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Londranın 

Tahrıbi 

:\fimaı·i san'atınrn birer ~ahc

scri, t<ırihiıı bircok hatıralar

la cı:ı.ıılı birer yadigarı olan 
muazzam bina laıın Almanla

ların ihtirasları ~ üzündcm ha
nı be haline geldiğini görPn 
devi el adamJarınm nihayc l 
Bcrlinf' :ınlıyacağı lisa:ıla hi
tap etmek ıhtiyacrıır duyma
malarına imküı, Yar mıdır~ 

Yazan: 
B:ırcll.\ :ı. <>lrııfındaki mnha !'f'belere ,..den Hür FrwtllZ Jotalarmdlln biri .. 

Hüseyin Cabit Yalçın 

I
• NGtLIZ ı:chirlt'riııin bir ~ığm 

ı•nkaı haline suJml:ı<'ağma 

dair mmıı a,,·lartlanb('ri Almany:ı.

nın tekrar ~dip dıırrluğn tehdit ni
Jıa.yct fiile ı;dm.rıldı. L<ındrnnııı bü
tün cib:ııula ınallıın City kı•,mı müt
hiş bir ;ı·angm bombaları ~·ai;murn
n:ı. tutiıldu H', 1n~ili:ı: ınenbalarmm 

Yerdikleri tafı:.ilüta ~ör<', mülıiın 

tahribat yapıldı. 

Cu ta:ryarc hücumunun maddi 
ııcticclcri 'c İngilizlerin kalbinılP 

tc\'lit ettiği tocssiir ne olursa ol
~un, İngiltere hiila ayaktadır. Al-· 
ma.nyadan ar dilemek için diı: çök
mediği ~ilıi, Almnn hücumJarma 
J<a.rsı gii-;tcrdiği mukaH~met de 

zerre kndıı.ı· .1.n~ ıfiamnınışhr, "i
Jiıhlanıııa'k ·haıırlıl~ları da hiran bi
le ~eri gnlmnmı~tır. 

Jlin:ıcn:ıJcyb, \lmıınlamt bu~ün 

hiç 1 'r medeni vıcdan' t.ın~ııulnıı 

t t'('\iz cdllınil en, milletkr ara..,ı 

i ~rika cephesinde 

f ngiliz ileri 
müfrezeleri 

Tobruk 

civarına kadar 

sokuldular 
Bardiyadaki 20 bin 
Italyanın kurtulması 

imkansız 

iNGiliZ GANiMET 
LiSTESi 

12.0 top, 1000 kamyon, 
70 tank, 600 mitralyöz 

ta.aJJiıiitlcr tn.rn.fnıd:uı reddolunan H:.ahirc, 2 (A •• \.} - B. ~· C: 
bö:rle lın:;in \'C ins:ıf..,tz bir lıarckd- Bardiyanın Jngilizler tarafından 

• ', • . 1 bombardmıanı gitlikc;c artan bir 
ten ne ıayda ekle cttiklcn pek , şiddetle devam ediyor. ltalyanla'r 
Jıaklı olnrak sorulabilir. (DcYamı 4 üncüde) 

in~ifü radyosu Cify iiznin<' ;1 a
pılan hiicuın lıa.kkınrlıı. u:r.un tafsi

lat \erdi. 

Bir taraftım billıas~a. ı ... tmıı> çeken 
insanların acılarını \C o ~üırl ta- 1 

rihi binalarm ah•vler içinde ~·1kılııl 
ı,:ökmelerini ımlattı. t;ğcr Alman 
t;;cflerl, dünyanm di.irt bil' tarafın
da, bu tafsi!ah tlinlc)·rn insnnl:ırm 
'\ icdaıılarınd:ı o <lal<ikn lıa-.d olan 
lıi slyatı hah.•:oylc takdir cdchilsc
Jerdi ne kendilerine, ne memlel•ct
Jerinc hiç de <ıeref Yerecek ve sem
pati celbcdccck bir harekette bu
Junmamı, olduldarını derh:ı.l an
larlardı. 

Vakıa Almanlar da arada ... rrada 
İnı:ilizlerin, ga~ ri a ... ıu•ri hedefleri 
bombardnnan cttililf'rini ... ö~ liiyor
lar. Fııkat onlnr l•cıırli ifrat w 
mübaliiğa.l:ı.rı, hn( rn u~·Jurnm söz-

1940 senesinin hava 
harbi blançosu: 

Almanlar 
3500, ingiliz

ler 1050 
tayyare 

kaybett iler 
İngilizlerin düşürülen 
tayyarelerinden dört 

yüzünn pilotu kurtuldu 
(Yazısı 4 öncüde) 

Arnavutluk cephesinde 

italyanlar 
müstahkem 

müdafaa 
hattı 

hazırlıyorlar 
Himaranın §imalinden 

baılıyan 

Mukabil· 
taarruzları 

kırıldı 
Soğuğa dayananııycaak 

teslim olan ltalyan 
askerleri de .var 

Şimal 
rnıntakasında 
muharebeler 
şiddetlendi 

Atina, 2 (A.A.) - B. B. C: Son 
dakikada. öğrenildiğine göre Ohri 
gölüne ve Pogradeç'den Elbasana 
giden yola haklın tepelerde Yu
nanlılarla !talyanla.r arasında kan. 
lr müharebeler olmaktadrr. 

KORFUNUN BOMBARDIMANI 
Korlu, 1 (A.A.) - Üç düşman 

tayyaresi dün Korfuyu bombaniı
man etmiştir. Ha.sar ve insanca za
yiat yoktur. Bu akm esnasmda a
ğır surette yaralanan bir ihtiyar 
kadm hastalıanede tedavi edilmek
tedir. 

Yaralı kadın, Röyter ajansının 
(Devamı 4 üncüde) 

lngiliz Başvekili
Türk ··milletine • 

nın 

leri dola.yı"lylo mn:ıtfrc ..... iif büHi.n 
dhıırun itimadını l<a,:ı:bctmişlcrdir. j 
ı-;i.iylediklerinc kim~c inan:ımryor. 

Diğer tarı:ı.ftan, Almanların her za
manki i<ldlası İnıı,iliz tayyarf'lcrinin 
,\lnuuıyaı1:ı. yaptığı t:ıhrihatm ı.on 

derece ehemmiyetsiz oltluğunıl:m 

ibarettir. llattiı. bunu i»bat için a
r:ı.ds. sırada güya bitaraf 'c ;r:ı.ban
t·ı A"azetccilerden nıür<'.:ıkcp kafilt>
Jer teı idi ederek İl>ikdikleri ~elıir
Jerde, istcdfülcri mahallclımle do
Jaştmı:far. Demek oluyor ki İn~i
li:ıler askeri olmrsau hı.>deflcr<' 

.1Jeni gıl mesajı 
F eıaketli zamanlarda . iyi dostlara 

bonıbıı :ıtınırorlar. ('iinkü tıöyle bir ı · k 1 k b. ,. ett" 
1'ey yaı)mış .olsalıınlı, ~<'hlrl~rlıı ü- , ma 1 0 ma ır n m ır 
~erindo onlnrm iıJcıini ~iirnwl• i- ı 
rnhcde-r<li. mııa<'n:tk•Jh, dünya ef- Ankara •. ! ( A.~) .- lngilte. böyle şüphe eden pek az kimse 
) . . . k ,.iri iıı buldug!ıı re baş,·ckılı B. Çor<;ıl, Anadolu vardır. Fakat İngiliz halkı ara. 
•anumumı~""'1 JH' ' ' • · · ta · •l T"' k tb d b . t k k' b"l 'h • •. .. •. • 

11 
.. rı i in Jıi a.ıansı "'ası sı) e ur ma u- sın a ır e ımsc ı e nı aı 

hu turlu ;\lm:ın lrn< un : ~ . <: atma aşağ1daki me!'-ajı gönder- zaferden şüphe etmiyor. 
hir mazt>ret, llic bir hafıflchrı "t>· miştir: Yeni yılın eşiğinde bulunur· 
hep dü-.ünr.mf'ml'ktir. 1 Yeni yıl münnscbetiyie Türk ken karşılaşacağımız zorlukla· 

Bir Juır:ıbl'yc çcuilt'n ('i~~·.)İ mil~etine Türk matbuatı vası. ra ve mücadeleye itimatla bakı. 
dolıı.~an Jnc;iliz na':'\·ekiliniıı, fel:l- L~.sıyle. en hararetli selaI?1.anmı yoruz. Biliyoruz ki harp vası-

w • 1 1 ;:.;ondcrır ve 1941 vılı ırın re- talarımız her gün biraz daha 
kete uı:;r:mıı~ Hya o :wmh ~a m" <' fı:ı 1 v . d • · · · 
re hit 

1 
h .. :\.lnrıny 1 ii·l•'- 1 (' sa.ı et temennı ederım. artıyor ve Birleşik Amerika-

:ı-:ı. 0 muş n 111 
• • • • Geç:en sene zarfında lngiliz nın muazzam istihsalatı bize 

rinde ayoı muamelenin tatbıltinı ıs- milleti bir çok elim tecrübeler yardım ediyor. A.kdenizde · son 
tedlğini haber alclık. j geçirdi ve öyle anlar oldu ki zamanlarda kazanılan zaferlel" 

lTÜ"'"y'n Cahit YALÇIN en iyi dostlar bile m.uvaffakı- önümüzdeki yılın bize neler 
.<D<-wmr .1 1indi<le) 1 yctimir..den şüphe etti. Şimdi (Devamı 4 tin4'ü<lt ) .. 

Bulgar 
Başvekilinin nutku 

''Bulgarlar vazilelerini 
yapmağa hazır 

bulunmalıdır ·J 

Sofya, 2 (A.A.) - D.N.B. 
Başvekil Filof, yeni yıl m"' ·n· 

sebetile dün bulgar milletine 
radyoda. bir nutuk söylemiı:; ve 
demiştir ki: 
"- Geçeiı sene içinde hükumet 

memleketi harp dışında tutmaga 
ın.uvaffaıt olmuştur. Bwıdan baş· 

ka 1940 yılı Almanyanın ve İtal
yanın . büyük Şefleri sayesinde 

(De,-amt 4 üncüde.) 

Fransa için 1941 
Bilhassa yiyecek 

· bakımınaan 

Müşkül · olacaktır 
Mareşal Pe.ten bir nutuk 

söyledi · 
. V.icky, (A.A.) - (B. B. C.) 

Mareşal Petain yılbaşı münase
betile Fransız milletine hitaben 
söylediği bir nutukta 1941 se-
nesinı:n bilhassa yiyecek bakı

mından güç. bir sene olacağllll 
söylemiştir. Mareşal demiştir 
ki: "Kövlüler topraktan alın
ması kabil olan her şeyi alına
lrdırlar.,, 

Mareşal Petain bütün Fran
sızları birlik olmağa davet et
miş: "Fransada ne parti ne sı
nıf olmıyacak. prensibimizi mu
hafaza etmeğe kati sur~tte az~ 
metmişizdir.. demiştoir, 
Diğer taraftan mareşal sene 

başr münasebetile dün sefirleri 
kabul ederken kısa bir nutuk 
söylemiş ve demiştir ki: "Fran
sanm istikbale emniyeti vardır. 
Yeni d.ünyanm teessüsü için iş 
birliğine hazırdır. Fransa dünya 
milletleri arasında kendisine dü
şen mevkii tekrar elde edecek
tir.,, 

Fransa - Almanya 
arasında 

Müzakerelerin 
gesildiği 

. teyyüt ediyor 
Almanyaya imtiyazlar 
verilmemesi maksadile 

Amerikanın 
Vışide 

müdahalesi 
muhteniel 
Peten Fransız' 
İmparatorluğuna 

güveniyor 
• . (Yaı-l."'l r :ı iinC'füle) 
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Murakabe 
için birer umum mü
dürlük kuruluyor 

Bu teşkilatın vazife ve salahiyetine 
dair kararnameler hazırlandı 

Ankar&, 2 (Ru!iUSi) - Ticaret vo. 
kA.leti metınekette ihtikar ve fiyat 
yükselmesine kar§t almacak yeni ted.. 

birler zümresinden olan iaşe tcşkllA.tı
na ait hazrrlıklarr ikmal etmiştir. 

Verilen malümata. göre, ticaret ve
kaletine bağlı olarak "iaşo umum 
mUdUrltiğü,. ile ''fiyatları kontrol ve 
mllrakabe umum mUdürlUğü., namla.. 
1·i1e iki umum mUdtlrlllk ihdas edil., 
mekt.edir. 

H er ilti umum mU.dUrlUğUn büyük 
YUayetlerde teşkilAt.I bulunacak ve bu 
te§kilAtm hergün biraz dıtho. tevsi ve 
tekemmUlUne çalış1Jacaktır. Toprak 
mahsulleri ofisi de bu yeni te§kil!tm 

uzuvlarından birini teşkil edecektir, 
Bunun için toprak mahsulleri oifli 
idare heyetin1n de lAğı:l dUşUnUlıııek• 
tedir. 
1aşo umum müdürlüğü gıda madde 

leri ile blr kısmı iptida! maddelerin 
ı:ılok işlerile meşgul olacaktır. Fiyatla. 
n kontrol ve mtı.rakabe umum mUdDr 
lUfU ise halkın zaruri tbUyaçlarmdan 
bulun.an blltün maddelerin rlyattarmı· 
tesbit, na.n edecek, tef]tit!lile bu fi· 
yatla.mı tatbikini geniş bir murakabe 
va kontrol altmda bulunduracaktır. 

!ki umum mUdUrlOk te§kl!Atilc 
vazife ve sallh.iyetlerlno dnir karar. 
na.meler hazırlanarak ;ı&ı rııveklı.leto ,-e. 
rilmiştir. 

Eşhas elinde bulunan 
talebe yurt ve 
pansiyonları 

Sıkı bir disiplin allına ahnmaları 
için tetkikler yapıhyor 

Yeni açılacak yurtlar için bazı binaların sa· 
bipleri davet edildi 

Yüksek tahı<lil gençlerinin barm
dınlma.sı için, Cumhuriyet Halk 
Partişinin himayesinde b('ledlyenin 
de yaı-dnniyle açılacak yeni yurt. 
lal' için yapılan. tetkiklerin ilk kıs
mı bitmiştir. Bu tetkikler netice
sinde, şehrin muhtelif yerlerinde 

Stalin harp 
tehlikesini 
Sovye~lere 
yaklaşmış 
görüyor 

" Memleketi seferi bir 
hazırlık halinde 
bulundurmalıyız., 

Romanya 
Moskovadaki 

elçisini 
çekecekmiş 

bulunan yurt olmıya :müsait binala
nn sahipleri görüşülıııek iizere bu
gün davet olunmuştur. 

Bugün, şehrimizde talebe yurt
larm.dan resmi vaziyette olan tıb 
yurtlan ile Türk Maarif Cemiyeti
nin Kadrrgada bir tek yurdu ve 
fuıiver.s.ite talebe yurdu vardır Bu
nun haricinde ili türlü yurt tipi 
da.ha mevcuttur. Bunlardan bir kls
mı oldukça muntazam ve büyük 
yurtlardir ki ba.zısI bir teşekkilJ ve 
baz?SI da fertler tara.fm.dan açı!-
mıştır. Bunun haricinde olanler 

da pansiyon mahiyetindedir. Bunlar 
da iki üç talebeden yirmi, otuz ta
lebeye kadar alanlar vardtr. 

Vilayet, Halk Partisi ve üniver
site rektörlüğünün şimdi mii~ere

(Devanu 4 üncüde) 

Cenubi A frika 
başvekili diyor ki: 

Amerika eninde 
sonunda harbe 

girecektir ! 
A lman zaferi arbk 

muhtemel bile değildir 
Pretoria, 2 (A.A) - Cenubi 

afrika bükfunet ·:reisi gentral 
1Uoskorn., 2 (A.A.) - General SnlUts bütiın dünyaya hıtaben 

Kob.elef, pasif müd~aa t~atın.a. neşrettigi bir mesajda '1.ivor \i: 
dalı. ıl bulunan 13 milyon kişıye hl- ı "M"tt fkl . \ 940 lı 
taben neşrettiği bir beyannamede u e 1 enn w ~, nı~ 
diyor ki: son altı ay1:.ia kazandlgı mııza-· 

''Enternasyonal \'aziyet çok ka- fe~yetle~ 1941 senesi üze~dc 
rışık bulunduğu bir anda 1941 se- denn akisler yapacaktır. Ounya 
nesine giriyoruz. Bu vaziyet bizo efkan umum.iyesi Alman zaferine 
Stalinin şu sözlerini hatn-da tut- artık muhakkak nazarila. '.lak· 
makl:ğrmızı amirdir. Stalin demiş- makdan vazgeçmiştir. Hatta Bu 
tir ki: zaferi art.ık muhtemel bile gore· 

"Memleketi seferi bir hazırlık memektedir 
halinde bulun~uı:~ıy,z." 1 Bitarafl~n hattı hareketi ouıı 

Sovyet Rusyada Stalio Sovyet 'dan böyle. daha azimli olacaK_tw. 
milletlerine bir mesaJ neşretmiı:ı· Eger Hıtler şansını balkanıa.r
tir. Stalin bu mesajındıı. Sovyet da. ve orta şarkda tecrübe etmek 

(Devamı 4 llnciide) (Devamı 4 lbıcllcle) 
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Taııihi deniz. romanı: 22 
Rulı:U§'Wl evl6t1Dl.İ9 olmaaI Ka

ra ÖıtıetUı. tiurinde .garip bir t&

sir YaPınışfr; artrk eski dalgınlığı, 
krrğı;ı J:ıaUerl yoktu ; hatta şen 
bir~ delikaıılı olmuştu; çünkü pek 
sevdiği bir ark.adaşının · karı:sma 
ka1'§1 ru k duygusu be.«lemck sahi,. 

den 'pek' ayıptı; nefsine yenilmi
yordu. 

O sır.ada şehzade Korkudun her 

hangi ıbir adam kılığına girerek !s
tanbuJa gittiği, yen.içeri ocağına 

konuk olduğu öğrenildi, padişah ol

ması ihtimali vardı; fakat ye niçe
riler • .şehzadeye hiirmet etmekle 

beraber onu Osmanlr tahtına gö -

tllrecek yolu açmı-yorlardı. O yol 

~oküı.n Yavuz Selime, daha küçük 

olan. bu' c.esur, sert, zeki ve haris 
iiehzadeye n<lanmı.ştı; ihtiyar B e

yazıt da ister istemez buna razı ol
muştu. 

.:ırk altı yaşında olan şehzade 

Selim 1512 sene:sl nisa.nmm on do. 

kuzu.ncu glinü alayla lstanbula 
girdi; şehzade Korkutla vezirler 

tarafmdan hürmetle ııelamlandr. 
Şô}ızac!e Korkut Manisa valiliği_ 

ne döndü. Anadoluda evvelce öl

mü.t .. olan şehz.ade Şehinşa.h'm o

ğu.llariyle ıehzade Ahmet isyan 
çıkarmışlardı ; Yavuz Selim onlan 
birer ikişer ortadan kaldırdı, ya. 

hut ka_çırdı; _babasını da Dimet.oka. 
ya gönderirken zehirlediğini söy
lüyorlardı. Uysal ve çocuksuz ol· 
duğu için §ehzade Korkuda iliş • 
ıniyeceği iiianılryordu: Wtin onun 
hakkında da. fena niyetleri olduğu 
öğrenildi; ha.ttı yalnız onun de _ 

ğil, onunla münasebetli olanların 
da, brarlarmda çok aert olan ye
ni padişahın gazabına uğradıkları 

haber almmıştı. Sipahi Ya.kup bey 

ailesi bütün baharı ve yazm bü -

yük bir kısmını zelzele bek liyen 

insanlar gibi geçirdiler. Temmuzun. 
sonlarında Budak reis Midilliye 

geldi; Oruç reisle gizli konuştu: 

- Selim Han, §ehzadeyi öldür. 

mek ~ Sinan ağayı çavuşlarla 

yola çıkarmış; o da Teke tarafları 

na kd.çtı: dh.ğlardan geçip F enike. 

ye varacaktır. Bizim oraya gitme

miz~ fçrman buyurdu; Mısır sul
tanın, • sığınmak :istiyor! 

Ayni 1.amanda Çanakkaleden 

gelen bir TUrk çektirisi şu habe. 
rj getirdi: 

- Gelibolu sancak beyi İsken. 
der paşa yirmi beş kadirga. ile A.k

denir.e çrkıyor, ra.stgeldiği b iltün 
Türk gemilerini yak:ına.61 yahu t ba
tırması içiB ferman alınıv. 

~u ve cenup Anadolu.su hallm 
hele deniZdl~ §ehzade Korkudu 

çok severlerdi Yavuz Selim onun 

A vnı~Ya !caç_arak yeni. bir Cem 
sulta,ıı. olmaması için böyle bir ted. 

bire~ görmüştü. 

sinden za.ptedilen k~lardan 

kendisine elbise yaptı. Başına i· 
pekli şal örttli; ayaklarına is le _ 

meli hasır terlikleri giydi; Oruç 

reisin elini öpmeye başladı. Kara 

Ömer onun elbisesini de kendisi 
kadar glizel bulmus ! • 

- Vay haııpa! Nasıl da yak!ş. 
trrmış! 

Demekten kendini alamadı. Ay

~ ile birkaç saniye göz göze gel· 

diler ve Oruç reis onlara bakarak 
manalı manalı gUlümsedi. 

-8-

CtRBE 'l'OLUND \ ... 
1512 senesinin son gUnleri ge~ 

liyordu; bu mevsimde bile cenubi 
Anadolu sahilleri gtizel bir sonba. 

har manzarasiyle gülümsüyordu. 

Oruç ve Budak rei.<ıler son lodos 
fırtma.ı;ını bir burun arkasında çif 

te demirli olarak geçinni~lerdi; 

rüzgar ve deniz uslanrr uı:;lanmaz 

Budak reis açılmış, beş altı mil a

largada yatmıştı. Bu sırada An -

talya tarafından küçük bir gemi. 

nin geldiğini gördü; ııehzadeden 

haber almak ümidiyle hemen o 

tara.fa yelken açtı; ayni zamanda 

Oruç reise işar<ıt verdi; gelen ge
minin yol değiştirdiğini görünce 

şUphelcndiler: sancak ve iskele -

den yolunu kesecek şekilde rota 
verdile'r. 

Oruç reis dürbünle baktı; yüzü 

hmçla gerildi ve dürbünü indirdik 
ten sonra kıç kasaranın güverte 

tarafındaki küpeı:ıtesine da.vandı; 

ileriye doğru seslendi: 

- Kuzgun Ali ... 
Koşarak geldi. 

- Buyur reic;! .. 
Oruç reis son hızla kaçmakta 

olan yabancı gemiyi gösterdi: 

- Onu tanıdın mr? 
- Gözüm ısrnyor! 

(Devamı ,·ar) 

İclal bardak atmamış! 
30 kAnunuevvel tarihlin Ushamı:r.da 

Beyoğlunda Florya içkili lokantasın.. 
da bir kavga hAdiııesinden bahset. 
miştlk. telli lmzaslle aldığımız bir 
mektupta, kendisinin lokanta sahibinin 
karısı olmadığı, lokantada münakaşa 
edenlerle lokanta sahibinin nlA.kası bu 
lunmadığl, bardak atılıp baş yanıma.. 
mış ve polisin işe mUdahale etmemiş 
olduğu b!JdJrilmekte ve keyfiyetin tav 
zihl istenmektedir. 

Halbuki bu haber aynı tarihli resmi 
zabıta raporundan alınmııı ve biz de 
olduğu gibi diğer gazetelerde de neş
redilmiştir. Zabıta raporunda geçen 
bir h!disenln vukubulmadığını ve po.. 
!isin müdahale etmediğini iddia etmek 
şll§ılacak §CY! 

Vakıt 
Asım Us, ''mihver yoktur, Alman. 

ya yalnızdır,. bo.§lıkh makalesinde, 
Alınan başkumandanı mareşal fon 
Bravşiçin, J.ngilterenin adasında bu· 
gUnkü vaziyette durmuı ancak Al" 
man ordularmın mUııaade ettiği mUd. 

Oruç ve 'Bud~ reisler sefer be. 
han~le 'hemen limandan çıktı -

lar; ~u~ yollandılar; rasgeldik

reri iküçük hıristiyan gemilerini vu
nrak Finike kıyılarına vardılar. 

Faka.t haftalarca 1bekledikleri ha l. 
de eehza.de gelmiyordu. 

Oruç reis bu sırada vaktiyle 

prangadan IJı:aÇtığt zaman ilk uğ • 
radrğı köye gitti; kendisine yar -

dan eden ihtiyar kadmı aradı. 

ÖldiiğünU 8i>yledller; Ayşc}i ge -

tirdiler. O ~ on üç yqlarmda 
bir genç kız olmuştu: !ikin üstü 

başı yırtrk, saçları dağın.ık, yüzü 

solgundu~ hün.gür hüngür ağlıya • 
rak dentz Jnmlunun ellerine sa. 
nldr: 

detçe devam edeceği hakkında, noel 

1 
yortusu mUnasebetıle neşrettiği yeni 
emrlyevmtyl hatırlatarak bunun \'e 
Hitlerin kati zıı.terln Uıtihaall içln ha. 

- Sen benim babam ol ... Benim 
kimsem yok! 

Dedi. Köy ağaaı ona kuru ek -

mek lkaredrğmda ahır temizleti -

yor ; odun. tqrtryor ; t'llğır çobanlı. 

ğı ettiriyormuş. Oruç reis 
0

bir ke. 
se altm 'VerCCCk oldu. G«lç kız e
llni ~ile uzatmadı : 

- İsteinem; za.ren bende bı -

rakma"zl&r ki.. Siz gidince alırlar! 
Beni buriıdan götürün! 

Deye reı.i.in ayaklat"§Da kapandı. 

Oruç reta onu aldı ; gemiye gö. 
ttlrdtl , kendi kamarumı verdi. 
Getaıt bs . ~ gUn i9Jınde bir • 
!taç g6t. 9nıel btr J"JoraılM gemi-

zırlıklar yapıldığı hakkmdakl sözleri
nin scbeblcr ini araştırmaktadır. 

Asını Us, diyor ki; 
Alına.o. .z:bnamdarlrı bu tarzdaki 

ifadeleri ile kati zaferin ideta a· 
\'UÇiarı içinde bulunduğunu anlat 
mış oluyorlar; acaba Alman de\' 
Je t adamlarmm bu derecede kati 
.ııözler söylem e le ri hakika ten h a r
bin neticesi hakkında :,üphe ~ö
türmez bir ka n aat besl<>m ekte ol
duklarından mı ileri geliyor? Yok
sa. Fransa harbinde elde edilen 
:ı-,Idmm zaferine rağmen netice 
de n emin görtınmeyen Alman ef · 
kin umumiycsine sabır \"e faham
mül kabiliyeti , ·erme k için mi bu 
yolda sözle r <ıöyh•meğe 1:ırnret gö-
rüyorlar! • 

Son günlerde Almanya ile Fran 
sa arasında. cereyan ede n müzake· 
!'('fere dikkat edlllr<ıe , ·azlyetin 
birinci değil, iklnd şekilde oldu
ğunda hiç tereddüt edilmez. Al
manlar Britan~·a. üze rine yCTıl ta 
arnız hazulıklan yaptıklarını gös 
t.eren hummalı faaUyetJerde bu
lunmakla berab<'r ha tanrruz11n da 
neticesiz kAlmıuı1 lhtim1tHnden 
,,.,.kfıUI~ f'ftdt'IMf'J hnlunduklarm· 

H ~ B E R - Akşam Postası 

Bagln azami 
liyat 1; oaacak 

Fiyatların gayritabii 
şekilde yükseltildiği 

tesbit edildi 
Fiat murakabe komisyonu 

bugün bir toplantı yaparak Ti
caret Vekaletinden gelen tamim 
mucibince başlıca gıda madde
lerine konulacak fia tları tesbit 
edecektir. Bunlardan pirinç fi. 
atlarını tesbit için yapılan tet
kikler ikmal olunmuş ve pirinç 
fiatları esas cetveli · hazırlan
mıştır. Bu tetkikler göstermiş
tir ki pidinç fiatları 1940 sene
sinde gaydi tabii olarak yük
selmiştir. Bu yükseliş 1!>38 ve 
1939 senelerine nazarar1 çok 
fazla olmuştur. Pirinç tacirleri 
komisyona bugünkü fiatları ka
bul ettirmeğe ~alı!'mışlarsa da 
komisyon bu isteği makul gör
memiş ve fiatlan kırmıştır. 

Murakabe komisvonu. buı:!Ün 
fasulye, sade ve ·zeytinyağla
rının fiatlıınnı da tetkik ede
cektir. 

Hayvan borsası, 1938 ve 1939 
seneleri et fiatlarmı komisyona 
verecektir. Ko.nisyon bu füıtlar 
üzerinde yapacağı tetkikleri bu
gün ikmal edecek ve perakende 
et fiatlarınm toptan fiatlara 
nazaran ne şekilde hesap edile
ceğine aid kıstası tayin edecek
tir. 

Ticaret Vekaleti İstanbul fiat 
murakabe hevetine vinni mura
kıp vermeğe · karar· vermiştir. 
Bu yirmi murakıp hu~nlerde 
kadrova alınacak ve f ı'ltanbul· 
da füı°t murakabo teşkilatı g-e
niş bir kadro ile calışacaktrr. 

Piyango talllllerı 
Milli piyangonun yılbaşı ikrami

yeleri ara.'lmda bulunan 10 bin lira, 
şehrimizde Mehmet isminde fakir 
bir il"çiye çıkmıştır. Mehmet diin, 
milli piyango gişesine gele'rek ik
ramivesini alml§trr. Şehrimizde mü
te~ddit on bin ve bc.ş bin liralık 

ikramiyeler vardır. On bin lira.Irk 
bir biletin bir parça~ı. Zeytinburnu 
ha..o.tahanesi memur ve müstahdem
lerine çıkmr tır. ıo bin liralık bilet
ler, Antalva, Tarsus, Ödemiş, E
dirne ve Konyada satılm~trr. 

50 bin liralrk büvük ikramiyeyi 
Afyonda bir vatandaş ka.za.nmrştır. 
Konya Ereğfüıinde öğretmen Emi
ne de on bin lira isabet etmiştir. 

Gümüş 1 O O kuruşluklar da bu ay 
sonundan sonra yalnız Merkez 

ve Ziraat Bankalarınca ahncacak 
25 kuruşluklarla aynı ebatta. olduk- yeni 1 liralıkların ihracı tamam oı. 

la.rmdan halkın aldanması ihtlma.llne mU§tur. Fakat son günlerde, eııkl 

karşı eski bir kuru§luklar yerine ke- 100 kuruşluklar birdenbire çoplmı~ 
narı dantelli bir kuruşluklar çıkarıL tır. Buna sebeb olarak ellerinden bu 
mıştr. Geçen senedenberl lhraç edilen paralardan saklaırış olanlarm bunla• 
dantelli bir kuruşluklar miktarı kafi rı plya.eaya çıkarmakta. olU§u gösteril 
çıkarılmış olduğundan mı> 11ye vekAle. mektedir. Halbuki bu 100 kuruşluklar 
ti nisanın birinden ltlbaren dantelsiz esason merkez bankası tarafından 

bir kuruşlukların tedavU!den kaldın!- toplanmakta olduğundan, en kolay 
masıru bildirmiştir. Bu şekilde eski tebdil şekli merkez bankasına teali. 
bir kuruşluklar ancak mart sonuna mi suretlle olabilecektir. Şubat başm 
kadar tedavülde kalacak, bundan son- da.o sonra da. bu eski 100 ku?'U§luklar 
ra ise yalnız malsandıklarlle merkez merkez bankuı merkez ve şubeleri de 
ve z!.ı-aat bankaları kabul edecektir_ bulunmıyan yeı-lerde Ziraat bankası 

Bu ay nihayetinden aonra tedavUl ~ubeleri ve mal.sandıklan tarafından· 
mevktinden kalkmasına karar veril kabul ve tebdil olunacaktır. 
miş olan eski 100 kuruşluklar yerine 1 

Hariçten getirilen 
mallar 

Esnafa cemiyetler 
vasıtasile 
dağıtılacak 

Tecrübeler iyi netice 
verdi 

Mıntaka ticaret müdürltiğüntin bir 
tecrübe olarak terziler cemiyetine ver 
dlği terzi, şapkacı, kUrkçü ve gömlek 
çilerle elbisecilere makara tevziatı 

işi ikmal edllmek üzeredir Terziler 
cemiyetinden, mıntaka ticaret mtidUl'o 
lılğti bütUn tevziatın bir listesini is
temiştir 

Milli Şefin 
ziyafetleri 

Bu akşam da 40 
mebusumuz davetli 

A nkara, .Z (Tele.fonla) - Cumhurre 
isimiz Milli Şet lıımet 1nönUnUn BU· 
yUk Millet Meclisi azasına vermekte 
olduğ'u ziyafetlere bu ak§am devam o
lunacaktır. Bu akşam 4.0 kadar mebu. 
sumuz Çankaya köşkUne davet edil. 
mişlerdir. 

Gaz saklayan 
bir muhtekir 

2 sene sürgün ve 500 lira 
para cezasına 

mahkôm edildi 
Ta§köprü tacirlerinden Muhiddin 

ÇanT§tekin, mağazasında gazyafı bu
lunduğu halde satmak i.atemediğin

den ve satarken de 6 litrelik ufak te. 
nekeyi 160 kuruştan sattığından ya.. 
kalanmış, mahkemeye verilmiştir. 

Muhtekir, 500 lira aıtır para cezasına 
ve iki sene müddetle Anka.raya sUrgU.. 
ne mahküm edilmiştir . 

Ortamektep talebesi 
Spor müsabakalarına 
girmeleri yasak edildi 

ıı arsama 
lstlmlAlllne 
baıludı 

öntimllzde.ki yıllarda §ehrim.lzin o
kul ihtiyacını karşılamak üzere maaı
ri! vek;leti şimdiden tedbirler a.ıma.. 

ğa başlamıştır. Son iki yıl zar!mda 
maarif mtidtirlügü, birisi Kartalda. ol
mak üzere üç erkek, dört kız, biri 
muhtelit yedi ortaokulla KAğıUıane 

ve M:altepede birer yatı okulu açIIUJ
trr. 

Bunlardan ba§ka. yeni ilk okul yap. 
mak üzere Koska, Akaaray, Yusuf 
paşa, Vefa, KüçUkpazar, Karaköy, A
yaspaşa, Harbiye, Nişanta.şı, Be§iktq, 
Rumeli kavağında arsalar istlmlAk 
edllmeğe ba.şlamru~tır. Bu .eene §Chri· 
mizde 528 resmı, 63 hususi, 89, azlık, 

29 yabancı olma.k üzere 681 okul val' 
dır. Bu mekteplere 134886 talebe de-. 
va.m etmektedir, 

Bekçilerin vazife 
ve ayhkları 

Dahiliye vekaleti yeni 
bir kanun hazırlıyor 
Mahalle bekçilerinin emniyet AmU.. 

ilklerine bağlanması ve bunların yek
na..'J&k elbise giym.eğe mecbur tutulm& 
!arından sonra bekçi aylıkları mesele. 
sinin de halline ça.II§tlmaktadır. 

MalQ.mdur ki fa.kir halkla. meakü.n 
mahallelerin bekçileri ihtiyaçlannı• 

karşılıyacak kadar para toplayam,a.. 
maktadırlar. Diğer taraftan bekçile. 
rin vazifelerine eskisi kadar bağlılık 
göatererek geceleri mahallerlerde do. 
laşmadıklanndaıı ııiklyetıer yapıl!Illf" 

tır. Buna. mukabil bekçiler de bazı 

mazeretler ileri sürmekoocllrler. 
Aldığnnız malQmata nazaran dahi· 

!iye vekA.leti bu huııusla.n nazarı dik.. 
kate alarak bekçiler için yenl bir ıuı. 
nun lAyihası hazırlamaktadır. Bu ka. 
nun JA.yihasmda. bekçilerin vazi!rtıeri, 
kontrollan, maaştan, ha.kkmda esna
lar tespit edilecektir. Bekçilerin aylık 
lannm, şehrin bir kül addedilerek mu 
ayyen bir ntabet dahilinde bina icar 
veya kıymet bedelleri Uzerlnden tahsf. 
lAt yapılmak suretile seyyanen tediye 
sl çaresi dUşUnUlmektedir. Dahiliye.. 
vekAleti bu hususta lst.anbul vUAyetin 
den de mUta.lea sormU§tur. 

Mezarhklar 
Hepsinin etrafı dıvarla 

çevrileFek 

100 bin liralık bilyük i!<ramiye
Yi kazanan biletin Diyarbakrrda sa
tıldığı anlaı;ılınış. fakat sahibinin 
hüviyeti hı:müz tcsbit edilememiş
tir. 

Mıntak.a ticaret müdürlüğü Jıari1;. 

ten gelen ve bilhassa. muhtelif meslek 
!erin malzemesile, bam madde mahl· 
yetinde olan malların tevziatını bi~· 
ilkler ve cemiyetler vaaıta.aile yapma
ğa karar \'ermiştir :Nitekim, Alman. 
yadan 21 nıilyon hralık anla§ma mu· 
clbince yeni gelen ve gelecek olan 
kimyevi maddelerin sanayicilere tev· 
zil işlnde de mlllt sanayi birliğinden 

tevzat listesi istenmi§tlr.. Tevziaatı 

yapılmakta olan 300 ton ham kauçu. 
ğun 50 tonunu ıa.stik fabrikalarına 

verirken de aynı şekilde hareket edil· 
miş ve iyi netice vermiştir. Terziler 
cemiyeti vasıtaBtle yapılan tecrübe
den sonra badema esnafı alakadar e. 
decek tdba.I maddeleri geldikçe doğ. 

rudan doğruya esna.fa tevziaat ticaret 
mtidürlUğUnün murakabe altında ola• 
rak esnaf cemiyetleri vasıtasile yapı• 

1 laca.ktrr. Bu suretle birlik ve ceml. 
:Maarif vekAleU, ortamektep tale

besinin her nevi spor müsabakalarına 
girmelerini yuak etmi§tir. 

Belediye şeblr içindeki metrllk me. 
zarlıklardan en bUyUğü olan EyUpte 
AbdUlvedud mezarlığtnm etrafını ~ 
mamlle dıvar ile çevirtmiştir. Bundan 
sonra. mezarlıkla.rm hepsinin etrafı dı 
varla. çevrilecek ve ziyaretçilerden 
başkalarmm içeri girmesi menedJle
cekUr. 

da. hiç şüphe kaJmaL. 
Muhtelif kaynaklardan gelen ha· 

herler göst eriyor ki Hitler m a re· 
~a.! P eten'dcn Fransn dontmm&.'>ı 

ile Akdeniz llmanlarmı \.·e şimali 
ı\ frikııdakt tknlı \ 'C h&\·a üsleri
ni istemektedir; bunun için Fran 
su de \ Jet rei.~1 üzer ine pek ağır 
t azyiklf'r yapılmaktadır. llalbnki 
}"ransa ile aktedJlen mütarekede 
Almanya bu türlü ~rtlanlan n.ı: · 
geçmi<;ti. Çünkü Alma nya o zaman 
in~ilfrrl.'yi maglfıp e tme k için 
F ran<.anm sa.dece Man~ ile Atla. .. 
sahille rindrld deniz 'e h a \ a iisle 
rind('n l~tltade ctnw nln kafi oldu · 
ğu \"e halyannı clf'niı \ c ha, ·a k u v 
\ etleri ile Akdcnize h a kim o la bi
l<•ceği 1uın:uı.tinde idi . 
Asım Us, aradan gec;:en ea 

mnn z a r .r ı n d a y a p ı 1 o. n 
tecrübelerle bu kanaatin tahakkuk 
etmediğini, bundan dolayı Almanyanın 
şimdi Fransız donanması ile Akdeniz 
dekl Fransız üslerini almak istediğini 
fa.kat mareşal Petenin bu talepler•· 
boyun efmedlğinl, Almanya zora mü.. 
racaaUe bütün Fransayı işgale kalkaı 
l!a Petenin htikOmeli erkAnile birlik 
te havadan A!rlkaya gideceğini ve er 
rada general Veygand ile birleşerek 

harbe devam edeceğini, bunun ise Hür 
Fransızları temsll eden general d/j 
Gol ile mareşal Petcnln blrle~mesi da 
ba doğrusu Franııanm tekrar bUtUn 
deniz ve hava kuvvetleri ve mUstem· 

1 

yetler aza.Iarmm bağlılığı da arttırıı.. 
MI§ ve cemiyetlerin bllnyeleri takviye 
edllıni§ olacaktır. ( 

Beden terbiyeai genel dJrektörlUğU 
keyfiyeti alakadarlara bildirmiştir. • 

lekelerlle haı-p harekeUerinde lngilte.. 
renin ittifakına dönmesi demek oldu. 
ğunu kaydederek Avrupa hnrbinde
artık mihver olmadığını ve Almanya.. 
nın İngiltere ka111ısmda yalnız bulun.. 
duğunu tebarüz ettir~yor. 

Yeni Sabah 

Hüseyin Cahit Yalçın, "Alman §et. 
terinin nutuktan,, başlıklı makalesin· 
de Alınan devlet reisi HlUerin · yılba§ı 
mUna.sebetile neorettiği beyanname-. 
den bahsetmektedir. 

Hüseyin Cahit Yalçın, Hıtıerin na&· 
yona! sosyalistlere hitap ettiğini kay. 
dcdcrck onların Almanya ta.rafından 

taklp edilen siya.seti pek lyi anlaya.. 
matlıklnrıntlan emin olduğunu göste
ren bir işaret sayılabHecek olan ou 
noktayı gözönUne koyuyor: 

Hitler, hAdiselerln bc.şerlyetin mus. 
:akbel inkişafı hususundaki lnkill p. 
kAr manaları ancak müstakbel nesil·· 
erce tamamen annlatabileccği teml
ıa.tlle sözlerine başlamıştır. 

Muharrir ııöyle devam edJyor : 
•'- Yani Almanyanm tuttuğu yol 

lan bir mana çıkaramıyorsanız, kork.. 
•naymız, bu manayı istikbal keşfede 
cektir demek btlyor. Realitenin telkin 
etUği bin t UrlU ıstırab, endişe, f Up
ııe ve korku içinde bedbahUığmı his. 
st"tmeğe ba§lamı§ olan Alman mille. 
tini bu mübb.em ve mtat1k sözlerin 

ne dereceye kadar tatmin edecefinj 
bilmeyiz. Faka t bitaraf mUfahedelere 
Ftihrerin Alman hal.kmı tatmin edebl· 
lecek ııarlh beyanat yapabilmekten 
şu sırada aciz kaldığı intıbarn: verJ
yor ... 

Hüseyin Cahit Yalçm, bundan son
ra, Hitlerin beyanname.'line, blr devlet 
reisi sı!atile değil ruhanl blr mUI'§it 
ıı:!atile devaı:n ederek Allahm kudreti 
\'e tertlerin azminden babsettlğinl 

kaydederek Alman nazilerinin öteden 
beri takip ettikleri "zayıflar kuvvet.. 
lller tarafından yutulmağa. mahkQm• 
dur., prenııipinl hatırlahnakta ve ıöy.. 
le demektedir: 

''Führer bazı ktiçük devletlerin vu. 
cutıarının kaldırılmıusı meııullyetlnt 

Allaha atfettikten aonra, llkmlıyı. 

Almanlara intikal ettiriyor. Almanla· 
rm Allahm güzide ve sevglll kulu, 
oldukları hakkmdakl malO..m masalı 

tekra r ediyor ve Danzlg ve Koridor 
davasiyle yola çıkbkt.an yani harbe 
başladıktan sonra. buralariyle ikti!a.
etmiyerek bUtUn Avrupayı lstll!ya 
kalkmuı da Alla.hm evvelden ma.Iüm 
olmıya.n emir ve lra.dealni yerine ge. 
Urmek için aonradan hiasettiği blr ıu 
zum n eticesi olarak göatermek LBU. 
yor. Hitler böyle geniş fütuhat iste
memi.§ ama, şUpheaiZ, ba.zI vahller 
gelmiş, onlara. tebaiyet ede~k blda.
yette arzularmm haricinde bulunan 
gllyelere doğru sonradan stlrüklenmlf 

Uzun senelerdenberi aza.mı bir gay. 
ret ile çalışmakta olan F Uhrerin zltı. 
nen çok yorgun ve istirahate ıerçek• 
ten muhtaç bir ha.le geldi'1 bu ifade 
tarzında. ve bu tefekkür ıekllnde ga
yet açık wrette kend.l8tn1 •Ö9teriyor.,. 

Pamuk kongresi 
Bugün ziraat vekilinin 

bir nutku ile açılıyor 
Ankara Z (Telefonla) - Pamuk 

kongresi bugün, iktisat vekAleU kon· 
ferans salonunda toplanmaktadır. Zl· 
raat vekili tarafından açılacak olan 
toplantı iki Uç gUn kadar aürecektlr. 
Kongreye ziraatçı mebusl&r. ziraat 
veklletl pamuk mllteha.uıalarr, Ada
na ve lzmlrden gelen mura.hha.alar 
iştirak etmektedir • 

Seyyar kömürcülük 
yasak 

Mahalle aralarında dola§an seyyar 
kömürcWerln kantarla.rmm bozuk ol• 
duğu ve içi topraklı kömür sattıktan 
anla,şılmış, bu aebeble seyyar k5mUr. 
cUlUk yasak edilmiftir. 

Limanlar idaresi 
Sirkecide tahsilat 
servisi ihdat etti 

Limanlar umum mUdUrlüğü, TUrk 
vapurlarile gelen eşyanın tahmil ve 
tahliyesinde bir kolaylık olması için 
dünden itibaren Sirkecide blr tahııllAt 
servisi ihda.ıı ebnl.ştlr. 

Olüm 
Memleketimizin pek laymeW aanat

kArlanndan olan kanun! Haran Gür 
kuıa bir hastalıktan dolayı gözlerln1 . 
hayata kapamı§tır. Kendisini ııeven 

birçok sanatkAr arkada§la.n te§t'lf et• 
ml§lerdlr ve gece mevludda hafız 

laman Sebilci, Hasan okumU§lardır. 

Kederli alleeiıle u.bırlar dtıerl.z. 
B. Erkeıı 
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Basıldıgı yer \ A.Kl'l' matbaası 

Çörçilin itfaiyecilere 
hitabı: 

ÇOCUKLAR 
SiKi DAYANIN 
Düşmanı tamamen 
mağltıp e'eceğiz 

H A B E R - A~am Poı!t&!!J 

Alman gazeteıerı 

Ruzvelte ateş 
püskürüyorlar 

Berlin, 1 ( A.A.) - DS.B. bil. 
diriyor: 

Bu kadar rnı.ihim hfıdıselerle be
zenmi~ olan 1940 yılının bu !-On 

ı Londrada 

1 VILBAŞI GECESi 
NASIL GEÇTı ? 

Mahzenlerde ve 
sığınaklarda balolar; 
şenlikler tertip edildi 

Afrika cephesinde 

lngiliz ileri 
müfrezeleri 

T o bruk 
civarına kadar 

sokuldular 
Bardiyadaki 20 bin 
Italyanın kurtulması 

imkansız 

Ztrhlı \ruwf':t1enn ~rd'ltr. 

O i l ı Ajans ıa ~ın. 
tııı:ı:ı:ılllifflılil .... 

itfaiyenin takviyesi için 
yeni tedbirler alınıyor 

gü-nünde ı;ıkan Alman matbuatına Londra, 1 (A.A.) - Londra , 11140 
t:n mühim me\'ZU teskil eden vaka dan 1941 senesine geçişi, hilkfimct 
.\merika Cwnhurr;ı,i R uzveltin 1 merkezinin ııulh zamanındaki halini 
radyo ile n6retmi~ oldu~ "Ocak andıran bir şekilde tesıt etmiştir. 7.ı. 
ba~ı .. konuşma<>ıdır. !iri karanlığa rağmen, Londrnlılar 

iNGiliZ GANiMET 
LıSTESi 

leri bütün filınulü ile anlayabil
mek için cephedeki şartlan goz 
önüne getirmek lazımdır. ttaı~·a.n 
rica.tinin ıııürati ve gen~ bir mik· 
yasta. oluşu tanklara ve tdiğer a
rabıilara çok a.Jbr bir vazife ~"iik

lemi.~tir. Bu arabaları ~k!!eriya a· 
tes altında tamir etmek veya u-
mizleınek icap etmiştir. ~n Ü<". 
hafta içindP. zırhlı krtalarm suhav· 
lan ve erleri çok çP.tin vaziyetle
re göğü~ genni~ler, kon~PM'e et
ler galetalar yemi,.Jer \'tı havala
rın o fenalığına rağmen arnbalıın· 
nın altında yatmı~lardrr. Hiç yol -
. uz böyle bir çölde yolunu bul~
bilmek ciddPn mUşkül bir iştır. 
Biz7.at kendim gnccle~in bir ktım 
fırtınası e~na.ıırnda yolumu knybe
derek bir araba kinde knldım. 

gllterenln 
Gittikçe artan 
fluvveti 

lngilterc, yeni seneye kaı cı, 

ı:leciz ve hava kuvvetlerinden e
min olarak giriyor. 

Resmi Londra m;.hfellerinJc 
Ingiliz donanmasının akdcnize 
t emamile hakim o!duğu ve de 
.ıi?.zaltı tehdidine knrş1 esaslı hir 
.nilcadeleye giriştiği tebarüz et· 
t irilmcktedır. Bu sene her ihti
male karşı koyacak yeni bir or· 
du techiz edilmiştir. Tayyare 
kuvvetleıiııi:n Almanyn.'ya ask~ 
ri bakımdan ''erdikleri zarar. Al· 
ınan tayyar;-lerinin 1ngilterc'ye 
\'erdikleri zıırardar. fazladır. 

Loıı<lrlı, I ( .A.LL) - Pazarı 
pazartesiye bağlayan g-ecP 7.nr. 
fında şiddetli bir hiicurna ma. 
ruz kalan City'yi ziyaretiı1de B. 
Çörçil. itfaiye efradmd:uı birine 
şunları söylcmi~tir: 

"Çocuklar. sıkı <layaı:ınız. 
Düşmanı t amamen mn~liıp e. 
deceğiz.,. 

Bir sığınaktan çıkan bir ka
dın baş,·ekile vakla.<:arak hnr. 
bin ne zaman bitece~ni :-;or. 
mustur. B. Çörçii bu sunlf• sıı 
cevn bı \•ermiştir: 

"Harp düşmanı mağllıp dlL 
ğimiz zaman bit"ccktir ... 

T .\K\'IYJ:)-.1 

Lond ra, 1 ( \ . \ .) - İtfaiye le"
kilalı muhafızlaı mm arttır lm:ısı 
ve yangmlnra karsı Yl'nİ tPdlıirler 
alınması için yrni talimat \'l'rilmi~
tir. 

Akdcıı i;ı: filosu kumandanı A· Bu müna.c;PIX'tle Tımt's gazetesi, 
ıniral Sil- Andrc\' Cunninghanı'ın bu kararın geç \'Crilnıis olmakla 
şiddetli taarruzu. harbin netice- beraber isnue.tli oldu~nu knyd<'l
si üzerinde derhal te~Jrini göster· mektr>cfü. Bu gazetP. ı ilhnkika bu 
mi.c;tir. Akdeniz haricinrle fo· tedbirin pı ensip itibari~·Ie bir müd
nanma dl!nizaltı tehdidi \'e kor- det ewel alınmış oldu;'.:•ına \·c it
<ın.n gemilerile nıücadı:>le etm:ş faiye muhafızlarının miktarı daha 

çok ol~? .ıı, geçen pazar günü Cı 
\·e deniz yollarını muhafaza al· ty'dc \'e f ngiltfll enin diğer şeh!r-
tına almışllr. lerinde büyük yangınlar ç·kma~ı-

lngiliz hava kuvvetleri tarafın· nm öniine geçilmiş olacağmı yaz
dan elde edilen muvaffakiyellere m:ıktıı<lır. 

~elince. lm muvaffokiyetler bire Times. bununln beı·aber bu, ka-
karşı 3 nisbctindEdir. rann ittihazını geciktirmi;ı olan 

Düşüriilen 3500 Alman a P güçlüklerin he!' hatıl<' pek biiyiik 
· k b·ı , lnız ı o5o olduğunu itirnf r>tmekle \'•' mcs••-

yar~~ıırn mu a .1 
• ~a • ~ ' ·ıa Psa.'len hirrok kiiçük ticnrrt \"~ 

lngılız tayyaresı zıy~a _ugramış iş C'\'lerinin miistahdcmlP.rini hava 
fnknt bıı tayyarclerın pılotların· akmlarma n'ı:ı:ıircve kar. 1 tc·ı;:kil 
ılan 400, den fazla krtulmuştur. edilen hiz~wtlcı-iıı ;mrıııc \'errlikle-
Havacıhk işlerilc uğr:ışanlar rini hatırlatmaktadır. 

tar"\fınd&n pek tanınmı~ olan Birçok mliesscsel<"rd~ hcmnn 
'Fı~·ing .\nd Popular Aviation.. münhasıran kaduılaıı ve kızları is
i~imli Amerikan mecmuası, bu tihdarn etmektrı olduklarından bun
Eene Jngiliz ha\·a kuvvetlerinin !arın arasından itfniye scr\•iııleri 

için nyrılncnk kimseler hulurıama
rn iidhi~ bir taarruza geçecekleri· maktadrr. 
ni tahmin l'tmektcdir. Di~er bir takım mtit·~!'CSPl('r er-

zak ve levazımaırıı tahdidi doln~,Bu mecmuanın ikincikii.nun 
siyle muztar vaziyPt te kaldıkların

nushasınd şu satırlar okunmnk- dan iı-gal ettikleıi hinalarm ynn-
tadır. gınl:ıra karşr konınmac;r için kul -

"lngiltt•rc'nin 1941 senc8in<lc. !anılacak işı;ilerin ücretini \·erm('k
lıa\'a kuwtlerinin başlayacağı bir tc güçlük çckmfıklcdirlCT. Hükü
taarruz n"ticcsinde hnrbi kazan· metçıı hnzırlırnnn planın bu gü<;lük
ması bizi hayrete di.işürmiyccek· lP.ri nasıl yeneceği, suale şnyan gö
tir. İngiliz hava ku\·vctleriı;.in rülmcktcdir. 
ilkbah:r<h veya geJe·ek kış yapa- Bununlrı. bembcır füaiyc to~kila-

tının ihti\·a t \'C müdafaa ıol"n;qinin 
C"ağı taarruzun ehemmiyet.im ilk krnmmı teşkil edebildiği görül-
takdir ed~nleı· pek azdır. Halthr· mektedir. Bu itibarla bu scn,sın 
zırda lngiltcre'ııin harb tayyare· ihda.c;ı için zaruri olan masraflardan 
leri imalatı Amerikan imalatı ile hiç olmazsa bir kıqmının muhara1.a 
mukayese cdilciiği takdirde , bile :ıltma alınanlar tarnfınclan ihtiyar 
pek bUyülctiir.. edilmesi makul görülmektrdir. 

E:anada'dr\ ve Ameraka·da ant· Timcs, netice olarak tcian•l f.'\·-

tenman yapan onbinlercc pilot- !eriyle hu."ltL5i meskenlere cHiı;:en 
tan bahsettıkten sonra bu meı•· vazifenin müstarl'liyetinde ııırar l't

mckte ve bıınlara b!i:-·i.ik ~·ı:ııı~·n 
mua şunları ya7.makladır .. 

''Gclecı>k yaz İngiltcre'nin ih
tiyatta biııkrce sınıf aRkeri tay· 
!ıaresi bulunacaktır. Bunların a· 
rasrn<la en yeni modalde birkaç 
hin Amerikan tayyaresi buluna· 
<'aktır. İngiliz hava kuvvetleri o 
zaman İngiltere semasında henüz 
bulunabilecek Alman tayyarerini 
ternizlcmeğe kafi gelecek mıktar· 
da tayyareye malik bulunacak· 
tır. 

Bu teknik mecmua uçan kitt:. 
ler vasıtasile hususi ehemmiyeti 
haiz neticeler elde edileceğini tah 
min etmektedir. Jiroskopik ni
şangahlarln. mücehhez bulunnc:ık 
olan bu tip dev tayyareler Alman 
sanayiiue t aarruz f'deceklerdir. 
Bu taarruzlar takribe>n 12.vJO 
metre yükseklikten yapılacaktır. 
Bu irtifada Alman tayyare defi 
toplarının menzili haricine cık· 
mış olacaklardır. Alman avcı tay· 
Yareleri, bu dev bombardıman 
tayyareleıi tahrib vazifelerini 
bitirib dönerken bu yüksekliğe 
<'ika bileceklerdir. 

Neticede Alman \'e İtalyan en· 
düstrileri g"ece ve gündüz lahrib 
"dici akınlara maruz kalacaklar
dır. 

~EKRETER 

tehlikelerine karşı korunmanın ye. 
gan0 çarcı:;i ohrak Morrioon'un ta
limatına riayet etmf'lf'rini tavl'i\"e 
eylemektedi.r. ' . 

- Otomobil hazır dedi. Sc. 
ninle beraber Büyükdereye gi

delim, bugün. olmaz mı?.. ~a
kın itiraz et me! Temiz havıt. 

ya muhtaçsın ..• Merak etme a. 
ma rengin çok soluk. kendini 
bana bırak bugün. ~eni akşama 
sıhhatli olarak eve getireceğim. 

- Kabil değil yavrum, kabil 
değil! Diye ayağa fırladım. 

-Kabil değil mi? Bunda k:ı. 

bil olmryacak ne ,·:ır'? 

- Hiçbir ş<'y yok ama. ben bu 
gün köye dön~ccğim. Tnm nn altı 

gün oldu bu~ün ... 

- Varsın yirmi altı gün n\c;un. 

Yabancı ~·erde misin? 
- Sitem etmnğc kalkma!.. 

Faknt eve gitmPğe mecburum. 

Kocnndnn mektup almak lı;inse 

geldiği znman buraya getirirler. 

Birdenbire yüzüm .kızardı. Bu -

nu hiç düııiinmcmiştim. 'Bu ani ka· 
ranm. öııtimü çıkardığı maniayı 

atlamaktı. KMcli içimden kalkı . 
nan haillere boyun eğdiğim hi:;Je- , 

Hiva:;eticumhur :«travının "'mı. lngiliz imparatorluğunun ıncrke7.ı ıs.. 
ne:-ı iinünde söylenen ·Ye H~z,·cJt ını \•erilen Picı:adıllyde gruplnı lıallou 
tarafından 120 milvon ,\merikalı- dP Lopıanmı~ll\r ve ana.neyi ınuhataıa 
ya hitap edilirken ;.do,.,tJarım,. gi. ederek bir ağızdan şarkı söyleınlşl eı-
bi çok demokratik bir hitap ile ıl r. 
ba~lıyan bu nutuk karşı:;ında bü- Seyyar ~atıcılar, şamıın hmsaıı o 
tün ıazetelcr ~iddetli infiallerini ıarak beyaz çalı dallal'ı ımtmışlurdır. 
saklamamaktadırlar. Fakat yine r..okantalarm ve otellerın salonları 
aynı ı:?:azetelE'r Amerikanın böylt> h.Uıcahınç dolmuştu. Ncvııt • End 
bir Rei;;icumhurundan, \fih\erİn rnahılllcsinde birçok toplantılar ynpıl
totaliter de\·Jetlerine kar..;ı kinle w mıştır. Yeraltı treni i«'..aeyonlarrnda 
delice hakaret ıerle dolu bir hitabc- ıiicude getiıilcn sığınaklnrda ~cnllk
den ba~ka hiç bir ~ye esa~n in. ıe r tertip edilmiştir. 
lizar edilemiyect.~ini de tebarüz P:iccadillyde kalabalık bır halk kUt 

ettirmt-ktedirler. leı;J birkaç keıe: 
L"mumiyetle ~üylt•n<liğfoe ::!Öl'e .. İngiltere, dalma mc\cut olacaktır,. 

bu konu':'madaki a~ıl yenilik. Ruz- şarkıııını hususi bır şevkte tekrar et
reltiıı kendi kendini de geride bı- miştır. Birkaç yüz kişi (Snlnt • Mar
rakarak bu kadar muazzam yalan- tin - Aux • Chnmps kllıııeJ!lnln nıahzo 

ı lan bir arada toplama..,ında w ııb. utnde toplnnınıştı. Bunlaruı araların· 
jektil tarzdaki muhakemelere bu da birçok ilnJtormalnr da go7.c çarp
kadar kali ~uretle dimağını kapa- makta idi. Mahzende bir haio tertip. 
ma~ındadır. edilmiş, bunu müteakip yeni sene için 

- --==-o - dini bir !yin yapılmıştır. 

İsveç muhariplere 
silah vermemiş 

..,tokholm. 1 ( .\ .• \ .) - D.N.B. A-
~·nm hu;msi muhabiri bildiriyor: 
lııveç iıılihbarat bürosu tnrl\fından 

bugün \'erllcn bir habere gore. 1avcç 
hariciye ne zan.' ti A mcrtka ına tbua tı. 
na bir beyannt ı:önd~rerek Ru:n·eltln 
İsveç hakkındaki l«natıarını rt>ddet.. 
mU:tir. Bu hıı.~rde aynen şciyle d<'nil
mektedlr: 

"Sa!A.hiyeltar 18\'t>Ç ınahfilleı i, harp 
esna!';mda lsveçin, Flnllı.ndlya hariç 
olmak U:ı:f're. herhangi bir ınubarıp 

1 ılHlct h~abına harp levazımı ihrıı

I cınrlan bUytik bir ihtimamla ~akındı. 
ı:-ını ~yan ctmektedır ... 

" \'aşlııı::ton, l (A .A.) -
tıı.~·yarc ımalf\l nezaretinin mUnıeqili 
Yortis Vllııon, Atlantik Cllpp"r Upin 
de Uç btiyUk deniz tayyare11lnln Ame
rlkadan mUbayaa edilmiş olduğunu 

haber vermiştir. Birkaç hafta ııonrn 

teıılim edilect>k olan bu tayyareler, 
İngiliz ımpal'lı torıuğunun mUnnkalfl ... 
tını temin etmrk Uzere satın alınmT,_ 
tır. 

•Vaşington. ı tA. A.ı - Adliye ne
znretinden b!ldlrildlğınf' göre. tanın• 

mış ;\lmnn tayyare fabrıkasörtintin 

oğlu Claudlua Com!cr'n in bırle ik .A.. 

merikıuln ikametini tcmrlit talebini 
reddctmı;;ıtir. Cludiuıı Comier temmu7. 
1939 tarihinden beri Birleşik Amf'r.• 
kada bulunmaktadır. 

• ~ftırlrit, 1 (A .A.ı - Ste!anl, Al

madene ıld kllometrellk ıne.safcde bir 
maden amelesi bir amyant mndenJ 
keşfetmiştir. İki metre derinlikte bu. 
ıunan mndt'n, ~akull bir damar halin. 
drrlir. Madenin ıı:ıthı ceman ıs.ooo 
metre murabbaı geni~liğinıle bir ıı:ıha• 

yı kaplamakl8dır. 

Sai.nt • Paul klllsesınln kapU<ının 

önünde birkaç yUz kişidPn mürekkep 
~ruplar toplıtnmı;.; \"e pazarı pazartc -
siye bağlıyan gcct'. çıkan yangınların 
benli;: 11-0ndiirülen enkazına ııı•znret

edcn itfaiye neferlerinin ele lştlrakıle 

hep bir al!"rzdan şarkı ııöylemişl1?rcllr .• 

---o---
İngiliz sahil müdafaa 

tayyarelerinin bir 
faaliyeti 

Lonc.lra, l CA.A.) - 1940 yılı 
z~rfında ~ahil müdafaasına men· 
sup tayyılrelerin refakatine.le ol· 
maka üzre 40 b in gemiyi ihth·a 
eden 2000 ııakliyc kafilesi seyı Pt• 
miştir. Bu nakliye karnt.>Jeı ının 
taşıdığı hanıulenin kıymeti giiııde 

4 milyon sterline varmaktadır. 

Nakliye kafilelerine refakat e· 
den tayyarelerin katetmiş olduk· 
lan mesafe sene zarfında 54 
milyon kilometrc.}i bulmuştur. 

Sahil mudafaa kumnndnnlığl· 

nın başlıca vazifeRi keşif uçuşla.· 
nnı temin etmek ve büyiik Bri· 
tanyanın di.mya ile olan müna· 
sebetleriııi muhafaza <•yh~mcktir. 

----o--
Hind liberal federasyo
nu Hintlileri lngiltereye 

müzaherete çağırdı 
Calclıtta. 1 <A.A} - Hind 

milli liberal federasyonu, bir 
beyanname neşrederek, totaliter 
devletlerin taarruzuna uğnynn· 

!arın zaferınden emin olduğunu 
bildirmiş ve büyük Brita ıra ilt' 
muttefiklerinin göstermekte ol· 
duklan ga.'Tetlere karşı hayıı:.ı~· 
lığın ı ifade etmiştir. 

Federasyon, Hind milletine hi· 
tap eden k. mücadelenin dcvı. ı ı 

için bütün yardımlarda bulun.~a· 
sını talebetmiştir. 

120 top, 1000 kamyon, 
70 tank, 600 mitralyöz 

l\.cılıırc,J f ,·Ltl.). - J:fardi}a 
mıntaka~mdaki İngiliz karar~alıı 
ııeıtlin<lc bulunan Höyter ,\jan,ı. 
nın hu,u~i mulıahiri bildiriyor: 

Bütün ~ece gürleyen ağır top
lar, bu topiardan çıkarak gökyu
zümi aydınlatan ;,im~kl<'r. devri. 
ye kolları ara,ındaki .:id<letlı çar. 
pı-;malar. hep bunlar Bardiya mu
harebc-:inin ~ünlük resmi tebliğ
lerdeki kı.a cümleler okunurken 
zannedildiğinden çok daha hara. 
ıetli bir muharebe o'dul.runu gos.. 
teıir. 

Hardi\'ada bulunan 20.000 ltal
van tamamile muhasarn edilmic: 
bir haldedir. Çimkü ileri kolları
mız ..,ahil mıntaka..,rnı tamamiyle 
ele c:eçirmi~ bulunuyor. Bu mınta. 
ka Bardi,·anm otuz kilometre ka
dar c;imaİ garbbinde ~ler~luka 
cİ\·ar'inda Tobnık i~tikametind<• 
uzayıp ıntmektedır. İngiliz dt•vrı
,.e kolları Tobrukun cenup mmta
ka;;ında muntazam harekat yap. 
maktadır. Bu ~er Trablu:; toprak
larında l 20 kilometre kadar içer
lerdçdir. 

Bardiva <:iddet!e bomhardmıan 
edilmektedi;. Arrıca tayyarclerı
miz ve harp gemilerimiz tarafından 
da bombalanan Bardia ~hrine 
bugün toplanınız tamamiyle ha. 
kim bulunmaktadır. ftalvanlar bi
zim afrc:imiz<· mukabele fçin cenup 
müdafaa mmtaka-ına 28 lik hir 
top yerle~tirmhkrdı r. J\c:ketlerimiz 
kendı aralarında bu topa, "Bardi
ranın gülü .. adını \'ermişlerdir. 

llt>ri 1 ngiliz po-.talarının "Ördü
ğü i~ler hayret ,·ericidir. Zırhlı bir 
deHive kolumuz ;-\oel gününü 
TobrÜk'un cenubunda, bir İtalyan 
tayyare meydanında geçirmiştir. 
Bu meydan en-eke 1 talyan1:ırın 
.:\ Iı m bombardıman içln kullan
dıkları ba~lıca tayyare meydanı 
idi. ltalvanlar burada muntaza. 
man 5Ö bombarchman tayyaresi 
bu 1 tınduruyorlardr. 

En ileri hatlarda bulunan kıta
lann iaŞ(';;ini temin eden müfre1.c
lerin fanlİ\·eti de her türlü takdirin 
üc:.tündedir. Yollarda uzun kamyon 
kafilelerini geçtik. 

Jt.ah"anlnrrn karnvnn \'C top gi
lıi tcrkettikleri harp ma11.en1<'sinin 
toplanması hala devam ediyor. 
Öyle anlaşılıyor ki , Trablttsun ili' 
ridı> müdafaası i~in o kadar lli
zumlu olan bu yığınlamnlzemc es
rarlı hir tarzda Crn1fonınin eliıı· 

den çıkmıştır. Ganimetlerin anc.'lk 
küçtik bir kr'31'Ilmm listesini tetkik 
edl'bilclim. Bu listPde 1000 kam · 
~:on. 120 top. iO tank. GQO mitnıl 
yüz vnrdır. 

Gra1Janinin Bardia)a herhangi 
bir ynrdım te;ebbilsünde bulunma
sına ınani olmak için icap e<IC"n hil
tün hazn !ıklar yapılmıc;tır. 

Mütemadiyen gelen takvire kU\' 
vetleri ileri mü!reze!Primitl te«vik 
P.tmiııt İl'. :\Tuva..,,:'1.la hat la ı • 1 1 r.adık· 

t•a 'rrıı.bluı:otaki ilPri h:ueh•tleri -
mlz de,·:ım etmPktlr b!>raher af:ır· 
la.şma.s· beklen<'hilir. Rardia mu • 
hasara~• bir ~·ıldırım muhııı"E>heı;ı 
dPİ!İldİr. 

Hava ı:ıalıaıo ı nra. lıah·anhırm 
b~hr:ı hava fA.ıı liw~ lerinln h~ 
n cılnn Sollumun son bo:nbardt -
marıı hli.}"iik filolar tarafınıian vn
pılmı.,,tır. ltalvan tayarnl•""i fngı· 
liz gemilerinin buraYa f'rzak t>t -

kal"l'1alnrma mani olma~·a çalıış -
mL<>lardır. 1talyıın tayyar e filo • 
larmm bu kadar kalabalık o\uf$u. 
İnkili7. tnnarelerindı::n ,.P. tayya
recilPl'in<len ne kıı.dar korktııklan· 
na bir delildir. Filhakikn ~ollum 
UT.erine gelen her İtalyan hava fi
losu altı bomba Ye 14 de :ıv ta ·
ya~indf"n mürckkepth. 

l~GtLtz TA\''\.ARl:T,f;Rl~lX 

:\fU\ .AFf'AKIYF.TJ.t'Ja 

Ka hire, 1 <A.A.) - Orta Şark
taki tngili?: pilotları. Grazyani'nin 
tayyarccileriıti ~imali Afrikııda sü
ratle ma~lüp etmektedirler. Noe 
mUna."'ebetiyle 24 ı:ıaat siiren bir te
vakkuftıın ~nra lng'iliz ha\·a kU\·· 
vetJeri, garp çölündeki tnamıYlan 
na yeniden \•e daha bU~ilk bir a-
1.irnle ba"'lamı~ bulunn\"rırlar. B 
hücumlar neticeı:1indı:ı hıwa me· 
danlarına büyük ha1:1arlnr yapıln1 

ve "'ema. düşman tayyarelerindC'r 
temizlenrniı<tir. 

üs hafta ewel haı;ltyan b ıdi 
taarnızdıınben lngiliz ha\ a km"' ~ 
'4ainin elde ı>lti~i rekor d.kknt 
değer bir mahiyettedir. 

Bu mllddPt zsrfmda en a"'agt 20 
dilfnnan tayyaresi muhakkak suret
te düşürülmii!)tür. Ru. •Jaıtatt ola
rak günde dokuz tayyarcı demek ir 
Tayyare meydanlarm<la ve hangar
larda tahrip edilen ,·eya ha~ars 
uğratılan 1ayyarele rbu raknmdan 
hıuiçtir. 

Bir subay pilot Röyter RJ:ın~ı 
muhabirine şunları anlatmıFtJr: 

"Gilndüzleri alraktan ucarak 
yaptıi!tmız hücumlarda yerdi' lı\h
rip t'!ltiğimiz tayyareler havad& 
tahrip ettiğ'imiıdrn fazladır.'' 

'fOBRUli, \'İXE 
nmm,\t .. \:Snt 

K a hin>, J (A.A. ) - İngifü: tuı. 
\'a kuvvetlerinin tı>bliği: 

29 - 30 İlkkAnun ı?ect'lli tngılı,. 
ha,·a kuvvetlerine mensup sğtr 
bombardıman tayyareleri Gani ve 
Tozruk'da tayyare mP\rinnlarma 
hücumlar rapmıı:lardrr. GazalM 
mfüeaddit van~lar <;ıkanlmrş t't' 

infiliikler müı=ıahadf> e<lilmif-i.ir. Jlti
t ün bombnlar hf'def mmt.ıkasma 
rliişrniiştiir. Tobnık'na şirldetli bir 
baraj ateşinP rn~cn. hiicum @O· 

nuna kııdar dP\'8m etrııio::tir. 

derin bir tapın~la dizlerime ko • 
Yarak bana ibadet edecek, tunr 
yüzünde ne içtE'n bir tc>cılımivE>ı 
göl,..elenecek, parh.k gözle~ın 
yesilimsi ışrldan lrimd" Rçı
lacak .reni lıl<'mJ ne ebedi. ne eı,ı;ı1 
bir ziya ile nydınlata~ktı : •. 

re ba;;kalarının ortaya koyduj:;•u 

engele katlanmak bana ruhumda 
bulamadığım hamleyi veımi~ti. 

Sanki ellerimi bnğl:ıyıp lx ni 7'.0rla 
otomobile tıkncaklarmış gibi gü • 
lünç bir isyanla kalkarak derhal 
hazrrlnnmağa başl:ıdım. Amca1.a . 
dem bu halime knNjı duyduğu Şii.§ 

kınlıı;ı gösterm emrğe çn lışarak : 

- Peki! - dedi - Senin dedi~in 

olı:1un! Fakat şu sartla: Köşke git. 
akıoama tekrar dön ... Valizini ka • 
bil dc~il \'0rmPm. 

Zaten valizinıle çıkmak istemi · 
yordum.. Onu krrmnmak için: 

- Olur, - dedim . ,·alizimi al· 
marn. Fakat bu ger.c geri dönmek 
için ı:ıö;ı; vermiyorum. 

BEY.\Z G.ECEL ER 
Dün, Mnki arkamdan kovalıyor

larmı~ gibi, rüzgarrn önüne katıl. 
mrş bir yaprak gibi titriyn titriye 
Maçkadaki apartunandan çıktnn. 

Tramvaya vl'~·a bir taksiye atla -
mağı dü~üruneden kendi içiıııe dal. 
gm gnnic; kaldınmdan koşar adım

larla yürümeğe başladun. Gidi • 

yordum! Artık ona ~di\'Orduııı ... 
Hiçbir dti!ılinrc. hiçbir korku beni 
yolumdan aJrkoyamıyacaktı ... Dö -

nemeci sapmca biraz durdum. Yli. 
reğim ~ö~ümii dı•lip dışarı fırlı -

yacnk ~bi atryordu. ''eııd1mP biı 
R.?. sükfınet vermcF;e. biraz clliıJlin . 

meğe muhtaçtım ... Ne mümkün: •. 
Düşiinmek, l'ükfınPt bulmak aklı 

bıı.~mda inflanlar için yıı.pıhtn !iPY-

lel'. Ben on beı-ı gündür müthış 

bir deliliğin bııhranlanna ufr:ı. 

ımı:tım. Hele dün gece... Perdn 
peı de açılıp a;aı an dün gece, lrnr 
açılan perdenin ardında bütün ha
yatımın sahnelerini tekrar ya a • 
uuştım. }.;\·et. bir gnc0dc otuz beş 
senenin ncı ve tatlı heyccanlıırmı 

tekrar ~ nşadım. Bir gecede otuz 
beı; S<'n<'~; biı den ~ aşamı ve yet
miş yaşmıı ermi::; yorgıın, harap. 
bilkin bir vücut tasıyordum ~imdi. 
Btı l.ıitkin hnlimll' de onu görünce 
bir muka,·eml't rekoru kırmağa 

ha:ı:I!'laıım ştım. Onu rzf'cektim ! .. 
Kimbilir beni ııc crimis bir iradf'. 
ııe a teı::li bir arzuyla karşılıyscak. 
tı? Tsıltısı hiçbir madende olmı • 

yan o dik, güzel mağrur b~ını ne 

Onun, uzun parmaklı, 'anık, 

k uvvctli sert elinde ilu P !imin yu • 

mu§ak beyaz deıisi eıirkcn Eimcli 
daralan giiğsümden hir t'lı lii c;ık. 

mıyaıı nefesler ya,.;amak &'\adeti -
nin ne geniş, ne ferahlı ufuklarmı 

nçacnktı önlime! .. 1stıı.syonda bek 
!ediğim üç dakika içinde kPnrum • 

yeni bir hayatın crruıet kapılarını 
açtım... Tramvayda düııUnü:-ı•or • 

.<hım. .• Ya evde yok,:,a, ya onu bu. 
hmazcam '! !. lçimde kıpırdanan bu 
sözleri etrafımdaki bütün ~ler 
tekrar etmeğt> ba~L'ldılar: Tranı\"a
yın hic durmıyan madent gflriiltü· 
sü, biletı;inin parn istiyen &C8i, ft 

gözlerime jlişen biltiln ~ 
!ar ••. 

- O ha lde yarm. (Denmı nr) 
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nan har 
(Baş tanW J nciılr) 

muhabirine şu sözleri soytem~tir: ır ıene zarı 

ayyare zayla ı 

5 rnilyon 
dolarhk şarap 

ve likör 
"Ordularımız kazandıktan sonra 
benım yaralanmırı nr ehemmiyetı 
olabilir." 

Muhaı 11r, bu ıılıılı n lıalkuı kuv-
az Lvııura, ~ \.\-.\.J - Hava neznrc- l 

562 
yar 

kışili 
açrld J 

l.1<>n 1 a, 2 CA.A.) - B. B. Cı 
1 ' i M nbalard gelen haber-

Nevyorklular yılbaşı 
ger.esi bu kadar içki 

kuilandılaT 

\'l'l aıuıı::vile::ıtrıw tın ıtadcı:.ı "'·•· lııli,ıu, l! (A.A.ı - 0111 .u. 
r.ı.K t<'lc.ıl;ltı ı::tıııı...k cdıı J ııun tıaı oıyıı nazırı rnerııı Toyo 

llnln .stihbaı-at daıreal 19t0 • •nc&ı J 
ıçınde lnı;lltercnln mUdoJnıuu .tırsır...t 

gcınııecıııın hıınııycsi ve Frıınsız t:il ı 
hıllcrı Uzcrtn.ıe 3000 d,.n fazla Alman 
tayyarcsının dli~UrlllmU§ olduğunu.. 

bılll!rerek lııı hususta şu tııfııı!Atı ver· 
meKtedır 

l , ı• a • z - Alınan n ak relerl· 
nln tal .. e.l ldiğini bildi .. mektedlr. 

JT \L' ,\,'\ ı . .ıım;'\ yenı yıl rııtınaııebetııu nc~rcttığl bir 
:SU IJIUl I J.I ;ı:ı beylillnıı.mcdc lılt btı&!i~ diyor ki. 

Atınıı. J ( /i ıl.J _ ı vı ınıılum.ıl "Or.ııı < '1n ı rtnı '' ıt \ e mesut 
Nevyork, 2 lA.A,) - Aıncrı- dları matıfıılcrdı:ıı 0 'rl'nıldıı,ırıc oetıceytı vtılı m ye a:ı:m tnuotır f)ün 

lrnn mılleti y~nı yılı büyuk bır· ~orı: lcatynnlar Dır ı mı m::rkcıı yanın bug!lnktı kım~ık ı·ıızıyetınden 
neşe ı~md.e kutlanıı~t\ı . Anıavutlul<tarı gt..~erı ) t·rıı b:r dnğnbtlecek l>Utun thtımıııter~ de kıır 

Hem n hemen biıtün şeh1 • nıu:stanh.crrı mudc.ıtaa hallı .><ıl'- '' koynıaya nazırdır. lmpar tonın ve 
de, tiyatrolar, kahvehaneler, lo- maJd<ı mı:~gu1 bulunuyorlar. Bu mtlletın mellM"lnı tııhnkkuk l.'ttırc-

Bu dlışman tayyarcıenndcn 3090 ı 

8\ Lan·arelerımız; va. Hl5 ide h:ıva da 
fı toıılanmı;ı; tarafından dlı§UrUlmll§

tur. l>llfnuının tuhrlp edilen a1,• 1,e 
bombaı dıman tayyurclerı &rasındıtkl 

nisbet dbrdc kal'§t be§Ur, 

kantala.r adam almıyacak d re- da gosterı)or kı. halyanlar ron ü.. ~:...-
cede do!u iJi .• lasılat geçen vıl :~z :ı1~ca~~~a~anu:~a~~~~ı~~ Te . ~l-ı@-l--~-·e-D--1-
ba§'lndakiPtlen ~iizde elli fazla mevziler de elden gıderse Yunan-
olmu t r. lılar Tepedclcn. Klıs:;,urn \'e Av- r G 

lnglll.zlcrln 10~ av tayynresı kay. 
bolnıuştıır. Fakat l>unlaı1n mlırelte..

batmdan 400 tayyareci kurtulmuş \'C 

tokrar muharebeye girml§tır. DHnyıı
nın §imdiye kadar bir rnlsllni &örme. 
diği muharcoclorln IArlhçaııi ay hcsa, 
bile şudur: 

Daily News gazdesinin t.!hmi· lonyayı isgal edeceklcrdır. Adanade blr polisle b l çiji ta. 
nine gore yalnız Nevyork şehrin· Bu yeni müdafaa hatları banca ile yarnhyan ve evvelce Js-
de ve nıühasır~n şarap ve Avlonyanın cenubuna bir yerden tanbul hnpbhnnesınden kaçmıs o
likör j ın yırmi be§ milyon dolar ba~lamakla. merkez Beratın şar. ln.n Tevfiğin ş hr'mizdo bulundıı
sarfcdilmiştır. kında Tomor dalğlarına dayan. ğu müddet znrfındn hazı lnsızltk

makta ,.e oradan Elbasanın c;arkı- !ar yaptığı ve hırsızlara yataklık 
na uzandıktan sonra şımal(', • Yu- cttigi anlnşılmrş ve hu yeni marl
go:;lavya hududuna kadar gitmek. fetlerlnden dol:ı.,, hakkında tan
tedır, Bu müdafaa hattına ltah•an zlm edilen f'vrnk adliycyrı veril
takviye kıtaatı \·e harp malzemesi miştir. 

Kan•ınuaanl<le dllfmandan dört ın.. 

glllzlerdcn hiç, ıuba.ttıı dU§mımdan 

dokuz lngilız.lerde.n hiç, martta. dUt
mandan a lngllizlerden biç, Nisanda 
düşmanda.n dcılrnz İngilizlerden bir, 
ıuayıstıı. dU.mandan 357 İngilizlerden 
H6 tayyare uıyt olmuştur. İngiliz av. 
cıları dli§man avcılarno ilk btiyilk 
muhıı.retıe~i Holandanın ıstll~sından 

ve Dilııkcrkin tahliyeınnden sonra yap 
mışlardır. 

Tamir edilecek yollar 
Ha luı.lı, Nalb:ındçeşmc, Hadımkoy, 

Su:ıdlyc İskele, Topçu atış mektebi, 
Da.vutpa~a. O'skUdar, Şişe, SilAhtara.. 
ğa, - KUçUkkBy, Sela)1çeşme • MaJ.. 
tepe asfaltı, Topkapı • KUçUkçckme
ce, Akbaba.· Poyraz.köy §OSe, Sarıyer 

Kllyos, Nlgs.nc:ı. • Beykoz, Cadde~. 
ts.nı • Çlttehnvuzlar, Floryn • KUçUk 
ı;ekmcce, KUçUksu ve Gölcsu yollıırı 

yentden tamir edilecektir. Bu 1:ilcr ı. 

çln 834.59 llrn t.ahslsnt konmuştur. 

lngU z a ve t linin 
meıaıı 
(Ba§ tarafı 1 nddc) 

gö.,tereceğine bir alamet sayıla.. 
bilir. 

Fe~fı.1,etli za:nan1:ırd:ı ivi dost 
lara malik olmak bir nimettir. 
Ge"en mü~klil aylar zarfnıda 
Türk hül·(unctiniu ve Türk 
milletinin demşmez dostluğuna 
mnzhnr olmak saadetine nail 
olduk. Bu dostluk bUtUn bafüa
rın en kuvvetlisini, yani müte -
kabil anla.fjma ve saygıya, bir 
~ok miişterek gase ve menfaat. 
!ere i•t;n t ı>tmektedir. 

İki milletin do9t!uı?l.ı felikct;.. 
li zamanla.rın imtihanından 
muvaffakıyetle çıkmı§tır. Ve 
ben crrıınfm ki gelmPktc olan i
yi günlerde bu dostluk dünya. 
nın istikbali ve bUtUn hUr mil-
1etlerin emniyeti, saadet ve re
fahı için pek bUyi.ik bir ehem. 
miveti haiz olacaktır. 

ri a arbl 
(Da' tarafı 1 nt'lde) 

k za.yxf bir §ekilde mukabele e
~yorlar.. 

Dcvr ve faaliyeti devam etmekte 
ve çok .. aydıılt nctlceler vermekte
dir. ltalya.nlıırın bıraktıkları harp 
malzemesinin toplanmaııma da de
vam olunuyor. 

ltalynnlardıın alınmış olan bin 
knnıyonla yetmJş tank §imdi İn
gilizler tamfmdnn kullanılmakta
dır. 

İngilizler Bardiyada mahsur bu
lunan ltalyan ganıizonunun takvi
ye veya imdat kuvvetleri almatn8SI 
ic;:n tedbirler almışlardır, 

(Afrlluı. h rblne dair diğc.r ul
gmfl l' 8 Uncıi Rl'fanuzdadır.) 

Her akşam 
............ .a ......... 

(B~ tarafı 1 ncide) 
İngl!lzlcr ötrdrnberl bu yoldaki 

fildrlerh•I rcddctml;;ler n a!>keri 
olmıyan hedeflenlen bn ka bir ye-

se,·kolurunaktaçhr. Yeni me\'zile. =ı:-0-1-0-3--b----1-r-8-1-0 rin vaziyeti \'e bu mevzı enn baş- r a ve ' 
irca İtalyan müdafaa noktaları 1 
daha dü~meden vücuda getirilmesı 
ltnlyan başkumandanh~ının ümit
siz hir halde bulunduğunu gö<;te. 
rir. 

Maamahh, Italyanlarm d:ıha ~i
malde mukavemete hazırlandık'a
rı haberi simdiki ltalyan mevzile
rinin yıkılm3k üzere olduğunu ifa_ 
de etmez. Yunanlılar mütemadi O

larak İtalyanlara kar~ı tabiye mu
vaffakiyetleri kazanmakta ve şim
diki hat boyunca halyan mevzilt>. 
rir.e Mkim olmakta bulunuyorlar. 
Yunanhların vaziyeti çok daha 
mGsaittir. Fakat müttefiklerin ~n 
!manc:rz düc:mam fena havalardır. 

İTAI.YA'S l\IUl\ nn. 
TAARRUZLARI 

İtalyanlar Pazartesi günü HL 
maranın simalinden ,.e şarkından 
mı.ikabil taarruzda bulunmu~1ar
dır. lt;:ılyan mukabil taarruzu kı
nlnuş ve sahil mmtakac:mda a,brrr 
zayiata uğratılmıştır. 

l\lıntakanın garp müntehasmda 
yani Tepedelenin şımalinde Yu. 
nanhlar yeni bir h:ımle yapmıc:'ar 
ve ltalyanları mevzilennden at. 
mışlardır. Bu suretle Yunanlılar 
Tepe.delen - Berat yoluna yaklaş· 
mışlardır. 

Me:kez mmtal<asmm bir nokta. 
smda Yunanlılar bir baskın hare
ketile mfl:'ıim bir daj!ı ele geçir· 
r.ıişlerdir. 

Peogradetz mıntak:ısmda da 
Yunanlılar keza mevzilerini iril~
tirmlş1er 'e Pazartesi tebliğinde 
zikredilen 1000 esirin bir ka; ~i.ı
zunü hurada yakalamı.,Jardır. 

Şt:U,\I, (]EPllE. iNDEKi 
)fUftARF.BELER 

Bu son günlerde çok şiddetli 
muharebeler olmu~tur. Bu muha. 
rebeler Ohri gö1üne hakim bulu
nan tepeler hoyunca Pcogaradetz -
Elba~an yolunun Skumbi vadic;ine 
tekrar girmek üzere şimali garbiye 
doğnı bükOldüğü noktada cereyan 
eylemiştir. 

l\lokra dağlannda muharebeler 
devam ediyor. 

Bu muharebeler hem tepelerde 
hem de vMilerde yanılmn.ktııdrr. 
En ziyade kullanılan sllAhlar dağ 
toplarile nıitralvözlerdır. Mnama -
fih Yunıınhlnr Pogradeç şimalinde 
Karfl tepesine bir kaç ağrr top çı
karmaya muvaffak olmuıılardır. f. 
tal\·a.nlarm Ahibani m!:'V7.1ine kar
§1 bu toplardan bllvtlk bir muvaf
fakıvctle i.'lt!farle edivorlar. 

(Ba~ tarafı 1 nclde) 
Bulgarist~na cenubı dobrucımm 

avdetini temin etmiştir. • _ı:ot 
nihayet. tP.nn ancak azimli vll! 
na y;ırdıın eder. 

İşte hunun içindir ki Bulgar 
milleti, h\;kumetin ve Kralın ••'a 
re:::i altında sımsıkı toplanmau 
ve davasının doğruluğuna iman 
ederek vazifesini yapmaya ha.zır 
bulunmalıdır.,, 

nUnde. teksif ederken İtalyanlar 
Linin ,·mali garbtsinde kain Si -
benlk dağmdalti mevzilerinde top
lanıyorlar. Yunanlılar, İtalyanla • 
rm yukan Şkumbı vadisindeki son 
mevzilerini zaptetmişlerdlr. ltal -
yanlar burada ağır zal1at vermi~
Ieı:_dir. Pazartcsı gUnü 150 ltalya"n 
ııoguklara dayanamı ·arak teslim 
olmuştur. 

Cephenin merkez mmta.kl\Stııda 
.Moskopolisln r.lmo.li garbtslnde dU~ 
İtalyanlar bır kuvvoUJ roukııLil ta· 
ıuTuzda bulunmuşlerd·r. Yunanlılar 
bunu bekliyordu ve duşman ağır 
zs 'lat verdirılerek puskUrtUlmiı§ -
tür. 

llARBIX E~' &ANLI 

lngilız avcıları 27 mayısta 70 ve 21l 
mayısta dıı. O den fazla düşman tay. 

ya.resi dU§Urmti&'lerdlr. 
Haziranda, dilşrnnndan 143 lngıliz

lerden 59 tayyare z~yi olmuştur. Bir 
haziranda DUnkerk Uzermde sabra 
nıuh:ırebcleri devam ctml§ ve 84 dU' 
rnan tayyaresi dtişllrli\müşt\ir. 
Tcmmuzıl ı dUşmandan 212 tngillz 

Jeıden •o tayyare kaybolmugtur. Şi

mall Frruıaadaki Ualerdcn kalkan A 1. 
mıın tayyarelerinln İngiliz limanlıırı· 
na ve gemi kafilelerir.c kartı t.ıı&r 

ruzlan temmuz ortalarında ba§l&mlf 
ar. 

Aguııtosta dU§man 9:17 Jıı&UWec 
296 tayyare zayi etmişlerdir. 111 ağua 
tosta Almanlar tarlhln kayddtlğ1 

en bUyUk hava taarruzunu yapmışlar-. 
dır. 1000 den fazla Alman av ve bom· 
ba tayyare.'!! lnglllz eahllleı1ne ynklq 
mıştır. BUyük zaytaUa pUıkUrtülmU!I 
Ulr Bır hafta tçtnde Almanlar •M 
tayyare kaybetınl§!erdlr. 

Talebe yurtları 
(Bat tarafı 1 nclde) 

ÇARPJŞl\IA...,I ken üzerinde me§gul bulundukları 
Ha!'bın en kanlı çarpışmalarm - mevzu ilci kısmı ihtlva etmektedir: 

dan biri dün g~e Kli ura mm~ ı - :MilmkUn olduğu kadar çok 
kasmda olmuştur. GUndUzUn Yu· 1 yüksek tahsil talebesini yeni açıla
nan. ba. kumandanhğmm verdiği cak Parti ve Onivcrsitenni elinde
vuifclerı yapan Yunan krtalan ki yurtlarda toplamak 
geceleyin bir silngü hUcumunda. 2 _ F-ertlcrin eli~dekl yurtlar 
bulur.muşlardır. Bütün gece mu - ve pansiyonları arkı bir dlsiplin al
harebe devam etmiştir. Havanın tma alacak hiikUmler vazederek 
açık \'e parl.ak oluşu Yuna.nlı~al"a bunları daimi mUraka.be altnıda 
yardım etmış ve İtalyan mevzılcri tutmak 
zaptolunmuştur, .Gtln ağardığı za- Bu ~.~retle, memleketin muhtelif 
man çok .kıymetlı. mevziler Yunan- köşelerinden gelen yüksek tahsil 
lıln.rm elıne geç~ı~ bulun~yordu. gençlerinin hayat ve yaşayışları 

Buna benzer \C muhtehf şart - gözöntinde tutulacak istirahatler· 
lar aıtı~dn. ileri hareketlerine dair temin olunarak dah~ fazla ı;alııJm~ 
cephenın her tarafmdan haberler imkanı verilecektir 
gelmektedir. · 

S!i.hil ve merkez mıntakalarında 
bu son dört, beş gün içinde yapı -
lnn mlişterclı; hareketler İtalyan 
ia.nn Tepedelen ve Klis.sura.daki 
mevıJlerinf çok fena blr vaziyete 
dilelirmUEıtUr. Kli!!3ııra - Avlonya 
yolunun bir kısmı Yunan topçU8u
nun ateşi altma girmiştri. 

KEDİ \'E KÜPJ~K \1l:'E:N 
2.1.941 

İTAJ,YAl\"LAR 8.03 AJan"' 
Ş'mal m·ntakasrnda yeni da~ların fU8 llaflf 

tı h d pro;;ram zap . cep e en gelen raporlarda s . .ıı; ı>:oııı ışmn 
büyUk bir menki>e olarak tavsif ıı.u şarkılar 
edilmektedir. 12.:w Ajan,. 

Piyade ekMriya bir metre- 13.0~ Müzik: 
den fazla kaltnlıktn karla örtUIU IUlk 

türlılllcrl 
arazide Uerlcmf3tlr. Toplan, ilişti- 18.'!0 Knnşık 
mez zannedilen tepelere bir kere µro~am 
dahn askC'rler sırtln:rrnda çıkar • 18.03 Cu 
mışlardJr. Bu tepelerden topçu a-· I8.ıJO Fr.ı."ıl 
t~ıM uğ ı prl.."Jlıırı 
~·e rayan tnlynnlar Fa km • 19 ~il AJ:ın 

lığa uğramışlardır. 19.45 İnce sa.ı 

3.1.1941 

8.08 Ajnn" 
8.18 Hnrıt 

pro ram 
B . .ııı Ycnıeı. 

1 stcsi 
ı:e.ıts Şarkılar 
lZ.üO Ajan 
U.Ol S:ıı. f'.aerlerl 
18.%0 Kıırışıli 

program 
18.08 Radyo 

h"Uartt: ti 
JSJ:O Karı,ık 

rrognını 

ı o.oo F::ıul he~·ctı 
ı 9,31) .Aj:ı nıı 

Tfa!urköy akıl hııatahaııconde 
\atmakta olan 56"1 kiı1inin buguıı 1·ii 

\'aziyet """ hallerinin hıuıtahanede 
yatnıalarmı ic~hetUr<ıN'k mnlılyct
tP. olmadığı göriilmüş "" hunbır ıa 
burcu edilmi~ltrdir. Bö.}lece ha -
t ahanen;n hasta mevcqdu 26i5 den 
2ll3 kfı.iye inmi tir. Böylece ytnl
den hasta kahulü lmkanlar:ı gent.'i
lrmiş olm:ıktadır. 

Sov et Ra ya 
veba p 

f t7.60Nl>AN GELEN 
JIACIIBLER 

lı:.bım. ı ( A.A.) - Burada 
oğrcnildıginc göre, Vişi hükfuneti 
ıle ~.ıman~-a arasındaki müzakere. 
kr 1. ılmı tir. Bu haber kaydı ih
tı> -.1 la \ crılmektedır. 
l'f:l'L::.~ NElE Gti\'l~ll"OR ? 
1.o:ı(jra t (J\. \.) - "Ma.tfn" ı;a

z, tAs1'1in Hki başmuh'lrnri Phi
lipı e Barı as ımza~iyle "Sunda.n Ti
mee" g zeteıl!!ındt' erkan bir makn-
ede bilhass3 ~le el n lme~<tcdlr: 

•'H'tlcr. Fı an m • dan muh l"f'· 
besini kaznndı. fki mıh·on 1'"'nın-

( na, t.arafı 1 nride) srz herp esinni elindo bulunduru-
mPmJekP.tlerinin tehlikf' ile knrııı- ~or. Topraklarnnı"'rn ti tı> ık mi 
la711akta bulunduklıırııu ve bu işgal eti i ve ağır bir mut r ke ım. 
tPhll!ı:eyc karşı U.}antk buhınmaln- zalarmıya muvaffak oldu. Bu mutn
rı lüzungcıld'ğini ıtöyleır.L,.Ur. rekeyi im7.a eden Peten, mukavc-

S3ylendiğine görı> Romanya Mos- met elmeyl hi\IA ıınsıl ümıt dcbi
kovada hıılunan f'lç;cı;nl geri ÇPh- lir? Bu sualin cc rabı tek biı cı.unll.' 
miye karar vermiştir. Bu, Biyasi İl" verilebilir: Mareaal Fran~ız im
münasebetlerin kesileceğine delfl- paratorluğuna güveniyor. Bu, tn
let etmemekle bcrabrr dostane bir @tere imparatorluğundan sonra 
hareket de sayılamıız. dün.ranm E"n mühim imparatorlu-

Romanya _ ~·ac..'lristan mün 8 _ ğudur. Bu imparatorluk Hitlerln e-
bnt.ı da gerginleşiyor. • lindo olsa idi, znferden emin ve 

(Bu iki haber Ankara radvOıSıı- dünyaya ha.kim olurdu. Fakat or
nun dün akşamki nellri~·atınd~n a- tndu bir, hatta iki ''fakat" var. Bu 
!mmıc;tır.) inıparntorluk Fransnya ve İngiliz 

~!AOARI.,\R, ALllAS 
DOSTLUliUNA SADIK 
KALACAl\.L,\nJUIŞ 

BudapE'şfo 1 (A. \.) - Baz: Hal. 
kan mahfıl!C'ri, M"<'ar • Yugnıılav 
dostluk muahedesüıc, 1 er ne pa
hasına olursa olsun, Alman aleyh
tarı bir mahiyet atfetmek istemek
tedir. Budapeşte siyasi mahfilleıi, 
Almanya ve ftalyanm cenubi şnr
kinin ıki mühim devleli arasındaki 
dostluğu, anlayış z.Hıniyeti ve tam 
bir semp:ıti ile karşılamr;l olduğunu 
tebarüz ettirmektedir. Macar. Yu
goslav dostluğu, Avnıpanın bu k?S
mtndl\ sulhun idam' sin: t ,nın et
mektedir ki, bu, mlh ·er dl'v!etleri 
tarafından da lüzumlu tolakkı olun
maktadır. 

ınerika 
g 11 reoe 

rbe 

<lla.: taruh 1 ucide) 

1 

isteyecek olursa dddi mUşkülatla 
kaı"§ılaşncaktır. Orta rnrkda çok 
uzak harb s:ıhneleı inde uzun mu
vasala hatları nihayetinde ve 
kendisine düşman topraklarda 
büyük kuvvetlerle ça.rpı15acaktır. 

Fransız af rikasındaki hadisclc:r 
muztarip Fransanın ruhunu tek· 
rar canlandırabilir ''e gerelt F· 
ransada g~rek Fransız afrikasın
dn t.ehlikcli aldslc:r ynpabilil'. 

Hitler 1941 senesinde katı ne• 
ticeyi araşdırmaya. macburdur. 

Eger bütün ümidini İngiltere· 
nin istiliiema bağlamı ·sa g~cik· 
mek hiç i me gelmez. !r.tila ne 
kadar gecikrse müdaan o kadar 
şiddetli ola<'.aktır. Bu teşebbıi lın 
yakında \i ukubulmaaı müml:ün
dür. Fakat rn . .a den sonrn bıra· 
kılması Hitier için imkansızdır. 
1941 yılı beJki es:.i ve yeni 'ün· 
ya tarihi i<.ın en kati sene ol::.~' 'k
tır. Aln•:ın tehlikesi gcrç ktiı-. 

H"m o kaliar gerçektirki, ı~ .~ 
rika eninde sonunda kenarda 
kalamayacaktır. Bu mlimkUn dc-
gildir. Roosvelt'in idaresi altında 
Amerika blr kerre daha k nai 
h~teğile insı:.nlıı;ın en yüksek da· 
\'asma hizmet edecektir. Lim·ol· 
nn ruhu yine hakim olacak Ye 
Amerika hiirriyet alemini c8'rl r 
alemine karşı bir kerre daha mit· 
dafaa denler arasında yer ulc<:.k
tır ... 

- l:t'ransıı libcralirnunc kuvvetle 
bagudır. Joffre, Gnllıeni, Mangbı, 
Lyaı.:tt'!y ve daha bm:ok ıdarecl ve 
mC'd"n·\'etçi kumandanlar tara.fm
dan yetl.ştlrilen bu rnilletlrr, Fran. 
sız ma.rkılsını tn ımııktııdır. On
lar, hürriyet fıkrinı taşımakta vo 
nazi zencirlerini rcdd tmektedir -
ler. llu milkt.Inr, nrızi aretinl 
miiec:slr b1r•surette redd<>debilirler. 
Çıinkü Jiitl"'r ile nrnlqrmda bir ta
lih f'Sf'ri olarak d ni .. vardır. De
nizde ise İngllt • e hiklmdır. Fran
sız imparatorluğunun AvrupaJa en 
yalnn lnsmı o1an Ş m!llı Afnka ln
gilız donanmasmın sıkı muhaf~sı 
&ltınrln bulurıdu •u !<' n Ilitl ıiıı tn
arruzund:ın masundur.' 

A !ERU\A U~ 
=-'İ\ A •J :t'AALtu·;Tı 

~ <.'\'york. 1 c A.A.) - B.:ıyan An
ne Dharc •. fac. Cormik, N vı ık 
Tımrs ge::et inde yazdı 1 ıı rn~ 
ı,u!~e. Bırlt-Şik Amcrikımın lngıl
t('re 1 hint: biı dıplom t. k ı rruza -
geçerC'?!inı t hmln e m kt r. Mu
harnr, tnarnız:ın ıılamcllrrırıı Ruz
veltm Ma~ al PetenP hı'aben ) z
dığı ve Amirı:ıl Lcab1'n l:l mdilğil 
mektupta, bUyUk clçı Phillip'in Ro
maya avdetmdc, bü1"ilk içi \·ed
delin Madriddc 1 panyauın harp 
harici kalınası şal" ı.}l lsp:ın.}aya 
gıda maddeleı; göndPrilme i için 
ynpmaltta olfluğu miiz:ıkPr lerde 
görm kted r. 

Bnynıı Cormik bu diplomatik ha
reketleri Çörçilin ltab a hitaben 
söyled'?.i nutukla nlak dar bul
makta ve yazısına öyle devam ey
lemektodir: 

"Bizim hnrbc L';tira.kimiz şimdıye 
kadnr mühimnl'ıt imaline mUnha
sır kalını tır. AmC'rikan harp ma
kinesinin tam randunanla verime 
b lıj abilnıesi için kıymetli zaman
lar geçecektir. Eğer diplomatik 
hareketler Almnn kudretini onle
miyc muvaffak olursa. Fran~a di
riltilebilin:e. İspanyanın koridor 
vazifesini görerek Cebelilttarık'a. 
bir hücuma alet olmS.S"Jla mani O• 

lunab'lirse ve nihayt".t İtalyanın 
milcad<>lcyi terki temin edilecek o
lursa, blitiln bunlar vtısi mikyasta 
m!ihimmat imaline telmblil etmiş 
olur. İngiltcrenin Fran a Uz t1nde 
nilfuzu kalmrun~t.ır. Fnkat Birle
fiı..ıt Amerikanın mildnhalesi, Alman 
lam yeni imtiyazlar verilmemesi 
hususunda VM hükfımellnl cok 
takviye etml'j olabilir." 

Fn \ ·sra DO!'f A .M iN' A 
MESAJ 

Vi§i, 1 (A.A.) Bahriye na. 

re kasten oombıı atmamak mesle
ğini bırakmamı !ardır. Filhakika 
İngilizler f,,tcml:. ol alamı Bcrlln 

lizerlnde rnhnt rahat uran lngiliz 
tayyarelcrt Wilhel.,tra e'yi, t"üh

r~rlıı Şan~I~ elik sarayı da dahli 
olmak Uzcro, çoktan bir harabeye 
çcvlrfrler<ll. Fnl<at hall<m knlhin-

Salı geces.I bOttın eimal cephe • 
sinde şiddetli bir topçu dliello'3u 
ve Skumbi nehri ctnümda bilhas
sa çok şiddetli muharebeler olmU§· 
tur. Kalm bir l!!is her iki ta.rafm 
yapmakta olduğu hava hUcumlan
nt durdurmuştur. Övle tahmin edi
liyor ki pazartesi günü İtalyanlar 
Göricenln garb'llda kitin Moskopo
lis ile Ohrl gö!Untln gnrp sahille
rinde Lin köyU arruıındaki Yunan 

den kop:ın nefret ,.e isyan hisle- menller'no bir tondan fazla bomba 
rlne İngiliz hükumeti da.ha uzun atmıı11nrdır 
miiddet muka,·emrt edehlle<'f'li mi- Yunan vr lnglliz tayyareleri 

büyUk bir faaliyet göstererek t. 

CcphedE'n gelen raporlar şimal 20.15 Radyo 
mmtakasmda bilha.'ISa menzil teş.. gt\7.ete .. i 
kilAtını methU sena etmcl·tcdir. En 26•4~ l\tnnd:ı!h. 
sarp yerl€rden yiyeccll: ve mühlm-
r.ıat göndel'ilmlştlr. Halbuki zap · 
tC(.Jllen bazı köylerde görülmUş · 
tür ki, İtalyanlar kendilerini bes 
lemek irin kedi ve köpekleri öldür
mUşlerdir. 

takımı 

19 . .f."i Şarkılar 

••0.1~ it ~o 
gınetoet 

ııo.•ıs Tt.m 11 
21.SO Konu~mu 

22.30 Aj.'ln!I 

• Madrit, 21 (A.A.) - A.mcrt anın 
Fransız hükl'.lmcti nezd r.dekl yeni bU. 
yUk elçisi Amiral Leah,; \ ~iye git • 

ı mek Uzore .Madrlte gl.'lml3tlr . 

zıı·ı amiral D"rlan ~eni . d mü
nıı.0ebetirle Fransız donanma
sına göndermiş olduğu bir me. 
sajda ezcümle şu sözleri söyle
mi§tir: 

"Mareşal Petenin yüksek 
otoritesi altında Fransa geçir
mekte olduğu bUtUn mil9külatı 
namus ve \'Ckar dairesinde ve dir~ 

l\llmnri ııaıı'atmm hir<:-r ş.-ıhcscri, 
tarihin hlrçok hatıralarla ~anh hl-
rer ~'!l.digarı olan muanam blnala
nn Almanlnnn sırf gn 11'1 in ~nl lh
tln::.slan ytiztincl n ham.be haline 
~elclil!tnı gören de,·lct ndamlarmm 
nihayet Bcrline nnt~-uağı ligsn Ue 
hitap etmek lhtly~·nı du~'lllama~ 
nnn lmldln \'ar mıdır! Şimdiye lta.
tlnr lnr;tılzler harici dilsmanlanruı 

oldnt,'tl kıı.dıır kendi nefl!llerlne ,.e 
lhttmsJanmı da galebe çalmak mu
vaffBkryetlnl ~österdller. Bel"..d 

bundan eonra dıı tahammül eder: ı 
1er! 

Hilaeyin Cahit YALÇIN 

talyanlıı.11 Lin-Elbas:ın yolu Uze
rind,. ve civar m('vzil<>rde ağır za
yiııta uğrntmıı1l::ırdır. 

Yun nlılnr ga,'l"ctlerini Lin ö -

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için 100 adet masa, ~00 adP.t duvar ve 

150 adet de meşin kaplı seyyar ki cem'an 350 adet manyatolu 
telefon makine"! kapalı zarfla eksiltmeye çıknnlmıştır. 

2 - 'Muhammen b 0 del "14,000,, muvakkat teminat 1050 
hra olup eksiltmesi 27. İkinci kanun 1941 pazartesi gi.inü saat 
l6 da Ankarada evkaf apartımamnda P. T. T, umum mtidi.ll'lUk 
satın alma komis> onunda yapılacaktır. 

3 - lsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka te· 
minat mektubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı z:ırf
larını o giin saat 15 e kadar mezkur komisyona verecnklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarda P. T. T. levazım, 1stnnbulda yeni 
valde hanında P. T. T. levazım ayniyat §Ubesİ müdürlüklerinden 
bedelsiz olrak verilecektir. (8513 - 11635) 

vecibelerine riavetkar olarak 
önliyecektir... • 

Bayram için ilave 
tren seferleri 

Ankara, 1 ( A .A.) - Haber 
- aldığımıza göre, !bayram dola. 

yısiyle Ankara • lstanbul ara • 
- sında artacak olan yolcu ihti. 

yacını karşılamak ve balkın is. 
- tirahatini temin etmek için 

2-1-1941 tarihinden itiba.ren on 
- gün müddetle Ar.kara.dan aa.. 

bahlan saat 8,20 de ve Ha.y
darpaşadan yine sabahları saat 

- j 9 da birer gündiiz treni tahrik 
edilecektir. 
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Bugün biitün ordularm ve hatta 
kııs bastmnca ailelerin hir g:ıda 

maddesi ol.a.rak kullanılan konser. 
ve et ve yemekleri ne zaman mey
dana çıkmıştJr, biliyor musunuz? 
Bundan bir asır Pvvel. Piyaı:ıa~·a 

ilk olarak konserve et ve yemek
leı· tam 1813 yılında çıkanlmrştrr. 

Fakat ondan evvel 1765 yılın . 
da bir biyolog ba.r..ı yemel{lerin i
) ir.e pişirilip sıcak bir haldıı h<>ı" 

tarafı iyice ka.ııe.lı kutular içine 

konuldukları zaman uzun müddet 
clnyandıklarınr görmüş. ~onra hun· 
larm hava temasiyle veya tf'krar 
ısıtılınca yani 1mgünkü tabirle sto 
rilize edilmedikleri zaman bozul 

dukl.a.rıru tesbit etmiş. Ve bu a -
Ilın yemeklerin çabuk bozulması -
nm sebebini hnvnyİa çok Lemn.s et 
tiıilmelerinde bulmuştu. F'flkat bu 

adamın bulu§u o zaman mevkii 
tatbika konulmadı. Ancak 19 un. 
cu asırda Nikola Appert. adında 

bir Fransız ahçısı ayni tecrübeyi 
yapmış ve piııirilmiş yemelrlerin sı
cağı sıcağına bava almıyan kap -
lar içine konuldukları takdlde u_ 

Fi A BE R - Akı;tım ?ost3.i1 

Emnıyet Sandığının şefkat 
sandığı henüz faaliyete geçemedi 
ıBa ka hüiii.nhazırlıjı gapna~ 

Ankaradan enıir bekliyor . 
Emniyet Sandığı müşterilerinin bir nususlyeti: 

tarihçesi Onlar bankada .resim çektirmezler. Çünki ... 
- Siz, bugünkü mükemmel 

zun zaman dayandık1amu görmüş. banka. binasını görüp de F:mniyct 
Bunun üzerine evvela bezelyn. ile Sa.ndığmrn bidayetten beri aynı 
taze fasulyeden işe başhyara.k tec konfor içinde çalıştığına mı zahip 
rübesini muhtelif tarzda pişiril - oluyo:rsunu:r.? Ne ge1.er efendim, 
mis ete kadar vardrrmış. Akıllı aş- ne gezer ... Şimdi .size bir resim 
RI ilk zamanlar geniş ağızh ka.lm takdim edeceğim. Orada bugünün 

1 
kavanozlar kullanmış ve ka.pak o. meş.lıur Emniyet S mdığmm neka 
larak cJa ağzı iyicP trkıyan birkaç dar mütevazı bir ba§langıca malik 
sıra mantar koymuş. Fakat biJaha 
re 1812 de cam kahlar:n nakil 
giirliikkrini farkederek teneke ku 
tularn başvurmuş. Ve böylece kon
serve kutularmı piya~ava çıkar -
mıııtır. Bu veni kPşffl bilhass..1 or. 
dulann erzak ve levazım menımp
la-rmca hoş karşılırnmı11 ve geniş 

olduğunu göreçeksiniz. 
Hayret ettiniz değil mi? San

dık işte t.nm 72 sene evvel, bu bi. 
nanın üst katındaki iki odada ku
rulmuştur. 

Resme, gittikçe artım bir ala
kayla baka kaldan. 

Mithat pa~a merhum 1868 den 
biı· istihlak sahası bulmuştur. çok evvel, Tuna valisi ik011 (Ta _ 

Bilahare keş!o\afl r v~ seyyahlar aarruf sandığı) namı ultında bir 
da konservekr<l<>n i~tifade~·e kalk küçük banka açmıı,. O zamanlar, 
mışlardtr. Hatta $011 senelerde A'TUpanm birçok yel'!erinde mo -
F..avard Parry kutup heyeti .sefe- da olan bu ismi paşa merhum, 
riyesinin kulhnmı':l oldu.~u bazı türkçeyc emniyet sandığı şekJindc 
kons0rve kutuları bulunmuştur, çevirmeği münasip görmüş. San · 
Kutular açılınca ne görül"e bı-ğe. drk, halka mühim hizmetlerde bu. 
ni"N>iniz: 1824 yılında kutııl:lra ıunduktan sonra paşayla beraber 
konmuş olan bu konservP :n'mek- tstanbula •·nııkli mekan" etmiş. 

leri (heyeti seferiye o tarihte Mithat z;aşa, tstanbula geldikten 
kutba gitmişti) hala yenecek bir sonra ayni tasarruf tecrübesine 
vaziyette hulunuyormu~. devam eLmek istemiş ve 1868 de 

Bankanın ilk kuruluşundaki ser
mayesi nekadarmış, biliyor musu
nuz? 

10 lira! 

Paşa bu parayı, kendi cebinden 
çıkararak 158.ıldrğa verrııi§, 75 lira 
tutarındaki demirbaş eşyayı da ma 
!iye nezaretinden ariyet almıf' ... 

~1uhatabım., bir lahza cff iindük. 

ten sonra: 

- İşte böylece 85 altm lira i
le memleketin llk bankası kurul
muş oldu. 75 liralık vesaitin, biraz 
sonra maliyeye iade edildiğini de 
unutmn:\'1111?., dt>di. 

Bugünkü se1·ma~·e nekadar-
dır? 

Karnı bu;ünkü men<:dni, 

EmnİY!'{ Vtıı lı~r 0İ<>t>ll'rı.,; .. T' '· ..... " !•İi"'llil;:i\tıi','. rilıi 1mn1\)()<: ~lcJ.1~11-

mı .. .,~m "'111 ., ··ı 1 • ı · • ·ı inin, l.ıv•:ı.lıırınılnn 'e c:.ocnklann. 
dan gi:ıli reJ;iıı n-··· bl lndf! ııarıı a•mnhırırıdan \'(' re.,imlerini çek-

l·~ıt.r!!ıJl~!~l!f!IJIJJljfill , . 4-M:-~· .......... 4Lı - -4""~~ - 6 ~· -- - -

Tarakçılar hanındaki (resmini gör 
düğünüz binada) bankayı kurmuş. -

tirtmek istemcınelerincl(':n llı-ri gclmif)tir ... 

kııhul edilPn tp\•ıliatın halka ikra-
zından hası· ıı faiz farkı te~kil • 

Bir pulun kıyrnetı 
Bazan bir pulun kıymeti yeni 

veya battal edi.l.mlıı olduğuna göre 
çok tahavvtil eder. Mesela bun -
da: ı yüz sene cn-vel basılmış ve 
o zaman iptal edilmiş bir pul bir. 
kaç yüz lira kıymetinde olabilir 
de, ıı.yni pulun yeni tabılarr on li
rayı bile oulmıyabilir. tşte o za -
man kurnaz sa.htek!rlar tekrar or 
taya çıkar V4a mesela pulun tlsıtü _ 
ne basrlmış olan damgayı taklit 
ederler. Tabii bir damga taklit et
mek bir pul taklit etmekten ko -
laycbr. Buna rağınen bir kuars 
lrunbası sayeainde mührün eski _ 

den mi yoksa yeni mi basılmış ol
duğunu anlamak mümkündür. E
ğer damga eski ise mürekkebin 
klğıda daha fazla. nüfuz etmiş oL 
tnast ieap eder. 

Büyük mikyasta bir pul kalpa -
28nlığı 1929 da yapıl.m.ıştrr. 

Fransız ve İngiliz piyasalarm -
da katalog fiatı 20 lirayı bulan 

Açıkgözler 

Az açrk göz, çok açık göme.., 
on lira. borç istedi. Çok açrkgöz: 

- Veririm amma, dedi, on 
beş lira olarak iade etmelisin! 

- PekAla! 
Az açıkgöz on lirayı almış gi

diyordu, çok açıkgöz yolunu 
kesti: 

- Sana bir iyilik edeyim, de
di, on be;ı lirayı birden vermek 
sana gUç gelecektir. Verdiğim 

on lirayı şimdi geri ver, öteki 
beş lirayı da sonra getirir.sin. 

tkramm sebebi 
İki kişi vagonda ahbab oldu· 

lar. Biri ötekine çok iltram etti 
ve Istanbula gelince evine davet 
etti. 

- Bu geceyi bizde geçiriniz. 

- Neye? 

- Karım bana dünyı>nın en 
cirkin erkeffei sensin der. Bari si
zi görsün de fikrini değıştirsın ! 

"on gulden' lik pulların fazlaca 
görülmeğc başland:ğı nazarı dik. 
kati celbetti. Ve bunların iyi tak
lit edilmiş mülıim bir miktarının 

piyasaya sürülmüş olduğu tesbit 
edildi. Bu kalpazan kumpanyası 

herhalde büyük bir teşkilata sa -
hipti: Çiınkti bu pullar yabancı 

memleketlerdeki pulculara satıl • 
mrş ve Holandada birçok pul me
raklısı aldatr.lmrştı. Hatta Hol -
landada bu pullar zaıflara yapış. 
tırılnuş olduklarından devlet ha -
zinesi de hayli zarar görmüş bu -
lunuyordu. Uzun a.raştrrmalardan 

sonra bu kalpazanların Fransada 
Nis civarında kurulnıuş olan atöl. 
yeleri meydana çıkarıldı. 

$ebe kenin Sividinl adındaki 

Lehli reisi ile başlrca elemanla -
rmdan olan bir YunanJt ele geç
ti. Ellerinde tam beş yüz kilo sah 
te pul bulundu. Sividiııi 18 ay a. 
ğır hapse mahkiım oldu. 

İngiliz 

Bir İngiliz lokantaya girdi. Ye. 
ı.ıeğini yedi, hesap istedi. 

Hesap puslasmr getirdiler. Bak. 
tr ve sordu: 

- Bu en sondaki rakam nedir? 
- Garson efendim. 

İngiliz hayretle garsonun yüzü· 

nf. baktı: 

- Ben seni yemedim ki para 
vereyim! 

Yerinde bir sorgu 

- Siz birinci srnıf eczanenin 
sahibi misiniz? 

- Evet. 

- Ne zaınandanberi eczacılık 

edi)orsunuz .. 
- Kırk sen.edenbeı-i. 

- Diploma.nrz var rot? 
-. Var .. İşte duvarda asrh. 
- Öyleyse ba:ıa beş kuruşlllk 

karbonat verinu:! .• 

Faydalı bilgıl --..................................... ---
insan ömrü 

Mooders isminde Avustralya
lı bir profesöı· insanların rcık 
genç öldüklerini, halbuki onla
rın bünyelerinin en aşağı 150 
sene yaşıyacak kadar sağlam ol
duğunu iddia etmektedir. Pro
fesör, insanların yemek, içmek 
ve eğlenmek hususmıd:ı itidal 
göstermedikleri için bizzat ken-

edh·or. 

Emniyet Sandığı bugün kendine 
2 milyon lirad::ın fazla bir ihtiyat 
akc•<:ııi idhar etmiştir. 

Bundan sonra muhatabımla tek. 
nı!; mevzulara gectik. 

Emnıyet Sandtğı, ihtiınalıit ve 
e;:has üzerin<" iş görmezmiş. Ban
kanın bütün hususiyeti burada~· -
ıtıı.;;. KrP.di yok. Borç mu alacak . 
aınız, gelsin mücevherler. devlet 
tahvilleri, ha··· le bonolarr, em
Hık ! Göbeğiniz çatlasa Emnivet 
Sandığından, teminat mukabilinde 
on pal"a alamazsınız .. 

. Sandık, gayrimekul sahiplerine 
uilerini ~ehırlemekte oldukları , 1 . 'k' 1 aJı: Ü 
. . . . . on, ~t' :ıı ve ı ı sı>ne o m zere 

fıkrındedır. Alım, bilhassa han- tir; tiirlli vade ile boıç para ver -
gi gıdaların insanları zehirledi- ml'ktc dir. Ev satınalanlnra on se. 

ğini henüz tesbit etmemişse de ne müddetle borç veriliyor. Ayrı
yirmi sene kadar sürece1

' çalış- ca. sandılt alacağı ve ya yaptıraca· 
ma ile .. b~~- kabil olacağını ve 1 ğı !"ı·I ıpo .. tek etmek suretiyle va _ 
beşer omrunu uzaltma sırrının tandıı~lara ikrazatta bulunmakta
keşfed;leceğini söylemektedir. ·, dır. 

Fakat profesör Mooders bu-
1 

_ Sandığın iştigal me,:zuları 
gün 80 yasında olduğun& göre ı bütün bunlar mı, dive sordum. 
keşfinde muvaffak olması için ı - Avrnpada olduğu gibi biz
önce kendisinin 100 yaşına ka-

1 

de de bir (fefknt sandığı) ku

dar yaşaması lazım. rulması düşünülmiiştü. Mevzu, 
------------------...:--------- Ankarada tetkik edilmektedir. 

· ·ı · ı · sn, 

Ilı: 
- Bir zaman 'benlmlo evlenmek lst.edlnlz, bf>n lsteıuecıım 

mumnuzf 
- Evet, Sizden kalan en Jy.i Jıatua da bu.dur, 

hatırlıyor 

Maamafih. biz yılbaşından iti
baren faaliyete geçecekmişiz gi
.oi hazırlanmıştık. Henüz bir e. 
mir gelmedi. 

- Şefkat sandığından mak:::at 
nedir? 

- Rehinle para vermeyi, da
ha popüler kılmak. Mesela başı 
sıkışan herkesin ceket, sapka, 

ayakkabı, ve sair küçük eşyayı 
ipotek etmek suretile sandıktan 
üç, beş lira para almasıdır. Bir 

kaç sene evvel, Parisin şefkat 

sandıkların& bu suretle terhiıı 

edilmiş 3 milyon parça eşya var
dı. 

-Başka? 

- Başka? Başka ne olacak?. 
Sahi, bizim bir de (Halk satışla-

rımız) vardır. Burada da halk, 
tellallara muhtaç kalmadan em
lakini satabilir veya emlak sa-

tm alabilir. 

Muhatabım, verdiği izahatı, 

müşahidelerlete\•sik ~tmemi mü 
nasip görmüş olacaktı ki beni, 
bina dahilinde küçük bir seya
hate davet etti. 

Emnfy.-t SnrıdığmJ İi111"" 

Mlthat l)a5a merhlUll 

ımnıııi T'ıt<:ıı. m"rlıum, Emn!~d 
snnd:ğını bu hinanın ii<tt katında 

iki penccrı--.ini ~ördüğünüz odada 
,e (10) altın lira sermaye ile 

kurmu,tu ... 

Temiz holden geçtik. Gije]e
rin önü kalabalık. Borç para. 
veriliyor. Mü~erilerin eksı:riye· 
ti bayanlarda. İc:;lerinde ' eı:-~, 
Bobstil, züppe evlatlaı ma lüks 
temin etmek için "baba ~·aJı-

garlarr" m rehin Yermi~ c kat
lananlar bile var ... 

Emniyet Sandığı "müd -. i n
lerinin", diğer "banka nıil~t"ıİ~ 

lerine" benzemiycn bir tu- fla~ 

rı da şu. Resim c;ektirtmi ·oı -
lar ! 

Muhatabım. anhyamadr:;ır.ıı 

görünce iz~ h etti: 
- Çünkü. dedi, ekseri bayan

lar, kocalarından veya evlatla
rından gizli olarak rehin •ri
yorlar. Gazetelerde resim çrkH
tıp da ele geçmek isterler mi 
hiç? ... 

Reşat ı.llrlhmu 

Haberin bulmacası 

i ı-~.+--+-

ı l--~-1--+-
3 1--1--1--<ı.-1--
lt 

s 

' 1 

e 
9 

11 

SoldllJI sağa: 
ı - Camiin kulesini aşıran (iki ke· 

litne), 2 - İnsan, gürültU. 3 - Yenı· 

çerilerin arasıra devirdikleri, cüç bu· 

Iunur. ' - A..merikada blr nehir, bir 
eda.t, 5 - A.ymm oturduğu yeri.o. l r 
si, boş ve manasız şey, 6 - Bir eda 
tm tersi, bir emir.nota, 7 - hatırla

ma, ekşilik veren, 8 - İlim, tah ı 

edau., körfezin tersi, 9 - Çmgırao, 

yemeklerle beraber yenil-. 10 - Ri 
coğrafya tabiri, ecdatlar, 11 - Mu \ 
yen bir devirde doğmuş olanlar, a,_y 

beden iki harf, yemek. 

Yukardan ll°:'aJtı: 

ı - Uzun bir yazı kaleme alan (1 
ki kelime>, 2 - Yok etme, pek ııey• 

rel> ele geçer, 3 - bir kadın ismi .,e· 
hir nakliye vasıtas1nrn tersi, 4: 
Eski bir Mısır Firavunu, 15 - Bır 

ayının ters!. milli 6 - Arkad"§, dootç11 
tavsiye, 7 - Büylik zil, inea.r, 
nazik kılının bulunduğu yer, lkmh 
8 .- Hazır, bir ı;e§it slis'ü. 9 - TaV"l 
ğıın bir kemiği, azılr sel!, ıo - l<:tlk 
bal, siya.h, 11 - Sarhoşun ba~ 

70 numaralı bulınac.amıun halli : 
1 - Şekerlseven, 2 - Adana, Alet, 

8 - Rivayet, R, Ç, 4 - Ab, Yerı 
ci, IS - B, Biten, Kal, 8 - !ta, K 
K, Me, 7 - Çe§id, Kelek, I - B a, 
Ödemek, 9 - Narin, Sahan, 10 - • 
det, Nine, 11 - Kanan, Tim. Y, 



- Oh .. nziz dostum .. Rica e. 
d rim. Sakin olunuz! .. Bağırmağa, 
ıiddet ve şiddet<' mahal yok!.. Du 
nm b:ıkahm, fı:i anlryahm !.. Han 
gı casuslardan, kimden bahsedi -
yorsunuz'L 

- Affedersiniz, azız dostum, 
galeyanımı mazur görün!.. Sizi ta
riz ettiğimi biliyorum!.. Fakat ar. 
ttk baska çare kalmadı! .. Gunler 
ienbcri memleketin selametı na -
nına bütün tC'şkılatımızın en bü 
'U.~ e>h€!mm1yetlc takip ettıklcri 

ir casus, hüküm"t crkô.niyle bu 
;adar gafil hır !7('kilde görüı;e_ 

mez! .. Artık buna tahnmmul edl 
rmez' .. 

Sekret r zorla kolumdan çekip 

eni hır koltuğa oturtmaya çalı -
ırken: 

- Fakat, azız dostum, sakin 

konusahm. Hiddete ne luzum var? 
Mademki mC'mleket mcvzubah. tır. 
'Jakul şekilde oturup konuşalım .. . 
Anlıyalnn, kuzum, ıica ederim .. . 
mesele nedir? .. 

- Mesele .simdi sizin başvekile 
girip ya beni kabul etmesini, ya 
yanında bulunan ca.sus kadını der
hal tevkif ettirerı>k dısa11 atması_ 
:u söylemenizdir!.. 

Bıçare sekreter oturmuşken tek 
rar helecanla ayağa fırladı: 

- J.'akat imkanı :>ok! .. 
Diye bağırdı. 

- İşte bu lın.kanı yaratmak lli: 

zım: .. Bu imkanı yaratmanız la -
zım!.. !sted.iğim budur!.. 

- Başvekılln imdi yanına gir
mem kabil drğil ! . 

- Niçin? .. 
- Çıinkti p k mUhim bir mUza 

• red dırleı, erkfinıharbiye reisi 

ır m ı 1 öri.lııüyorlar! .. 

- 1 ı 'l:a' .• Benim de tal bim 
ılhascı.ı bu m hr m meseleye t -

allük e-dıvor! .. Bö)le bir mahrem 

m s le )oktur! .. 
thti)ar sekreter yUzUme deh -
tten büyümüs gözlerle bakarak: 
- Fakat s·z çıldırdınız mı? .. 
N'eler soylü)orsunuz?.. Nasıl 

t'ahrem mesele yok!.. Hılkfım t 

kokündt!n sallanıyor! .. 

Diye bağırdı. 

- Elbet sallanır! .. Elbette sal 
lanar.ak '.. Çünkü Polonyayı bu 
saniyeden iubaren düşman idarı' 

C<Iiyor ilüşman !.. 

Ben ( diıc:man) diye bağrrd '·ça 
zavallı 8{'1-.7ct.cr olduğu ycrd". vü· 
zUne tabanca sıkılınms gibi "I 

rayıp duruyordu. 

- Düsmuı mı? Fakat neler 
EÖ)'lUyorsunuz 7 Dü!'tllan mı? d'yc 
kekel .. mekteydi. 

- Evet! .. F...n bü:ı,ilk, en gad

dar! .. En kana susamı dü man! .. 
Polon)anın dü.<jmanr! Cani dU~ · 
manı: .. Valcrka! .. Valeska! 

Sekr.eter bu ismi i"'itir Uiitmez, 
s.:ıpsarı yüzüyle. act acı gülmeye 
basladı. 

-· Şımd.i anlaş;ldı! .. dedi. Hay 
Allah iyiliğini \'ersin!.. Demek 
bütün bu patırtmız Vales!rn ıçin 

öyle mi? .. 

- F.vctl.. 

Sekreter, yUreği rahatl:ımı bır 

ş~cıldo bön bön gülme .n de -
vam etti. 

Sonra geni bir nefes alarak 
koltu - ı ot urdu. 

O 1•• \' il hı yüreğımi f na 
halde o)'natmı tınız! 

Dedi. T~ ız V&l im kin e 

r s 1 terin bu so ukk n
lılığı b ni n t "ı donduı du. H y 

rPtl : 

Mahal mi :>ok".. d )'e sor-' 
dum. .n? .. 

ı 

cumhurr ... l<' konu. u or' .• 

-· O~hUl'eisile mi? 

Bu suali o kadar korkunç bir 
sesle sormuşum ki fütiyar sekre_ 
teı· ilic:mış oldu!;'U koltuktan 
az kalsın yere düşüyordu. 

Korka korka yüzüme bakarak, 
bön ve derin bir hayretle: 

- 1'...vet, cumhurreisile ! .. diye 
kekeledi. 
Elımde sallanan cldıvcnleri ma. 

saya vurdum. Sonra frrlatıp karşı 

koltuğa attnn. 

Cebimden cıg0 ra tnbaknsını çı . 

knnp bir c"gnra yaktım. Bacak 
bacak ıistı.inc attım. 

S krcter hayretle bu hareket 
1 ı ime şaşkın şaşkın bakıp c'lıır • 

maktaydı. 

f:igaramı yaktı> bir nefes rektik. 
ten sonra, demin bır hiddet ve a_ 
snbiyrl buhranı içinde bağırıp ra. 

gırnn sanki ben değilmııılnı gibi, 
tamamiylc dc-ğil-lik, sakin, yrrttcı 

bir istihzayla : 
-- Muht rem SC'kreler cenapla. 

rı dostum!... Şimdi sizin · 
le havadan lıalıııPdebıliriz ! .. eledim. 
Eylül ayında olmamıza rağmen, 

acaba, bu sene v ıkil.<ıiz kur yuğa. 
cak mı d<.'rsiniz? .. 

Karşımda acınacak bir harret 
içinde şa.şırıp kalan zavallı sek • 
rı::ter, dudaklarında gülü§ü don _ 
muş, afal afal yUzUmc bakıyordu. 
Ben clgaranu d~rin derin cekip 

ağzımdan havaya halka halka du. 
man salıvererek: 

- Evet .. dedim. Konuşacak baş 
ka bir ı;eyimiz kalmadı. Havayı na 
sıl bulu) orsunm:, nıuhtC'rcm dos _ 
tumuz ... C'f'vap \'erscnize? 

Aziz dostum ihtiyar sekreter 
benim o anda hüngür hüngüı ağ. 
lıyac"k bir vnziyetlc oldu!!wnu 
ancak 1) vakit hissetmıı:ı, o dn son 
dC'receı müte "ir olmuştu. 

Hic cevap vcrmcdı. 
Hiç cevap \·ermcdC'n acı acı ve 

sonsuz bir yeislE' yuzume drı in 

derin bakmakl., iktifa eti i. 
fk"miz dr susu:.orduk. 
lkimiz dr göz gözı> bakışarak 

susuyordı.ı ;, Bu fnıküt. yemin ede. 
rım kı a ·ıı:.ordu. 

Bir stikiıttan kan sızdı~nı ben 
hayutmıda ancak b iyle bir and:-ı 

hİ.'., ttim. 
l<nn sızıyordu bu sükOtlan ... 
Sl)nı a, cigarnmı, sessiz h ckınk. 

lar gibi, yudum yudum irmPğe 

dPvam ettim. 
Bir d:ı.kilrn son ı a, gitme it ıı:;crc 

ya a kalkmıştım. 
tht.ıynr dostum, bıı olu lıa ınd:ı 

mişiz )i \'C sanki beni tazh e e_ 
diyormuş gıbi ı>llcrimc ntılıJl uzuıı 

uzun ~·ktı. 

O v kit ci ~aram du,l.,ğ m -ıa. j 
paıd( ımi.ı 'l ou'.!mel!"rini ilikler . 
ken ihtiyar rlostuma: 

- Onu ba vekfı.IC'tten çıkar 

çıkmaz tekrar t cvkif edl'ce;':!ım ! .. 

Dcd·m. 

Zavallı s<'krctcr bir daha yerin_ 
den fıı bdı. 

- Oh! .. Asl:ı!.. Sakm!. 
n:ye bağırdı. 
- T vkif cdC'ccğim ! .. 

- S ZC' ynlvaı ırım !.. Böyle' bir 
ş ye kalkışma~ıııız! .. 1ş isten ge<;. 
miştir! .. HükfımC't biribirlne gl _ 
rer. Nekadar nazik zamanda ol . 
duğumuzu takdir ediyorsunuz, u _ 

marım ! .. Az.iz sevgili dost unı ! .. 
Saltın böyle bir ş y yapmayınız! .. 
Ü~ le bir zamandayız ki.. ~iki. 
b iki varın 1 iki de bu gece har. 
be glrı~oruz! .. 

-ı::-

Uil! ,J \POX C \StSUr\l'X 

~m.: ut:ı.ı w~.\A ı-ı ... 

~r uz tır y ı C'. ydstc>n adetiı. 

yordum. 

bc-ııl yılcl 'rını 

'anın en hilcra 
hır t ksi aranı 

(De\"3mı ,·ar) 
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RAB ER - Ak..,am Postası 

Denizcilik -------
Am e rika 

donanffıası 

Dünyanın en büyük ' 
deniz kuvveti 

olmak yolunda .. ~ 
Demokrasi ccphesinıı. ,azan· 

ması için şimdiki halde bu <"ep
henin muazzam bir siah ve mii 
himmat fabrikası halinde faalı
yette bulunan, fakat Alnıanya
nın g:ı.lip gelmesı ihtımali mev
ztıubahis olduğu takdinlc harbe 
gireceği Ruzveltin ge<;en pazar 
günkü nutkund.ın da ı;arahat!ıA. 

anlaşılan Birleşik Anıerıkıı de
niz km\'eti bakımından :,11 un 
aşağı yukarı hiiyük 13ritıi:R de
recesinde büytik bir don;ınıı ı. a 
sahip bulunmaktadır. \'c douın
masınm mecnııı loıuıjı bir bu
çuk milyon tona ~akındır. 

-----

Birlc~ik Amerikada donan
maya lazımgelcn ehemmiyet an
cak 1S90 dan sonra verilmiye 
baslanmıştır. O zamana kadar 
donanmanın yalnız te<lafi.ii bir 
rolü olması, sahillerin ve' deniz 
ticaretinin himayesiyle iktifa 
etmesi lazım geldiği kanaati ha
kim bulunuyordu. Bilahare de
niz hakimiyetini elde etmek için 
rakip devletin deniz. kuvvetini 
imha etmenin ve binaenaleyh, 
donanmada taarruzi bir g-aye 
gütmenin zaruri oldu~u prensi
pi kabul edilmiş. Birlc>~ik Ame
rika. 1891 de denize indirilen 
lllrıinc. zırhlrniyle kuvvetli bir 
domırmaya ..:ahip olmak yoluna 
girmiştir. 

\ 'k •••• 11 l ( 1 k no t ( ••J,n'\"tıı•ı" \n, ~·,·~, r<' ••l'llllci n.HHlfTH\ lrnnnt ..... • mcrı aı::ıı .,,,•ı t on 11 c \ <' ., a~·~·nr<' :•~ ı~ an , ~ " " " ... ~ ' 

1904 · 1905 senelerinde deni· 
ze indirilen 12 zırhlı ve i zırhlı 

kruva7.Ör ile Birleı,ik Amerika 
deniz ku\•vcti bakımından dün
yada iiçüncü dt'rcceyi almıı-;, o 
zamrınki Cumhurreisi Teodor 
Ru~\·elt "Sulhun garantisi iein 
Birleşik Amerikanın bil'iıwı sı

nıf bir harp donanmasına ma
lik olınası lazımgeldiği" prcnsı· 
pini ıni.ıdafaa etmi~tir. Aynı se
ne Birleşik Amerikrı ilk defa O· 

J::ırak Pa~ifik Okyanusta bir do
nanmasını bulundurınıya başla

mıııtır. 

Umumi harbe takaddüm eden 
senelerde Birleşik Amerikadıı 

donanmıya verilen ehemmiyet 
kuvvetini kaybetmiş. fakat I fil ı 

nesine diinyanm üçüncii de
, de kuvvetli donanma.s•yle 

ren Amcrikada deniz inşaatı 

faaliyeti o sene tekrar cnnlan
mıştır. Bununla tera her l!H 'i de 
Jngiltere :}2 zırhlıya ve 10 s:ıfı
harp kruvazörüne Amerika do
nanmasında ancak 1 1 zırhlısı 

bulunmuştur. Amerikanın o ta

rihte bir tane bile safıharp 
kruvazörii yoktu. f ngiltcrcnin 
970 bin tonluk safrharp gemisi
ne mukabil Birleşik Amerikanın 
ancak :J55 bin tonluk safıhnrp 

gem isi vardı. 

Umumi harbiı;;ı sonunda vazi
yet değişti. :\Iütareke sıraların
da İngiliz donanma.;ı 3 mil
yon 250 bin tonluk 1:151 harp 
gemisinden müteşekkildi. Fu.kat 
Alman donanması "intihar'' e
d i n c c 1 ~iitcre donanması 
sulh zamanı ihtiyaı;larına göre 
tenkis ctmiye başladı ve birkaç 
sene içinde bir buc;uk milyon 
tonluk 657 harp gemisini ve bu 
arada umumi harbe iştirak et
miş, 18 zırhlıyı silahlarından 

tecıid ve kadro harici etti, kıs
men de hurda demir elde etmek 
üzere bozuldu. Birleşik Ame
rika h;e lııırp gemhıi i~aatına 

devam ediyordu. Öyle ki l!l20 

- 1921 senelerinde Amerikanuı 

27 zırhlısına ve 6 safıharp kru

\'azöı iine (1.146.000 ton) muka

bil lngilterenin 22 zırhlısı ve 12 

safıharp kruvuörü (973.000 

.. ... 

ı :iOO t.ontuk ve 36.:J nı ll ııUratJrul ı• 

.\mı•ıl' ·· ıl ... troye~,.;. ·lı-n hlri • 
ıfr11l7f' Tncllrllh 1«•n ... 

ıl:ın ı.:n·t'rkt•ıı ... 

kahların inşasına ba.şlamış bu
lundukları zırhlılnrdan daha bü
yük. silahça \·e sür"atçe daha us
tiindü. Amerikalılar bir çıkm:l7..;ı 

giı diklerini anladılar. Yarışa de
vam \'e da ha büyük zırhlılar in

şa etmel<'l'İni icabettirıyordu. 

Bu kadar büyük zırhlılnrın i"e 
Pıınama kanalındıın. yani Pnsi

fikten Allantiğe si.ir'atlc geçme· 
!erine imkan yoktu: bu zırhlı· 

!arın Horn burnunu dolaşın!\ 

!arı icabcdccekti. Amerika do
nanması elindeki c;ok kuvvetli 
Panama kanalı str.atejik kozu 

nu kaybediyordu. 
Bu v:ıziyet Birleşik Amerika· 

yı 1921 de büyiik de\"lctleri Va
~ingtonda bir deniz silahlarım 

tahdit konfeıunsına çağırmıya 

sevkctti. Uzun mü1,akereler ve 

mi.innka~alardan 8onra bu kon
fcı anı>n i~tirn k eden beıı devlet. 
<fn~iltC>rc. Birle~ik Amerika. 
Japonya. ttalya ve Fransa l oo
n ınmalan~ıın t:ıhdidi hıısusun

th mut·ıbık k:ıldılar ve me~hur 
"5 - 5 - ;3 - 1. S. 1. , . " prensi pi 
kabul edildi. Yani Birleşik A· 
mE'rika ile İngiltere clonanmaJu· 
rı mfüavi olabilecek . Japıııl\'3 
donanmasının lngfüz \"e) a Bir
leı-ik Amerika donannınlarınn 

nisbrti btı donanmaların nwmi 
.... • - lx'~t e uc:u ni8bctinde olacak. 

J<'ransn \"E' İtalya ise aynı kuv-

İ wtte olabilccc-k. fakat bu do· 
' nnnmaların tn~iliz veya Ameri

ka donanmalarına nisheti bcc:C' 

• nazaran 1. olacaktı. 
1 nıı:iltere bu anla~ma ile 11 /J bııı 

tonluk zırhlıyı vaktinden evYcl 
' kadro harici çıkardı. Birleşik 

Amerika da inşasına başladığı 

gemilerden cem'an 195 bin ton 
tutan bir kı:;mmın in~aatından 

vazgec;ti. Birleşik Amerika böy-
• lece büyük Britanya ile aym dc

re<"edc kuvvetli bir donanmaya 
sahip bulunmak hakkını elde et
mİE; oluyordu. 

1937 de Jap~>nya. Vaşington 

33100 fnnhık \ rıı<'ıilrnn 11 rhlı .., ı konferansı mukarreratını tanı-

"Pı•ıııı ... yh nni:ı" l'ıuı:ını:ı ~.aırnlmda 

ton) vardı. Birleşik Amerika 
donanmaca dünyanın en kuv
vetli devleti olmak yoluna gir-

• 1 
mıştı. 

Ancak. Amerikanın deniz in
şaatına devam etmesi ve donan

ması 1914 de küçük g<'miler ha
riç, yalnız zırhlı ve kruva~hr o-

larak 570 bin tonken 1922 de yi· 

ne büyük gemiler bakımından 

987 bin tona çıkarması İngilte

reyi harektesiz bırırkmadı. ln

giltcr~ de inşaata başladı ve g-e

niş bir deniz inşaatı programı 

hazırladı. Yeni inşa edilecek İn
giliz ve J apon zrrhlılart, Ameri-

madığmı ilan edince ve dünya 
vaziyeti de karışınca Birlesik 
Amerika yeniden çc.~. geniş bir 
deniz inşaatı programı hazırla

mak ve dünyanın en kuv\'etli 
donanmasına sahip bulunmak 
üzere faa liyete geçt i. Cumhur
reis Ruzvelt 1938 de Amerika 
doanmasmı r üroe yirmi nisbe
tinde takviye ıc:ın kongreden 
tahsisat istedi. Kabul edilen bu 
kredi ile 3 zırhlı, 2 ağır kruva
zör, 2 tayyare gemisi, 8 hafif 

kruvazör, 25 destroyer. 9 deniz
altı gemisi. 1000 deniz tayyare 
ve 22 yardımcı gemiden mürek

kep muazzam b ir donanmanın 

inşasma başlamıştır. Bu prog
ram. son iki ~ne içinde geniş 

mik~ asta iliı velerle tadil ve ta.k· 

viye edilmiştir. 
ılı • • 

Birleşik Amerikanın elyevm 
me\'Clll deniz ku' ,·etine gelelim. 
Donanma kadrosu şudur: 

15 safıharp gemisi ! 464.300 
ton). 6 tayyare gernısı 1131.500 
ton ı. 18 ağır kruvazör ( 171.200 
ton ı. 19 hafif kruvazör ( 160.500 
ton 1, 22, destt'oyer ( 285.065 
ton). 6 denizaltı kruvazörü 14 
bin 170 ton ı. 90 denizaltı gerni

sı ı i0.215 ton). 
Birleşik Amerikanın buni.or

dan başka birçok yardımcı ge
m ileri, 1910 içinde donanma~ a 
ıltihak etmiı, bir a.~ır kruvazö
ı·ü hulunmaktadıı. S snftharp 
gemisiyle 2 tayyare gemısınin 
ve 4 ağır krm·a.:e;tiriin ikmalleri

ne hummalı bır faaliyetle cah
şılmaktndır. İnşa edilmekte o
lan safıharp gernılerindcn ikisi 
45 er bin ton hacminde \'C 12 
tane 406 milimet1·elik toplarla 
mücehhez :.;o mil si.ir'atindc de
niz ejderleri olacaktır. Diğer 6 
safıharp gemisi ise 35 - :~6 hın 
ton hacimlerinde ve 9 ar tane 
IOG milimetrelik toplarla ınü

C'Chhez ve 2 mil sür'atindc ola

ca ktıı. 
Inı:a halinde bulunan diğer 

hnrp gemileri şunlardır: 
SC'ki?..er bin tonluk 2, altışar 

bin tonluk 4 hafif kruvazör, bin 
altı yüz otuz ila 1570 ton hacim
leı inde :m uestroyer, ıs deniz
altı gemiı>i ve müteaddit yar
dımcı gemiler ... 

~Icvcut harp gemileri ve reni 
inşaat programı ile Birleşık A
merika dünyanın en büyük harp 
donanmalarından birine malik 

olmak yoluda ilerlemektedir. 
istikbalde lngiliz ve Birleşik A
merika donanmalarının işbirliği 
yapmaları takdirinde bu iki de,·
lctin mUsaadcsi olmadan "deniz
lerde balıklar. bile dola~anuya

caktır !" demekle pek büyük bir 
miibalağa olınnsa gerektir! 

-.S. 
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1& 
Bina §imdi epey harap bir hal- zehlr içerek kendJsioi öldünnü~-

deydi. Ça.tmm ancak bir kısmı tür. 
ınevcuttu. Her taraf toz, örüm • 

celt ağı içindeydi. 
Makt11I iki yüzlü bir ha.ya.t mı 

yasryordu? 
Zabıta onun, haydut Al Vudun 

a.ı~<.adaşı olduğunu sanıyor 

Al Vud gibi, her an polisin bir 
baskınına uğramak ihtimali olan 
bir adam için bu eski fabrikadan 
daha münasip bir gizlenme yeri 
bulunamazdı. Binanın bir tarafı 

~hire. öteki tarafı ise boş a.ra -

Ziıye bakıyordu; icabında iki yol
dan da kaçmak mü.mkündU. 

Al Vud gazeteyi hiddetle buruş

turup yere ata.raK. homurdandı: 

Çete efradın.dan birinin ke§f et. 
Dıesinden sonra Al Vud burasını 
çete.sinin bir nevi umumi karar • 

<- dılu ve adeta bir kale haline ge
tinnişti. Nehir tarafmda, dışa.rdan 
pek belli olmryan bir kayıkhanede 
çok süra.tli birkaç motörbot her 
ilıtiına.le karşr ha.zır bulundurulu
Yordu. 
Binanın içindeyse müdafaa. ba • 

kmunda.n. hiçbir şey eksik değildi 
Mitralyözler, tüfekler, hatta. bom 
balar bile vardı. Bunlar muhtelü 
Yerlere ycrl0titiriliP gizlenmiş, çe. 

~ efradından herbirinin bir taar
l'Uz vu.kuunda nereden ateş ede" 
ceği evvelden tayin olunmuştu. 

nutun bu tertibatın drşardaıı far. 

kedilmlyecek şekilde alm.dığını söy 
lemeğe tabil lüzum yok. Hariçte. 
kiler için burası met.rfık bir fabri

ka mahiyetini kaybetmiş değildi. 
Diğerlerine nazaran daha geniş 

'Ve istenilen tadilatı yapmağa mü· 
sa.it olan eski fabrika müdürünün 
dairesini Al Vud kendisine tahsis 

etmişti. Senede kendisine birkaç 
)'ilz bin dolar getiren geniş teşki. 
lltmı buradan idare ediyordu. 
lfaydudun en emin telakki ettiği 
huaust a.part:mıam buradaydı. 

Al Vud o sabah fena halde si. 
tlirliydi. Elleri a.rkasmda, ağzında 
hır cigara bir aşağı bir yuka.n do
laşıyor, etrafmdakilerden hiç kim-

ses çıka.rtma.ğa cesaret edemi • 
~rdu. Haydut söyleniyordu: 

- Baterkop öldü ve Ohaga.n 
nı~uf. güzel bilanço!.. Budala _ 
lar meslekte acem.iymişler gibi 
kolayca enselendiler. İyi oldu, bu 
dalalrklan yüzil:nden bunu hak et
hllşlel'di. Asıl üzüldüğüm şey klii· 
bün ya.ıundaki gizli yerimizi bı -

l'alona.ğa mecbur kalmamızdır. Az 
kaldı b.lz de ya.k.alamyorduk. 

Bütiin bu işler ba.şmırza hep şu 
tnen.debur Sven yüzünden geldi. 
~di, ondan haber var mı? 

- Evet şef. Bu sabahki He • 
l"a.lda balını, ona dair sütun sütun 
Yazı var, 

Al Vud, gazeteyi muavininin 
elinden ka.parca.mna aldı ve oku -
tnağa başla.dl. Birinci sayfa.da bü
)'ük harflerle ya.zili bir haber de.'.t'. 
ha.ı dikkatini çekti: 

koznıopollten Klöbü direktörünün 
esrarengiz bir ~kilde intihan 
Bu serlevhanm altında nispeten 

küçük harflerle diğer serlev'halar 
~lanmıştı: 

Bütün kibar A.lemtnde çok ta.. 
blJUnış bir ~yet ola.n 1'1r. Sveo 

- Bu gazetecilerin de Allah 

belalarını versin! Yapacak başka 
işleri kalmamış gibi beni dillerine 
doluyorlar. Ba~"!rl.a gelenler kafi 
değilmiş gibi bir de ismim etra . 
fmda rek18.m yapılıyor! 

Korkunç hiddet buhranlarından 

birine tutulmuştu. Eline geçen ilk 

şeyi, kıymetli bir kristal vazoyu 
kaldinp yere atarak paramparça 
etti. 

Riçardson çekine çekine: 
- Hiddetlenmeyin şef, d<'di. 

Böyle manasrz hiddete kap·lınanm 

ne faydası var ki! 
Bu Sôn derece ihtiyatsızca bir 

müdahaleydi. Al Vudun delice bir 

mukabelesini davet edebili'rdi. Ne
tekim öyle oldu. H ı-.·dut, eliru 
pantaıonunun arka cebine attı, 

tabancasını çekmeğe davrandı. 

- Bana nasihat etrneğe mi 
yelteniyorSun? Manasız hiddetler 
ha? Hele tekrar et, beynini patla. 
trrnn! 

- ly.i düşünürseniz böyle yap. 
m.a.zsmız şef... Size yaptığım hiz
metleri hatrrlaym ve manasız hid-

detlere kapılmazsanız hizmette 

bulunmağa bundan sonra da de . 
va.m edeceğimi bilin. Size sa.kin o. 
hın derken iyiliğinizi düşünmüş -

tüm. 

Emrindeki haydudun sil.künet 
ve soğukkanlılığı Al Vudu da ifr 
dale sevkett.i. Hiddeti geçti. RL 
çardsonUn omuzuna ahbapça. vura. 
rak: 

- Hak1rsm, dedi. Hiddetlen

mek para etmez. Hayat mütemadi 
bi.'r mücadele dem.ektir. Biz onu ' 

karşımıza. çıktığı gibi kabul etmek 
ve yılmadan karşxl 1ma.k mecburi -
yetindeyiz. Öyle değil m1? 

- Evet şef: 

- Fakat ne de olsa insan iki 
kıymetli arkadaş birden kaybe • 
dince üzülüyor. Bununla beraber 
Ohagant bulunduğu yerden çıkar. 

makta gecikecek değilim. 

Fredi, şefinin hiddetinin yatış
masından istifade ederek merakl
OI izaleye te§eıbbil.s etti: 

- Kozmopoliten klübü hisf>e • 
darlrğı dolayısik t>le geçen olduk_ 
ça dolgun bir paraya gelince ... 

- Kaybolup gitti tı:ı.bii. Fakat 
ben şimdi bu menbadan on misli 
fazla hasılat 6ctirncek bir proje
nin peşindeyim. Harikulade bir iş; 
senede iki tn:lyon dolar su için -
de !.. Ne dersin iz arkadaı; la r? 

- Fravo şef, anlatsanıza ... 

(Den.mı var) 

·· Topkapri· Sarayırxa ·· gireı:ı - ~"· 

CAsu.s: L.UKREÇYA 
· Dördüncü Murad'..devrinde . bir .. Venedik .. · "val esinin km . 

. . . · ·~· · ·•. ·· .• • ~ - - -· ,~· - , _·,,.;. . . . · . . ~ / . r · ·\·,. • 

·Yazan: · ısK,ENDER F/··SERTELt.. 

- Niçin? .. Ona ben eV!at gibi 
bakıyordum. Hastalandıysa, kaba· 
bat bende değil. Efendimiz bunun 
için beni tekdir mi edecek? 

- Eh.. olur ya. "Verdiğim bir 
kUŞa bakamadm .. hastalandı. Ya 
tın bir çocuğa nasıl bakacaksın!,, 
derse .. 

Lukreçya birdenbire hayretle 
haremağasmın yüzüne baktı: 

.. - Neler söylüyorsun, Cevhera· 
b? Efendimiz benden bir çocuk 
nıu bekliyor? 

- Öyle ya. Bunu hala anlaya 
tnadınız mı? Efendimiz size bu pa· 
I>ağ.au ho§wıa mı verdi? 

- Demek ki beni denemek için .. 
öyle mi? 
-Şüphesiz .. 
Cevher ağa gittikten sonra, Sul 

tan Murattan bir haber geldi. Bir 
başka haremağası koşarak: 

- Aman sultanım, çabuk ol! de 
di, efendim.iz seni bekliyor. 

- Ne var .. şerbet mi istedi? 
- Hayır .. hayır .. çabuk gelsin, 

dedi. 
Yıldız çarçabuk hazırlandı .. Ha· 

remağasm.ın peşine takıldı. 

- Nereye gidiyoruz? 
- Bahçeye .. 

Efendimiz, bahçede mi? 

H A B E R - Akşam Po~ 

O hcldın 
duyduğum istek büsbütUn şid

detleniyordu; o da bunu bilmi
~·or değildi. 

T 

Nevinle evlenince, yalnız sev
diğim bir kıza değil, aynı za
manda paraya da kavuşmu§

tum. Karım zengindi. O vakitleı 
ben yirmi iki yaşındaydım. Ço
cukluğumdanberi yetim olarak 
yetişmi&tim; bankada ehemmi
yetsiz bir katiptim. Fakat ya
kışıklı idim. Doymak bilmez bir 
ihtirasım vardı; oldukça da a -
taktım ve bütün bunlar Nevi -
nin beni, vaziyetleri çok daha 
parlak olan gen~lere tercih et
mesine sebep oldu. 

Bir gün yazıhaneye gelmedi 
ve telefonla hasta olduğunu bil
dirdi. İyileşinceye kadar evde 
kalmasını söyledim; fakat bü
tün bir gün onu düşüncemden 

çıkararnad!m. O gece yemekten 
s0.,~-ı d a :tık yerimde duramaz 
olmuş, onu görmek ihtiyacı ben
de r"il.hııt ve huzur bırakmamış
tJ ... 

HstföH• <'~idim, onu bü~iik hir ~lı1dn öpttlm .•• 

Karımla tam yirmi yıl pürüz
süz ve tam ahenkli bir evlilik 
hayatı geçirdik. Yaşım kırk iki
ye varınca, yeni daktilom Jale
nin şahsında aşk, şergüzeşt ve · 
heyecan aramıya kalkıştım. 
Kainbabamın ölümünden son

ra, ticarethanesinin idaresi ba
na kalmıştr. Bütün var!Jğımla 
sevdiğ'm yuvamda çok mesut 
bir hayat geçiriyordum. Bu sarı 
s:ıçlr, iri mavi gözlü, kıpkırmızı 
duda klt kızın yazıhaneme adım 
atmasiyle, damarlarımda çok
tandır donmuş görünen kan bir
denbire kaynadı. Her nedense 
ağzı, dayanılmaz bir caziıbeye 
malik gibi görünüyordu. Dudak
ları ister güliimsesin, isterse 
sakin dursun insanı muhakkak 
çekiyordu. Lisede yetişmiş bir 
oğlu olan benim gibi bir babanın 
iki kızıl dudak karşısında, da
ha ilk görüşte başı dönmesi tu
haftır değil mi ? 

İlk mektubu yazdırdığını. da· 
kikadan itibaren, onu dalına ya
nıbaşımda bulundurmak için 
bahaneler icadına başladım. Si
nemacılram Sex - Apel dedikle
ri şey galiba bu kızın ta kendi
siydi. önceleri kendimi aldat -
mıya, kocamak üzere bulunan 
gönlümdeki bu hevesin gelip ge
çici olduğuna inanmaya uğraş
tmı. Fakat üç ay geçmeden, be
ni çeken kuvvetin, onun genç ve 
her gün biraz daha olgunlaşan 

vücudu olduğunu, o meydan o
kuyucu kırmızı dudakları öp -
mek ihtiyacmm 1beni kasıp ka -
vurduğunu anladım. 

Jale de kozlarım iyi oynuyor
du. Kendisine karşı olan bütün 
temayüllerime soğuk davranır 

gibi görünnıekle beraber içim
deki ateşi bilerek ve istiyerek 
büsbütün körüklediğini sanıyo
rum. Onun saçlarını ve yüzünü 
okşamıya başlamrştım bile. 

Geçmiye, yemeğe, sinema ve 
tiyatrolara götürmek için yap
tığım davetleri hiç bir vakit 
reddetmedi. Ancak gösterdiğim 
en küçük bir laübalilik hareketi 
karşısında hemen buz gibi donar 
ve beni kendisinden uzakta tut
masını ustalıkla başarırdı. Böy
le davrandıkça kendisine karşı 

- Evet, kuşların yanında. 
Bahçeye indiler. 

Dördüncü Murat, gözdesini gö 
rünce: 

- Yıldız, dedi, buradaki papa 
ğan, sana verdiğim papağanın e· 
şiydi. Şimdi eşinden ayrıldı diye 
yemek yemiyor, uyuyormuş. Şu 

hayvanlarda bile sevgi hisleri var. 
lnsanJar, bunlardan ibret alınalı, 

Yıldız, kafes içinde çırpınıp du· 
ran papağana baktı. 

- Benim ki eşini aramıyor. A 
caba hu hayvancık hasta mı? 

-Hele bir kere deneyelim: Sen 
dek·i papağaru da biraz buraya 
getirsinler. Bakalnn ne yapacak? 

Yıldız birdenbire sarsıldı. Sev
gili papağanının başına gelenleri 
padişaha söylemek srrası gelmişti: 

- Şevketlfun! dedi ·bana hedi 
ye ettiğiniz papağan bugün bi:r 
denbire hastalandı.. Odamda can 
~ekişiyor. 

Murat hayrete düştü .. ve barem 

Karıma, iş için bir toplanma
ya gitmek mee'buriyetinde oldu
ğumu söyliyerek evden dışarıya 
fırladım ve solu~u Jalenin apar
trmanmda aldım. Akrabasından 
birisinin apartımanmda, !ki o
dalı bir dairede oturuyordu. 

Dairesine vardığını zaman 
Jaleyi yalnız buldum. Sevindim .. 
üstünde çok açık bir neglice ile 
yatağa uzanmıştı. Gözüme hiç 
de hasta gibi görünmedi. 

Kendisini merak etmiş oldu -
ğuın için ziyarete geldiğimi söy
ledim. Gülümsedi; iyileşm.i§ ol
duğunu ve çok yalnız kaldığın
dan bütün gün beni dört gözle 

beklediğini anlattı. öteden beri- \ 
den konuştuk ; sonra. da zahmet 
olmazsa gidip kendisine biraz 
yiyecek alma.mı rica etti; yatak
tan kalkıp gıyınmeye üşendiği
ni, gülerek söyledi. 

O geceyi ve onu hemen takip 
eden günleri ne kadar iyi hatır
larnn. Döndüğüm zaman Jaleyi 
uyumuş buldum. Gözleri kapa
lı, olgun dudakları az açıktı. Za
hiri masumiyeti ve kendini böy
le kapıp koyuvermiş vaziyeti be

ni sarhoş etti. Orada, tatlı JI?l.ıt
lı odada, bu güzel kızın üstüne 
eğilerek, dudaklarını büyük bir 
açlık ve ihtirasla öptüm; tekrar 
tekrar öptüm. Birdenbire kolla
rının boynuma dolandığını his
settim; dudakları her öpücüğü
mü çok daha ateşli bir öp~le 

iade ediyordu. Pek A.şi.kar tesli
miyeti ve yarı baygınlığı. vücu
dundan yükselen bayıltıcı koku, 
beni büsbütün çıldırttı; e.rtrk 
kendimi tamamiyle kaybettim. 

- Jale, cici, seni çılgınca se
viyorum. 

Dedim. Dudaklarını kulağıma 
yapıştırdı: 

- Biliyorum. Hem de çok U· 

zun zamandanberi biliyorum. 
Ben de seni... Görüyorsun ya, 
hiç de uyumuyordum.. Buncla.n 
istifadeye kalkışmanı ümit ede
rek, sadece uyur gibi davran
mıştım.! .. 

Diye fısıldadı. 
Açık sözleri, yapmacık sami

miyeti, içimdeki ateşi büsbütün 
alevlendirdi; geçirmekte oldu -
ğum heyecan buhranını dehşet
li bir surette şiddetlendirdi. 

Getirdiğim yiyecek unutuldu; 
karım, oğlum, şerefim akıldan 

çıktı! KoIIarnn<la titreyen genç 
vücutla, teheyyücümüzün Ver' -

diği baygınlıktan başka bir dü
şüncemiz kalmamıştı . 

Sonra kendi kendimden utan
dun; büyük bir pişmanlık duy
dum ama, bu hisler ancak Jale
den uzak kaldığım zamanlarda 
içimi kemiriyordu. Onun yaru
başında olması, zaafımı dalına 

daıha fazla şiddetlendiriyor; ken 
disine malik oldukça, isteğim 

artıyordu. 

• *. 
Zavallı karım hiç bir şeyin 

farkında değildi. Jale ile dört, 

(Bu sUtunda okuyucuJanmızm ga-
zetemiz yanındaki kuponla birlikte 
gönderecekleri 

EVLENME TEKL1FLERl, tŞ ARA· 
MA, İŞ VERME, ALIM, SATIM 
gibi ticart mahiyeti haiz oımıyan kü· 
çük Ublan parasız rıeşrolwıur.) 

Evlenme teklifleri 
38 yaşındayım, kazancım iyidir, 

kimsesizim, iyi bir aileden olmak 
~art ta.batlll, ev işlerine ~!na. kJz ve 
ya bir eve veyahut ev eşyasına sahip 
dul bir bayanla tercihan evlenmek ı..s. 

tı;vorum. K. D. 16 rumuzu ile gazete 
idareha.rıeslne yazılması. 

• 29 yqmdayım. Aylık kazancım 

çok iyi denecek bir vaziyettedir. Kim 
sesiz sayılxrun. Ya.Jnız kendimden on 
y~ küçtlk bir kardeşim var. 19..20 
yaşında esmer, iyi bir ru.m aile kiziy
le evlenmek istiyorum. 

Vücut anza.sı bulunmamaaı ve gü
zel olınası her şeyden evvel de iyi bir 
ahlAka sahip bulunmu1 şartbr. Cid. 
dl t.alepler Haber gazetesi vıuııt:a.siyle 
U. B. Z. rumuzuna mektupla yapılabı. 
lir. 

• 45 yaşındayım. Şimdiye kadar 
muhtett! aile yükleri ve mecburiyetıe
rl yü:zünden evlenemedim. Anla.pbile 
ceğlm kız veya dul bir bayanla. mesut 
olabileceğime kanilm. Şimdiye kadar 
evlenmeme ma.nı olan aile yükleri, ve 
mecburiyetleri zail olınuştur. 

Güzellik hususunda mllşkülpeaent 

değilim. Yeter ki iyi bir ahlAk& 88.hip, 
kirli bir me.zi.!ıi ve vücut IU'TZ&!II bu. 
lunmasm. Gelirim, hatta. hiç çalışma. 
dan iklm1zi sıkıntısız geçindirecek bir 
haldedir. Bununla beraber, çalışmayı 
boş durmaya tercih ettiğim ve dai. 
ma da edeceğim içJn bugün bir şlr 
kette muhasip olarak çalı§Iyorum 

Taleplerin Haber gazetesi vasıta.sile 

C. U. 55 rumuzuna. yapılması 

ağalarından birine emretti: pağaru zehirlemişler. Köpeğin iç-
- Haydi koş .. Yıldızın odasın- tiği su zehirli olmasaydı, böyle 

daki papağanı buraya getir . yere düşüp C.:ebrenmezdi. 
Haremağası Yıldızın odasında~ Köpek biraz sonra • ağzından ye-

ki papağanı bahçeye getirdi. Fakat şil salyalar akarak - yerde can 
zavallı kuşcağız gerçekten can- verdi. 
çekişiyordu. Murat hiddetinden küplere bin· 

Muradın cam sıkılnuştı: mişti. 
-Papağanın şimdiye kadar ölme 

- Ne oldu birdenbire bu sevim mesi, zehirli sudan az içtiği içindir. 
li mahltlka? Hepsini içseydi, şimdiye kadar çok 

Murat şüpheye düştü: tan ölmüştü, diyerek papağanın 
- Sana bunu verdim diye çe- ikisini de bir kafese koydu ... Bah 

kemiyenler, belki zavallı hayvan- çedeki papağan eşini bulduğuna 
cağızı zehirlemişlerdir. sevinmemiş değildi. Fakat, zavallı 

Ve papağanın kafesini getirtti.. kuşcağızın sevinci çok sürmedi .. • 
Yemini ve suyunu ayn ayn küçük zehirlenen papağan, köpeğin ölü
köpeklere verdi. Yem yiyen kö münden beş on dakika sonra kafe
pek dipdiri kaldı. Fakat, papağa· . . . d öld'" 

h kk d . kü .. !,. k" sın ıçın e u. nm su o asm an ıçen ÇtUI. o-
pek yarım saat geçmeden yere yu- • İşte, tek kalan papağanın asıl 
varlandı .. Toprak üstünde debren- teessürü şimdi başlamıştı. Gagasi· 
meğ'e başladı. le birkaç keı 0 eşini gagaladıktan 

Padişahın şüpheleri boşa çıkma• sonra, tıpkı bir insan ihtilAclle ba-
mıştı. :T,np çırpınmağa başladı. 

- Gördün mü, Yıldız? dedi• pa Padişah, ölen papağanı tekrar 

beş gün bir arada kalmak için, 
iş seyahatlerine çıktığıma dair 
attığım yalanlara hiç şüphelen
meksizin inanıyordu. 

JB.leye yalnız sevgi değil, bol 
para da harcamıya başlamıştım.. 
Lüks ve sefahat için talepleri 

gittikçe arttığı gibi, benden de 
vaktimin daha çoğunu kendisi
ne tahsis etmekliğimi istiyordu. 

Daha güzel bir apartımana ta
şınmak ve burasını hakiki bir 
aşk yuvası gibi döşeyip daya • 
mak, hep onun isteğiyle olmuş
tu. Aşkmırz hiç sezilmeksizin üç 
yıl devam etti. 

(Sonu Yarın 

J § arayanlar 
* Arap harflerini bilir; riyaz!yeye 

vAkıfım. Urıtversite müdavimiyim. 
Ha!tada sekiz saat denı zamarıla.rı 

rum. (Müracaat: Haber gazetesi Y. 

8. Ç.) ' 

• Mesleğim bakkallıktır. Bakkaliye 
mağazalarmda ve herhangi bir tüccar 
yanında çe.J.ışmak isterim. Okur ya 
zarnn.. Yaşım 19 dur. İhtiyacı olanla· 
rm Haber gazetesi vasıtasile 1.1. 88 
rumu.zunamürac aatlan. 

Satdık • K iralıA 
* Ayaspaşada.: GUmüşsuyu hasta.· 

nesi yakmında, arsasından deniz gö· 
rür. Haritası çıkarılmıştır. In~aata 

manil yok. 8,10Xl6,l5=131 met· 
re murabbaı arsa üzerindeki ahşap iki 
ev pazarlıksız 5300 liraya. satılıktır. 

Bugün 18 lira kira getirmektedir. 25 
liraya. mUtehamm.Udir.MUraca.at:Habet 
gazetesinde •'R (597) U,, rumuzuna 
müracaat M 

• Beylerbeyinde Abdulla.hağ& ma
hallesinde Dereboyunda akarçeşme tı
zerlnde 2 bölük ve ~ odalı bir evı 
bulunan ve serıede 150-160 lira getiren 
bo11tan satılık ve kiralıktır. Taliplerin 
Kasunpa.şada. derıiz levazım deposun• 
da. Bay İbrahim özköke müra.caatıan 

Aşağıda rumuzla.n yazılı olan o
kuyucula.rım12m na mle.rma gelen 
mektupları tdarehanemizden aldır· 
malan rica olunur. 

(P'.F.) • '(C.121) (R(597)~ (75 Y.Y.) 

kafesten çıkartıp, bahçıvana ses
lendi: 

- Alın bu hayvanı bir gülün 
dibine gömün! 

Ve öteki papağanr kafesile bera· 
ber Lukreçyaya verdi: 

- Al bakalım .. bunu da sana 
hediye ediyorum. 

Ve fazla bir şey söylemeden balı 
çeden uzaklaştı. 

Padi§ahm hiddeti yüzünün ki" 
zarmasından belliydi. Acaba şim· 
di ne olacaktı? 

Sultan M ırat, papağanı ZE>hirli
yen bu gizli eli bulabilecek miydi? . ,,. "' 

Lukreçya papağanı aldı.. Ocla· 
sına döndü. Kapıyı kapadı. 

Yeni papağanım bir kenara 
astı. 

O akşam odasından sevdiği bir 
insan cenazesi çıkmış gibi mntees
sir olan V enedik dilberi odada J'al
ıu.z ürkmeğe başlamışdı. 

( DetJamı """) 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 
MOESSESE MODiRiYETiNDEN.: 

Slmer ean1' yOnll ve pamuklu mensucat labrlkaları mamalAtı, aşajıdakl tabloda kayd.ola a mı•ta a 
taks.uuaoaa 9öre Mttesseıemız mağazalarında ve satış btlrolarında satılacaktır. Tilccar uıa meaaub 

oldukları mıatakalardakl teş·kllitımıza mlracaatları rica olaııur 

SATIŞ MINTAKASI 
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, 
Zonguldak, Kastamonu 

Mağazamız Bürolarının 
isimleri 

SATIŞ MINT AKASI Mağazamız Bürolarının 
isimleri 

ISTA:\BUL Toptan l\Iağazası 
Kayseri, Sıvas, Kırşehir, Yozgat, 
Konya, Niğde 

KA YSEHI BUROSU 
• 

Ankara, Çankırı, Çorum ANI~ARA 11AGAZAS1 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elazığ, 
Mardin1 Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Siird, Bitlis, Van, Hakkari 

EREGLI BUROSU 

DIYARBı\KIR l\lAGAZASI 

ERZURUM MAGAZASI 

TRABZON MAGAZASI 

SAMSUN :MAGAZASI 

İzmir, Manisa, Afyon, Antalya l.ll\llH 1\'!AC.71\/.1:>1 Erzurum, Kars, Erzincan 
Aydın, Denizli, Muğla, tsparta, Burdur 
İçel (Mersin), Seyhan, Gaziantep, 
Maraş, Hatay 

-------1'\AZILLI BUROSU ------!ÇEL (~1.ERSL~J MAG;\ZASI • 

Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh, 
Gümüşhane 
Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya 

NOT: ı - Pl'k ;nıkında Cn:ıliyete geçmı>lerl mnkarrer olau: ı - Nazilli Satış Bliromu:ı: nuntakası nıü~tnilt'riniıı İzmir mağa7amı1.ı1, 2 - Ka~·sı•ri VI' En.•ğli Riiromu7. muıt.akası mli!jtcrileriıı in \lerı.lıı ıııaJ;."llzamız;ı, S -
Diyarbakır ma.ğaz.ıı.mı:ı: mıntakası m\iş terilerlııln l\lcrsirı ııııığa:tanıız:ı, 1 - S:.ım~un mağaznmıı; mmtak asr m\iştf>rilı>rlnln htaııbul toııtaıı nıa.4azamım müracaat etmeleri, 

NOT: ! - Pamuk \'t!' yün dokuma. ,.c trfüotaj 1pliğile Sung lpelc ihti~·:ı.cı i~iıı dfl;{ı·ıırf:ın doii;rnra btanhııl .la rn ıııt'i \akıl hu.u:n<l:ı bulunan mül'S"4!semlz.merkeLine miiraca:ıt t.'<lilmt!' i. 

?\OT: 3 - Silmı•r Bank Yünlü :Ucn sur.at fabrllmları oıamuıatınııı ~.atı5ma ba5hnıl:lcalc tarih ayrıca ilan ohınara ktır . 
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- NAZARI o·KKATE Sayın nıüştcrlh'rlmiz nıağaz:ı. ve sah~ bürolıı.runız:ı. nıuamelılttu.n miiteevllit şikiı~<'tll'rinl mağaza 1 
-ı 1 · : V!' BHro ')l'fliklerinl' veya doğrudan doğru~·a miıcsscscmiz merl•ez.ine bili dirnlf'll'ri rica. olunur, 
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Şark 

Memleket müdafaasındaki 
ehemmiyetı büyük olan 
bu sporun tamimi için 

Erzurumda bir kayak kursu açıldı 
Er-;w um - Beden terbiyesi 

genel direktörli.iğünün, memle • 
k~t müdafaasında mühim bir 
yer alacak olan kayak sporunu 
memleketin bilhassa şark böl
gesine yaymak maksadiyle Er -
zurumda bir kayak kursu aç. 
mıştır. 

Bu kursa aylık ücretle on 
beş kayak rehber namzedinden 
başka ayrıca Van, Mu.'1, Elazığ, 
Srvas, Kayseri, Yozgat ve Er
zurum bölgelerinden birer spo!'
cu i~tirak etmiştir. 

15 kayak rehber namzedi 
kursu müteakip beherine genel 
dircktörlükçe verilecek kn kar 
çift kayak ve ayakkabı ile 
Kars, Erzurum, Gümüşane, 
(Bayburt) Erzincan, Sıvas ve 
Kayseri bölgelerine gidecekler 
ve bölgelerin merkez, kaza, na. 
biye ve köylerinde beden terhi
yesi mükellefiyetine tabi tutu -
lan gençlere ve halka beher ka_ 
yak başına asgari on kişi hesa-
biyle kursta öğrendiklerini 
mevsim sonuna kadar öğret-
meye çalışacaklardır. 

Diğer bölgelerden gelen spor. 
ciilar da gene bu bölgelere ev
velce genel direktörlük tarafn~.
<lan gönderilmiş kayak malze. 
mesiyle istiyenlerden en az 50 
kişiye kursta öğrendiğini öğ
rettiği takdirde kendilerine ka
yak mal7.emesi olmak üzere ba... 
zr hediyeler verilecektir. 

Kursun program mucibince, 
1 ilkkanunda açılmasına karar 
verilmiş olduğundan kayak 
rehber namzetliğine tayin edi
len 15 namzet Ankarada, 
28-11.940 tarihinde genel direk
törün bizzat yaptığı bir teftiş -
ten !lonra 9,5 freniyle başların. 
da kurs müdürü dağcılık fede
rasyonu başkanı Latif Osman 
Çıkıgil ile kurs muallimlerinden 

Asım Kurt ve Mehmetçik oldu
ğu halde Erzuruma mütevecci _ 
hen .hareketle ayın otuzunda 
Erzuruma gelmişler ve aynı 
gün mevki müstahkem komuta
nı Zihni Demirtop ve vali Bur
hanettin tarafından Halkevi 
önünde teftiş edilmişlerdir. 

Genel direktörlük tarafından 
bir kayak evi yapılmak üzere 
Erzurum bölgesine yapılan 12 
bin liralık yardım ile bu evin 
henüz yapılmamış olmasından 
dolayı kurs transit mi.idürlüğü _ 
ne ait Deveboynu namiyle ma -
ruf mahalde bulunan ekip bi
nasında açılmıştır. 

Her sene bu bölgeye te~rin 
aylarında pek çok kar yağdığı 
halde bu sene her nedense an. 
cak ilkkanunun 8 inde kavak 
ekzersizi yapacak kadar ·kar 
yağmıştır. 

Kursun açılına. törenine Or -
general Kazım Orbay, korgene
ral Mümtaz Aktay, umumi mü. 
fettiş Nazif, tümgeneral Zihni 
Demirtoy ve Erzurum valisi 
Burhanettin şeref vermişlerdir. 

Kendilerini kurs muallimle
riyle talebeleri karşılamışlar ve 
gerek muallimler, gerek tale
beler bir gösteri yaptıktan son. 
ra misafirler şerefine ekip bi
nasında 50 kh:ilik bir öğle ye
meği verilmiştir. 

Yemekte bulunan umumi 
müfettiş korgeneral, tümgenc _ 
ral ve vali, muallim ve talebe
lerle memleket hesabına pek 
hayırlı olan bu hareket hak
kında birçok hasbihaller yap. 
tıktan sonra Erzuruma avdet 
etmişlerdir. 

Kayak dersleri gündüzleri a
meli ve geceleri de nazari ola -
rak her gün muntazaman ya. 
pılmakta ve talebeler gün geç
tikçe ilerlemektedirler. 

Ba,, Dif, Nezle, Grip, Romatizma, 
NenaJjı, Kırıklık ve Bütün Ağrılnrıoııı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKINLNIZ 

HE.R YERDE PL'LLU KUTULAR! ISRARLA _ iSTEYiNiZ. 

Sinema ve Tiyatro:ar 
Şehir Tiyatrosu 

l'ept•ba')ı Dram ı{ısmında 

111 1 111 Akşam 20.30 da 

111
1 ili ı!!:t!!stcytskJ 

ııın :(. • il(. 

istiklal (.'uddeslnde komedi kı'lmmda, 
,\k~nm 20.30 da: 

Paşa Hazretleri 

Raşit Rıza T iyatroau 
HALİDE PİŞKİN beraber 

8 lklnciltil.nun Cuma ak!:famı 

l"IDWRCAK (3) Pı•rde. \·od,·il 

Csktitlar Rıilo S!ncnıasmda 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün sa.at 11 de, Akşam 20 de: 
L - Krsl{ançlıJ;:. 

2 - Canı Doktor. 

,---~------Wll---
Tflrklye Cuaılıarlyetı 

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

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari !:er nevı banka muarnelelcrı. 
Para biriktirenlere 28.800 Ura il•ramlyo veriyor. 

.,-.---· 

Ziraat Bankasında ırnmbarnıı ve ihbarsız tasarrut besnptarmaa en az 
M llrnsı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdakJ 

plAna göre ikrıımlye dağttılacalctrr. 

..ı aded l,Ooo liralık ı,ooo ıırn 100 ıldt>d :;o 11 nılık 5,000 ll rıı 
ı .. :;oo 2,000 .. 12-0 " 4 o 4,800 " 
ı 230 1,000 " 160 " 20 3.200 " 

40 100 4,000 .. 

D!KKA'l: Hesaplarmdrıkl pnrat:ır bir sene lçilldc 50 liradan aş·ığ. 

dUşmıyenlere ikramiye çıklııtı takdirde % 20 fazlaslyle verilect-ktJr. 
Kur'alar senede 4 defa: 1 EylOI, 1 Btrıncik!lnuo, 1 Mart ve 1 Ha.zlrıu; 

tarihlerinde çekilecektir. 
ill!ll!IBl ... llDl ........... ırm ............ i ..... . 

•*iifüraJ! Dünyanın en meshur Sekercisi ff!Uilli!L• 

il!! Ali MUHiDDiN' H : GI e'EKiR ili 
:::: .\ft>rkeı: : Bahr;ekapı, ıtubcleri: Beroğlu, Karnköv, K:-ıdtköy dı :::: . ~ t·ıı 
:m ':\Iısır (Ell;;ahlreJ 1'1:1• 
:::=ı·:::n:;;.·wuM 1 N A il 1 130-··=== .:. :::: :::~==== eyva ı a9 a osu =:5:a..-:=.:ı:!: 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - .Numunesi mucibince (1000) kilo mUhUr kurşunu müteahhidi na: ıı 
ve hesabına. pazarlıkla satın almacaktrr. 

I1 - Pazarlık 3.1.911 cuma günü saat 1-1 te Kabataşta. Levnznn ve mf\, 
bayant şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Ill :NUmune sözU geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - lsteklilerln pazarlık için tayin olunan glin ve saatte yUzde 7,5 gil· 

vcnnıc paralarilc birlikte mezkOr komLqyöna mUracaatları. (124.85) 

1 

Adet Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - 3000.-
2 750 ""' 1500.-
4 500 - 2000.-
R 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-
RO 50 .. 4000.-

aoo 20 - GOOO.-

~ 

.Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za• 
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

H.cşldeh•r: ı Şubat, 2 lUayııı. I 
1 Ağul'<to!!, ~ lktnctt.corlu 

tarihlerinde ) apılır. 

Kumbar::ıJı vo kumbnra!nz h~~. 

larında en a:ı elll ırası bulunanln.ı) 
kur'aya dahll edlllrler. 


