosevclt gördüğü ve 
ılan etmek cesar t' -
bulduğu bu re .e ını nefsinde 
bü ·· ali te karşısında 

Yiik v~. medeni bir mille( c dü-
een en YÜkııek bir • '- '"'·' . · if Gil"1KJ Vazife-
Yı_ aya kalkmış ve hareketinin 
Milıv_cr DevleUerinde tevlid e
decegı aksi leııirlere hiç eh 
ını- em. 

Yet vermem;~tir Anır'k Cü ..., · ı a 
mhun-eiai dUnya hUni . . 

yeniden t . _ Yetmın 
dlktatörliik~e ve ıdamcsi için 
mek l'" mücadele- et-

Uzumuna · 
bu uğu d . rman etmiştir; 

r a ın Ücadcle ed 
edecek olan bütü . en ve 
dırn • n ınıllctlere yar. 

etmege karar vernıiııt· 
merikanın bu yardımı .'::. A
kad . <>.mcrıa.n ınsa.n göndermek su 
tind re -

. _e vukua gelmiyeccktir. Çün-
kü ~an Y&rdımına ihtiyaç ol
ınadıgıuı görüyor. Bugünkü 

Hiiı;eyin Oahid y ALÇIN 
(Bonu sayfa 6 ırütu11 ı de) 

italya nın 
büyük 

hezimeti 

j İngiltere ve 
1 Mihverin na kadar 

tayyaresi var? -

İngiliz kuvvetleri 
şimdi T obruka ta
arruza başladılar __ ., __ 

italya Afrikadaki kuv
vetlerinin üçte birini 

kaybetti 
- 11-

--··--
Waşington, 7 ( a.~ı.) An1e-

rikada çı !•an '"Hıw ulık. me<~
muası ne;iretliği bır makakde 
diyor l<i: 

lr.gilt<>renin elinde 25 bin 
harb tayyaresi ln;Jundui;u tah
min edilınel<tedir. Mihverin iı;ı> 
41 bin tayy~n-ııi vardır. Aı:n»r;
kanın ancak 6')00 tayyaresı bı.ı- , 
lunmakladır. 

Bir S('nc b4ınra lngiltere11in .t.fl 
bin mihvrriJı >l9 bin tayys.r<..,.i 
bulunacaktır. Ancak l!f42 hazi-

LQndra 7 (>ı..ıı.} Ba. rarında tr.gi.'izl<>.r • \'a mıi;,ıı 
nın z.ıplından som" hııımk .,.,. tını it> ın t"llltl>ı bıJlun, . ..aklnr
len vaziyelın hillasasıııı y•ı·~n _dı_r_. __ 
Londra askeri mahfilleri bu ha-
di:;e11in yalnız ıw,.ıyanın v~ mih- r·· k 
verin ili bar ve nüfuzuna agır bır ur 
darbe teşkil etmekle kalınıyar_ak 
ayni zamanda şarki !-frikad~ ~s • 

ticaret heyeti 
1 

Peştede ı keri vaziyette maddi akı.slen o-
lacağından . şüphe etmı_Yorlar. Bud~ı·~~tP, 7 (a.a.) - Macar I 
Şimdi Mısırın istilası bah ıs me\'-
zuu clamıyacağına göre general 1 ajansı bilılirıyor: . 
Wavell ordusunun manevra ka- Türk - Macar ticaret müz~:-ı 
biliyetini e8kisine nazaran daha I kerelennde bulunmak üzere, ı 
ııerbesllemiııtir. Türkiye Hariciye Vekii.letı Tica-

Diğer taraf dan Bardü..ııın 1 ret ve iklıRad umum müdürü 
zaptı lıaberinin şarki Afrikada ı BeJri Tahir Şamanın riyasctin
bulunan ltalyan kıtalarına ulaş-
ması gecikmiyecektir. 

1 
deki Tlirlc h~yeti Ankaradaıı 

Bu hat bde ilk defa olarak in- paz:ı.rtesi sabahı Budapeşteye 
giilere .ve imaratorluk ordıilnr~ varmıştır. 1 
karAtlarına çıkacak herhangı !! • -----====,------ ı 
b;r ~r<lu kadar parlak bir suret
te modPm silfıhlarla taarrwJ 
lıarcketle..rde muvaffak olabile -
cekl~rir.ı gÖ3lermişlerdir. 

Tr·.tblıısgarbde gener.'.'1 .. Wa -
vet emrinde bulunan butun va
ıntalan kııllanarak bir hücwn 
p1fını tafoik etmiştir. İtalyan 
esirlerinin mecmuu 70.000 tah
min edilir buna zayiat da 
illi.ve edilirse mareşal Grazia -
ninin Trablusgarb ordusmrnn 
ü~dı> birini kaybettiği anlaşılır. 

Moskovanın 
bir tekzibi 

Moslıova, 7 (a.a.) - Tass a- ı 

jansı bildiriyor: I 
Yabancı matbuat, Sovyetler 

1

. 
Birliğinin Rumanya elçisi Lav
rentiev'in Bükreşten g~ri çağ
rilaçağı hakkında bir haber neş
retmektedir. ' -

Tass Ajansı, uydurma olan bu 
haberi tekzibe saliihiyettard:ır. 

Yunanlılar 

yeni tepeler 
aldıl ar 

Arnavutluktaki hare
kat yavaş fakat 
muntazam bir su

rette ilerliyor 

Amerikanın 
inşa ettiği 

gemiler 

Muhtemel denizaltı 
hücumlarına karşı 
techiz ediliyorlar 

~· --<>-

Nevyc.ri; 7 ( ıuı.) - P.ouscvcl
tin projdcnndn ticaret gemileri 
inşası derpio ~dildiği malum
dur. Ne,· . York Tlnıcs gazetesi 
bu \"aput.•l.aruı llenıza.ltılarJa mü 
eadele için Jiı.zırıı gcler:ı biitiin ve
ııaıtle teçhiz •ılil (·l•~ın tavsiye 
et.."!l _ ·tl"Uı ı . 

Manastır, 1 ı a.a) - Reuterln 
Anıa\'utlıık hududundaki husu• 
si muhabiri bildiriyoı . 

f;ljnıaldeki Yunan ordusu, ~i~
detli soğuğa rağmen, Şkumbı, 
vadisindelıi İtalyan mevzilerini 
durmadan yarnş yavaş kemir -

"mektedir. Yunan lotalannın bu 
mahirane taktiği muhakkak ki 
çok iyi neticeler vermektedir. 
Ge<;en her giin, Ynnaıılıları, Ti
ranın tam r·<:nııbunda k&in İtal
yan üssünü te~kil !'<len Eiba -
:;an'a biraz daha yaklaştırmak
tadır. Heı gün, baHkııı halindeki 
hücumlar neticehind" bır çok e-

. siı , . ., büviik mikdarda otnmatik 
silah alınmaktadır. ~on haftalu 
1.arfında rtrafıııda ~ıddetli bir 
muharebe 'ukua gelmiş olan hu 
dudda kain Lin köyü. şimdi he
nwn lanıamiyle hara be halint!e
dir. Yıınanlıhır. aşağı Şlıumlıi ı 
vadi~ine vardıkları zaman, İlal
yanların YugoRla,·ya ile bir 
harb ihtimalini nazarı dikkat•• 
alarak kuvvetli Burette tahkim 
ettikleri Libraziln müstahkem 
me\'kı karşısıı,ıla bıılunaı·ak
lamır. Bu mevzi. !ıh :lı wl ör
güın; ile mahdıı.:cı"ı Her ileri 
har,.ketle Yunanlılar. ltaıynn 
lara kar&ı rnk ıu<·yhtar bulunan 
dağ kabileleri mıııtakasına yak
laşmaktadır. Bu kabileler hal
)u. ~ok cengiiwr<lir ve !talyan -
lanıı cenahlarını ve arkalarını 
iz'aG i«;in yaJn1z f1ı·Sflt \'(' esliha. 
beh!Pnwkt~clir. 

MPmlı·kl' dalıilin"' akı .,Jrn,.,lı 

Atına, j (a .... ) - Unımııi em
niyet ne7.areli tanlfından 6 ikin
cikfi.nun ak~amı 11<"~1:1. tHh:n .. tc:ı~ ı 
!iğde memleket d:ılıılınr!e sııku

net hüküm sürdiiğ'i kay<'edil -
meklsdli·. · 

Bu gaz.,tk bu vapuıl:.rın yal
nız habden ronra \'apur ıhtiya
cını kar;ıılamak Ü7.ere değ~! ayni 
zamanda harb esnasında Iııgil -
tcr<:ye yurcl:tn edPbilf"c"k şekilde 
ino~ edilıneieri icab Pttiğini ya?~ 
maktadır. Bu ·~pıırların planı Yunan N'SIDİ tebli,:P 
yapılırken ve inşaat esnasında . 
b 'h t· ·t·b al Atina, 7 (a.a.) - Alina aJan-u cı c ın razarı ı ı ara · ın -
ması lazımdır. Şimdi ticaret va- aı bildiriyor: 
purları ihbarnız olan.k balırıl - Yunan ordulan ba§kuman
maktadır. Bu itibarla y~ni va- danlığı tarafından 6 ikincika
purlaı·ın kendilerini mlidafaa et- nun ak~amı ne~rcdikn 72 numa
mek irııkfının~ ver~cek he~· tilı lü ı ralı teblig" : 
vesaitle te<:hız edilmelcrı zarıı-
ridir. Aksi 'takdirde bu teçhizat Mahdud ke~ıl kollan ve top-
için rııühiın meblfığlar feda cdi-ı çu faaliyeti c.}mu~tur. 
lecek ve kıymetli bir zaman Adri) atik dı·niriıule vaziyet 
kavlıedilmiş olacaktır. Bu va-
pı..Tlara mesela topl'&ı ın yerleş- İ Atina, 7 (ıuı ) - Roma pro
tirilmesi için kundaklar konma-\ pagandası, hakikat <lii.~manlığı
lı, güvertelerinde denizaltı ve -----=====----- \ 
korsan gemilerinin civarda bu
ltınup bµJunıbadığını anl!llllak 
için Otojir· veya Helikopterlerin 
yükselmesi imkanı verecek kil.fi 
genişlfktc · sııhalar :ı.yırmalıdır. 
Şimdi şileplere karşı tatbik edi-ı 
len yeni taarruz metodlarma 
karşı müdafaa metodları kıılfo.
nılması bir zaruret haline gel -
miııtir-

Londra, 7 ( a.a.) Bir hafta 
içinde iklnl;i defa olarak İngil
tere Atlant!lğin öbür tarafından 
gelen emniyet verici bir ses işit-

(Sonu sa.yfa. 5 sii 6 da) 

Vişide yeni 
bir istifa 

----<>--

Mesai ve imalat 
nazırı da kabine

den ayrıldı 
--o--

Cenevre, 7 (a.a.) - D. N. B. 
ajansının :ı:ususl muhabiri bildi
riyor: 

Bu ordunun kuvveti 250 bin 
tahmin edilmektedir. Bu kadar 
fazla esir_ almmnsı, iaııe bakı
mından bazı meseleler meyda
na çıkarıyorsa da İtalyanlarııı 
Bardiaya büyük yiyecek stok
lan tanzim edilineiye kadar ken· 
di erzaklariyle beslenmeleri 
mümkün olacağı sanılmaktadır. 

Kurban Bayramı 
Viehyde iyi haber alan mah

fillerde öğrenildiğine göre mesai 
ve imalat nazın Belin, mareşal 
Petaine istifa.Sıru vermiştir. 

Muharebenin müstakbel iiıki
şafı hakkında talınıinleı· yürüt
mek hususunda lereddiid eCil -
m~ktedir. Zırhlı kıtalann Tob
ruk mm takasına kadar ilerlemiş 
olmasının mutlaka ve derhal ta
arru.zi hareketler yapılmasını 
ilıtilzam etmiyeceğine ilim-et e
dilmektedir. 

Mukabil ta.a.rruz aneak 'l'ob· 
ruk iRtilıametindcn yapılabilece
ğine göre general Wavelin böy
le bir hareketin muvaffak olma
sı için lazım gelen tedbirleri 
alacağı tabiidir. Manmıı.filı ge
neral Wavel düşmana sürpriıı 
yapabildlğini bbat etmiştir. 

1talya.o resmi tebllği 
ltalyada bir mahal, 7 (a. 

a.) - İtalyan orduları nmumi 
' (Sonu sayfa 5 bÜ 2 de) 

~ 

Dünkii kurban sa bşlanndan bir intıt.o. 

~ Kurban Bayramının birinci günüdür. "YEN! S.A
BAH., gazetesi aziz okuyucularıwn bayramlarını tebrik eder
ken diğer refikleri gibi perşembe, cuma ve cumarte.ıı. günleri 
intişar etmlyeceğini bildirir. 

Ayni mahfiller Belinin isti
fası meselesinin bir kaç gUn mu 
allakta kalacağı fikrindedirler. 

il ıı 

MİLLi 
PİYANGO 

--·· 
Dünkü keşide- • 

de 'kazanan nu-
ma ra lar ikinci 

1 sahif emizdedir. 

il il 

idare Yeri 
Nurnosınaniye, No. 84 İstanbul 

felgr.ı.f: YENİ l'ıABAH lst&ııbul 

TELEFON: 2079~ 

Her yerde 5 kuruş 

nın bütün hududlarmı aşarak 

şimdi de Adrikali!t denizinin ta
mamiyle İWyan kotrolü altın
da bulunduğunu isbat için fe,·
kallıde gayretler sarfetmcktc -
dir 

E.'>M<>n Papanicolis Yunaıı 

denizaltısının Adriyatikte son 
günlerde ceman 30000 tonluk 
üç İtalyan nakliye gemi.si batır· 
ınış olması ile bir İngiliz harb 
gemisinin ayni denizde diğer 
dört li.alyan nakliye gemisini 
batırdıktan sonra en küçük 
bir maniay:ı. bile rastlamadan 
Otrante boğazından çıkını;; bu· 
lunması, bu denizin İtalyan kont 
rolünden çok uzak bulunduğunu 
parlak bir suretle isbat eden ha.. 

Gfıya ltalyan harb g,milel'İ, 
bu d<·ııizin mutlak hakimi olarak 
düşmanın harekatını müraka -
be etmekte imişler. Fakat Ro
ma, Adriyatik denizinde düşman 
harekalının mevcudiyetini ka· 
bul etmekle kendi kendini tek
zlb etmehtıilir. (Sonu sayfa 5 &ii 3 te) 

' 

KALELER 
Aınerikanın lngiltereye vermeğe 
başladığı bu tayyarelerin diğer 

t~yyarelerden farkları, evsafı 

Yazan: Prf. Salih Murad UZDİLEK 

1 .. ,____ ___ 
u~ ka.lelerdeıı birinin göriiniİ§Ü 

l'<;an kaldtrin telgraf ve radyo haberlerinde zikri çok 
geçti. Amerikanın yaptığı bu dev tayyr.ı-elcrdcn fRgillcrcyc 
bir müddet evvel yirmi - yirmi dört kadaı- te~Jim elliı;i <le h,ıbcr 
verildi . Şimdiye kadar ~ılrnn tayyare nevilrrinden büsbütün ııy
rı, hepsine sür'at, mukavemet.. techizat itib;.riylc faik olan hu 
tayyarelerin evsafını, iistad ı::.ılih Murad izah etmektedir 13 -

üncü sayfanuzın 4 L.ncü ~ut ununa bakınız.) 

SABAHTAN SABAHA: 

Fransa da 
muammalı 

vaziyet 

iki taraf 
arasında 

tereddüCI 

deli 

- ı<a.ne1ğ11u, 

l·a,Jancılığa 

~n ~ocuı';a bi;;lııı teb•iğl<'rİ cl•~Nrı ~1m<rı 
alı~tıroı:~o;aıı Q)IDJlz nu? 

Fransa g<!çen haziranda teslim 
oldu. O zaman Fransanın henüz 
yansı Alınan i~gali altında idi. 
Fakat Almanlar mütareke ".art-

[Bir cc.ıebi k"rilmtüı ii] 

!arı meyanına Frans .. wn bütüı 
garb sahillerini de işgal etmek 
hakkını koydular. Eu suretle 

(Sonu ı:.ayf;ı 4 sü 4 le) 

• 



Orta boylu, çok beyaz 
tenli, bal rengi göztu, 
başörtllsllnlln altında, 
beyaz alnına yayılan 
açık sarı kllkllllerl, 
ipek bir aacak gibi 

Yerli kadın azdı, daha 
çok lngW2: kadınlan vardı. Me
murlar ··frak,, !!iyiyor, yerli mi
safirlerin birçoğu yerli kıyafet-ı 
lcrlııi muhafaza ediyordu. Bu 
yerli kıyafet bana burada birazı 
nümayış gibi geldi, sırf memur 
olmadıklarını göstermek için. 
Çünkü memur sınıfına Hindis • 
tanda adavet var. Bu adavet ba
na kendi menfaatleri aleyhine 
gibi geldi. Çünkil İngilizler ergeç 
buradan çekilecek, ve arkaların
da bırakacakları en faydalı şey 

yetişmiş yerli memurlar olaciık- 1 
tır. EsaııE'n lngilizlerin en kuv
vetli yerleri (civil service) de
dikleri dahili ve sivil memurları
mn herhangi Avrupa memleke
tinden iyi yetiştirilmiş olması -
dır. Ilindistandaki memurları 
hep İngilterede yetişiyor. Hiç 
şilphe yok ki yerli memur da 
herhangi bir Hindli gibi memle
ketinin istiklalini istiyor. 

Bu ziyafette taliin çok garib 
bir cilvesile kal'l)ı kal"Şl'fa gel -
dim. Karşımda oturan adam 
1919 da İst.aııbulda İngiliz (ln
telligence Service) te bizi takibe 
memur muş. Kaçbğunız buh
ranlı günlerdeki vakayii birer 
birer hikaye etti. Arkadaşları 

bundan pek memnun olmadılar. 
Pi~evere varmadan birkaç sa

at evvel trende üşüııtiye başla
dım. Hatta insan titrese bile 
Hindistanda soğuğu seviyor. Se
her vakti trenin penceresini aç
tım, dağ havası aldım. Manzara 
Anadolu yaylarından pek fark
lı değil. Sarp," kurşuni, kurak, 
taşlık ... Çok heybetli bir arazi. 

!sta..•yona çıkar çıkmaz etraf
ta asker barakaları görünüyor. 
Meydanda birkaç tabur, talime
diyor. Nefrrlcrin, bu memlcke -
tin manzarasına uyan adamlar 
olduğunu insan derhal hissedi
yor. Bu kudretli, yüksek toprak
ların evladı. Hepsi uzun boylu, 
kafaları ta.stan oyulmuş gibi 
dimdik, vUcutler çevik, kaplan 
gibi. Dağların ve sağlam iklim
lerin yetiştirdiği insan mahsulü. 
Bunlara bakarken bana Delhide 
"Hindistanın .mliırt.akbel liderle
ri mutlaka hududdan gelecek., 
dediklerini bir daha hatırladım. 
Bu yüzlerde, bir tek fikir ve 
maksadm peşinden giden, bir 
tek yolda yürüyen adamların 

sade kudretleri var. Çabuk ka
rar veren, derhal harekete ge
çen adamlardaki tavır ve mizaç 
her Pişaverlide hissediliyor. 
Bunlar, aşağı Hindistandaki ka
rışık düşünceli, maksadına bin 
bir tezat teşkil ediyordu. 

Misafir olduğum evin ev!Atla
rından bırini vaktiyle tanınuş
bm. Onun için benl, ailenin bir 
ferdi gibi kabul ettiler. Bu evde 
birkaç kız kardeş beraber otu
ruyor. Bir tek erkek küçilk kar
deşleri var: Yunus. 

Pişaver evlerinin tarzı hak
kında bir fikir vereceği için bu
rasını tarif edeceğim. Çünkil da
ha küçük, daha büyük hepsi bu 
pi8.nda yapılmL~br. 

Burası harem, selamlık iki da-

' Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
SENELiK 1400 Kr• 2700 Krf. 
6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 160 • aoo • 

8 lkincıkinun 1941 Çarpnııba 
10 Zilhlcee 1359 

27 Birinclkiııtun 1358 
Gün 8 Ay 1 Yıl: 941 - Kasım S2 

Ciilneı ooıo ikindi 
2.31 7.24 9.47 Eıanf 

8.26 13.19 15.43 Vaaatl 
Akpm Yataı ime.ak 
12.0-0 1.38 12.4-i Eunf • 

17.~6 19.32 6.40 Va.ati 

DiKKAT 
•Yeni S.bah» a gönderflert yazılar 

ı1e evr•k n119"'edltain edHmealn i•de 
olunmaz. ve bunların kaybolmaların. 
dan dolayı hiç bir rncsuliyet kabul 
tdltmez. 

1 
i 

YENi SAHAH 8 lkincikli.nwı 19U 

rTi im Kô;esi 

UUN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ılh&~:;~~I~ 
~ALİDE EDiB r Bay.an. lnön~ lvAVbARLI E .. EK TECR RELERİ Tica~el Vekaleti 1 K şifi r ~ihlir iar 
~ye ayrılıyor. ::::~:iı şehrımıze geldı. MUVAFFAKIYEl' LE ETİCEL.ENDi tettış kadrosu 
başınaayrıbirbinadır.Dörtkö- B yramı geçirmek ıçın genişletiliyor 
şe, dört kat, ortası üstü açık -------- ---
tuğla bir avlu. Bi.Um.Anadolu birçok mebuslar da 
hanlarını biraz hatırlatıyor. Mi- İstanbula geldiler 
nare gibi döne döne bir merdi
venden dördüncü kata çıktı)<. O
dalar, umumiyetle tuğla, üstüne 
yerli halılar serilmil, kardeşle
rin hepsi odada toplamnıştı.. Hu-1 
dud halkının kadınlan da erkek
leri gibi uzun, heybetli ve va
kur. En küçükleri "Nazperver., 
ismini taşıyan yirmi yaşlarında 
bir kızdı. İyi ingilizce bildiği için 
benimle en çok o meşgul oldu. 
Bu kız, ingilizceden ~a fari-

1 
si ve ordu lisanlarını da şiir ya
pacak kadar iyi biliyor. Kendi 
konuştukları dil "Peshtu,. dur. 

Orta boylu, çok beyaz tenli, 
bal rengi gözlü, başörtüsünün 1 
albnda, beyaz almna yayılan a
çık sarı kakülleri, ipek bir saçak 1 

gibi. Gençliğine rağmen olgun, 
kafası işlek, tavrı çok ciddi, az 

1 
konuşan bir çocuk. 

Herkesten evvel o kalkar, kol
ları sıvalı aşağı yukarı dolaşır. j 
Sabahları gözümü açınca onu o
damda ayaklarının ucuna basa
rak bir ııeyler toplarken görü -
rüm. Her gece yatağa girer gir
mez yanıma gelir: "Dizlerinizi 
ovayım mı?,, der. 

Dizlerimi şimdiye kadar kim
seye ovdurmadım, bundan sonra 
da ovduracağımı zannetmiyo - ı 

nım. Fakat bu sual Hindista.n-, 
da gençlerin, hatt.i hizmetçisi 
çok olan evlerde bile, yıuılılann 
şahsi hizmetlerini bizzat gördük ı 
!erini gösterir. Yaşa iıürmet 

hala oralarda çok esaslı. Merdi
venlerden çıkarken Nazperverin 1 

yeğeni yedi yaşında bir oğlan 1 
yanıma gelir, kolunu uzatır, yar
ciıın etmek ister. 

Selamlık kapısı ayndır. Ora
sı da bir taşlık iiı<tünde, fakat 
bir çok saksılar var. Daire iki 
katlı, küçük. Burada ev sahibi . 
küçük erkek kardeoJeri Yun us
tur. Nazperverden biraz daha 
küçük, dal gibi uzun, gözlerinin 

1 
içi daima gülen bir çocuk. Fakat 
beni asıl Piııavere davet eden 
Seyid Abdülkayyum'dur. Bu a-ı 
dam, nisbeten İngilizlere taraf
tar, liberal efkarı temsil eden, 

1 
istiklali ihtilfille değil constitü
tional vasıtalarla elde etmek is
tiyen efkan temsil eder. Bir kı
sun hudud kabileleriııln de ba
şıdır. Yani "Kırmızı gömlekler,. 
reisi ihtilalci Abdülgaffar Han 
fırkasının muhalifidir. 

(Arkası var) 

BELEDiYEDE 
Gıda maddelerinin 

vaziyeti 
Belediye iktısad müdürlüğü 

ııimdiye kadar fiyat mürakabe 
komisyonu tarafından tedkik 
olunmamış olan gıda maddele
rini tedkik etmeğe başlamış • 
tır. Bu maddeler arasında harb 
başladığındanberi fiyatlarında 

yüzde kırk nisbetinde yüksel -
me olanlara komisyon tarafın • 
dan azami satış fiyab vazedil
mesi istenecektir. 

İstimlAk olunan binalar 
Belediye, Gazi bulvarının E

minönü mıntakasının açılması 

nı temin etmek maksadiyle bu 
ınıntakada imdiye kadar 7 bina 
iı;timlak etmiştir. Bu binalar yı
kılacakbr. Diğer taraftan Emın 
önü mıntakasında 3 ve Beyazıd 
mıntakasında da 2 binanın is
timlaki tamamlanmıştır. 

MAARiF DE 
Terfi eden ööretmenle

rin tahsisatları 
Maarif Müdürlüğü muhtelif 

senelerde zam gören öğretmen
lerin, zam tahsisatlarının 1 ka
nunUBaniden itibaren verilmesini 
kararlaştırmışb. Mevzuat zam 
gören öğretmenlerin ilk aylık -
larındaki zam mıktarlaruu ha-
zineye bırakmalarını funi.r 
duğundan öğretmenlere ille 
lan verilememiştir. 

ol
zam 

Dün sabahki Ankara ekspre
siyle Reisicümh11r ve Mlill Şef 
İs!llet İn.önünüa refjkalan vali
deleriyle birlikte şehrimize gel
mişlerdir. Ba)'llll. 1nönü bayra
mı şehrim.ime ceçireceklcrdir. 

Dahiliye Vekili ve Baı;veklllet 
Müsteşa.n da geldiler 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
ve Başvekilet lliistefarı Vehbi 
Demirel de Ankaradan şehrimi
ze gelmişlerdir. Dahiliye Vekili 
ve Başvekfilet müsteşarı istas
yonda vali ve belediye reisi dok
tor Lütfü Kırdar, Emniyet mü
düril Muzaffer Akalın, vali mua- 1 
vinleri, belediye reisi muavinleri 
ve Bakırköy kaymakamı Nafi 
Öztrak tarafından karşılanmış
lardır. 

Vekil istasyonda kuıdieini gö
tatilini geçirmek ürere İstanbu
la geldiğini ve bir kaç gün son
ra Ankaraya döneceğini söyle
miştir. 

Diğer taraftan ayni trenle 
bayramı geçirmek üzere bir çok 
mebus ve eski Başvekil Celile! 
Bayar da şehrimize gelmişlerdir. 

İlkokullarda 
okuyan talebe

nin mikdarı 
htanbul Maarif müdürlüğü 

sehrirniz ilkokullarında okuyan 
çocuklar hakkında bir istatistik 
yapmıştır. Bu istatistiğe naza -1 
ran şehrimizde mevcud 401 ilk 
okula 74488 talebe devam et
mektedir. Bunların 34718 tanesi 
kız ve 39770 danesi de erkek· 
ti.r. Talebelerin sınıflirın . göre 1 

tak~imi şu şekildedir. Birinci sı
nıflarda 19577, ikinci sınıflarda 
15802, üçüncü sınıflarda 14587, 
dördüncü sınıflarda 14113 ve 
beı;inci sınıflarda 9801 talebe 
mevcuddur. 

Şehrimizde mevcud bütün ilk 
okullarda 184' öğretmen vazife 
görmektedir. 

Gelecek tedrioı&t ~ için 
tedbirler 

Maarif müdürlüğü 1941 - 1942 
te<lri~ senesinde ilkmekteblere 
yeni gelecek talebelerin mikda
rı ve bunların yerleştirilmesi ·i 
çia ilk okullarda yapılacak ta
dilatı tetkik etmeğe başlamışbr. 
Bu sene ilk tcdrisaf çağına giren 
çocukların mikdan nüfus mü -
dürlüklerinden sorulmuştur. 

HALK EVLERi 
Kros mUsabakaaı 
Eminönü Halk evinden: 
Spor şubemizin tertib ettiği 

kros müsabakası 12/1/940 pa
zar günü saat 10 da (Halkevi • 

· Gülhane parkı) arasındaki gi
diş - geliş (3) kilometrelik bir 
mesafe üzerinde yapılacaktır. 1 

Hakem arkad~lardan Adil 
Giray, Ömer Besim, Firıızan 

Tekil, İhsan Belür, Neriman Te-ı 
kil, Selim, Abbas Sakarya, Ce • 
mil, Fethi Dinçer, Şekib Okçuoğ- j 
ıu, Şakalak, Y asomı, Çeras, Ba-

1 
şaran, Haliık San, Recab 0-ı 
gan, Atimus, Metin, İlhan) ın 
saat (9,30) da Halkevi spor sa
lonunda bulunmaları rica olu
nur. 

Temsil ve konferans 
Eminönü Halkeviııdell: 
1 - 11/1/1941 cumartesi ak

ııamı saat (20) da Milli Birlik 
mevzulu bir konferans verilecek 
ve temsil §Ubemİz (Hissei §8.

yia)' piyesini temsil edecektir. 
2 - 12/1/™1 pazar glinil 

saat (20) ae Dr. İbrahim Zati 
Öğet tarafın.dan (Mekteb çağın
daki çocukların hıfzıssıhhası) 

mevzulu bir konferans verileoek 
ve temsil !Flbemiz {Hissei ııa· 

Yeni ekmeğin 11 kuruşa satı-1 
lahileceği tahmin olunuyor 

Ticaret Vekaletine bağlı ta
rak ıaalıyele geçecek olan ıaşe ı 
müsteşarlığının teşkilat etra -
fında büt.Un hazırlıkların ikmal 
ediliniş olduğu öğrenilmiştir. 

İaşe teşkilatının faaliyete baıı-

-----·-
Başvekil doktor Refik Say

dam, son nutkunda bütün şe
hirlerimizde tek ekmek aiste-
minin tatbik olunacağını söyle
miştir. 

Bu ekmek formlilü, bugünkü 1 
ekmek formülüyle ayni gıdai 
evsafı haiz olmakla beraber 

içine karıştırılacak çavdar do-1 
layısiyle biraz esmer olacaktır. 

Bütün şehirlerimizde tatbik 

Jamasiyle teftiş ve mürakabe 
işleri de fazlo.laşaeağından ve
kfılet teftiş heyeti kadrosu ge • 
nişletileceklir. Halen 15 • 16 
müfettişten ibaret olan kadro 
iki misline çıkarılacaktır. Kadro
ya ilave edile<'ek müfettişler di
ğer vekaletlerin kadrolarından 
naklen alınacakbr. 

olunacak bu tek ekmek çe§llİsi Hazırlanan bu yeni ekmeğin J 

hakkında Yeşilköy tohum ı.s-

1 
bugünkti fiyatlarda biraz dil· 

lalı istasyonu tedkikler yapmış şüklüğe linii! ola~ muhakkak
ve bu hususda hazırladığı, çeşni 

1 
tır. Yapılan tahmınlere nazaran 

formülünü Ticaret Ve Ziraat I bu yeni ekmek 10.5 - 11 kuruş 
Vekfiletlerine bildirmiştir. arasında satılabilecektir. 

M. ı· l A p . d ı italyada kalan mal-
ı 1 ı y a n ~ o a 1 larımız geliyor 

kazanan numaralar 
1 

dünkü 1 

keşidesi Eminönü halke-
Milli Piyangonun 

Bir ay evvel Amerikadan al
dığı malları memleketimize ge
tirirken l\f~sinada İtalyanlar 

tarafmdau çevrilen Atbenia va
purunda bulunan malların mem
leketimize gelmesine müsaade e
dildiği öğr<>ııilmi~tir. v inde çekildi 

İtalyanlar Yunan vapurunu 
müsadere ederek malları tahli
ye ettiınııslerdir. İçinde külli
yetli mıktar<la lıistik, kauçuk, 
tıbbi ve kimyevi ceza, demir eş
ya olan bu mallan kara tarikiyle 
memleketımize nakledilecektir. 

Mi!U piyangonun 4 üncü ter-ı 
tib 3 üncil çekilişi dün Eminönü 
Halkevinde merasimle yapılmış
tır. Bu çekilişte 50.000 liralık 

büyük ikramiyeyi 166935 numa
ra kazanmıştır. 

Bu biletin bir parçası Bursa
da, diğer parçası da şehrimizde 
satılmıştır. 10.000 liralık ikra
miyelerden birini 231380 numa-
ra kazanmıştır. 

Bu biletin bir parçası Adana, 1 
diğer parçaııı Erzuruıpdadlr. \ 

Diğer 10.000 liralık ikramiye 
192783 numaralı bilete isabet 
etmiştir. Bu biletin bir parçası 
Turhalda, diğer parçası da Mar. 
dinde ııatılınışbr. 

3 üncü 10.000 liralık ıkrami-
yeyi 165351 numara kazanınış
tır. Bu biletin bir parçası İstan
bulda, bir parçası da İzmittedir. 
Be~r bin lira ikramiye lm.za-

ııan numaralar şunlardır: 
250147, 245947, 275028 
008862, 299696, 134669 
048581, 260312 

İkişer bin lir& ikranıiye ka:ıa· 

Son üç rakamı (406) ile niha
yet bulan 300 numara vüzer lira. . . 
kazanmışlardır. I 
Elll'jer lira ikramiye l<azaıııtn 

numaralBr: 
Son üç rakamı (359) ile niha-

yet bulan 300 numara ellişer li-1 ---•o•--
ra, son üç rakamı (658) ile ni-ı lhraç maddelerimizin 
hayet bulan 300 numara elli~er • • 
lira kazanmışlardır. kıymetının muhafaza~ 
Onar lira ikramiye kazumınlar • • t db• l ı 

Son iki rakamı (68) ile niha- Sl ıç.n e fr er 
yet bulan 3000 numara onar li- alınıyor j 
ra, son İki rakamı (15) ile nilıa- İhracat maddelerimizin de-
yet bulan 3000 numara onar Ji- ğer fiyatlarla ihrac edilerek 
ra, son bir rakamı (9) ile niha- kıymetlerinin dü.~ürillmemesi 
yet bulan 30000 numara dörder için Ticaret Odası da faaliyete 
lira, son bir rakamı (8) ile ııi- geçmiştir. 1 
hayet bulan 30.000 numara <lör- Harice o;atılan mallarınıı
der lira ikramiye alırlar. • zın muamelesi Ticaret Odasın-

Teselli miikfıfatı kazaıı:ııı 

numaralar ı 
Beş rakamı sırasiyle ve ınü-

tekabilen büyük ikramivcyi ka-
zanan (16693G) numaranın ay
ni olup herhangi hanede olursa 
olsun yalnız bir rakamı ueğ:, ik 
olan aşağıda ya7,ılı 47 numara 

da alakadar bir büro tarafın -
dan tcdkik edilmekte ve nok
san fiyatla mal satılmaması 

hakkında tedbirler alınmaktadır. 

120 şer lira teselli nıükaf:ıtı alır. 
na.o numanı.lar: 

2205
1-I 166930 166905 166035 160955 

025685, 199233, 166931166915 166135 161955 

Tütün piyasası bay
ram ertesi açılacak 

Ege tütün piyasası. bu ayın 
14 üncü salı günü açılaca.kbr. 

=~~: 1:~: ~~:~: 166932 166925 166235 162935 
• 93859, 14927, 246912 166933 166945 166335 164935 

1669:l4 166955 166435 165935 

Bu itibarla ııchrimizdeki tiitün 
tacirlcrinııı bir kısmı ınübaya

atta bulunmak üzere İzmire 
gitmişlerdir. Ziraat Bankası

nın <la bu yıl Ege ınıntakasın-

22759<· 
029093

• 
123316 

166936 166965 166585 16793ti 
Biner lira lkraııtiye kazanan 166937 166978 166635 16698:.i 

numaralar: 166938 Hi6985 166735 169933 dan tütıin alacağı anlaşıl -
Son dört rakamı (5756 l ile 166936 166995 166838 

nihayet bulunan 30 numara bi- 106935 116935 156935 186935 
maktadır. Tacirlere ,.e tülün 
m Ü o8e,elerine kı edi açılması 
için banka şubelerine emir ve
cmir veriln i. tir. 

ner lira. 146236 156936 176931 '186935 J 

Son dört rakamı ( 4025) ile 196535 

nihayet bulunan 30 numara bi- =================-=-=--=--:-:===== 
ne~:adört rakamı (9294 ı il0 r-A L T 1 N 8 İ l E l İ K ?-.... 
nihayet bulunan 30 numara bi- ı 
ner lira. 

. Son dört rakamı <H47 ı n.e Evi silip süpürürken mücevher-
ııihayet buluna.ıı 30 numara bı-

ner lira:. . . . leri de silmiş süpürmüş! 
Beşer yuz lira ikramiye lm.zanaıı 
numaralar: 

Son dört rakamı ( 261 l ile 
nihayet bulan 30 numara 500 er, 

Son dört rakamı (3107) iL 
nihayet bulan 30 num:ıra 500 er. 

Son dört rakamı (3199) ile 
nihayet bulan 30 numara 500 er, 

Son dört rakamı (3195) ile 
nihayet bulan 30 numara 500 er, 

Son dört rakamı (5553) ile 
nihayet bulan 30 numara 500 er, 

Son dört rakamı ( 48851 ile 
nihayet bulan 30 numara 500 er 
lira kazanmışlardır. 
100 lira ikrıııniye lnlıanan nu
maralar: 

yia) piyesini temsil edecektir. 
Bu toplanWara gelmek iste

yenlerin davetiyelerini büro • 
muzdan alınalan rica olunur. 

Sultanalın1ed ikinci sulh ce
za mahkemesinde C'Welki ,ıüıı 
çok garib bir lursııl.tk nıl;'a.n
nın muhakemesi yapıldı Ye 

muhakeme sa!alıatına Ye da
vacının ifadesine ,göre bıı hıl'
sızlık ı;öyle olmu.~ur: 

rak temizliğe bar.Janııştır. O 
.gün geç vakte kadar meşgul 
olmuş \"e akşam üzeri de lira
yı hak ederek çıkıp gitmiştir. 

Fakat bir milddet sonra gar: 
droptaki e\ in hıuıınıına aid o
lau altın bileziklerin kaybol • 

Şehza.deba:ında bir :müddet- duğu anlaşıl~ ve poliseı ma.-
tenberi bekar olıırak oturan liımat • Yerilerek Melilhatten 
Ragıb Uysal faminde bir genç; şüphe olunduğu da bildirilmiş
aile.sinin yakında geleceğini tir. 
haber alarak· evde bir temizlik Melahat yakalanDUJl ve ya
yapbrmak istemiıı ve bir adam pılan tahkikat neticeoıinde bi
aramışt-ır. !eziği aldığını ve sa.tbğını iti· 

raf etmiştir. 
O civarda 23 ya.şiarında ve Elinde böyle bir altın bile- ' 

Melahat adında bir fakir h:ıpti zik olacak ince san'atı bulıınan 
kızı bıılunduğunu ve evlerde Melahat tabii derhal adliyeye 
temizliğe, çamasıra falan git- vcrilmi~tir. Yapılan mubake -
tiğini öğrenerek onu çağırmış mesinde her ı;~yi itiraf etmiş 

1 

ve bir liraya pazarhk ttmiş - ve nihııyet derhal tevkifine ve 
!erdir. altı ay hapis yatmasına karar 

Melahat bir giin sabahleyin verilçrek .Melahat tevkif edilip 
eve gelmiş ve paçaları sıvıya- hapishaneye gönderilmiştir. , ____________________________ ) 

Su naklinde kullanılan 
font borular 

Evvelki yazımızda sıı naklin· 
de kullanılan font boruların
da tüberltlın teşekkUJ etmesi 
yüzünden boru Jmturlaroun l<Ü· 
çüldüğünü ve bunun l~davisi 
için boruların ~imento ile kap. 
!andığını bildirmi~tik. 

Bu usul sonradan ıslah edil· 
mişlir. Her cesametteki bomla. 
rın iç yüzleri ince, pürlizsiiz ve 
mukavim bir çimE>nlo tabakasile 
kaplanmıştır. Bu zarf demir bu· 
ruya pek sıkı yapışmış olan bu 
tabaka nakil ve hendeklere kon
ma esnasında vukua gelen saJ
melere kar§ı koyar. Bu tabaka 
borunun iç yüzünün hel' nokla
sına tatbik edilmiş olmalıdır. 

Bazı şehirlerdeki suyun husu· 
siyetinden dolayı bazı zorluklar 
meydana geliyor. Font borula· 
rın kuturlarının küçülmesinden 
dolayı tulııınbaların takati art· 
tınlıyor, fazla kömür sarfcdi
liyor, şehirdeki su tazyiki düşü
yor ve bu yüzden ~ebeke ıçin 
fazla boru masrafı yapılıyor. 
Amerikanın bir şehı inde lıı· 

lunıba ile şehir arasındaki ana 
boru üç defa değiştirildiği hal· 
de derde deva buluııamanuşlı. 
Verc'lllesmiyen font borular'\ 
kat'i lüzum anlaıııldı. Nihayet 
1921 senesinde Amerikan font 
boru kumpanyasının röşerş da
iresinin uzun t.ccrübelerile ç!
mento ile kaplı borular meyda
na gelirildi. 

İlk tecrübelerde tabii çimento 
kullanıldı. Kuturarı 10 ile ır. 
santimetre arasındaki font bo
ruların içine 4.5 milimetre ka
lınlığında ve kuturları 30 ila 
60 santimetre olan boruların 
içinden 6 milimetre kalınlığında 
çimento döşendi. Tabii çimento
nun tercihine ııebeb bu çimen
tonun çabuk donması, az büziil
mesi ve çatlamaınasıdır. Uzun· 
luğu 3-6 metre oları her font 
borunun içine mahruti bir k:ı· 
lıb konuyor ve kalıbla boru ara· 
sına çimento farcı dükülüyor. 

Bundan sonra kalıb çıkarılı· 
ya ve boru bir _çimento tabaka· 
sile kaplanmış oluyor• 

1922 ve 19 senelerinde a· 
meli,.ve ıslah edildi. Adi cimcıı· 
to yerine daha mukavim Port· 
land çimentosu ikame edildı ,.~ 
çimento ile kaplama usuleri ta· 
dil edildi. Çimento ile sıvanan 
borular sonradan pek süratlc· 
tabaka daha mütecanis kılın· 
mııı oldu. 

Bu tecrübelerin netkesi om· 
rak font borulardaki veremi ,_ 
me derdinin çaresi bulundu \'e 
bir takım masraflardan, z.alı· 
metler de ortadan kalkb. 
-~--

Yapağı ı:Myasası 
durğunlaştı 

Hükiımetin bir kararla d 
koyduğu yapak !;toklarının fi
yatları hakkında henüz hiç bit 
tebligat yapılmamıştır. Alii· 
kadarların söylediklerine gö· 
re Anadoluda tstanbuldan faz• 
la yapak stoku bulunduğu an· 
!aşılmaktadır. Anadolu da ta· 
cir ve müstahsiller hükiımetirı 

tesbit edeceği mubayaa fiyatla· 
rı anlaşılıncıya kadar İstanbul· 
daki tacire mal vermemekte • 
dirler. Piyasa bu fiyatları bek· 
!emekte olduğundan durgun git· 
mektedir. 

ADLiYEDE 
Bir dolandırıcı tevkif 

edildi 

J 

Sabıkalı dolandırıcılardan Sa· 
rı İhsan; Beyoğlunda terzi Hıı· 
ticeye giderek kendisine mali• 
ye memuru sıfabnı verip kıı' 

zan~ vergisinden kurtu.rnıak vii· 
diyle iğfal edip 10 lirasını do • 
!andırdığından evvelki gün su!· 
tanabme<l birinci sulh ceza maJı· 
kemesinde yapılan duı1lŞI!lajl 
müteakib Sarı İhsanın tevki.fi• 
ne ,karar verilmiştir . 

Katil Abdurrahmanın 
muhakemesi 

Beşiktaşta Nusretin kahve • 
sinde bir kumarda çıkan kavg& 
yüzünden Kadriyi yaralayara~ 
ölümilne ı;ebcbiyet vermektefl 
suçlu Abdurrabmanın muhakıY 

mesine devam olıınmuştur. ael· 
meyen şahidlerin celbi ve din ' 
lenmeleri için duruşma başk• 
bir güue bırakılmıştır 
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BOŞA GİDE GAYRETLER 
YA?AN:İtıGİLİI BÜYÜK ELÇlSİ SİR NEYİLE HENDE.RSON HER SABAH 

( TÜRKÇEYE ÇEVlREN 

) 
L= Hüseyin Cahid YALÇIN 1 Bayı-am kehanetleri 

-87- Bugün ba.yr:un dolayisiyle 
sayısı bir hayli azulnuş olan 
tramvaylar dolup dolup taşa
cak; siz durak noktasında ilic-e
bileceğiniz bir arabaya rastla -
mak ümidiyle bacaklarınızda 
sızılar hissedinciye kadar bekli· 
yeceksiniz ve göreceksiniz ki 
bazı trnmvay arabalarının ön ve 
arka sahanlıklarının tıklım tık
lım dolu olmasına mukabil içle
rinde ayakta durulacak yerler
de yolcular pek seyrek durmak
tadirlar ve kondüktöriin ikazla
rına rağmen sahanlıklarda dur
mayı il.det edinen yolcular bir 
türlü içeriye girmek istcmemek
tP.dirler. 

Teıninat verildikten sonra 
mczK\ır n'.eınlekette vukua ge
leı;ı ınezalım kurbanlar için cok 
muthış olduğu gibi bu ahval "ce
reyan ederken, pasif bir seyirci 
kal.masına intizar edilen Alman 
R~ıch'i gibi büyük bir devlet 
ı~ın de Uıcvizi inıkiınsız bir şey
dır. Lehıs!An serbe•t Danzicr 
ııelırin.e k'.'-rşı kanuni vecibeleri". 1 
nı deıat ıle ihlal etmiş olmak-' 
tan. suçludur; "Ultimata., mahi-' 
ye.tınae talebler dermeyan et
nıı~ ve iktı~adi bir bo'mıa h11.
r,ketine başlamıştır. ~ 

. 5 - Binaenaleyh, Alınan 
~ıch lıül;lı.ıncli ahiren Leh Iıü-ı 
kıınu~tıne ahvalin bu suretie in
kışaiını pac,if surette kabule 
ı~cyyal lıulunınadığını bundan' 
böyle. Danziğe "Uitimata,, ma
lı ıye~ınde notalar gö::ı<lennesind 
tecv.ız ed~miyeceğini, Alman e:' 
kallıyctıne taaddiyatta bulun
n:~sının temadisine müs h ı 
go3le · - ama 'l . r~mıyec gini, s~rbest Dan-
~ıg "~hrının iktısadi tedbirleri 
~las.taı.ııe. inılıasına, başka tabir 
:. e, Dam.>g S-Okencsinin h t' 
u.ı:;lerinin bir nevi m1w. ··ıayabı 
ıv· . ~~~ru { a -
urn~ı yolile tahribine de mü-

~:n;;.e Cdt:moiyeceğini, P .. eicll a
,y ınde daha fazla tahrik ha-

1.:<:kctı, rmı tecviz edil . . . 
gıni haber ve . . eı:ıııyace -
b~.şka Kor'd rını~tır. Bundan 1 
leleri de h ' or. ve Danzig mezc
lı,ıllcdilecc~tlcdılmek lu.zımdır ve 1 

6 
ır. 

lıang-:-b~lma;ıya tarafından hPr 
di . 1 ır mudahale vukuu tak-

r~ude, Lchistana yardım et -
~e!~. m,;cburiyet hi•sc<leceğmi
m,•ti ~la-ıısınız İngiltem hüklı
fOrlar :nıua bana haber veri
rt:.nı ~·e u. beyanabnızı k:ı.ydediyt 
mezkur ~ıze_ tcmın <:Yliyorum ki 
t' . ey_nat Reıch hükiınıe-

dının Yllkarılri 5 numaralı fı 'Kra- ' 
a den'ld' •· fa , .ı . ıgı tarzda Reich men-

J.aat.erını muhafaza hakkındaki 
· rarında hi~bir değişiklik ya-

dPar:1a1z. Böyle bir hal vukuu tak
ırııı• c ötcd b · h b 

g- ı ı k cı:ı erı ar çıknca-
ıa kındakı tahmininize ta

rafırndan i~tir:ı.k ect·ı kt--'' . 
Alın . '_ ı me ndl. 
fı , ıı.nya, Ager İngiltere tara _ 
~ua.n hücun1u. u•Yrarsa hazır ye 

azır l' 0 
' Şi,;\.ı bir halde bulunacaktır. 

ıua '?e. k~dar birçok defa Al
zıın~"~ ~ ".e büt~. dünya hu
Ycni A.I · y,ın etti~m vcchile 

mrın Re· h" -· ' 
mtnfaatlcrbi h "': ınin milli 
rcf ve haysiy~t' a.Lta sadece şe
ten ise, ne ka~~ fe<la etillck _ 
olsun, her tür!.. uzun olursa 
şa1'kate g" -·· u sefalet ve me-

ouus aenn k h 
stında verdi~- o e usu • ' 
cd ~memcliu7~. karal'da hiç ~üplıe 
! . - Alman Rcich h"k· 
ngıliz lıüküın t· . u ·Umcti 

aleyhine müte~eın'.n, Almanya 
berlik tedbirleri~.cı.h .ba31. sefer
tinde buiunduğu~~tıhn.z. niye-1 
bcr!~r almıRtır ki b daır lıa- ı 
tubnıunuzaılk· be unlar, mek
r~n. acıktan ı - yauata naza_! 

J açı··ı-a y 1 
n;uııya aleyhind ili a lll:Z Al-
1• ran ·~ mün c ~· Aynı şeyin 
d:ığu söyienr~erlıetile doğru ol
bır zaman +_Ya·1· Almanya lıir, I 
-• 'Yh. ın,,ı tere ve F•an• -- ınde tedafüt . • .. a 
~ı Jen ba..ka . ı:ıabıyetteki
ıtt.il,az ctm-ek ~kerı tedbirlnr 

· nıyet' · -mı '. ve evvelce d ınl bcsı~mc-
teının eyleınis led _!ıeyan \'e 
ı . .. o li':U .. 
'!gıltere yahılr! ~' .. 0 Uzer", 
bır zaman hlicu :.m ansay.a hiç 
de bulunrnamıs nı e . 7k nıyctin
bulunmıyacak .. o~de ::~tı~~alde de 
Lubunu~da tara· ugu ıçın nıek
~dilen bu b ıınızct:ı.n da tcy;,ı 
Rnich aleyhine c~!'atın . ancak 
tehdid harel:~ti ~~~veceıh bir 
ıncktc olduğunu . r ;ur edıl
b;-y başvekil. 1 

a '' edebilir, 

hab~inae~Jeyh ekselfuısııuza 
nat r verır,ıın ki bu askeri beya. 

fıle ><onulduğu tak l' el 
Alman kUV\'etleri . cır e 
for·ber e<l'l . nın derhal se
~irn. ı n1esı emrini verece-

8 - Vl'Up 
sulhperver bi a ~cselelerinin 
rüşülmcsi rn~s~~ ıtzerinde gö
bağiı bir kara" d~sı Almanyaya 
Versay "dikt , ğil, daha evvel 
irtikiıb ed'J a .... 1 taratınct:ın 

ı en cını.ydten so 
sııll.perverane h · . . lll'\ 

ile .,. 1. ernangı bır ta-
~ız ıce ve daimi 

le muhalefet .. . . suret-
i l"ı baı;.lı gost~rmıs olaıı-
Je•ıerin" ~r. Ancak ınesuı dcv-

ru.ıuncla bir d -· ·ı ı· \ ukııa geldikl egışı < ık 
gill 0 ·ı en sonradır ki ln .. ı e Alman ' -
mLın:ı.sc:betı ya. arasındaki 
ği~iklik <.Jl;ı ebrdı·e halrıki bir <in-

t ı ır B>n b"t·· h ~a ~n;da İngili,'. · u un . a-
gıı ıfın miicndele ,;';:~ı:nan dostııı- ı 
fııı, İngiliz diploına:~n: Ma:ım:ı.
dan - her halde b~sı .. tarafın
da tak' : gune ka r- ıb edılen hattı h · 
ket böyle bir tesebbüsün ı,:;e
hudeliği hakkında bana kanaat 
Vr<rdi. )s~ikbalde bu hususd• 
~ır degıRıklik \.'llkua gelebilirne 
b~~d.un dolayı benden ziyade 
""'tivarlılc duyan kimse olm.ı _ 

yacaktır. Adolf Bitler 
Zeyil IV 

Alma-1 l!U nsüıyesi f;amjmdan 
Majestenin sefiriııe 25 ağııs
tos 1939 da Y'•pıta,, mütemmim ı 

malıimat 
Aııa.ğıdaki vesika Sir Ncvile 

H~?erson'a. 25 ağustostaki 
mülakatta Herr Hitler tarafın
dan yapılan ı;ifalü tebligatın 
metnidir: 1 

"Mcdlıal şehlinde ol.ırak Füh
rerin vukubulan Lcyaııatına gö
re, İngiliz sefiri son _mülakatın 

1 başında her şeye mgmen Al •

1 

manya ile Iııgiltcre arasında bir 
anlaşmanın hılla miinıkün oldu
ğu ümidini izhar etıni5ti. Bi • ı 
mıenaleyh (Fillll'cr) vckayii bir- 1 
kere daha zihninde teemmül et-1 
ti ve İııgiltereye karşı Rusya ile 
son uzlaşmaya müntehi olmuş 
olan hareket gibi, bir hareket ı 
yaznı:ığı a zu etti. / 

.. Avam K:ı.maraGının dün-i 
im celse;;i ve Mr. Charu-j 
berlain ile Lord Halifoksın nu
tukları da F'ührer'i lr.giliz sefiri 
ile bir kere daha konuşmağa 
sev;:eylemi~Lir: Almanyaııın dün 

1 yayı fetlıetmek arzusunu besle -
diği hakkındaki iddia gülünç -
tür. İngiliz imparatorluğu 40: 
ınilyon kilometre murabbaını, I 
Rusya 19 milyon ki'.ometre mu
rabbaını, ArnL. ik:ı !),ij milyon 
h'lomctrc mur::ıbha•ıa ihtiva et-[ 
tikleri halde Almaııy:ı 600 bitı ı 
l:ilom.;-lre mnr:ı.bbamdan tlah3 
az bir sahayı mı:o.btc·.-i bulun
nıal:tat~ır. Dünıa~ı fethetmc1t 
iGtiyenin ki.ll olduğunu tarrıa -
meıı a~ik<irdır. 

, l<'librcr İngiliz scfir'1ıe atide
ki tebliği yapar: 

1 - Lehistanı::ı hali hazırdaki 
tahrikleri tahammül eclilmez bir 
hnl almı~tır. Lehistr.n kimin 
menul olduğu hakkında hiç f:ırlc 1 

gözetrniym·. Leh hükiı;ncti mP-ı 
~uliyeli red ve inki'ır ediyorsa 
bu sadece emri altındal:i askeri. 
ot.oritcler üzerinde artık hiç bır 1 

mıfuz ve te$iri haiz olmadığım 1 
~~b:ıt 7tlcr. Evve:lki gece yirmi ( 
bırmcı dcf:ı. olarak bir budud 
hii.disesi dalın vuku buldu, A.l -
manhr tar:ıfında.n gay~t büymc 
bir disiplin muhafa~a eılilmiR -
tir. Bütün Jıadisel•'ri Lehli:er 
tz.rafında n çıkarıl mi "tır, Bun
dan başka ticari tay-y;ıreye atP5 
ar,ılmıştır. Leh hükiı.ıneti mesul 
olmadığını söylerse kendi aha
li8i üzerinde artık hüküm ye 
nüfuz sahibi olmaktan imli kale
dığını göstermiş demektir. 

Sahanlıldarcla sanki kök salmış 
gibi bir türlü yerlerinden kıpır
damak istcmiyen yolcuları bu
lunduJ:lan yerlere ınıhlıyan sai!c 
nedir? Acaba sigara içiyorlar da 
ondan mı? Hayır. Çünkü birbir
lerine o kadar s1luşık bir halde 
durmaktadirlar ki sigara tüttür
mek şöyle dursun nefes almak
ta bile gi\çlük çektl'ektedirler. 

Bir çok hemşcriler durak nok
tasında ilişebilecek bir köşe a
rarlarken arabanın içine girme
yip de sahanlıkta demir atmış
casına dlırmak acaba sadece faz
la hodgamlık ve biraz da say
gısızlık eseri midir, yoksa bun
da başka bir saik var mıdır? 

Bu düşünceye ne~eli bir gaze
te müvezzinin şu mülahazası ce
,·ab veriyor: 

- Belki işi güıiiltüye getirir 
de, bilet almadan yolculuk ede
riz! diye düşünüyorlar zahir, .. 

* Taksilerin nöbetleşe çe.Iıştik-
lari malümdur: Bir gün tek nu· 
mara ertesi günü de çift nurna· 
ra plaka taşıyan arabalar iş gö
rüyorlar, 

Fakat şurası var ki çift nu 
mara taşıyan taksiler tek numa
ralı arkadaslanndan tamam 
(150) tane f0:zla imiş. 
Bayramın ilk gününe, aksilik 

bu ya, tek numarlı arabalar 
rastlarsa tak.3i bulmak yine bir 
talih iE;i olacak ve ağlebi ihtimal 
bayramı size zehir edecektir. 
Şayed bclodiyc, seyrüsefer da

it"C.tii çift numaralı arnb:ılaı~n bu 
(150) fazlalığnu biliyorsa bay
ram glinleriııe mahsııs olmak ü
zere ya takı;ilcre nöbet dcğiştirt
meli yahud da bayram günlerin
de tek nnm:ırlı arabaları işgizli
ğe mahküm etmek suretiyle bir 
haksızlık yapacağını düşünerek 
bayrmn günleri çiftlere de tek
lere de çalışmak ıniisaadcsini 
vermelidir. 

Y~I baGında halkın yaptığı acı 
tccrube, fıen geQmcsi lizım ge
len bayram günlerinde veııaitsiz
liğin ne demek olduğıınu kafi 
derccL-<lc gö,qtermiş ol.sa gerek
tir, 

2 - Almanya, her halli k.lr
da, kendi:;inin :;ıark hududu üze
rindeki bu Makedonya ahvalini 
ortadan kaldınnağa karar ver
miştir, Bundan ba.~l<a, yalmz 
sUklınet ve asayiş uğrunda dt"
~il Avrupa sulhu uğrunda d.<ı ====A=·=C, SARAÇOCLU 
böyle hardret edecektir. 

3 - Danzig ve Koridor rnesP
lesi halledilmek lazımdır. İngiliz 
başvekili bir nutuk irad ·. •, 
elti ki, Almaııyanın vaziyc•in-' • 

4 
; • 

de hiç bir değişiklik yop'l.bilecek ı · if! ' 
bir mahiyeti haiz değildir. Ol$a 1 ~ 
olsa, bu teklifin neticrsi Alman- ' 
ya ile İngiltere arasında kanlı ve 
tesirlerinin hesap edilmesi im
kılnsız bir lı:ı.rb olabilir. Böyle ı - ·. 
bir hnı:b 1911 - 1918 harbinncn 1 ~ • 
<lalı,, kanlı olac:ı.ktır, Geçen ~ . l / 
harbdekinin aksine olarak, Al- iJ ' '~ C« r e ıtl 
manya artık iki cepl:e<le döğii~-

0 
$ -·? 

rnek mecburiyetinde kalınıya -l~r ~~ ;f:. 
ealrlır. Rt""'U ile anla.•ma ka- 11 - , ~' 'S.;,'f!&'ff.- W'./1:j 

ts 0.'J . ~~· ...... ,..!~i,;~~ 
yı ız ve şartsız idi ve Reichin ,. · ~-· .M::-~··~~ -~ .. ~ · 
harici politikruııı1da bir de"isik- ,;,ız ~. · "' 
lik ifade ediyordu. Bu deği~ik -
lık P<·'; uıuıı bir müddet devam 
e~~~klir. Rusya i!c Almun~":ı 
bmbırlerinc brşı bir dııha hir 
~ır zaman sil'1.ha sarılmıyaca~c
·i'rdir. Bundan maada, Rusya 
ı e tenıh:ı. <'dilen uzlaemo Alr1aıı-
vayı ha b' ~ re.•i r ın gayet m:un bir dev· 

d zarrı"da iktısatl b0 lnmın-an eıu· ~ · 
Fi.'h ın bulunduracaktır. 

1 rer her ~aP1n.n bir lngilh~· 
Alnıan an~~~ması arzu etınietir. 
tne;ıltere ıl~ Almanya arasm&ı 
harb Alm~nvava bı!Zı mf'nfaat
ler temin edcbi:ir. fal<at İngil
tere.':'c hiç bir fayd'.l !;">tirme~. 
. ~rer Alman - I .('h mesPlo

sı_ııın halledilmesi Jiı.7Jm ,,.ddii'i
nı. v~ halledilec,,ğini hcı:;n et
mı•tır. M~amafih Füİırer bn 
meseleni_n hallind~n sonra İngil
tercyc b~r kere daha geni~ ve 
etraflı bır t-:ıık}if il~ vn1daı:-m,.~ğa 
hazırdır ve buna a~metmiş bu
lunrnahtadır. O bilvi'ılr bir azim 
ye karar adamırlır: Bu takdirde 
ı<'raat hıı~u~~ınch rh biiyiik ol
m~~lt kabiliyrtini g\lsterccc]{tir. 
Flıhrer İı1ai1iz imn 1r::ıtorlu~1n~1 
~'!bul ediyor. Onur cl~va l!'!ı. yar 
ı~.,nı '}ahS<ın t ·k W'l ı:tmeğe vP 

A lı~an Reic!-i'nin kııJrctii1i ati
dekı ~artlarla onım emrinde 
bulunılııl't'noi(a hov.rr1ır: 

' f Aı :.:~c.;.ı vr...r) 

Mörsol gök yüzünde altın çöp ı 
!er gibi mıhlanmış yıldızlara bak 
tı. Hafif hir rüzgar her tarafı 
okşıyarak eaiyordu. 

Maldneyi bıra%ar:ık, yazıhane 
ye girdi, kiıt:bi için b:rkaç ha
tırlık bir me;;tup y:ı.zaralı: masa
nın üzerine bıraktı, ve ;yolcular·
nı bcklemeğe başl2.dı. 

Kocaman bir otorr.o:. ı, !cncr
leriyle uznJ1::Lır:o aydınlatat·:ıl;; .;ü· 
rüntlü. 

Mörsol otomobile do!;-ru ileı-le- ı 
eli, ve Vilyamın kapıyı uçtı;;ını ı 
gördü. 

Ameril:alı nc'.'di bir sesle: 1 
- Hello!,,, s;yc bu;ırtlı .. İş-! 

te bizler .. İl;ı ark:ıda< :mı size 
takdim eC:~yim. llisıf'r Con 
Harmor ve P .. t Meyli. Gijrüyor
sunuz yanııu.:.eayız. 

Jak ile Are<'.rikalılar tGyyare- 1 
ye doğru iler:erlwıı, otonıo~ii Pa 
ris ~·olunu tutmu~;tu. Tayy:ı.~cc.i J 

Amerikalının iki ~.ı-.l:atl~cını tcl
ltik etmek ict:yord.i.l. A~/ o!r.1a~ı
na ra~~n gece ~rr:ı!-:tı. Ii 'l r
n1or uzun boylu ve iri ":~c..!dlu 
olduğu haldc-, r ... cj.l..:i tıırnnz gö-I 
rünüyordu. 

Ta;n ta~.ryaıc·•e hinecekleri 
7..arr..:ln kuvvetli !,:'r 'notör ho-

!.'ENi S.<\E.'llt 

( "' .. 
eıı;ı.aı -~- -1 L \. 
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bu A m erik anın lngiltereye vermege başladığı 
tayyarelerin diğer tayyarelerden farkları, evsafı 
(Uçan kaleler) diye herkesin 

ağzında dolaşan dev tayyareler 
pek yeni şeyler değildir. Ame
rika Birleşik Cümhuriyetiudeki 
Boling tayyare fabrikasının bu 
tipten bir kaç türlü tayyareleri 
vardır. lngiltereye verileceği 
söylenen tayyareler 17 - B Bo
ling tipinden olup geçen senenin 
eylülünde Amerika Birleşik 

Cümhuriyeti ordularında bunlar
d~n 59 tane vardı, 

Bu tayyarelerden dört gün
de bir tane yapıldığına göre bu
gün adedi 100 ze yaklaşmış ola
caktır. Bu tipten tayyarelerde 
beherinin takati 1200 beygir 
kuvveti olan dört tane Wright 
Cyclone motörleri vardır, Bu 
takat İstanbul şehrine elektrik 
enerjisini veren Siliıhdarağa fab
rikası takatinin beş veya altıd:ı. 
biri kadardır. Dünyanın en bü
yük lokomatifinin çeleme kuvve
ti 85 ton ve ta.kati 5000 beygir 
kuvveti kadardır, Bu tayyare 
motörünün takatini siz bunun
la kıyas edebilirsiniz. 

Amerika matbuatında (Uçau • 
kaleler) namı altında iftiharla 1 
bahsedilen biiyük Boling tayya
releri, yukarıda bildirdiğimiz gi
bi, yeni şeyler değildir, Orta 
menzillerde ağır bomba ve uzun j 
menziller için orta bomba taşı
yan bu tayyarelerin ilk tipi o- · 
lan X B - 17 veyahud Boling 
model 299 ilk defa 1935 temmu
zunda uçmuştu. Bu tayyareler 
bir müddet hava hatlarında mu
vaffak1yetle kullanılrnı§tı. Fakat 
İngiliz standardl:ırma göre bun- 1 

br harb tayyareleri bakımın -
dan zayıftırlar, çünkü cesanıet
lerinin pek büyük olmalarından 
dolayı gündüzün havada ve yer
de mükemmel hedef teşkil eder
ler, Azami sür'atleri olan saat-il 
te 427 kilometrenin bati sür'at
lerden olması yiizünden müda-1 
faaları müşkül olub kolay tah-, 
rib edilebilirler. 

Bir müddet için Ameri!ra tay
yare ticaret odasının listesinde 
bulunan Boling 299 - 7 tayya
releri harb bakımından pek tc 
makbul addedilmemekte idi, 

Tam yiikü ile birlikte ağırlı
ğı 20 ton olan (Uçan kaleler) 
in, her biı'i el ile çalışan beş ına· 
kineli tüfekle mücehhezdir. Bun· 
!ardan biri tayyarenin burnun
da, biri gövdenin üstünde ve di
ğeri altında ve diğer ikisinden 
biri sağında ve diğeri solunda
dır. Büyük bir tek stabilizesi ve 
dümeni yüzünrien kuyruğuna 

bir top konulamamıştı, maam:ı.
filı, resmen bildirildiğine göre, 
bunların müdafaa kabiliyetleri 
fevkalade iıniş. 7.ırlıları olmadı
ğı gibi sarnıçları da muhafa -
zaJı değilmlş, Mürettebatı 7 ila 
9 olan bu d~v tayyareleri bilhas-

Yazan: 

Prof. Salih Murad 
UZDİLEI< 

sa nakliye i~lerinde pek kul!a
nışlıdir . 

Fakat son model olan B - 17 B 
tayyarMi bunlardan c;ok farklı
dir. Deniz seviyesin<leki takatini 
6000 metreye kadar muhafaza 
edebilir. Maki.nelerin ekzostile 
çalışan Turbo - superşarjörler 1 
bu irtifad<~ki hava ke:ıafetinin 

dii:;üklüğünü W.zınin edebilmek
tedir. Bu tayyarelerin ilk uçuş 
tecrübeleri 1939 haziranında ya· 
pılnııştı. Daha sonradan bunla• 
da tadil edilerek müdafaa silılh
ları takviye ecJ,L'Jıiş ve sarnıçlar
da muhafazalı kılınmıştır. Ben
zin aarnıçlannı mermilere karnı 
muhafaza etmek üzere kalın las
tik zarflarla kaplamaktadırlar. 

Mei'miyle delinen liıstik dehal 
kapallip benzinin d.lf;arı dökül
mesine veya havanın snnuca 
girmesine mani oluyor, 

Boling 17 A ve B tayyaı:eicd, 
daha büyük ve şimdiye katfar 
yalnız bir tane yapılmış olan 
Boling B - 15 den farlclıdir. B -
15 in kanad uzunluğu 45 metre 
old'lğu halde B - 17 nin ka'1ad 
uzunluğu 31 motre ktidıı:·dır. 

B - 15 in tam ağırlığı 30 ton
dur. Dört motöründen herbiri
nin takati 1000 beygir kuvveti 
olduğuna göre sür'atlerinin da
ha az olacağı tabiidir. Ma::ımafih 
B - 15 tipindeki dev tayyareleri 
üzerinde tatliller ve rnlahlarm 
y:ıpılmakta oldugu şüphesizdir. 

B - 299 un bomba taşıma ka
biliyeti hakkında Aı,1el'ika tay

dirli dört motörüniin sür'at in
diren dişlisi 16 9 dur, Herbiri
nin beygir kuvveti 1200 dür. İki I 
sür'atli Super - şaıjör, hidro
matik pervanelerinin kutru 3 - 7 
metredir, 

Eb'e.dı - Kanad uzunıuı;•u 31 
metre, tayyarenin uzunluğu 20 -
5 nıe(ı·e, yüksekliği 4 - 6 ınctrc, 
kanacl sathı 1'12 metre rourab-
baı. 

Ağırlık - Bo~ iken 11.65 ton, 
normal yük 4.8 ton, normal gros 
ağırlık 16.5 ton, azmni ağırlık 
20 ton. 

Yükktme - (20 tonda) ka
nadın beher metre murabbaı i-
çin 142 kilogram, beher beygir 
kuvveti i~in 4.25 kiloğTam, ka-

1 

nad uzunluğunun bclıer metre 
murabbaı için 0.2 kilogram. 

1 

Kapasite - N <•rmal mahrukat 
(5.5 ton), azami mahrukat (7,3 
ton), yağ (0.7 ton), 

Siir'at - (16.5 ton ağırlık i
çin), 1300 metre irtifada aıcııni 
sürat saatte 430 kilometre, bu J 

irtifaa çıkış müddeti 8.09 da ki-/ 
ka, hizmet tavan irtifaı 8800 
rrıetre, üç motcirle ta,·::ı·ı irtifaı ı 
7500 metre. 

Ağırlığı 20 ton ik»n seyir sik
ati (takatinin yüzde 75 ile) '1100 
metre irtifada saatte 372 kilo-
metre, havada kalına müddeti 
9.05 saat, menzil 3350 kilometre, 
azami menzil 4300 kilometre, A-
azn1'" nıahnıkat ve asgari bom
ba ile havada krılma miiddcti 
13.6 saı:ı.t. Bu tak<lirde <t300 met-
re irtifada sür'at s?atte 372 kilo-/ 
metre, n1cıızil 5060 kilometre, I 
daha az ~ür'l!tic menzil 6700 ki
lometre<lir, ı 

yare ticaret odasııım verdiği ra-
1 
Çatalcadan gelen yaralı 

kamları ayuen alıyoruz. Tayya- hastahanede öldü 
Çatalcada bir kavga sonunda 

bıçakla yaralanarak fazl:ı kan 
kaybetmi& olan 50 yaşında!' i Şa
ban şehrllnize getiıilmiş ve Gu
reba hastahanesine yatırılmış -
tı, Yaralı dün sabaha karşı ha.s
tabanede ölnıü~ ve adliye tabi
bi Enver Karan tarafından ınua 

renin d:ıra (kendi) ağırlığı 11.65 
ton ve normal yüküyle ağır -
lığı 16.5 tondur. Bu hesaba gö
re yükü 5 ton kadardır. Miiret
tebotı olan 9 kisi 800 kilogram 
ve 3800 kilometrelik menzil için 
1.3.zımgelen benzin ve yağ için 
5.10 ton hesab edersek tasıyabi
leceği bomba yiikü olarak 1.5 
ton kadardır. Azami yükü alır
sa bu menzil için bomba yükü 
1.7 toruı kadar çıkabilir, Saatt~ 

yene olunarak göınülmesine izin 
vcrilıniştir. 1 

1 
1 Davet 

372 kilometre sür'atle 5060 ki- Emiuönii Halke;lnrl"ll!: 
lometre menzil için t:ı.r.;ıyabilecc- l2. l l!.Hl pazi!r gürıii 
ği bomba 100 kilograma lmdur 15 de Evimiz orkestrası mutad 
iner. Bomba almıyarak ve sür'- olan aylık konserini Ç:ığaloğlun
atini düşürerek azami 6350 ki· daki salonumuzda verecektir, 

saati 

lomelreye uçabilir ki bu mesafe Arzu edenler d::ıvetiyderiıu 
İngiltere ile Amerika arasında- ev bürosuııdaıı alabilirler. 
ki mesafeyi çok geçer. Yfuıi bulı·------------·• 
tayyareler Arnerikadan İngilte-
rcye durmadan ferah ferah ge
çebilirler. 

Bunların başlıca tafsilatı ııun

lardır: 

Kam1tlı gcıı-:llğe y:ı.rdını (.~ 

b:ı.yramlıı.rın eıı lıuzux 

olacaktır, 

Mabneler - EJheri 9 silin- ~"'=--~---------• 
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rnltiısu is.itildi. j 

Pilot ıia~ı ~ı kaldırdı, ve ha
vath iki p3rlaldık gürdü. Bun-ı 
lar 'ba:-·ka bir ta)'Y~renin fener
leri i<l.i. 

Yo!~ulara: 
- Hareket C'kn bir tayyare .. 
Dedi. 
f1.cJ!ong: 
- Ba~ka bir tayyare mi? E 1 

min misin.iz ? 
Diye sordu. 
Jak eliyle iıavada uçan tay 

yaı-eyi göstererek: 
- l~te, dedi... Şurada .. , 
Redlong sözlerini sôylerken 

sesi biraz tilremi~ti, fakat sakız 
çiğner gibi ağzından çıi:n.n lteli
me!er sesinin bu sefer daha faz
la titredığmi gösteriyordu: 

- Nemize liizım .. bizim ıçin 
ehernmıyeti yok ... haydi yola çı
kalım .. dedi. 

Pilot yerine gc~ti. Gazı açtı./ 
sonra düğmeyi h:ırckete ge:tir - ı 
eli, ve t~yyareniu ku:•ruğ"u lıa\'n
ya kalktı.. Artılr tayyare :;irinti
li cıkıntıh sa."ıa üzerinde al:ıbil
tliğinc k uyoıdu. 

Tayy:1re yolcului:una alışık o
lan AıncriJ,aclar koltuklarına a
damakıllı tutunmuşlardı. Bir a- 1 

rıı lık sarsıntılar kesilince yük -
sclmeğe başladıklarmı anladılar. 

Tayyare yül«,ı idi, yiikseldL. 1 
Cece çok sakindi. \ 

.Jak bira.z evvel lıarcl·et eden 
tayyare yi görmek için u;7a~tı. 1 Fakat bir ~ey göremedi, faknt 
kendini alakadar etrniyc::ı lıir' 
Ş<'y!e uğ'raşmayı doğru bulmadı. 1 

Altfarmda ı~ıldarı söniik köy-1 
lcr, daha ötede koyu bir küme
nin arkası.~a bütün p:trlaklığı il~ 1 

saklanr:ıış Paris S{jrüniiyordu. 
Sey:ı.hat. başlamıştı 1 

Hotör muntvzam i~liyor, tab
lodab ianret saatleri yüksekıig; ı 
ve tnzyi~·inin iyi oiduğun!t gös · 
tı:-;·iyorclu. Diğer taraftan pusla ı 
da tutulan yo!un en doğru yol ol
duğunu isbat eüiyordu. 

Bu sırada Jak kucağına bir 
kaJıt konduğunu gördü, Bu her 
h 0 !Je Aınerikalııı:;n cep efterle
rinden kop~rılmış bir s:>.yfa idi, 
Eı'Vela, yolcııla!'inclan birinin 
yazı ile kentlisinden bir şey sor
mak istediğini sandı, zira tayya
ıede konuşmak çok zordur. Mo
tör bütün kuvvetiyle yani bütün 
gürültüsü ile işlediği _vakitdiler bir 
kelime duymak inılcangız r, 
Fak~ t daha ilk kelimeleri okur 

okumaz gözleri felta.~ı gibi <ıçıl

dı. 

",.,, l'el'inizi terke<l.<'rek ku
nuında.~~ hana nwlniz. Tan·are
yi ben idere edeceğim, Eğ~r söy· ı 

eşhur bir İngiliz 
kadın tayyare

cisi öldü 
Londra, 7 (a.a.) - İngilt<.'re

nin en maruf kadın tayyareci
lerinden bir çok dünya rekorları. 
nıu kahramanı Miss Amy John
son \'a,;;ifesi baııında ölmfi~tllr, 
Amy Johnson hatırlarda olduğ<1 
veçlıile İngiltereden Avustral
yaya ve AnıeriJ.-ay<t u~an ilk 
kadındır, 

Pazar gi.inii 1'in1e~ halieind ·n 
gCt~erkc-n tayyaresi, motör de ha
sıl olr .. n bir arıza ncticesint1~ 
düRmüş ve Amy .Jo'm:-;on p:ıı.-
şütle dalgalı olan denize atıl -
mı~tır. Derhal yapılan nrnşlır
ınalar lıi~bir netice ı·cımcmiş -
tir. Amy Johnson, tayyarckri 
fabrikalardan hava meydanları • 
na götürnıekle mcııgııldü. Bu 
vazifesini yapar!ı::en ölmUı-:ti.ir _ 
32 yaşında idi. 

Hatırlarda olduğu \'Cçhile on 
sene evvel Moth tipinde kulla -
nılınış bir tayyare s'llııı alarak 
bu mini mini tayyare ile Avus -
tralyaya uçmuş ve bu suretle 
iRmini havacılık tarihinin bü -
yük kitabına yaznııı;tır, Anı~ -
tralyadan avdetinde Londı·ahl;ır 
bu 22 yt•sındaki gene kl7.ı heye
canlı te7.ahürat ile karşılnmıs
lardı. Ge~tiği sokaklarda seyrü
sefer inlutaa uğramakta idi. 

1033 <le Amy .Johıısoıı Atlau
tiği gerr.ek Ncv - York'a git
ınir.tL Üc sene so1ıra Londra ... 
Ka:P ve d.önUşü seferini ba~;ar .. 
<.lı. 

Bu harbin başlangıcındanberi 
~ skeri tayyareleri fabrikalur
dan hava meyd::.ıılarma getirip 
götürmekte idi. Bu m "ınascbctıe 
hava kuv;•etlerinin t:ıyyarecileri 
bir cok fır,;atlıı.rla keııtlisine kar 
ııı duydukları hayranlığı izhar 
etmekte iJilcr. lngiltere onun 
sahsınJn en cesur \'atandaşla
rından birini kaybetmi~ oluyor. --···--

Miinakalat Vekili 
Eskişehirde 

E~kişelıir, 7 (a.a.) Diiıı 

gL-ce y:msı Eskişehre gelen Mii
nakalat Vekili Cevdet Kerim 
İııwlayı, bugün teftiş vo ziya
ı dl~rle me~;;ul olmuştur, 

Yarın Lıt:ınbuh gelecektir. 

Bir tamim 
Anlrara, 7 (Hususi) - Devle· 

te aid ilam harçlarının sureti ta
hakkuku lı:ı.l<'"r.d.'l adliyece lıa
zıdnw.ıı,, olan tanıL'!l ,·i!ôyetle
rc !;ön det' ilmiştir. --···--

Atı.,alılann bir 
cemile;;i 

Atina, 7 (a.a.) - Atina ajnıı
sı bildidyor: 

Bütün Atina sinemalarında 

Türkiyenin Cüınlıurıyet bayra· 
mı '!('nlikledne aid aktüalite fil. 
mi gösterilmekte ve bu filin hal· 
kın lıeyecanlı tezahürlerine ve
sile te.~kil etınekte{lir. Halk, 
Reisicümhur İsnıet İnönüyü Ye 
!)V.nlı Türk askerlerini Iıamrcl· 
le alkı<lamaktadır, 

Amerika elç"si 
Fransada 

Vichy, 7 (a.a.) - Amerika 
Birle:;ik de\'ktleriniıı Fran:;a -
daki yeni büyük C'lçisi :ımiral 

Lcahy, dün öğl.cden sonra !ı.a
riciye nazırı Flaodini ziynret et· 
mi:s ve kcn::lis.lnc itimndn: me:;i. 
nin bir suretini teYdi oylcn:i;ıtü·, -
ledi;'\iıne itaat etmez.-;cıı.i.l, tal 
camla arkanızdayım n' bir sa
niye t.epinirs;cııiz yaruw.ıgınızı ak 
lll'_ıza getiriniz ... ,, 

Jak bu korkunç :mtırlara bak
tı. Manasını :ınlamı,tı, na.oıl kar
şı gc1eceı;-ini düşünil)'ordu. Böğ
riine yaslan1n katı bir •ey lıis
~ctti, bu bir tabanca namlısı idi. 
Arkasına göz atınca, kağıdı 

H •ın1orun ,·erdiğini, ;·ine taoan 
cayı da onun tuttu:;unu gördü. 
Balnşlan karşılaııtı. Harmor 

tayy:ırecinin anlamadığı bir şey
ler homurdandı ve :ıilithı.nı daha 
fazla bw;tırdı. 

Jak ölümden korkmuyo:du. 
İçlendiği taraf, canı gibi se:vdii;<i. 
taY'Jar ~inin kunıandasını ba* -
kıılarına vermekti. Fakat hiç 
bı:kletmeden itaat e\.mek J;lzım
dı. 

Oturduğu yarden çekildi, Har
mor gayet mahirane hareketle 
tayyarecinin boş bırakiığı yere 
yerleşti. 

Jakın gözleri bir ünıidle par
ladı. Belki de bu haydudu hare
ketsiz bir lıale koyarak yine ye
rine geçebilirdi. Fakat ru·kasına 
b:ı.kınca bunun tehleikeli olduğu
nu hemen anladı. ( ,1 d;ası -ı:ar) 



Htiliisa; Çolak Molla bir der
yadır... ki. zamanda gelib geç
miş bir fırtınadır. Bir, karayel
dir ... Ortalığı süpürüp götürmüş 
tür... Önüne geleni devirmiştir .. 

• • • 
IllOUA.NIN MANASTIR 

GÜREŞİ 
O vakitler Manaııtır Türklü -

ğün en yüce yurdlarınd= biri 
tii. Güzel medreseleri, camileri, 
aadırvanlan ile Bal.kanlarda et
rn fa ı~ılc saçaıı bir Türk yurdu. 

Y itni, Manastır yirmi sekiz, 
yirmi yedi sene evvel Türk vili· 
ycLl~rinden biri idi. Zengin ve 
merkezi bir vilayetti. 

?.faııastırd:ı. her sene p:ı.nayır 
lıuıu!ıırdu. Ve, pan:ı.y:ır kurul
duğu zaman üç gün üç gece a
ğalar pehlivan güreştirirknli. 
H~r viliyet her sene pptığı 

pa.ıwyırlard:ı. mu.hakkak pchli -
van güreşi yaparlardı. Seliiııik, 1 
)ıdanastır, Üsküp, Güınülcinc, 
Serez, Kaval:ı, Kırkpınar ilah ... 
Her yll günlerine ve, ayl~ına 
gorc panayır kurn.rlaı dı. 

Bu, panayırl:ı.ra pehlivanlar 1 
gelir, güreş tutarlar, avuç do
luı;u para alırlar .. yerler, iı]er-

~rdi. ~ 
Yüzlerce pehlivan bıı, pana -

yırlardan senelik mai:;.etlerini çı 
karırlardı. Köy, kaza, nahiye, 
Jıusıu;.i düğünler. ağn.J.a r :ırasın

da iddialı gü.r·• ler de :ı}TI idi 
Y-.W ~..ı.. "vanlar kin •"CCİ!n bol-,~ ... a .. 

du. İyi bir pelılh·an çok para ka
zaıurdı. 

İşte, M:ı.n,0.tırda da bir pana-
yl.l'kurulmu~tu. Civardan, ~ura
dan buradan pelıli1'11ıılar gelilı 

güreş yapacakl::m:lı. 

Ma.uııstır, büyük bir merkez 
olduğu için oldukça mühim peh-

1 
livarJar gelirdi.. Fakat, en bü- ı 
yük güreş Seliınik panayırında 
olurdu. Buraya Aıındcludun, ts-

1 tanbuldan, Tuna vilayetinden 
'(O vakit Bulgaristan bizim oldu
ğu içiıı. oraya Türkler Tuna vi
lllyeti derlerdi) pehli\-anlar ge
lirdi. 

Manastır, güreşine medrese
liler gitmeğe karar verdi. Çolak 
Mollayı giireştireceklerdi. Kü
çük mollalar, büyük molla bir 
olmuşlardı. Hepsi Çolak Molla
ya meftun idilor .. Bu, kü~üciik 
mollaya kim meftun değildi ki•. 

Mollalar, Manastırda boy gös
termek arzusuna kapıldıkır .. ö
küz arabalarına b~;;r,k yola dü
süldükır .. 

Manastır, bir mal:ışo~ yeri ol
mu'JİU. Çiftliklerden gelen ağa
lar, köylüler hayvan alıb Siitı

yorlardı. On binlerce halk da 
güreş seyrelmek için gclıni~ti. 
Baş pehlivanlar arasında, Ko

ca Yusuf, Adalı Halil, Rüstem, 
Kuleli Kara Ahmed,, Kar:ı. Os-

Ölüm 
Merhum :ı..ı~iı· Abdtillah Pruıa 

11).ahd.umu İhsan Atçı ve Mediha 
~çının kızı, lş Ba.nkası Müfet- I 

·· AbdllITalıman Atçının kar
deşi, Roma Sefareti birinci ka-1 
tibi Haydar Görk'ün refikası 1 
B yan 

Rukiyo Görk 
Müptela olduğu hastalıkdan 

.kurtıılamıyarak Y akacıkda ve
fat etmiıı ve dün defnediiınİ!ltir. 

Allah rahmet eylesin 

İRTiHAL 
İstanbul meb\lb"U Abidin Da

verln annesi Bayan Ravan Da
ver dün irtihal etmiştir. Cena
zeı;i, yarınki pel'§embe gUnii 
ııaat on bir buçukta, Bomonti 
'l'ramvay iııtal!yonunda, lzzetpa
ııa soka.ğıııda Sürel apartmanın
dan kaldınla.rak n•mezı öğleyin 
Bey&Zld caınünde kılındıkl.nn 
80llra, F.dimekapıda.lti Şehidliğe 
defıı.edilecektir. 

ı.t:erlmme, hüsnü tabiati, ma
nevi kıymetleri ve birçok mezi
yetlerile kendisini herkese ı;ev
dirmit. muhitinin hürmetini ka
zanmış, eski tabirile bir lıanım
efeodi idi. Türk matbuatına, 
aziz arkadaşımız Abidin Daver 
gibi, 30 senedir her braıı.şta lili:
ıııct etmiıı giizide bir evrad da 
armağan etmiştir. 

Cenabı Ha1.tm ona. r:ıh.meUer 
d!Jerken muhterem arka.da.şınıı-ı 
zın ve kederli ail inin clemleri
DJ ı:>aylaşırız. 

31 
mmı ilıib ... gibi pehlivıınlar yok
tu.. ikinci derecede pehlivanlar 
gdmigti. Büyük pehlivunlar ken
dilerini Seliinik güreşine ayır -

Jlllllardı. 
z.t.eıı, Hnnastır pehlivanlar i-

~. ikinci ve, hatta, üçüncü clc
recıecle pehlivan yeri idi. Oranın 
eivar köylüleri ekseriyetle Anı -
vud oldııklarıııdao pehlivanlık -
tan .;anlamazlar ve, hoşlanmaz· 
ludı.. Fakat, Kavala, Drama, Se
res, Gümillcine, $cınnik pehlivan 
yatağı idi. Edirne ba!Jta gelirdi. 

Çolak Kollanın giire§eceği bü
yük ortaya Langazah lfüseyin 
pehlivanla, Edirneli Helv:ı.cı Ha
san gelmişti. Çingene Ahmed, 
Deli Ahmed de gelm.iıılerdi. Kıın
bur Halid de Medresclilerle be- I 
rabmli-

Çolak Yolla, mer:ık içinde idi. 
Gelen pehlivanları sanıyordu. 

Nihayet, merakını defeyledi. 
lıCıldeniıı efendi her şeyi anla
Jllllb- ı.ı:oıııiyı yımına çağırarak : 

- Kolla, büyük ortada yeni 
peblivaııla.rla karııılaşııeaksm !. 

Diye ce\•ab \'erdi. Müdeı ı-is i-
simleri saydı: ı 

- Langa.zalı HiiEeyin, Edir -
neli Helvacı Hasan.. Çingen~ il 
Ahmed, Deli Ahmed, Osman .. 

Molla, sevinmişti. Ortanca a
ğabeyisiniıı söylediği. ve, medh
ettiği gü.re>:çilcr bu meyanda i
di. Gülerek: 

- Hoca.ın, ~ok sevindim .. 
- -reden.? 
- Btml:ırla giireşimi ayırd c-

dec~ğiın demek. ı 
- Öyle anıma, bunlar azılı ve, 1 

pehlivıın herifler .. 
- Olsun.. Evvel Allah dua

nız berak&tiyle bir şeyler yap -
mağ·a çalışJrım .. 

- Allah, sana, kuvvet ,·ersin 

malı 

(Baş t91iroı.fı 1 ıncı ı:ı:,ıi.1da) ~~~~~~~~~~~~-&~~~~~~~""--~~~~ 

Fransanın beşte ü~ü Almaıı iş- .... ''c=::sım::ı 
®ğar onl8rm da bizden şikayetleri varmış!=--galine girdi. Mııreşal Peten sulh 

akdediliuciye kadar J?ransız f 
müstemlek !.erini ve Fraruıız do- ~ 
mı.amasuıı ciü•manlu'lJUl kaptır- ~stınbulda umumi bir Hsaiti / Kimisi yemek tatili yapıyor. ıı yoı·u.z, sarhoştan çekiy..,-
nır.m:::k istiyordu. I na><li~·e derdi nmlır. Pakat ve- 1 B:!.Zısı if.ıin.i hitirmiş, yani pay- çençsi d:lşiik kadınlardan 

Fakat 0 sırad:ı İıı'!'lltere,len sa.ili nakliye derdı.:mcz akla dcs etmiş .. Bir kııımı de. me- r yoı-uz .. Ve her def.ısında ' 
de ümid yoktu. :ıvfate-<:al Peten'in ı1 evvcla tramnyl:ır gelir. zun; kendi tabirlerince repo.. bir "lahavle., çekerek bsı" 
m~a,"ini olan Llival, Almanlcrı.:ı Sel'Cl den beri süren bu Söze damdan clü~cr gibi ba:;- çekt:l:leriınizi unutmağa 
ergeç bütün atin, •aya lıiikim O· dcrwn, hüz·lı IDUl'ibeti yw;wı- !adım: 1 yoroz. Tramvay derdi deıııeS 
l:ıcakiarındnn emin okluğu iı:in den yakın' ıla da. halledilebil- - Nedir bu t.rnw.,·aylıırd:ın. t.ramvaycılann derdi demektft 
dii~marun büt:•:ı ist 'kinini he- mesi hemen hemen imkibsız - çektiUerimiz, dedim. Evvela bizim derdlerlı:ıılz .. 
men kaba! ederek :C<'1yc k,ı..ianı ! O halde pratik ı·e kabili Evvela hepei kıı:ar gibi oldu. meli ki yol~ul:u· rahata ~ 
k k - ı· 1 tatbik çııı-e!er bulmak lfu:ım. ·sonra içlerinden birisi ı;ülCl'ck sür'ate ka.vusab;Jsinler. ıre11İ ·urtarma en.c·füıoe ;, '· 

Mareıı::l mtitcrcdı'id idi. Bu te-, Böyle prd'k ve kolay çareler ceı·ab yerdi: bir on para elerdi ı•ar ki; Jd 
reddildü ve J.iiv .. lin bUtiln tek- de; "eııbab mucitıeli,, kalem o- - T!'.':ınıvaylardan sade siz mi:.:i dolandıncı mevltiinc dfıl 
liflerini kabul etmemesi Fransa- dalar;ndan ziyade yolcuların ve mi çekiyorsunuz. Ya bizim çek- rüyor. Hakikaten ckseriy& -
ya bugün çol· ~ey t:czandırmı~- tramnıycılar..n aklına gelir. tiltlerinıiz,.. paramız bulmımuyor. Zaten tJ 
tır. • • • - Demek tramvaylarda siziu pa.rayı yolcudan sair 

Altı ay içinde di:nyanın m n- Bu mevzuc!.ı. tranı.Ynycıhıın de şiliii.ymniz var. ne kazanabiliriz ki... Bunııııl' 
zaı:ası değiııti. Allı y evvel, Av- nclcı· dilşiladillJerıui öircn - - Jl\c z:ınncttiniz ya! Biz b2raber on parası o!d, ğu wJ 

h · · · , tan k b' mek üz.c~ Şişlid ki k ıvelerine tramv2ylarda. sadece ail çekmi- de vermcven bileteilcr de biti' rupa aromı uz:ı,: ve ço · ı- 1 ' ' 
ta.raf ı;eyreclen .Ameı·ika hallu ı'ttim. yoruz ki .. Afuı.bi yolcudan çeki- vardır. F:ı.1iat bıınlsr pek " 
Alınanyanuı galebesini muhak- dır. Bu on para derdini kaJılll' 
kak sayıyordu. Yüz kiı;ide altmıj · Buglin itilxtnııı : &AYR~'\f ŞEREl<"İNE mak evvela bizi "dolandutll'< 
beş kişi Alman galebesine, on 1 töhmetinden h"Ultnracaktır. DJ 
beş kişi loglliz galebesine ina.- s sı·namı:ıısında ci olarak da kıt'a farklarını ıı.ı 
ruyor, gtri kalanl.-:r mıitercddid U a dırıb tek bilet usulünü kabul ı; 
bulunuyordu. J :Mlidhiş, cmu.lsiz ve fevkalade bir film. mek yolcuyu "yalancı,, suÇUJ · 

logiliz mukavemeti şimdi, A- 1 N • dan kurtaracaktır. Çünkii aa IJ 
çocuğum.. • . merikada logilterenin galebesi- . L Q O R A K A L E S } olsa bazı yolcular, bindikleri Y' 

Diyerek, sırtını okşadı. Haki- · ' ..,.., ne inananları yinde yetmi.'!C çt- rı sa.darlar ve "~imdi bin....-
==ill= S p Q R ===== katcn Molla, çetin bir güreşe gi- karmu;tır. i . Tarihdc L~ndranııı esrarı .... Salt:ı.n:ı.t kin ve hırsları .... del'lcr .. Buıılaı·d~ bıı!jka ~ 

riyordu. Büyük ort:ının en azılı Aşlt ve kı:>k&nc;lık ıoahneleri ... De!ı.şet •a~= teşkilat ... 1 uJ d k ,, b' 'b ~ 
Bu değişiklik yalnız Ameıika- yo c ar a ar au.ı.n mı "' 

G 1 A pehlivanları bir araya toplan - da değil, bütün dünyada görülli-' Baş Ro e: oris arloff SIVJ§rrlar. 1\'.endilCTini bilet' a atasaray n- mı~tı. yor ve muhalif propıı.ı;:ı.ndaya, 1 1 mı~ gibi gösterirler. Bazıla.rı' .d. Molla, bir kere dahi olsun ha- yalanlara rağmen Fransa.da daje+ Iicr gün sa..".t 11 den itibaren d~Yanılı matineler. 

1 

uyuklar gibi yapar, yahud ti karaya gı ıyor sımlmwı gönnek için tela§ ve eftii.r değismiştir. IE!!~ll!!?Bilml~l=:ıl!!!im::;:21:;:ıı=ll!iE~~~C!?Oll--Ull~ kadaşiyle liı.kırdıya dalıır. J{J)fl 
heyecan göstermedi. O, hasımla- Altı ay evvel Fransızlar tn-! Bize ö..Uın ve ateş dünyasından gelen ilk elçi I rol gelince tabii cezayı biz fi 

Kuı'lıen Baynımında iki maç n'yl g"~ mnvdanınd• ani T ili' · h · d' - · · ıf .--'« e ~-~ ,, • aşa- .,"'ilterenin harb etmedigın-· eve et- . orp enn ce enneme çevır ıgi rırız. Bir de ı ak çocuk ın.,,..... 
ya(Glak üzere Ankaranııı. kuv- kt ,,,_ l d 
ınıtJ.i taJrımlanndan Geoçlerbir- ca ı. miyeceğine, İngilizlerin rahatla- ""~ k:ısır;,-:ıluı- L:opıı.rdığı Ol~·anu.ı.l.ıu·•lıı. ' si Yardır. Bu gtirültüye de 
liği ve Maskcspor taraJınd.'L'l. Müderris deneli, ona sormuş- noı terkederek, başkaları hesa- y •• I~ 1 'JI [ para meselesi gibi daha ınyıl_ 
Ankaraya davet edilen Galata. tu: bıoa bazı fedaldirlık!ara ra.zı 0 _ '11 e y.ı a e ~ e ' fakir hatlarda yani !stanbulııi' 
saray takımı eıı kuvvetli kad • - Molla, istersen sana ha- lub sulhu kabul cG.ecehleriııe i- ı .lü .11.l. "" ı· laı:ında rast.lanır. Beyoğlu~ 
rosiJe bugun" Toros ekspre~ile 1 .. •~-· l • t ·1 · d-'-- · d ' da .Jı. sun arını gos ........ .,m er'. naıurken bu<riin bu fikir deZiş· " C O " V Q y etı crı ...,.. zıya e uovar .ı;· 
Aııkaraya hareket edecektir. G:ı. 1s ,,. ~ I' 
lııtasaray takımı bayramın bi.- - temeın hocam... miı,ı, mukavemet taraftarları ço- n I ziikmekten zevk alırlar. 
rinci günil Geııçlerbirliği 3 üncü - Oiilıım bir kere gör.. ğalmıştır. Bu trJıavvülüo ilk de-ı CE VE BRQQK - J OHN CLEMENTS t - Bilhassa llIRçka mü~teril' 
günü dl! lıfaskesporla karşılaıı • - Görmekle ne çıkar?. illi, koyu .Alman taraftarı La- · - T Ü R K Ç E - r ri, iledim. 

~ 90~~~~~. akşamı ı.~- - Hiç lıeyec:ın duymuyor mu- vaL..cı hük.Wııetten uzaklaştırıl - Mev=u hakikatten... Heyecanını harr' en ate ini sonsuz 1 - Orası ü~ 1".. Fa.kat ~ 
sun• masıdır, ona yakın cl:mfar da a- bir a.0 ktan - azametini zafc· den alan lınftahırın - senelerin 1 Maçka mili;terilerinde öyle P 

Kayakçılar Bursa ya - Hayıı hocanı.. tıldı. . ,r; bllyük harlı ve :ı. k filini riblerinc ra.~tlanır ki .. Nıı~ 

1 

- Anıma, yaplJn Molla.'.. Ne Mar aı Pete , en yakın ada- i ı ler kihardırl:ır. 1st<>rler ki ı:rr 
hareket ettiler k<~gusuz adamsın ~en:'. n:ı.ı Yeygandı Şimali Afrikaya. Bugün E de .. vay durduğu znman hemen., 

Uludağda yapılacak kayak/ gönderdi. Veygand, Trablusun 1 pıya koı;ıup, ~apkanw çı 
ıııiiııııhakalanmı. iştirak etmek - imıli.11. elb' ile. kalıpla an- yanıbaşuıdaki Tunustan, İspan- İl"ve : En oon :;elen T'".kçe Paramurıt dünya haberleıi l:eııdikrini selitmfamalısıııız_ 1' 
iiııere lsta.nbu! da~c:ıhk kulübü lamlır xnı hocaıu ? .. Meydan ye- yol Fasına lü:dar bütün Pr:msız B.-ıyramda her gün saat 11 de matine tasycııu geçtikten sonra: "~ 
by&kçılan dün Bursaya hare- rinde belli olur hasım.. Şimali Afrika müskmlekesinde inece'Jim., d rlcr .. '.l'raııl\'ay 11 
ket etmlşleı·dir. Dedi. Kaobur Halid de büyük a.Qkeri kşkilf.ta nunret etmek· l fl':lliiSlllllBl:lllllDl•mc."llll:!ı.ji'a:a:::m-=Eltıs~m:ıl:!!:r:;ıı:::ıııımii:!:ıııı::ı:-ll)i bii istedikleri yerde durmıyııı:' 

1 'l Hakk V f J ·• t F·"· s ı SAR AY ı· PEK ~h ir_in hemen üstliııii.ze ,,jjri1 smaı ı e a orta:;a Çl rac'"' ı.. ru<at, Mol- tedir. uriyedeki Fran~ız komi- B!''l'Ün ve Sincmaiarmda - , 
la ile eş düşmeınPk istiyordu. - seri Veygand'ın emrir.e tibi ol- "Eı !er ve ııwnaraıuıı alıl'lar soııf' 

güreş ajanı oldu Ho~ Ca•gır, il-i medreseliyi duğunu ilfııı etti. Alır.aoya ~'raıı- ' TÜR • F.İL..l\ICİL101NİN ZAFER TACI • yeni kur'a askeri si.ir'auyll 
Kıymetli idarecilcrimizdvı ve kntiyyen e~ tııttımnazdı. İki ar- sayı ancak, Fr..nı,ı:ı tvpraJd:ırın· 15 ~&>ec.t(;l)beri mcnılf'ketiınizde yapılan filmlerin en güzel, "Beni biliyor munlınuz? Deıı' 

nn~ıman.ikmyeekt-uliküı·bü-~~~S:en: kada ı eş tutluımak nas;\ olur- da tazyik edebilir. Bu miistenı- , en muhteşemi dıunı i~iııden attırırım: ben- {r 
"""""""' B · b' ı · l ' •- - k ' Şin l:lıııın,, diye küııye:;ini ok~ muvaffaltiyetle b·--'·'" gü.rC"_· dtı ?. ır ır eııy e ııruaşır.ıaı,..a, le -e.er serbesttir. ıdi Fransa. • G .. l . r ul 

_...._,. b' · eli" · .. · k 1 b Al h '- · b' taz · a P', Biz l>ı;;;lar:ı "!,f· çim.ya sonraJP' 
ajanlırnndan istifa etmiııtir. Bu m germe gureşı o ayca ı- menyanın er"engı u· · yı- v c ı · z e ı 

..- D. - h ıınl k .. ml •• - 1 dil: ilen apartıman.!arJan bir tf sahada birçok ı·erimli fııaliy~t- rakır.. ıgcr as anna ·ar~ı kiue kar,;ıı La mco,..e ekclerin 1 -
leri görillen Hikmetin istifa sc- fuıalılc yor:;ıınsuz olarak güreş kaı·~ı tarafa ilillı:i.la ihtimalini i- R-=ı·· .· ERTU.nRtJIL r"'.UHS!'11..l ·ı ııCBi,, drı'İ~ .. Ve hi krzrna}~ 
behieri ma!Cım de~dir. yupmr~ oludar<lJ. leıi sürerek Alman politikasını '- U ır. n, - Şi"'i yolculnrına da h'r İ 

Güreıı ıı.janlığına .fsmail Hal:- 1 yeceğin:z yok ya! H~m Şi~ 
kı Vefa sceiımiııtir. Yeni :ıjan:ı • 'i ay t, panayır bitti. Alan- sa1S·:>1yor.l h . ' \" . ' Al i B&.~ rollcr,k: :ı.partunanl:.ırııı yap:lınası 
muvııffakiyetler temenni ederiz. !ar aldı, satanlar sattı. i~ tıilre- on g<: €il aı..ıer,cr. ·ışıa.e ·j U D l d ~~fi • dd" 
Fudbol aj'anııo~ndan·. r;e gddi. Ye, güreşler baı:ıladı. man ve mulrn.vcwPt taraftarla-) n zım - ıol311Za ~ a 111iunır ura in [ eskidir. ..JI 1 ""• rıoın miicadtle tttfülerini ve - Şi~li mili}tcrifol'iııoJ..,u e,... 

12/1/941 pazar günü yapıla-, ( Arka.91 vıu) yem Fran.;ı.,; merkezinde muam- Zengin ı•c muht<•şem snhnefor - büyük saz heyeti - yeni riyetle memr.umız. Onlar d~ 
cak lig maçları; - - - -- --- malı bir vaı:iyı;t hiiliüm silrdii·ı' şarkılar. Müzık: SADETl'lN KAYNAK. . .' ziyade: "c~-ı1di, bay., tabirı~rif 

I<'enerbcılıçeula..,: f Mu··...,..~FERRIK jl ··· .. "t eı•-"- A k Se::ınslar:11-12.45-2.30.1.30.6.30vc9da. lebizehit .. hcdcrlc· .. Yalıuz~ 
Saat 11 FenO!'b•hc.•n. !~t""'-·J' l C 1 gunıt gtl6 erm lLCUU. nCa '"•aılllilllill iQ :.ı ~ ~ ~ ~,uu ! - li hattı, Bqo:"lıı !uı.ttı deıP' 

(B.T) Hakem.: . Selami AkA!. Gllzel bil" mUeamara şimali Afrikı<da. ngiliz zafer- ızlii3ilınıı:nı:ıımır;;;;;;;ı::zı::ı;;.:l.ım::;z::cı:ı:m::ı:ı;::Eı::zoc•ım.-ı:mm••~ ~ 
Yan bakemlerı Fikret Kavra! ve !eri, Frall(jJZ milbtcmlekcsinc llll "'~ . .,·-n• 11 olduğnndan bazı saatlerde Y". · .,..,.,_ lıa~talarıııda iİ:ı.im:ı. EN G'ÜZEL FiUl1Nt suıııuı ı & 
Halid Üzer. t He"ikta1 Çocuk Eıoir~cıne ka- yaki~tıkça bu vaz.iyetın tered- <-U an:ı hepsi ya eğlf:ıcerleu"" 

Saat 13 Beyoğiuı;por . !;;tar.- za kolu mcnfatinc olarak Kın•- dütten kurtulacağına da şübhe E L E K Bagün matinelerden başlıyarak muzik - , n[y,)!'l•r, yahuol ela cğt netf 
bul.spor. Hıı.kcrn: Hlisoü Sa,- - bsn b:ıyı·am:run dördüne müsa- Dans ve güzellik senfonisi Nefis ve ~a 1 giJiyorbu.l:r. y :i.ui ı:.bi.ıı aıı1"~ 
man. Yan hakemleri: Halit 0-1 dif 11 1/941 cumart~i günü sa- yoktur. Deh<: t SAI~A sineması hane bil' eser to.kdim edecektir. ı ca~ııız yanlaraıda bir de 4~ 
:ıııer, N.ı: Şarman. 1 at (15) den (20) ye kadar de- ı 1 ı, "' 

Saat 15 l'cnerbahçe - Stil~y- vam etmek ÜZet'e Beeiktas Aka- T YATROLllR [i B od a Me"odiie 1940 vard:r. Di}iılİil yanında en ı:; 
maniye. Hakem. Adnan 1\lon, I ıelletdc C. Ilalkevi · salonunda i E J sırık b'r erl:cğin bile asbn f 
Yaıı halrcmleri: Selami Al.al ,.e bir çaylı dans tertip edilmiştir. Şehir Ila..-ilrulide giizel bir me\-mU olan hu filıni.ıı yılılı:darı 

1
. ziikmek iudiıı:.<m ''1 oMnğı.mu ff 

Fikret Kayral. Davetiyeler her g'ıin Beşiktaş l • t bii bfürsiııiz .. 
i<ıref Stadı: Halkevinden tedarik edilebilir.1 •ii ıya rosu ELANOR PO NEL • FRED AST Al RE 1 ·-o lliıldc ~ik<ôycl elıııed 
Saat 9.15 Beşiktaş · Galata- Muhterem halkımızın bu erm-i · temsilleri j niı hat hemcıı hemen yol: ..,1'-

sa.ray (R T). Hakem: Bülentl i hayra iştirakleri rica olunur. nr.ve olarnk: En son FOX DÜ:NYA HAVADlSLERl ~uı 
Tur&nlı. Yan hakemleri: N\had __ 1..-tiklalcadde~ik<ınıl'dilu~bUBdal Ortaköy lıattmı SC\'cC·ok d7 
DorlreJı ve Fazıl 1 Bu ak.-m sarıt 20.30 du 1 Akclcruzde Harb gemileri ile tayyareler ::ırasında müdlıiş ni3 ya! 

Saat 11 Vefa - Altıntuğ. Ha- Sulh ve siikfuı i~inde bir A 9 D A L bir muharebe - İşin acemisi olduğunuz rı1, 
tem: SeEa.i Tezcan. Yan hakem 1 ba.ymma eri'üğinıY;:e lle\'ine- Yazan: Destoyc:feki sıl belli oluyor .. Bizim sevdt 
Jeri: Nej:ıt Ergi ve Nihad Dor- 1 nık, kurbruıfarıınızı ha\afa- '.Ce""lı:ıı;_·ııK\a Dram ısmuıda ScanıJar: 12.15 - 2.30 - 4.80 - 6.30 ve 9 da - .ı r m.iz hatlar vardır. Biz bu .,.. 
ten. ı rımızın l<Ornıımasın& 1>aı;1şla- nu r.k<•m s"at 2::>.30 du Suare içi numaralı koltuklar şimdiden satılınaktadJr. ı h 

Saat 18 Galatasary - Topkapı. w.lun arn kanıırya atları deriz~ 
Hakm\: Şekib Akdum,ı.n. Yan • · PAŞA HAZRETLERİ Tel: 40868 _ Kanarya hattı mı~ ~ 
hwkemlCl'i: Fazıl ve Münir Ta-j=. vayın yeııiline eczacı, lbrmı.-ı 
nmaıı. En meşhur V!yııoa 'a&Elanoın ülmez bestekarları JOHAN nıı doktor denildiğini işitnı~ 
Saat15Bcykoz-Beşiktaş.H?. I Yaohakemle:i: Muhtarı-eMü- an.ııua·, kanııryo hattı dı'"" tiJ 

lrım: Feridun Kılıç, Yan lıal<ero eyyed Güı·edin. Şl'RAVS1a oğnllan JOHAN ,.e JOZEF • ~ J-

lıeri: BU!end Turanlı ve Nejad Saat 13 Anadolıılıfaar _ A . BulercdıcıL:nYı'tı~ı._a_tiı1ıc- ş AA SİNEMASINDA EkEslekir' şey duyıııaınıııtun. 
Ergi. lem dar. lfakeın: MuzaffCl' Çi - • ._.~ ~ - Kanarya ismini biz tr~ 

Kansgümrük stadı: zer. Yaıı ha.kemleri: Zeki ve Sa- 1 vay tabelalarındaki, renk dlJI 
a-··t13G·' t "- lik o· l' b' PAUL HÖRB GER - MARİA ANDERGAST - GRETL THEİMER'in oynadım "e .,.... ... a a ""''ç · ·~1 · ' 1• ıt. .,. ' yi.siyle takmı.şıW1r ... Yaol g.V 
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Sa&t 115 Ortaköy nçlik -1 CiW.edin. !o..-': rJ il İfl e U lll::::f,,Ji U ğı?.ları kal:ı.balık değildir. 

J'eneryılnıaz, Bozkurt. Hakem· gelme-den evvel paralarım ~ 
Bahaeddin Uluöz, yıın h:ıkem- NOT: llluı edilen saatlerdP ilahi hır mucl: zevki i~irıôe yaşataeaklaıdır. Bugün \'e yarın son olarak olarak hazırlarlar. Ve istasr., 
Jeri: Necdet Gezen, Ziya l{u - baş!run:ı vnrıı.ıın yapılacak ve - ..ı 
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harl:ılcrde en büyük rolü ı r tür. " 

ıü ıııaızemevemühımm teşkn italyanın Yunanlılar 1 Alman işçı"lerine : İtalyanların 
ediyor. Jşte 13ırl t Amenka ı A erikanını 
hürriyet ve iı;tiklal uğnında . bu··yu·· k yenı· tepeler p 1 "dl r Af .k d k. 
h rp eden bütün milletlere muh- ya 1 an va e rı a a l 
tac, oldukları top, tiıfek t yyare h 
gdlıı ve ccbhane gibi harb \·ası- ezimeti Q l dl l Q r Alman iş cebhesi şefinin kagıhlarl 
taLırını bol bol temin etmek ve 
gi:ınde k J (ht tarafı 1 incide) (Bo• tarafı 1 indde) SÖylediği manidar nutuk 

rnıe rn,ra1,nı ihm edi- ' ı 
~.·or B. uıııııı içın §inıd ııeşı·n ııar<ı karargfilıının 214 numaralı diselerdir. Bu iki vak'a ile daha --tıı--

tebliğ"·ı·. ısı .. ı1ııye~ektu-. Borçlar ileride bir çok vak'alar, Adriyatik de- Nevyork, 7 (a.a.) - Alınan 
ya yııPn. ya her memleket malı- Bardiada henüz "mukavemet nizinin İtalyan kontrolü altın- iş cebhesi ~efi doktor R.obert 

- ödenecektir. etmekte olan son mevziler ayın' da değil, fakat İngiliz - Yunan Ley Alman işçilerine harbin 
. Şi.mall Amerikan milletiıun beşinci günü akşamı düşmüş • donanmasının müessir kontra- müşkül anlarında sabretmesini 

k_w;uk milletlerin hıirriyet ve i•- tür. Kıtalarımız yirmi beş gün- lü altında bulunduğunu açıkça bildikleri takdirde kapitalist 
tıkliiileri uğnında göze aldJiI denberi yüksek cesaret sahife· göstermektedir. demokrasiler mağliıb olunca ken 
~u mua_zzam ve miidhiş yardım !eri yazmışlar ve düşmana pek Arnavutluktaki İt.ıı.lyan kuv- dilerine tahsis edilen istikbalin 
1llsanlıgın istikbalinden ümid ağır zayiat verdirmişlerdir. Mal-

1 
vctleri yakında deniz yolu ile i parlak olacağmı vadetmiştir. 

k~.>memeğe bizi "evkPdeeek bil- zcme, insan, ölü, yaralı ve kayıp ana vatanlarından tamaıniyle 1ş iler o zaman ihtiyarlık ma
yuk bir harekettiı. Mihver De\·- itibariyle zayiatım12 ağırdır. ı tecrid edilmiş olacaklardır. Bu 1 aşı alacaklar, daha az c;alışacak
lellerinin pek mevsim··"ız b. . Düşmanın ToLruk üzerine vaziyetin bu kuvvetlerin mukad- !ar, ücretli mezuniyetlerden is-::; ır l.b~ 

~·;aı ile çürümüş ve ölmü.i diye yaptığı bir hava al<ını ~snaaın- deratı üzerinde nasıl bir tesir tifade edecekler ve daha iyi mes
ılan ederek dcfnetmeğe hazır- da babıiyenin tayyare defi ba- yapacağını izaha hacet yoktur. kenlerde yaşayabileceklerdir. 
!andıkları demokrasilerin ve d.e- taryaları iki dü.~man tayyaresi- Biı vAdlar dolayısiyle Nevyork 
~okra tik ruhun dünya hayatı ni dü~ürmüşlerdir. A • k j Times şöyle yazmaktadır: 
ıc.'.'.' .ne k~~retli bir •cmberck Yunan cebhesınde tarafımız • merı a - apon J "İhtiyarlayan işGilere İngil-

ote1,kıl ettıgi iste filiyat il sabit dan yapılan muvaffakıyetli bir • J" . terede bir nesildenbcri maaş ve-
uyor. r. Roosevelt'in söz! . baskın neticesinde miihim bir gergin ıg"' I rilmektedir. 1918 mütarekesin -

b.ır hürriyet ve istıkliıl havar:'. mevzi zaptedilmiştir . Düşman denberi İngiltere ahalisinin yn-
\ ~ıııın müjdeleri ı;ıbi bütün dün- tarafından terkedilen otomatik Peiping, 7 (a.a) - Amerika rısı eski evlerden yeni binalara 
Ya ufuklarında dolaııllllŞ v . silahlar ve cebhane elimize ge<:- büyük elçiliği muhafız kuman- taşınmıştır. Amerikada ise bti-

·tarib ı· P US· · danı Albay Turnage, son .,run- ·· 1 k b · t· • · "™ li kalbl~ri üm"d mı~tir. Miisaid bir tarzda cere- twı meme ete amil ir ıc ımaı 
"''Vınc dalgaları ile doldu' v yan ed~n bir ke~if kolu muhare- !erde Japon polisi tarafından A- emniyet sistemi tatbik ediJmek-
tur. rmuş- besi c."nasında birkaç e8ir alın- merikan deniz erlerinin tevkifi tedir. 

Bugu·· k"· · D ı · hiu:l~«l'Si hakkında beyanatta bu-
l
.. n u mıicadele arlık b 

1
_ mı~tır. li~man tayyare erı 

un "er " ·· .. · · ·-' b" · h.. l lunarak demi ·tir ki: 
d 

, yuzwııi kaplamıstır. , 10_ ımv .... erı ırıne ucum e · ı 
enıy t u ... ,~ · ı d' o· BI h · t Miistakbel hareketimin Japon e , mid eolelim ki son b" . mı~ er ır. ,,.ır en eım, ayya-

kanlı ihtilic Wık· · 11 r dafi bataryaları tarafından makamlarından tarziye kabul 
· ıkaları gecırı- etmek olması hllkkında talimat 

yor. Bu ~Pkilen azab ates· . . dü§ilriilmüştiir. 
de. milletler arası müna -<~;:~~ Dolal}makta olan av tRyyare- aldım. 
ruıh· ı;e""'-"'ı ı · ·-·' ·· kk b b" •~k Bu beyanattan istihrac edil · 
d 

~,ının maruz kRlmakta ol- erımı ..... en mure e ır ..,_,,... • 
ll"u tah k J·ilJ dll, t ı · ı ·· digı" ·ne göre artık hiidi.ı;e Va~ing-~ . a küm, cebir ve ~i(!clet • · ...,maıı ayyare erıy e mu-

'"' ıı;tiJa" teo bb"· 1 cadelevc ı::iris.erek bunlardan ton ve Tokyoya intikal etmiş "e us eri elı<.,Ji \"en ' -
lll•lırnlup ·d k üclinii dü<ürmüşt iir. Dizer bir tir. 

gı ece ve güncs hı- -
r:ız daha ın ~ - b. . teııckkulümiiz hava ııarllarının ··.. . c11r-nı Jr ınsanivt>t 
Uzerıne tulü edecektır. fen ğına rai;rınen mühim bir 

Am "k düşman hedefini bombardıman • erı an CümhurreiHinin ı 
"'ızluinden anlıyoruz ki Birle- etmrntir. Tayyarelerimizin hep-
fiık ,\m "k n s. doıımü~tür. , . erı a evleti yeryiiziiıı-
<],, lıuyük k .. lik b.. .. Şarki Af.rikada Sudan hu-
1(• . • .. u~ . utun milkt- 1 d d T 

r ı ın nıusa\'İ bir hay t hakkı c u ın a essenei mıntııkn~anda 
t•lm · düşnıanın makineli unsurlnrı 

aşına taraftardır. H r han•'I 

den fazla ilalyan esir edilmiş 
bulunuyordu. Muhrib süvari~i. -
nin talimatı ile hareket eden ı•e 
İngilitlerin kumandasında bu -
luııan İtalyan gemisi muhribi 
takib ederek Sollum'a gelmi~
tir. lngiliz askerleri, İtalyanla
rın kendilerini ef-iir etmelerinden 
son derece sevindiklerini ve gc-

lıir hah ·ı topı;umuZ'm atesı ile geri püs-
ano ı e milletlerin bu 

h \kkına kar ı nıku bulacak te- kürtiilmüşliir. 
~ıı l.iUerJe cidal ecl ektir ve l~- Ccbhcnin il'ğı•r mınlnkaların-
""""ım <la ke•if kollan ve top~u faali • 
suıı1 esasına ınıistenid biı a rıza .. y ti olıuuştur. 

• minin Baı·diadan hareketinden 
ere! ılört ltalyan generalinin 
bu seki~ İngiliz neferini görmek 
üzeı·e gemiye gelmiş olduklarını 
beyan etmi~lerdir. 

Harbin g~~~lcrmiyecektiı-. Kahire. 7 (a.a.) - Ortaşaı k 
Il ı l .. •ik A . · angıcındanbeı 1 kuvvetlerınin umumi karargahı
tırak etnı~;enka~ın harbe i~- nın tebliğinde, Derne ve Mar
l&kki ediı· . tabıı ve zaruri tc--

•}or,h Mih tubanın muvaffakıyetle bom -
lt~·ıcı.. bütün düny veı~ D '\'lct- bar··lıman edildiği, 'l obnık iize-
~ttı. ; tehlikenin c;:;m te k riııe taaıTnzlar yapıldııiı, iki düş-

a ~·eti Avru ı ıyetı ' man tayyaresinin düşlirüldüğü 
Uuık dur~-k tarpa harble.rind ıı 

.• ,.. aft bır düşman avcusıınun da muh-
merıke.da pek arı olan !\. t~mel olarak tahrib edildiği, ba-
nıklık vücuct çabuk bır uya 
h 

1 
a getın:li v, .. zı d~man tayyarelerinin de ha-

" eyi tesri etti Böyl "b.nıu .ı- 1s11ra ıığratıldıt';ı bildirilmekte -
hı hesaba kat . e ır §evı 
\··- D mamış olan _,.. dir. 
- evJetıer· . . ''""· Aınerik ı ı~ın muhakkak ki Dü. manın Tobruk bölgesind~-

azim veac~ gösterdiği id'.l Ilı kı Eladem h:l\'a meydanı, 1tal-
'0aret b .. ·· yanlar tarafından tahliye edil -

Yal sukutu t k'.J uyuk bir ha
ı etrn · t· l mış ve İngiliz kıtaatı, İngiliz 

Yan he~irn~tı . . l1l ır. !.al-
ınana teıı~a·'.'rrının de ayn; za- l:a\·a kU\·vctlerinin bombardı -

u etmes· manı neticesındl' kullanılmaz bir 
n.ı.•mıe_ ketlerinde ku·~·cı·, ınuw.,r , , lıale gelmiş olan ·10 tayyare zapt 
\lyeyı bir kat dalı mane 
l*klenen h ı· a.sarsacak ve etrni !erdir. 
h .· a as dakıkasını şüb Arna,'Utlukta Avlonya tekrar 

ız Yakınıaştırııcaktır · • bombardıman edilmıştir. Einala-
ııu.,.) in Cahid yAı_ç1N ra limandaki depolara bomba-

İtal~a!' nazırlar h ~~~ıü:~.üH, şi detli, yangınlar 
yatının bi r kar e- İki düşman tayyar i uü.:ıürül 1 
. Roma, 7 (a.a. l _ Stci arı m , hır İngiliz tayyaı-eı;i iiı;-
Jansı bıldiriyor: anı a- siine dörmemistır. 1 

Nazırlar me ı· · G ·ı n· ıı· ı· ceplıelerdô İng·ı· c ısı, mu~telıf arı ı ır a< ı"l) 
nin kuvv:u . 1 ız emperyalızmi. . lskenderıye, 7 (a.a.) - Noel 
lerıne ka~şı er~nt ve onun peyk- ~u Bardia yakınlarında ltal
<'den ordunun ad ramanca harb rnıar tarafından esir edilen bir 
va kuvvetle.··. onanmaııın. ha- !lg\lız çavuşu ile sekiz er, 100 
lcrınin kumı~~~n ve faşist nıilı~- ~adar İtalyan askeri ile bemlı<>r 
ıu takdirle ~eıL:;~<~ile k_ıtalan- Zıngarella adındaki kü~ük bir 
rı. yevmiyi ittifakı) an bır e'll • yelke".lt,ile !obruk'a nakledilır-ı 
ıınstır. a kabul et • ken cur etkıi.ranc bir hareketle 

0 rolleri <leği§tirer k "'emideki 15 
kyanusun b t tayfa da lıcım.ba k~hldığı tak -otc tarafında dü~ ~rafında w dırde, 115 kişiye bİı.lig· olan !tal-

dan Yaınıan şknıa.ıı tarafın- 1 ı çocu ·c;a m yan arı esir ctmi:;ler ve yelkenli-
ar ve saçma t hd· anevnı- Y• Sol!um'a g tirmişlerdir. İta!
~ nazırlar :ıec;~:r karşısın- yanlar, bittııbi ı-Jollum'a kadar 
mıhvcre \'C ·· 1 

1 ltaıy,uıın amb ı n:ı 
~r ılmaz saııç er pa.ktına karşı . ar a a scyaha l etmek mec-
lekete Yen· Adakatını ve mem _ b!frıyetin.d kalmışlardır. Bu, 
duğıı mevkii \:rupada l;lyık vl- hadısc .bır Avustralya muhri • 
yayı lngiJ•- WrecPk ve dUn _ hının suvarisi tarafından dün 
· t· ....,renın ik. "- if?a edilmiştir. Filhakika 29 ilk 
ıs ısmarcı zuını·· ı Yu,;lü ve k z 
cak olan zafereunkadedn kurtara. .. a.n~ geceııi ingarellanın yolu 
d 1 a ı ~rıne çıkan muhrib bu muh • 
ıre· c~·~ devam hususıu~da~·üca. rıptir. Avustralya muhribi ltaı. 
ıını enen teyid elmişt· 1 az. yau gemisini görür görmez ih-

f Nazı1rıar meclisi, pro;~İ.cr v tar mahiyetinde bir kuru sıkı 
".~•~t talyaııın C""" kü·"-ı .e endaht yapm t B ~ ...,. erı 

1 
ış ır. wıun üzeri-

~:" her tü~I~ ahval,, şecail da: B~ ~!yan gemisi. ?ur:nuştur.' 
.1 lınde hadı:oeleriıı büvtiklüğ"ii kiz ~snacı" top scsını ışıten se
'. '' mütı>nas·h bir taa.ı ·hareket 

1 
ngılız h•rdilerine imdart 

~ ;a' r·ltıc~!.lerille tanııwııle fıe Mı>kte oldu.tunu hissederek 
t'. 1 tıılunduğunu be~·an etmiş \'~!~anların bulwıduğu ambar 
ır. k amara kapılarını sımsıkı 

atıaınıslardır. Bu suretle yüz -

Bardia harbi fıakluudıı t.ıfsilat 
' Kahire. 7 ı a.a. l - Reuterin 

imparatoriııl{ kıtaları nezdindeki 
hu. usi muhabiri yazıyor: 

Bardiaııın dü~mesi, 1t~ly;\nla
rın maneviyatı iizerinde, Sidi 
Barı ani Ye Sollumun qori alın
masından ~ok daha şüınullü bir 
tcıilr ıcra edecektir. Sidi - Barra
ni ve Sollum, birer köyden ba"
ka bir şey değildir, halbuki Bar
dia. vali konağı, küçiik kilil!esi, 
deniz kenarmda beyaz villaları, 
olduk~a büyük tonilato hacmin· 
de gemileri alabilecek limanı ile ı 

tipik bir İtalyan şehridir Bar- 1 
dia, ayni zamanda çok iyi lah-1 
kim edılmi~ bulunuyordu. Bi-1 
rinci harici müdafaa hattının ar. 
kasında, sağlam kayalardan mü
teıı · kil tabii bir sed daha rnrdı 
ve İtalyan mühendisleri, bu ka· 
yaları kazarak içinde ~ığınak
lar ve mühimmat ve ia~e depo· 
]arı teı;is etmişh·rdi. 

Bugün Bardiaya yapılan son 
ve kat'i hücumun ilk safhaları • ı 
nın tariht;csini cizmek mümkün 
bulunmaktadır. 

] Kanunusanide günesin bat· 
ması ile bember, İngiliz bombaı·· 
dıman tayyareleri, bir pilotun de 
diğı gibi harbin en $iddetli bom
baı·,Jımanını yapmLŞ!ardır. Ağır 

bombardıman tayyaı eleri, birbi ı 

rini takib eden dalgalar halin1c. 
bütün gecP, e~asen zayıflamış 0-ı 
lan Bardia müdafaa mevzilerine 
rlarbeler indirmişlerilir. Bu hare
kiıt. 1talyanlara beklenen İngfüz 
taarruzunun ertesi sabah yapı· 
lacağı hissini vermek için yapıl
mıştır. İtalyanlar, bütün 2 ka -
nunusani günü İngiliz taanuzu
na muka \'emele hazır bulunmuş 
!ardır, fakat bu taarruz yapıl

mamıştır. Perşembt>yi cumaya 
bağlayan bütün gece, İngiliz 
hava kuvvetleri Bardiayı yeni· 
den çok ~iddetli bir tarzda bom· 
bardıman etmiş ve sabaha kar
~ı da İngiliz bahriyesine menımb 
eiizütamlar İtalyan müdafaala- 1 
rını yeniden ateşe tutmuslar -
dır. 

Şafakla beraber, filo ve hava 

kuvvetleri Bardiaya, İtalyanla -
rın bu harbde karşılaştığı en 
şiddetli bombardımanı yapar -
ken. Britanya imparatorluk or
dusu. dış müdafaalarına kal'§l 
ezici bir hücuma kalkmıştır. 

Esas piyada hücumu. impara
torluk kuvvetlerinin mü.şterek 

bir gnyretini teşkil etmekle be
ra b~r, Avustralya kıtal arı tara
f ınclaıı sevk ve idare edilmiştir. 
Saat 9.30 da, heş saattan daha 
az bir zamanda, İngiliz .rnotör
lü kolları, bütün İtalyan. müda
faalarını yarmışlar, garnizonu 
ikiye nyırmı !ardır. Avustralya· 
War ise, bu esnada, bu hn ttın 
cenubu şarki.sinde düşman mü-
Q.afıı..a~nuı kı Ptlj ·bl.eleri.ni 

1 
temizlemişlerdir. 

'lohnıkun elıı>nıırüyeti 

Kahire. 7 (a.a.) - Reııtc!' ıı

jıuısının g rb çölündeki İngi
liz umumi ..ka rgahı nezdinde ı 

bulunan hususi nıuh.ııbin bildi-! 
rıyor. 

lnı;iliz zırhlı olomobiileri ile 
hafıf muharebe tankları kayalık 
cölde üç haftadanberi Tobruk 
yakmlarında haı~ket halinde 
bultıoınaktad• !ar. imdı. Bar
di4nın sukutundan sonra Tob
ruk başlıca hedefı t kil etmek
tedir. Bu mevkiin müdafaa hat
laı-l Bardianınkilerden daha ge- , 
niş bir çevre \•ücuda getirmek· 
tedir. Fakat bu istihkıiı:nların 
Bardiadakiler kadar sağlam o
lup olmadığı ve burada tutuna
bilmek içiq kili mıktarda İtal
yan ku\TCti me\'cud olup olma
dığı malum değildir. 

Diinkü 1ngiliz tebliginde. İn
giliz kuvvetlerinin Tobruk yo
lunu garilc doğru keı;tikleriıie 

dair bir kayt olmadığına göre. 
marcsal Gruzianinin Tobruka. 
takviye kıtnlan gondernıe5i ih
timal dahılindedir. 

İ'i\·i~.re matlıuatının ) a.z•ları 
Zürih, 7 ( a.a.) - lsvı~re ga

zet<"'eri. lı:ıgilizlcrin Bardiada 
kazandıkları ınuvaffakıycti.n · c
hemmiy<·tini tamanıiyle kabul. 
etmektedirler. Ziirihde çıkan J 

Volksrech 'gazetesi. bu hususta 
şunları yazmaktadır· 

"İtalyanın Trablusgarbdaki 
ınu\;kiini sarsacak mühim bir 
tenıel taşı düşmüa bulunuyor. 

Bu harekat esnasında İngiliz, 
knra, lıa\'a ve deniz kıı\'vetleri
nin mükemmel bir .sur~ttc işbir
liği yapmağa muvaffnk olduk -
!arı muhakkaktır. ,. 

La Tribune de Lausanne ga
zetesi de, İngiliz zaferinin yapa- · 
cağı manevi tesiri kaydederek 
bu zaferin lııgiliz milletinin mıı· 
kavemetini büsbütün çelikleşti
receğini yazmaktadır. 

Sıra Tobrııkta 

Londra, 7 (a.a.) - Reuterin 
garb çölünde 1ngil,iz umumi ka
rargahı nczdindeki hususi muha 
biri Gardan Young yazıyor: 

Bardianın temizlenmesinden. 
sonra, İtalyan eepbesi, şinıdi, 
Libyanın 150 kilometre dahilin-

Londra, 7 (a.a.) - Reuter a
j&nsınln diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

Bardianın sukutu, şimali Af
rika harbinin birinci safhasını 
kaamaktadır. Mareşal Graziani
nin. geçen eylülde Mısır'ı istila 
etmek için tahşid etmiş olduğu 
250.000 kişilik kuvvetin üçte 
biri ya telef olmuş veya esir c
dilıniştir. Bu kıtalar, Graziani· 
nin biruıci taarruz ıçin seçtiği 
en güzide kun·etıeri teçkll edi -
yordu. Ke2alik bunlar İtalyan 
ordusunun en iyi tet;lih ve te~
hiz edilmiş kıtalarından mü -
rekkepti. Elimize gı>çen gana • 
imin miktarı dikkate değer bir 
derecededir. Kat'i muvaffaki -
yellerinden tamamile emin olan 
Italyanlar, ellerinde ihtiyat ola
rak ne kadar levazım ve mü -
himmat varııa bunların hepsini. 
şimdi İngilizlerin eline geçen, 
iki ileri üsı;e yığmış bulunuyor
lardı. Hatta Trablusgarbin di • 
ğer mıntakalarında bulunan mal 
zeme ve mühimmat bile burala
ra getirilmişti. Tobrııktaki ltal
yan garnizonunun hayret e
dilecek derece.de se6Siz durnıa~ı 
da bunu isbat etmektedir. 
Şimdi Grazianiyİ, verdiği za

yiattan ziyade, \'asi mikyasta 
takviye kıtaları il<' levazım te -
darik edebilmek imkanından 
mahrum kalması endi!jeye dÜ.'}iir 
mektedir. İtalyan radyosu. ltal
yanın vaziyetinin takviye edil • 
mİij bulwıduğunu bilrlirmis ve 
müdafaa vasıtalarının ~imdi an•ı 
vatanda toplanmış olduğunu i
lave etmi~t.ir. Bu sözler. İta! -
yanların Akdenizin ötesindeki 
müstemlekelerini feda etmci(i 
göze aldıklarını göstermekte -
dir. Manmafih her ne olursa ol
sun. bugün İtalyanların Trab -
lıısgarbdaki tııarruz kuvvetin" 
kahir bir darbe indirilmis \'<' 
bunun neticesi olaral{ da haı'e
k t tesebbüsü Biiırük Bri • ı 
tanvnva intU<al ~tmiş bulun -
makt.adir. ·-·----
Babaeski hüku

met konağı 
Lüleburgaz - Epey oanlan -

dan >ti esaslı bir ı;ekilde ta -
m,. lmekte olan Babaeski hii 
kılı::. t konağının tamiratı ik -
mal edilmiH, bütün devair yer
lerine yerleıımişlir. 

Pancar ekicileri 
memnun 

Lüleburgaz - Hiikümet ge
çen yıl pancarın kilosunu elli pa 
raya çıkararak züraaı memnun 
~tmi>;. elli paradan da ooemi~li. 
Bu defa elli paradan aldığı bu 
pancarlar icin daha on para ö
dendiğini ve bundan zürraın pek 
memnun olduğunu görüyoruz . 

Yol inşaatı 
Lüleburgaz Sehrimiz ile is-

tasyon arasındaki yolun tamiri
.ne ,.e Turgudbey yolunun da 
bir kısmının inşasına başlanaca
ğı haber alınmıştır. 

Valimiz ihsan Aksoy, bu hu· ı 
,.w; üzerinde tadkiklerde bu - ı 
lunmak üzere. geçen hafta !jeh-
rnni.ze gelmiştir. 1 
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Lüleburgaz - Vilayetimiz C. 
H. Partisi &ongresi, geçen hafla 
bütün kaza delegelerinin işti -
raklı-ri ve bölge müfettişi Ragıb 
Ak ·e ile \'alimiz Ihsan Aksoyun 
huzurlarile yapılmı~tır. 

Köy enstitüsüode 
Lüleburgaz - Liileburgaz 

köy en tifüsü miidür mua\'in -
liğine vilayetimizin eski ilk teil
rlsat miifetti•i B. Hüsnünun t~
yın edilip \"azifesine başladı -
ğını memnuniyetle haber aldık. 
Tebrik eder: mııvaffakiyetler 

,dileriz, 

dP k~in. b°Uyük d~n•z VC ha\•;ı 
ü..,;ü olaıı Tobrukdaıı geçmek -
tedir. Bardia ile Tobruk arasın
daki mıntakada hiç bır 1tal}an 
kıtası yoktur, denebilir. Kc-şif 
kollarımız. bütün bu mıntakay• 
kaplamaktadır. 

Tobruk müdaafaaları, iki hat
tan mürekkeptir. Bardiada yal -
ııız bir müdafaa hattı vaıdı. 
Tobrukun harici müdafaa halt! 
kırk kilometı·e kadar uzunlukln 
bir kavis ş klindedir. Dahili mii 
dafaa hattı ise 17 kilometre u-

1 zunl uğundadır. 

inşa ettiği 
gef1'.'liler 

(Bat tarafı 1 incide) 

ti. Reiskürnhur R ıoae\'elt <liin 
kongrede bir nutuk söyliyerck 
demokrasinin şampiyonlarına 
hududsuz bir yardım yapılma
sını taleb etmiştir. Bu yardım 
mihver devletleri tarafından bir 
harb ilanını intaç eUe bile mil
yarlarca doları bulacaktır. 

Londrada beyan edildiğine gö 
re bu nutuk Amerkanın nazizm 
ve fa izme nihayet vermek hu
susundaki azmini g.ö•teren en 
kat'i bir isaret mahiyetindedir. 

Daily Express gazete•inin 
Nev . York muhabirinin gön -
derdiği bir telgraf haberine gö
re Roosevelt Hitlcr ile Mussoli
niye sadece harb değil iktısadi 
bir harb ilan etmiştir. 

Daily Express gazetesi basma 
kalesinde Rooscvelt tarafından 
söylenen nutkun tesirlerini şöy
le hüliuıa. etmektedir: 

1 

11Het· ne olursa olsun An1e1 i· 
kanın muazzam endiı ri kun·e
ti şimdi mütecavizlere karşı mü
cadele eden milletlerin eınriııe 
verilmiştir. Bütün bu zenginlik
ler silüh şekline inkıliıb ederek 
harb meydanlarına scYkedile- ı 
eeklerdir. Hiçbir kanıuıi delil. 
diktatbrlerin hiç bir tehdidi bu
na mani olmıyacaktır. Gemiler 
tayyareler, tanklar. toplar bize 
gönderilecektir. Bütün Ameri
kan siyaseti hemen miinlıasıran 
bu maksada teveccüh edecektir. 

Daily Telegra.ph gazetesi bu 
beyanat hakkındıı ·u tef idcrdP 
bulunmaktadır: . 

Rooı;evelt Amerika cüı;ııhur 
reiı;inin haiz olduğu bütün olo
riteyi kullanarak memleketinin 
istikbali en kat'i surette naziz
me ve faşizme kar~ı giri ilen 
mücadeleye bağlı bıılundıığııııu 
süylemiştir. Reisie"' .hur Ame
rikan siyasetinin üc prc·nsi.p il~ 1 tarif edilebileceğini kaydetm 3 -
tir. 
1-Milli müdafaa, 
2. - DiktatörlCTle mücadele 

halinde bulunan ınil!etlcre tanı 
bir yardımda bulunmak, 
3- Hitler ve.Mussolinive kı>r 

·ı sarih ve kat'i suı etle· rc,.he 
almak. 

Amerika hi{'.bir zaman dikta
törlerin tahmil ettiği ır ulll'ı i 
kabul etmiyecektir Roosevelt 
lngiltere imparatorluğu i'c müt
tefiklerinin harb meydanlarında 
Amerilwn kıtalarına değil Ame
rikan fabrikalarının mıınzzaın 

imalatına ve mali yardımına ih
tiyaçları olduğunu uilm ·kt<•dir. 
ReiBicümhurun bir tabıri ,. lıilP 
bu mali yal'dım milyarlarca dıı
lara baliğ olacaktır. Bu itibnıh 
Roose\'elt böylt• bi; siyasetin 
tatbiki için kongıeden cok mık· 
tarda tahsisat kabul edilmesini 
milletine emniyeti olaıı bır <'.'fin 
ifadesiyle istemiştir. 

Tecavüze karşı y pılan bir 
muharebe münasebet•yl Amcn
J·anın taahhüdJerine SC•n dererP 
s:ı.d\I{ kaldığını tccrilbc ile öğ .

1 
renmiş bulunuyoruz. Şimdi oldu
ğu gibi ınazirle de AlmaHva 1ıür
riyetleri için çarpısan milletlere 
karsı gösterilen en ufuk bir ·;em 
pati kar~ısında tehdidlcr savur
mustu. Bu sefer rci icümhur, 1 

Reich 'ın kalesini temellerinden ı 
sarsacak \'C askerlerinin cesare
tini kır~c1k olan bir cı-vabla bıı 
telıdidler istihfaf ctmi9tir. 
;vvvvvvv""~VVVV"o 

Tayinler 
Ankara, 7 (Hususi) - Tapu 

kadastro 1~-ıt işleri miidurlüğune 

mezkur müdürlük muavini Ke
mal, Derik kaymakamlı.Tına 

Gevas kaymakamı Lutfi, E!J.-
7.ıı; maarif müdürlüğüne h. r 
ilk tedrisat müfettişkrinden • • a

~d tayin e<lilmi !erdir. 

-·-•o«--

Evin kapl"sını kırmış 1 
Balıkesir - Anafartal:.r ma -

hallesiuden Mehmed Kulağıde
!ik isminde biri dün k kol:l 
müracaat ederek, Dink (!er ma- 1 
hallesin de oturan knr<ler;i tbr~ -
lıiın Kulağıdeliğin, kimse olma. 1 

dığı bir anda kapının kilidini 
kırarak. evinin eşyalarını dı • 
Rnrı attağını ve Emine adın • 
daki kadına da harekette bulwı 
duğunu iddia ettiğinden suçlu 
İbrahim Kulağı.delik zabıta ta
rafından yakalanm1§ adliyeye 
verilmiştir. ı 

(Bot tacafı 4 üneUde) 

- Hep kendi derdlerinizi an
lattınız. Yolcuların çabuk ve 
sardıılyaya dönmeden seyahate
debilmeleri için aklınıza hiç bir 
çare gelmiyor mu? 

- Ara istasyonlarının bazıla
rını k-ldırmalı? Sonra Galata
saray, Tepebaşı, Karaköy. Tak
sim, Fındıklı gibi büyük dura.it 
yerlerinin müşterilerini alabil -
mek için kalabalık saatlerde 

Beşiktaş - Karaköy; Eminönü • 
Taksim; Karaköy . Harbiye ara,. 
sında. yeni seferler tesis tem<'li. 
Kıt'a farklarını kaldırmalı .. Telı: 
bi Jet kabul edilmeli ve bir de 
maaşlarımıza zam yapılmalı? 

- Ne zammı? 

- Hayat pahalılığını karşılt-
yacak bir zam ... 

• • • 
Muhtelifülcin yolcular oldu

ğuna göre, yolculann düşündük
leri çarelerin de muhtelifülcina 
olacagı tabiidir. 

Bunların ~ok kı~a bir hülıisa.
sı: 

1 - Kısa mesafeli yokularuı 
zararı düşünülmek ı;art.iyle kıt'a 

farkının kalkması. 

2 - Aktarma usulünün l<abu
lü. Çünkü kalabalık olan saatler
de kısa meı;afeli seferler ihdası 
lüzumu ii..şikar olduğwıa gönı 
mesela Karaköyden; Karaköy . 
Harbiye tramvayına binecek biı 
yolcu ayni biletle Şişliye gitmek 
imkanını bulmalıdır. 

3 İhtiyaç gözönündı' tutu· 
!arak ara istasyonları kaldırıla
bilir. 

4 - Kapah duraklann hiq ol
maz..«a gelecek kışa kadar yapıl

ması.. 

5 - Kontrol fazlalığına biı 
nihayet \'Crilmeli.. Bir tı·amvay, 
üç kontrol memuru birden kont
rol ed r;;e hail< pek tabii olarak 
sinirlPnir. Ve komrollara bilet· 

!erini leblebi gibi yuvarlak bir 
halde verir. Halbuki vazif inı 

yapmaktan baRka bir kabahati 

olmıyan memurların böyle ha
karetlere maruz kalmalarının ö
nüne geçilmelidir. İstanbul yol
cuları bır seferde iic kontrolduı 
geçirilecek kadar lıa.>;tan aşağı 

do andİncı değild.r. Keza bilet
çilerin de hepsi sahtekar değil

dir. Hem zaten konlq~llara ve
rilen maaş mikrları, her halde 
kontrol.surluktan hasıl olacak 
hataların zararından kat kat 
fazladır. 

6 Tramvay idaresi her !lCY· 
den evvel runnıe hizmetiyle mü
kelleftir. Kaldı ki bu idare be
lediyeye yani hırliye bağlı bir 
idaredir. 

Halbukı tramvay idaresinin 
ı;aat 11 d n sonra •·kalabalık y<ıl
cu var:,. diye Beyoğlundan tram 
vay kaldırıb <hl. "az yolcu olu· , 
yor . ., diye İstanbul tarafından 
Beyoğluna. tram\·a)r İ~letmcme

si onun tüccar zihniyetiyle ha· 
reket ettığini gösterir. Çünkü 
işleri gece 12 ye kadar olan va· 

tandaşlarİn adedi ıı.z da olsa "
ve gitmeğe hakları vardır. Vıır
dır amma gel g lelim tr.ı.mvay

larda insanlarla sarrııaş dobş o
la ola nihayet in;;anlaşmışlardır. 
Yani çok 1<0s diıılemi'J]erdir. 

~!Hadi 

Balı kesirde 
lig maçları 

Balıkesir - Lig maçlarının 

ikinci devresin~ merkezde pazar 
günü saat 1 te bırmci ve ikinci 
klüpler ve saat 15 de de üçün
cü ve ikinci klüpler arasında de
vam edilecektir. 

Marmara künıcsınde Sarıköy 
ile Bandırma, Ege küıne•inde 
Gömeç - Zeytinli ve Edremid • 
Havran klübleri karşilaşacak· 

!ardır. 

Merkez klüblcnn hakemi Mü· 
nir Yenal, Maı mara kümesi ha· 
kemi Şuuri Sümer, Ege kümıo;i 
hakemi de Enver Şaylandır, 



Sayfa 6 

Uzandığı şezl.ongtan doğrula- ı 
rak pencereden dışarıya baktı. 

Tabi.at ne güzeldi. Yıldızlar ne 
9l!Vİm.li parlıyordu. Ağır, aiır a
yağa. kalktı. Pen<;ereye doğru 

bir kaç adım atlı. Durdu. Saate 
baktı. Kendi kendine. 

- Tuhaf! . Diye seslendi.. 
Şimdiye kadar gelmeliydiler. 

Pencerenin önüne gelerek ba
şıııı cama dayadı. Ve mehtabı 
emmeye başladı. Ay yuvarlak 
ve parlaktı. Gözleri çabuk ka • 
maştı. Ve yumdu. 

Biraz daklı. Kendıni kaybetlı· 
ği eına.da, kapı hızlı, bızlı çalın

dı. Ani silkindi \'e ko~arak ka
pıyı açtı. 

- Oh .. Nerede kaldınız? Ya-
nm saattir sizleri bekliyorum. 
Boşgeldin Cemil.. Sen de, şair .. 

Pardesüsünü acele giydi. Hep 
beraber dışarı çıktılar. 

• • • 
Her nedense tiyatro bu akşam 

pek kalabalıktı. Ü~ünü kapıda 
karşılıyan şişman Ermeni mü
dürün yüzünde, ağzım ~lakla
nna kadar ayıran yağlı ve tit
sllslü şi~ı.ıan elleıini sallıyarak, 1 

tek bıt terc~süın vardı. Or.ları, 
neş'e içmde localarına kadar gö
türdü. 

rinci perdesini göstenyordu. Ka
ba ve biçimsiz giyinmiş aktör
lerin kalabalığı arasında, genç 
kız, da.ha yüksek bir alemden, 
bir varlıkmış gibi, kımıldanma
ya başladı. Orkestra icab ettiği 
için iki bölüm çaldı ve dans ba.~
ladı . 

Genç kı:. dansederken, hır ne· 
batın suda dalgalanm881Ilı an
dınyordu. Bununla beraber şa
şılacak derecede favsolu ikugö 
şı1acak derecede kayıtsızdı. Sesi, 
güzel olmakla beraber, ton ta
mamen falsolu idi. M.ısrala

nıı_ biitün ba.yatiyetini uzaklaştı
nyordu. 

Orhan, ona bakarken ani sa
rardı . Şaşırmıştı. Çaresizdi. 
Dostlarından hiç birisi, kendisi
ne bir şey söylemeye cesaret e
demiyordu. Evet! Şüphesiz ar
kadaı;ları da kendisi gibi müthiş 
sukutu hayale uğramışlardı. 

İkinci perdeyi beklediler. Fa
kat heyhat! Orada da ayni idi. 
Parlak ziya altında çok cazib 
görünüyordu. Fakat, oyununun 
tiyatrovariliği tahammül edil -
mez dereceye varıyordu. Devam 
ettikçe. daha kötü oldu. Hare- .

1 
ketleri, Kittikçe sunileşti. Bu, a
paçık muvaffakıyetsizlikti. Hat-

1 
ta, bir aralık, seyirciler o kadar 

· · · · · · · · sıklldı ki, yüksek sesle konuş· 
Cemil, Orhanın kulağına eği- maya \'c ıslık çalmıya başladı

lerek birşeyler fısıldadı. Orhan la~. 
ani kızardı. Şair: İkintı perdenin sonunda, Ce-

- Ona aldırma Orhan, dedi. mU ayağa kalkarak pardesüsü- ti 

Ben ne demek istediğini anlıyo- nü giydi ve: 
rum. Ve bu kıza inanıyorum. ~ Kız çok güzel Orhan dedi. 
Senin sevdiğin bir kız herhalde l Fakat oyruyamıyor. Haydi gi· I 
harikuladedir. Vt>, dün anlattı- delim. 
ğın şekilde, tesirlere malik olan DE'likanlı sert ve acı bir sesle: 
bir kız, seı;me ve asil olmalıcbr. I - Hayır, dedi. Ben kalaca
Bu kız, şimdıye kadar ruhsuz ğııİı .. Bu akşamınızı ziyan etti
olanlarıı ruh verebiliyorsa; ha- 1. ğim için çok müteessirim. İki· 
yatları karanlık olan insanların ı nizden de af dilerim. 
içınde güzcUık duygusu uyan- - ı->c·vgili Orhan, dedi. Bana 
dırabiliyon;cı, o zaman bu genç kah,.,;n ~evgilin bu akşam has
kız, senin peresti~ini haketmi~- J tadır. 
tir. - Keşke hasta oLqa ... Fakat , 

Orhan, Şairın elini sıkarak: 
- Teşekkür ederim, diye ce

vab verdi; beni anhyacağını bi
lıyordum. Cemil hep böyledir .. 
Fakat.. işte orkestra... Dikkat j 
eL. Biraz sonra perde kalkacak 
ve sen kendisine bütün hayatı
nı vereceğin kızı görecekHin. 

Biraz sonra. alkış tufanı için
de Orharun sevgilifi sahney~ 

gırdi. Evet! Sevimli \'C ~ekicı 

bır güzelliği olduğuna da şilphe 
yoktu. 

Şair ayağa kalkarak alkışla

maya başladı. Orhan, hareket
siz ve rüya görüyormuş gibi 
gozlerini sevgilisinden çekmeden 
bakıyordu. 

••• 
Sahne (To"ka) operasının bi-

Sandalcılar kendi kendilerine 
öteden beriden konıL5uyorlardı. 
Biri dediki: 

- Ne fena hava? 
Arkadaşı cevab verdi: 
- Çok sürmiyecek. 
- Neye yaradı? Bugün balık 

?lmadı. ı 
-Adam sen de! Allah yann 

kısmetimizi verir. 
Üçüncü de muhaYereye ka

rıştı. 
- (Hansen) in ağları akın

tıya kapılmış. 
- Paralanmı~ mı! 
- Ne paralanmış? Takımiyle 

gitmiş. 

- Vah vah. Zarnllı adam fa
kir de. 

- Ya! O b~ar~nın beş çocu
gu da var. 

- Baııka ağı <la yoktur değil 
' ? 

mı. 

- Ne gezer, onu da Q<>n; ile 
edinebildi. Elan bedelini ödeye
m~"<li. 

- Şimdi ne yapacak? 
- Hiç! elleri böğründe kal-

mu;. Akşam gördüm. Pek mUte
essır idi. Adeta teessüründen 
"lıyacak uereceye geldi. 
- Doğrusu pek acıdım. Mua-

venet kabil olsa. • 
- Elimizden ne geliı ki? Bi

ırm de halimiz meydanda. 
- Doğru! Fakat bize nasıl ol

sa biri lazım değil mi? Hanesini 
ı;ündelik ile yanuwza alınz. 

- Hele bakalım eve gidelim 
ele. Zaten de geldik. 

Muhaverelerinden balıkçı ol
duklarını anladığım Uç kişi ha· 

hana sadece hisııiz ve aoğuk gö
rünüyor. Ra.ştan a.<>ağı dcği" -
miş .. Diin akşam büyük bir sa
natkardı. Bu gece, ancak, ale
lade, orta, hatta fena bir aktris· 
tir. Haydi, siz gidin .. Ben yalnız 
kalma~ iııtiyorum.. Görmüyor 
musunuz ki, kalbim par<;alanı

yor. 
Ve iki genç adam, beraberce 

çıktılar. 

• • • 
Son (>erde hemen hemen boıı 

sıraların karşısında oynandı. 

Nihayet, perde müstehzi gülüş· 
melerin üzerine indi. 

Oyun biter bitmez, Orhan sah 
nenin arkasındaki, aktörledn o
dasın« fırladı. Sevgilisi orada, 
tek başına duruyordu. Hayret!. 

kikaten insaniyetli, merhametli 
adamlar imiş. 

Ağları akıntıya kapılan Han· 
sene muavenet etmek hususun- . 
daki fikirlerinden de bu anlaşıl- / 
mı yor mu idi ?Binaenaleyh iyi a
damlara tesadüf etmiş idim. 
Balıkçılardan biri kırk beş elli 
yaşlarında vardı. Fenerin gayet 
hafif ve donuk ziyası altı!lda 
tahmin edebildiğime göre diğer 
iki balıkçı yirmi ile yirmi beş a
rasında idi. Fakat iri vücudlu 
ve kuvvetli adamlar idiler. Bi
raz sonra köyden içeriye girmiş
tik. 

Daracık bir sokağı takib edi· 
yorduk. Küçücük köy evlerinin 
kısmen tahta ile kapalı pençe
relerinden akseden ziyalardan, 
balıkçı reisinin elindeki fenerin 
ışığından başka· sokaklarda bir 
şey görülmüyor, Münih sokakla
rında.ki gayet parlak ziyalı fe
nerlerden eecr bulunmuyordu. 

Balıkçılar bir kapının önünde 
durdular, delikanlılardan biri 
kapıyı anaktar ile açtı. İçeri gir
dik. Biliıhare bu iki delikanlının 
babası olduğunu anladığım ba· 
lıkçı reisi oğluna: 

- Emil? çabuk anneni kaldır. 
Dedi. 
Balıkçının evi ıki kattan ıba-

ret; fakat temiz ve düzgün idi. 
Balıkçı bana: 
- Biraz sabret delikanlı. 
Dedi Bu sırada yukarıdan bir 

kadın sesi: 
- Ne oldu? Ekers! 
- Aııağı gel! Nehirden bir 

adam kurtardık. 

Adres: 

YENİ SABAH 

İstanbul, Babçekapı caddesi No. '1:1. 
Emekli subaylardan Harb malfılu 

TEK KOLLU CEMAL GÜVEN 

• 

8 tkiııcl!mnnn IMl 

1 İ 1 
ı "'\! 

_D_e_vl_e_t _D_em_ir_y._o_II_a_ı•_· _Ia_"n_I_ar~ı "Veni Sabah,, ın Sıhhatini sevenler 
Muhanuncıı bedeh 1940 lira olan 20 aded •lokomotif kazanlarını Yt- ·ı A f" ti 

kamuk ıçin bezlı ve dışı helezoni telli !Astik hortum 12XIOX35X53> açıl< 1 an ıya arı 
eksıltme usulile satın al.ın::,çaktır. Münakasa 20/1/941 paz.arlesi gunil saat 
11 de SirkKide 9. işletme binasında A~ E. komisyonu tara!ından yapıla-

Namlı Kayserili ( APIKOGLU) Türk 
sucuklarını her yerde arayınız. 

-~ 1 h isteklilerin ayni gün ve si:lattc kanun! vesaik Ye 145.5 lıra teminat.la 
komisyona müracaa.tıarı l<iı.ımdır. Şartnameler paraSJz. olarak komjsyon- Başbk maktu olarak 750 T aklidlerden sakınınız. Taşra 
dan verilmektedir. (44) I · Birinci eay1ııda santimi 600 

• • • tkincl " " 850 
• • • 

sıparışı muntazaman 
kubulan iı.dihanun önlennıeı-;ı .için 12/1/941 Paz.aı- günü Haydarpaşa _ An- ÇÜDCÜ " " 800 

Muhteren1 halkımııa bir kolaylık olmak üzere baJram mti.nascbetJle vu-ı U 

kara arru;.ında mevcut yolcu trenlerinden başka Haydarpaşadan 14.25 de Dördüncü o '' 100 g~nderilir. 
hareket etml•k ve Ankaraya saat 6.5'l de varmak üzere 14 nwnaralı kata- Beşinci " ,, 75 
rın da bir güne mah~us olarak ı; e'ere konulacağı Hlin olunur. A.Jtnıcı: ,, ,., 50 

===z=o=n=gu=ıd=a=k=de=ft=e=rd=.=:;=:~:ı::ı ın=d=an=== ..,_K_urba_n_B-ayr_amın_da_Tür_k -H.---!f Yoğurtçu Ekşinozlu A. HALiD .,_I ---ı 
21 gün ınüddetle kapalı zarf usulile eksilt.meye çıkarılmış olan "e va Kurumuna yapacağımız yar- Sayın dost ce mtiştcrilerinin Kurban Bayramını tebrık ile kesbi 

3/1/941 Per~enbc ~nu ihalesi mukarrer bulunan 20768.67 lira keşı.f bedeni dmıla, tabiatin gazabına uğrıya- &eref eyler. 
Zouguld<ık Vilayet hükürnet binrtsı bahçe dıvarı taınırat.ına talıb vkn·ıa- ruk, karakış ortasında yersiz yurt. Bu münasebetle pek yakında: Yeni yogurUarımızın gelece ... 
dığı ı..ıdan 2490 sayılı kcınunun 40 ıncı maddesi mucibince 3/1/941 tanhindcn suz kalan vatandaşlara da eliinizi tini tebşir eyler 
itibaren bir ay müddetle pazarlıga bırakllmış ve bu müddet çıkacak talıbi- uzatmış olacağız. / 

ne pcı.:tcıdıklo ıhal~i t.ak~rrur etn1işür. •-------------• ı ARNAVUTKÖV 1 IR 
Keşif \' C şarnnmeleri görn)ek isfeyenlerin Vilayet Nafia ıuudürlugunc Sahibi: A. Cemaleddln SaraçoAlu l R A D Y O 

ve taLib olaııların deltardarlık makamında müteşekkil komisyonu malı'1ı· Neşriyat Miıdtırü: Macid Çetin 
1 Akıntı burnu çeş- '-----i 

suna 1557.50 liralık teminatı muvakkale makbuzları veya teklJt mektubla- Basıldığı yer: (H. Bekir Gürooylar meye bt'fı'şı'k 1 / 8 1/1941 ÇARŞAMBA 
rilc birhktc müracaat edebile<:ekleri il3n olunur. (100) ve Cemıleddin 8-araçoğlu matbaaıı) ~----------~ 

BüD<®<eülK Gözleri, görülmemiş bir ateşle 

yanıyordu. Onda herşey ışıldı

yordu. 
Orhan içeri girince, kız, ona 

baktı ye sonsuz bir sevincin ay- ! 
dınlattığı yüzünii, ona doğru u
zatarak: 

- Bu akşam ne kadar fena 
oynadım, dedi. 

Delikanlı: 

Müthiş .. Müthiş, diye inle
di. Pek fenaydın .. Hasta mısın? 

- H<tyır!. Fakat anlıyemad~n 
mı Orhan? 

- Neyi ? 
- Bu akşam bu kadar düşük 1 

olduğumu? Ve niçin daima b<iy-
1 

le olacağımı? 1 
- Hastasın .. Niçin ovnadm?j 

Herkeı; Rtnden sıkıldı. 

Kız, onu dinlemiyor gibiydi. 
Sevın~ten sarhoştu. Ve ruhunda, 
büyük bir saadet hüküm sürü
yordu. 

- Orhan! Orhan! Seni tanı
~1adan önce tiyatro, hayatımın 
tek hakikatı idi. Yalnız, sahnede 
olduğum zamanlar yaşıyordum .. 
Bugün Toska, yarın Jubet .. Ö
bürgün Margrit.. Beatrice'nin 
sevinci benim sevincimdı. Fakat 
bir gün karşının sen çıktın .. Ba
na, asıl güzelliği gösterdin .. Ru
humu zindandan çıkardın .. Bana 
hakıkatı öğrettin.. Oh l Benim 

güzel sevgilim! Bu gece, haya- J 

tımda ilk defa olarak, bunca za- ! 
mandır içinde oynadığım bu boş 
alayın kofluğunu, sahteliğini, j 
manw;ızlığını gördüm. Bu ak . 
şam, ilk defa olarak anladım ki, 
karşımdaki aktör çirkin ve ka· 
bacbr. Bahçedeki ay ışığı sahte, 
manzaralar bayağı, söylemeye 
mecbur olduğum sözler yapma-' 
cıktır. Sen bana aşkın hakikaten 

1 
ne olduğunu anlamayı öğrettin. 
iilevgilim ! Sevgilim ! Gölgelerd n 

yoruldum. Bu gece sahneye ~ı- ı 
kınca artık bir -şey yapamıyaca
ğımı anladım. Islık çaldıklarım 

duydum. \'e gülümsedim. Onlar 
bizimki gibı bir aşktan ne an
lardı .. Orhan!. Tiyatrodan nef
ret ediyorum. Beni al, götür. Bu 

1 

fena oynamamın neye delalet 
ettiğini şımdi anlıyor musun? 

Delikanlı kendisini kanapeye 
attı ve inler gibi: 

- Aşkıını öldürdün, diye fı. 

sıldadı. 

Kız, bu söze inannııyarak sev
gilisine baktı ve güldü. Kalktı .. 
Sevgilisinin yanına oturarak, 
küçük parmaklanyle saçını ok
şadı. Orhan, kızgın ayağa kal· 
karak: 

- Sen benim aııkıını öldür
dün, dedi. Artık hiç bir tesirin 
kalmadı. Seni seviyordum. Çün-

kü, sanatın ve zekan vardı. Şim-
8.00 
8.03 
8.18 

Program 
llaberler 
Mıizik 

18,45 Çocuk 
saati 

19.ı5 Müzlk di bunlar yok.. Sen sa.htesin .. ı Gazinosu sahibi 
Seni artık hl~ görmiyeceğim, LJDJA MARKQ ı 8·

45 
düşünmiyeeeğim .. Sanatiıı olma-

12.30 
yınca sen bir hiçsin. Sayın mii§terilerinin hay-

1 

ı2.s3 

E\ kadını 

* P1·ogram 

Müzik 
Haberler 
Mıizik 

1 19.30 Haberler 

1

19.45 Müzik 
20.15 Radyo 

gazetes; 

120.45 Müzık 
21.10 Konujlllll 
21.25 Müzik 

Kız sarsıldı. Titriyordu. lıl••ıiıramlliililarıil.ıiiruiiiiıikuw;ö;t;;.lulaiiWir'9•rr' 12.50 
-Ciddi mi söylüyorsun Or- f - ı 3.05 

han? ~~!!nti? ~;,lıL0o~!.?~ı;.K ıı::.:: 
Kız ayağa kalkarak ona sa- Radyo-elektromekanik l 18.03 

rılmak istedi. Orhan şiddetle ge-

Müzik 

* Pı·ogram 
1 21.45 Müzik 
122.30 Haberler 
1 22.4!) Müzik Muıik 

Konu!;ima ı 23.25 Kapanış tamiratı J ıs.3o ri itti .. Kız, kendini onun ayak. 
!arı •--•- d • 1 Gtı1ata Har3ççı sokak No. 2D .-------------· na &l.&l-UJ\., ora a, çignenme-

her nevi radyo (Mp.ı·konı, Spar- 1 B o R s A miş hir çiçek gibi kaldı. l ton, Midvest1 Filko, F.lips, R. 1 
-- Orhan! Orhan! Beni ter · ı c. A. illı.) • ölçü ôlelicri, elek- 1 

ketme! Buna tahammülüm yok.. tnkli hesap, yazı, teksir maki- 7 İkincik3nun 941 
Sen beni, bu akşam için affetmi- neleri - Buz dolaplıııı, lııliımum Açılıı .,6 
yecek misin? .. O kadar çok çalı- elektrikli makineler • Motör -

Ier, Doktor ve Dif; Tahibi dlct
şacağım ve terakki etıniye gay· 

leri. Nasyonal para kasalaıı ta-
ret edeceğim ki! Ah, beni terket- i miratını 23 senelik tecrübe ve 
me ! ihtısar;ına dayanarnk yapar. 

Mustarib bir hıçkınk nöbeti ~--••••••••• 
genç kızı boğdu. Yaralı bir hay
van gibi yerde sürünüyordu. 
Fakat onun hıçkırığı Orharu sı
kıyordu, "Ben gidiyorum,, dedi 
ve odadan dışarı çıktı. 
Kız sessiz ağladı. Küçüle elle

ri kör gibi uzandılar ve onu a
nyor gibi göründüler. 

Ecnebi seyrisefain şir-' 
ketleri ve armatörler 

lcapartıı 

Londra 1 Sterlin 5.21 
New • York 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 lsviç. Frc. 29.6875 
Alina 100 Drahmi 0.9975 
Sofya 100 Leva 1.6z25 

Madnd 100 Peçeta 12.937l 
Belgrad 100 Dinar 3 175 
Yokobaına 100 Yen sı.İ375 

3tokhoim ıoo tsveç kr. 31.0()' 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ergoni 19.79 
1938 % 5 ikramiyeli 19.55 

Ertesi gün, sabah gazeteleri, 
genç kızın, od881Ilda ölü olarak 
bulunduğu haberini veriyorlar-

Cemiyetiniu heyeti umumiye-si 
ı4 K;lnunusani 1941 tarihine müsa
dif Cuma gunü. tam ~aal 11 de Gala
ta, Kuto hanında 7 nun . <.ıralı dairede 
vuku bulacağını mezkür Cemiyet a• 
zalarına arz ve teşrifleri r;t.' a olunur. 

Ruzname 1 Turk Ticaret Bankası 
Sivas - Erzurum 2 19.19 

dı .• 
Oğuz Ö'Ldeş 

A tertibi namJlla ) -
19-40 Mesaisi hakkındaki rapor~ bi,- ·~~~:;'.~~~~~~~~.,.,,,,~ 

lançonun Lasvibi ve çıkan idare hcy1 = _.,,,. 
etinin ibrCo1sı. 

Yeni idare heyetinin s~ılmcsi, 

1941 seneoi için iki hesap mıiraJ<ıt>I' 
nin ~çjlmcs1. 

Öğleden sonra madam ısJ !um. Biz de onun önünü almağa 
çalışacağız. O nöbettir, hastalık 
eseridir. 

İki gün kadar hasta yattıktan 
sonra iyileştim. Balıkçı ailesine 
bütün sergüzeştimi anlattım. 

1 İnsaniyetli kadın bir balıkçı 
mecbur bulunduğumdan şimdi· kadınınn söylemeğe mu!Uedir O· ı 
den yatacağım. Zaten vakit ge- lamıyacağı bir çok nazik lakır
ce yarısını geçti. Sabah yakın. dılarla bana neler söylüyordu. 

Bir çalgıcının seyahati 
128 

komşu kadınlardan birkaçJ111~ 
beni ziyaret etmek maksadılld~ 
bulunduklarını haber verdi. J3C 
sıkılacağımı söyledim: 

- Yok oğlum! Burada .kiı1J# 
kimseden sıkılmaz, sılulacak o; 
varmış? Bir kusur, bir kabab'. 
olmadıktan sonra insan başl<1 
sından niçin sıkilıb utansun? 

Cevabını verdi. 
Sesini işitmiş olduğum kadın: 
- Vah! Vah! 
Diyerek paldır küldür merdi

venlerden aşağı indi. Beni sır
sıldam bir halde görünce küçük 
oğluna: 

- Emil! Büyüle odayı aı;.. 
Dedi, beni kolumdan tutarak 

yukarı götürdü. Kadın odanın 
dolabından bir takım çamaşır 
çıkardı. Oğlu beni güzelce soy
du, kuru çamaşırı giydirdi. Bi
raz sonra arkamdaki yaş çama
şırın kiıffesini çıkarmış, insani
yetli balıkçıların verıniş olduk
ları eskice fakat son derece te
miz gömleği giymiş idim. Balık
çı reisi de karısı ve diğer oğlu 
ile birlikte yukarı çıktı. 

Karısına: 
- Bu delikanlı sudan çıktı. 

Hava da soğukça, odaya biraz 
ateş getir. 

Emrini verdi. 
Bu fakir balıkçı kulübesinin 

m~fruşatı gayet sade olırıakla 
beraber her şey temizdi. Odada 
büyücek bir dolab, Uzeri temiz 
örtülü iki büyücek ot minder, 
dört sandalye bir masadan baıı· 
ka bir şey yoktu. Duvarlar ba
lıkçılığa aid bir takım kaba re
simlerle süslenmişti. Kuru ça
maşırları giyib bir köşeye çe-

kUdikten sonra vücudüınde bir 
titreme hiti;ıl oldu. Adeta üşü
yor, donuyordum İsminin E
kers olduğunu öğrendiğim ba· 
lıkçı reisi bu halimi far ketti: 

- Üşüyor .musun oğlum? 
Demekle: 
-Evet. 
Cevabını verdim. Oğulların

dan biri: 
- Elbet iışıiyeceksin, sana 

biraz rom vereyim. 
Diyerek ayağa kalktı. Uolab

lardan birini açarak büyücek bir 
şişe çıkarcb, elime verdi. Babası 
da: 

- Emıl ! bir de kadeh ver. Şi
şe ile içemez. Bizim gibi alı~ık 
değildir. 

Dedi. Bu adamlal'ln '.IC söyle
diklerini, ne yaptıklarını layikiy
le işıdib göremiyordum. Başarı
da bır sersemlik hiisıl olmuş, 
gözlerim kararıyor, kulaklanm 
uğulduyordu. Rom dedikleri acı 
şeyqen bir iki kadeh dolusu iç
tim. Vücudüm biraz ısınır J!'İ bi 
oldu. Balıkçının karısı l)day.a. bir 
mangal dolusu ateş getirdikten 
sonra derhal güzel bir yatak 
yaptı. 

Allah rahatlık versin oğlum. 
Çoeuklanm ile kanın lAzım ge
len hizmetleri ifa edeceklerdir. 
Ben sabahleyiµ erken kalkmağa 

Diyerek odadan dışarı çıktı. Biraz teessürüın geçer gibi ol
Balıkçı reisinin tavsiyesi üzeri- du. Kadının ricası üzerine AJ. 
ne yatağıma uzandım. Yorganı 1 ferdle nerede buluşup nasıl ah· 
başıma çektim. Rom dedikleri~ bab olduğumuzu, biribirimizi ne 
içkinin tesiri gPçmiş olmalı ki kadar çok sevdiğimizi, öküz nra· I 
yine üşümeğe b~ladını. Bir ka-1 balarından atladığımızı, bakkal
deh daha istedim. Balıkçının E- \arla kavgaya tutuştuğumuzu. / 
mil namındaki oğlu: Alferdciğiıiıin Münibde Mösyö 

_ Baba böyle olmaz. Bu ço- Brommerin hanesinde başına j 
cuğa bir çay kaynatalır.ı. gelen vak'ayı şiınendtifer araba· 

Dedi. ları denilen o menhus arabalar- ı 
Babası ile iki oğlu bana bir da madam peynirci ile nasıl eğ

iyilik bir hizmet yapmak için lendiğiınizi, şimendüfer arabası
ii.<lcta birbirleı·ıyle müsabaka e- 1 nın devrilib altında kaldığımızı, 
diyorlardı. • 

1 
hüliısa bütün vekayii baştan a-

Emil çay ibriğini almak için şağı Jıadar anlattım. 
ayağa kalktıgı sırada büyük En nihayet sıra köprüye gel
kardcşi dolablarda çay, ıhlamur, cli. Sergüzeştimin bu noktasına 1 

arıyor, babaları mangalı eşerek 1 gelinciye kadar tamam üç saat 
bir taraftan odayı ısıtmak, diğer geçmişti. 
taraftan çay kaynatmakla meŞ- ı Kadın cidden pek müteesir ol
glıı oluyordu. O sırada ben de 1 du. Hele Alferd Müllerin Nano
üşüıneden eser kalmamış, vücu- tide bir nişanlısı olduğunu haber I 
düm yavaş yavaş yanıb tutuş- alınca iki <'ilerini dizlerine vu-
mağa başlamıştı. . rarak : 

Bunun için yerganın altından 1 
- Vah biçare Alferd ! Gör-

başımı çıkardım, hane sahibine: dün mli bir kere! Kısmet değil 
- Rica eder;m, çay zahmet imiş. 

etmeyiniz. Üşümekten eser kal· Diyerek gözyaşları döknıeğe 

1 

madı, ter içindeyim. başladı. 
Dedim. Balıkçı: O giln bütün köyde sergüzeş-

Rcn o ateşe aldanma oğ- timi i~itmedik kim~ kalmadı. 
1 

Dedi. Ben de: 
- Siz bilirsin.iz. Deyiverclifll· 
Vakıa çok sürmedi. Oda kaJl1 

sından içeri iki yabancı kadııll) 
dokuz on ya.şiarında bir erl<e 
çocuğu girdi. Ben eliın pençe!' 
önünde minderde oturuyorduıı' 
Kadınlar kapıdan içeri girer gV 
mez ayağa kalkmağa davraıı 
dım. Ev sahibesi: 

- Yok oğlum burada o k~f, 
incelmeğe lüzum var mı? vv. 
müyor musunuz ki hastasıııV 
haliniz müsaid değildir. 
Yabancı kadınlardan biri d' 
- Sakın oğlum, sakın. R,alı: 

tına bak. Başına gelen felake 
leri haber aldık ta sizi bir c1el 
görmek istedik. . 

Dedi. Minder epeyce uzun ~J 
Kadınlar da bunun bir köşe~~ 
oturdular. Küçük çocuk kapııı 
yanına yerleşiverdi. Kıyafetle~ 
rinden fakir oldukları anlaş!. 
yor idiyse de elbiseleri gayet~ 
ıniz idi. Ben bu iki kadının k , 
şısında utanıb sıkılıyordum. fi~ 
nüz ev sahibesine bile alıŞ3111~ 
ınıştım. Mahcubiyetimden b~' 
mı önüme eğdim, kadınlann Y 
züne bakamıyordum. Bunlll'ı 
dan Nri: (Arkam ı'llf 
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