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~ a&f_a~ 1 Arnavutluk cephesinde Bır çok yerlerde ıhtiyaca raqmen 

t Yunanlılar 
t 1 n A vlonyanın 

Yazan: 
eyı a it alçın 

/'l'ALY AN milleti 1935 sene. 
inde elli iki dc,·lcte mey

.. ~~"lınıu tur; hiç itimat \'C ima· 
~tlnıamıştır. Neticede de ta. 
h llek az ~myt1cttiği 7,afcrler. 
!rint Imzanıruı;tır. 

'lJ. nn.r1 rndyo u arap~a n('s· 
da :söylüyor. Bazı mlllctlcr 

te kadar pek haksu: olarak 
laJ;aya düslrlinhik !jiilıretini 
ıı;Jardrr. Anl:ı;)ılıyor ki bu 

la birindlik pek haklı olaral< 
~ aıııara ,·erilmel• Jii.znndır. 
~ tQ Ual~ anların 52 devlete 

okumalan Habeş harbi 
betiyle l'tUIJcller Ccmiycti

llıUtaıea.snın ehemmiyet wr. 
~ olnıasıdrr. Jlalbuki bunun 
~ kolay bir il! oldui'.,'1Jnu biz_ 
laıy:ı.nmr 1 pat t trnbterdir. 

illi 3·aınız bir ingiltercnln bir 

~lan Almıınyn ile u~~ırkcn, 
~ iaı-aruın uzalc bir köşe<lc 

kıpırd:ınması İtalynyı no 
~0ktu~ru görülüyor. Yalnız bir 

<ı.ııio lılr ı.ııı.tıı)a.i!u•ı kııl lu:
~ lt.a:ı~ nyı bö~ le pcrJq:ı.n oder

ilıı ~l' 1985 de 52 de,·Jet ul'ğil 
~ hır logiltcre isi <'ideli~ c aJ. 
0 :t.J·dı ltnlyanm b:ı~ıno. ncl<'r 
~-· ~ l>•ni tahn)in pelt kobydrr. 
~ d' hUtun dünyaya m<-yclan 

~~le kadar lcU\'\ et csl'ri gi.i • 
3 otan 1talvanm bugün neden 

l\cırı3 :ıtik d.enizinln bile lmpı· 
ı' kıı.Pntı tut.nmn.dığı merakı 
~: .. 0lınaz mı? 

" tc 52 de\ ıctc nı''ll1Cn İtal
lb. kazıı.ndıi;rı tnıiht.c misline 
Ilı ~adüf cclilen l';nfcrsc si. 
~. iptidai J.Jnbe.,lilcr Uzerlmlc 

ltııv, c1i ile dahilde nlfalc er. 
~talı 1ernin ct11f;i munıffokı· 

tı. ibarettir. Koslwca bir ll{lıı,· 
kUçüctik bir çowğu dö\'mcsln. 
bite n ağı ob.n bu JıarcJ~ctıo 
r mecburi:\ etinde lmlm:ık 
l~tcn acı bir. fılmr:ılıl.hr. Ha

tandan bahsedilince bir tle 
llıağllıbi3 otinl h:ıtırlnmıık i

~er ki tarihte misli pek nadir 
lil n hczbnctlcrdcn fam ııarlnk 
lıUnıuııcdi ı r. 

lyan rn.dyosu İngilizlerin Sidi 

~i ta:ı.rruzunu ynpmakla elde 
~, i tcdilderi nıuvaffnluyetlc. 
bicl1irinl temin cdem<-dil.:lerine 

!raptan inandınnal· istiyor. 
t 25 bini halis ttabanclıuı 
kı.up etmek üzere tngİ1;1Jcr1n 
~ dıi~en lnrl< bi.ne ~nkm esir 

bu 1tadar değersiz bir şey 
4' 1.i İn.ı;ilizlerln bunları ele 

tın lcri lıiı;lıir lmn·ct ifade et· 
deniliyor? Sifühsız Ilnbeı:ılllc· 
\alaıı.ıaruıı gııspchnel i dünyıı. 
ltıl<;li görülmeınis hüyiıl< zafer· 
derecesine !:ılmr:ın Hail anlar 
"a linni be bin İngiliz ~iri 
la.l"tlı acaba ne ynıı:ıı !ardı? 

Yan rnd~ o~u, birnz en el Mı· 

lı 1ngillzlcrl koi:'DUlk, \kele. 
t.ıı lnrnllz donanın., mı çılmr. 
~ul3 l:ırı jçln il' iftihar l'dcr· 
~in di J üı;iil, bir ı;öl ııarçaM 
~1lınnkla nl'tkC'ııiıı t.nayyiin e
~ eceğinl \t'! harbin ln;.~iUcrcıle 
~ i sö:vlfö or 'e l>cndl Ju·n. 

•l tebrr• ·ediyor. Bu tuhaf 

şımaline 

sarkıyorlar 
Berata 22 
kilometre· 
mesafede 

Bir köy 
zaptedildi 

Ohri gölü 
mıntakasında da 

Elbasan yolanda 
·taıyanlar 

mevzilerinden 
atıldı 

Bir ltalgan 
tabuıu esir 

alındı 
Atina, 31 ( A.A.) - Resmi 

tobliğ: 

Libya huc1udundnki rnnhareh~IPre İ'itirnk <'llf'n Jıiir Franc.;1z snhnylan 
harita. üzerindo harekl! Jıakkında görü~ürlcrken ••• 

Afrika cephesinde 

İngiliz topçuları 
Bardiyada 

İtalyanlara göz 
· açtırmıyorlar 

General Vavel 
ordusunun hazırlığı 

devam ediyor 

Londraya 
çok şiddetli 
bir hücum 

yapıldı 
Almanlar binlerce 

yangın bombası attılar 

Tarihi binalardan 
bir çota basara 

Kahire, 30 ( A.A.) - İngiliz &iradi 
umumi karargahın~ tebli*i: 

1 

Londra, 30 ( A.A.) _ Hava 
Trablusta ~ar~.ıada du~n?a- ve dahili emniyet nezaretlerinin 

n~ topçu atcşı, d~•n 1-e'lAdısıne • tebliği: 
g_oz. açtı:mayan mutemadı ~.te • Pazartesi günü münferit uçan 
şımı~ bır mukabcl~ .oln:ıak uze· düşman tayyareleri 1ngilterenin 
re bıraz daha faa}ı} ~tlı ol~uş- şarkında bir noktaya ve Kent e-

Sıhiye Vekıli Mecliste izahat verdi 

~.Uiehassls efamanların as!<ere ahnmış 
olması ve kinin tedar;i<indekı 
zorluJ< buna sebep olmuştur 

Anımra, 31 (IIusu.-.i) - Büyük 
Millet Meclisinin dünkü toplantr
ınnda devlet memurlarının aylık· 

larmın te\·hit vo teadülünc dair 
kanuna ek kıınun liıyilııı.sı miizake. 
re edilmiştir. Devlet memuriyet • 
leri arasında ihtisas mevkilerini 
ta.;in eden bu kanuıı maddeleri ü
zerinde ileri sürülen mütalealara 
Sıhhat ve lçfmai l\luavenet Vekili 
Doktor Huliısi Alataş cevap ver • 
miş ve Vekil srtmn mücadelesi 
hakkında da §Unları söylemiştir: 
''- Kısmen mücadeleye tabi olan 
veya tamamen mücadele m·ntıtkası 
na dahil olan yerlerde meh:ıs ar 
kadaşlarımrz bilirler ki intihap da· 
irelcrinde mücadele mf'muı lart
mız tek tek çalrşryorlar. Fakat bi-

zi zayıflatan vaziyetler olmuştur, 
Mücadrlede çalu;an mücnle!t. reisi, 
liiboratu\·ar şefi şube tahir•IC'n :ı.s
kero almdıktan sonra t:.ç n .• dn 
kurstan çıkmış olan sıtma sıhhat 
memurlarilo mücnd lo yaıl''d ğı 

zaman elbette müc:ıdelc zıı '!!lıya
caktır. Bunların askere alınma 
ması hakkında t~ebbilsler alın -
mLstır. Fakat eksiklikler devam e
diyor. Hcrhr.ngi bir nrkada.şun·z bu 
memlekette sıtma mücadelesi ta 
mamile yoluna g·nniştir demedni 
yerinde görmedim. Bunu ayrrca 
radyoda öğreneceğim, bakalım klın 
söylemiştir? Mücadelede çatı~a • 
mızı kuvvetlendirdikten, nıtırdık 
tan sonra dahi sıtma nıüca.ıele.si 

(Dcrnrnı 4 iincliclc.') 

a ge e yıl 
Belediye eğlence gerleıi 

• • 
ıçın zam mikdaı laı ını • 

tesbit etli 

Yunanlılar dün bir İtalyan ta
bun!..1u esir almışlardır. Arala
rında birçok da subay bulunan 
esirlerin adedi 1000 i müteca
viulir. Pek çok harp malzeme· 
si iğHnnm edilmi3tir. Cephen.in 
diğer bir noktasında Yunanlılar 
4 top, binçok .havan topu Ye 
t. :omıı.t'k eiliihhır ele g ırmi§
lerdır. 

tur. Kıtal:mmız hıçbır zayJııta (Devamı 4 lliıcüde) 
uğramadığı gibi, memmınivet • Tramvay seferlerine lliveier y 
verici ilir {;'"kilde devam ooen ı 
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hıı.z rl,kı, ı da bır scktryc ub. fi ifa p~ C "'eC 2 t 2 e (C~ ec1f 
ramamı~1:ır. 

ELBASAN YOLUNDA 
Atina, .'Jt ( A.A.) - Ohri gö

lü civarında, Elbasana giden yol 
üzerinde ·Ymıanhların İtalyan
lan mevzilerinden attıkları öğ
renilmiştir. 

Sudan • Kenya cephesinde, oınbardımanına nu ak,am, geccyarısı ı;aat 2t de mahsus olmak Uzere, dalmt tart..e•etiıı 
devriye faaliveti devam etmek- 19-10 yılı bitmekte ve 19U sencsı ba • dek! bira ve rakılara yüzde !!5. t:ilrap 
tedir: • Avn·ı su retle Ja.makt:ıdır. "liA.BER .. olruyuculn.rı lara. yü.zde elli zam yapıı.bUcceıtlcrdlr. 

nın yeni yılını tebrik ederken bu ııe- Gazoz, limonata, dondurma, çay, 

AVLONYA ARKADAN MI 
VURULACAK 

Napoli 
Bombardıman 

Muka~ele edl
•ıecek nenin dUnyayı blnbir ıshrnb \'tı m.ııh 1.n.hve ve Viski, aynı yerlerde :?00, bl· 

nımlyl'tlo Jn\r.ıııdıraıı harbin sen .)ı rinci sınıf yerlerde ise 11>0 kun tan 
lı olma mı temenni tyJer. !azlayn verllmlycccklir. BunJa·dAn 

Dondra, SJ (.11.A.) - Dün ge
ce Berata 22 kilometre mesafe

< De,·am• .\ ün<'ilde) 

Meşhur Gaydanın 
fikri: 

Ruzveltin bundan 
sonra yapabileceği 

harp ilanıdır 1 

edildi 
İngiliz tayyareleri 
bombalardan başka 

beyanname de attılar 
Londra, SO (A. A.) - Bu gece 

İngiliz hava kuvvetlerinin Napoli. 
ye hticum ettikleri haber almmrs. 
tır. 

İngiliz tayyareleri bombalardan 
Roın:ı, 31 (A. A.) _ Sinyor başka beyannameler de atmışlal' -

G:ıyda, Ruzveltin nutku hakkında dır. Bu beyannamelerin Çörçil ta
y:ızdrğı bir makalede şöyle de rafından söylenen nutkun metnini 
mektedir- • ihtiva ettiği zannedilmektedir. 

"R . · ı Çörçil, mezkfır nutkunda. Musolini. 
. u_zvclUn bundan sonra yapa. Yi İtalyayı harbe sürükliyen ye_ 

bılece_gi Y:şRnc tıeY, ntlhv:r dev-- gii.ne adam olarak itham etmişti. 
letıerınc ilanı harp etmektır.,, (Devam1 4 iincüdc) 

Londra, 81 (A. A.) - B. B. C: 
Alınanların evvelki gece Lon • 

dr:ıya yaptıkları taarruzun Lon· 
dranm eski bir semtini tahrip et. 
mck maksadile icra edildiği anin. 
§rlmaktadrr. Binlerce yangın bom· 
bası ntılmış, 6 kilise tahrip edilmiş 
ür. Etrafında çıkan yangınlara 
rağır.en Saint Paul kilisesi kur. 
tulmuştur. GiTdhal isimli şohrcma. 
neti binası kamilen ha.rap olmuş· 
tur. Kral bu münasebetle Londra 
şehreminine bir sempati telgrafı 
çekmiştir. 

B3.şvekil Çör_ı:il hasara uğrryan 
yerleri g~mi~. her tarafta halk 
tarafmdan alkışlanmıştır. 

Halk, Alman taarruzlarmm ken 
dilerini korkutmadığmr, cesaret. 
leriııi kaybetmediklerini boyan e. 
derek Almanyaya ayni suretle mu· 
kabelc ndilmesini istemiştir. 

Yunan krah ve 
A v k 1 b Metaksas1n . 
çıga çı ~rı an su ay orduva mesajları 

Ve askeri memurlar Atina,31 (A.A.)-Y;lb:ışı 
münasebetile, kral ve başvekil ge. 
neral Mctaksas, Yunan kuvvetleri 
ne bir<'r mesaj göndermişlerdir. 

(Dcrnmı 4. ünciide) 

1 
••• gayn dlğcr lfütUn içkllor tarllc inde. 

Belediye, bu gece sabaha kadar a de Adi tarltenln yüzde 2P' i nlsbetindo 
çık kalacak eğlence yerleri için husust bir zam yşpılmışbr. 
tarlfeler hazırlamıştır. Buna göre Yemeklere gelince, yalnız bu gece. 
lüks yerler yalnız yılbaşı geccslrle (Devamı .J Wıcildc) 

Beden ter-biyesi Mükellefıyetı 

iş ,1Jerlerindede. 
bikatll a lanzg 

Soor ınahalleri hazırlamalc.rı 
müessese sahi~lerine bildf rıldi 

.... 

Beden Terbiyesi Umum \Iü· 
dürlüğü, beden terbiyesi kanu. 
ııunun hükümleri dahiline girm 
iş yerlerinde işçilerin beden ter
biyesi için derhal harekete ge
çilmesini istemiştir. 1ktıs1d mii. 
dUrlüğü, ~~hrimizdeki beden ter. 
biyesi teşkilfıtı ile b2rab~r l)u 
hususta hazırlıklar yanmakt"dtr 
Bütün iş yC>rleıi sahiblcrinc bir 
tamim gör.dererek iş,.ilcrinin be-

bik ve bedeni inkişdlan ıçın 

spor mah:ı!leri ihzarı ve bUlü: iB 
çilerinin mecburi ist;fadesitıdcn 
şahsen mcsul ve b:munla rr.ü· 
kellet oldukları göz önüne konul 
muştuı 

B\?\.foı· lerbiye::ıi t!lilkelle~!\•, ~i 

kanunu nmvacehcsind.! iş y<>rlc· 
!eri işçi alled beş yüzden ı:ş::-ğı Vt' 

be.~ yüzden yukarı olmak füc.r<' 
iki kısma S)Ttlmıştır. 

(De\ nnu 4 Unı·lldr) 
ev afiyet veya mabkl'imlyet halinde 
tab ~sat ve iaşeleri nasıl verilecek 

Ankaradaıı bildirildiğine göre, 
Meclise verilen ve enclimcnlcrden 
g~cn bir layihayla 1574 numaralı 
,kanunun Uçüncü madde.si değişti· 
rilmektcdir. 

şahsi suçlarından mevkuf olarak 
muhakeme altma alman subaylar
la askeri memurların ve bilümum 
gedikli erbaşlarla kıdemsiz çavuş, 

j den tt'rlıiycsi mükellefiyetini tat 

~~~~~ Habeşis anda 
HABER isyan genışledi 

Bu sabah 

Cerrahpaşada iki 

Buna göre. ihtilas ve irtikap suç 
Ianndan açığa çıkarılan subay ve 
askeri memurlann açrkta bulun. 
duklnn ve vazifelerinden veya adi 

Arap asl<erl<•rtl<'n be · tane.,inin 

kalını.nuınlı~ından başka hahscde
bill'cek bir mbıı.I bulamamalarıdır. 
Hallsüddem ltalya.nlarm hbseslne 
acab:ı yalnıı: kaçmak ve e.sfr düş· 
mek mi kalıyor! 

onbaşı ve eratın askeri ceza evlo. 
rinde mevkuf kaldıkları müddet. 
ço yalnız er gibi iaşeleri temin o-
lunıı.caktır. Haklarında men'i mu. 
hakeme kararı verildiği veya 
haklarındaki takibat umumi af ile 
kaldırıldığı takdirde kesilen ma. 
aşları tutarının yarısı veıilecek 

Yarın 
okuyucularına Yerliler çete harbi ile 

ltalyanları 

1941 SENES NIN uğraştırıyorlar 

24 sayfalık mükemmel 
bir ceb takvimini 
takdim edecektir 

Yarın mulıaldmk bJr Haber almayı 
Uıma.I etme)inlz. 

J,ondnı, 80 (A. A.) - Habe. 
şistanda isyan genişlemekte ve 1. 
talyanlar mütemadiyen yerlilerin 
çete harbi ile taciz edilm~ktedir. 

ev yandı 
Bu sabah Cerrahpll§ada çıkrın bır 

ynngm neUcesinde iki ev yanmıştır. 
Kasııp nyas mahallesinde Sultanı:ıcş 

me sokak 8 numaralı evin arka tem· 
fmdıı yangın çıkmış, ev tamamen yan 
dıktan başka ateş bltlşiğl.ndekl eve de 
sirayet ctml§Ur. ltralycnln bUtUn gny 
rctlno rağmen Muza!!er Ora.km klrn· 
cı olarak bulunduğu bu ev de tama 
men yanmıştır. ltt:ı.lyc, yııngının dl· 
ğcr evlere sirayet etmesine mani ol
muştur. lnsanca zayiat yoktur. 'l'ah· 
J.:Ikata. de\'alD edilmektedir. 

j 
1tntın ncıklı noktnsı ise hal. 

öğünrnck irin Ringa.zili llüsc)in Oahlt YALÇIN 

ve mevkuf kald-=kları müd • 
det zarfında iaşelerine sarfolunan 
para, taym istihkakı olmıyanla.rm 
bu alacaklarından kesilece.ktlı-. 
Bunlar mahktim oldukları takdir. 
do ise er gibi iaşe edilooeklerdir. 

Daily Telegraph gazetesinin hu
susi muhabirinin Nairobi'dl"n gön· 
derdiği bir telgref a göre binlerce 
As[ Hab~, Habe§i.struı hududuna 
civar mmtaltalarda faaliyettedir. 



2 

Tarihi deniz romanı: 20 Yazan: Kadircan Kallı 

O tarafa gelen ve bu hükmü getiren 
Oruç re.is isimli meşhur ve cesur 
kaptllla dilediği boyda ve biçimde 
bir gemiyi tez elden yaptırasın; 

topunu, güllesini, barutunu, her 
türlü lüzumlu eşya.smı veresin, le
vent ve kürekçi ve forsa toplamak 
için de yardmı!IlI esirgemiyesin ve 
bilesin ki bunların cümlesi kafirle
re karşı savaş için kullanıla.cağı 

cihetle dikkatli olman gerektir . ., 
Bundan başka kapıcrb~ Piyale 

Beyin o sırada Foça'da. bulunan 
on sekiz oturak kaliseti de Oruç 
re.isin emrine verilecekti. 
İzmirde yeni gemi hemen krza

ğa konuldu; İbralı;m usta ötcden
beri bu işde tanınmıştı; son zaman 
larda. Rodosta Şövalyelerin bir 
hak.sızlığna u~rrayarak kaçan Tra
sivulos da yardım etti. Türk ge

milerinin başlıca meziyetleri hız

lı v.e manevraya kabiliyetli olma
larıydı; hrristiyan gemil~ri ise, 
da.ha ziya.de dayanıklı ve yük.sekti. 
İki usta bu meziyetleri birlcştire
rel~ ortaya adeta yeni bir eser 
koydular. Gemi böylece provada 
üç, sancak ve iskelede üçer ve 
klçta _iki top taşıyordu; hepsi de, 
kolzylıkla açılan kapakların ar
dmda g:.zlenmişti; yirmi dört çift 

kürekten her birini dörder forsa 

çekecek; lilzumunda kıç kasara or
tasına konacak olan iğreti direğe 
dördüncü bir yelken fora edilecek
ti; kıç bo.foslanı a. aynalı yapılın.rş, 

hıriıstiyan gemilerine benzetil
mişti. Bunlardan başka Oruç reis 
de 

0

bir yenilik bulmuştu: Manga 
aralarına., iki tara.f1.ı ve her biri • 
nin · İÇ kenarJarı prova hattında 

birleşecek şek.ilde, güverteye men 
teşeli iskeleler koydurmuştu; 

rampa edileceği zaman bunlar kal
dınlrp dış tal"a.fa devrilince düş
man gemisi.run küpeştesine daya
nacak; köprü vazifesini gör-ecele. 
lerdi. ,. 

1zmirin bütUn marangoz ve doğ 

ramacrlan ça.lıştrkla:rı için ağustos 

sonlarında her şey bitmişti. 
Oruç reis bu sırada şehirde ve 

civarda dolaşmış, esirleri t.opla.t • 
nuş, kuvvetli ve sağlam olanla.rmı 
seçerek talim yaptırmıştı; eski de 
nizcilerl, Radoslulardan kurlan -
lanlan, gerek Radostan gerek di • 
ğer hristiyan gemilerinden ka.çmış 
olanları levent yazmıştı. Denizci -
liğe hevesli olanlardan da en a • 
ca.rla.rmı almış; kadroyu tamamla 
mıştı. Bunla.rm. aralarmda Bodur 
Mehmet, Tok Mustafa da vardı. 

Oruç reis bir giln Kuzgun Aliyi 

karşısmda görünce gözlerini uğuş
turdu: 

- Sen misin? Nereden çiktm ! 

Diye bağırdı ve omıu:larmdan 

tutaia:k hızlı hızlı sarstı. 
- . Siz yelken altmda. kaldığnuz 

zaman 'baş altm.a. ka.~, ttç 
giln aç susuz saklandım.; Radosta. 
gardlyanlarlıı. birkaç tayfadan baş 
kaları karaya in.diler: gece gilver. 

teye çıktım, karanlıkta borday& 
yanaşmış küçük bir filikaya ııuıla· 
dım, limandan uzak.laştmı. O za -
m.a.ndanberl Ma.rmari.ste balıkçılı:k 

ederdim; Antalya.dan ha.berin ge • 
lince oraya, daha sonra Manisa.ya 
gittim; çok şükür buluştuk! 

Kim.bilir ne kurna?iCa hareketle· 
rin, ııe korkulu günlerin ve h!dise 
lerin dold-urduğu bu macerayı ki-

leventleri memnun edemiyo'rdu ; 
Oruç reis onu büsbütün haksız 

bulmuyordu; yalnız kendisine kar

şı nasxl davranacağrru, uysal olup 
olınadxğmı merak ediyordu; bu • 
nunla beraber beğenmediği takdir 
de Piyale beye söyliyerek değiş
tirebilirdi. 

Oruç reis güverteye çxkar çxk_ 
maz elini göğsüne koyarak Bu · 
dak reisi selamladı. Soma kıç ka
sara önüne dizilmiş olan leventle. 
d gözden geçirdi. Sevinçle onlar · 
dan birine koştu: 

- Vay, Uzun Durmuş! Sen bu
rada ha ... Gene mi kaçtın? 

Onu kucakladı. 
- Hayır, Piyale bey bedE'limi 

verdi; Çe<ımeli Kara Mehmet bu. 

rada ... 
- Hani... 
Onunla da kucaklaştılar. Paytak 

Receb biraz ötede gülümsüyordu, 
eski pranga ark:ı.daşlarmm bu be· 
yecanh buluşmaları bazılarının 

gözlerini yaşartmıştı. 
Uzun Durmuş bir aralık Oruç 

reise sokuldu: 
- Bizi burada unutma! .. 

- Hemen olmaz; zaten bera • 
her gidiyoruz. 

- Beraber mi? 

- Evet ... 
Bu haber eski yoldaşları avuttu. 
Oruç reisle on kadar levent he. 

men ertesi gün atlarına bindiler; 
Manisa.ya gittiler; kocaman, kaya 
dan bir dağın şimal eteğindeki bu 
ihtiyar şehre gil'di.ler; vaktiyle !· 
kinci Muradın en temiz eğlence 

yıllarını yaşadığı, birçok şehza -
delerin uzun zaman hükümdar ha. 

yatı sürdükleri sarayın kapısında 
yere ayak bastılar. Onları Piyale 
bey karşıladı. Sonra leventlerle 
birlikte, gerek sa'raym ve gerek 
Manisanın büyükleri önünde şeh · 
za.de Korkut tara.fmdan kabul o
lundular; Oruç reise işlemeli ve 
samur kürklü kaftan, leventlere 
yeni elbiseler giydirildi; kılıç ve 
hançerler hediye edildi; birkaç ke 
se altın verildi; o gün ve gece 
saray mutfağından yediler ve ge. 
ce subaşının konağında misafir 
oldulat-. Ertesi gUn de Foçaya. 
dönmeleri, denizde korsanlık et -
melen için izin çtktI. LA.kin Radoe 
şöyalyelerinin ve diğer hr:istiyan 
gemilerinin Anadolu k.ryrlarma 
ba:skm vermemeleri için bu işi u
zaklarda, Apolya kıytlarmda. yap. 
ma1arı da ayrıca emrolundu. 
Sonbaharın çok yaklaşmrş olma· 

srna rağmen Oruç reis hemen de
nize çıktı; f8.kat uzaklara gitme • 
den evvel lfidilliye uğranıaktan 
keıı.di.ni alamadı; çtinkli kendisi. 
de, yanmdaki leventler de yurtla· 
rnu çok özlemişlerdi. 

(Devamı var) 

Küçükçelanece tren 
seferleri 

Devlet DemiryoUarı idaresi kış 
dolayısile tatil edilmiş olan Kü. 
çükç.ekmece tren seferlerinin gö
rillen ihtiyaç üzerine ihda!Jma .ka
rar vermiştir. Bu istasyona kadar 
her gün iki tren Sirkeci.den kal. 
kacak ve buradan iki katar döne. 
cektir. 

.sa. ve kuru sözlerle anlatıyordu. Y eni Sabah 
Oruç reis körfezde talimler yap 

HUseyin Ca.hit Yalçın, Amerika 
tı i geminin gerek hızı ve gerek cumhurreisl Ruzveltin bütUn dUnya-
ma.nevı-a kabiliyeti tamdı; kıyıda ya hitaben radyoda irat ettiği nutlcu 
biriken askerler, devlet memur • bahis mevzuu yapmı~tır. 

lan ve hıılk takdir ve hayranlrkla Muharrir, Amerikanın bu sesi, me· 

HABER - Akşam Postası 

Ünİ\rersite 
• 

talebesıne yenı 
yurdlar 

Dün Partideki 
toplantıda tetkikler 

yapıldı 

Dün öğleden sonra partide bir 
toplantı yapılmış ve parti hima
yesinde kurulmasına karar veri
len üniversite talebe birliği me
selesi ile yurt binası işi etrafın-

Orta mektep 
talebesınin 

saçları 
3 numara makine ile 
kesilmiş bulunacak 

Bu sene talebenin 
muvaffakiyetı 
dana yüksek 

da konuşulmuştur. Ortanıckt~pıer ile Hselernc birinci 
T l)lantıda, parti başkanı Re- devrcmln yoklamaları lk.mal olundu· 

şat Muna:uğlu riyaset etmiş ve ğundan bu devrenin notıannı ihtiva 
vali ve belediye reisi Lfttfi Kır- eden karnelerın hazırlanmasına baş 
dar, Un;versite rektörü Cemil t lanmıştır. Karneler yılbaşı tatllinı 
B ilse!, edebiyat fakültesi deka- mUteakıp talebeye verilecektir. Maa 
nr Himid Ongunsu, maarif mü- ma!ih birçok muaııımıer notlarını 
dürü Tevfik Kut ve emniyet mü- talebeye bildirmişlerdir. 
dürü Muzaffer Akalın da hazır Diğer tal'aftan, öğrendiğimize gö· 1 

bulunmuştuı. re, bu sene ilk yoklamalarda lise ve 
Toplantı hakkında Reşat Mi- orta mekteplerde talebenln muvaffa· 1 

marog~u kendisiyle görüşen ga- kiyeti geçen senelere ve bilhassa ge· 
zetecilere şu izahatı vermiştir: çen seneye nazaran daha yüksektir. 
"- Şehrimizde yüksek tahsil Notlar de.lıa yUksek ve kırık notlar 

talebesinin yurt ihtiyacına ce- talebeler da.ha azdır. Muallimler bu· 
vap verecek gerek resmi ve ge- nun geçen senedenberi tatbik edilen.. 
rekse hususi mahiyette yurt bi- sıkı ders rejimi ve öğleden sonram U· 

nalan mevcuttur. Bu binalar, taleaıarı ile ala.kalı olduğu kanaatin 
her gün artan üniversite talebe- dedirler. 
sinin ihtiyacına karşılık vereme- TALEBEllı"tN SAÇLARI 

d.iğinden bu hususta yeniden ortamektep talebelerlnln saçlarının 
yurt binası açmak ve mevcut kestirilmesi hakkında maarif vekAle 
Yl;lrllara ilaveler yapmak sure- tlnden emir gelmiş ve ortamekteplere 
tiyle bu ihtiyacı önlemek için, bildirilmiştir . Bu emre göre blltlln or· 
bugün bir toplantı yaparak bu tamektep talebelerinin saçları Uç nu· 
mesele etrafında görüştük. Bil- mara makine ile temiz bir şekilde 
hassa. üniversitenin muhtelif fa
kültelerinde kurulmakta olan ce
miyetlerin bünyelerine müvazi 
yurdun tesisi için tetkiklere ~ 
'bulunacağrz. Emniyet müdürı.i 
Muzaffer Akalın taleıbeJeri bu
gün barındıran evler ve pansi
yonlar hakkında izahat verdi. 

Yurt olmrya elverişli olan bi
naları gezerek bu hususta tet
kiklerde bulunacağız. Elde ~tti
ğimiz neticeler üzerinde yeniden 
toplanarak kararlar alacağız.'• 

Münhal mebusluklar 
Anl<ara, sı (A .A.) - Antalya, Bo· 

lu, Diyarbakır, Afyon, Çankırı, Kars 
vllAyetıertndekl münhal mebusJukla· 
ra önümüzdeki perşembe gUnü lntiha
bat yapılacaktır. Namzetlerin bugUn 
ilAn edilmesi muhtemeldir. 

Gördesde gene 
heyelan başladı 

200 metrelik Kumçayı 
köprüsü yıkıldı 

M.anlsa. VllAyetlnden da.lı111ye vek!
letine gelen mal1mıa.ta göre, Gördeste 
geçen sene başlıyan heyelAn son gün

lerde yağan yağmurların teslrlle ye· 
niden tehlikeli blr hal almı§tır. 

Vali, heyelAn sahasmd& bulunan
ha\km em.in yerlere yerle§tirllmesi 
için jcap eden direktltleri vermi§tir. 
Kumçayı üzerinde bulunan 200 met
rellk köprü yıkılml§tır. Yardım fa
aliyetine devam edilmektedir. 

Karabük şehrinde 
İnşaat 

Sümer Bank, Kara.bük demir ve 
çelik fabrika.larI yanında kurul
makta olan yeni §ehr-lil bir kısmı. 
nm daha kanaiiıasyonunu ı'kmal 
ettirmiş ve burada asfalt yolların 
yapılmasma karar vermiştir. 
Karaıbük şehrlıııd inşaat işleri de 

süratle ilerlemektedir. 

kesilmiş olaca.lttır. 

Talebeler bu ı;ıeltilde saçlarını kestir 
mektedir. 

Manisa odasında 

14 köyü su 
istila etti 

İzmirde yağmur 
durdu, sular çekiliyor 

l zmir, .?O ( A.A.) - Günlerden.. 
beri devam eden yağmur durmuş
tur. Dün hava yağışsız geçmiş bu
gün de güneş açmıştır. Muhtelif 
yerlenlcki su1arm seviyesi alçal. 
maktadır. Fakat Manisa dağların.. 
dan ovaya inen sular şiddetini mu
hafaza etmektedir. B u ovada 14 
kadar köy suların istilasına maruz 
bulurunaktadır. Bu )cöylerdeki hal
ka sandallarla yiyecek gönderil. 
mektedir. Yalnız Bergama - Soma 
yolu açılmıştır. Menemen merke
zine hücwn eden sular çekilmiş 
tehlike azalmıştır. Menemen - E. 
miralem arasındaki demiryolu elan 
su altındadır. 

lzmirde ve Bayındırda birer ev 
çökmüştür. Nüfusça zayiat olına
mıştır. 

lzmirden Ç-eşıneye gitmekte olan 
otobii'S Tatar deresinde suların 
şiddetli cereyanından dolayı dev
rilmiş ise de içindeki yolcularla 
posta çantası kurtarılmıştır. 

Eski ve yeni vali 
muavinleri 

Kars valiliğine tayin edilen eski 
vali muavini Hlldal Karataban gere· 
flne vilA.yet idare heyeti azala.rı tara· 
fmdan bir Ziyafet verilmiştir. Yarın 

akşam da lstanbuldaki kaymakamlar 
ta.rafından bir ziyafet verilecek ve 
yeni Kars valisi cumartesi günü yenl 
vazifesi ba§ına hareket edecektir. 
Yeni vali muavinimiz Raşit Demlrtaş 
dUn vazifesine başlamıştır. Tebrik e
der ve muvıı!faktyet dllerız. 

seyrettiler. tın, ciddi ve mühim inl.kAR1arile bti- bir tesir yapıyor. cumhurrE'lsi: 
tlln dUnyayı dolB§tıktan sonra Berlln l\lr. Ruzvelt sanld bir nutul< il'1ld· "l"rDlıver devletlerinin tahakküm e-

Sefere çrkarken kadı dua oku - ve Roma ufuklarını korkunç bir ka· etmem.iş, Mihver devletlerinin mah· melleri ortadan knlkmadıkça Amerl· 
du; hexkes "amin!" dedi; heye - sırga uğultusuyla sarsmış olacağı ldunlyet kararın[ ve tdam femuuunı im sulhtan ba.hsedcımez., illyor. Bu 
can ve ümitle uğurlandı. zannında bulunduğunu kaydederek oırumuştnr denllebllir. Artık bundan kl!J& cUınle Amcrlkanm l<enıfüıl.nJ ne 

diyor iti : sonrn. Bcrlin ve Roma.um z.a.fer kadar harbin !rinde hl!l!l('tmckt.e ol-
Oruç reis Foçada Piyale beyin j "l\lr. ıwzvclUıı nutkunda bllwcdl· yüzfuıU görme!< ııöyıe dursun, galebe dıığıınu aşlld\r surette lsbat eder. 

gemisini ziyarete gitti : kaptanı ğlmlz, tahmin etmediğimiz ve söyle hiilyMma dalmalarmm bile Jml<flm Rıı~ltin sözlerine göre, Am~rllcıı. 
Budak reisli; kırk y:uılarmdaki mccliğirolz hiçbir söz ~- oıı.tur. Fal<at kalma:ru)ttr. Çtinkü Amerikanın bii· resmen h•ırbe girme!;: niyetinde değil.. 
bu Bayındırlı zeybek dağlarda ol_ ı.ynı dil~ilıı.cdcr, aynı kruıaa.t ,.e hli tün kabiliyet ve azmiyle İngiltere ve dir. l.Ualuı.-ıduı te.mln edilmesi esa!Wn 
duğu kadar denizde de tarunmış· kümler gazetecUerln ve muh:urlrlerhı müttdllderlne 3ar<lım etmesi harbin buna lilzum da görülmemektedir. Çün 
tr. Yalıuz denize biraz seyrek çı- a!!'zmdan çrkm.-ıytp da Aıne-rika Blrk. mukadderatında. bir rol oyn.a.yablle- kil tnı;-ııtereye lazım olan yardım, A-

tik devh•tleri cumhurrel•ılnln a~da.n CE"}, iııe bu yardım bugttn tngllte-re 1- 111t"rikanın ıımai ve a.sket1 faaliyetidir. 
kıyor, !kendtnden büyüklere sata.ş_ lı:ıltlliııce, blıtün bütün başkJI bir kuv çln muhakkak surette ka.uunl.nuştır- Amerllauıın mali muavf'nethUr ve 
mıyor; fazla tedbirli davranryor - vPt ve ehemmi3et kesbediyor ve rliin BugUn re.vnen harbe tııttrah:: etınemJş icap edene Am!":rllı:an gemUerlnbı sa-

_::dıı.:=__::~=:.:un~ı:..'.·~::· :__:ceıs=ur=-:..v.:.e_:a:tıl:g:an=.........::>'..::·a.ıım=:...::m=ukad==d=or:.:a=tı:....::üz.er:=-=ln:.:d=e~m=na=·'=''B=m=--o:.:Ja.n=...:Blr=.:l:=:fıf::,::lk=--...:Ame::::.::r.::ika=--dev::.:.:..:.:le~t~lerlnJ.:..:.;;:~n-....;tı;;;;ı!Jl8Al=:::.....ı:J'-'rah=u..:.t _.A.:.......,riyAt veriı.o-1 " A.. 

Milli müdafaaya 
40 milyon 

munzam tahsisat 
Ha zine bonolarının 

azami haddi 100 milyon 
lira olacak 

Mılll mtidıı.faa hizmetleri için daha 
40 milyon Ura munzam tahsisat ve
rıııncı;uı e dair kanun IAyihası dlln 
Meclis ruznamcsine alınarak müzake
re ve kabul edilmiııtı.r. 

Bu kanunla orman umum müdUrlU
ğilne yardım, paslf korunma masraf· 
lan, gümrllk muhafaza genel koınu

tanlııtı masrafları ve muhtelif jantlar 
ma hizmetleri lçln de 3 milyon 400 
bin liralık fevkalA.de tahslsat kabul. 
edilmiştir. 
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Ga2@lı sayfaları 
1 nelere harcanıyor· 

G c\ZETE sayfala.rJDlll .,rth 
rılmaaı aleybindeydik

alcyhtarlığuruz doğrud&D do 
kii~ıt vaziyetinden ileri geliyor 
altı sayfa. ga.zetenln böyle IJJ.il~ ile 
bir anda oh'llyucuya kafi geJeb 

ceği kanaatinde bulunuyorduk-ırrl 
Ju..na.atimlzde bugün de ıntı8 
o k!l.dar ki ka.na.a.timlzf bir ~ , 
nokta. da. talo.iye etmektedir. 

fütğıtJar hiç de bir gıı.zet.cYe ~ 
kısmryaea~ münakaşa.ls.rm, ~ 
hatta küfürlerin neşrinde l!ô 

erliUyor. 11 
Fazla sa.yfa. ta.raftan o~ 

olmrya.nlar böyle bfr m:ıhzurtl 0 

ceden düşünememişlerdi. i't 
Tahdidlc alii.kalı makalllıar, 

rar1armı verirken bn rnıJıı11tıl tsft 
elbette dikkate alaca.lda.t ,-e ıı 
did taraftarlarına hak ".crcce 
lerdJr. 

ıt. 
Diğer taraftan 3344. numaralı kanu· 

na. göre çrkanlacak hazine bonoları 

nm azamı haddi 100 mllyon Ura ola· iiiiiiiimi;;iii9iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiij;jjjjjiiiiİ_., .... 
rak tesbit edilmiştir. 

Gıda maddeleri 
fiyatları 

Tayin edilecek, evvela 
vekalete bildirilecek 

Fiyat murakabe komisyonu, dün, 
vali muavini Ahmet Km1k'm reis· 
liğinde toplanarak grda. maddeleri 
meselesi üzerinde çalışmıştrr. 

Ticaret Vekfileti, komisyonu 
gönderdiği emirde sadeyağı. zeytin 
yağı, pirinç ve fasulye gibi mad
delere narh koyarken normal za
ma.n1ardaki maliyet fiyatı yüzde 
kan ilzerindeın yürünmesini ve 
harp dolayısı lle fazla kar veril -
memesini bildirmiştir. Bundan 
başka aynı emirde, bulunacak 
na:rhlarm ilii.n edilmeden vek§.lete 
bildirilmesi istenmektedir. Bu narh 
lar, muhik görüldükten sonra ve
kaletçe ilan edilecektir, 

Bundan başka celepleri ~ağıra
ra.k kendilerinden 1938 - 39 senele
rindeki canlı ve perakende hayvan 
fiyatlarmı istemiştir. Komisyon bu 
ilci senenin de fiyatlarım göz önün
de tutarak bir (emsal) ilan ede -
ce-ktlr. Bu emsal ilan edildikten 
SOnl'a halk, canlı hayvan fiyatları
nı göz önünde tutarak etin cinsine 
göre satış fiyatmr anlıyacaktır. 

Değirmenciler 
Ücretlerin arttırılmasını 

istediler 
Değirmenciler, mm.taka tica

ret müdürlüğüne müracaat ede
r ek kırma ücretlerinin arttırıl
masmr istemişlerdir. Diğer ta
raftan yapılan tetkiklere göre 
değirmencilerin bu fiyatları 
kendiliklerinden kilo başına 70 
santimden 40 paraya çrkardık· 
lan, yUzde 80 randnnanla çek
meleri lazımken şehir ununu da 
yüzde 72 randıman üzerinden 
işledikleri ve yüzde 20 nisbetin
de ekstra ekstra mal imal ettik
leri anlaşılmıştır. 

HükUmete yeni ba~ 
salahiyetler veren bıt 

layiha hazır landı 
"'1-' 

Mer'i gllmrük tarifesinde txl~,JI 
kat mahiyette deği!}lkllkler y&P ıtııt' 
ve yabancı me, ı leketıerle mu"" e tı· 

. si \1 ticaret anlaşmaları aktedilme ,rPJ· 
cart anlaşmalar yapmağa Y~sJ11 
yan devletler mevartdatına. ~· 

tedbirler ittihaz edilmesi husus ııııl" 
da hUktlmete sal!l.hlyet vertırne~ 1~~· 
\unda tıaşvelt!l.let tarafından bl eeLI" 
ha hazırlanmıştır. Ltı.ylha, J'll 

gönderilmiştir. 

Şirketihayriyenin 1'•~ 
tarifesi . ~ı; 

Şirketi Hayriyenin yenı t»''. 
tarif esi bugünden itibaren -;# 
bik mevkiine girecektir: ~· 
tarifede pazarlar da dahil ~· 
ğu halde her gün köprüden ı1 zS 
gelköyüne saat 10 da ye e(lil' 
de ilave postaları tahrık ,.r,,t' 
mektedir. Cumartesi KaVV'~· 
son vapur 24.15 dedir. Soil ~ 
ba vapuru da Üsküdarda~c· 
bataşa saat 19.30 da, .Kıı. ~,
tan Üsküdara da. saat 20 de 
reket edecektir. 

il aylık harict 
ticaretimiz 

ithalattan 36 milYo~ 
liralık fazla ihracıJ 

yaptık . 
• jjlcl! 

Resmi rakamlara göre, ı~~ 
teşrin ayı içinde memleketı i)J-'. 

den 11.043.509 lira değerind:e.~ 
racat yapılmış, buna nıtı ııl~ 
5.501.081 liralık ithalatt3. 1' 
nulmuştur. . • ~ 

1939 yılının aynı ayr ı~t)JBI 
ihracatımız ise 12.045.351,d~ 
ıa.tımız aa 6.384.037 lira .i 1

• .. ; 

1940 yılmm. ikindteşrill t tı 
ile biten 11 aylık dış ticaf~ 
kamları da b u 11 aylrk d ıııJ 
çiİı.de memleketimizden 99 ifll:1 
y on 572.655 lira değerinde., ri! 

Kapalı bekleme yerleri catta ve 63.592.159 lira ~~~~ 
de de ithalatta bulunduo35·;ı 
ve ihracatımız lehinde JcSi~ 
yon 980.496 liralık bir fark ' 

Şehir mUteh.a.sslBI P:rost, ~ehri
miz tramvay fstaısyonla.rmda. yapr
lacak kapa.h bekleme mahalleri i. 
çin bir proje hazırla.mıştrr. 

Nafia vekili gitti 
İki gilndür şehrim.izde bulunan 

Nafia Vekili Ali Fua.t Cebesoy, 
dün akşam Ankara.ya dönmüştür. 

dedildiğini göstermeıct.edit· d6' 
1939 yılmm 1 aylık aynı Jil 

r esi içinde ise 115.834.71~·rall 
ihracatta ve 112.695.85~ 1 cS-t 
ithalatta bulunm1ış ve ıbr& Iiıi 
mız lehindeki de 3.13~.865 
lık bir fark kaydedilnıişti: ıtJ 

11 aylık dış ticareti.Iflrı:ıd1 muhtelif memleketler a.ra5 yit':a 
sureti inkısamma gelU:~e, ·ıı~· 
bu resmi rakamlara gore. ~ wJf 

merlkan gönülltl ta.yyarecllerinin ~ catımrzda 17.632.742 lir~ !tıı.-~2 
gut.ere hlzmetino geçmeııldlr. Bunların 14.871.288 lira ile Birleşık }..lifB 
hepsi oluyor ve bundan sonra. da. bü. · 1 10 298 801 
tun şiddet ve kuvvetlle olacakttr" rıka devlet eri, . . . il1 

ile Romanya, 9.613.983 brBo btlıı 
Mr. Ruzvelt bu yardımJarm bitaraf- l ngiltere ~ gelmekte; ).1 
lığı .lhlAI etmlyooeği ka.ııa.ıı.tındedlr. ları, 8.449.287 lira ile ~ 
ÇünkU, ls\'eç ve sıı.lre gibi bitaraf manya, 6.613.274 lira ile ·st1ll1 
memleketler de Alma.nyaya ellerin- sa, 4.729.449 Iira ile Macafl~~ 
den gelen yardmu ifadan geri Jw.lma.. 4.239.277 lira ile Çekoelo a.Jlje• 
maktadırlar. tapanya t.oprakJaımda ve 4.014.245 lira ile de "f'Ufl 
ve göklerinde Ros ve Alma.n - ltaıya.o tan takip eylemektedir. 
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kunetıert ve tayyareleri harp ettik- İthalatımızda ise, 10. 1 · i14' 
teri halde bu memleketler l'e6JlleTl sulh lira ile İtalva, 9. 708.4 74 !{rtt rJt 
lrlnde yaşamı,ıa.rdı. Görilltiyor ki A- Romanya, 8."-39.006 lira ı efll 
merlka mlhver deT'letlrrl ynhot u~ giltere, 7.562.260 lira ile .A._1 ıee; 
zakşa.rktakl orta.klan Japonya tara· ya ve 7.280.35'3 lira ne sır ~ 
bndan bir taamı.za uğrarsa, resmen- Amerika başta bulunmakta. O • 
tıa.rp llAn etmek zahmıetlnl ancak o bunlan takiben de 2.291.9~ 51 
zaman ihtiyar edooeld.ir. Fak.a.t, dedi- ra ile Çekoslovakya, ı.90 'ıi • 
ttruız Cibi, m.lhverln ma.ğltı.p otmau lira ile Fransa., 1.115. 738 jl 
lçln Amerlkanm :ıesmen ba:rbe lfttrak 1 ile Isviçre ve 1.116.738 lir& 
eıtm!Nlıtıbı...J.itm.ıııJD....JtDllı:to._~--_...ıl..&.. ....... ~ ......... ~~~~·--....-~~---
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uzveltin 
utku 

ıl.ınenka cumhurrelsl Ruzveltin 
tnlş olduğu nutuk gUnün en mü
Mdisesidir. Amerikan gazeteıe

e Ylirüttllen ilk mütaleaıar, lngi!.. 
~e daha. bUyük bir yardım yapxl
~t ve m.Jlll müdafaa programının 
~kuku için sarledilen gayretlerin 
lırıtmasr yolunda reisicumhur ta
llıcian yapılan hitabeyi sena etmek· 
irler. 
" ··~te baş muha.nirlerinln nutuk 
1<lcnıdaki fikirlerini hüla.sa eden 
llınıbiya radyosu muharriri bu sa.

radyoda demiştir ki: 
%ndi millet, müdafaa meydan 

lılıarebesi ile karşı lcarşıya bulun-
alttır . ., 
~evyork Herald Tribun gazetesinin 

~erı mUtehasSisı binba;;ı Eliot, Ruz. 
ltın ônümilzdeki cuma günü kon

kıxı:ve söyliyeceği nutukta yapılacak 
l'lr<1ımıar husw•unda tafı.ilat vereceği 
'tıOtaıeasındaclır. 

E:Hot, nuth-u hararetle sena etmekte 
~~l.Sieumhur sözlerini kuvveden fiile 
ÇtJtarmak için Aıı:ıerlkan milletinin 
Candan ça.lışacağmı beyan etmekte-
1tr. 

frerald Tribune gazete..qi, şöyle de-
llıcııttcctir: 
"Bir!eş!k Ameriluı. devletleri reisi, 
:.ıı te asil bir hitapta bulumnuştur. 
ltıızvelt, bize izah ettiği bliyük ga.-

• lero irlşmc-k için ittihaz edeceği 
her kararda, bütün milleti kendlsiyl.? 
hetıı.ber bulacaktır.,, 

utuk k~da mihverin aksü!A
ıı:ıeu Alman njansınm Romadan gön
<1el'tiği bir telgrafta görfilmelttedir. 
13u ajansın Roma mubablri. şöyle di
Yor: 

"Roma siyas1 mahfillerinde beyan.. 
edildiğine göre. gayri mUsait hava 
§aı-Ua.rı dolayıslle Ruzveltin nutku 
~itikle işitilmiştir. Nullrun birinci 
ltısını hiç işl.tUmemi~tir. Şimdilik res
llll veya saH\hiyettar kaynaklardan 
beyanat!.\ bulumılmamtştrr. 

ltaJyada tşitilebilmiş olan kısımdan 
fltılıı.şıldığınıı. göre Ruzvclt yeni bir 
nokta.i nazar ileri sürmemiştir. Rm;
\e\tın harbe iştirak etmemek hususun 
da fikrini açıkça izhar eden Amerika 
efkarı umınniyesi cereyanlarını tcsa
<lüfen nazarı itibara. almadığı da anla-
ı\maktadır. Ruzvelt A vrupaya a ske 

ti bir heyeti seferiye gön<.ierileceğini .. 
ltati surette boşuna tekzip etmiş de· 

~ildir.,, 

SEKRETER 

Macaristanda 
tren seferlerinin 

tahdidi 
Bıtd.apc§tC, SO ( A.A.) - Ma

car trenlerinin tahdidi netice -
sinde normal zamanda 12 bil 
yük hat üzerinde her giin 1~lc -
ye 7:l tren :22 ye inmi:ıtir. Eks
presler ancak dört büyük hat ü
?.erinde işlemektedir. Bııdapeşte 
ile J{olozsvar arasında işley,~n 
alt tren ikiye indirilmiştir. Bu
dapeşte ile Avusturya ve Debr?.
cen arasında ekspres işlememek 
tedir. Budapeşte ile Avusturya 
hududu arasında günlük üç eks
presle üç adi tren yerine şimdi 
bir C'kspres ve bir adi tren var-
dır. Budapetşe ile Yugoslavya 
hududunda Kelebia arasında 
~kspres yoktur. Normal zaman-

1 f1. Nagykanizsa ile Triestc ara-
1, <da ".edi tren. ü;;l~rken şi.mdi 

Jlnız ıki tren ışletılmektedır. 

' Yılda bir defa kurban parası 
lJerrü eden vatandaşların sa

;ısı iki milyonu bulduğu gün 
. hava meselemizin yarısını halle-
dilmiş sayabiliriz. 

Fransız 
muamması·! 
Almanların istediği 

Fransız donanması ve 
şimali Afrikada üsler 

Lo-ndra, 30 ( A.A.) - Times 
gazetesi "Fransrz muamması" 
başlığı altında neşrettiği bugün
kü başmakalesinde diyor ki: 

''Hitlerin tahmil etmek iste
diği yeni hakaretlere karşı ken
dini müdafaa etmek hususunda 
Fransanm sarlettiği gajT'et, İn
giltere tarafından anlayışla ta
kip edilmektedir. 

Hitlerin şimdi Fransadan en 
ı:ok istediği Akdeniz limanları 
Fransız filosunun bakiye cüzü
taınları ve her ~eydt>n evvel şi
mali Afrikada üsler olduğu mu
hakkaktır. AJmanlar mütareke
namede bunları ihmal etmişler
di. Çiinkil Musolini'nin .Aıkdeniz
de bu vazifeyi üstüne almak ve 
\>af?armak kafbiliyetinde olduğu
nu zannediyorlardı. Şimdi Hit
ler .. Fransa ile işbirliğini" vesi
le edinerek bu meseleyi lı allet
miye gayret etmektedir. Lava! 
bu siyasetin B.leti idi. Mareşal 
Petenin kat'i bir hareketiyle bu 
aıetin kırılmış bulunması Al
manyayı müşkül bir vaziyete 
sokmuştu:r. l\fütareke, Mareşali 
&eref ve metanet mefhumların
dan mahrum bırakmamıstır. Ma 
reşaldan büsbütün kurtulmak 
için Hitler tarafından yapılacak 
her teşebbüs tehlikelidir. Çün
kü Mareşaldan lbaşka ancak Ge
neral Veygand Fra.nsada zahiri 
bir ıbirlik ve Simalt Afrikanm 
Vi.'.?iye karşr dürüst hareketinin 
devamını temin edebiliriz. Ge
neral Veygand ise Alman bakr
mmdan Mareşala tercih edile
mez." 

Alman 
demlryollarında' 

kazalar ve 
yangınlar 

Berlin, ,4JO ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bild,iriyor: 

Bu sabah 6.45 de Berlinde An
halt garının bagaj deposunda 
bir yangın çıkmıştır. Yangın 
bazı bürolara ve bilet gişt>lerine 
de sirayet etmiştir. 

TREN KAZASI 
Betlin, 80 (A.A.) D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Berlinclen gelmekte olan mar

~andiz treni bu sabah saat 3 de 
izinli askeri taşrr8.n bir tl'enle 
çarpışmıştır. 

Müsademe Berlin - Harıovre 
hatir üzerinde 0-"ennhausen is
tasyonu ile Hath!!I'OV istrısyÖnu 
arasında vukua gelmiştir. i'.\fü
sademc vukua geldiği zaman i
zinlilcri taşıyan tren imdat fre
nini lrullamırak chırmussa da son 
iki vagonu hasara u~amıştır. 
Kaza, makaslann bozulmaı:ır yü
zünden olmuştur. Hac:ara uğra
yan vagonlarda bulunan yolcu
lar arasında beş ölü ve yedisi a
lrr olmak üzert> birC'ok ,-:ıralı 
vardır. Ağır yaralıla~ Hnthenov 
hastahane~ine kaldrrılmıf)tir. 

Hafif var~ılılar yollarına de
vanı etmistir. 

Ondan d!'ğ.il kentli kendim.den 

intikam almıştmı. Yüzüm uykusuz

luktan sapsarıydi, gözlerim bir 

humma kızıllığilc yanıyordu. Far. 
lak kumral 8ac;la.rmıın cilası bilP 

donuklanmıştı. 

Kalbime amansız bir ağı-! sapla· 
ruyordu. Onu şimJi lakayt, canlı, 

neşeli mavi ışıklı gözlt>ri kudretli 

gençliğinin yaşamak zevki ile ı -

şıldıyordu. Demek beni unutmuştu 

bilcl?! .. Dört aydanbt>Tİ kaldmm
larda sürüklendikten sonra bir da· 

kikada tanrmad1ğr bir erke~in kol 

brmm arasına düşebilecek geçici 
zevk dağrtan bir sokak sürtüğü 

sanmJ!]tr. Niçin beni anhyamamış· 
tı? Ona nasıl kendimi aıılatmalıy
dmı? Sendc>rce etrafımda pervane 

gibi dolaşan erkr>kleri göremiye -

cek kadar knyrtsız bir kadın oldu· 
ğumn ona nasıl anlatmalıydım? 

Fakat huna inanabilmek kabil 
miydi'! Günlerce kaldmmlarda o -

.. .. Pndiktcn 

H A B Ei.K - ~ Posta-~ 

lngııterenın 
h·arp 

gayeleri 
Lord Halifaksla 

Ruzveltin görüşecekleri 
meselelerin en 

mühimmi .. 
lagiliz kabinesi 
bir beyanname 

hazırlıyor 

J..ondra, ;JO (A. A.) - Daily 
Telegraph gazetesinin diploma.tik 
muhabiri yazryor: 

"1ngilterenin yeni Amerı.ka bil. 
yük elçi.si lord Halifa'.4.sın Vaşing_ 
tona gider gitmez Ru:rveltle görü
şeceği baojlrca meseklerden biri 
de müttefiklerin harp gayeleri 
meselesidir. Birkaç haftadan.beri 
İngiliz kabinesi bu meseleyi müza
kere etmektedir. 

!ngiltereyle miitteffalerinin han 
gi gayeler uğrunda harbettikleri. 
ni açık ve basit bir ş~kildı:ı izah 
edecek olan lıir beyannamenin 
neşri için yapılan lınzrrltklar çok 
ilerlemi<s bulunmaktadır. 

Amerika Birleışik de\'letleri 
müttefiklere müzaheret eden baş. 
lrca bitaraf dıwlet olduğu gibi 
harp sonrası senelerinde yapıla -
cak olan kalkınma ve her şeyi ye
niden tanzim işinde de en mühim 
rolü oymyacak olan devlet de yj_ 
ne Amerikadır. Bu itibarla !ngiliz 
harp gayelerinin Amerikalılar ta. 
rafından tamamiyie tasvib edilınc
si liı.zundtr.,, 

Sel'best İrlanda 
üzerinde meçhul 

tayyareler uçuyor 
Dubliıı, 30 ( A.A.) - Müsta

kil Irlanda hükllmeti müdafaa 
nezareti tarafından neşredilen 
bir tebliğde, hüviyeti tesbit edi
lemem.i:ş olan bir askeri tayya
renin dün Bunerana ile Donegal 
kontluğu dahilinde diğer bit 
kasaba üzerinde u~tuğu bildiril
mektedir. Tayyare, dafi topları
nın ate~iyle tar<ledilmiştir. 

Bir sivil tayyare de Dublin 
ile o civardaki bir kontluk ara
zisi üzerinde ucmuştıır. 

• Helsinki 30 (A.A.J - D.N.B. 
bildiriyor: Dün c-cnulıi Finlimrliya<lrı· 

büyük biı· kar fırtınası c;ıkmışt!ı·. Ka 
rın irtifaı sekiz metreyi .;tı;liktcn 

sonra Hclsinlcide termometre sıfır

dan ~ağı 20 ye düşmüştür Trenler 
teabhurla gidip gelebilmiş Vll 

mUnakalM inlutaa ugramıştır. 
• Belgrn<.i, 30 tA.A.) D.N.B. 

bll<lirlyor: Şarki Srrbrslanda Ncgotln 
şeh.'1 ile civarınc!:ı birçolc tı t:mos va 
kası müşrıhcdc c-dilmişlir. Hastalaı·

dan <;oğıı ölnıilştür. 

• Tokyo. 30 (.A.A.) - Japonya ile 
Hin<ll<;Jni arasındnk\ ticari milnıtSf'· 

betlere dair Fransız - Japon mUzal«'
relcri bugiln Tokyoda başlamı~tu. 

• Beyrut. 30 ( A.A.) Hav:uı: 

Fransız fevkalade komiseri gl'neral
Dcntz Lübnan ret.sicumhuru Emile 
Eddci ziyaret ederek kendisiylı• uzıın 

bir mUHl.l<aitıt bulunmuştur. 

lıir ışareti, bir gülü~i.i :ırkasuıdan 

kollarmm :ı.rasma düı:ıiivermiştirn. 

En son en önce olduktan sonra ne 

bek !iyece kti ben<len? ! . Acı acıyı 
ı:ıöker derler. Bu çok doğru. Şim
di bütün meşguliyetim onu gizli· 

ce görmek. Bo:ı dakikalnrımda da 

onu düşüpmek, ve gene ıstırap 

çekmekle doldu ... Artık öbüründen 
tatt .ğmı frci acıları unı tur gibı 

oldum. Gelmiyen mektuplan bek 

!ediğim hiç yok. 

Simdi hep içim bunun hasreti, 
hunun lı:ı.tırası, bunun krskançhğl 

il r> bir mahşer oldu. 
Dün müthiı:ı bir buhran geçir

d'm, Onu muayyen saatte sokak· 

.:ıuıgar 

hariciye nazırı 
Halkın tenkidlerine 

itiraz ediyor 
Sof11a, 30 ( A.A.) - D. N. B.: 
Sobranya meclisi taraf mdan 

dün hariciye biitçesinin tasvip 
edilmesini müteakip hariciye 
nazırı söylediği bir nutukta, 
Bulgar dış .siyasetinin değişme. 
diğine işaret etmiş ve Bulgar 
siyasetinin prensiplerini vaze-
den kral nutkundan sonra Bul
garistanın dış siyasetinde deği. 
şiklik olmasını icap ettirecek 
hadiseler çrkmadığmı ilav~ et
miştir. 

Popof, hütçenin kabulü ile 
meclisin gösterdiği it imada 
teşekkür ederek hükumetin s! -
yasetini tesir altında bırakmak 
için halk tarafından yapılan 
tenkitlere itiraz etmiştir. 

41 :(. • 

Sofya, 30 ( A.A.) - D. N. B: 
Kısa bir müzakereden sonra 

Sobranya meclisi bazı tadilatla 
gençlik kanununu dün kabul et
miştir. 

Bunu müteakıp meclis 1941/ 
1942 senesi bütçe projesi müza
kerelerine başlamıştır. 

Gençlik kanununa göre yedi 
ile 19 yaş arasındaki kız ve er
keklerin hepsi milli bir spor te
şekkülü tarafından yetiştirile
cektir. 

Holandada radyo 
resmi ihdas edildi 

Amsterdanı ,JO ( A.A.) - Ste
fani: 

Gelecek Sonkanunun birinden 
itibaren Holandadaki verici tel
siz istasyonları, devletin kon
trolü altına girecektir. Alıcı a
letlerin sahipleri de bir resme 
tabi tutulacaklardır. Holandada 
bunların miktarı bir milyondan 
fazladır. Bu karar, hükumete 
büyük menfaatler temin edecek
tir. 

Japonlar 
zaferden 

ümit kestıler 
Moskova, 30 ( A.A.) Röyter: 
Bütün gazeteler, Tokyoda çıkan 

":t\işi,Nişi Şimbun.,gazete~inde neş 
redilen bir makaleyi iktibas et
mektedirler. Japon harbiye ncza.. 
reti matbuat !'ubeo.i ~eii albav 
Mabutsi'nin i~asını taşıyan bu 
yazıda, ezcüm,c, şöyle denilmek
tedir: 

"Çinde Çankanek rejiminin yı 
kılma~ı ıçin ~ımdı pt·kaz ümit \'ar
dır. Çin me..,clesi daha kamrk bir 
malııyet almı;,tır. <;anka}·şek'in 
taraftarları Çinlilrrin en iyi un. 
surlarmdaıı terekküp etmektedir. 
Bunlar meınk·ketlcrine canla ba~
la bağ.ıdırlar. Bundan ba~ka Çine, 
Japonyaya kar~ı yaptı~ı harpte, 
Birle-ıik r\merik:ı D.:>\lctlcri ile ln. 
~illere \·e di~cr de\Olctler de yardım 
etmektedir., 

\lbay T\labutsi, heyrıclmilel \a
zıyetin Japonradan ziyade Çin I('. 
hinde inki~af edeceğini söyle.."!:-k
te. fakat bunu neye i.;tinaden i!C'ri 
..;(irclüğüni.i kaydetmemektedir. 

nı bozmuştu galiba. l!'aıı:at bir ili· 
yadın bozulması için ba.ska itiyat 

lam1 başlaması lazım ... 
Sokaktst t ... ksinin içinde bir 

mecnun gibi t.am bir saal dola!) -
tım. Cadde olıık oluk :ıknn insan 
s01inc rağmen 1..ıomlıoş, ışıksız kap 

karanlık g~ldi bana. Arlık geri -
sin geriye ümitsiz eve dönerken 

birden araba durdu. Tramvay is -
lasyonunda önümüzde katar katar 
otomobiller dizilmişti. Birden tit

redim, gözlerime inanamadım. O 
istasyon platformunda asabi adnn

larla bir aşağı bir yukarı dolaşr -

yordu. Hııntazam, düzgün saç1n'?1 

bir leta15 havasivle karrmakarı!!ık-

3 

Biz bir kalıve 
milleti miyiz? 
Yazan: SABİH ALAÇAM 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- PEYAM! SAFAYA CEVAP -
TALEBENİN kılhvelerd .. n l<uı.--

tulması hakkında yazdığını 

~~mu ve salt'lhlyotll tıa.Iıslyetıe.rle 

yaı>trb'llD konuşmalar, baz.ı. ınubarrlr

Jl'rimlzl de gayrete gı•tJrdi. 
Ben, luıbveye dada.nan gençliği, bll-

hası.a iki :i.kibetin bek.ledlglni t.eba.-
rıiz ettirmiştim: 

1 - Ha~JAzlık. 

2 - Ahllil<i sukut. 
Bu tezi müdafaa ederken, proft•:ı;ör 

doktor Fahreddin h.erlm Gôlcay, doJc, 
tor Kemal Şaklr Sa:raçoğlu lı!ta.nbuı 

maarif müdürii Tevfik n:ut gibi tanın
mış fikir ve ihtiısaıı adRmJarile ken
dimi bir safta. bulmuştum. 

i\lc ... ck .ııln, bizde nasıl bir gençllk 
tl'şkilatı J·apılmak Jiizııngeldiği husu~ 

Hunun tcfülk olunclıığu şu son günlf'r
cle balıiıı mevzuu edilmesiıü de ayrıcu 
fayılalı tclU.Jck.J etmlştlnı. 

Knaatinıce, orta tahsil taJebeslniıı.. 

kahveJe devamına mıtııi olmnk; gerek 
inzıbatı, gerek terbJyevi tedbirler ile 
bu içtinuı.i derdin önüııe geçmek kati 

bir zanıret halindedir. Ml'ktep idare
leri ile ana Vt! babalur elele vermeli, 
çocuğu kahvedl"ıı mutlak snretto ıızal• 
laştı:rmahdır. Fakat bir ~and.a.ıı yasa
ğı tn.tbfü ederken, bir yandan da - pro 
fe&ör Fahreddin ilerim Gükaym söyle 
dlği gibi - gençlik toplantı mahflllt'ri 
vilcude getırılmellıllr. Buralarda ne
zih oyanlar, eğlenceler ve her nevi 
1>por hareltetlerl terliı> olunmalıdır. 

Fakat, bir ~rtıa: cuınart.esi ve pa1.ar 
giııılerl. 

Zira, hnftanm difçc-r zamanlarıuda 

orta t.alısil talebesinin DWl•tt>p ve ki
taplaruıda n çalmacak vakti yol.:tur ve 
olmamalıdır. Onla.ra düşen va1.ift>, 

yalnız ve 3-nlmz çahşmaktır. 
YükNt'lc tahsil talebesine gelince:. 

onların artık t.aınamen inl<lı;af etmış 

bulıınan ldrfı kleri, bizzat keıı<lileriniıı 

kahve düşmanı olmalarım U>min eyle
mi!j. Nlleklm, giirU.5tüğüm ünlverı.ite-
11 gençler, b:.uın ııunları ııöylemişlerd.l ı 
"- K:ıhvC'lt're, blu.arur gldiyonız.

Dünyanrıı \'C nıemlı•kt>iinılzln büylik 
rne..elell•ri il7..ı•rinde konu-.nıayı, elbet
te tayla~ a, Jılılmrnblle t.erl'ih ederiz. 
Aramrıda O~'lınlar krtip etmeyi, mü.. 

ı 
Llll ı;ulnrı~ ı, &porln rıw~gul olmayı 

~liphe...,t:ı: \f' t•anıgünutden ıst.erlz. Fa· 
l•at su ı.o<'a l<;fanbulda., hasınıızı so· 
kacıık utııcıı. hir llnın aıtma. bllt> sa
hip dı>,ıtlllz!., 

t)niwr-.iteli ı,:-en~Jıoriıı lıu &amimi 

\'l\ yürt>ktt>n "iizlerl, ~ ı•t!cıcıı l'\irk 111'"

linln, \İİrudı• ı,"l•tirll••<'l'~İ anht'.::'tlan 
gençlik tt'> .. l<ihitına na<ırl h:ı~ret kalılı

ğmı !'lırih bir '<tırette ı;o ... tı•rmektf'dir. 
lştt>, bu nwv:w iııı rlnıll\ duran di

~ı•r ~·azılanmd.ı da ıtynı ııol.tal mı.zarı 
mtiılaf:ın Pimi ~tim. J<'n !tat, knh,·cye 
dair ~ a7ıhın bnskl m:ı.kalt• \'f' fıh.ra· 

!arın bir Jo,..ıııındıı, cıu. iiııt .. •lcriml hem 
tak\iye f'dl'n, hem do A:"t'rek benim, ge 

müf.alt'llllanımza. a:rkın d~ bazı 

hükümlere rastgel.mekteyim. 
l\168t'l!ı Peyami sata, "Genı:ılik ve 

kab,-e,, adlı yaz.uınıda. kalnrelerdcn ııı. 

kllyet eden gnzetoollere ve ma.a.rt.rçlle
re lıa.k '·erdikten; kahveleri, gençliA"lD 
kanını ve ruhunu bozmalc, clğerin ,.e 
ahliikm dlişmruu olmalt ile itham et· 
tlktıen ~nra., mazinin acı ha.tıra.ıarilo 
dolu gtiııJerine geçiyor. "Her Türke 
saadetin haram olduğu o ka.Juı- günle· 
rinde, Beyauttan Ayasofyaya. sıkı~ 
gençler ve mllnevverler,, ile •'cadde
uln üstiındel•I l<ahveıertn,. dolup taş• 
hA"mı söylüyor. Bu manuu-adaıı !JU 

hükmü çıkarıyor: "O zaman anladmı 
ki biz bir kah"-o milletiyiz... kahve ... 
bütün milli ve din1 ıtuunı pl-:1.ren. .. de

rin YC canlı, t.ek l'e tam bir cenılyet 
ınlbra.ludır.,, 

Bundan sonra Peyami Safa, "Hiç 
bir meşru ihtiyaç ya~k edilemez." 
mülAhazasUe, kahvl'lerl "milli c;uurun 
billftrlaştığı 

0

ııosyal t.e,ek.kül ve taax
:r.uv merkezleri,, ı,ıeldJnde İa\'sif edi· 
yor ve bunları dağıtmamak lilzım~el• 
diğinl sö3 lüyor! 

1,c,te, bu fikirler ü1.ertnde biraz dur
mak istiyorum 

lstfülil.l muharebesi günlerinde aca
ba gençler ve münevverler, hakikat.en 
Beyazıt lle Ay:ısolya. arasına sıkış• 

tı mr? Bence, ha.~ır: bu hukUmJe, w 
deblyııtt.a dahi yeri olmıya.cak kadat 
büyük ve lüzuwsıu bir miibalağa gö.. 
rüyorum ! 'l'llrk iulolabmı yapanlar 
ve yapanlarla berab(•r ve oruuz omum 
!;'.ıırpr:::;anlar pek 1)1 bilirler ki ,·atanın 

it.ara. glinlerlnde gt>ııç, miıııev\;t-r, .ib· 
tiyar, calıll bütün ,·atantla.,ıar, bizim 

bir kıı.h\'e mllJetl olmndığmuzı lsbat 
t'tnıi')lerdlr. lstlklfıl mücadelt""i ,.e (h

ınanh lınpara.torluı'.,'1J enka7.ı uc;tüneo 
doğan yenJ TUrld~·e bunwı tabii ne· 
tfcesldir. ''l\lllli Şuur,, "derin ve cank 
tek ve tam cemi;y~t mlbrllln,. J.ahH• 
olınamı:ı-. Ankara ve Sakar,,·a boylar. 
olmuştur. Bu Jıakika.ti, izaha hızunı 

görmüyorum. Yer.1lz bir "sultekt"r 
rür,,e hacet yek. 

l\lffif'le ga~·et bıı'lttir. li.ah\·e, !tU 

nargürsile, taYla.sill-, iı;k:unblli ile bıl 
dJğimlz kahve; sadt>ce bir me .. kene 
ve hayUb.lık yu\·asıdır. )1:-l>t.ep tıılr. 

besinin, yül,S<:k ta.lıMI gt>ııçli~iııln ora 
lara duvamı ile, milli şuur anı"ınde 

bl.r alaka ve ıııüna'*'lwt bulmak im 
kfıns:rzdır. Kab,·eye gilnwk, Pe~-aml 

Satanın misallni ıtlr)•onını, karm do· 

yurnınlt gibi m~ru bir llıtı~·aç da de 
ğUdir ! Her va:tandaş, mt!ktepll ohun, 
i:J salıibi olsun, ba.n~ ya5ta bnlunur 
ı>a. bulummıı, kesesine uygun gelen 
loknnfaya gider ve ~idecektır. Çiinkü, 
insan, ~·aşamak için ı,,rıda almak mec
buriyetindedir. Fakat bu lhtı,yaç, mU
li suurıııı billOrıa,nıa"ı namına, bütün 
ınme-tın kahvclen• "hnyunın e.tmeğl,, 

mi icap ettirir? 

Rt>alltf'dt•n , .e nwmleket meııelele-

r•'li h.Plldlmi -.::ıflarmdıt ;{ÖrıHiğiim Ü rinl kaJemll•riıni:ıiıı ll<'Ullll dolarken• 
lılr n.- ihtisa~ ... ahlph•riniıı m'i"Wf"l'li "milli şnur,,dan uzakla~rııı~·aı.nn: 

Fransada bir şehir 
halkına kesilen ceza 

Lm"7nı, O (A.A. ı - ~on 
günlcnk T"ı lrıııse r;u1'·nsu111ın 
bil(lirrli~ine göı·e A iman iş1?'al 
m·1 1~nml~r1 Orh'an::; ,,ehı-i ahali
!'İn., bir milyon franklık bir ce
za ke~nıic:]r"dir. Bu cC'z,a, asker1 
bir tr>Jefon hattrnı kesmiş olan
la ı·ın nıey<iıuıa cıkanlma 1rıac:1 
üzeripe \'erilmiştir. 

lı görılll'mi.şlim. Bu saalte bumda 
kimi bekliyordu acaba! 

$imdi yüreğimi kıskançlık yıla· 

m r.smyoı. beni adeta ölüme götü 

riiyordu. 
Kunrtimi toplıyarak arabanın 

p~ncercslııden sarkıp onu çnğ!l"a

cağmı sırada birdeonbire gene sü -
ratle hareket ettik. Baınmı arka· 

cama çevirdiğim zaman ani bir 
sekte ilı:ı tıkanmadığc.ma hayret e
diyorum. O, o saniyede karşısına 

gelen beklediği bir kadının elle • 

rini tutm~tu. Donuk ışıklarm aı

tmda biribirlerine gülümsedikleri

ni farkettim. !<aci:nm !nyafeti, 
,apkasından t<.>~an ateş renglııe 

1 
İngiliz eshamı Fransada 

da yükseliyor 
Lizl>on, 30 ( A . ..-1.) - Trablus

daki lngiliz muvaffakryetlerinin 
Frans:ıda Lyon borf:asmda kote 
edilen bazı hisse senetlerinin te
reffüünü iı :ı.tç ctti~i haber alm· 
mıştrr. Ezcümle, Süveyş kanalt 
his~e senetleri 12.000 franktan 
16.500 franka çıkmıştır. Bu yük 
scliş günde 500 frank kadar bir 
fark arzetmektedir. 

bir artist ol.masr ihtimalini dü -
şündüıiiyordu. Bütün muvazenem 

bozulmuştu. Süratle koşan aral..ıa -
rlan &tlayıp ona dönmek ve güzel 
başını parcalamak için bir kaplan 

ihtirası bütün vücudumu tı1tu3tu

ruyordu. 
Artık sabır denilen ağır başl. 

duygudan blmde eser 'kıalmamıştr. 
Önüme serilen bu uzun ve ka -

ranlık gecenin kasvetli, zifiri ge • 
çitlerinden yalıırz başıma geçece • 
ğimi düşündüğüm anda boğuluyor
dum. Yarın sabaha ona gitmek, 
vaziyeti.mi anlabnak ve beklemek. 
Yarın sabaha kadar beklemek mi? 

Oh, hayır hayır. Eğer bu gece bu 
öllim kııranlrğma dalar.sam, ertesi 
günün ışığına bir daha kavuşamr 
yacağrm gibi içim ve gözlerim da

ralıyor. Boğazrm tıkanryordu, Bir
denbire kısık seslı:> şoföre: 

- Dön, - dedim . 

Adam şaştrdT: 
- Nereye? Diye sordu. 
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Kıbrit 
ucuzlamadı 

Maliye VekAleti k.l'brlUn eskbl 
gibı 90 paraya satılacağını alô.ks· 
darlara bildirmişti. 

Bu emir lizerine, kibrit ve çak. 
mak lnhlsarı, beher kibrit_ 
kutu<ıu başına ka.bul ettiği ıo pa. 
ralık tenzlltıtm tatbik mevkilııe 

!:onma.s nı tehir etmiştir. Yeni bir 
emre kadnr kibritin kutu.su 90 
paraya satılacaktır. 

Vapura binerken denize 
düstü 

Beykoz kundura - fnbriJuısı amele
ııindcn Mehmet Uııta, bugtln Şlrket'.· 

hayrlyenln 157 numaralı vapuruna, 
Be~lkta§ lskel~lııe inmek isterken 
ayağı kaya:-ak denize dü§m{lş, kurta· 
nlmı~tır. 

Bu gece yılbaıı 
(Ba~ tarafı 1 nchJe) 

için tertip edilen yemekler alAkart tı· 
yntlarından pahalı oımıyac.aktır. Ye· 
mel~ yemek mecburiyetin de yoktur. 

HJç blr yerde sandalye paruı na· 
mile mil§terlden ayrıca para alınması 
yasak edilmJotir. Bu nokta tlyat mu· 
rakabe komlayonunun da müdahalesi 
le bu gece her tarafta ehemmiyeti• 
kontrol edilecekti!'. 

YILBAŞI PiYANGOSU 
MUU piyangonun 941 yılbaft çeki· 

ll§1 bu akpm saat 23 ta Takaim be· 
lediyo ca.zlnosu salonlarında yapıla· 

caktır. Muhtellf ikramiyeler ~kU.. 

dikteo onra tam saat 24 te aon olarak 
ı(l00.000) liraJık ikramiye ~kilecektir. 

Bu piyangoda dağıtılacak lkraml 
yelerln yekflnu 3.030.91:)() llraya baliğ 

Londraya ' ddeUI 
bir bftcnm 

CB:s.ş tamfı 1 ncJde) 
yaletinde bir yere b mbalar at
mışl rdrr. Hasar hafif olmuş
tur. Zayiat Ja birkaç kişiden i
ba.rettir. 

GECE YAPILAN HÜCUM 

Londra, SO ( A.A.) - Bu gece 
Alman tv.yyareleri Londraya 
karşı kısa, fakat çok şiddetli bir 
bUcumda bulunmuşlardır. Şeh
rin üzerine çok miktarda yangın 
bombası ı:ıtılmıştır. Anl~ı!dığı
na göre, Almanlar bir e.istP..:ı da
hilinde şehirde mümkün olrluğu 
kadar fa.z!a yangın "Ikarmak . . ~ 

gnyesıni takip etmektedirler. 

HÜCUMUN TAFSİLATI 

Lo-ndrn, 30 ( A.A.) - Bu ~ece 
yapılan hava akmı esnasında, 
Londranın tarihi mahallesini 
teşkil ede.o City mıntakasındaki 
meşhur tarihf binalardaıı bir ço
ğu hasara uğrrunıştı.r. Alman 
tavyarecilerinin bu mahallevi 
bilerek yakmak istedikleri mÜ
hakkaktrr. "Citr", ln~iliz im
paratorlu~un ticari ve mali 
merkezini teşkil etmekte ve en 
gUzel abidelerin bir çoğu da bu
rada bulunmaktadIT. İtfaiye, 
pasif miidafaa ve sivil gönüllü
ler tcskilatına mensup bakild 
bir ordu, saatlerce müddet, yağ
mur gibi yağan binlerce rc::ıngm 
b:>mbası ile mücadele etmiştir. 

Bazan, toplu bir halde dilsen 
bir bomba. grupunun tam hik
kmdan gelindiği sırada, yaylım 
ateşin~ benzetilebilecek bir şe
kilde, diğer bir('.ok bombanın 

olmaktadır. 

Çekilişln btıtUn safahatı 
retran1· aynı umanda düşmive ba.ş!adı

ğı göriilmekte idi. BtUn bu bom
balar kUçük bir irtifada patlıya
rak her istikamette saçılıyor

mıilyon tarlkUe Ankara radyosu tara· 
fmdan n~rcdUeceğinden çekilifi mem 
lekeUn her tarafından takıp etmek 
mUmkUn olacaktır. 

TRAM\ A 1' SEFERLEBIYm 
lLA\'.E \OK 

Trrunvaylarm bu gece receyan.sm· 
dan eonraya kadar i§liyecckleri hak· 
ltmdak1 haberler doğru değildir. Tram 
vay deposundan bu aabah aldığımız. 
malQmata göre tnımvay aeterlerinde 
normal tarl!e tatbik edilocekUr. 

Rt:s:ut J>AlR.E VE 
l\IEliTEPLERlN TATtLI 

Yılbaşı mUnasebetJle resmi daireler 
bugUn ogıcden iUbaren yarm akpma 
kadar lştildlr. 

Orta tedrisat müesseseleri dUn ta· 
tllc lıa§lamışlardır. llkmekteplerle O· 
nlversite de bı.ıgUn öğleden iUbaren 
tatil edllm~lerdlr. Orta tedrlaat ml1· 
e.sscaeleri Ue Univcrıdte ve resmi dal· 
n r per§embe ııabahı açılacaklardır. 
llkmektcpler de cwnarte31 e.abelu açı. 
b.oaktır. 

Sıtmı milcadelesı 
yapılamıyor 

(B~ tarafı 1 nclde) 
bltrr..i5 o!mıyacaktır. Senelerce ve 
dnima bunun etrafında çalışacağız. 

Herhangi blr nehir taşkm1, ou 
veya bu eksiklikler bu mevzular 
üzerine daha dikkatle bizi çal11. 
maya sevkedeccktlr. Blltçe vnziye 
timiz malllındur. 

Birçok yerlerde 11tbo"..a mUcadele
sbe ihtiyaç olduğu halde b~lıya
madık. 

Bugün kinin tedarik\ meselesi de, 
dUnya.ıım bu halile, bize çok sıkın
tı vermektedir. Bunları Cavadn.n 
getirtmek zanıretJne dliştnk. 
Dlınyanm \•aziyetl dolayısile ki. 

nin ancıı.k Ah"llP.tos sonunda elimJ. 
ze gelmiştir. 

B'z evvelce dUnya vazfvet'nl dU
Alinerek, ellmlzde stok kinin bu -
lundurmuştuk. Evvelce 29 Fraya 
aldığımız k'nin buglln 61 liraya 
çıktı. Trı.hsisatm bittl~ini mecfüi il· 
lfye arz"ttlk. MUsaade buyruldu. 
Yeniden ald ğmuz tahsisatla kinin 
alıuoruz. 

lardı. 
Bütün yangın başlangıçları, 

sabahleyin, herkesin bermutad 
i§İne gittiı?i saatte söndürülmüs 
bulunuyordu. · 

HASARA U(;RAYAN 
BllTALAR 

Londra, ~O (A.A.) - İngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaret
lerinin tebliği: 

Londrada yan~ c;rkarmak 
maksadlyle hareket eden di!~
man dün gece Londra üzerin<> 
birçok bombalar atmıştır. Tn.
nırunış birçok binalar ve bu me
yanda Gufldhall ile birçok 'klise
le ... ı.. ~ ~ .. ,.ıı ··"'ramıRtır. 

Safnt • Paul klisesi bile teh
li.. ı.ııı.ruz kalmışsa da civa
rındaki yangınlar vaktinde sön
dUri.ılmüştUr. DUşman askeri e
hemmiyeti haiz hiç bir he<lefe 
hUcum etmfve te,.cıebbUs etme
miştir. Londra mıntakasmm 
sair kıımnlarmda da yangınlar 
çıkmL~, ticari müesseseler 2:al'ar 
görmüştür. 

Londra itfaiye teşkil!tı bU
tUn gece kahramanca ve mu
vaffakıyetle çalışmıştır. Zayiat 
azdır. 

Londra, 80 (A. A.) - Bu g~cer 
Jd bava akmmın en hanı vıt&fı 

İngiUzler taratıııdan Alman uıy • 
yareleıi:nin hUcu:nlarmı önlo::nPk ı

çin geceleyin avcı tayyarelerinın 

kullanılmış olmasıdır. 

Bu avcı t.ayyarelc.'1nlıı müda • 
halem, Londrnda Md:seyi seyre • 
denler llzeı"nde bUyük bir tesir 

yapmıııtır. O ana k:ırmr tayyare 
dafi topları !a.sıla"ız bir surette 
şiddetle ate, diyor ve hücum da 

en hft.d devrceinı• ginniş bulunu. 
yordu. Tam bu ınrada toplar blı
denbire 11usmuıtur. Bu 11ükünet 
İngiliz hava kuvvetlerine mensu; 

avcı tayynrelerinln motllrlerinin 
çrkardığı gU'riiltU ile ihlAI ed'Jmiş. 
tir. Bu tayyareler Alman tayyare
lerlyle City Uzerhıde amansız bir 

Odasında a~·r 
yarah bulun ~u 

Aksa.rayda oturan Neı-~r.:.,., 
Özer adında mlitcka.it bir mual. 
!im, oda.8rnda ağ r r.ıurette yaralı 
bulunmuşt.ur. İfade veremlyecek 
halde bulunan Necmed in, Cer_ 
rahpaşn hastanesine nakledilmiş
tir. Zebrta tahkikata devam et . 
mektedir. 

tarran barbl 
(8~ tarafı 1 nclde) 

de mühim bir köyiın Yunanlılar 
tarafındo.o za.ptedildiği öğrenil
miştir. 

KAYAKLI İTALYANLAR 
Atina, 31 ( A.A.) - Arna

vutluk cephesinde kayaklı bir 1-
talran kuvveti Yunanlılar tara
fından bozguna uğratılmış ve 
~k çok esir alınmıgtır. 

ZAPTED!LE.~ BİR TEPE 
Atiııa, 30 (A.A.) - Yunan 

h •• !cOmeti namına beyanatta. bu
lunmıya mezun şa.lısiyetin söy
lediğine göre, geçen hafta Yu
nanlılar taraf mdan işgal edilen 
sahil §ehri Himaranın §imal ve 
şimali §arkisindc vukı.L .. lan §id
detli mı.ıh:.: ' ... eterden sonra Yu
nan krtaatı yeni bir ilerleme kay 
ded"'rek Uç köy daha zaptetm.iş
lerdir. 1Jeri hareketi 1666 ra
J:ıınh bir tepenin ~aalfnden son
ra kabil olmuştur. ft..,hH1nlar bu 
tepedeki mevzilerini tahkim et
miş bulunmaktavdılar. 

Cephenin merkez kısmında 
H!maranın şimalincte ateş hat
tına İtalyanlar yeni kuvvetler 
sokarak mahalıt blr mukabil ta
arruza geçmişlerse de bu hü
cul"" 'ar ni!skiirtiilmUştUr. İtal
yanlar ağır zaviat vermiştir. 

Daha 5imalde de buna benzer 
hücumlar pUskürtütmUş ve ttal
yan!ar bu mmtaka.da da. ağır 
ıaviata u~amıştır. 

Şiddetli soğuklar de\am et -
mekte ise de bUtUn cephe bo -
yunca Yunanlılar teşeh!:ıüsü el
lerinde hulunn11"Tna ktarlırlar. 

tNGlLIZ TA 1'\" AREl..EUl:Sl..~ 
FAALiYET! 

Atına. SO (A.A.) - Yuntuıl.standakf 
İngiliz Jınva kuvvetleri umumi karar 
g!hmın tebliği : 

DUn, bombardıman tayyarelerimiz,. 
21 lııci ve 22 inci defa olmak Uzere 
Avl:ıı:ıyaya bUcuın et.mi~lerdlr. Birinci 
hUcumda bombalar, nakliye vl18Jtala 
rı ile rıhtım cıvarmda 

0

hlr yol UzeıiD 
de hareket halinde bulunan kıtalar u 
zerine dUşmU§tUr. Bir blnaya l.5abet 
vaki oımuı ve bUyUk bir yangın çık· 

mı§tır. 

Hucum esnasında tayyare dafl top 
larııun §iddcUl bir baraj ate,şlyle kar 
§ıl~ılmı~ ve dU§man avcı tayyıırele 

rlyle tayyarelerimiz arnsmdıı. 55 daki· 
.kn 81lrcn bir hava. muharebesi olmuş 
tur. Tayyarclerlmlzdcn biri düşürül.. 

m~ de mUrettebatmdan Uu kişi 
para.§Utle yere inml§tlr • 

İkinci akm fruıa bir havada yapll
Jnl§ ve oımaldekl rıhtıma g!Clcn yol 
Uzerinc tam l.sabeUcr vaki olmuştur 
Bazı blna14J'a da ı:mbeUer olmuş ve 
bazı tnmbala:-m, nakil vas;talan d€po 
su ile askeri ambarlar arosında patla 
dıkla.rı görWmUştür. 

İki şilep, bir ticaret gemisi ve bir 
kru\·azör mitralyöz ateşine tutulmuş 
tur. Dönll,ş UÇU§U esnaııında, bir dUş 
man bombardıman tayyar:sl grupu. 
görülerek Uzcrıne ateş .açılmıştır. Fa 
kat bu dUoman tayyareleri, netıce.}'I 

tcsblte vakit kalmadan bulutlar için· 
de kaçmı§lardtr. 

Birinci akın cıması:nda kaybolan bir 
tayyıı.rcmlz mUstes:ıa olmak Uzere bU 
t1liı tayyarelerimiz llslerlne dönmUo 
leı-clir. 

Bize sıkmtı veren bir cihet de 
ö teeienberi bu işlere alışmış ve 
hnllfnl bilen arka.da.'llanmız-n elJ
mlz"ien almm·g olmalarıdır. lstıra· 
bmıız budur ... 

muharebeye tutu~rauşiardır Mit. iye teşklli\.tı merumplıı.rı takdirle 
ralyözlerln ansızm a:.C~f' ba.; 1 •ması ynd edilmektedir. Bunlar alevlerin 

MUzakerelerln sonunda meclis 
kaıı •mm blr'nci mllzakeresinl ta • 
mt1?'1"1"M'"h1' 

Me-c1':ı gelecek cuma gUnU top
lanncnktir. 

sın 

ar u a mes!jı 
(B:ı" fıı.rııfı 1 o ~Jel 

Kral Jorj m s:ıjrııda şüyle de
r.ıelttedir: 

bir an lı;ln pasif mlıcJafaııd'l ç;ılı

§anları korkudan titreıml~tir. Çiın 

kti bunlar Alman ·ayjaTedlı>rlnln 

aşağıdaki ins:ınlar lizur,:ı~ n.itra.1-

yöz ate\'li açtıklarını zw:nctmlşler. 

dlr. 1nglllz ııYcr tayyarelerinin 

mUdahal si, City'yl hiç o~mazsa 

ytlkeek d erecede in! 1§.k kudretini 
haiz birço''..t boml::atn.rdan kurtar • 
mışt r. Filhıı.k'ka bu nevi bomba • 

! lardnn pek rız bomba atılm ştrr. 
Halbuki bundan evvelki son akm. 
larda bu gibi yangmllll' bombardı· 

0 Tarih"n hiçbir cağında. hiçbir 
harp bizimki kn nr mul:a.dde3 bir 
gaye u/!!'llnda. ya,,ılmamrtır. Yu. 
nıın milleti benbnle berab~r 1941 mnn lnlrynr !eri iç'n mükemmel 
eencsi~de z!l!eri knz:ınacağmdan birer hedef tezltil ediyor, dnha 
emindır . ., doğnl'.lu diğer h~Mler! tcşh ·a et
. Gen ra~ Metaksas §unlan söy. m Pl rlne yarıyordu. 
4..,m ~t dır: ı ''Vatnnperverlik ve CC'l'Sarctin!.z Birçok tehlikeleri göze alarak 
&y,.:ılnde Yunanistan yeni .s<ıneye çok ağır vnzlfelerhıf feda.kllrhkla 
nmıt re imA?l1a giriyor.,, yapan muvauaf ve yardımcı it!a. 

içinde, bUyUk b'r sıcağa mukave· 
met odcrek ve binalardan yuvar

ın.nan tıışlann altmda kalmak gibi 
bir tehlikeyi gine alarak c;alışm ş. 
tardır. Bunların baz lan yıkılan bi-

l 
nalar al trnda knlarak ölmllşler ve 
ya yımılanmışlıırdır. Maamafih 
p~ çoğu lilamd n lrnrtulmağa mu 
vaffok o~muştur. 
Muntaz:ı.m it!aJye tc:ık!llıtı ile 

yardnncı gnıplarn men .. up olanlnr 

ve polM rlc yarnlilara mahsus o
tomobille ri sevkcıkn l:adm §Oför. 

ler, o gece çalı~an Londrnlrlnrdnn 
mürekkep ltocaman blr orduda b' I· 
harsa t mnyüz Ptml~l:'rdir. Ş 1>hlr

l e r!nl kurtarma3n çalışan bu in. 
sanlar n fed:ı.l:drlığı olmataydı 

bu geceki hücumun neticeleri hiç 
şüphesiz daha vahlm olurdu.. 

Hatayh Tevf ık in 
yeni bir ınarifeti 

Hapishane e 
~::rdiyaoa saldırdı 

A<laııcı, (HU3'U8i) - Geçen 
glln gece yarısından wnra ~h
rim izdc Hataylı Tevfik'in çık .. ,
d.ğı kor~:unç macerayı ve ı 3-
!erle yaotığı kanlı ta banca dliel
losunu bUtlin tafsilatiyle bildir
miş ve bir ııolisimi1Jn yaralan
dığını, gözü kanlı havdudun da 
i~i ku~un yedi~i ila vt etr....!ş
tım. Yaralan i)i olduihından ha
pishaneye nakledilen Tevfik, ha
ph~hanede de uslu durmıyarak 
bır hadise çıkarmıya. tesebbüs 
etmiş ise de muvaffak ~lam::.
mı~tır. Hapishane r,"rdiyanını 
dövmek istemiş, bunu yapama
yınca ağ'u sözlerle hakarette bu
Junmu~tur. Bundan da maksadı 
hnpishan<:'nln en kabatla ,sı ola
rak geçinmek, diğer mahkumla
rı n!Jfrzu altına ıılmaktır. 

Tevfik: 
- Burada benden daha ka.b"'

davı kimse ol:ı.maz. Bana ses ~~
karmak istevenin alnını kanFla
rım ! demiııtlr. 

Hapi~hanede de rahat durma
vacarrı anlaşılan Tevfik, hıı.pis
he.rıede nez?r.:t altma alrnnuş 
ve ibu suçundan dolayı aynca 
m'l1ıkt"meye verilmiştir. 

Napoll 
(Ca, tarafı l nclde) 

AL~IANYA 'OZERİNDE ... 
Londra, 80 (A. A.) - Lon

drnda salAbiyettar blr menbadan 
öğr nildi~ne göre Avnıpa Uzerin
de htilrum ısUren fena hava §llrt. 
!arı y{!.:.linden bu gece İngiliz bom. 
bardıman tayyarele rinin harekatı 
tabrud edilm~ bulunmasına rağ
men İngiliz tayyareleri Almanya
da bir hedefe, lstilfl llmanlıı.rma ve 
işgal sltmda bulunan yerlerdeki 
tayyare liınanla.nna hUcum etmiş. 
le.rdir. 

Bet!ea tsrblyesı 
mlkelleli, eti 

(Ba..' f.arafı 1 nclde) 
Beş ytizden a§a.ğı i~çi çalıştı· 

ran iş yerleri i§çilednln b~de:ııi 
terbiyesini açık sava \'e dft:ıiplin 
li bir şekilde ka::ıun ve nizamla
nn koyduğu esaslar dahilin'\~ o· 
lacaktır. Fv.kat b~ yüzden fazla 
işçi çalı§tJran !erlere bir çok mec 
buriyetler tahmil olunmuştur. 
Bu gibi i§ yerlerinin sahibleri f!': 

. mik "" çı darına göre, tenis kordla· 
rı, koşulara müsaid sahalar ve 
yüzme h<l\'uzları vücude g .. tır
meye mecburdurlar. Eğer mües. 
sese deniz kernannda bulunursa 
müessese sahibi veya §İrket s~. 
hilde yüzmeye mUsaid bir saha 
vücude gt..tfrect ktir. 

!şçl mikdan devamlı olmayıp, 
artıp eksilen veya yol in§aabn. 
da olduğu gibi vaziyet icabı ha
zan binlerce i§çinin kısa bir z:ı. 
man için toplandığı ve i§ sahası 
nın mütemadiyen değiştiği ah· 
nın mütenıafüyen değiştiği ah· 
\·alde iş verenler mevcud imkan. 
lardan istifade e<lerck i~çilerlnin 
!ayacak, f<ıknt sabit tesisat vUcu 
b:?den terbiyesi lht'yacını kaqw 

de getirmeye mecbur tutulmay:ı. 
caklardır. 

Baltıklı generaller 

Moskooo, 31 ( A.A.) - Stt-fa
ni: DUn neşredil n bir kararna
me ile Estonyı:ı., Lf tvanya ve Le
tonva ordularına mensup 20 tre· 
neral ile diğer bı:ı.zı ..... A'• rüt
beli z.•b•tıe .. rl'th.,.Jerlni muha
faza etmek suretivle Kı,-;ılordu
ya ka.bul olunmu~lardır. Bu üç 
Ba1tık memleketinde tek b-ir as
keri mmtaka ihdas edilece"fi ve 
bu m•ntokanm mC'rkP·• i de Riga 
olaca) E:öylcnmektedtr. 

POl/STE: 

Bir amele elini 
makineye kaptırdı 

DUn (;'ece saat 21 de, Fatihte Hisar 
altı soke,tmda 27 numaralı meyve ve 
scbz" blrlllt koopcrntı inde ç:ı.lı~:ın 33 
yn,~nnc'ı~I Hamdi Fener, cllnl bıçkı 

maldne!lllne kaptırmış. yarnlnndığm· 

dan Cerra.hpaşa haatanea:ne kaldırıl· 

ml§t.ır. 

A·rıkada barp 
1'.l'AL\:'AN TEBLlclt 

lt.alyada bir m:ıbAl. 30 (A.A.) 
ltalya.n orduları umumi karargOJımm 
206 numaralı teblltf: 

Binga%1 hududu mmtakumda Bar
dlya etrafında topçu faaliyeti devam 
etmektedir. Mtl.ltahkcm hatlarımıza 

yaklaşmak te;Jebbüıünde bulunan ma· 
klneli küçük lnglllz mU!re.zelerl geri 
püskürti;lmUştur. Birlblrinl takip e · 
den taarruz hareketleri eıswuımdn

tayyarelerl.miz ut&.k çapta bombalar 
atmış ve dO§man:n makineli mU!reze· 
lerlne mitralyöz ateşi açmııtır. Bir 
çok m&.kinell vesait haıara. uğralılmlf 
ve tahrip edllmi§Ur. 

Cinayet mi? 
Türkan vapurunun 

kaptanı 

Kamarasında 
ölü bulundu 

Gemi bu alqam 1inıaJ1 
gelince mesele 
anlaııl:..cak 

Glarabub mmtaka.smda dUımnnm Romanyadan kereste ytlklO 
bir taarruzu geri pUskUrlUlmUştür. Umnnrmırn gelmekte buluıı&D 
İngilizler l.ialerim!zden birkaçını bom· kAıı vapurunun kaptanı Habib ol 
bardıman etml§lerae de basar yoktur. Osman, kamara.ıwıdıı &U oıııral' 

Yunan cephe31nde dÜ§ma.ıı mevz!1- ltmmu~tur. Keyfiyet, lğtıead:l dJI' 
mahlyette bazı harekAtn teııcbbUs et· relallğlnden ııehrlmlzdcld aJAkll.,.,,. 
mlşse de ağır zayiatla geri pU.skUr. tara telefonla. bllclirilmiı::ıUr. ~..tlt 
tUlmUştUr. bugün ak§ama J!mnnrmıM geıece"~ 

İki .ııonıın bo:nbardımıın ve av te· Kaptanm eceli mevudu 1ıe mi t11dllb 
§ekkülleri l!:nan tesisatına, istibkAm- yoksıı herhangi ib1r clnayete ın.I ııııf 
lar ve kıtaattı. tı:ı.:ı.rruz etmlıılerdlr. ı ·ban gittiği gemi. latanbul u~ 
DUımanm bir deniz t11ısU olan Preveze l'eldlkten 80l1ra aııla§ılacaktır· 
de taarruza uğr&ml§tır. Bombardı-

m&ll tayyarclerlnin bllcuınu neticealn 
do yangınlar çıkını§, liman teal.satı 
ve malzemeal ve llmandıı bulunan 
bir vapur haı:ara uğramı,.tır. 

Avlonyada bahriyenin hava dafl 
bataryala.n dün 29 llkkAııunda d~ 
nm bir bombardıman tayyıı.resinl alev 
ter içinde dU§ilrmU~tur. 

Dil.§manm bir tllosunn bUcum eden 
avcı tayyarelerimiz lld tayyare dU~Ur 
mu,ıerdir. 

Denlz cUzütamlamnız iz'aç edilme· 
den Yunan ve Arnavutluk cıı.hUleriD
deki dü§man teelııatmı devamlı bir 
bombardımana tabi tutmuşlar ve sa· 
rib tahribat husule geUrml§lerdlr. 

Ş:ırkt A!rlkada kayda değer blr hA 
dise olmamıştır. 

29 30 DkkAnwı gecesi ~man tay
yareleri iki <!alga hallnde Napoll §Ch 
rlıılıı UsUlndeıı uı:ar;k risaleler ve 
blrkcç bomba atmı§lardtr. 

Sivillere alt birkaç binaya laabcUer 
oımuıtur. Yedi k1J1 ölmil§, birkaç k\§1 
de yaralanmıııtır. 

Gll'atlantlkte fıı.aıtyette bulunan d&o 
nlzaltılamnızdan biri bir İngiliz bom· 
dardnnan tayyaresinJ dUşUrmUştUr. 

Siyamla Hindiçini 
arasında miisademeler 

Bangkok, SO (A.A.) - B1r Siyam 

Buzveıtın nutlıO 
Amerlkada birili' 

lıavvetıendlrcll 
N&ı>york, 31 ( A.A.) - ~ 

reisicumhur namzedi LaJl~~ 
beyanatta bulunarak şahst ~ 
p:ıtilerinin şUpheslz lngilt~;,, ' 
mliteveccih olduğunu ve .A.,Tı>r
krtasmda kendisinin de inııJI~ 
ğı bir dava için bir~k jnsall 
rm çarmştıffeını ve öldii!,ı.nj SÖ 
lenıişt.ir. . 

Landon, cıunlan ilave et:Jlll 
tir: 

"- Fakat Amerikanın ned 
Avrupaya bir ordu gönderlll 
18.zmıgeldiğini anlamıyorurn. '' 

Müttefiklere yardım ceıni 
tinin reisi Villlam Allen - Wb 
Rei~icu.mhur Ruzvelte şu tel 
fı göndermi&tir: 

"MUkenunel bir hitl'" ede 
lunarak Amcrikada. birlik teJli 
ettiniz. Hiç bir vatanpetver ys 
dımmı esh-geyemez. Deıuo}• 
siye olan imanımızı kuvvo 'i 
dirdiniz. Bütıin kuvvetlmfzle 
.ze yardm cd<:ceğimizi ift.ihat 
beyan ederiz.'' 

tebliği, Hind.içini hududunda P'ransu.. • 
ve Siyam kıtalıırı arumda genı, mik· I Bır adam da oda!!nds. 
yuta muharebeler cereyan etıı:tnı ölü bulundu 
bUdirmektedlr. Galatada bir kahvede yatı! 
Franaızlardan eslr ve harp levazımı kalkan met isminde biri, ~ 

&lmmıotır. da ölü olarak bulu:ımuş, M.d1s( 
Fra.'lSJZlar cumarteBi &abıılıı 1.fonk· den haberdar edilen zabrta işe t 

hav mmtnke.amdn Vlentianneden ateş koymakla OO:raber mUddelumuinst 
açml§lar, fakat sürıı.Uo 8U~t& mec· ği de haberdar etmiştir. Ce3f1 
bur edilmişlerdir. morga ka.ldırılmqıtu . 

"" :, • ·.& .. .: ....... . . (+ .. •. 

1 

Adet Liralık Lira 

1 2000 - ıooo.-
3 ıooo - 8000.-
'Z 750 - 1500.-
4 600 - 2000.-
A 260 -2000.-

8~ 100 - a:mo.-
go fiCı - fOOO.-

800 20 - 6000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı Z&• 

manda t~liinizi de denemiş olursunuz. 

Reşl~f'ler: t Şııhat. ı Mayı,. 

1 l\jtuKtn8, ll lklnt'llt'frtn 

ta.rlhlt'rlndf' yapılır. 1 
Karabarıah "' ırumtıaratın hPtlap 
larmda en a1 f'lll ınuıı hulunllftlı

lrur"a;rtı dahli Nttll rle..r. 

• 



::1 B!R!NC!KANUN - 1940 

TAilS1L çağında bohman 'e mektep sıralannda dlnek çü· 
rüten yavruJ:a.rımızm en çeık tukıntı çektiği, üzüldüğü, e.. 

nerjl sn.detti;:· şeylerden birM de öğrenmeğe savaştığı ya.hancı 
dll de~fdir. 

Çocuklar, mektebe bafladrkJarr gündenberl ya tngllizoe, ya 
fraıısızca veyn.hut almanca okurlar, ayni d1ll öğrenmeğe çalışır. 
Jar. Fakat ~ haydi ağlanacak demlyeyim -~ş~ bir ~ydir ki, 
lisenin 50n sınıflarmıı. geldikleri halde hal& başlııdrldan yerde 
sayma.kta.dırlar. Allah nasip eder de • kendi tabirleriyle • "sr 
ruflannda ça.kma.z" Jar, sözlüye kalmazlar, velhasd smıt geçiıı 
de Vniversiteye giderlel"5e, orada da bir sene ayni vaziyetı mu
hafaza. edecekleri muhakkaktır. 

Bu acı haldkati awı. ve babaların bildiği kada.r, yıllarca göz 
nuru döküp, tek bir dil öğrenmemiş olan biçare talebeltt de 
billr. 

Bunun l!lebep ve blkmetl nedlrf .. 
l\iı;ln böyle olcyor bu! 
Ka.bahat fulebede mi! Suç hocaludtı. mı? •• Yoksa tatbilt e· 

dilen formüllcrile mJ r _ Müspet bir ıtekllde bu sorgulann oeva.. 
bmı vermek uzun bir etüd, tetkik ve tahkik lştdlr. Fakat "iki ke. 
re lkl dört eder" m\itearifesl kadar blr haklkat vardır ki bizim 
mekteplerinıb:do yabancı dil öğrenmek kabil de&lldir. Ve hatta 
daha ileri giderek diyeceğim ki hnkaııswlır. 

Bu imki.nsızlığI önlemek lçlıı, Meşrutiyet yıllanndan başlı· 
yarak, zama.nımıza kadar çeşit çeşit usuller, türlü türlü tıedrl-. 
slstemlerl tıı.tbik edildiği halde bir türlü gtlrel ve müspet n~ 
ticcler almu.ma.mıştır. 

Neden mi? Anla.tayım: 
Blzhn mekteplerimhde. yabancı dil hocalarmın poğu ha.kiki 

dil öğ-retmeni değillerdir. Herhangi bir yabanc1 dh hO«lSı olmak 
için o dilin "Üniversit&..ini bitinııi~, o dllden doht.o:runn v-0~, 
kaç hocs.mız vardırr_ Ben kaba.nk bir yekfuı lrer,,mmda kalını. 
ys-09.ğunm zannedlyonım. 

~ memleketlerde dJI hocalığının da lhtlsu mektıeplerl 
ve üıılversJtcleri vardır. Halbuki bi7.de böyle bir şey yoktur. 
l\levcut olan ''me~plere yabancı dil öğretnıeııi yetiştirmek kur. 
su" ihtiyaca kifl olmadığı gibi, iyi de rn.ndma.n alınamıyor. 

Kültür fşlerhntzde inkımplar yapmaya. r.a.Jıpn ve oJdokça. 
hyırlı 11'ler ba.,a.nm. sayın Vekil Hasan AU Yücel'ln bu nokta.ya 
dJkkat na7.armı çekerim. Senelerce :.Iantıya kü~k çeken geııç 
zeki1an bo'UIUL körletmJyelim. 

Benim oğlum bina okur, 
Döner döner, onu okur! 

l 

'· 
LAEDRi 

Amerika birleşik detJletleri 

Amerika. Birleşik Devletleri .kuvvetlerini yüz defadan tuta. 
ecnebi diyarlara. harp etmiye 

1~ l!Jellelik hayatmda. dlrerf göndermiştir. 

Dünyanın en kıymetli gerdanlığı 

Dfuıy:ının en kıymetli inci ger· tirilmişti. Üzerindeki inciler u• 
4a.nlığı orıean şehrinde müzaye-yısı tam iki yilzdtir. Hepsi de bir
de ile satılınıştır. Bu gerdanlık birinden güzeldir. Gerdanlığı sa· 
vaktile Meksika. kiliselerinin bi· tanın ismfoi bilmiyoruz. Fakat 
rinden çalınmıştı. Bakire Aluih· yapılan tahminlere göre bu a.Ja.
ft.la'nm gerdanlığı ile Napoli Kra.· mın, aon zamanlarda işleri iyi 

lixesi Carollne'in_ ve
1 
Rusya !mpa· ~trn:zn~e ba~am~ş olan K?balı 

ratoıiçesi Katerına nın gerdan· bır milyarder oldugu zannedilmek 
lıkla.rı birlcetirilerek vUcude ge· tedir. 

durmadan işliyen saatleı-

Saatlerin tilrlüsil icat olımdu: 
Hatta son se.-ıelerde göğüste saat 
taşımak bile moda. 

Her cins saatlerin kendine göre 
hususiyetleri vardır. Fakatnihayet 
hepsi bir noktada birleşirler : Ku.. 
r.ulınad:ın işlem.ez. Hatta elektrik 
saatleri bile cereyan kesildiği za. 
man durur. 

Vaziyet böyle olm:ııca §Öyle bir 
sual hatıra ge~iyor : 

_ Aceba hiç durmadan işllyen 

Bir sinir 

Yemeğe davetliydi. Oturdu. 
Bardağını alıp peçetesile silerken 
hizmetçi koştu, başka bir bardak 
verdi. Onu da silerken hizmetçi 
gene bardağı değiştirdi: 

- Yahu, evin bütün bardakla 
rını bana sildirmek mi istiyorsun' 

Dünya 
~ Eski poeta nazırlanndan biri-

... si, nezaretten azledildikten bir 
b~ saat sonra, posta umumi müdü· 

yısı .,-üne şöyle bir mektup yazmıya 
hava-.şladı: 
dil,. - "Eğer beni unutmadmızsa , 

sizden bir ricam var ... " 

~aatler yapmak miinıkün değil 

midir? 
lşte hunu · saatcilik sanatinde 

f"n ileri bir millet olan lsviçreliler 
de dU§ünmüşler ve bu ~kilde hiç 
durmadan iı::liyen bir saat yapma. 
ğa da muvaffak olmuşlardrr. Bu 
saat barometre nevinden bir aletin 
tesirile işliyecektir. Henüz bu ~aat. 
ler piyasaya çıkmamış ise de harp 
sonunda çıkarılacağı tahmin edil. 
mektedir. 

Alacaklı 
ile borçlu 

Adamın biri alacağı olan bi
risinin evine gider. Kapıyı çalar, 
borçlu pencereden bakar ve ala.
caltlmın geldiğini görUnce der
hal ba.şmı içeriyf' ~ker.. Biraı 
sonra da karısı gelir. kapıyı a -
çar: 

Alacaklı: - Efendi evde mi? 
Kadrn - Hayır, evde yok. 
Alacaklı - Nereye gitti? 
Kadın - Bilmem, bir yere 

gitti amma ... 
Alacaklı - Efendiye söyle, 

bir daha bir yere gideceği za
man başını pencerenin önünde 
unutmasm .. 

• 
eş erı 

adamları ın 
kimlerdir? 

' 

Ruzveltin karısı vaman bir gazetecidir. Madam Horti 
ise 6 O yaşına rağmen fevkalade şık bir kactıncur 

Bugün dünya politikasını elle
rinde tutan devlet adamlarının 
karıları kimlerdir, hiç merak et
tiniz mi? 

Birçok kimseler kadınların 

kocalan üzerinde müessir ol
duklarını ve hatta iktidar mev
kiinde bulunanların karılarmm 

karbe mani olnuya. çaliştıkla

rını söylemektedirler. 
Şu hale göre dünyanm vaziye

ti üzerinde en çok müessir olan 
bu kadınlar kimlerdir, acaba 
merak ettiniz mi ? 

Bugün sulh perisini harp ej
derinin ağzından kurtarmıya 
uğra.şan Amerikan reisi cuınhu
rudur. Fakat bilir misiniz, Rei
sicumhur Ruzveltin kansı kim· 
dır? 

riz. Çünkü Madam Metaksas bir 
çok kararları, emirnameleri biz- · 
zat haz1rlar ve im7.alaması içın 
kocasına verir .. Madam Metak
sas bu işleri büyük bir vukufla 
yapar. Çünkü Yuna.nistanm ilk 
kadm a\'Ukat1 o]an Mada.nı Me
taksas memleketin saYıtı mü· 
nevver kadınlarından biridir. 
Madam Metaksas Yunan tarihi
ne büyük bir merak sarmıştı. 

Nitekim kendisi dünyada es
ki Yunan lisanını bilen sayılı a
limler arasında bile ilk pliinda 
gelir. 

Madam Metakaasm en büyük 
hususiyetlerinden biri de moda
dan müthiş nefret etmesidir. 

Buna mukaıbil Madam Metak-
, sas Yunanistandaki hayır cemi· 

MADAM RUZVELT ~ yetlerine yardımlarda bulunur 
U çüncli defa olarak Amerik~ ve memleketteki kadmhk cere-

nın Cumhurreisliğine seçilmiş ............ yanlarını idare etler. 
olan Ruzveltin kansı, Reisicum- İngiliz Jrr:ıliı:esf Arnavutluk. harbi dolayrsiyle, 
hurun kardeşlerinden !birinin ço- Yunanistanda teşekkül etmiş o· 
cuğudur. Yani Madam ·Ruzvelt, t BULGAR KRALiÇESi lan yeni birı;;ok yardım cemiyet. 
aynı zamanda kocasmm yeğeni . Komşumuz Bulgaristanm lerine, teşekküllerine Madam 
olmaktadır. Kralı Borisin kansı Kraliçe Metaksasm büyük yardmılan 

Madam Ruzvelt !evkalıide mil Yua.nna çok kibar ve nazik bir olduğu da haber verilmektedir. 
kemmel blr tahsil yapmış Kıo- aile kadınıdır. İki çocuğu var- PRENSES OLGA 
lombiya ve Hovard üniversite- dır. Çocuklarının terbiyesine bü- Yugoslavyanm kral naibl 
lerini ikmal etmiş ve yine bu ytik bir titizlikle itina eder. Ko- Prens Polun refikası Prenses 
tıniverSitelerde doktorasını ve- casmın ayrılmaz bir arkadaşı o- Olga İngilterenin Kent Düşesi 
rerek avukat olmuştur. Madam lan Yuanna açık mavi rengi çok Marikanm hem.şiresidir. 
Ruzvelt, Amerikanın ilk kadni sever.. Avrupanm en güzel kadını di
avukatıdır. Madam Ruzvelt a- Kraliçe Yuanna bo§ vakitle- yebileceğimiz Prenses Olga si-
vukat olmazdar vel bir a.vn· rini hayır cemiytelerine tahsis yasetle katiyen meşgul olmaz ve 
kat yazıhaııesir. -o:un mUddet eder. Bulgarista.nda Kraliçe Yu- bilhassa harpten nefret eder. 
çalışmıştır. Fakat Madam Ruz- annanın yardım etmediği hayır Yugoslav milleti Prenses Olgayı 
veltin mesleği yalnızca avukat- cemiyeti yoktur. bUtUn Yugoslav milletinin ikin-
lık d~ldir, kendisi aynı za. MADAM MET AKS AB ci bir annesi olarak kabul et-
manda Amerikanın en kıymetli Dost ve müttefik Yunanista- mektedir. Esasen Prenses Olga. 

Bulgar '-'1'8li~esl 

mektir. lşte bu sebeple Pren"' ; 
Olga Yugoslav milletinin ik• ıcı 
ann"si sıfatını hak etmektedır. 

lıIADAM HORTI 
Altmış yaşında olmasına r a;

men, Macar naibi Hortinin k:ı
rısx Madam Horti büyük 'Lır 

ihtimamla giyinen ve A\T ıpa 

kadrnlan arasında modernliği 

ile meşhur olan bir kadındır. 
Kendisi eski bir opera mu -

ganniyesi olduğundan musiki • 
ye fevkalade düşkündür. Hatta 
bazı musiki aletleri de çalar ... 
Kendisi aynı zamanda Macaris
tanm en kıymetli musiki hocası
dır. Hususiyetlerinden biri a~ 

dünyaıım en zengin nci koJJeksi · 
yonua malik olmasıdır. 

Musikiyi çok sever.. Bir zev
ki de Budapeşte civarındaki dağ 
larda yaya olarak dolaşmaktır. 

Madam Horti zaman zaman 
kendi sarayınd hususi kon~.erler 
tertip eder .. 

MADAM MOLOTOF 
Komşumuz Sovytelerin hari

ciye komiseri Molotofun karıs 
Bayan İda eski bir a.meledir. 
Müthiş bir enerjiyi temsil eden 
bu kadın Rwıyanın cp meF.hur 
kadm tayyarecilerinde; b'ridir. 
Halen Sovyetlerin balık a vlru. :ı 
komiseri olan Bayan Molotof, 
Btalin'in tam itimadını kıı.za.n
lllllf.tlr. 

kadın gazetecilerinden biridir. nm Başvekili GeneraJ Metaksa- da kendi tahsisatı ile üç tane ö
Mada.m Ruzveltin yazılan bü- sm eşi aynı zamanda kocasmm !Uz çocuklar yurdunu bizzat i
ttin Amerika gazelerlnde okun- husust katibidir de. Hatta Yu- da.re eder. Prenses Olga.n.n en 
dtıo~ gibi Avrupadaki karileri nanlst:ınm hakiki dahiliye nazı- ' büyük zevki boş vakitlerini bu 
de bu Reisicumhur karrsr ga.ze- n Madam Metaksaedır diyebili- öksUz yavrular arasında P.~ 
tecinin yazıla.nrır dikkatle takip 
etmektedirler. 
Şuna da işaret edelim ki, Ma

dam Ruıvelt çok koyu bir gaze
tecidir. O kadar ki geçen sene 
İngiliz kral ve kraliçesi Ameri
kaya. seyahat ettikleri sırada., 
Madam Ruzvelt Fransızların 

Parisuvar gaz.etesine fahrt ola
rak muhabirlik etmişti. 

1
. tıc.ı ... n her zaman ii1.erindc 

!ayyart:d elbisesi bulunan vr. 
mutta.-sıı seyahat eden Bayan 

fNG!l.ıTERE KR~ ıtÇES/ 
tngiliz imparatorluğu tahtım 

Kral Jorj ile paylaşan İngiliz 
kraliçesi Elizabet gayet nazik 
mütevazı ve yUksek ktiltUr ısa

hi'bi bir kadmdır. Kraliçe ibil
haesa halk tarafından pek se
vilmektedir. O kadar ki krıillçe 
!5~hir içinde yaptığı ufak gezin· 
tilerde tanıdığı ailelere uğrar ve 
çay içer. 

Kraliçe Elizabet mütevazı bir 
aile kadmıdır. Dilnyanm en bil· 
yük imparatorluğu tahtında o
tunnuma rağmen oldukça 00.. 
Rit bir hayat sürer, bilhassa va· 
tan sevgisi çok ;iiksek olduğu 
cihetle milleti tarafmdan pek · 
~.ok sevilir. 

- E~ki patronunm: slgal'a içtiğiniz uman danlımyor mQitn Y 
- Ha.yır, ye.lmz külünü yelciJne dlişürdüğüm zaman dan. 

trrdı. 

Faydah bilgiler _ çatdığm bu yenı parça nedir? . 

E • b •? - Çaldığını yeni değil. piyano yeni akort edildi. .. 
t mı, ae ze mı 

Et mi yemeli. ebze n_ıi ? Bu ı• ~~mlmlm!lilllll ~ill11DllrıllHlll1\lll-MIBB•lllll!1''. 
milnaka~a senelerden ben devam · f · S t g d = 
etmektedir. BU AKŞAM yem sene şere me aa a J 

Norveç doktorlamdan Corneli. • p EK ~ 
~ ~·s~atte oıma~ iç!n mutıaka ·I Harıkulade ve muhte$em bir tum il 
et yıyınız ! .. tavsıyesınde bulun • 1 

Sinemasında 

~a:u v~~ ~~~~~~\~~~ ~ M E O E N ·ı Y E T K 0 P R U.. S u·· =_ şifterinden bir çoklarının aylarc.a s:ı 

sade et yemek mecbwiyetinde kal. al 
dxklannı ve kat'iyen sıhhatlerinin Bafroll!!rdfl ıılnenıaeılık dlinY&$mm en parlak yıldızlan 1 
bozulmadığ'ını, bilakis bazı ha~ta. 1 
lıklann~ iyi olduğunu ileri sür. A l [ C E FA f E ~ 
mektedtr. Fakat rel>ze taraftarlan 1 
buna karşı gne bir çok itirazlarda FJtED MAO MURRA y . RlOHABD ORUN 

bulunmaktan geri kalmıyorlar ı , ----·~ilmi 

?.{(ı!otof bu seyahatleri esnasın
;:;. bilbal'sa idare ettigı l·omiser· 
· 'lt işlerini teftiş etmektedir. 

Haberin bulmacası 

Boldan eaja: 
11 - Tatlı bir maddeye yapılan (iki • 

kelime), 2 - Bir vilAyetlmizlıı eakl 
iBınl., TUJta, 3 - Ağızda dönUp do· 
lapa aöz. 4 - Pederin yarıamm ~r
sl, b1J' cini ayakkabı yapan. ~ -
Hltama eren, eşya, 6 - Bir lf1 yap 
mak, kuzunun çıkardığı ses. 7 - Ne 
vf ve cina. blr yemlşin ha.mı, 8 - c~ 

\ Ca, borcunu vermek. 9 -- lnce ve z;a,. 

rif. eski yemek kabl&rmdan. l' -
Sayı, bUyUk anne. ı ı - Al<ie.ııan. 

spor takımL 
Yukardan 11§8~1~: 

ı - A.lkollu bir lçktyı m.1deye göçtı 
r en (ild kelime). 2 - euyük muhar· 

rır. kAinattakJ ucau.z b\lcal<arz aa.ha 
B - KAğıttaı:ı kibrit, btr ı.şı yapıp bi 

tiren. 4 - BudtıJa. bflyatmm tersi. 
ı; - BayrR.k, ıerlye gelen. 6 - Gay 
ret, 7 - Btr cw kumaş. bir e.nıır . 8-
Uzuvlamnızdan !kist, blr musiki lir 
U çalan. 9 - Mahsul. tenelı:e tutkal: 
10 - A.l!abede bir lıArf1n c.Kunueunu.;. 
terel, Vitrin. 11 - - Bir yem.lf. bir çal 

gı. 
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ı - Keııeııidolu, ı - AdU&.na. Eza 
I - Rerı. Havadar. 4 - Abanan. eı 
na, 1 - Mine, Ant. u. t - AJ, Ca-c 
Darıa, 7 - Çakal. Od, T, a - At 
Tazı, Et, 9 - ~ Slm&Y, Jllull, lfl -
At-, ~mjn. 11 - Riht Rnrl' 
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Valeeka bu suretle, eon daldka

da, b&kikaten Polonyayı kurtar • 
mM uinmda Fnımızlarm mefhur 
lc9dm lWlramanlan Jandark rolü 
OJUD11' gibi &örllnmüt ve değil 
yabıJz ötedenberl kendisini hDn&. 
~· edaı taraftarlarmı, dHpanlan 
111 lılle oynadip bu role Jnandır • 
8Ultı. HalbUI Valeetınm Polon • 
ya lehine ıthl gölterdiji bu PY'" 
ret ve bizmet, belrlratte, beeind 
kohuı ea bUyUk manenalarmdan 
biriydi. Betlnd kol, yıldmm har. 
bıinclen 24 IUt evvel Polonyayı 

- Fakat artık biz! diye bağır
dna. Bqvekllete müracaat cdl -
Yonım ! .. Telefonlar tıatUme kapa. 
nıyor! BUtUn azim ve tiddetimle 
takip ettiğim en bUyfllr: casusla 
Polonya hWdunet reisleri btr ae · 
firle görüfür gibi görUtemea! Ne 
büyük tehlikeyle temaa edilditinJ 
hiç kimseye bildirmeye dahi 
lmkin kalmıyor!.. Bu ne lftir! .. 
Bu ne iştir! •• Çıldırmak itten hl· 
le değil, Çıldırmak! 

Başvekalet sekreteri ellerimden 
tutmuş, beni okşuyor, te11kin et • 

m111gem alyul bir pantte yuvar meye çalışıyordu. 

lamaya muvaffak olmut, ona bü · fnr,·11mı urı 

tan maııeviyab kıran bir jest yap- \ 

ın::ci kol bu manevruile, a}- 11 r-;~~----~-..... --.-@ 
Dl amanda, Valemkayt da bir ham (BU •Utunda okuyucuJanmwn ga 

lede Polonyanm bir kurtancmı zetemlz yanmd&kt kuponla birlikte 
bbramanhiaıa yUkaelterek bu te gönderecekleri 

ametH kadmJ. bir zehirli hançer EVLENME TEKLIFLB:RJ, iŞ ARA 
libl Polonyanm t& kalbine aapla - lıılA, ış· VERME. ALIK. SATIK 
mala muvaffak olmuthL Sibl ticari mahiyeU bala olmıyaJJ kU 

Jl'llhalrika Valeakanm o recekı çUk ilAnlan parasız netrolunur.) 

llyafetten aoma kıymet ve ttiban 
hWmblre o kadar arttı ki v&l'IO'" Evlenme teklilleri 
..sa hemen hiçbir mabm brp

lmda Valellkayr itham etmek lm
klmn bir hale pldi. 

Ziyafetten bir cOn IOlln. Valee
kum bqvekilin yanında olduğu • 
ma haber aldılmı zaman tedehblliJ 
ettim. 

Hariciye D8ZD'I albay Bek de a· 
lel&cele bafvekilin )'anma çağnl· 

1DJlb. 
VaJalrum yl!IDl ve koltamo bJr 

tmak turcluğunu bt'iyym anla -
.,_ IGiD telefonla bepeldDe 

cflı11flllek illtedim. 
J'nb.llde m911Ullyetinden do -

layı ~ecelinf blldtrdi. o 
Vlldt llemea otomobile athyarak 
bapeUlet eetreterille Pttm. 

Sebeterfn odasnda ~ 
naaretmJn JD1ldOrled fttdı.. 

G9Nk Mlıreter ve gerek mn • 
dilrler - derece tel&ek bir hal· 
deydiler. 

Herk• adet& IOfukkan1dılnB 
~ slblYdi- m.uen harici
ye ~ ellr1 bk- dolltum 0-

laa atlyw IMlkret8' beınl hemen 
lml>al etti. r.at feci bir halde 

olduiamu psrGnce telli etti. 
KendlMdm 1ıGro9ımu tabliye 

etmtlint rica ettim. Zavallı adam. 
c:aP feci bW haber dlll& alaea · 
~ zannederek -.r&ılDll Wr ytlz· 
le ayala kalktı. 

KUdtlrlerden &.ıllr clDed1 ~ beni 
,-+e..,wd ~ odaya aldı. 

- Ob !.. dedi. Sille ufa geldi
m. Ye cUyemlyecef.im ! .. G'etirdl • 
... pek fena bir haber mi? .• 
kftDı adanıC'lfm bu nall IO " 

rBlll dadaklarr tttıt,orda. 
- mwt, fena haber, ull ckıe

ı.at_ dedim. 
letreter elbd b1dırdJ. 

- BacOn adett. yUreibne me
cek ! .. dedi. Sabahtan beri birlhirl 
JM111ne hep kara haberler a1ıyo • 
ras!_ J'eWtet O.tane feWtet! ..• 
Nıca ederim. oturunm! .. Sbdn u· 
ra haberinls de harp meseleaine 
mi alt? .. 

- Poloa1anm emniyeti meee • 
Jllllne alt, muhterem c:to.tum! •• 

Hayretle yUdme bakıp kalan 
blgare eeltretere, aonra, saptetme
ye mırnffak olımadıfım bir hid· 
det babraDI içinde bağırıp çağır 
_.,. batlMDD. 

- Polonyanm kanma IU8alDJI 
ftlman)arm en ıeametll ve en 
mtltbft cuan memleket ve h~ 
met ricalinin en mahrem elyaal d
JafetlaiDe davet olunuyor! •• Er. 
llAmbartıiyenin bat tacı!.~ Bqve • 

klletin mahremi esran! HWcüme
t:I Jıbn tda1'e ediyor, anlıyalmı. Ca-
...... mı? •• 

lltınP ka1mq o~ biçare sek. 
rettr, titrek ıeele bana: 

- Aman kuzum! •• Ne oluyor• •• 
Rlea ederim laJda olunuz! •• 

DIJe ,.mnyoHu. 
- lreıliml artık tutamıyor • 

.... .,. llddetle: 

• 29 y&fUldaymı.. A.8kerlltlml yap. 
DUf, bayatta muvattak olmUf bir sen 
ctm. Vllcut Anzıım yok. Bug1lD elime 
ayda net 125 lira para seçer. Bunun, 
muhtelU iflerle Ud yt1zU buldulu d11 
vakidir. Anla§ıp MVebileceflm un
ıın 18 19 ya§mda temiz, afif lyt bir 
aileye mensup bir kızla evlenmek ar 
zuauııdayım. Ciddi talepler Haber sa 
zete.ı vasıtulle K. R. rumuzuna ya 
pıl&blllr. Taliplerin ber ıeyden evvel 
ailelert hakkında muvfual malQmat 
vermeleri ve tahsilleri derece8lııi ~ 
cUrmelerl l&zmıdlr. 

• ıt y&flDda1JID. ıı:.mer bir Jmmı. 
Boyum ı,62 kilom il dlr. Bir annem 
ve beadea altı Jaf kGoQk 1111' erkek 
k&l"dıeflnula bqka ldm•m ,ok. 
Btr ~Uıall- ~ ~ ~ 
çabflJOrUID. TabmUm ortadır. Allemi 
pçind1rmek zarureUDdeytm Bana 

" aileme bakabilecek bU.mU abWl 
uhibl kumral. boyu l,TO ten &f&tı ol 
mıyan 25 80 )'alında bir maaı eahl • 
bile evlenmek 18tlyorum. Btr ev idare 
al bakkmda eualı bl1s1m mevcuttur. 
Ctddl taleplerin Haber gazetemnde 
c. 121 rumuzuna mektupla mllraeaat 
lan. 

lı arayanlar 
* Arap harflerini bilir; l'!yulyeJe 

vAklfun. UDivenlte mlldavlmtyim. 
Haftada •lıdz mt denı um•nlan 
haricinde çalıpbUecek bir lf arıyo
rum. (Ktlracaat: Haber ps.ete.ı Y. 
S. ç.> 2M 

• T!caret u.en 2 inci mııf talebim· 
ytm, Yardımcı mubulp. d&ktllO. Utlp 
olarak mektep harlcl A91an1arda 

(2,26·5,5) ehven Ocrell•·callf~ak l8tl 
yorum. KUracaat: Haber J.J. rumuzu· 
D& mektupla. '{2) 

Satılık • Kiralık 
* AJupeı•tll'~ GOmQpuyu but&· 

n..ı )'&]mımda, &l'8UllldaD deD1s g& 
r1lr. Haritan çıkanlnuftır. lnp.ata 
manU yok. S.iOX16,6=131 met· 

re ınurablıu ara tbıerbıdeld ahp.p Od 
ev puarb1rm l5300 J1raya utdıktır. 

BucUn 1a 11ra kira s•urmektedlr. 20 
liraya mllt•hammlJdlr .KQracaat:Baber 
suetelinde ''R <1117> u. rumusuna 
mQracaat 128' 

Müteleırik 
• Çapada. denis sörUr bir yerde 

tramvay caddeal veya caddeye YÜID 
bir yerde 100-110 metre murabbaı 
veya daha fazla anıuı bulunup da 
atmak S.UJ9Dleı' (Haber pzetest 
B.B.) rumuzuna mektupla mllracaııı 

edebilirler. 2 

• Buna A.lkeıi li8ulDin onuncu 
mufmdan 2' eyl61 938 de aldJtım 
tud!knameıpt kaybetUm. Yeni8bd ... 
lacatımd&n b'llkmU yoktur. 

a.lek Jleldmotlu 

Aldırınız 
Apğıda rumualan yazılı olan o

kuyuculanmımı namıarm, ceıen 
mektuplan tdareh&Demlsden aldır
malan rica ohmur. 

(12Ş2 B.C.) • (R(llT)U) 
(TIY.Y.) 

Karo7 P.nts ıııarkı aöylerken .. • 

Beyaz perdenin meşhurlarından 

Karol Brus 
o bütün muvaf fakigetini 

enerjisine medyundur 
L mı"'Cla sinemaya gidip d" 

Kar ! ::- JS'u tanmııvan var :cı ! 
Bu sevimli ve gii7.el yıldız bu
gün Nevyorkun gözbebe~i halin
dedir. Karol Brus'a böyle bir 
şöhret temin eden fevkalide gU. 
zel sesidir. 

Kendisi, eskiden, bUyUk bir 
mağuada yUnUl kazak sa.tardı. 
O :.aman henüz on dört yaşmda 
idi. Gündüz <>alışır, gece mekte 
be giderdi. 15 yaşında iken orta 
mektep diplomasını aldı. 

Karol Brusun mütenasip vü
cudu bir mayo firmasının naza
n dikkatini celbederek mayo 
modelliği teklıfini kabul etti ve 
bu işi yallllUYa başladı. Bot a.. 
manlannda da musiki ile meş
gul olurdu. 

Nihayet şarlr• c"vlemiye baş. 
ladL Ne vazık ki mütemadiyen 
muvaffakıyetsi?Jiğe uğruyordu. 
Bucrlhı musikiden beklediğine 
kavuşmus, o sönük deVI'eleri ge. 
ride bırakmıstır. 

Kendisini bugün mityonlarca 

el alkışlamaktadır. 
Karol Brus bu yaZJ fevkalade 

bir neşeyle geçirdi. Fotoğrafçı
lar gUzel bacaklarmm resimleri
ni cekmek için lbiribirleriyle ya. 
nş ettiler ..• 

Karol Brue; hangi maP,uİ.) a 
Mdene gitsin, orada . yüzlerce 
kişiye resimleri ve şarkılarının 
pliklarmı imzalamak mecburi
yetinde kalmaktadır. 

Pasif korunma tecrübelerinde 
o da herkes gibi sığınaklara ilti
ca etmekte ve herkese neşeli va. 
kit geçirtmektedir. 

O, yine bu yaz, eskiden çalış
tığı Jnağazanm patroınıan tara.
fmdan davet edilmiş ve orada 
bulunan müşterilere gti7.el şar. 
kılar söylemiştir! 

Bugün, bUyUk bir film stUd· 
vosu ile mukavele akdetmiş bu
İunan Karol Brus çok para ka. 
zandığl halde tevazuu elden bı
takmamıştır. Anne. baba ve bir 
kıRhrdeşten P"""'et olan ailesi 
ile dört odalı bir apartımanda 
oturmaktadır. 

Otomobıl 
sanayii ne 

alemde? 

1941 modeli 
Amerikan 

otomobilleri 
Amerlllaa otomobU 
sergllerladı aeıer 

ııraııror? 

Avrupanm muhtelif memle
ketlerinde bir buçuk senedenbe
ri, bi7.de de bir aydanberi husu
al otomobiller garajlara çekildi. 

Otomobili en tabii, basit na
kil vasıtası diye kullanan Avru
palılar artık nerede ise böyle 
dört tekerlekli, seri bir nakil va
sıtasının mevcudivetini unuta
cak vaziyete düştüler bile .• 

Her sene Avrupanın muhtelif 
şehirlerinde ve bilhassa Pariste 
bir iki defa otomobil sergileri 
ac;ılırdı. Geçen sene ve bu sene 
bu sergiler açılmadığı için Av
rupa otomobil sanayiinin ne gi
bi ham.leler yaptığı görillemedi. 
Esasen birçok kimseler pek 
haklı olara!c harp içinde olan 
Avrupadan bir şey beklemiyor
du. Fakat harp Avrupa)I kırıp 
~ çirirken Am r:• 01nnı uyuma
dığı ve her Bahada olduğu gibi 
<. tomobil sanayii bahsinde de 
bilyiik terakki adımlan attığı 
görüldU. 

O kadar .ki eğer bugünkil harp 
nihayete erer ve Amerikan oto
mobilleri Avrupa yollan üzerin
de hareket edecek olursa b~k 
kimaeler bunlarm naaıl hareket 
ettiklerini bile tamamen anlıya- · 
mıyacak vaziyette kalacaklar· 
dır. ÇUnkU Amerikan otomobi.J. 
sanayii dev a.dımlariyle ilerle
nı!tth"· 

1941 modeli Amerikan otıomo
billerinin bUtUn markalarmda 
nazan dikkate çarpan hususiyet 
karoeerlerinin genişlemiş olma
Bidır. Halbuki şimdiye kadar, 
bütün Amerikan otomobilleri 
geniş olmaktan ziyade yüksekti. 
Halbuki bu sene otom~il sana
yicileri ka.roeerlerin boyllll'IllI 
alçaltmrşlar \"e buna mukabil 
daha çok yolcu alacak şekilde 
dahili tadilit yapmışlardır. Bun 
dan sonra Amerikan arabalan
nın karoserleri 1,35 ile 1,45 en 
arasında olacaktır. . 

RANDIMANI DA 
YÜKSELTiYORLAR 

Fakat her ne kadar konfor 
Ur.erine çalu·•Irvorsa da hakiki 
otomobilciler daima makine U-
7.erinde bir ta4!.lat yapmak ve 
daha kuvvetli, l'andmıanı daha 
büyük motörler elde etmiye bak· 
maktadırlar. 

Amerikan makine mühendis
leri, otomobil motörlerinin ter
mik randımanlannı arttırmıya 
da muvaffak olmuşlardır. 

Otomobillerde kullanılan ya
nıcı maddenin ne miktan ne de 
kalitesi yl)beltilmedifi halde 
Amerikan mühendisleri randı -
manı yüzde otuz nilbetinde Art
tırmışlardır. 

Şimdi hemen biltiln Amerikan 
otomobillerinin silindirleri kuv
vetlerine nazaran niebeten kü
çüktür. Meeell Naş markalar 
yetmiı bet beygir kuvvetinde· 
dirler,· ldlçUk StUdbeker Şampi· 
yon markalann kuvveti 80 bey
gırdir. Fortlarm seksen beş bey
gir, Pilaymutlann seksen yedi 
beylgir, Şevrolelerin ise doksan 
beygirdir. 

Bu seneki Amerikan otamobil 
sergilerinde en ziyade nazarı 

dikkate çarpan Naş 600 dür. 
Bunların bütün hususiyetleri: 
karoeerlerinin IJ88İaiz olması ve 
ağırlıldarmm da aynı tipteki di
ğer bütün otomobillerden yüz 
kilo qağı bultl!MM ıJrı. 

Bu ara.banm ön teıterıelden 
de La.nçıalarıla oluuğu gtbi mUa
tatil ve arka t&kerleklerı ıse bır 
aks iızerıne bağlıdır. 

Bazı firmalar yenılıklennı 
motör kapağı uzerinde goster
mişlerdir. Mesela sekız silındır· 
li Fortlar kapaklan ıamaıne 
yerinden kalkmaktadır. HudsC>Jl 
ların ise kapaklan vidalı ve o
tomatiktir. Linkolen maı kalı o· 
tomobillerın kapı tokmak}arl 
büyük bir yenilik anetmekte
dır. Bu marka otomobillerin ka· 
pıları gerek içerden gerekse dı· 
§ardan bir düğmeye baaılm&k 
suretiyle açılmaktadır. 

Pakard markalı otomobıller· 
de ise konforun her türlilsil dil 
şWıülmüş ve bilhassa otoınobıt 
ıçinde kış ve yaz aynı harareti 
muhafaza edebilecek tesisat ya· 
pılmıştır. Bu tesisat sayesınde 
kışın otomobilin içi ısınmakta 
yazın ise serin tutulabilmekte
dır. Fakat ne yazık ki bu te 
ancak otomobilin pencerel rı 
kapalı ıkeıı faalıyete ge 
mektedir. 

Kraysler, De Soto ve Oldr 
mobil markalar vites kolunu kal 
dınnamıılar ve yerıne volan al· 
tına bir küçük manet (el ç a 
sı) yerleştirmişlerdir. 

Bazı firmalar otomobıllenn 
otomatik olarak vites deg.lftit· 
dığini de iddia etmektedirler. 
Meseli. Krayslerin en sun mo -
dellerinde buna muvaffak olUJl
duğu ve makinenın araziye gö
re vites deJiştirdiği söylenruek· 
tedir. 

AMERIK.AR 

Amerikan otomobil ıergilerl 
nin en büyük hwnıııiyetlerindOJa 
biri de Amerikarlardır. Qu lttı

çilk otomobillerde öyle nuatl 
dikkate çarpacak teknik bır ı.
kemmW yoktur. Fakat bun& 
mukabil fiyat bakınımdan her· 
kesin na.zarı dikkatini celbet· 
mektedir. Çün:ki1 bu küçük oto
mobiller Fortardan, ~vroleler
den ve Playmutıardan yUz do!~ 
daha ucuza satılmaktadı:lar. 

Amerikalılarm lrilqll:k ara.bas. 
olarak kabul edilen Amilkar, dört 
silindirli oldukları halde altmış 
üç beygır kuvvetine malik olan 
yegine Amerikan arabasıdır. 

100 SPne evvel 

Mevlevinin 
hatıraları ..• 

Vaktiyle hatıralarını yazıp 
bırakan: 

Ahçı lbralaim Dede 

9 uncu yazıda: 

* Kaaan,... JılMlevllaanelllnde 
..... &)'la 

'fa llevlevl keabal ...... bl1* 

it na altm deprhade un blJJk-
lar 

*Zarif mnlm tava:letl 

-tl Weydanemm cla,eu 

'faoedr 

*Sema' * "Dirt selim" * ~ ayala cuh .• Rol 
direk" derler. 

it Dedeler doaaama)'i bu-pa 
Kemllerl pbl blrlhlrl ....._ 
dönerler. 

Bu hatıralar, 100 eene eneJld 
İstanbul hayatmm bir to ylsll, 
bir aynaaı halindedir. 

- Pek yakında BABERde 
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Yazan: 

EFDALNOGAN 

Günlerdenberi devam eden 
kurşuni bir göğün kas':;etiyle 

>.ıt kararan gönlüme zararsız bir Bir kedi masalı ~ at hareketini tamamlayama- ge~ yaradan artık pek az ve eğlence aramıya çıkmıştım. So-
lduğu yerde durakladı. Kütüp- prhtılaşmış olarak kan akıyordu. kağm köşesini d~nmek üzere vet sarfetmcdcn yapmış gi- ması tabii olan vücudu değil de, 

~ilin öte tarafından, arkadaşı- lş işten geçmişli, zavallı genç öl· olan bir tekir kedi gözüme iliş- biydi. onun pek yakınında ahzı mevki 
&ittiği istikamotten bir taban- müştü. ti. Bu, parlak, yctk.ın tüylü de- Bir müddet duvarın üstünden etmiş olan pis suratlı, beyazı 
'8i gelmişti. - Tomson! Tomson!.. rinin altında adaleleri kıvır kı- öbür tarafı tetkik etti. Gözüne karası kadar kirli bir beyazlı 
~hamlede kütüphanenin ya- Heyhat! Arkadaşının dalına mü vır oymyan, çin gözlü, şıp§İrin ilişen manzara onu sinirlendir- siyahlı erkek kediydi. 

~ gitti_ Tomsonun bulmuş oldu- tebessim çehresi solmuş, kıymet- bir erkek tekirdi. Beni asıl ala- miş olacaktı ki halindeki o sı- o, muhakkak hırsızlığı -
'-~düğmeye bastı. Kütilpha- il genç cam bir kurşuna kurban kadar eden onun mevzun, müte- kıntılı teslimiyet birdenbire ye- na hunharlığı katan, kur -
ıA iti geçit meydana. çıktı. S~ar.- gitmişti. Sparton öyle btiyük bir nk inin rini asabivete verdi. Sinirli si- dını daimi açlığını, tilkinin ezeli 
~ , nasip vücı:.du, re ler a- .;/ 

İet-eddütsliz içeri daldı, Kon- teessüre kapıldı ki bulunduğu ye. hcnkli imtizacı değildi; beni nirli ku}Tuğunu sallamıya baş- dessaslığını taşıyan kara yürek-
SiiratJe geçt.: ve kumarhane ri unuttu, yanaklarından ya.şiar Jadı. 1i bir kediydi. O, kafesteki mu-

·,-ıı',.;;_un·· Al Vudun )·anma gı't- birdenbire ona cezbeden onun 
r"!l. ~• süzülmeğe başladı. En iyi arka - halinde sezeı gibi olduğum, bel- Duvarın öbür tarafına bak _ habbet kuşlarından ikisini yiye-

, t ~akit parolalı i~aret vererek daşmı ebediyyen kaybetmişti. tım. önümde, kışın bütün gamı- rek kanlı kafacıklarını evin ha-
ll'dıg~ı kapının önünde durdu. ki de tevehhüm ettiğim iç sıkın- . ~ 
~ - İntikamını alacağım Tom_ nı taşıyan intizamsız bir bahçe nımiyle alay etmek içın sulugun ~pı kapaln:dı. Polis hafiyesi . tısı idi. Demek aynı dertle ma- • 
ıa ·J son! yemin ederim. Al Vud cına· vardı. Bir köşedt, halinden hiç kenarına dizen, üçüncü kuşu 

ç defa kapıya \·urdu, cevap yetlerinin cezasını çekecektir, bu liı.ldük. de birisini bekledi;:i belli olmı- korku ve teessürden intihara 
adı. Bu sessizlik onun endişe- uğurda hayatımı bile fedadan çe- Onun tarafına doğru bir iki yan lakayt bir hanşm kedi otu- sevkeden günahkar, menhus ke-
artt.ırdı. Tomson ne olmuş, bir kinmiyeceğim. adım atarak onu biraz daha ya- ruyordu. Güzel harum kediydi. dilerdendi. Bütün bu kötülükle-

\ğa mı dü§IIltiştU? - Istırap ve kederinizi anhyo- kından tetkik ettim: Sıkıldığı Yalnız biraz arsız yüzlüyclii. İh- rini affettirecek şirinliği, gü-
~lbi burkuldu. Zavallı Tom - muhakkaktı. Bu, kulaklarını oy- · ı af d 

rum Mr. Sparton ... Kederinize iış_ tıma erkekler tar ın an fazla- zelliği de yoktu. Bilakis, cesur 
• acaba ne olmuştu? Cevap tirak ettiğime inanmanızı rica e - natışmdan tutun da, kuyruğunu ca şımartılnııştı. Fakat asıl te- köpeklerde bile tereddüt uyan-
ediğine göre başına bir fela· · sağa, sola sallayışına kadar her kiri ktzdrran onun orada hulun- ·aıracak, her göründüğü' semtte derun. 
geldiği muhakkaktı. Arkasında biri konuşu:.•ordu. hareketinden okunuyordu. Ona -------------------------

~prya tekrar vurdu ve gene Dönüp baktı ve açmış olduğu ka- karşı içimde derin bir sempati 
~ap alamadı. Her tehlikeyi gö- pmtn arkasında durduğu için içe- uyandı. Damdan dü§en halden 
~alarak kapıyı kırmağa karar ri girdiği zaman görmediği Liliyi anlar! Onunla tek taraflı ahbap
~. omuz vurdu, fakat muvaf· karşısında buldu. Şaşırdı, kekele_ hğım işte böyle b~ladı. 

olamadı, kapı çok sağlamdı. di: O, bu sırada kaldırımın sonu-
/ tardmıcı kuvvet istemeğe vakti - Siz ... Siz burada ha? na gelmişti. Durdu, karşı tara-
~u Kilidi birkaç kurşun sıka- _ Evet, gördüğünüz gibi. Ar· fa geçmeden evvel iki yanma ih-
'ı( y~rinden fırlatması pek müm- kadaı;mızı kurtarmak lizere zama· tıyatlı bir göz gezdirdi. Yakında 
t&ııdu ama bu takdirde fazla gü· bır otomobil tehlikesi olmadıgvı- 1 ~~. nrnda yetişemedim. 
·ı;ıtll olacagı· .ndan haydutların dik· nı tesbı·t ettikten sonra serbest ~, Sparton doğruldu, tabancasını 
'tliııı· rekmek pek tehlikeli~·di. ı ak adımlarla o''bu"r tarafa gecti. , 

" J cebine koydu ve ikinci defa o ar 
~u vaziyette kapıyı kendi kuv - feci vaziyetlerde karş sına çıkan Bir aralık sokağın öbilr bşm 

Daimi okuyucularına 
bir hizmeti 

)etiyle kırmak t ecrübesini tekrar· 1 k d d"n go··run·· en ve kolundaki ~...-~ aaç.c;,k ı,,_ · kadına yak aşarak onu yu ar an ... _ & AU. il 
'lllaktan başka çaresi yoktu. On aşağı süzdü: ti çalmakta olduğu nağmefü7 ' Hin arınızı 
'dıın geri çekilerek kapıya bütün _ Bu cinayeti de Al Vud ~ele- lığa uydurarak salhyan on \\r 

Dikkat edilmesi lazım 
gelen mühim noktalar 

(tı\1Veti"1e ikinci defa omuz vur- • dedi yaşlarında.kı· bakkal "ıragvına parasız 
J si işledi degil mi? . ~ 

1tı. Tahta gıcırdadı, omuzu fena Lili tasdik etti: şüpheli, ölçen nazarlarla baktı. ll!8 ... r81i8C9ğİZ 1 
iıaıdp acıdı, fakat kapı açılmadı. O · h k t· d k d' ·~ 

- Evet, şüphes;z... sepetın are e ın e en ıne llaberln büyük müsabakası ve 
'3iricn durakladı, sonra bir a- · t f b. t hl.k klı l 1 

- Fakat siz nereden gelıyorsu_ ma u ır e 1 e sa 0 up 0 - bu- münasebetle, başlığımız yanında d1Jn geri çekildi. Kapının alt ta· • tah · l t v * 
nuz; nasıl oluyor da burada kar· mdargım mıne ça ış ıgı mu- h~~ gün neşretmekte olduğumuz 

l'afında aralıktan ince bir ışık sı- ' H h ld ıı... ·-.:ı b. 
şılaşryoruz. hakkaktı. er a e uııuen ıre kuponlar malfımdur. ~·ordu ve biraz evvel bu yoktu. kl ı · 

- Gene sonu gelmiyen sualle- bakkal çıra arma ve on arm ı- Haber, bo kuponları, yalnız bu C!ı>binden tabanca.smı çıkarrp kapı b. · betl f 
rinize bac:ılamaym, bunlardan bir cabmda büyük ır ısa e ır· müsabaka için değil, ayni zamanda 

~'a çevirerek bekledi ve birlrnç kl ,.,..1 •t b" · 
netice <'-' maz. !attı arı sepo::ı\. ere aı ır şeyı okuyuculımnıo küçük fakat ıru-

'aniye sonn sordu: b" ''k Inıal d k' ~ b' 
Spa ~enç kıza karşı uyu hatırlamış o ıy I ı anı ır ç~lüğü ~lsl\.etinde büyii1< fa~rdıı.lıır 

.__ Kim var orada? · 'db. · l "-1"- • ;:;...:ıak· bir sem" • .i duyuyor ve bu his ona ihtıyat e ın o ara.K cıV<ı.ıu ı elde edebilecekleri lılzmetleri l!:ln 
Ce\tap alamadı. Kapı ker:dl ""n müsamahakar davranmağa kendi- ufak çınarın arkasında müteva· de kullanabilmelerini ka..rarlaştır. ...t... 

<l~ aralanıyordu. Sparton sol e- sini sevkediyordu. Fakat bu sefer zı bir yer işgal etti. mıtötır. ~ 
liy1e kapıvı iterek birden ıçeri w 

J dayanamadı. Lilinln hali, hele Oradan tekrar ortaya çıktıgı Aşağıda ne\i ve dnsleri yazılı 
girdi. verdiği cevaplar artık sinirine do_ vakit ıslık sesi uzaklaşmıştı. ilanları neşrettlrmelı istiy<'n olm-

llk bakışta devrilmiş sand::ılye b" ·k· d 
kunmağ:ı başlamıştı. Yoluna devam için ır ı, ·ı a nn yucularıınız ilinlarmı başhğmıız 

ler, tıklım tıklım c:gara ve killi - Kiminle konuştuğunuzu u · attı. Boynunun altındaki gizli yawndaki bir t.ek koı>onla birlikte 
doıu tablalar ve bUyük bir mzsn

nutmuşa beziyorsunuz matmazel... bir faaliyete geçen bir pire onu göndermelidirler. dan baı-;ka bir ı;ey göremedi. Oda 
1 - Burada, hele bu sırada bu unuşu- yine durdurdu. Hemen oracık- Kuponlıı.n muntazam •mrPtte 

nın cigara dumaniyle bozulmuş 
1 

d ~ 
havası genzini yaktı. İçerde bulu- nuzun hakkmızda iyi o ma ıg·nı ta yere oturdu ve sol arka aya- toplıyan olmyucularımızm bu oğur

samyorum. ğiyle hart hart gıgığmı k~ıdı.. da gönclercccklcd kuponlar zlyna nanıar alclfıccle kaçmışlar, gider_ . 
lerken elektriği söndürmemiş ola- - Nasıl? Arkadaşınrzt benım lşe haşlamışken bari biraz da ui:ramıyacaktır, neşredilen llii.nları 

öldlirmekliğim iht imali olduğunu i- temizlik yapayım dedi ve koltuk hı• kupon yerine kaim ola<"a'ıdll". Cakıardı. Odanın lınli bunu göste· 
!eri sürmek küstahlığında mı bu. altlariyle boynunu güzelce yala- Böylelerinin ilii.nlarmm ne~redildi· ıi:ı-ordu. 
lunacaksmız? dt. Tekrar kalktığı vakit halin- ği gazete tarihini tcsbit etmeleri Sparton ihtiyatla ilerlerken teş- · da 

- Şimdilik böylP- bir iddıa de telaşA. vardı. Sanki bir rarıde-
1 

! iı . ;Jir. • hisini koydu: GidenlPr Al Vud ile d l ı 
Çt>tesi efradıydı. Birden irkildi, bulunmuyorum. Bununla beraber vuya geç kalmış gibiydi. Bir ke Parasız neşre ' eceı;• 

vazifem beni her ihtimali tamam · · .. t l ·b· b" · · o 'l A • f · nıasanm arkasında yerde bid ya. dımn mus ace ne gı ı ır ışı · ı an cıns eı·ı 
bir bitnraflıkla t<'tk"ke mecbur bı · d. 1 tıyorclu, etrafında bir kan gölcüğü labilır ı. 

' e>yda olmuştu. rakıyor. nen polisim, bunu bili - Alakamı ona belli etmer' ' 
H:nı::tu, zavallıya do,;ru eğilir e . yor~unuz ve... kendisini merakla takip ettim. 

- .,, Genç kız bir kahkaha attı: O d b k d b. 'k" t:Hrnez dehşetle haykırdı: ön e, en ar a a ır ı ·ı 
- Şıı halde beni ne yapmak d.k kt k o 1 k - Tomson! sokağa gir ı , çı ı . , a ı:a -

fikrind siniz Ur. Sparton? · d ·· .. d d d Bu kanı çekilmiş sapsan çehre- ça hır uvarın onun e ur u ve 
_ Beni polis merkezine kadar akl ·· t•• d t 1 de arkadaşını tanımıştı. Zavallı, arka ay arının us un e op a-

ı - Doğum \'e ölüm. 

2 - Ni~:ınldnma \'e nilıah!an. 

111 •• 

'l - Alım satını kabilintlC'n h"r 
i 1 i·çük iliin. 

ı - tş \'e isçi arama ilanları. 
5 - Erkek ve lrndın, e' lrnmeh 

tnkip etmeniz r'casın<la bulunaca- d. v·· 
öJUnı ihtilaciyle takallüs etmiş narak oraya sı~rayıver ı. ucu- ~nıerin eş arıırna ilanlnn. 

rnn, oradn rahat rahat konuşuruz. 1 · ah kl. G n ne~ sık· ··et ıe .. ~k Pıtrmakları arasında el'an taban. ,,, du öy e mütenasıp ve en ıy- , - er '•" •. ., ,.e ,;._ · 

* 

tdare, 5 numa.rııda gös· 
terilen ilanların ciddi:. <>tine 

lian:ıat getfm1ezse neşret. 
mez. 
Talipl<'rin adreslerlnJ sarih 
bir şeklide yazmaları 18.zon
drr. Şttphe yok ki bildire-
<'ekleri adresler mah· 
fuz kalacaktır. l\lektupl&.. 
ra ayrıca kenclllerlnln anb
yııcaklan bir remiz ve nu• 

mııra konulmalıdır. 

Geleeeı, mektuplar için mü· 
rn<'aa.t yeri olarak Haber L 
darcbanesl gösterllcblllr. 

Gösterilecek remizlere ge. 
lecek mektuplar bu cins 

ilanlara hasredilecek sü· 

tunıla ııyn bir şC'kilde bil· 
ıllrlle<"elltir. 

~nyP.t bÔ mf'ktnplarm bil
ı!ireeeklcı·i adrese gönderli· 

me-.ini arzu ederlerse pul. 
lanmış \'C adreı.leri yazıl· 

mış bir zarf göndermelidir
lc>r. 

Neş~i lstPnl'n hiitün ilfınla· 

rın it0.4'1 lct'lim~~·i geçme
m<'<i.:11' dikl;at etll!melhllr. 

Zarf içine kur><>n \'e beş 

kıırıış?ıık dam~a pulu ko. 

nıılma-;ı unut ulmıı.malıı1ır. 
~eşri ı .. tenf>n ilanlar şu acı 
r~<ı<' l{iindC'rilm<'llılir: 

l~a""r Gı:zı>t<'•.i 

'•Kfü:ü!• ilfrıılar oıenhi" 

Post:ı kutu.,u: 2U 
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laşla, sopa ile karşılanacak ıbir 
mahltiktu. 

Tekirimin, - artık onu be
nimsemiştim - bu nakeh zu
hur rekabet karşısında.ki re
aksiyonunu görmek için du~ 

vara biraz daha sokuldum. O, 
duvarın üstünden hırıltılı bir 
miyavlama narası atarak ken
dini bahı:;eye fırlattı. Sade er
kek kediye değil, sevgilisine de 
kızdığı halinden belliydi. 

Her halde içinden: uEğer o 
kuyruğunu sallamasaydı öteki 
ona musallat olmazdı" diye dü
şi.inüyordu. Bu haklı düşünce

sinde tamamen onunla beraber
dim. 

Tekir kedi yavaş, fakat kat'i 
adımlarla onlara doğru ilerledi. 
O kadar kızgındı ki öfkesinden 
artık konuşamaz bir hale gel· 
miş, sesi üsta.d bir vantrloğ gibi 
karnından ve derinlerden çık
rruya başlamıştı. 
Hanım kedi birdenbire telaş

landı. Meseleyi anlatmak istedi· 
ği besbelliydi. Lakin öbürü söz 
dinleyecek giıbi değildi. O, öu 
vaziyetlerde sözden ziyade ha
reket ve faaliyete inanan bir ke-
diydi. . 

Sakin bir kış gününün soğuk 
sessizliğini taşıyan bahçe bir
denbire canlandı; pençeleşen, 

gırtlakla.şan ihtiraslara sahne 
oldu. Kedim kadın, erkek farkı 
gözetmemiş, köpüren hiddetini 
taşkın bir sel gibi hazırunun Ü· 

zerine çevirmişti. Kalbim te
kirle bera.'berdi. "İnşallah dayak 
yemez!" diyordum. Bu üçlü dö· 
vüş bir anda öyle seri hareket· 
li bir mevlevi ~u şekline gir· 
mişti ki kim altta, kim üstte far 
kedemez olmuştum. ı 

Sonra hangi istikametten gel• 
dıği bence de bir sır olan olduk· 
ça hatırı sayılır bir taş kömürU 
bütün kara.lığı ve sertliği ile bu 
hareketin en hayati ndktasına 

indi. Mevlevi topu hemen aslı 

parçaJarma ayrıldL Beyazlı si· 
ya.hlı kedi bu fırsatı bir gani· 
met bildi, hafif topallamasm~ .. ., 
rağmen sağlamlara parmak ı.ıu-· 
tacak ibir süratle gözden kay\xıl
du. 

Tekir, yarrda kalan dövüş do
layısiyle içinde düğiimlenen hır
sının yüküyle ağır ağır geldi~ 
duvara doğru yürüdü. Han& 
kedinin yüzünü bile görmek is· 
temediği aşikardı. Hanım kedi
de ise derdini anlatamamışlara, 

haksızlığa uğramrşlara has bir 
ifade vardı. Yüzü adeta : "Di 
ğer erkeklerin hoşuna g'dece! 
kadar güzelsem. cazipsem kaba· 
hat benim mi?" diyor gibiydi. 

• :(. * 
Tekirimi birkaç gün sonra bi 

zim sok:ığın köşesinde yine gör 
düm. Anlaşılan komşuyduk. A 
ğlr ağır ytirUyerek civar e'·lcr 
den birinin alt kat penceresine 
sıçradı. Cam açıldı, içerden çat
lak bir kadın sesi i~itildi: 

- l{a, gene nerelerde sürtor
dun? 

Zavallı tekirim, derdini nasıl 

anlatabilirdi? 
ca.c;rnı tutmaktaydı. Göğsündeki (DC\'l\mı vat) di ki bu sıçrayışı adeta hiç kU\'· .. . mel<fU[llan. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~::!:~~:!!!!!~~'!!'!~~~~~!!!!~!!!:!'~!!!!!~~~~~~!:":-~~=~!!!!:~W~!!!!!~~~!!:!!:~~=~:w~+<:IW!5filW~~nm~o:~~T.:;cx:ı;:aı~caa~~!!!!~~~~~~~~la!!~~.allll!ııırı:a:s:-=ı!m:11-=:.,..,. 

e,·ıat gigi bakacağım. Bilhassa e· ya götürüyordu. Nilüferin mak~adı, Lukreçya- Papağan, C€'11adın eline dü;eı 

EFDAL NOGAN 

fenclimizin hediyesi olduğu için.. Harcmağa-;ı, Sultan Muradın nrn çok se,·diği papajanım zehir bir idam mahkfunu gibi. hareket 
Sultan Murat, gözdesine izin ver iradesini haremdeki kadınlara teb !emekti. O, padişahın bu iltifatına siz kalrru-:tr. Kanatları bird-:n ya 

d. liğ etmişti. tahammül edememiş, duyunca hid nma düşmüs. korkudan sec:ini kı ı. 

Lukreçya papağanı kafesile be- Nilüfer o gündenberi Lukreçya detinden küplere binmişti. sıp susmu!'.tu. 
raber aldı ve harem agvasmın yar ya diş biliyordu. Nilüfenn gözü hir şey ıörmü · .. . 

Nilüfer odaya girince bir ses • 
lımiule padisah~n v. anından çıktr. -Ah, şu kadını efendimize tak yordu. 

J • duydu: 
Sultan Murat, haremağası çıkar dim eden valde sultana ne diyeyim O günlerde Yı1dıza gelmi~ ~eni 

· d v b k d - Yıldız .. Yıldız .. ken. arkasından seslenıyor u: Bütün bu şrmarıkhga, u a mm incili entarileri bir kenarda a'tlı 
- Bundan sonra ben şerbet ic:· tepemize çıkmasına sebeb olan o· Padio;ahm gözde.si birdenbire çe duruyordu. Nilüfer. Yıldızın hiçl>iı ·43-

- Şimdi bahçeye in .. p::ıpağan· 
!ardan yeşil kanatlısmr zarif bir 
kafese koyup getir! dedi. 

Haremağası derhal bahçeye ko~
tu .. Papağanların en iyisinden bir 
'anesini zarif, güzel bir kafese ko 

'P padişahın odasına getirdi. 

Lukreçya hala Sultan Mura· 
ıın karşısında oturuyordu. Murat 
~ağanı görünce. gözdesine. dörı 

- Sevdiğin papağan bu mu? 
- Ewt. Ta kendisi, şevket 

---~..._, -'W. ! lknim adrnu ÖITT'enmi~. Bah· 

madan çırpınıp bağırıyor. 
~ Iaremağası kafesi ortaya koyar 

koymaz, papağan Lukreçyayı gör 
dü \e kafesin içinde çırpın.arak: 

-Yıldız .. Yıldız .. diye bağır· 

<:ığa başladı. 

Sultan l\Iuradın hoşuna gitti ve 
kuşa: 

tediğim zaman, :Yıldız getirecek. dur, diye söyleniyor. kıskançlığın· kindi. Bir şey anlayamadı; odada şeyine şöyle gözucuyla bile bakma 
H l d biri var şandı. Halbuki, Yıldzın Haremdeki kadınlara söyle. ırı dan ne yapacağını bilmiyor u. ğa lüzum görmemişti. 

· 1 o ak" Lukr h' d papağanı bağırtyordu. tı etmesın er. ys ı, eçya ıç e şnna Kıskanç kadm, padişahın Yıldı 
- Başüstüne şevketl(lm! rıkhk göstermiyor, bilakis her za- Nilüfer odada başka kimse olma za hedıye ettiği bu masum w güzel 

man ve her yerde ağır başlılığını dığmı görünce, derhal kafesin ya· mahluku zehirlemeğe, Venedlk Jil 
muhafaza ediyordu. Onun hiçbir r.ına koştu: berinden bu suretle intikam alma 

YILDIZIN PAPAGANI~l 

KlM ZEHtRLEDt? kimseye karşı üstünlük iddiası da -Ecelin geldi.. mel'ün fettan r ğa karar vermişti. 

-Sus bakalım. dedi, yeter ar· Sultan Muradın, Lukreçyay· 
yoktu. diye söylendi. O, hıncını bu ıaval Bu işi ilk defa yapan Nilüferin 

Lukreçyanm kendine mahsus bir it kuştan alıyordu. kafasından, şimdi, yeni ve korkunç 
tık .. bağırmaktan gırtlağın kopa hediye ettiği papağan, Lukreçy<ı 
cak. nın odasına geldikten sonra bı 
Papağan durmadan, nefes alma havli kelimeler öğrenmişti. Lukre 

ekar ve tevazuu vardı. Koynundan küçük bir mendil bir istifham belirmi~ti: - Acaba. 
LW.ıeçya hiç kimseyi incitm d K f . k v t \'·arın t'cap ederse, bu ı"hı'rle Yıı. ·ıkar ı.. a esın apagmı aç ı.. ,•~ 

;1ti.. incitmek de istemezdi. h kk b ı.ı'" da o··ıdu··rebilir mh.·im? Papağanın su o· asma u ,,, 
mendiJrleki beyaz tozdan bir mik Odada fazla durmada.. 

tar 1 ' ı .. Suyu bir çöple kanş '(Deııcım1 t'!tf) 

dan bağırıyordu. ya bu papağannla çocuk gibi m 
1 l d Bir rrün, Nilüfer fırsat kolladı Lukreçya: bu o uyor u. ,, d 

_ l\1ü, aadr ediniz de. dedi, onu Padişahın iradesile, o günd{' ıkreçya bahçeye çıktığı sıra a 

... 

tırdı ~--.-.--.Aıfu.r~~tini...de dasına irdi. 1 ._....._~===-e=.::~~~~-------~~~~~----~--~--..ı:~_J 
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Futbolcu hatıra ve portreleri No: 26 
.._._ ıwwws - .._ ıa:wwwı- -.._.- ;.-- a:wwws ı._.:,_,._ 

Hakkı Yeten (Beşiktaş) 
H kkıyı kim tnnmıaz ki? Beşik 

taş futbol takmı:nm muhacim hat

tını bir fırtına hrziyle sürükliyen, 

i31eten, yürüten, bütün bir taJmna 
gayret ve kudret aşılıyan Hakkı 

Yeten, bugün Türkiycde en popü
ler bir futbolcuınilzdilr. 

(Futbolcu portrele'rimi yazar_ 
ken bugünün oyuncularından olan 
Hıdtkrya Prrayı getirdiğimden do
layı eski futbolculerin bittiğini 

zannetmc)'inlz. Şu ka&r va.r ki 
araya böyle bir iki yeni futbolcü 
de sokarsam: ancak bugtinkü fut. 
bol yıJdıilarmı tamyan bir kısım o
kuyucularnnm daha fazla nliıka

Iıırmı çeker. Yeni futbolcillere sı
ra gelinceye kadar, sabırlannı ha

fülendirmiş olurum.) 
Canlı, eeıt ve atak oyunu, fut

bol sahalnrın<la kendisine mahsus 
(iki tara.fa salla.na sallana) ytiril
ylişli, etrafa yiyecekmiş gibi ba
kışlan ile meşhur olan bu kıymet

li futbolclimUz, emin olunuz ki bü
tiln bu görllnllşteki huşunetine, 

sertliği.ne mukabil, çok yumuşak, 

sakin, kibar, dürili!t, mert bir ah
laka ve huya sahiptir. H'.lkkı k~ 

menin hususi ve tam manasile (er 
ltek) adamdır. 

Meşhur bir hakemimize idare et
tiği bir B :ışiktaş - Galatasaray ma 
çmdan sonra sormuşlar. "Hakkı bu 
gUn ~k sert oynadı, Bir çok favul
lerine göz yumdum, az düdük çal
dn:. neden ?" Hakem §U cevabı ver 
mi§. ''Azizim, delikanlmm bakışı 

ve ytirüyiişil bile favuJ hangi biri
.. e yC?tişeyim de ~aynn! .. " 

Ben katiyen bu fikirde değilim. 
Dik.kat ediniz. Hakki vakıa çok sert 
ve atılgan bir oyun oynnr ve bu 
arada btemiyerek favul yaptığı da 
çoktUl'. Lakin kıı&ii olarak bir ha
ta yapmnmağa elinden geldiği ka

dar gn.}Tot sarfeder. 

Hakkı; esmer. yağız, kara kaşlı 
kara gözlU, uzunca yUzlU koyu si
yah saçlı tam bir erkek güzelidir. 

Kısaca bil' bo~-u, geniş omuzlan, a. 
daleli, sağlam ve mukavim bir \'i.İ

cudu, çok kaim, çektiği şiltlerin san 
ki dehşetine şahid olan srkı ve bo
ğum boğum adaleli bacakları ve oy
Juklan vardrr. 

Ha.kkmın oyunundaki meziyetlerini 
artık herkes ezberlemiştir. Çok 
sert ve çok enerjik bir oyun farzı 
\•nrdır. Cesareti ve maneviyatı yük 
sektir. Bundan dola.} ıdır ki nuı.çlar_ 
da Hakkı o.}-unun son dnkikasm -
da bile tchlilı:e teşkil eder. Nitckbn 
maçın son da.kikalannda attığı gol
ler pek çoktur. Atletik meziyetleri 
(Nefes, sürat, muka,•emet) tam· 
drr. Göıillmemiş bir derecede so. 
ğukkanlrdrr. Hatta bu yüzden Hak.. 
kıyı ilk bakışta tembel ve çevik ol

mnyan bir fudbolcu zannedersiniz. 

Süratli koc;.'lr, gerilere giderek 
top kurtarır \•e sonra uzun dripling 
1crle h~ım knl~sine yrldmm gibi 
akar, Arkasmdan da ayak ve vü· 

cud çıılrmhn \'C • cşapelerlc ~ok 

tehlikeli bir hal alır. (Hakkmm o. 
yununa en yilks,..k fudbolcumuz Be. 
kıre benzetenler vnrdrr. Ben ise 
işte sad"ce Hakkmm bu şekilde 
geril rden top nlrp knlC'ye akışla
rını Bekire birnz benzetebilirim.) 
Şülkrl mesafeli \'C aıkıdrr. Hedefi 
nokSJ.nd r. Paslnrı ileri ve yerinde· 
dir. 

Hakkmm portresini daha cnte. 
resan bir şck1e so'tup okuyuculnn. 
ma vermek dilşüncesiyle bir taktın 
sualler hnzrrlayıp Hakkıya yolla· 

dmı.. Jşte. bunlara Hakkmdan aldı. 
ğnn cevııblar: 

Kaç y~nıdasrnız! 1-"udbola kaç 

Ja3mda h:l$1adrnıı, ! tik klübUnüz 

hangi klübdiir! 

-- Otuz y::ı.şmdnyıın, Fudbolıı. on 
~ i:>efladnn, Şunn naznra.n on 

b4' ...-.. tı.'<!bol oynamak.tayım, 

Ya:r.an: BEDRi GüRSOY 
llk klUbüm Beşiktaştn, Mııçkada 
gayri resmi olarak teşekkül cdr-n 

Yıldırımdır. Biz o Yrldmmla semt 
semt: kaza kaza, lıatti vilayet ıilii. 

yet dolaşarak hususi maçlar yapar
drk, Ve çocukluk diyeceğim bu tat· 

lı çağda n.rka arkaya iki, bazan da 
üç maç Çlkarırdık. 

- Daha ne k::.dar zaman fuclboJ 

O)nayabiJlrsiniz? 

~lktaş falmnr lmpfnnı 

lfaltl.ı \' ctc>n 

- Bu suale cevab vermek biraz 
güç. Fudbolu çok severim ve bıra.k. 

ma.k a.klondnn bile geçmez. Yaln;z 
hayat şartları çok İ)i olmalr. Bilir. 
siniz ki bu yorucu spor her şeyden 
e\'Vel zengin sponıdur. Daha on se
ne oynamnk isterim. Fa.kat ... 

- En heyccnn ı;ektlğiniz muç 
hangisi olmu,tur~ 

- Heyecanlı olduğum maç Bul· 
garistan ve Türkiye arn.smdn yapı. 
lan ve Sofyada. cereyan eden knr_ 

şı l a.<ınl adrr. 
- Futbolda unutnmıyııea~'llllZ 

bir hatırann ,·ar mıdır?° 
Bu sualinizin ccvabmıı gelince: 
Bilirsiniz ki ben fudbolu İngilizler 

gibi oynamak isterim. Atak, canlı, 
sıkı bir oyun. Bomba gibi §Üt ..• Ve 
on beş senelik fudbol hayatımda 

kasten tekme atarak sakathdı~ 
vatandaş yoktur. Fakat oyun tar
zmı sert göriintir. Lô.ldn bende fc>_ 
na bir intiba bırakan bir iki hiidise 

vardır ki aldana gelince hfılii. üzü. 
IUrUm. Taksimde Güneş, Beşiktaş 

maçı yapılıyor. Kıymetli atlet ve 

fudbolcu :Mclıh, bizim kaleci Mch. 

med Ali topu ya.knlamrş olmasına 

rağmen yerde yatan çocuğa ve ka

fasına bir tekme vurdu. l\lelımcd 

Ali yerde yuvarlanıyor. Ağzından 
köpükler geliyordu. 

• 
Melihln yanma ya.klaştmı ve ona 

niçin bu kadar insaf.sız davrn.ndığmı 
ve neden buna JUzum gördüğünü 
soracaktnn. Yanma yn.klaştrm, He· 

men sıkı koşmaya başladı. Ben de 

heyecan içinde ve hnlkm önUndc 
onu kovalndnn. Bir fudbol içinde 
yüz metre koştuk! .. 

- lilübün\izden ımnrn, hangi 
ldUbü daha ç<f>< sc\'crsiniz'.' 

- KlUbUmden sonra iyi spor yn. 

pan, sağlam gençlik yetiştiren her 
·' ıHıü severim. 

- R ki fotboJcolardan kimleri 
bei;r.ni rsin iz? 

- Sekizinci sualin cevabını ko
laylıkla görebilirim. F..ski fudbolcu. 
larm zevkli oyunlarını çok seyret. 
tim. İçlerinde çok kıymetliler var

dır. Eskilerden Refik Osman, Be. 
kir, İsmet ve Arıtb Hüsnünün o. 
yunlarm.t severim. Bizim nesilden 
de sol açık oynadığı zaman Fenerli 
Filtreti, HüsnüyU, Şerefi ve Gala

tasaraylt müdafi Faruk ho§uma gi· 

der. 
- Kaç defa entenınsyon.al oldu.. 

1 

nuz? 

- Son sualinizin cevabı §Udur: 
2 defa enternasyonal oldum. Biri 
Berlin Olempiyndmda., diğeri Sof. 

yada. Fakat ben iyi fudbolcu olma
yı cnternasyonnl olmağa tercih c

dcdın. 

- Eski fmlbol mu, mdikt fod
bol mu J~idir? 

• -Bundan on beş, yirmi ~ne ev· 
vel gördüğüm ta.knnlar yoktur. Şiın 
di ynnıma üç genç oyuncu aldığım 
zaman ;ino 83.rsılmayoruz. 

Beki.ili, Refikli, Zckili, Nihadlr, 
!smeti bir taknnda o.}na.saydım o· 
yunum daha çok yUksclirdi. 

Şimdi kafa yerine çene, ayak ye. 
rine ayakkabı kuvveti ile oynuyo-
ruz, 

Ha.kkı ile, bu yaman ve acar fud· 
bolcumuz ile ne kadar öı'ilnsek )i.. 
ne azurr. 

Bedri GÜR 'OY 

-----------------
Tflrklye Cumbariyetl 

ZıRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermaye i: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube \e Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her 11cvı banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankıı.sınd:ı kumbaralı \'e ihbarsız tasamıt hesaplarında en az 
M> Uraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ıı,oagıdaki 

plA.na göre ikramiye dnğıtııacıılttır. 

J 00 aded :;o llmlık Ci,000 Uru 
120 .. 40 .. 4,800 .. 
160 n ~O ., S,200 .. 

4 ııdcd ı.ooo llnı.lıl' ı,ooo Ura ~ 
4 .. 600 .. 2.000 .. 
• .. 2so " ı.ooo .. 

40 .. 100 .. 4,000 .. 

DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ll§ağ• 
dll§mlyenlere ikramiye çıktığı takdirde '1, 20 fa.zlaslylo verllecE:ktlr. 
Kur'alıır senede 4 defa: ı EylQI 1 Blrlnclklllıun . l Mnrt ve ı Ha-ıirar 

tar!hJertnde çekilecektir. l 
---------------------------

Hediyelik oı.,nık Aııtlnuuıyctllt lılr 

Rantı tnltdim ediniz. l\tlknatlzm:ı ı 

yc-gdne kat'lyyen şa5nınz. 
Genel llCC'ntalığı: 

btanbııl Kutlu han Xo. 1/4 
Bll.}1ik nuı.ğazalnrd satılır. 

Ta,ro için acenm arnnısor. 

BO SA 
30 BlRlNClKANUN - 1940 

1 
100 
100 
JOO 
100 
100 
100 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Rayi§IDark 
Be}ga 
Drahm1 
Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 
Peng3 
~y 

Dinar 
Yen 
1svcçkronu 

lmpanrı 

5.24 
132.20 

29.6Si5 

0.9975 
l.6225 

12.9375 

2•1.53211 
0.62:! 
3.ını 

31.J3j5 
31.0050 

Ergani 19.77 
Srvns • Erzurum 3 llJ.16 
Smıs • Erzurum 5 19.16 
TUrk Uca.ret bankası hisse 

senedi A Nama 2.20 

31.12.940 
8.0S Ajan 
8.18 Hafif 

program 
8,,5 Yı·mf.'k 

Llı.t !öl 
l.2.S3 Türkco 

pl:\klar 
12.IJO Ajans 
18.0.) Tütlt!.'(l 

plılklur 
13.20 lfon5ık 

progmm 
18.SO Jfonu ma 
l 11.30 Aj."lmı 
10.45 Kııdm geçit 

konseri 
'ı0.15 J;.udyo 

G ııttte!ll 
1?0.45 rnsıl Jıc) eti 
'! ı .so ıionmınuı 
21,.ı;; OrPk<.ıtnı 
'!2.SO Ajan 

1.1.941 
8.03 Aj:uıs 
8.18 Hafif 

ıırogrnm 

8.45 Yemek 
r.lstl!!ll 

12.38 Şarkılar 
J 2 • .;o ı\ j:ln ~ 
ıs.o~ Türkillcr 
J S.20 Orkestra 
1 !!.03 l\lclodlll'r 
18.80 Konuşm:ı 
J/U5 Ç0t·ıık :ı.atl 
ID.15 Müzik 
10 SO Ajan~ 
19.45 ı;;n rkılar 
20. 15 füıd~·o 

gtıZf'tc-sl 

20.45 Fasıl he.,·l'tı 
21.10 lfonuşrn; 
21.25 ~\'ı'r.I 

:ırkılar 
22.SO \jıııııı 

Sinema ve Tiyatrolar 
Sehir Tiyatrosu 

"ep<'başı Umnı U:ısmındıı 
111 1 111 

il ıı:ıı 11 

Aptal 
Yazan: J>ostc3! hl 

:(. • il(. 

brn,ırıı ('addı:ı .. iııtlc l•om"-<11 kısmınd:ı, 

Al• ıım 20.80 ıla: 

Paşa Hazretleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bııguıı ıı ıte, Ak :ım 2 dı>: 
ı - Knrn Knnınıı: 14 kısmı. 
2 - SerYet Hıl'l'lıilin. 

Bat, Di9, 'Nezle, . Grip, 'Boma~·-..ı· ~ 
Nevralji, Kırıklık \'e Bütün Ağrılarınızı Derhal K~ae 

lcııbıııdn gliııdo 3 ııa,e ıtıııablllr. T Al\LITI.F.RINOEN SAKINİNlZ:/' 
HF.R \'F.RDr. PIJtLU KUTl'f.ARI ISRARr.A ISHYl~ıze r 

Devlet Demiryoltan ve Limaniar. 
işletme Umum idaresi il~nlara-1 

'.Muhammen bedeli 22.500 (ylrınl iklbln beşyUz) lira olan aterUı.zoA 
cihazları ve tcferruat1 17 şubat 941 pnzartesi gUnU s:ı.a.t 15,30 da kapalı 
ususlU Ue Ankarada idare binn.smda satın alm:ıcaktır. 

Bu l~e girmek I.stıyenlerin (1687,50) bin altı yUz ::ek.Sen Yedi llrll 
kuruşluk muvakkat teminat !lo kanunun tayin otUıji veslkalıı.rı ve teıd 
rlnl nynı gUn saat 14,30 n kadar komisyon reisliğine ,-ermeleri lAznndn". 

ŞartnıımC'll'r parasız olıı.rak An.karada malzeme dııiresindcn, Haydi 
§llda tcscllUm ve sevk §c.Olğinden dağıtılacaktır, (12494) 

SAATLEUİ1'1N SOS modl'llerl 1 
mı,ur. \ 'npnra, trene \'llktlnde y( 
mek !cin ancak cebinizde veya ı: 
nuzd:ı NAOAn snntJ olrnafıdu: 

TAŞLl ,.e 15 E1'"E OARAN'l't. 
cu b:ıylarn ynrıynn metin cep \"C 

SAATLERi. 

Saatçilerden ısrarh 
isteyiniz 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade nazaret 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kira1 

odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi idarehanesine müracaat. 
.............................. 1111!1 .... 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

Yılbaşı münasebetile yapılacak ilave seferler, 
Yılbaşı mUna ebotile sı b1rlncllmnun IJ40 mılı gtlnUnU takip Cdc gi 

)"'lI'ISmôıın ııonra. aşa.Cıda ya.zıh llG.vo aefc.rler yapıliıcnktır. 

Köprllden kalkı11 -3.00 l3Uyl.\knctadıı.n kalkış o.5' 
lln) "lrp:ı§adar 3.18 Heybeliden •• ı.(){ 

KadıköyUndcn 3.25 Burgnzdan 
Kınalıdan " 3.55 Kınalıdan 
B•ırgnzdan ,. 4.10 ı · c kö.} Unden 
Heybeliden 4.25 Haydarpaşadan " 
BUyükadayn varış 4.35 Köprüye varış 

NOT: Hu gece so!erlerlnln Haydarpıı,şada. trenle nuııa.ıu vardır. 
köy ve köprüde tramvay iltisakı yoklur. (12552) 

T elmik okulu satınalma komisyonu 
başkanlığından: 

Clnsl .Adet Tutan 
Lira Kr. 

Gömlek 5i2 171G 00 
Bornoz 125 687 50 
Havlu ayak 572 171 60 
Havlu yUz 572 6 ... ı.ı .ı..ı 

Mendil J71G 257 40 
Çorap 1716 çl.ft 1020 GO 
Pijama 384 JHO 00 
Fani!~ atlet 572 45i 60 • 

Don ass G43 50 --
7032 40 

Yıldızda Teknik Okulu ihtiyacı olan cins ve miktıırtarllc t.nhmf.n bedtl 
lerı yazılı !l kalem çıı.ma ınn ihalesi yapılmak UZore 13.ı.tıU tnrlh:.ne rasU 
ynn pazartesi gtlnU sant 15 te GUmUşsuyıınd:ı. Yl\ksek Milhendls mektebi w 
hasebes!nde toplanacak olan komisyonumuzda ıınrtnameslne göre lcapa1ı za~ 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1Jk teminat u27 lira 43 kuruştur, İstcltlllerln gal't'lnmC)i görmek Ve U 

teminatı yatırmak Uzere ekslltınl'dcn bir gün evvt-llnc kadar okulıun\lza ~ 
eksiltme gUnU de YUksek Mühendis mektebi muhasebesinde toplanıı.cıık ke 
misyona gelmeler!, tl'kllt mektuplarının cksiltmedl'n bir snnt evveline ki 
dar makbuz mukabilinde verilmiş otmalan IAzımdır. Postada vaki Olaca 
gccllcmeler kııbııl edilmez. (12146) 

inhisarlar umurn 
müdürlüğünden: 

ı - .Numunesi muc!blnce (1000) kilo mUhUr kurı1unu mUtenhbtcU nan1 
ve t1csabma pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pııznrlık 3.1.941 cuma gUnU saat 14 te Ka.bat.ıışta Lcvaznn ve mU 
baya!lt gubcsindekl alım komisyonunda ynrıtncııktır. 

III - NUmune sıızu geçen §Ubcden p!ırasız alın bUir. 
ıv - isteklilerin pazarlık lçln tayin olunan gUn ve saatte yüzde 7,15 ı:U 

,·enme panılarlle birlikte mezkQr Jcom!.syonn. mUracaaUan.(12485) 

1 lstanbul Levazım Amirliğınden verilen harıci cskeri kı1aatı ililnları 
Aşnı'tıda yazılı mevaddın kapalı zar Cin eltSiltıııelerl hlzaınrmda yazılı gUn,saat ve malıal!erdekl askeri satmnıın: 

komlsyonla.rm ~ vap:lacaktır. Taliplerin kanuni v~sikıılarlle teklif ml'ktuplannr ihale saıı.Uerlnden bir ııae.t evvel 
o.it olduğu komısyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarmda görülUr. ,.~ saat vo mahalU 

1 

Cinsi mlktnrı tutan tl-mlnatı ihale gUn, 
llra lira 16 Niğde 

Sadeyağı 20.000 kilo 25.666 1925 1·1·9{1 1:5 Erzincan 

Un 700.000 .. 122 r;oo 9187.50 2·1 941 16 lzmlr Bornova 
Buğday kırctırılmıısı 145 ton 2t 900 1867.50 81-12 940 12 Urfa 
Odun 7GO.OOO kilo 2.f 7 1 l fi2.M 31-12 IJtO 16 Krrkle.rell hUkOmet cadd sı., 
Sığır t•tl 500.000 kilo 100.000 10.7~0 6·1·941 "'-" 'U8'-'i). 


