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1941 de 
İtalyanları 
Bekliyen 
Mukadderat 

Ônümilzdeki sene içinde Jtal
yanm harp bilançosu şu suretle 
teshit edilebilir: 

1 - Arnavutluk kurtul·ırak· 
caktır. 

2 - İtalya bütün Afrika n üs
temlekel<'rini kaybedecektir. 

3 - İtalyan donanması Akdc
llizde bir Zümriitanka kuşunu 

hatırlat:ıcnktrr. 

~VVVVVVVVV\. 

Yazan : 
BlleylD Cablt Yalçın 

3 1K!NClKA:-..'1Jl\' - 1911 C U M: A 

l ııgllİI fa~~ nre f.ıbrilmlarınılnn hlrl tıınli~"('t hali nıfr 

İtaJ3 anlar yeni sene~ c bii) iik 
bir sıkıntı ve ı;arcsi:ı:lik itinde ı.t i· 

rlyorlar. Kendilerini <;ok dah:ı ınüf.· 
hl~ mukaddenı.tm bcklcmektr ol
duğu kolaylıkla tahmin edilebili r. 
l talya nm dahili nziy<•tindcn hiç 
bah&etmcclen, yalnız a kcri ' c sl-
7UI hail tetkik edilirse 19-11 sene
s inin İtalyanlar l~in pek acı cle.rs· 

~~~~~~~~~~~ı 

İngiliz mukabelesi 

Jer lhth'a cdt"CCğine terecltfübüı: 

bülonolunabilir. 
Bir ke l'(', 1t.alyanm ~iya.set ' c 

diplomasi s ahasmdakl mc' kii tok 
zaydlaım~tır. Zate n mih' er lttifa· 
kı daha ziya.de Alman nüfuzu de
mektl Fa.kat ltalyıı.n askeri km·
vetlnln hiç bir iş görcmt'mcsl lta l· 
yanın slya!Iİ işlerdeki tesir , .e nü
fazunu hemen hemen bite indir· 
dl. Bu balmndan, 1 un:uı harbi 
l tal)·a itin tcllfisl imkansız bir ha· 
ta ,~ kabahat teşkJI ctml~tl r. l\Iı. 

sırda İngiliz taarruzu da l talyanm 
a.ı;keri prestijine son dnrbe~i ln
dlnnl3tfr. Aske ri bakımdan kıymc· 

ti olmıyan blr memlc~<ettn "iyııı:;ct 

dlinyasmda. hiç bir ıırestijl olma.· 
!Dalit pek tabüdir. 

Yunan • İtalya. ha rhlndc h a l. 
yanlar yan.ş adımlarla ~hilı- ıJni::· 

:ru ı;ekiliyorlar. Öyle ı:;örilnüyor ki 

ifa/gaga 
göndeıilen 

ALMAN 
Tayyareleri 

Atinada Alman ~lçili ği 
muhafaza edildiğine 

göre 

Yunan harbine 
işt i rak etn1iyecek 

Londraya göre bu 
yardım 

liuçayl iktidar 
mevktlm de tutmak 

için yapılmıştır 

ltaıyanlan deniz<• diikiilmcktrn l.onıl nı, 3 (A.A.) - Bura mah
kurtarabilecek yegaıı(\ çar<' Vu- fillerine göre Alman tayynrelcri
nanlılann eline <'sir dfö;;mektcu nin ltalyan larm maneviyatını yük-

seltmek için geldiği a~ikiırdrr. Böy
ib&rct kalmı~tır. Galiba Arnavut- le bir şeye hedef olmak ise nsla 

l 
fnglllz tayyareleri 

Brem en 
Uzerine 

Arnavutluk cephesinde 

Yunanhlar 
hatlarını 

ilerlettiler 
Müthiş bir Slngl blcumlle 

akın gaptzlar Müstahkem mevzi-
Bremen yüzlerce ler zaptedildİ 

kilometreden görülen 

Bir külhan 
haline geldi 
t ..ııııllru, a (,\ .A.) - tııgılız ha\'a 

ne?.aretlnln tebliği: 
Dllil G' ce lnglllz h3 rn lnıweUcrlnin 

ba§lıcn hcdeflcrınl Brcmcn t~kll et
miştir. Hucum ffiddctll olmuş vo Uç 
buçuk s:ıat sUrmU,,tUr. İnşaat tezgCı.h 
larına, deniz leslsntınıı. ''e bir gnrn 
toplu halde yangın bombaları ve yUk.. 
sek lnfllAklı bombalar atılmıştır. Yan 
gınlar çıktığı ve inf!IAl<lar vukun gel 

vunan Kralı 
Orduya bir mesaj 

gönderdi 
.itina, 3 (Radyo) - Bu sabah 

ııaat dokuzda: Rosmi Yunan teb
liği: Yunan °kU\'\'etlerinin lehine 
neticelenen mahalli çarpışmalar 

olm~. düşmandan esirler ve mit
ralyözler almrn~tır. 

DİR Al'J.IK H.\SAUAT 
. Atina, 3 (.\.A.) -B. B. C: Res

men tebliğ edildiğine göre harbin 
(Dc,·amı 4 üncüde) 

Afrika cephesinde 
1ukta. bulunan İtalyan kon-etleri hoş bir 3ey değildir: 
bu hakikati anlamı11 olacaklar .ki Siyasi bakımdan bu hadise Mu- Dilşman işgali ııllmda buhmım yer- B a rd ,. yan 1 n 
h e r nı8i1ede yüzlerle \ C binl<•rlc solinhi Bitlere daha zivade tabi kı- ler 'e bu ıırada Flcsslnguc Ostcndc 

dl~i görUlmU~tUr. 

f'Alr \·eriyorlar. Yunan tebliğleri laca.k mahiyettedir. Hava yardı- ve Brest de bombardıman <?tlllmlştir. du•• şmesı· 
~ 50ll haberle rde ı.abltlt'ri de tla- mmt, hiç olmazsa Dııceyi iktidnr Tnyyarelerimizln hepsi tislcrine c16n· 
hU olduğu halde miktarı hinden mevkiiııde tutmak için askeri yar- mlişlcrdlr. b k 

(Devamı .f üncüde) ( D<'\ anıı 1 iin r.iid~) e ıenıyor 
fazla blr taburu tamamen esir al· 

•lı:.r;:u bil=:~;~i l'unanlılara Meclise verilen bir la yihaya göre Sıcak arttı ve kum 
..ır dtiıtmekle gerı;i •l<'nizc dökül· fırtınaları basladı 

mekten kurtulabilirlı·rsc ele böyle H u" k u" m et ,. c a b 1 n ıt a a n I aş m· 1 ya ... 
bir kurtuluş 1tal~·a. hiikiımetinin U 61~:~:~~ ~:d;~;~0-; MUstaldl Frnn. 

no askeri şerefini arttırır, n{• si· lngillz matbuatının neşriyatı Bar· 

ya..,i . chcınmiyotinl ziyad ('le!itlrir. yanaş m 1 ya n m e m 1 ek et diyanm sukut etmek tizero olduğunu 
Libya harbi ise ~-Ok tlalııı geni5 ::~~~~~d:~u:~ aalt!y~;ot~1!t,~~ nisbette bir felikct teı:kil cdJyor. f>Y 

l b:lyanlar Bardia kalelerinde ~im· ı ı b • 
1 

k teyid edecek bir haber yoktur. Bu 

No. 84 
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j Türkige-lngiltere 
tediye anlaşması 

Bunun tatbikine dair kanun layi hası 

bugün Mecliste görüşülecek 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

lngilterc ile aramızda. 2 Kanunuev
vel 1940 tarihinde a.ktcdilmi'i olan 
tf'diye anlaşmasının tatbikine dair 
kanun layihası :Meclisin hariciye 
\'O ikt.ısııt cncilmcnlerinco tetkik 
Niilcrok. ruznamcyo alınmıştır. 

Bug{in Büyük Millet Meclisi müza
kl'l"f'leri esnasında görüşülecek o
lan nnla.'?JJ!nnın csa.slıırı şöyle hü
l:tcı.a l'dilehlir: 

l - Türkiye Cumhuriyet Mer
kPz Hankn~ı. İngiltere Bankası 
ııczdındc bir hususi hesap açacak
tır. 

~ - Dördüncü maddede derpiş 

Taksi 
tahd ıdatı 

Tadili 
kararıa,arıldı 

Ankaradan blldirilillğine göre, ot.o. 
moblllcrin tahdidi ho.klundakl karar. 
namenin onilmUz:dııkl gllnlcrde tadil 
edilmeal kararlll§tınlnırştrr. 

Bu tadillta göre, taksilerde tek vo 
çift numaraların münavebe flo çalı~ 

tınlmnsı U8UIU ka.lclınlacak vo talat;. 
ler tamamen serbest bırakılacaldır. 

nıg-cr ta.raftan husuııt arabalamı 

dıı. serbest. bırakılına.ın için bir cere. 
yan mevcuttur. 

iAŞE 
Müsteşarhğı 

General Muzaffer 
Ergüderin tayini 

muhtemel 
İaşe işlcl'inln tanzimi lçlh bUkfı

rnetçe hazırlanıın projeye göre bu ~ 
ikinci bir mUstC§arltk ve ona bağlı 
kadrolar halinde ticaret vekdletlnce 
tedvir edilecektir. 

lll§c mUateşarltğınm teşklll etra.fm. 
daki hazırlıklara. ticaret veklletlnce 
devam edilmektedir. İD§e mllsteşarlt
ğının iki umum mUdUrlUğü olacaktır. 

MUsteşarlığa general Muza!!er El" 
S'flder veya Hatay valisi ŞUkrU Sök. 
mensllerln tayini muhtemeldir. 

edilen mcbalığ müstesna olmak ü
zere sterling sahasında mukim eş
has taraf·ndan Türkiyedc mukim 
Pşha!'la yapılacak biltün tcslim:ıt 
(Türk hususi hesaplanna Tut -
kish special account) irca c:ıdılect>k
tir. 

3 - Londrada altın müba~aa Ü• 
yatmdn b'..r tahavvül vukubu1ma
drkça Türkiye Merkez Banknaı işbu 
anlaşmanın muteber olduğu nıtld
det zarfında ln~iliz lirası nhm ii
yatmı 520 kuruşta tutacaktır. 

·J - 27 Mayıs 938 tarihli garan
ti anlaşması ve 8 Kanunusani 940 
tarihli anlaşnalarn tevfikan Tilr .. 
kiye hUkümeU tarafından tediye 
edilecek mcballğ mczkür a.nlarmıa
lar ahkamına tevfikan tesviye olu
nacaktır. Kezalik 3 Şubat 940 ta
rihli anlaşma mucibnice Tilrklyedc 
ve İngilterede tediye cdil 0 cek me
baliğ mezkur anl~a ahkfım:n:ı 
tevfikan ~iye olunacaktır, 

5 - İşbu anlaşma 3 Şubat 940 
tarihli ticaret ve tediye .ı.nl "!DlB• 

sma ait merlyet müddetini h iz 
olacakhr. 

Dünakşam limanda 
Bir motlr yaaarak 

il attı 
içindeki gazlar denize 

döküldü 
Dün &Jq&m 11zer1 11ıı.at ı .~o da. 

bld mot6r tkha KuruçC§n.e önlerinde 
batmr,tır. 

Mehmet oğlu Ahmet Cebeli kapta. 
nm fdarcalndcki yelkenli (Yıldırım) 

motörU, Şel gaz kumpanyasmn a.ıt 

30:51 adet gaz teknesi yUklU olduğu 

halde Kunıı:~e s:ililllcrlne yaklB.§11"
kcn hava borusu paUamqı, mottır bir 
az sonra alevler içinde batmıştır. 

MotörUn hamulcsi denlzc dökUl~Upc 
de insanca zayiat olmamıştır . 

Buzhanedeki 
peynırler 

Blllllmetçe çılları
bp satııallllcelı 

(Yazısı 2 nclde) 

Hava hücumu tehlikesine karşı 

Hastahanelerde mü
him tedbirler allndı 

Zehirli gazlar.den zehirlenenleri tedavi •llye kadar totonmağa mU\ a f fak m a ar 1 na k a r ş 1 t e d J r a a c a ~rl· 1tala~eh)~k!leml:etbm~~l~etr:~v·~.eil rcm6U~ndaf~~ara.sın::ı· 
oldular. Fakat sulh scn<'lerindc o- uı: -s 

::c
0

:' mı::: ;:~1:1~.~:~:,0:::~ Ayrıca muvakkat mahiyette ticari ::~o~~un':::m~clıu,:a~e:;;c~mvrhin:a,~:em;'. için hususi mahaller ayrıldı, maske ve 
kaddcr netJCC)i hiç d<'ğistirmi) C· .,, "" I hh ı t 1 d ccğl aşikardır. ııaıya bütün şımaıi anlaşmalar da akdedebilecek :;1ı~1ı!~':~)~~!.!ar~:;:~cvv~~ Si 1 avazım amam an 1 
Afrika !oıa.hillcrini kaybetmr~r 1 
mahküm olduğu gibi ilah<' )stan Ankaradan haber verildiğine caret anlaşmaları ve modüs vi· (Dcnmı 4 

üncüde ) Baya tebllllell zamıaıada butabıaelar 
ela, Somalide, hasılı Afrikunın hiç g(jre, yabancı memleketlerle ti \'Cmli"ler tkdine ve bunların {i~- S LJ R 1 YE O E ı 
hfr yerinde tutunıı.ınıyacaktı r. ====::::;::=============== mulünc g-:ı-w maddelerin giiınriik . . . • şebre ııllbl imdat elllplerı çıllaracalllar 

Binaenaleyh, tiniimüzdf'kl Sl'nC 1 yanın artık harp H' ıllplomasi sa· resminde dC'ğişiklikler yapılması· ıngılız zaferıne 
i"lnde İtalyanın hnrıı bilfı nro"'u hasında ne rolü olur? \'ı!Ayetto toplanan ha.va bUcumla.• dUdUğü konulmuş, birer oksijen ver 
> ~ na ve anlaşmaya yana.'jmay~n 1 . . rma karşı pas!! ve akut korunma. aıe cihazı, birer ıısplratör, birer pl,ib-
-'-dlde n hemen muhal•ka k olarali, l !l 11 de• tt.alyanm harp k ıymeti· d 1 tl mali n k rşı tedbır ıtımat arttı ..... ev c er a na a - komisyonu verdlği kararlar cümlesin me cihazı, birer uplratör, blrer pU\. 
:ııa !lurctle t~hit cılllebllir : ııin " ıfıra düsmc,.i mihverin mah· lcr nhnmasına salahiyet veril den olarak muhtemel bir bava hUcu. la Uçer aylık ihtiyat erzak, agu bu-

l - Amavuthık k11rtul:lC'aktır. kiım oltlıı~\I frliıkct in ilk ~ıiı~ çnr- m~si ha!tkındaki kanun lavihası Hür Fransızların muna karşı vazlyeUerl ehemmJyeW talara 200 gaz maakeal, müatahdem. 
2 _ İtalya lıiitii n Afrika nıü~ pan iırUJ.mclan birini ' iicmlc ı;cti son şeklini almış ve mecli~ ruz taraftarları çoğalıyor bulunıın bastalArm korunmuı ve ge- tere 625 süzgeçli barp mul<eıtl alın• 

tmılekel<-rini ka~ bcdcc<-ktir. re<-cktir. Rıılkanlar ı,endi lınll f'..rinc ,. - ndra, 2 (A.A. ) _ Müstakil ne böyle blr melhuz tehllkede baata- mqur. Bu Uk tedbirlerden aollll' llM· 
namesinc konmuştur. Buna göru ..,., --•ı rtnı r1 tan thh1 u t ... .. -ı~ 

3 - h a lra. donanma.;ı A1H!rni1.· kal:ırakl:ır, <;ıtlhun tak:ırrii riinü Fransız ajansının Kudüs muhabiri hanelerin ııhht imdat v..-.eıe ye • e ve a m easeaa t& ...... •~ 
ıle Zümriit.'IJl lm kusıınıı lrnt ırln t:l- rnnıiyctll' bekll~·C'bilec<'kl<' rılir. hükiımet muvakkat mahiyette o! bildiriyor: ne getırebllmeat için ber ,.yden av. mikyasta. hava tehltk .. IDc karwı ıco. 
c>akhr. ttalyıuı ın ~ ıkılma.;ını \lman)·ıuıın ınak üzere yukarıda kaydedilen Yeni Suriye ve Lübnan twkalfı.de vcı IUzumlu malzemenin tedarik ve runma tedbirlen almacaktır. ltu p b 

~1"11 · ki 1 k l anlaşmaları müzakere ve akde. komiserinln Bcnıta gelmesi lııgillz ikmaline karar vernıiıUr. ahvalde hu taneJar .mı:ıı l.md&l mer. 
Bn madc li hr:ı:inw tlı•riıı n~ rıı rn- nıa~ ıı ı;, f't ı hı . l' rt CC<' • 'f' oıı ı ıın ııilô.hlarmm Akdenlzdeld sa.ferleri j $imdiye kadar tehir hast.anelerlnde kut vu.ltesl l'~receğt &1bl ~ 

rnuda mane,; hir müthlc; tır.ziınct !><lora. kim bilir, cihan l~ln belki bu mukavE.!clere bağlı listelerde ,.
0 

Vi.şi hll.kfunetinin Alman talep- ve ıııhhl mUeaaesatta tperttll ve SUtta aıııııı lmd&t ektplert :te ccıao.ru.ır..ı 
tf'Şlril f'tmea-i <lr unıridir. nu .,3 r - hir föulh ' r tıUkun dm resi başlıya· icabına göre tadilat yapmağa. 'JC- lerine mukavemetinin artması ile kelert tedavi mahalleri ,,. tutaatı " korunma lftnde f aal vutta ••m ... "· 
... ıııtı;, ıı lıir rlil. tn.Hirliik rej imi na- 1 raktır. ya yeni listeler ilavesine sallihi.. bir zamana rastlamıştır. Bu itibar- 1 ıığmaklar yaptmlmıı. bütün h&atane f tır. Bu tıuırlıkla.rm .uraue Uuna' 
ıı.d dA)'&llahllir~ Dayani"ft hilı• tfal- - , ' Hii<ı<'~;ıı Cahıt '\ A J,( iN yettar olacaktır. (Devunt 4 ttnetkle) vr. atbhl mUC888llClere lldffll' caııa't'N' tıüan1lr • tmlf bul~ • 



llXBmK-Jitim~ 

il'arilti denis romanı: 13 Yazan: Kadircan Kallı 

- Bi1r.i Ud defa ele veren herif* lıa. •• IJu llMe Kmır gemjei_ Ha
tnt.dm 1111! 

- Evet ..• 
- Ona göre ,davran... Her hal

de ,.ıraıunu lbmı... Havyar ke
-ı.e mtıa.ç, iyi çah:p.nlara ~ 
Çllllara var. Bakalan lbnl lmad'm 
entarll1 alandan banci ainyor ÇJ

bcat ! .. 
- Peki reia. .. 
ReWn eözlerl foralarla levet

ı.. tekrar edileli; gemi hemen 
h' edilecek kadar halandl, Sahte 
lfmır gemlsl ikide bir dUmen km
JW; sibak yapıyor, Wdn iki Tllrk 
pmllllnin rota çbıplJnin blrlete -
eell noktada onunla berabel.' detı
lb'onlu. 

Oruç rel8le Budak re1a, atılacak 
toplum barutlanna acJCblar; sıla 

1*' lllaDevra ile iki taraftan abor
da oldalar; tuzak geminin kaptanı 
.. deıldhda g6ya kumazlık yap

mala talbttl: zaten kortmıue olan 
taJfalanna emrett1: 

- SflAh celaneytn! 
Boma OraQ ...., Jaç kM&ranm 

ln8ncle elleıint ~ g6ttlrerek 

... eiıll ft MJtimhdr: 
- Ve aıe,M:nntlMeı•m, flddal 

1' .,.U! .. 
ı..natıer bir dalrilreda bitin 

t&1falaıı batlamJllardı. 01'UQ 1* 
...,,.,.... &ıtınde yabrı labc dur
.., acı acı~. ft 80l'UYC)l"du: 

- Smia takma adm llıal lm-4 
MM ..rı adin nedir! 

- Aıa1 ldma Dil? •• 
- J>ret. •• ÇllnkU em Arap ve .. , ....... ,,...,...., 
-Dnl&ylaq? 
-Bnyle~ Jrqm•s-

dm! 
-Benommllla~; 

lllln mllalOmaa oldalmmm sumet
mb'oulmn; 1Üı111DC& enleda a
ma f8l1l'lllll b6mdıim. 

Oruç nılll ..... IOl1m& büb: 
- 1lıriııdlil, ..... AL. ... .,_, 
Oeml bıpenı bir ıdeMkeda _. 

~lak oldu. Y1bll ..... oldufa 
:balde ricudu bemhe)'Udl. ...... 
l:mda tah'biıaJar ıq,ıu: 

- Kodm mfleWmem.. Kodm 
Jllllıl1ftmem iade! •.. 

Oruç. rel9 . bu llfllw Kmrun AB. 
.. emret.ti: 

- Şunu 115ylet! .. 
iki gardlyua. bptuun 111 Jro. 

..._ tuttular; gblller. Kmpn 
Ali bet dallı bi>acmı omm çıplak 
*11ı!wıda plrlMtı. Bir cWla, bir 
Ma vurdu. Kaptenm JdlçOk kara 
ae.ıerı lıll1ldl; ........ kara 

lloyaJı '* - bopndı. Turna Ha
- d.mcten aldıtı bir 1ıma _,. 

-- ........ ...ıı dlHd1nce ytbıll 
.. "flcadu bdaı' ataMı. 

01'UQ reis lıtar etU: 
- Dcılrulu l&yl81M1l ba .... 

..... kurtulunnm ! 

-~ellm! 
- Çailak el! •• 
Adı Paolo J'ı trd 1ım1t; ıra,. 

Jabdya'da dofmUI; on Uç~ 
._ Piri re11e em dillmGI; ııı. 
mda -"'"'•: CJIL dokmunda. bç-
1m1: dckm eenedetıberi Rocloe eö-
9al1elerinlD h""'8etlnde bahmu-

Yavua Selim babaaı öldükten 
80IU'a tehade ıeh.inp.hın oğulla

nm, şehzade Ahmetle oğullarını 
yok etmişti, Korlcud, öldtı.rtlleceği
nl anlaymca Piyale Bey ve bir kac; 
kiti ile birlikte, sarayın güzel ta
kımlı güzel atlarına binmişler; 

Tarihi Abideler 
Vakıflar idaresi 

Yeal lllrprogra .. 
ıa ... llllfladl 

Fenikeye gelmek tızere aapa yer- OğrendJttml&e göre vakıtıU 1dareat 
lerden yola ç*m"lar; Teke dağ- yurdun her tarafmda oldugu gtbl ı.. 
larma dalmışlar; bir gün dağda yi- tanbuldaki tarlbl ve dJnl sanat uel'o 
---ı- kalmca b' • .ıı...ııı. bu _ lerinden mUhim blr lumnmm daha 
,...._ ır ''"... Imut önUmtızdeki yaz clevrainde tamir ve 
lar; yiyecek getirmek için onu ken· j lbyalan için etUdler1nl yaptırmaca 
eli atlarmdan birine bindirerek gön- başJam11tır. 
demütler. Fakat böyle fakir adam- • Vakıflar idaresi ıeJırtmizde fimdi 
da bu kadar sUalU ve cins atın bu- birçok eeer1n aynı zamsnda tamirleri.. 

lunmaaı yürükler araamda tUphe ni yaptırmaktadır. Bunlarm bafmda,. 
Yenicami, Atatürk köprtıaile Azapka 

ı.yandırmJI, dönUote arkasından pı t..fmdakl Sokullu camU, üaktı~ 
gitmişler; ıehzade ile kapıcıbqıyı da Şematpqa, Çtnlli ve eaki valde ca. 
ve adamlarmı yakalam131ar, !atan- mileri, SWeymaniye camii ve Kadir. 
bulclan gönderilen Sinan ağa iyi gadaki Sokullu camileri vardır. Tetvl

kalpli ve p.i.r tehzadenin cellltlı- kiye. Bllytlkclereclekl Kara Kethüda, 
fmı yapmq, tllrbeeinJ beklemek ve Ballpqa ve Rtl.ltempqa camileri ile 
temizi Mahmutpap. camHntn tamirleri ikmal 

emek vaztfeet de Piyale Be- olunmuttur. 
•-...11-:al 

~ '"•"""'1 · Vakıflar ldareat, yeni programına 
Budak reis artık Ege kıyılarına yalmz caml1erl detti, vakıflar 1dareat 

dönmekte mahzur görmüyordu; o- nin elinde bulunan bul lmaretıer Ue 

1'119 reilı ona bak veriYor: lAJdn diğer medn9elert tamir ve buD1an 

kendiainde lnükam hırsmm azal- tanzim lftDl ele almlftlr. Bu llUl"etle 
UU'Jardanberi ihmal edilm1t bulunaıı 

iDii defil çofalmıt olduğunu biue- bUyllk " &11Ml aanat -1er1 unat 
diyordu; konwılıfm pek Urlı bir kıymetlerlne b&lel gelmeden tamir e. 
11 olmaaı da onu açık denizlece çe- dilmlf olacaktır. 
ten IN!bet>le'rdendl; leventler de 
ean atıyorlardı. Bu sebeple aynl
mağa karaı- verdiler. 

Usun Durmutla Çeemeli Kara 
Mehmet, Paytak Recep gibi btrkaç 

denis kurdu 01'UQ re1lıln gemiılbıe 
almdıiar; yurtlarma dönmek isıti

yea bir kaç ldli onlann yerlerine 
~. 

Kara Omer, rasm yanına ao-
lmldu: 

- Ane burada mı bJacak? 
- l)'i hatırlattm; acaba ne 

J'111191k! 
Onao rell eUnf ~ denivhdn 

omumna koymut, g&Ierinin lçlne, 
olhmun mtırnvvetJn1 istiyen bir 
Mlf bJb!le ~u. 

(l>evum var) 

Bir gUnde Uç 
muhtekir yakalandı 
Uçü de muaevi vatandaş 

olan muhtekirler 
ac:lliyeye verildi 

Fiat mllrakabe komisyonu, ı· 
ki muhtekirin suçunu sabit g\;.·e 
rek adliyeye teslim etmiftir. Bun 
lar Galatada Mertebani sokağın
da 9jl de Teohari ile İst!k•il 
caddeabıde iplikçi Malalıutadıı-. 

Mercanda Mercan hanında 15 
numaralı terlikçi İsmail pollae 
müracaat ederek Çakmakçılar 
sokak 65 numarada kundura Je
vamnatı satan Moizin 90 kurup 
ablan mukavvayı 110 kilrUŞcl. 
attJiuu iddia etmiş, bunun ü
zerine Moiz yakalanarak adliye. 
ye verilmiştir. 

Vakıf 
Aall Ua, Jl'C• tuttın piyaaaamm 

pcllnMsbdD Ucaret Tekt.letmtn re• 
ml teblilt alıcıyı konımak lc;bı oldu. 
tunu lab ettftbıi. flmdiye kadar mtıa. 
tabal1ln eUDdeD bir \üJİll tadı'Jer ta. 
ratmdaD maliyet ftyatmdlln döl • 
cua koparı1aD maUarm, bundan b6y 
ı. btUdUutill mDdabeleel Ue eleler 
ftyatmı bulacalJDI anlatarak diyor 

ki: 
.. Artdl .. defa mllll koruma 

bnu111lda yapılan tadiller mlbı
h.,"7ert konmalı .....mde hüki· 
mect ..,. dereaede kuvvet ve aa 
IUdye& De teelds etmltUr. Bu
du M>nra devlet sermayem De t.et
ldl edlleeek htlkml eaUlyetler it· 
ladt ve lhraeat ltJerl yapabUeeek, 
laabmda ltokJwo vtlcucle geUrelıl· 
leıoildlr. DlPr taraftu maMeBf 
-1elcetlerden Jallflall 19tlkru 
lanll Mmune fUihpmda nakit 
1ertne ıml ellMI kabal edllmlt ve 
lltllau makavelelerl llep ba eea
• lllu..t olctaianclan blaat hll
ldUnet de lrmdl DıtlJaclarl tel• 
..,...... mal .... ,.. eClllelı 11-
lalllDa llllMıdeeeldlr. 

Demek olafOI' .. mallarmı ... 
lola p1,...,.. Olkaracıalr olu Tlrk 

-~--- ......... ıs. mftl alledar ............ ,...... ... 
..... .teillerlBrı ... WllaMlana 

Çarşamba 
günü bayram 

Kurban derileri ile 
bağıraaklannı hava 
kurumuna veriniz. 

tstu...ı mlftllliladea: 
7 ikincUciamı ı M1 tarilıbıe mtl

eadlt salı gUnll zilhiccenin dokuzu 
olduğundan arife, çarpmba gllntl 
de bayram olduğu illn olmıur. 

Bayram Namazı 

S. D. 
~ '' 

8 6 
Bugün b6Wn milletler 11&.V&f 

sahaamda btlytlk tealrteri görtll· 
mekte olan hava kuvvetlerini dur 
mabmıı artırmakta ve servetleri
nin mtlhim bir t:mmmı bu hWAll& 
aarfll feda etmekted1rler. 

Hamiyetli ve çcık faziletli olan 
milletimiz IH bu hava kuvvetln.lıı 
ltısum ve ehemmiyetini pek gtlsel 
taltdir ederek bu ufurda IAyıkı 
veçhlle çahp•akta ve kendi bO
yWd8'11 ile mtltenaalp bir hava 
kuvvetine malik ohnağa azmU gay
ret etmektedir. 

Bu hU8Wlta ~ hava kurumu
nun pek feyisli ve kıymetli bir 
metleri görtllmekte olduğu ma· 
Ukındur. 

Binaenaleyh bu gayeye bir biz.. 
met olmak lçhı -Diyanet riyase
tinden evvelce veribmt olan fet
va mudblnce- kurban bayra
mında kesilecek kurban derilerlle 
bana.idamım Tllrk hava kurumu 
emrine verilmeei muhterem aha
Iimize anıolunur. 

taladtledal Manek ve ,...at .,._ 
leket mallRllerbda aaill fl,.a.n 
mallyet ftyatoidan ...ıı cJltlı'lliek 
dbl hareketleri ~ ..,.. 
detlet de Mr aba lftıl ,.,._,. 
mBdaltale edehlleeelrtlr. Ve antet 
kavvetl plyawla fiyat DN)W 

bir ııAam roltl yapabllecelltlr. 
Bu vasiyet gk htlne getirilince 

ellerinde aatıJık mal olu mtlstah-
11lllerhnlda neden dola11 telif et
melerine mahal olmadıp aalatda
blllr. O adar ki budu eoara 
mllstahslUerln mallanm satama 
mak korknu yerine abmlann 
muh- oldaldan mallan p1,.._.. 
da bulamamalı korlnulaan .,... 
...... lhtlmall 1ılle ı.tna ıellr." 

Yeni Sabah 
HUeeyln C&blt Yalçm "&dlllne aullı,. 

başlıklı lıqmakaleainde Anıerlkanm

Ueı1 selen ~Uerinclen blrlnln 
tavatye etutl, ''AlmanJa eald hudut. 
!arma geku...k, tamınat hiç mevmo 

•u'ba.M olmıyuak. Çekolı109&k)'& De 
ı.eımtana mubtu1J9t ftri1ecek, Mor 
weo. Du1mar1ra v..m lfcal edUeD 
deYletler llld llaDaim clllmcek , 8Q.. 

Et işi nihayet 
halledildi 

Kasaplar, canlı toptan fıyatlara bir 
misli zam ederek satış yapacak 

Fiat mürakabe komisyonu dün 
kU toplantısında perakende et sa
tışları için bir formUI bulmuştur. 
Buna göre kaaablar mezbahilda.. 
ki canlı hayvan fiatlannın bir 
misline pen.kende sab§larda bu. · 
lunacaklardır. 

Meaela, mezbahada canlı etin 
kilosu 25 kuruşa ise kaaab dUk· 
kA.nlarınCU.. 50 kuruşa sablar.ak-

br. Canlı et fiatlanm, her üpm 
Ankara nu!yoau netretmektedlr. 

MEZBAHADA DONKO 
TOPTAN SATIŞ FIATLTRI 
Beyaz Karaman 21, 75 
Dağlıç ?:/ , 
KIVU'Clk 26·28 
Keçi 14.16 
İnek 10 
Dana 14 

TetlGflİ7• multl_, bir 
yara 

TICAm ır her .. -... 
....... _. 1 _ ... 

bide vanbr: l'ew' "f'll' llllt 

.artllarek lılr .... ..... --

•an sirke ralnmclaa,.,.. o.._ 
landutana, bir Jal ._ ,....._ 
kem brqdı .............. te•uls 
e&Unaekte f&Jda ,.... -- .,._ 
dır: Çlnktl ...... ..... • ... oka,...._ ........ ,_,,,...... 
nn 1119"_ IJl!ei......, lıalu 
)'UIDMla llflr bh EM 11•1ttf• 
verir. 

Obyaealum, ...... ......... 
_.........,. .... _+ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~• 

.... mBnHeW ılliillJwelderf .. 
Gireaıer de, .,. ........ lıl 
nmn.r aiuma. ..,.... ......_._ 
mı prlpdJı e ırm.ıılr. 

Turk - italyan 
anlaşması 

Dladea ltlbarea 
mırtrettıa llallltı 

Parti bir yurd 
galerisi açacak 
Bu sene de reıemlar 

memleketi dolqacaklar 
Türk - İtalyan ticaret ve kle- Cumh~t Jıa1k putUbİm dört 

ring anlaşması, ay başından iti. aenedenberl, ~ :rurduD 
baren merlyetten kalkmıştır. Bu muhı.ut kGfel•ı1nl görmek'" cm1arm 
anlaşma evvelce iki tarafın riza- lntıbalanıu tırça1arUe te.lıtt etmek 

siyle temdid olunmuştu. Fa:. ~.t, ! tıraatmı vermek için tertip etutt JUrt 
bu defa anlaşmanın müddeti ni- aeyahatlerlne lttlrak etmif olan cm 
hayet bulmadan iki ay evvel ı: .. r ruaamu;ıı:: yaptıkları tablolar lc;ln 

iki taraf da temdidi için bir ar· ı verilen .L _aat dt1D plmlftlr. 

zu göstermemil ve hilkillnetlmiz ötrenc1ltlmlu ,ere, cumhur11'9t 
anlaşmanın merlyetten kalktıg·ı. /halk part1ai önUmllsdeki ._.. daba •• 

. nlf bir :yurt aeyah&U terUp ebuk ka.. 
m ~t.aka ticaret mUdUrlUğüne ranm vwmı,ur. aa ~ daba 

bildirmiştir. Anlaşma dünden iti- fazla remmıınuma lftlrakl tıemlD olu
baren meriyet mevkünden kalk nacak ve bunlar yurdun göetarDecek 
DUŞ bulunmaktadır. yerlerine pserell tablolar ppuaklar. 

Buzhanedeki 
peynirler 

Bllltmetoe o••· 11, utlraftlıce11: 
llmta.ka t.lcaret mtıdtlrlütü, peJDlr 

tacirlerini yarm bir toplantıya da· 
vet etmifUr. 
Bası tacirlerin, piyaaaya mal c;ı· 

karmadıklan balbuki, buzhanelerde 
mllhim miktarda atoklar bulunduğu 

anl&fJlmlflır. Tacirler, . bu atoklarm 
mUatalı8illere ait oldufunu iddia et.. 
mekte iMier de maUarm buzhaneye 
tacirler D&mma teallm edlldJtl teablt 
•dilmfftlr. 

dır. 

CUmburlyet halk partllll .-.ı ... 
nterlltl ~ bQ IUNU. 
vQcude l'•Urdlldert ... pu,:a JIU"oa 
stızeı yurdun muhtelit kafeler1nln 
ve halkm yapma ve çalıfma buaaD
yeUerlD1 teeblt eda tablolarduı mQ. 
rekkep olarak bit 7UJt plldlıl kur. 
mak karanndadır. B6ytece bem ..... 
ırtınkU TQrk cemt,,.tbdll U'9etUll 
bU8U8tyeUer ebediyen yqatdacak ve 
bem ele reuamıarmma ~ bir tıef. 
Vik g&ıterllmlt olacaktır. 

Benzin tahdidatının 
neticesi 

llmtaka Ticaret mtldtlrll. yannki y · t .. d.. ı·· "'.. .. 
topıantıamda peynlrtactrıert. bu ,._ ıcare mu ur ugunun 
kilde harekette devam etUklerl tak· 1 raponma gÖre pek 
dlrcle tevziatı biaat btıkametin cüz'i bir taaarruf 
idare edecel'IDI bildirecek ve nazarı • • • 
dlkkaUeı1nl celbedecekUr. yapılabılmıttir 

Muallimlere kıdem 
zamlan verilmeğe 

bat landı 
1938 senesinde zam gören 300 

muallime kanuni haldan dünden 
itibaren tenie bqlanmı§br. Ki. 
dem farkı olarak 14,500 lira ö
denmektedir. 

İstanbul mmtaka ticaret mn
dUrlUğU, benzin tahdidatınm bu. 
gtlne kadu olan tatbikatuıdan a. 
hnan neticeleri bir rapor ile ti· 
caret vekiletine bildlnJüetir. 

Bu raporda benzin taaarrufu. 
nun vasati 85 • 90 ton glb1 cUzl 
bir mukdarda oldufu bildirilmek 
tedlr. 

IWdldlrlılr. Melmıfrn ..... 
metlaetlnek clelll, füat .... ., • 
.. ptlr, ....... lılr ....... .... 
........ anwqla ,......,... 
bir ......... ....,... ....,.. ..,. 

maldır. 

tlçtlnel 8aDı ......... .,. te-
ldlem lılr lacbl, nwlt' Al ... .... 

....... ftl'dllEtm -- ........ -re 
- tulan ..,, •• ı 

- Ne,.,..,.. lıq.....,-. 
....... MJle ...... ... 2 , ,_ 

ıllye..-. ...._., , • ...,_.,.. 

we1me1ı,....-. 

Semra .... " eılmlt: .. _ ... ...._1ı1r,. .... ........................... ~ 
cılnnell ... ..,.. .... elı ... ... 
tınmdaa ppnedl; .. , ...... . 

itte,...,.. ..... ._.. .... ,.._ .... , 
----- - a --- -

Hava denemeleri 
Bayramdan • nra hem 

aece, hem ıGndtiz 
yapılacak 

Beyuıtta SoPmP maha». 
gece ve gtlndb olmak 1..-e dd 
hava taamım dlllllDllll ,...ıa
caktır. Bunun için lluaiama ta 
Hmatname din villyet m•Jremı. 
na veriJmiet;ir. VUl,.t eldhlerbı 
vazifeleri bak1nnda bir 'beyamaa· 
me hazırlamaktadJr. 

POUSTE: 

Kim yaraladı ? 
Bir aenç laz dün 
odaaında yaralı 

bulundu 
Bayuidde 8ojanala maballe

ainde oturan Sabahat Bed a
dında bir lradm dt1ıı ..mJı oda. 
lllllda ağır yaralı olarak babm
m1Jltur. Sabahat göptlntbı _, 
tarafından bir tah&nca lmrlan11 
ile yaralanmıftır. 
İfadem abnamaywk denıce-

IU'Ule kollarmı aalb7arM.........,.. de yaralı olduğundan S&Jwhatüı 
eUbot dönecekler mlP J.l'abt 11a pıt.. kim tar&fmdan. yanlancbiı &L 
,... ..., ...... lııaflQa.ıc ..u. y...... ı111l•manne, HıeeJd bacahane
._ leba ..,._ lrerlaUlo Mr ı.aıa& lllne bldınJarak taJıldhta bq.. 
........... , •• ~. Adeıile kDoD.. lannuebr. 

ven.kanalı beyııelmllel bale 80kulac&k 
~ mU.temMJteleri sert veri. 
lecek pkllncleki ldilADe auıııu zUuıi

DiD kabul etmedJtinl, bu ..,.uarıa 

aıUı 18~ u.rt dıwü 
A1m&lıyaDJD aym kuvvetle harbe bq 
lamaıtını hiçbir kuvveUıı meaedemi)'e. 
cettn1, Almanlar eter galip pUrlel'le 
kendi lddialarmca bin aene dtlDyaya 
blklm olacaklaruu, bir tefebbOatln k& 
n Ue saran anamda bu kadar muas 
um bir fark oluna harpten IODI'& 

HiUer1n rahat oturmaamm gerçekten 
manaaız bir hata olctutunu lza.b edi

yor ve aözlerlni töYl• bitlrtyor: 
""llemleketlerbl JÜdıp ,.... ... 

... lllıllMderkea lla felllrelleıe -

.......... ......... , ....... helrllre&I .. 
lalAlertllde l&ylkde tıuavwr edeaDIJ'or 
ıar. Loaclnda yapdan tabrlbM -
lerl tlrper117or: ~ lagllls ~ 
nlll ~ ... ONdald oolall 
oocıatu btU Ylcıdaalan .. .....,. .. 
8uDlar .,...,. iDi kalacıü' ....,.... 

lan ..... &opnldanndan " A.naftt 
.... koYmlllr lcln lla mlHldt mıev-

almde dlblJ9ID - ........... '* 
....... pnnılE ~ 'l'mla.. 
ldıar ....... ......... ...... .. 

.. lllllle& llatludılJ ... ~ ·-----------
llın ... tel6ft '*-"' o...... • ..-----------
DealM ......._ tahellaı .......,., a... 1 l: VLEN ELER 1 
np ....... lıılDalanaı .... tıeluw ya. • ~ ................ , qw dlaJ ... Mr. __________ __. 

w.,. y.,... ..... ...,... e1r. 
..... llUy8l ltalJ'M 'afl#ıd ,... 
yddddan ............ ,...,. ... ...,.... 

lerl ....... lçla lılm& ~ .... ...................... 
J.l'abt ................ .... 

..... •••11119& ........ b .. ...... 
arrmlaıdua lıltıedlll Jıtr ....... -. 
... ftftbr. Aıtlk ~ ... 
7afl ..... ~ ....... , 

lıdıllar. - .... ....,. -- '"""" 

Af!ltrmllı,._...Mr .... lmlllll 
~ .. ......,_ ...... 
olAalll ....... _,. l8l'MIMı .... 
- tellft ..... Mr ..... .... 
blıtr197 ...... - .... ....... ""'* .................. ...... 
ft ..... .....alr.ftlıa& .. ..... 
lelrll ..... mPl1Ger 1G111 Mr ...._ 
..,_..ı' ' I • 

mUddelumuml muaYbd lla)' .,..,. 
Kıray o. taldadar ................ 
.... taıırUraa lmlderlDdla - ... 
a Alro'ntn 1ım BQu ...... alJIUa-
Jan. dQa 6tledm ..... Oftl'Jollaa.-
dald DiltUa mmuul\ıla -· t IJd 
tanım üralıa .,. dmaumdlıa ..... 
l9lrkl1 bla'b&bk Jılr lnıpull lmarta· 
rlJle~. 

0-0 nm.ı tıelıltk .... _ ... ., 
dlJerls. 

• • • 
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l·l'!!~~r. w~~~~'nl' 
oSd;6t ve N~ı"'lat Mınlıuw ~ ~ ~ ~ 

. Hasan Rasırn Us 

~~~:.6 1~w.,!!~f:.!1~ Türkıyenın Amerikan fabrikaları SU lgar 
Ysa ...,. .. ~, 23872 A d 140 O 
·~.. • • , 24370 vazıyeti y e B k·ı · 

·,·~.\ı!_~l~~~i,I boınbardltnan aş\f e I I . ....,. .._. Bir ltalyan gazetesinin 

,ffS ·~.?· ::--.... ·.:IJ iddialarına göre Viyana ya gitti 
:.,~;;::,,~·,~:tbaası italyada dikkatle tayy~:s~!~~acak Alman sefiı-i de 

tak d · ı · kendisine re fakat 
ıp e ı ıyorınuş ingiltereye ediyor 

A1ansı arın D i l ı 
.... !llllllllllllllllil!JID eı.:ır. Mt!llil!!lll 

rransız - Alman 
Matarekesinln 
8 lacı Maddesi 

Fransa.da mütarekenin imzası 

ddayı:slyle Marcşııl Peten hakkın
dı hlikilm vermekti' ncdP <'tmi~ 

clanlann aldandıklanm ko.bul el
;nek laznnge:Uyor; gelcıı bütün ha
berler bilakis iliti~•ar mareşaLn \"a· 

tan.mı kurtarmak iç.in siyasi sn.hada 
ikinci bir '•Ve:rdun" elde etmek 
""c1.yesiyle çahı tli;rını göstermPkte
dir. Mareşalin s~mpatimizi ka1.an
rnast ve geçen tenunuzda bazılarm
ca zannedildiği. gibi bir adıım ol
madığını anlamnmt7. içL'l ona Al
man işgali altındaki ParistP c:ıkn.n 

bazı ".l<'rıınııız gazetcll'ri" tarafın
dan, Alnrn.ıılarla müwkerclerin 
k~ildiği şu günlerde, yapılan ı-id

delli hücumlar bi!C' küfidir. Mare
şalm Fransaya mlitar('keyi kabul 
ettirmiş olma.sına gelince; bu hn
rekP.tin doğru olup olmndığmr ta
)in için henUz pek erkendir, bu hu
susta on kat'i hükmü tarih \'Cre
c.ektir. 

Uoma, 2 (.\.A.) - Slcfanl Ajansı 
bildiriyor: 

"Glornalc d'İt.alln., gazetesi, bu 
harbin ba.şındanberi Tiirkıyenın Al· 
manyaya ve bilhassa t talyaya karııı 

takip ettiği haı•mnne ve ekseriya te· 
cavUzkArane hatlı hareketi eh~mml. 

yetıe kaydederı!k diyor ki: 
Mllll TUrk hareketine Almanyanın 

yardım elmiş olduğu ve ı;alip devlet 
!er arasmda, İDglltere Flll~tini, Şeria. 
yı ve Irııkı, Fransa ~urlyc ve Lüb· 
nanı aldıkları halde, tlıılyanın 'l'Urki. 
yeden hiç bir şey almıyan yegıtne 

devlet olduğu kasten unııtuıuyoı. 

Tth'k • lnglllz :ıskert lltlfnkının 
:ıkllnden ve bunu takip eden lnglliz 
ı~tikrazmd:ın sonra yarı resmi Ulııs 

gazetesi birdenbire 'f\lrk!yenln 12 ada 

üzerindeki haklarını hatırlarlı. ~on. 

raları dn 'l'tlrk basını 1nglltt•renin en 
faal dostları arnsınd:ı ~;er ııldı, tııg-il· 

terenin blitlln mımevralnrlyle, !'-Iih\·er 
devletleri nlcyl'l.indekl nıultarid illirn. 

!arma iştirak eltL Bir knç hal tadnn· 
beri lııı' •rurk b:ı.ınnmın dıll ltnlyn a. 
leyhinde <;ok ı;idıfotll bir ınnhıyet ııldı. 

Acaba bu hareketin saiki lngiltere 
ile olan ittifak davasını gillmek n r
zusu mudur, yoksa dnlı.ı 1.ıaşkn ka. 
ranlılt sebepler nıl vardır'! TUrk!yenln 
bu \'azlyetı 1 talyacta rilkka tle takip 
oıunm ktadır. 

o 

J a pon başvekiiinin 
yılbaşı beyannamesi 
Tok~o, 2 ( \ .,\ .) - Japnnya b:ı.şve

klll Pren" Konoyc, yılbnşı mlin:ısP. 

beliyle niillete hitaben nqrettlti be· 
yannamede diyor ki: 

Bu sene entern:ısyonnl vnzıyetln 

daha ziyade gerginleşmesi ihl!nınli 
vardır. Mlllctın mUşkUl.ıtını knrşıln. 

mak Uzcrr. fedakflriıklar:ı. kntlnnm:ı.· 

lıyız ve em.snlı;iz biı· ~rbnt gostf'rnıe. 

liyl7~ • 
o 

Sovyetlerde 
istihsal arttırılıyor 
Mecburi haddin üstün
deki kısma köylüler bir 

haremle iştirak 
ettiriliyor 

Mo kova, 2 (A.,\ .) - D.1'1.B. A· 

Ajanslar Pnriste Lavalin yerine 
gönderilen Fransız amirali Darlan 
ile Alınanlar n"ra.Sında yapılan mü
zakerelerin kesildiğini bildiriyor
lar. Müzakerclt'rin nı'ye dair ol
duğıına rC'smi bir haber yoksa da 
i<'ran~ız murahhasnını bir denizci 
<:>lmasma bakarak mevzuun l<'ran

sız donanması olduğu tahmin eılili
Yof', 24 Haziran 1940 tarihli Fran-
11rz • AJrnn"l mütarekesinin seki
zinci maddesiyle Almanya J.'ransız 
donanmacımı kendi haz p gayeleri 
içiv k ıllnn.nak ve ~ulh muahedesi 
akdi srrasında Fransız donanması
na dair tal~ler ileri sürmemek 
hususunda teminat vcrmis olmakla 
beraber bu kaydın, Fransayı harp 
harici bırakmak mecburiyetini du
Yan Almanyanın mütıırekeyi akde
clf~bilmek ic,iıı istevf"rek kal>ul Pdil-" jamıınm hususi rnuhıı biri hildiriyor: 
rliği de malumdur. Gazeteler. Slalin \'e Mulotov iınzır. 

A nlal}ılan Almanlar o zıımaıı zor- ııı ile bir emlrnnnıe ""~rctl.yorhn. 
la kabul cltinmediklerini şimdi Bu emlmnmc Ukıanyrıdıı Koll<ı•z 
tatlılıkla ve Almnnynclııki iki mil- köylülerinin ç:ı.lışnıalan, :ı:irnat malı. 
Yon :F'ransız esirini serbest bırak- sull'ı.tmın arttırılması ve hayvan yetiş 
mak, nıukabilindc elde etme-k i~ti- tirllmesinln lnklş.'lfı için yeni bazı ni-

zamlar koymaktadır. 
yorlGr. :Fakat Paris müzakereleri- Emirnamede esk: ııızaınnamcnln 
nin kesildiğine dair gelen haberler pek na:ı:aı1 olduğu v~ \'BZlyı•tl knr~ı
gösteriyor ki Dönkerk kahramanı ı lıyamndığı, istihsalin nrtnı:ısına nııı.. 
.Amiral Darlan, Almanların talep- nl olduğ'u, işin knlıleslnı nazıırı ltlha 
!erini knb ) l . . V' . ra almadığı \'O iyi \'e kötfl !Ş uynı .. ıı c memıştır ısı fi'ran- 1 . . .. · ı;:tinnellk verdi~! lııfsll •'dilmektcdiı . 
sası. roııt.arc-ke mliznkP.releri <'S· 1 Yl'nl nizamname ile mecburi ıstılı· 
nasında o zamanki Fransız harici- "al miktarının llstllndckl tstıhs11l!Pu·
ye nazın Boduen tarafından ingi- köyltiler biı barem muclhlncc işttrAk 

liz ı;ı~firi Si'r Ronald Kampele ver- ettlrilnıektectir. 
diği Fransız filosunun 1ngilterl' a-
lr>yhinde kullcınılmıyncnğı vnndine 
sadık kalmaktadır. 

Alman:ra şimdi ne yapacaktır? 
Mütar"ke ahkamını ihliil ederek 
Fransız donanması v<>rilmooiği için 
işgal mmtakasmı genişletmive kal
karsa taze bir kuvvet ola~k kal
mış bulunan Fransız Afrikası ayak
lanacak, bu takdirde müttefiki t
talyanın Afrikadan kovulması miit
h~ surette tacil edilmiş olacaktır. 
General Veygandrn elan Fraıısrz 

Bu ilk endişe gıtlikçP 
uzanıyor vP ba!;ka t'ndişeler. te
reddütler üretiyor: Yn orada onu 
baı:ko. bir kadınla hulursnm ? .. İki· 
sinin birden yüzüml' sanıraca1da
n keskin l:ahkahal:ı.rı ~ itir gibi o
luyor ve kulaklnnm kızıl bir :ıle,·
le yanıyor .. O kim~ Xcreye gidi
yorum? Meçhul şi'ıphe<ler: .. B~lki 

bir serseri, bdki hir kat il! Belki 
kor·kunç bir nıahlfık ! .. Ucr glin g,ı · 

Afrika~ında bulunduğunu \'e Mı~ır- zclelerdc okunan Psr:ırlı mnccra-

da İngiliz tanmmı başladığının f'r

teı;i giinU Libyaya h<'mlıuıiut Tu

nusta Fransız askerlerini tefti'} et
lli'.:rfni unutmamak liızımtlır. 

SEKRETER 

1 Ölflm, Doğum 1 

!ar ya5ıyan tiplPrılen biı i !. Biliyor 
muyum? Kimdir o'? Onun hi~ kim·• 
seye bcnzemiyen lı::ıkL'jlanııda. hic 
bir madende glirmt'~iğim parıltı-

larmda. hiç bir eı kekte sczemrdi
ğim çekiciliğinde elbet gene bil-
medığim srrlaı. btiyüle ı var .. B~ni 
bir deliye çevir<>n bu cazibe bu 
mPçhul sır beni alıp sürüklüyor 
i~le •.. Tramvaydan iııdiğ'm zaman. 
bir sarhos gibi sendcli~·eı ek yürü· 

• DlıJ hekimi Stırım Gökselin \'aldesi 
van Cemikn!n vefat ettiğini haber dü~·:· ~ihayet !:ap~ının öniin

' lılc Grrck kcl'clisine ve gereitse ai. de)dım. Bıından ol<'Sınl lıatırlamı · 
k ıne snbırlıı.r Lemcnni ederıı. l yorum. Bir siklon gibi dönP. dônl 

en aşağı 

12~VG tayyare 
verilecek 

Loııdra, 2 (.\" \ .) - ilu sene içın 
de İngiltere Amerlkadan en aııal'tı 12 
bin 500 tayyare alacaktrr. Bunların 

büyük bir kısmını bombardıman tay· 
yareleri teşkil edccekUr. Bu bombar. 
dıman tayyarelerinin ~ok geniş bir 
hareket .,ahnları olacnktır. 

Deyll Meyi gnzctc~inin ;-;evy•Jrk 
muhabirınln blluirdlğınc gôre, harbi· 
ye mtisteşarı Patterson Amerikanın 

1.ıu seni'? en aşağı 1 j bin tnyyarc ynpa· 
ca~ını sciyJ.,mlştir. Pa tterson, ayrıca 
1ng-iltcrenin en 7Jyaılc muhtaç olduğu 
şeyin l:ı.yyare \'C Lilha.ss:ı hareket sa. 
haları çok ı:emş bombardımruı tayya. 
resi olduğunu soyleıniş \'e Lu sene .1.. 
mal edilecek tnyynrelcrln asgari ola. 
ı ak ~eı;cn sene yapılanların iki nılsli. 

ne baliğ olucağ'ını da llfı\ e eyı~mlştir: 
f'attPrı.on rtı:~l,,rlnc ııöyle 

"tmlşllr: 
llklc;'ırııında ilJO LRY) .ı re yuptık. 

Halbuki bu Hene ht•r ay 14UO tayyare 
yııpac.ı~ız. Heın lıu rııltltıını çok nıw 
l('dıl blr raklmındıı . Bu lstlhonliıı yUz 
ıle yetmiş b~şının lr.gııtereye gdnd ... 
rllmesi beklenebilir. Ağıııılos nyından 
itibaren fabriknlarımız ayda 2000 t.n• 
yr.re yapmak U:ı:crc nznmı ı mdımım. 

la ça!ışncaklarılır. Geçen sene tuyyıı· 
re fabrikalarında çalışım amC"lc ınlk· 

tarı 165.000 kişi idi. Bu nıknmm tu 
sene 250.000 e çıkacağı şllpheslzcHr. 

---o---

Veni ingil·iz · 
tayyare tıpleri 
Almanlarınkinden 
daha mükemmel 

olacak 
Lonılra. 2 (.\ . \ .) - 1935 hazıra. 

nından 1940 AğustoşUna kıı.dıır tay· 
yare imallıtı umum mUdUrlUğü yap· 

Sof~a. :! (A.,)..) - "tt'fanı: 

Bul;ar başvekilı Filo!, buı;Un Vıyo. 

naya gıtmlştlr. Orad:ı nıUtehıuısuı dok 
torlanı. muayene olacnktır. U:ıııvekll 

birkaç gün !ıonra ~ofyaya ddnecektlr. 
Radyo gazeleııinln blldirdlğıno göre. 

Sofyadaki Almau elçisi de Ra!,lvekll 
I<'ilofla beraber Viyanaya gitmiştir. 

Uç buçuk sene içinde 

Japon zayiatı 
1 milyon 600 

bin asker 
Askerlik çağında olan

ların yüzde 83 ü 
silah altında 

Çunking-, 2 (A.Al - Çın har· 
biye nazırr general Hoying~ing 
askeri vaziyetin tetkikine tah· 
sis ettiği bir mak:llerle cliyol' ki: 

Dç buçuk senelik harbin m .. •· 
ticesinde Japonlar ölii ve yaralı 
olarak 1 milyon 600.000 acık<>r 
kaybetmi;:lerdir. 
A~kerllk çağında ve vücudii 

a.:-kerli~e eh·eri~li olan .Japon 
erkeklerinin yiizde S3 ü Çinde 
hizmet görmek üz('re silnh altı· 
na alınmıştır .. 

.Japon ordusu son zım'.ll11nrda 
tevakkufa mecbur kalmış gibi 
g-oziiküyor. Ve h:ıtt.A öyle~ P. bcn-
7.iyor ki. Japonların <'emıbi gar
bicteki ricatini ıiiğPr rieat)er de 
!!!.kip edecektir. 

----0 ---

Korsan gemi 
Batırdığı 10 vapurdan 

llurtuıan 500 kişi 
~araya çıkarıldı 

mış olan Lcmon yeni İngiliz tayyare \ ••llington, ~ (A. \ .) - Yen! ~..cl1<n• 

tiplerinin mUkemmellyt ti hakkında da ba.,vekili Frazcr demişti ki: 
katı itimaılmı beyan etmiştir. Bır düşman korsnn geınlsi, 21 ilk· 

Lemnna lınvn ııeı.srotlnde bulundu. kA.nunda Bl~mark ııdalannctan Eme. 
)tu sırada yaptı~ b\lyUk hlZmetlcrden ranıı ~00 lııgıllz, Fransız ve Norveçli- il 
dolayı Şömlyo rütbe-si verilmiştir. Bu c;:ıkarımştır .. Bunların arıuıında iO ka 
mtin:ı.si>belle Lcmon şunlaıı söylemiş. dm ve yedi çocuk \'ardır. Bıınlar 

tir: Kompln, Rangilııno. Holinııl, Trloıııı, 
"-Almnnların ne gllıi tipler ınınl 'l.!l· Vinni, Triaı:wr \'e 'rriadlc adımla ki ye • 

tiklerini kimHe bllnwmektedlr. Fa· dl vapurun mUrettehat veyn yolcııla• 

kat biz mazideki tccrlllJelerlnrn:c i~. rıdır. Diğer Uç Hıpunın, Turaklna, 
t:n:ıden yeni t.ıyyarc tiplerimizin Al. Xolon, ve Ring\'tıd ıntircttebatınclan 

munlarmkinclf'n dnhıı ınUkcnııncl ola· lrnrtanlanların ne ol lıığu tanıamlle 

caklarını llnıil eıiiyoruz. Tayyare ıah bilinmiyor~a dn bunların hA.IA korsan 
rik::ılarımızla resım \'e krokileri ha. gemisinde bulundugıı zannedlllyor. 
zıı lıyan atlilyelcı·cıe c;:atı;ıanla r vı.. dL Turaklna vapurunun batmadan ev. 
iter bütün alıtkadarlnr son derece tak· ı \'el korsan ~emlslnc Uç ı;ant mukıwe. 

dire ş:ıynıı bir iş b·ışarmışlardır. Ha · met elU~i söyleniyor. .700 tonluk bir 
v.a nczart'?tinclc bulıındu~ım sırada Jngillz vapuru olan l'urakina<L'ln an· 
tayrarecllerlmlzle hUtlln servlslcrd · cak '.!3 kişi kıırlulınuştur. Ragint.a
c;:aıı§anların yaptıkları işlerden hl<;blt no 16.000 tonluk, Komata 3.900 tonluk 
zaman memnun kalmad•ltlarım gör. \C Trladıc 6.000 tonluk idi. 
mU~tüm Bıınlnr da!ma ılaha mUkem. Yukarda z!kredllrn ıo vnpunın Y•· 
mele erbmc~I ';'ll;\'P ittihaz etnıişlrr disi ln~iliz olup bıınlar, 'I'ııralclna, 

dlr. Uu seh,eplc tnyyun·cili~mizin IR R:ıngitana, Holı\'lHI, 'frionn, Tı laslln, 
tikb:ıl!ne karşı bıiyilk h'r ilimııt bcs. 1 Komtrı. ve Frladicdir. Ring"11d ve \'in 
lemekleylm.,. • ni Norveçlldlr. 

ı:eteı;ım kcsilcrı>k 

rıktım. lııtc onun 

mcrdivı>n !eri 
kapısı .. ! gözle-

rim ııiynh bir bulut içinde kuı:l'r • 
mı~. beynimde hiç bir rlüı1ünce ka
biliyPti olmadığı hııldc p:ıımağ.mı 
zile bac;trm .. Deı in bir süküt !. Dii· 

:"Ündüğüm haşrma ~elmiştl gali
ba! ... Her halrll' evde yoktu ... Aşa
~ı mP.rdivenlercleıı gelen ağır a· 
yak sesleıi beni şiddetli sarsıyor
du, bu korku ile tekrar zile bas
tım. Aı-affelclan ayak tıpırtlları da· 
ha yaklaşmış gibiydiler. T(\krnr 
zile dokundum... Bu sefer ~essiz

C(\ kapının açıldığını gördiim .. Loş· 

!tığa do~rıı bir za\·iy<' yaparak a
çılan kapııı:n koı idora ynydı~ı ışık· 
ta onun gölge.si belirdi. Beni gör-

müştiı. lla.} ret! ha.} ret.. ha~·ret ! 

Halinde ne bir sevinç, ne hir du:r
gu, hatta ne de bir sa~kınlık CSf" 

ri vardı! ... Bir lıayal "İbi kapının 

önünde mıhlanan vüruılunııı baka
rak dümdüz bir sesle· 

- Geliniz: · dedi · ,.e. <miın •. 
den bir iki r.drm attı .. 

Vunılınu!;. basımdan aqagı ağır 

bir yıik düşmiıs gibı ne bir ac.lını 

ileri ne de bir adım <:"eri atahili· 
yordum. Aı:;ağıdan g-e!Pn a~ alı 

secılcri gittikce yakhıı;l\·oı laı dı. b·r 

tehlikeden öbür tchlikey<.' atılan 
şaşkınlar gibi kapıdan jçe-ri süziil
clüm.. O, lrııpısı açık duran r;en111 

"~ aydınlık bir odanın ortasmda 

Yaimur altmrlakl -.por hıı.,taları. - Gool! .• 

WlUllA 
KARACiGERDEN iLAÇ 

ffEKIMLER. hastalıkları 
yenmek için her şeyden 

istifade etmek istedikleri nden. 
ötcdenberi karaciğeri de ilaç 
olarak yedinnişlerdir. Pek e."ki 
meşhur hekimlerden ~ise. ar-t
ma hastafığına karsı tilkinin 
karaciğerini kuruttuktan sonra 
tqz haline getirerek balla yedi
rırdi. Gece olunca gö7..lcri gör

miyenlcr • de keçinin karaciğe
rini kı1..arttırarak yemeyi tavsi

ye e.derdi. Buna sebep olarak k<' 

çilerin geceleyin de gündüz gibi 
gördüklerini anlatrr~~da, şimdi 

g-ece olunca görmemenin A \ 'ita.
mini eksikliğinden ileri geldiği 

bilindiğinden o me~hur hekim 

- farkında olmıyarak • karaci 
ğercle bolca nisbetinde bulunan 
A \'İtamiııi tedavisi yapardı de

mek olur. 
Gene eı:;ki zamanların meşhur 

hekimlerinden Diyo~karidin fik
rine göre de e,<;eğin karaciğeri 

sar'.'1. hastalığına. kudurmuş kö
peğin ' karaeiğeri de kuduz ille
tine karı?I deva olurdu. Bunların 
da ne türlü tc>sir ederek hasta
lığa deva oldukları belki bir gün 
anlaşılır. E§ek eti her vakit 

makbul bir et olduğundan, o 

7.nman eşe;!in karaciğerine rağ
bet gösterileceğı ihtimali olsa 

da. kudurmuş köpeğin karaciğe
rini yemek _ hele büyük Paı:ıtör 

kuduz hastalığına karşı aşı de
\'a:-;mı bulduktan sonra • pek 
güç olacağından köpeğin kara. 
ciğerine rağbet g-öı:terilebileceği 

ne ihtimal veril<'mz. 

Şimdiki halde karaciğer kan
::.ızlık hastalığmın der in ı::ekline 

kar~ı pek makbul. hem de en 
yeni de\'a olarak tanınmaktadıı·. 
lmıan hasta olunca yemeklerin 
bir <"oğunn yahut bazı la tına 
kar.!'ı perhiz etmeyi kolayca ka. 
bul ederse dE'. karaciğer g-ihi 7~'l. 

ten her \ 'akit yenilmiyen bir YE'· 
meği ilaç olarak yemey" herke. 
sin aklı ermed;ğinden öylelerı 

icin nıa h~us hazırlnnnm: kara. 
ci~cr 1ıüliiı:aları \'ardır .Dunl:ır 

,·ücudtın içerisine şiriııgıı e<lilin

l'C karaciğer )<'meğinin )t•rini 
tutarlar. 

Anrak etil' deri anıı::ına Rll'lll 

g-a Ptmek c:okça iztmıp \'erdiği 

için şırınga Nlilen yeri kı1~1r1tı. 

Laııın: arkasına çevirmiş olnra1t 

dimdik beni bel,liyordu. Di:r.leri
min titrC'diğini, başımın döndiiğ-il 

nü hii~·iik bir ~a.p·f"tlc gi1Jcmeğı• 

calıs:mık penceıenin iiniindf!kı 

koitıığa kadaı :ı. iirUyup kPnclimi i 

c:inc bıı aktım. tik ~ef!>rinde ıle bö~ -
le olmuştu. ~ahnc ayni idi. 1''akat 
o, o günkü hect>~·anlı, sPvinçli. 

f!Özleri icindc-n kamn.'ian insan de. 
ğildi. :'.'\ ereje i~e: - Siz kimsi
niz? Ruray!1 niçin gC'ldiniz ? .. Kim· 
arıyorsunuz?.. - diyecek rliye 
korku \'P ızllı aph \'iizilne ve etrıı. 

fıma bakınıyordum.. !)~kınlığrmı, 

perişanlığımı sakhyacak bir halde 

dcğıldim.. Sinirlerimin son muka· 

ğmdan hülisalan adale an~ma 
~rrınga ederler. 

Karaciğerin kendisi ?Aten lez.. 
1..etle yenilir bir şey oldu~dan 
adale arasına karaciğ·er hülaM

sı şırınga !'ttirmektense karaci. 
ğerin kendisini yemek elbette 
daha iyidir. Hem de kansızlığa 

karşı ilaç olmak için knraciğ~ 
rin tilkiden, kl'Çiden yahut ku. 
durmamış ·köpekten gelmesine 
hiç füzum yoktur. Sığır eti, ko. 
yun eti - merakım olursa • 9 
hayvanın eti olur. Yalnız h8J11İ 
hayvan olursa olsun keçinin ka_ 
raciıreri daha makbule geçer. 
Onun için dananın , kuzunun ft 
oğlağın karaciğerleri tercih edil 
melidir. 

Günde 200 gram kn<lar kara. 
ciğer yemek yetişir. Bu da yi
ye<:ek kimsenin keyfine gör.: 
Onu bii~bütün çiğ yiyebilenler. 
CİğerOPD gelince, afiyetle ~r 
ler. Öyle yapamıyanlar ktydıra. 
rak iki dilim ekmek üzerine te-. 
reyağ'ı ve re<;el sürdürüp onla. 
ra kıyılmış karaciğeri de karı~. 
tırırlar. Hafifçe kmn-tılarak ci
ğer kebabı şeklinde ·yemeğe de 
mani yoktur. Yalnız karaciğeı· 

çokça kaynatılmıa terkibindeki 

tesirli madde suya kanşacağm • 
dan ciğer haşlamuını sE>venler, 

ilaç olarak yiyecekleri karaci
ğer halilamasının on dakikadan 
ziyade kaynatılmama.sını sıkıca 
tenbih etmelidir. 

Karaciğerin kansızlıia kal'§I 
iyi te~lri vitaminlerle değil kan.. 
daki kmnm kürecikleri Arttır. 
mak suretilcdir. Onun ir,in ka
rari~er yemeğe baı-laymca kan- -

~ız adamm iştihası düzelir, 
ben2.i yerine gelir. nefes darlığı 
kalmaz, yürek çarprntılarl kav. 
bolur, viicu.lunun ötesinde l·eri
r-iııde to;ıanını~ ı ıan şişler ge. 
çer, kuvveti yerine gelir, midem 

dii:ı:elir, peklik de l a'maz. Hem 
de bunların hepsi daha üçüncil 
~ünütıden Onun için Kurban 
Bayramında koyunun karaciğe. 
tini flile araıornda kanı~ız olulara 

yPdirmeği unutmamaJısmıı.. 

!~urbanın ciğeri tiikendikten 
sonra da ~ünde WO gram 

a larak bir ka: hafta devam et. 
mek pek de pa.halı olmaz. 

r.. A. t 

vemeti çöztililyordu. Kendimi bıra· 
kacak, bir çocuk gibi bağın ba
ğmı ıı ~lıyacaktım.. Halbuki ben 
neler rfüşiinmü~. nPIPr taaarhı.

mv: tıın .. Onun ıaafrnr görme'lı: idn 
bir çok roller Pzberle.miftim. Ona 

acı çektirme'~. hatta a~latmağı 

kurmuştum.. Şimdi öyle bir hale 

gelmistirn ki bana, tapnımıuıma.. 

kaı'Sımda ei!ilmesine değil hana a
r•mnsına. hana kuvvet ''Nme.sine 
ınnhtaçtnn .• r.ö~ünc kapAnıp: 

- Seni ıtP.\'İyonım .. Bana iı;te· 

liğlnl yap diye. !'!Tcak. içten ~('n. 
riyn.sız bir tP'llimiyet gö11tennek 
de ı;lmdl hir tnrlü hPnliğimden ko
namıyordu. Kmlm·ı: gururumun 
\'ıırıı<:mdan !ll7.an tahıunmill edil· 
mPz acı, ona karı:;ı dr.rin bir JdD 
olmııstu .. Ondan nl'fret etmfyor
dtım • fakat onu bofrmak, rlldtk di
dik p~~lnm11k içjrı \•ahşt, hntlmaz 
bir !lu<>ıııluk i<'lrni kavurdutu 1111-
dc ondan nefret etmiyordum .. 

ı Deuam ı t1tlf') 

.. . - . . .-,, 

• 
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Yu an harbi 
(Baş tarafı 1 nclde) 

ikinci ayında 29 Teşrin!sanlden 28 
KAnunuevvele kadar geçen bir ay 
zıırfında İtalyan hava akınları ne
ticesinde sivil halk arasında tele
fat ve hasarnt miktarı şudur: 

12 si kndrn, 20 si çocuk, 5 i em
zikte ;avrular olm

0

ak Uzere 88 ölü. 
28 ı kadın, .' i çocuk, 14 U cım:ı:;k
tc yavnıbr olmak üzere 296 ya
ral'. Köylerde ve şehirlerde 60 ev 
yıkılmıeotır. ita! ·an akınları netlce
BindP vıkılmak üzere o?up, içinde 
otunıln!"lıvacak dereCf"'Je ha!arn 
uğr:ıv:ı.n rv adedi de 100 dilr. 
ım u IN ORDUYA • mSAJI 
Atinıı, S (A.A.) - AUna ajan

sı b M r'vor: 
Kral lk·nci GC'OrgR knra, deniz 

v h va ord••'nrm:ı. aşag·daki me
sajı yoll mıştır: 

"Yor u mfoas •betiyle Yunanis
tanm hrnman ı arn, deniz ve ha
vam -ıfi erini kalbten .,elamla
rım. 

G neraller, amiraller, subaylar, 
crb r, nler, d niz erleri ve t:ıy
yarecll r .• s:zın efsanevi savaşınız 
s:ıı 'nde Yunan milleti bu yortu
ları hılı: ve müftehir olarak idrak 
elm' tir. 

(Jç bL1 f: nelik bilyük tarihinde 
belki m Iletirr.'z bu kadar nazik ve 
tarihi dakikalar ya§aınamıştır. Al
lah, ccdacl mızın bUyUk verasetine 
15.yık olmamızı istikbalde de bü
yük eserl"r meydana getirecek ka
blliye'te olduğumuzu göstermekli
ğimizl istemiştir. 

Kara, deniz ve hava ordularımı
zın ve kahramruılıklnrmız sayesin
de Yu.'1an milleti bu ilfi.hi emre bir 
tek insan gibi "hazırım" cevabım 
vermiştir. Hiç bir mUcaaeıe siz'-.ı
ki hdar mukaddes olmıınnştır. Hiç 
b·r muharin, harp tarihine sizinki 
kadar şorci'li saJ fnlar yazmıı.mı!}
tır. Yatan ve onun tarihi an'ane
leri s!2:e minnettardır. 

Sizler milletin muau::m serm~
yesl, l}i ve büyük günlerin gelece
ğinin mUbeşşirls'niz. 

Knhramanca mücadelelerlnizi ve 
kazand klnnnız zaferlerin ilham et
tiği hislerle me.sbu olarak kendi 
namıma ve yantbaşınızda ayakta 
duran Yunan milleti namına yeni 
1941 senesı gUnlerinin zaferlerle 
dolu olmasını temenni ederiz." 

imza 
11. Gcor~e 

•• * 
Manastır, 2 ( A.A.) - A:r. 

navutluk hududundaki Röyter 
muha:biri bildiriyor: 

~;'?lal cephesinde her iki ta. 
rafta d ... son muharebeleri mii -
teakip dün nisbi fakat şiddetli 
muharebeleri h-ı"'T"1"'van bir 
süH"ınet milşahedP eılilmiştir. 

Havalar da değişmiştir. Don
durucu poyraz yerine yağnıu. 
nı · · ~n sıcak lodos esn1eğe 
bacı'amıştır. Ancak bulutlar, 
çok alçak olduğu için hava faa· 
liye'-Jerine imkan yoktur. 

Her iki tarnfm menzil teşki. 
liitı, hclta sonunda vukuu bek -
Jenen bu rnmtakadaki kat'i 
muharebeyi hazırlamakla. m~ -
guldü.r. 

Gerek Yunanlılar. gerek İtal
yanlar gece karanlığından isti _ 
fade ederek top mmrzilerini de
ği• tirmiş olduklarından · · nkü 
harekat hemen hemen "U 

düellosuna inhisar etmiştir. L 
talyanlar Kamija yaylasına a
ğır toplar yerleştirmişlerdir. 

Fak t bu tonların ateı;i o ka. 
dar tesirli olmamaktadır. Yu
nanlılar da Morka dağlarına 
birçok bataryalar gelirmf§lcr. 
dir. 

• * ı):: 

Atina, 2 <A.A.> - lyi malumal 
alan m:ıhfıllerd n öğrenildiğine 
göre İtalyanlar bir kısmı merkezi 
Arnavutluktan geçen ·eni bir müs 
lnhk m ml1<laftı hattı yapma\l 1 

r.ı ;ut bulunuyorlar. Bu da gös
teriyor ki ltalynnlar son limitsiz 
bır mUdafon zanıretiııln has·! ola· 
rnğını anlnmıEılardır. Bu mevziler 
d elden p.ic'e:-<!P Yunanlıln.r Tepe
d"I n - Kl"surn \'(' .Avloııyayı iŞ;
gal ede,.ekl rdir. Hal/anlar Hlma
rnnm şimelinden ve saTkmdn mu
kabil tanrruzda bulunmu ]ardır. Bu 
tarruz kırılmış. düşman a<'>ır za -
y'atn urrrtılmı tır. TenedelPnin 
ı::im3llndc Yunanlılar veni bir ham· 
le va,..mıc:'nr. 1tn1vnnlnr mevzile -
rinden at-muı'ardır. M('rkcz mmta 
kn ' n b'r nokta •n'in Yun-ınlılar 
bir b skın harekE'tile milhirn bir 
dağ l'lc gec;rml<derdir. Harbin en 
kanlı J;nrpıslarındnn biri dUn gece 
Kllsun mmtakasınd olmu tur. 
Kıymetli mevziler Yunanlılann el
lerine geçt-!;•ir. 
Rnd~o gazcte.,inin bildirdiğin" 

göre Sofyadaki Alman sefiri de 
Berline gitmiştir. 

••1'-
Atlna, 2 (A. .) - Yunan res

mi sl.SzcUsll, askeri vaziyet hak 
kında aşağ.daki tafsilAtı vermiş

tir• 

Kllsura mmtaka.smdl\ yapılan 
mUhim bl.r hareket esnasmda, Yu
nan kıtalan, bir çok İtalyan mev
z;Ierini, süngü hücumu ile almış
lardır. Fena havaya rağmen icrn 
edilen bu hareket neticesinde Yu
nanlılar, hatlormı mühim surette 
ilerletmlşlerdir. 

Elde edilen bu İtalyan meni
leri, müdafaa için l~i organize e· 
1ilmlş bulunuyordu. ~le\•z1 lerin ö
'lilnde iki hat tel örgü ve tel ör
!!iilerin arka!!ında mitralyöz yu
valıın, lop mevzileri. derin siper
ler ve aralıırınca münakafe siper
leri 1ıulıınaıt sı~ınaklar vardır. 

Arnavutluk cephesinin merkez 
bölgesindf"ki bu m ntakadıı elde e
dilen gann;m ara!<ında 12 de top 
mevcuttur. Ayrıca 15 mitralyöz ile 
bir kaç havan topu da alınmıştır. 

Yuuanlılar. ttalyanlarm şiddet -
li mukavemetine rağmen bir çok 
yeni tepeler almak suretile, daha 
şlmalrlı:! de darb,.ler vurmuşlardır. 
Burada hava çok daha fena idi. 
Fakat harekdt buna rağmen yapıl· 
mış ve muvaffakıyetle neUcelen
mfı;tir. 

İtalvanlnr. sahil mmt:ı.şasmda, 
nalı günü Yunan hatlanna gltmc
fe te Pbbüs maksadil,. tanklar kul
landııh zaman çok ağır znviat vcr
mi!l]erdir. İtalvanlıır. ilk hücum -
lar. tardcdildiltten ı;onrn, daha bir 
cok hücnmln" yapmıı;lar, faknt hiç 
birisinde muvaffak olamamışlar -
dır. 1talyanlnr, tankl::ı.rından bir 
kaçını terkt>tmlı::lerdir. Yunanlı -
!ar, bir miktar es:r de almL5lar
dır. 

** 
)lıına~trr. (.\A.) - Röyter ajan· 

sının Arnavutluk hududundaki rnuba· 
biri bildiriyor: 

Ohrl göHlniln garp sahillerindeki 
muharebeler şldtletinl muhafaza et.. 
me'ttedlr . 

lrllthtıı soğuk ve kar !rrtmnsı dola. 
yıs!lc, Yangınlar, ttalynntnrın el~n 

muhn.taza ettikleri Lin kl.SyU ile bazı 

tepeler Uzerlndck.i mevzileri henuz ı~

gal edememl§lerdlr. Fakat 1t:ılyanlar 
bu mevzilerin uzun müddet muha!ııza 
edllemlyeceğlnl anlamış bulunduklo. 
rmdan buralarda bıılunan malzemele
rini Elbasana doğru çekmc~e başla

mışlardır. Bu arada Yunanlılar. ağır 

topçu himayesinde ilerlemekte devam 
etmektedir. Lln köyii, hakikat haldf' 
ne ttalynnlarm ne de Yununllılıırın 

elinde sayılabilir. Filhakika buraya 
gerek İtalyan gerek Yuntı.tı llcrl kol· 
lan girmişlerse de gene geri r,ektım~ 
lerdlr. Dün havanı::ı gtlne~ll olması 

topçu lçın ideal bir gUn olmu ve sao
bahtan akşama kadar topÇ'1 düellosu 

Pamuk kongresi 
dün toplandı 

Encümenler derhal 
çalışmağa başladılar 

Ankara, 2 IA.A.) - :l!raaı Vekı'\. 

leti tarafından tertip olunan pamuk 
kongresi bugUn saat 15 de zıraat ve. 
kllı Muhlis Erkmcnln bir nutku ile 
açılmıştır. Mevzu lle a.lAl<adar ve zı· 
raııtçı mebuslarla memleketimiz pa· 
muk bölgelerinden gelen nı.ıruhhasla
rın ve vcktıleC mUteha.ssıslarırun işti. 

rA.k etlıklcri bu kongre mesaisine. 
1ktısat vekt.lctlnln toplantı salonunda 
başlamL~lır, 

Ziraat Vekllının nutkunu mUtenkip 
konr;re rlyMCtlnde lzmir mebusu Rrı.h 
mi Köken reis v.,klllikleı·ıne de Ada. 
na murahhaslarından Kasım Ener \'e 
Ege muralıhnsı Fevzi Lfit!ı Knraos. 
man intihap edllml~lerdir. 

Kongre seçımierl yapıldıktan sonra 
delegeler arzu ve ılıtıs:ıslıırına göre 
iki encümene ayrılmıoıar.:lır. Bundan 
sonra umum heyet Cumartesi gUnU 

Yeni mebuslar 
Dün parti namzetleri 

intihap edildi 
Ankara, 2 ( A.A.) - Cum

huriyet Halk partisi genel sek. 
reterliğinden tebliğ edilmiştir: 

Bo!j olan Afyon mebusluğuna 
umumi murakabe heveti ıi1..-1. 
sından ~iyasal Bilgiler okulu. 
iktisat profesörü Şevket Raşit 
Hatmoğlu, Antalya mebusluğu -
na Sümer Bank sabık umum 
miidürti Nurullah 1'~arl Siimer, 
Bolu mehtı!ı]tı~una Maliye Ve
kaleti nakit işleri umum mü. 
diirii Celal Sait Siren, Cankırı 
m~b ısluıfuna Samsun ~ valisi 
Avni Do.Yan. Diyarbakır mebus 
lu::hlna Cerrahpaşa hastanesi 
emrr ... ı akliye ve asabive müte. 
haı:sısı Dr. Ahmed Şükrü E
met. V<' Kars mebuslu~una da 
Son TcJgraf gazetesi sahibi 
Etem 1z7..et Benice. 2-1-9'11 pcr 
şcmbe gUnü yapılan intihapta 
parti na1111.edi olarak seçilmişler 
dir. 

saııt ıo rıo. tekrar toplanmak üzere Müzeler İçin bir 
lçtimaına nihayet vermış ve cncU· 
menler derhal çalışmalarına başlanuf- broşür hazırlanıyor 
ıaruır. Maarif vekaleti müzelerde~i e· 

Kongre Çukurova hölgesınıJe Akn· serlerin nevilerini, tarihi kıy:"ıet
la ve ım!\'lnnd lizcrlne yapılan dem·- )erini gösteren tafsilatlı bir bro
meıcrin ınukayc-sesl ve bu bl:ııgeye A· 

1 
5i.ir hazırlanması için alak t ::ır. 

kalanın teşmili işi ile pamuk lstılısa. l · .. d · t' 
Jinl arttırma ve keytıyetlnl ly!leştlı· ara emır gon ermış ır. 
me için alınm:ısı gereken tcdbirlerl 
saf tohum ternlnl ve tevzii, Çukurova 
ve E:;e bölgelerinde sulama !§!erile mu 
vazi olarnk pamuk zlnıatlnde ıılınmn· 
r-ı ~ereken tedbirleri tetkH: eyliye. 

cektlr. 

tki amele denize 
dü!tÜ 

üskUdarda Ha.san ağa mahallesnı· 
de ı-·eralı sokagmda 63 numarada otu .. 
ra.u Haııan oğlu Halı! Erdoğnn He 
B<.:vlktaşta oturaıı ~1ehmet Toprak 
üııküdar iskelesinde tam!r ıııı ile UC°· 
rı..şırken kurdukları kalııstan denize 
düşmüşlerse dl· kurtarılml§Ur. 

Bir otobüs, elektrik 
direğ" ni devirdi 

Bre 
ya 

en Ozerh:ıe 
ııan aksa 

Uh> tıuafı 1 ncide) 
BOMBARDIMAN TAFSILATI 
Londrtı 8 ( \~\..) - İngiliz hava 

kuvvetlf'!rl çarşamba akşamı Bremcn 
ü rlne 20,000 yangın bombası ve bır 
çol{ yUksck inflll'lk ltudr tli bomba 
yağdırmışlardır. Denıı. Lezga.tılaruıı 

ve f ıbrlkaları ihata tıdcrı ateş acnızı 

o kadar şıddctlı iılı iti rnütcakıb lıty. 

reler taratııu .. an tıırukılan yuk.sck ın· 
fılak ltudrellı lı<ımtıalarm pat1aıııaı11n 

tc-!rik educmemekte idi . 
lfaskınm gı:ıyesı harp geuıllerıntn 

ve blltm.83a denizaltılarının inşa edil.. 
mckle oldu~ t.ııhrt hedeflere darbt:ler 
lrıtlınııeklt. 

Bu Alıoanıurın geçen pazar Londra 
Uzcrlntı yaptıkları frensiz taarruz.. 

Kerestcclleı or.rı Eyilb<: gıtı:uekt~ o- dnnberi lııgıllz hava ltuvveuennln ııy 
lan :::u!ı~ ıılllka nurrıarıılı olobUa Jte.. nım mukabele tçln bulduklan Uk tır. 
ııer<lckı 1Sl4' numaralı elektrik dlreğt· sat olmuştur. Halen Londrayn gelen 
oe ı;arprrııştır. E!Pktrik direği kınlıP raporlar bu mukal>clcn.1.n tam bir mu• 
rnk yer dcvrUmlş, otobUıı haaııra vaf.akiyetle yapılmıg olduğunu gös.. 
uğnuıııştır. <Jtobllstckı halk bir hıı.ylı termektedlr. 
teıa, etmişse de ıruıanca zayiat yok. Ha.va. nezaretinin istihbarat aervı.sı. yapılmıştır. 

Aı;ılt havadan istifade eden ltalyan tur. ŞOför Fethi S<lkmen ya.,alanmış. şunl~rı blld!.rtyor: 
tayyarecileri, Moskopolls, Gorlce ve tır _____________ . Baskının ba.§la.ınasıncıan bir saat 
Pocradeçteki Yunan hatlarını şldd t· 1 sonra uzu:ı bır bombardıman tıı.yynr<

le bombardıman etm!şlcrdlr. Bu ıf· l •aıyava nöftd erilen si kruılest Bremen Uzerlne !lerlerk<ın-
maU lasımda Yunanlılar üç istikamet & 3 :zı pilotlar Ho14ndnda Zuldcre Uzarıne . 

te llerlemektedlrler. Blrlncl llerl tuı. Alma tayyareleri geldikleri zaman gökteki kızıl t~ığı 
reketl, Göriceden başlayıp Moskopoııs görebilmişlerdir. Pilotlar o zaman 
ten geçerek B<?rata doğru gitmekte· (Baş tarafı 1 ncidc) hedeften 200 kilometre u1.akla ıdllcr. 

dlr. İkinci ileri yUrilyüş, yukan Şkıım dmıın takip etmesi asla imkansız He<tefe yakl~t1kça kızıl ışık cvvelli 
bl vadisinden geçerek ve Prcmcs ve değildir. bir alev kütlesi, ı;oııra d::ı şiddetli bir 
Kukush cıvnrında Mokra dağlarını Alnınnyamn ltalyaya yardımının kUlhan haline gclmcKte idi. Dumanlar 
B.§8.Tak Elba8ana doğru hareket halin. miısbet kıymeti ııe olursa olsun bulutlara kadar yükseliyor ve oııııı
dedlr. üçüncü ileri hareket ise Pogru.· Alınanların keneli vntanlnnndaki ra kan,şıyordu. fürKaç pilot keodılr. 
deç ve Lin Uzcrtnden, cephenin Lin 
üzerinden Elbllsa doğru ink~af et. 
mektedlr. 

kayn:ıklnnıun zaruri Qlarak zayıf- rine tayin edilen husus1 hedefleri o 
lnmnsı demektir. Alman yardımı kadar kuweUI alevlerin altında bul · 
tc irli olabilmek için çQk büyük muşlardır ki bombalarını esasen ta.h-

Bu gece, İtalyanlar, cephenin L~n mL'<.ya.sta olmnsı icabeder. Alman np edilmlş 'bın:ı.lar Uzcrın:lc isrnf et. 

Polonya başvekili 
diyor ki: 

Harp uzun 
sürecek ir 

• 

Londra, 2 (.A.A.) - Polonya hru;. 
\'ekili general Slkornkl, Polonya mı! 
Jetine hitaben Radyoda verdiği bir nu 
tukta şunları ııöylemlşUr: 

16 ay evvel medeniyete karşı açılan 
harpte mücadele etmek Uzerc Polonya 
kuvvetleri, burada ve yakın §&I"kta 
sadık mütte.dkl btiyilk Britanyan.m· 
yanıııda bulunmaktadır. Son bahar
danbcri umumi nskerl vaziyette esa.qlı 
d{'t'işlk!ikler husule gelmiştir. Alman 
mııvaffaklyctıerlnln en hııd devresi 
geçmlı;;Ur. Almanlar ,tarthiıı kaydetti. 
gt en bilyük bava harbini kaybetmiş· 
lerdlr. Şimdi birlc'ik Amerikanın b8'o 
rlz mUzaheretlne malik olan dUnyanm 
en kudretli imparatorluğu ile ka.rşı 

kar~ıya bulunmaktadır. Yunanislana 
hücum eden Hitıerin. §erik! Musolini 
ıııü§ktil bir hezlycte rr.aruz knlmııı 

ve Llbyada ciddi surette hırpalanmış 
ttr. Musollnl Hitıer için bir yardım 

değil bu- yUktUr. 
Balkanlarcta vaziyet tJ mamcn de~ 

memlııtir. Almanlar !çln hak edilmış 
olan şiddetli bir ceza te:ıkU edecek • 
kurtuluş gün!inU bekliyen Avrupa 
mnıetıerl, başlarını kaldırarak gittik· 
ı:c bl\yUyen bir a.'l bırsızlıkla buı;Une 

intizar etmeltted!ılcr. Harp daha uzun 
sUrecektır. Önümüzde fJaha birçok 
ciddi gayretler sart'edilecek günler 
vardır. Fakat aııfnk yakın \'e gelmek.. 

tedlr. 

Ekspres bir kız 
çocuğunu yaraladı 

üsküdaria Feneryolu lstnsyon 
caddesinde 7 numarada oturan İs
maılin 12 yaşındaki kızı Zahide A
car ıstasyon civarında dola.'iırken 
19,55 Ankara ekspresinin sademe
sinc maruz kalmış, ağır surette yıı
ralıuımı tır. Yaralı coouk Haydar
paşli Nüınunc hat1tahancsine knl
dınlmıŞ'Ur. 

U züm. rekoltesl bu sene 
çok az 

lznıır; 2 (A. A.) - Bu senekı 
incir rcltoltesı 25000, hurd:ı in
cir dı: 12.000 tondur. lncir m.ıh. 
sulUnün ytlzde kırkını tarım satı§ 
kooperatifleri birliği almış~ır. 
Üzüm pıyasası da hararetlidir.B..ı 
seneki rekolte 25 bin ton tahmin 
edilmektedir. Ege bölgesinde 
§imdiye kadar bu derece a7. rekol
te görülmemiştir. Geçen sencdeü 
14 bin ton kadar stok kalmı'."]1ı. 
Şimdiye kadar ilzUmlerden iki 
partide 20 bin ton tizUnı satılmış· 
tır. 

Yeni spor salıaları 

kısmmd:ı, Yunan tazyiklnl azaltmak hava teşkilatının kudretine rağ- mcktenııe aehlr•lc başka fabrika voyo. 
mnksadile bir mukabil bUcuma g,.çmıo men, 1Wyndn bütiın muavin hiz. denız tezg~hı aramı;Jlardır. 

!erse de pUSkUrtWmüşlercıir. Her ikl metleri~ lo diğer bir kuvvetli t* Baskın karanlık çöktükten takribrn 
taraf da ağır zayiat vermiştir. Şkum· kllAtın idamcsi ancak bir yıpranma bir saat sonıa b:ı.§lamış ve daha gece 1 
bl vadisinde, Yunanlılar, dağ topçusu sebebi teijkil edebilir. l{cza bu sev- yıırısından eV\·cL ıo.ooo yangın ve ın 
ile iyi talim ı;örmllş cUzUtamlann iş. kiyat Hitlcr için daiına bir kabus !ll!k bombaıu atılmıştır. Şehir llzerin 
tlrakiylc, kuvvetle tahkim edilmiş 1· te~kil etmiıı olan iki cepbedn harbe ocki bulutlım rl\zglir o kadar suralle 
t.nlyan mevzilerine hücum elmi§ler. dof;"ru ilk adımdır. ıtmekto idi ld hiçbir hedef uzun mlld· 
dır. Bu cUzUtamlar h!lcumlarmda, ı;;e-- Kayda. lay:i< olan bir vakıa da det gizli kalmadı. Gece parlak, ı;oğuk 
te muharebesi usullerini tatbik fltmlıı· Almanyanın Yunıınislanla hnrv lıa- şlrluctlı ıdi. üç bin metrede tcnnoınet. 
ı .. rdlr. YunanWarm burada. f talyanl:ı.· !inde olma<lı ~ı ve .\ tinadaki elı;ilt- re• sıfırın Dl tında 30 d~rece ":ıntlgr:ıd 
ra isyan etmiş 0!11n, Elballanm dağ'lı ğini muhafaza etmekte bulunduğu- kaydetmiştir . 

Beden Tcrbiyt'si Genel Dirrli. 
törliiği.i, şehrimizin da~'lllık ı
ziyctini ve Beden Terbiyesi ıuii
kellefiyet çağında olaıı gençliğın 
esas S<'ll}alaroan ı. ifadesinın 
müşklil olduğunu göz onünde tu. 
tnrak şehirin muhtelif semUe
rin"ic mC'vzii sahabr tesisi için 
faaliyete ge<;miştir. Mccidiyeko· 
vündr•n sonra lt:viib rnluıgınmda 
istiın!A.k h::ine ba~l~nacaktır. 

Dilnkü ihracatımız 
Dünkü lhnıcatın yek<ınu ::mo bin 

lırndır. ,\merika~ o m-ıvi hashaş, 
lsvC'c;<· deri. lsvkrey" darı, ): una
ıı'st nn. Bul,.ari11tnn Vt' Romanyaya 
da taz" halık s~tılmııjlır. 
,\ nkarup giden manifaturacılar 
lıf'\'f'ti ı?"h·imlzC' ıfönmüstür. 

Arna\'1\t.lnrındıın biUı.hare yardım gör. • dur. Buna binaen nazari olarak Al
melerl muhtemeldir. man pilotl n Arnavutluk harbine 
Şkumbi vadisinden Lin köyUnc kar iştirak etmiycct-klerdir. 

dar uzanan Yunan batıanrun öntınde. • • • 
kı İtalyan kuvvetleri dört fırka tah· 
mln edilmektedir. Bu !ırlialar. 1ngillz 
\'e Yunan tınva akınlarından çok sar. 
sılm:ı bulunmaktadır. 

Dlill, Şlrnmbl mıntakasmda llalyn.n 
ve ml'ttcak tayyareleri anuıındu cere-
yan eden bır hava muhate'bcsi esna.. 
sında iki ltt~yan tn)yaresi dUşUrUl· 

mUştUr 

----Q---
Nakliyat §irketi 

mümessilleri bugün 
toplanacak 

Mmtaka ticaret müdi.irli.i'ii, 
Basra transit yolundan az:ı.mi lS

tifa.de temin etmek Uzere şehri. 
rnizdcki mıkliyat şirketleri mil. 
mcssillerini bugün bir içtimaa 
çağırmış bulunnıaktndır. Bu içti
mada, bu hat fi zerinde azami nak 
liyat ic:in ne k"dar vagona iht" 
yaç oldu"tu ve ne gibi m:ıJl<ınn 
ihracı mcvzuubnhs bulunduğu 
ti.zerinde görü§ülectktir. 

J,oııı.lnıt 2 ( .A.) - Röytcr: 
Resmi İtalyan aj:ın ı Romndan 

tebliğ ediyor: 
~\iman hava kuvvetlerine men

sup bazı 1talyanlann ltalyaya gel
mesi mUnnsebetile ltnlyan hava 
kurm:ı.yı rcLcıi general Pricolo neş
rettiği bir emriycvınlde diyor ki: 

Alman müfrezC'leri, dhşmanın 
kuvvetlerini tahşit etmi.s olduğu 
Akdcnizde hava ve deniz muharP.
bPlerine iştirak edet'eklerdlr. Bu 
m!ıfrcz<'ler hüvük bir İtalyan cü· 
zütamı olr:-ak teliıkki edilecektir. 

Miiştf'rek mUcadele, ltalyı:ı ile 
Almnn) a arasm<lnkl ~ilah arkadaş
lığını mühurıiyecektir. 

• :t- "' 
Lmıdra, 2 ( A.A.J - Stefani A. 

ian -ı iman tanarekrilc birlikte 
lngilterere karşı harekatta bulu. 
mm ltalran hava fi'osunun geri 
ça~nldığını bildiren diğer bir tel. 
graf daha neşretmi~tir. Yalnız bir 
avcı grupu Alman ve İtalyan h::ıva 
kuvvetleri arac;mdaki tesanfü1iln 
devamına delil olmak üzere AL 
man;·ada kaıacaktır. 

iri a harbi 
(H:ı.ş tarafı 1 ncldc) 

tc:ılım olma(;a mecbur lcalacağt anıı 

kadar oturmaktJr. Halbuki tngUlzlr.r 
lıt.!nllz kaleye taıırruz etmeml§lerdlr · 
Gcr;.eral Vavel ancnk bUl.ün tf'rtlbatı 
bitirdikten sonra kaU taarruzd:ı bu. 
ıunmağa karar vermiştir. Şımdlye 
kadar mUnhııaıran ipUdn1 barekM cc· 
rcyan etmiştir. Bu ha.rekft.t iyi neti. 
celer vermişse de Kaleyi cebren zap· 
tetmek tcşchbUeO mrıhlyetınl aımn. 

mıştır. . "' . 
Kahire, 2 (A.A.) - Barclin mm

takasmda, İngiliz ileri umumi ka· 
rargfıhı nezdindf'ki Röytf'r ajansı 
muhabirinden: 

İngiliz devriyeleri, iki gündC'nbe
rl, Trn.bhısgarp hududundan 110 
kilometre içc1·iyc kadnr uza113n bir 
saha dahilinde hareket hnlinrie

dlrler. 
Diğer taraftan. 24 llkkô.nundan

bcti Bardiadan 1'obruk'a giden yol 
üzermdc de sa.bil boyunca devriye 
hareketleri yapılmıştır. Bardin'nm 
muhasara.en de,•am etmektedir. 

Kum fırtınası yeni başlaml§ o
lup sıcak da a.rt.mışt.ır, 

erime 
r.ritı 

( Hns tnrarı 1 nridc) 
la kendisine yapı•an husnli kabul 
tahmin edildiğinden dalı•ı hararetli 
olmll§tur. 

Suriye ve LUbnan sl:,usi mahfil
l<'rindP General Dcntz'e, VE'ygan
dm eski b!r dostu ve slliıh arkada
şı nazariyle bakılmaktadır. 3u k<'Y
fiyet, manda alt:'ndaki arazi llo şi
mali Afrika arasındaki tesan\idii 
de arttıracak bir amil olllnk tellik
ki cdilmektı1 dir. 
' Artık lngilterenin muzaffer oia
cağı kanaati, tılmdiye k~dıı.r bed
bin olan Suriye mahfillerinde yer
le~ bulunmaktadır. BugUn Şam
dı:ı lnglliz zaferinden açıkca bahse
dilmekl~dir. Bundan başkn ''Hür 
Fransa" hareketine tarnrtnr olnn
Iarın faaliyeti de giU ikce nrtmıık
taıiır. Bu faaliyı>tin, ef1'iırıumumi
ycde husule gP.lmesi tnbii tahav
vülc zemin hazırlıyac:ı.ğı ı::üphE'siz
dir. 

LUbnandaki birçok Fransızlar bir 
.lklne'kfınun gUnU, General Dö Gol 
tarafından tavsiye edilen sil.kut 
pleblsituıe iştirak etmişlerdir. 

areşal Çakmağın 
teşekkürleri 

\nt.ıını. ~ (A.A.) - Gwelkurruay 
başk ııı Mareşal Fevzi Çakmak, yeni 
yıl mllmı" ctile ~ oldukları te~ 
dk telgraflanna \'C bu VWle ile or. 
uu v"' şah ı hakkmd:ı btldirilcn lyi te. 
mennılcre karşı te~kkürleriDJD ib!A
ğtna Anadolu ı:ıj:ınsmı tavııit buyur. 
mu lardır. 

1 O bin çuval kahve 
geliyor 

Bir müddet e'-vel Brezilyaya. 
Ripar;ş edilen 10 bin çuvallı!:.: 
kahve paı t si. ynkrn".la memle -
ketimıze ge ... ektir. hahelerin 
bl'deli olan 30 tin 1ct rlin tama 
nen od nm1ı<tir. Bu parti, mem· 
lexetin btr buçuk, iki a} hk ih· 
tiyncını karşılıyacaktı:·. 

Bundan başka, bırçoi<. yenı 
kahve sipari~leri de verilm?k 
UzcrC'dir. 

Belediye büt~esi 
geçen seneden fazla 
İstanbul belediyesinin 1941. Sl"

nesi varidat bUdcesi hazırbn:ı
nık dün makama veriJmiştir. 

Geçen senenin 6 ayında beledi
ye varidn.tı 5.439.418 lira olmak 
iizere tnhl"l;J edilmişti. Bu senenin 
6 ayınd·ıki tahsilat ise 6.073.516 
liradır. A dn 134.128 liralık bir 
tezavUd \'nrdır. 

r.-1ezbahada f'?ci bir 
kaza 

Mezbahada kesicilik ya1>an, 
Nevzad Can diın sabah ltoyun 
kesmeğc giderk n arğı kaya
rak dü mü , elind ki ıri ve kes. 
kin bıcak ~a~ l hına saplanmış
tır. 

Nevzad ağır Furctte yarnhın 
m1ş. lınrtahaneye kaldırılmıştır. 

Bugün 400 Polonyalı 
mülteci daha Fili tine 

gitti 
ehrimı.zde bulunan Polonyau mUl· 

tcctlerdcn 400 klşillk bir kafile, )u

gUnkU Toıoıs ek presi ile J.'ılıstl.nc mU 
teHCclhen fl~hrımızden n)'rılnu§tır. 

Şubeye davet 
Yerli F..ınlnonil As. Ş. den: 
Şubemlzhı 200 'SllUlllda kayrt.. 

lı piyade Usteğmen Hulusi oğ. 
Muhsin 312 İstanbul (17432) şu
b mizln 5/323 smısmda kayıtlı ts
tihkA.nı Tğm. Mahmut Rıza oğ. 
Arif 321 İstanbul (32269). 
Kayıtlan tetkik cdllmek Uze

re ncele nüfus cUıdanlnrile birlikl 
te ııubeye miiracan.Uan. _ 

Valinin dünkü teftiti 
Şehrin muhtelit aemtlcrtnde t~ 

ve tAmlr edilmekte olan yollann in· 
ııaat1 kısa bir zamanda il.mal edile~ 
cektlr. 

Vali ve beledi~ e reisi Lilt!i Kırda• 
dUn sabah l{dğtthaııeye giderek bu. 
rada yPni inoaata başlaıınn, Şl~ll 
Kllğıthane köyU arasındaki §OSe gU 

urg{ıhmda tetı..;k.ler yapmqtır. Bele.; 

dl~e reisi yolun blr an evvel tamam; 
ıanmusı lc;tn a'llkadnrlara emlrl~ 

\'ermiştir. Burada aynen !Amire mU$ 
taç olan yollar da tnnılr c:!llccekt!r, 

Temsil 
Jo:tnlnonli bal Ie\ inden: 
4 1-9U cumartesi akşam 

saat 2ü de> azal ınmr.:dan Orhan 
Kutbay (Milli Birlik) mcvzuund11 
bir konferans vcre<:C'k ve> terruıi 
şnbr>miz (Hissei ~nyia) pi~Cfli 
tcmnil cdccrktir. 

Giri~ kartlarının büromuzdan 
lınması rıca olunu . -------------------Altın Fiyatı 

Allın flynU rı.ndckl ıstıkr r dc'a 
ctm kted r. DUn de l>lr altının flyn. 
23 lira idi. 

l'---·•m•,_. __ 
TAKS.M ::: 
nuı;wı matinelerden itlb:ı.cen Oo. 
Jıımbl:ı tllm ~rke'inln spedal 
frnmırzı :ı. :ı.Bulı ntmı 

Ca slar 
AV iSi 

Billhk <".asusluk \e Mllrlka ft1ml 
Caı;ueJ.u- arrumıda g~ maeera 
hır. Oynıltuıhır: 

n \l.J~ BEi.LAM:\' .. l~AY \\'RAY 
!\~ nro umumi an"..ıı Ot.eri " 

Robenson-Adası 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Bllyilk harika filmi .. .............. .. 
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3 fKtNctKA.NuN - 194! 

Teıncit pilii.vı! 
SON bir iki ·ay ic;inde kıymetli bir yazıcı doetumu1.a bir 

hastalık arız oldu: Düzeltme illeti ! .. 
Bu arkadaş, günlük gazetelerde rastladrğt lisan hatala

rını işaret ederek: "Böyle dememeli, şöyle demeli ,, veya 
"Ne demeli?., sözünü tutturmuş, her gün bir şarkı nekara
tı gibi tekrarlayıp duruyor. 

Bir zamanlar, - galiba iki, üç yıl evvel · Ahfeş mUstE'ar 
a.dryle biricik mlinekkidimiz Nurullah Ataç da ayni şeyi ya
pıyordu. Sayın meslektaşımız, muharrir arkadaşların ma
kalelerindeki Türkçe hatalarına, havadislerdeki, b~lıklar
.inki şive bozukluğuna ilişerek: "Öyle değil, bu şekilde ya-
7.l~J.)nsı icabedcr.,, diye hocalık ediyordu. Ve bununla, yani 
ba.c:ıkalarmm canını acıtmakla zevk duyuyordu. 

Filhakika lbıı düzeltme isi fena bir şev değil. H<'le, bu
~ünlerde, genis olan matbuat meydanında her rast gelenin 
daha ilk mektebi yeni bitirmiş, yahut ortıınm son sınıfında 
tiç rıl kalmış bir takım miirahik edip ( ! ) )erin at oynatmıya 
snva.~trkları bir zamanda böyle lisan nıubassırlarına - eski 
bir tabirle - "e§şeddi ihtiyac; ile mulıtacı1 __ Fakat bunda da 
maruf haddi geçmemek, okuyuculara : 

- Ööö ... Artık koktu ! .. 
Detirtmemek f.artile ... 
Temcid pilavı gibı her akşam tekrarlanan dü1Rltmeler, 

bana şu hikayeyi hatırlnttı : 
Abdülaziz devrinde amedicilik yapan Şefkati efendi dü

zeltme illetine tutulanların en başında gelenlerdendi. Ka
tiplerin yazıp kendisine verdikleri her müsveddeyi baştan 
başa düzeltmekten kendini alamaz, kağıdın her tarafını 
çiçek hastalığına tutulmu~ bir yüze benz.etirdi. Bu müsved
delerin idnde öylE'leri vardı ki, el dokunmak bile bir günah, 
bir cinayetti. Çül)kii bilgili kafr !ardan ve işlek kalemlerden 
çıkmıetı. Böyle olduğu halde efendi yine ona dokunur, iyi, 
kiitü demez düzeltmeye kalk:ır, kelimeleri, cümleleri birbi
rine karıştınr, alan talan eC::~rdi. 

Bir gün sadrazam Ali Paşa mühim bir müsvedde hazır
ladı. Pa.:ıa bunu yazmak için günlerce dü~nmüş, güzel 
cümleler bulmak için I.ayli yorulmuş ve üzUJmü~ü. 

Babriiliden saraya gönderilecek arizalann, devlete ait ka
rarJnrm müsveddeleri amedi kaleminde yazılırdı. S:ıdraza
mın mühim gördüğü yazılar da !bura.da kaleme alınırdı. 

Ali Paşa, hazırladığı müsveddeyi, o sırada 8Jlledi kale-
minde katip olan oğlu Fuad Beyi çağırarak, temize çek
mesini söyledi. Fuad Bey lbabasmm emrini hemen yerine 
getirmedi, ·formaliteye riayet ederek kalemin 8.miri olan 
Şefkati efendiye götürdü. (0 zamanlar - şimdi de öyleya. · 
kalem amiri, altına "yazıla., d~en, katipler müevedde
leri temize çekemezlerdi.) 

Şefkati efendi, Fuad Beyin önüne koyduğu mlisve<ldeyi, 
onun yazdığını zannederek; hemen kaleme sarıldı, her za
manki gihi baş, göz yararak dü7..eltmeğ,. başladı. Ve sa.dra-
7.am .Ali I'a.şa kaleme aldığı o münşiyane ve cidden gtiı.el 
eser, alelacayip bir şey oldu: Ne mana kaldı, ne mtiedda. .. 

Şefkati efendi müsveddeyie sadrazamın oğluna uzatırken 
6U emri verdi : 

- Düzelttiğim gibi yazınız ! 
Fuad Bey, kağıda şöyle bir göz attıktan sonra kızara, 

bozara -
- Müsveddeyi dedi, pederi senakinnız yazmıştı. 
Amedicinitt gözü faltaşı gibi açıldı; sarardı, morardı, 

kelimeleri kekeliyerek : 
- Bunu dedi, önceden neden söylemezsin de bana başım

dan bUyUk işler yaptınrsm a beyim ! 

Oğlum ayineıJe benzer diinya, 
Ne yaparsaıl o olur çehre t&Dnıa. 

Biltün dUnyada takriben iki bu_ 

çuk nıilyon pul meraklısı bulun -
duğu tahmin edilmektediP. Ve 
her 8ette bunların meraklarmI ta.t
:min etmek için sarfettikleri para. 
nrn Yeikflnu takriben iki yüz mil
yon lira olarak hesap edilmekte
ılir. 

Pul sa.hte.kA.rlan btı geniş pl:ya.,. 
11a .iıçhıde fıuı.Uyet gösterirler. Taı
biatiyle en krymetli pulların tak· 
lltlerinf YB.pmalarr biraz güç olur. 
2.3 bin lira.Irk bir pulu ellerine gc 
çirip Utltlit etmeleri bUylik bir sor 
mayeye mUlevakkıftır. Loodrada, 
evvelce Brltiş Muscumda bh- de 
pul müzesi bulunurdu. Pullar cam 
de teşhir edilir ve ziyaretçiler de 
dolaplar içinde, levhn.la'r üzerinde 
bunlan ancak :iki bekçinin neza -
reli altında seyredebilirleı'Cl.i. Pul _ • 
larnı rCWmlerJnl çekmek veva 
kro1rl1aini çizmek yMa.ktr. En ~k 
taklitleri yapılan pullar kıymetleri 

50 lira ile 200 lira arasmda 
t.aha.vvUl eden pullardır. Bir pu -
lun laynıeti muha.far.a erlilq, §ek • 

liJıe göre değifir. Birl<aç yüz lira 
kryınettnde olan iyi muhafaza e -
~ bir pul, ufak bir pUrüzU bu
lunacak §eldlde fena mt'hafua e. 
dilıni§ bulun111'88., ı lira bile etmez. 
ltte pul aahtekArlan bu hallerde 
sahneye <;ıkarlar. 1noe bir minya
tUr •e mozayfk işi sayesinde nadir 
pulun iki yırtık parça.smı hil'leşU
ıirıer. Bu suretle bozuk ve kıyme. 

LAEDRİ 

ti kalmamış iki nadir pulu mü -
nasip gekilde parçahyarak bir tek 
pul haline ve pilrüuıüz bir §ekle 
sokarlar. 

Kağıt ve zamk 

Bu be§ yüz kilogramlık pul sto

ku, içindeki su çok fazla kaynntıl

mı~ bir kazana atıldı. Eğer bun _ 
1ar sahte banknot olmuu olsaydı 

ı derhal ateşe atıhp yakılırlardı. Fa· 

kat pul mevzubaluı olunca iş mah· 
ıurlu görüldü. Çünkü pullar )cağıt 

ve zamktan mürekkepti. Ve bu 

zamk kütlesi alevlerin bfltlin o pul 
stoku arasına. girme:slno mAni o _ 
labillrdi. Halbuki bu } Uksck de -

recei hararetteki su sayesinde tut 
kal ve ltlğrt. eriyerok yeni kağıt 

imalinde kullanıla.bilecek mükem
mel bir iptidai madde oluvemıi§ti.. 

Pul kalpazanları 

Pul merakmm bütün dünyaya 
naıııl yayılın11 olduğunu herkes bi 
lir. Bu bü}iik mera.kir kUUe.sinin 
pul salıtekirlarmın na.ad çall§tıkla
rmı bilmeleri !aydasa olmaz: 

Evveli ıunu söyllyeUm ki bu 
kalpaz.a.nlar geni§ meraklı kütlele
rinin bulunduğu yabancı memle • 
ketlerde faaliyet gösterirler. On -
lamı ne giıi hilelere eapWdarmı 
görelim: 

H A B E R - :AK'şam Posfasr 

Cemiyet tetkikleıi 

Orta Amerikada yaşayan 

Vabşller n garip 
bayat tarzları 

doktoru Kızıl derililerin 
hastaıaı '" ı muzika ve 

ile igileşliı mektedir 
Şimdi çocukların bile sokaklarda 

aoytar .lık etmek için bıışlanna ka 
ğrt.tan da olsa gülUnç bıı.ıılıklar tak
madıkları bir sırada. ~u resmini gör 
dtiğilnUz vn.hşinln başmdald garip 
külahı görenlerin acatıa aklına ne 
ge~ir ? 

Bn ne bir vahşi kablle reisinin, 
ne de iskambil kağıtlanndaki pa· 
pa:darm başına geçirdikleri taçtır. 
Sadece bir kızıl derili doktorun me
rasim gilnlerinde giydiği serpuştur. 
Ve kendisi de kızıl derli !etin, or 
manlar ara.smda elli milden fazla 
n:.srf kutru olan bir saha dahilhıdc 
ya:Jayan vahşilerin en çok hürmet 
ettikleri ve korktukları adam, yani 
modern milletlerin doktorlarına te' 
kabül eden efsuncu ba.şılarrdır. 

Orta Amerika garip Adetler, can 
lı renkler, şiir ve sürprizler mem· 
lekelidir. Çok orjinal ve heyecan 
dolu bir hayat y~ak istiyen 
insanların bu ormanlarda yaşama;, 
göze alması, oradaki yerliler gibi 
yaşaması velhMtl vahşiler arasın· 

da vahşi olmaya al~ası icabeder. 
EFSVNCULUK 
Bu insanlar hangi Irka mensup· 

turlar, damıı.rlarmdaki kan hangi 
lnsa.nlarm kanrdrr, cedlerl hangi 
medeniyete mensupturlar? 

Bunu hiç bir Avrupalı veya A· 
merikalı bilgin katiyetle te.sbite 
muvaffak olamamıştır. Fakat onla
rın efsuncu başısı Kahiddu'ya so· 

rarsa.nız s{ze ecdadına ait tam elli 

isim sayabilir. Ve bu eedlerln en 
e8kiai, yine kendi dediğine bakılll" 
sa, güneş ve ayın, rlizgirrn ve top
rak sesinin en ya.km akrabasıdır. 

Efsuncu başmm vahşiler arasın· 
da ihraz etmiş oıduı u mevkii mu
hafaza için bu türlU akrabalıklar 

iddiasında buhmmasmı hoş görmek 
ica.p eder. Onun, 11cyUı.nlan defet· 
mek, fena ruhların gazabına uğra· 
ll1J§ olanlan iyileı tinnek (icabında 

Hasta yere uzanmış yatmakta. 
dır. Efsuncu ba§ı iyi tııhları 

davet edip mm iyileştirmeğo 

~alı§tınnaktadır. 

Avcı 

- Ben tavşan avına gittiğim 
zaman, to11bama taze lahana 
yaprağı doldururum. 

- Neden? 
- Tavşanlar peşimde.r gelir! 

Sarho§ mazereti 
- Kanmm yUzünU görme

mek için içmiyordum. 
- Şimdi içmiyor musun? 
- Ne yapayım, içince çift gör 

meğe başlamıştmı..c 

da aklı başında olanları zıvanadan 
çrkannak) için söylemekte olduğu 
bazı esrarengiz !':arkılan kendisine 
güneş ,.e ayın akrabası olan ccda· 
dr öğretmiştir. 

Efsuncu ba§mın idare ettiği dini 
ayinler hakkında, bir tercümanın 

yardıınryle, bir Avrupalı t.at'afındcı.n 
zaptedilcn itiraflar çok entrcsan· 
dır. Efsuncu başı tarafından. bir 
kanaryenin ~esi taklit edilerek iyi· 
lcştirilmi§ bulunan müvazenesiz bir 
kndmm hikayesi; bir yılan tarafın· 

dan ısırılarak ölen beş çocuğun 

soğumuş olan vücutlarına elTafında 
boş vahşinin ilahi okuyarak ateşte 
kaynattıkları .insan kanma karıştr 
rılmış keçi pisliğinden macun sürü 
!erek hayata iade edilmeleri gibi 
sahneler bunlar arasındadır. 

Sihirli bir şarkı söylemek surcti
le balıksız bir gölü bir gecede ba 

Irkla doldurmuş olması bunların 

fevkinde olan bir mucizedir. Şar

kının her kelimesi suya bir mayi 
gümüş damlası akıtıyor, bu damla 
ay rşrğmda canlanarak kuyruğunu 
çrrpmağa başlıyor ve bu çırpıntr

lardan da binlerce balık husule 
geliyormue. 

Fakat efsuncu başıyı giyinip ku
şa.nmağa sevkcden asıl sanatı dok
torluk yani hastaları iyileştirmek
tir. Ve bu .sanatin esasını da mUzik 
ve şarkılar teşkil eder. Yerlilerden 
mürekkep bir bando daimn emrine 

amade bulunmaktadır. Bu garip 

doktorun aletlerini bir tetkik eder
sek şunları görüürüz : 

Bir fililt, bir borazan, adi bir ar
monika, velhasıl beyaz iılBanlann 

vahşileri aldatmak için sattıkları 

ufak tefek oyuncak çalgılar. Bunla.. 
rı efsuncub~r birer sağhk vıuııtası 
olarak kullanmaktadll'. Biltün bu 
mızıkcılar dn kendi b:ı§larına kU
çük birer efsuncu sayıhrlar. Onlar 
da esrarlI notaları, büyü akordla. 

Umit dünyaıı 

- Kızımızın otuz ıbin lira ser
veti olacakmış ... 

- Evet, piyango bileti aldım. 

Mahkemede 
- Neden malı çaldık da para 

ya dokunmadın! 
- Kan ile bunun için gırtlak 

gırtlağa geldik. Şimdi si1.inle mi 
gene bunun için, kavga edece-
~· ., 
gız.ı; 

Sihirli şarb1ar o7:"•''"' ,,,. '1ı 'fsf cıları iyilcştirmclr irin çalğı ça
lınndo afradı 

Biiyiik efsııncıı nıaasim 
rinde §cytaıılarla f cna 
Jıtil.-imiyetitı sembolü 

giüıle. 

ruhlara 
teUi.kki 

giyer erlilen bu garip tacı 

rmı mükçmmel bilirler. Hastayı 

uyutan bir melodi olduğu gibi, ka.ri 
zıyama mani olan bir makam, ni
hayet göz hastaliklarmı tedavi e-
den melodiler de vardır. 

Fakat en garip ve cnte:resan nok
ta, saralılarr teda\·I eden seyyar 
mız knrılardar mliı••kkep bir ban
dolnıı mC'Ycııt o!mn ıdrr. Bu teda
' ide, mwkacılnra n maada sembol 
(Totem) lr>ı-den iııtifnd' edilir. 

Bu tı>dtwi ust iti Esklmolarn, A
laskalılara ve diğer orta Amerika 
vnh~ilerine has bir usuldilr. Üçün

cU resim bu usul techıvl hakkında 

güz l bir vesika sayılabilir. Hasta
nın Uzerinde yattığı sediye bir nevi 

çadıra benziyen kapakta 6rtUlmUŞ
tür. Bunun üstünde Tabu resiml~ri 
ve işaretleri vardır. (Mrsll'lılann 

lıiyeroglif yazısına ne kadar ben
zediğine h;arr>t ederiz.) Bu sembol
lerden her hiri hn.stn.lrkla alakası 

olan şeytnhlan temsil eder. Scdiye. 
nin yanma iki mızrak konmuştur. 

Bunlar fena ı-uhlarn karşı milcıı.de
leyi temsil etmektedir, Kollan açık 
duran mabuda gelince, musiki ynr
dnniJe iyi ve fena nıhlıın harekete 
getiren ba.cı efsuncuya rnütcveccfh-

1 tir. Bu ameliye esnasında sihirbaz, 
kendini bu işe vermiş ruhlarla hali 
milcadelede imiş gibi görilrunekte
dir. Hastaya gelince ellerini göğ
süne yaslamış, bihuş yatmaktadır. 

\'AH~t1,ERIN K"iHARENGiZ 
HAYATI 

Bütün bunlar, medeni bir in.sana. 
bir eğlence, gtilünç bir p.rlatanldc
tan ibaret görünür. Fakat vahşiler 
arasında dolaşıp onlarm bu hayat
larını yakından tetkik ettikten ve 
bir gok itiraflarmı dinledikten aon
ra verilecek hükfim çok değişir. 

GWi bilgiler ve bilyücillfiğün ~ 
hMr o kadar geniştir ki, buh.larm 
hududunu tayin gUçUlr. Vahıiler 

arasında hakikaten yukarrda anlat
tığımız şekilde bir çok hastalıkların 

tedavi edilmekte olduğu görülmtlf, 

fakat medeni tababet nazariycl rl 
ile bunlara bir mana vermek imk&. 

nı bulunamamıştır. Me~hur Sieg
rnund Fn•ud bu hususta büyUk blr 
kitap yazmış ve iptidai insanlarla 
nevrotiklerin hayatlan arasındaki 

l·uhi benzerlikleri tetkik etmiştir. 
Şu muhakkaktır ki bütün iptidai 

1 avimlcr az 1:ok asabi marazlar& 
müpteladırlar. 

Bu hususta bir fikir edinmek 
için bir Afrikalı yerliyi görmü o!
mak kafidir. Hint kültürü bu nevi 
tezahürlerle doludur. Ve biz bazı 

renkli kavimlerin tedavi tarzla ı n 
maziye kal"I§mrş ilim bakiyeleri mı 
yoksa istikbalin medeni ins nlarn 
öğrctecei:'i kıymetli bilgiler mi oldu 
ğunu kestiremeyiz. 
Şu muhakkaktır ki bu nevi sihir 

\'e btiyüeülUk safahatından ~·<'niye
ni malumat istihraç edilm<'si mtim· 
kUnC!ilr. Belki mevzuuban[s orman 
da ya§Iyan insanların esran, istik 
balde tababet ilminin meydana cr
karacağı bir çok esran ihtiva et
mektedir. 

İktibas eden: Me<'dl Enön 

Haberin bulmacası 

Soldan ııala: 

ı Blr cins genç hayvanı idam &

den <iki kelime), 2 - Eziyete maruz 
kalan, alfabede bir harfin okunuşu 

3 - Kirli ve topraklı au, ec:ı:aned 

bulunur. 4 - GUzcl belde (iki kellmel 
l§8ı1 sıfat, 6 - lstaHyon, meçhülU 
aksi. 6 - Uykuda görUlen c~in yarı 

sının teral, demiryolunda işli) cı:ı nn 
llye vSSitalarmdan, 7 - Söz:Um yn 
na muııikf dleti, bir cihet, 8 - Z ,..l 

dUmlş. kurtuluş. 9 - Keçide de ' 
insanda da, pertavınz, 10 -Evin 
yolda bulunan, ıı - Jılerbaba. hareh 
ti. 

l"ukardall a ağı ya: 
1 - Bir cins hayvana ı;ob nl k e en 
2 - Boyu fazlalaşarak, t-.r ed t, 3 
Gramerde bir bahı.s, s vgıllye kavu 
ma, 4 - Kuşlar glbı hareket dı 

kurutmanın aksi, 5 - LOtuf, Alm ı 

yadaki bUyük kanalın tcrııı, 6 - p r 
c;a, çizgi, kıymetli bir kumaş, 7 - Y 
yılış, bJr peygamber, S - Bır edatı 

tcrııl, Almanyada bir havza, 9 - ı 

edat, 10 - ytlzUmUzdcki tabü stiel 
den, kuru aebzelerdcn, 11 - Şupuru 

arkadaşı. iki defa tekrar cdlllrı k 
ıaldn saicln yağışı tasvir cdilmlıı ol 

l1 numaralı bu.lmacamı:uu hıılll: 

1 - llinareçala.n, 2 - Adam ş 

mata, ! - Kazan, Nadir, f - Am 
son, De, A, fj - L Nl, Abes, L, t' 
En, au.., l'a, 7 - Yad, Limon l 
ı - Ad. :ruaı, Yolı:, t -.zn. Salata 
10 - Ada, Atalar, lJ - NesU F 
Af, 
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l.öztım \'arşovayı görmek iste· 

nıı)ordu Nerey(• ;::'ldeceğimı bilmek 
~ızın, hC'mOn bır ta.ksı.}e atlıyarnk. 

\."nrşo\'a d•şına çıkmak, bc>lki o ge 
)J cıvnr kö\·ler<lC'n birinde geçir

mek lstiyonırn. Bu, urkmüş \'P kem 
ilmi m:ığliip olmuş addNtl;':'im ilk 

günümdü. 
Bu suretle Baş\•ekfılet binasının 

merdivenleri dibinde, mahzun \'C 

meyus bir halde, geçen bir tak:=:i 
ararken hususi, siyah \'e büyük 
bir otomob'Jin bana doğru süratle 
geldiğbıi gördüm. 

Ben O\">"ela bu otomobilde bulu· 
nanın heni tanıdığını ve beni almak 
için bir cemile olarak ~eldiğini zan
netmiştim. 

Halbuki otomobil bana yaklaş· 

trktan sonrıı birdenbire sola saprp 
mahirane bir manevra ile me,·danı 
dönmeğe başladı. -

Otomobilin içinde kimin oklui;J. 
nu, o dalgmhkla görememiştim. 

Fakat otomobilin plakasını gör 
dilin. 

Gayri ihtiyari gözüm bu plakanın 
uumarasma gitmişti. 

O vakit kendimi tutanıak:=:ızın 

bir küfür savurdum. 
Çünkü ben vazifemden çekilmek 

fikirlerile sarsıldığını, bütün işle

rimden, Varş<>vadan, belki bütün 
memleketimden, her şeyi bırakıp 

c;ltmck, uıakla.'!ma~ hislc> rinln de· 
rin buhranlnrile sarsrldığmı sırada, 
tesadUfün ve vazifenin beni .}ine 
yorgun yakaladı*1nı görerek, hay. 
ret ve hiddet hissetmekten kendi 
mi alamamı~rrn. 

Zira, önümden sıyrılıp geçen ve 
yolunu yavnslat.nuş olan bu otomo
bilin plnka.<ıındaki son numara, a· 
raba bir kaç metre gidince, birden. 
bire sarih surette değişivermisti. 

Zannederim, plakanın son numa 
rası 3 n•ya 5 gibi tek bir numara 
iken, ar:ı.bıı bir kaç metre gittlktcn 
sonra, bu numara biı·denbire çift, 
zannt>derim, 6 oldu. 

Bunu görünce evvela pek sersem 
!emiş olduğuma hükmettim. Göz
lerim numaralarını değiştiren bı: 

garip plakaya takıldı. 
Fakat otomobil meydanı dör.cr· 

ken son numaranın tekrar değişip 
1 olduğunu sarih surette görünc•e 
bil bütiin hayret ettim. 
Aklıma ;elen ilk şey, bittabi, yı. 

ne bl"ı;inci kolun, o anda garip bir 
tesadüfle, bir entrikası üzerine ene 
tiiğüm fikri oldu. 

Filhakika otomobil plakasmm 
son numara.~ınm böyle adetn kilo· 
metre sayar ~bi birbiri peşine de
ğiştirilmesi buotomobilin c-ı;rnrengiz 
bir vazife gördüğüne zerre kadar 
üphC" bırakmazdı, 

Böyle na1Jk ve vahim anlarda 
ise böyle esrarengiz bir otomobilin 
gördüğü isi hf'r halde be~inci kolun 
yine bir faaliyet ü?.crindc olduğu 

fikrini akla getirmemesi knbil de 
ğildi. 

Bu tı>sttdüfe son deıece canım 

fftkıldığı halde, merak ve vazife his
ııı, beni derhal yakaladı. Bu esra· 
rengiz hususi otomobili derhal tn
kip etmeliydim. 

Aksi gibi o anda taksi otomobil· 
]erinden hiç birisi de ortada yoktu. 

Bu aklli trsadiife de son derecı> 
"inirlenmiştim. tki tarafıma, ne 
yapacağımı ş:ışrrmış bir halde ba. 
kmıp dunıyordum .. 

Bereket ven1in ki tam osırada 

boş bir tak.si otomobiU sökün et ti. 
Otomoblli hemen ÇC\irdim. 
6oföre demin meydanı dönmüş 

olan esrarcn:;iz plfıkalı otomobilin 
ııaptığı istıku.meti göstererek : 

- Husıı<>i polis! .. Süratle bu tn· 
rafa! .. 

Fmrıni vcr\lim. 
Filhakika meydanı döndüğümüz 

zaman siyah otomobil:n önümüzden 
aı;.ır ağır gitmekte olduğunu ı;ör

<ltim. 
Şoföre ağır gitmesini ve öndeki 

ııiyah otomobili uzaktan takip et· 
mesini söyledim. 

Otomobilin önüne geçip içinde 
kim~ olup olmndğını anlamak te
ııebbU~Unde bulunmak istemiyor· 
dum. Zira otomobilin önüne ~eçin.. 

ı:nl l' Iİ C'f'n" Srni" sı llı-ri 

cc otomobildekilerin f:iÜphelenme
slndf'n veya derhal izlerim ka~·bc· 

dc-bilecrokJerinden korkuyordum. 
GÖ?.um yine öniimıizdeki garıp 

l)tomobil n pliikas·nda idi. 
l<'ilhakika ( 23 ha;-.iı'an l caddesini 

dönerken plakanı.ı son numarası. 
nm tekrar değıştiğinı gördüm. 

O vakit bu otomobilın Varsova 
sokaklarında mühim bir işi gördü
ğüne katiycn ııüphem kalmadı. 

Esrarengiz surette ııl:ika numa
rr.sı değiştiren lıu garip otomobili 
bu minval lizere bir miiddet ta
kip ettikten sonra nihayet, Gosla 
Simaravi otelinin önünde arabanın 
rlıırclıığunu gördiim. 

Hemen tnksiyi öbür köşeye sap. 
tmp durdurdum. Otomobilden at· 

H .AB E R - Akı:;am 

Deniz harplerinde 

Yardımcı 
gemilerin 

rolü 
Hususi 

• 
~e rnılet ıe 

Düşmanın 

~elğra f 
kablolut ı 

n a s ıl 

k es iLi ı ? 
Bir harıl muhabirinin dc•rt rrimlen: 

Jaı· ntlıımaz tekrar kösl'yi dönüp 
bnktrm. 

Al!;aJ.. fakat geniş satıhlı ;l mi, 
mehtaplı bir gecede dcniıJ hafifçe 

Fakat otomobil kapısı benim bu- yararak ilerliyordu. Fakat hu :=: . 
Junduğum tarafa açıldığı için ote· 
!in merdivcıı!Prinr kimin çıktığını 

iyice göremedim. 
Yalnu koyu rt'nk fötr bir sap

kayı seçebilmiştim. Hiç telas et· 

mcdim. 
Zim artık esnırcngi?. otomobilin 

sırrı bir dakika sonra elimde ola
caktr. 

Filhakika. bir dakika sonra otelin 
holünde bulunuyordum. Siyah oto· 
bilden inen yolcunun kim olduğunu 
cıorduğum zaman aldığım cevap 
beni birdenbire pek büyük bir hay-
rete düşürdü. 

Otomobilden inen ad~m Japon 

sinP.malannnı A\·rupa umumi film 
satın alma ajanı Nokohi·Humi i~

minde bir Japondu. 
Bu Japon Vaıı;ovaya bir akşam 

evvel Be"rlimlPn • gelmiş bulunu

yordu. 
Otel katibinin verdiği bu maliı· 

mat. beni hem hayrete dUsiirdU, 

hem kızdırdı. 
Kı7.dırdı; c;ünkU Berlindm gelen 

btitiin C<'nehllerin hemen baııa bil
dirilmesini mcmurlnrırnızıı §iddetle 
tenbih ettiğim halde bu Japonun 
gelişinden hıı bcrdar edilmemlııtim. 

Hayretim ise gayet tabii idi. 
Bir Japonun hususi otomobilinde 

plaka numarasını adeta otomatik 
flC-:tilde değiştirmek merakında ol
mam her halde ımşılacnk b;r hadi
seydi. otelın holünde ufak bir te. 
reddüt geçirdikten ~onra bu esra
rengiz Japonu derakap ziyaret et
mek, doğrudan do~ruya görü~m<'k 
için duyduğum ~!Jcletli merakı ye. 

nemiyece~imi anladım. 

Varşovanm meşhur sinemalarm
dan birinin ismini vererek kendi. 
sile hemen görüsnıek istcdi~imi te
lefonla o)'llnk plakalı Japona bil

dirdil,,r. 
Esrartngiz.Japon .ise kiraladığı 

dairesinde baııa muntazır oldu~unu 
l:ıildirdi. 

Hemen nsnnsöre atladım. 
Film ajanı Nakohi-Huminin al 

tınct kal taki d:ıire..<'<ine çıktığım za. .. 
man gözünde koyu siyah r('nkli 
gözlükleri olan kısn boylu tıknaz 
bir Japonun bı>ni fevkalıide bir ne
zaketle gillerck ye derin bir rcvc. 
ransln istikbal ettiğini gönlüm. 

Japon, bana Jnpon aks:rnilc ko-
nuştuğu acayip bir Almanca ile: 

- Sizi. dedi, karşılamak şen•

fini hizmetçilerime bırakmayı11 biz. 
zat bu ı;crefe nail olmak arzu~unda 
bulundu("tlm için affınızı dilerim! .. 

- YüksC'k nezaketinize te.~ek

kürkr ederim, muhterem Bay: .. 
Biliıkis sizi rahatsız cttığim ı i·• 
ben af talep P.tmek mecburiyt•tın

deyim !. 
Japon hürmetle tı:-krar cğilerC'k 

bana salon kapısını isarrt etti vP: 
- V:ır!jovalı bir sinema direk. 

törile görit'.lrock şerefine nail oldu
ğum iç:m pek bahtiynrmı ! .. 

Diye tekrar pek nazik bir ilti
fatta bulundu. 
Bc>nse Japonun !'alonunn girerken 

lakayt bir nezaketle : 
- Bir .Japon film ajanmm zi

yı:ıretini kaçırmamak da bir V:u-şo
va sinf'.'mac·sı için büyük bir f'ercf. 

tlı ! •. 
Diyoıdum. 

(J>e,·amr var) 

~·iı, tıpkı .rol unu şaşırmış \ak ur 
adımlarla gidı>n bir adamın yüıii
yüşü 2'}b!, ;::-ayrı muntazamdı: Ge. 
mi kalı ileti, kl\h c::ı~a kalı sola gi
diy.)r, bazen de geri dönüyordu. 
Bir sey kAybC'tmiş de, merak ve 
he) ecanla kaybctti/Ptıi arıyan bir 

insanı andırıyordu L~ 
Afrikıı sahilleıine yakın bir yı>r

de, açık denizde böyle şiipheli bir 
vaziyette seyrederken bu gemi ne 
yapıyordu? Nede::ı böyle mütered
dit hareket ediyor ve kendisini teh • 
dit eden tahtelbahir \'eya tayyare 
tehlikesine mğme!l süra.tini haddi 
a~garlde bulunduruyordu ? 

Bu gemi modern harbin en mü
him taarruz hareketlerinden birini 
yapmakta idi: Afıikıı. ile A vnıpa 
sahillerini birbirine bağlrran düş.. 

man telgraf vr telefon kabloları
nın yerini arryor ve bunun için 
dcniıJn altmı mf'tre metre iskan
dil ediyordu. Geminin baş tarafın
dan dcni?.e brmkılmış olan ve ucun. 
da bir taramıı iUı'ti bulunan çelik 
kablo etrnft araştırıp duruyordu. 
Tam yinni üçü yirmi yedi geçe, 
kablonun ne kadar gerildiğini ölçen 
dinamometre harekete geçti. Tak. 
riben bin metre derinlikte, tarama 
cihazına takılan bir maniaya rast. 
lanmıslı. • 

Geminin hususi vinçleri, gittikçe 
ağ-ırlaşan celile kabloyu yukarı çCk
meğe baı;la<lıla r .• 'ihayct midyeler, 
yosunlarla kaplı ve uzun bir yılanı 
andıran bir deni7.altı telgraf kablo. 
su göründü. Elektrikle i~liycn lıir 

cihazın çelik mengC'nesi kabloyu 
yakaladı. Bir manometrenin ibresi 
birdenbire ve mütemadi)en artan 
bir hrzla oynamağa Laşla.dı. 1ki 
düşmruı mevklinin muhabere halin. 
de olduğu nnlnşıldı. İhrenin hu ka-

Hin nırfN' ılı-rinll'r'•'. lrnlılo hıtnm:ı 1'1 h:t71, hir dl'rıl7ııltı kRblo,.ıınn rıı .. t~f'L 
nıi.,tir. l ~ 1m<'nfr h •ili olmı~:ııı dt>ıı lıaltı l.nblo'ıı ,\.l\ a" ~ıl\ a., .nıt.:ır ı ~~kll
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ı lald mııhabf're "8111l~-Nuıe1Pftr. 

!!inin uwk nırsnfl'l<'rf" nnkli irin 

liablo ıtara) ı<" ı ı.;ı•ıniıılıı ~il\ ı•ı·tı~ ... ı ı:oı, 

::urip h lr nuuı:mrıı ıını>dl'r. GPmlnin 
tıa.,tunıfı ı·~kı k:ı lroıı larııı ba'i .e;ı•mı .... ı 
llı•rl doı{rıı ıuanır. Fnka1 gün •rtf' ıı..., 

hıııdt'kl kaim tekı•rh•k , .• , malmralıırı 

a ııdı rnıı nı:ıldnt'lı•r nıodı•rn b ir gı·ml 

kur,ı-,ıııdtı bulunılıığumu:w anlatır. 

dar hrzlı kıpırdayışı Morse alfabe- lfü .. umlu olna ccl'eyaııın kcsa.ı.cLni 

mP.ydana vuıma:tta idi. Fakat ani 
bir çelik makas darbesi muhabereyi 
kesti. Artık dü§mnn anavatan top. 
rakl:ırile ancak radyo veya tels!zlı>. 

temas lemin cdebllec<'kli. 

.. 

içinde bulunduğum harp ~cmisi 

deniz:ı.ıtı tl'lgraf veya telPfon knb. 
lolarının denize bırakılması \'eya 
d('niz<lrn ıılınmnsı için inşa l'dilmiş 
bulunmakta idi. Bu gemideki mü. 
ı-cttebat ve siibayların hepsinin bi
rer trknisiycn ve mesleklerini ı:-a

Y"t iyi bilen adamlar olması irap 
ettiitini söyledikten sonra, onların 

b3§ardıklnrı büyük işi trbarUz ettir 
mc~; icin denir.altında yatan telgraf 
kahlolaı ı hakkında bir az maliimat 
\"C ı ml•k faydalı olur. 

, >cııı zaltrnrlaki kablolar, şöyle se
Jıi1· lıaı icine çıktığımız VP. baı;rmızı 

havaya kaldırdı~nnız zaman ~özü. 
mii?.e iliı:en telgraf telJleri gibi tel
ler olıunıyarağını ve onlar gibi yer. 
lcı::tirilip tamir edilemiyl'Cf'ğini her. 
kPs bilir. Su rcreyanlnrının, tnıyik. 
lel'in VP bir çok tahrip <'dici km·
\•etlcrin tesirine mnru:ı bulunan bir 

dı>ni1.altı kablo.•nı, keııdisini nğır, 

nıa~if ve harici tesirlerden masun 
kılacak müdafaa teırtibatı ile mü
celıhP7. bulunmalıdır. 

Elektrik cercyanmı nakleden in

e(' bir bakrr tel tasavvur ediniz. 
Cereyan 7.tyanıa mani olmak için 
bunun etrafmdn kauçuktnn \'C di-

.. ğcr lıir madcfeden, !{uyun nüfuwna 
mani olan ince bir tabaka bulundu. 
ğunu yani bir mücerrit ktlrf bulun-

Knblo~ u taray:ın luılrn 1:"111• tı>lin gl'rllml'ı;! kllhlon•m ı;'•'llJ:'C'llı•r~ t:ı lı ı l<hj;nıı 

belli eder. Dc\"IUIA, bir dlııamonıt>tı-e çelı l.:: halalın ll'lı;raf ku tııo ... ıınıı Julrnrı 

~ f('tii nmht-tn nlıtntn ~r Jm'VT"ltlnl t-hıt N'lt>ı\ rluğıınu hıı.tTrlanımız. Fakat deniz.. 

3 !K1.l\CİK.Aı':U .. - J"' ı 

de kauçuk ~ibi madd0 ler· ~k 81"\"en 

,.e onu d<'lik deşik edt'n bir r.ürü 
mahlük \"C mikroplar \"ardır. Eu. 
nun öniine geçmek için mticC'rred 
kt,m.n üstü ince bir pirinç safhn.sı 
ile kaplanır. Bunu da su grçme2l 
l>lr tabaka örter. Nihayet kntı anlı 
Ye çok kalın bir keten malıtaza 

içine alman kablonun üstü çok srk, 
ndrtfı yekpare bir tabaka trı;kll <'
d • 1 ince çelik tellerle örUlilr . 

Bu da kafi değilmiş gibi kablo 
kalın bir ?.ift. karasakı?. tabakasına 
bulanır. Orta kalınlıkta bir kablo
nıın beher metresinin beş ila on 
kilo ağırlığında olduğunu ve otuz, 
kırk Türk lirası kıymel!nde oldu. 
ı:unu söyler~ek bu kablonun neye 
m·.l olduğu hakkında bir fikir edin 
mi~ oluruz. Altı bin mil (beher de
niz mili 1852 metredir) uzunluğun
dn kablolar bulunduğunu söylersek 
bu i.)in ne kadar güç ve pahalrya. 
mnl olan bir i~i olduğunu anlam~ 

olurRunuz. 
Beynelmilel anlaşmalar neticeıııin 

de birçok devletler, denize attıkla
rı kabloların yerini bildirmek, ilan 
etmek mecburiyetindedirler. Bu d& 
noı mal zamanlarda, tamir edilecek 
olan kabloları araştırırken 

demir. atrp demir alırken 

bir millet€' ait kabloları 

veya 
başka 

tahrip 
etmelerinin önüne gc>çrnek için ya

pılır. 

Fakat ba?.an Ruyun seviyesinden 
bin metreden fazla derinlikle bu. 
lunAn ve kumlara gömülmüş veya 
metrelerce çamur ıı.ltında kalmış 

vrya kayalıklar altına veya kuv
vetli denı7. nebatları arasına ~ıkış
mı. bir telgraf kablo;ıunu meydana 
çıkarmak öyle kolay bir işi değil

d" . Bir kabloyu arayıp bulmak 
için deni?.e açılıp bir deniz haritası 
lizt'ı ine çizilmiş ince bir haltı ta
kip etmek kafi değildir. Fakat bü
yük bir sabır ve sebatla, denız di
b!nin \'azlyetine görf', bir bataklrk 
ol<luğu takrlirdr bir çamur taınma 
cihn1.1, kayahk yerler olduğuna gö
re mUtca<ldid çengeller vas~le 

kabloyu aramak lazımdır. Gemi 
hiı ilf'ri bir geri. ıınğa \"<.' ıaola gide. 
l ('k \·e ~nlerce de,·am eden araş
tırmalardan sonra kablo~,ı bulur 
\'ın<;leri va.sıtaııilc yukarı çr!kip 
kes r. 

Bu ııuretle düsmannı ıı.navatan
la Afrika topraklarını birbirine 
baı";lryan kablolarını birer birer 
keqmeğe muvaffak olan gemimiz 
diişmana tfllafisi imkansız zn.rnrlar 
tevlit etmiş oldu. Bu taı ama nme
li~·Nıi Psnaııında iki defa ufukta 
diişman tayyareleri belirdi. Ve biz 
derhal yerimizi değiştirerek mak
sadımı:ıı giz!emeğe \'O büyük bir 
tesadüf ('!!eri olttrnk düşmanın ta
nrruwndan kurlulmağn muvaffak 
olduk. 

Mo<lrrn deniz harbi bilhassa düı.;. 
manın heı tür!U deniz müna.kalıi
trnı ıackteye uğratıp kendi mUna
kalatmın salimen icrruınıı temin 
etmeyi istihdaf ettiğine göre, deniz 
a~ırı y('r)ı:-rle doğnıdan doğruya 

k nuşmasmı inkıtaa uğratmak bu 
iş için atılmıı; Ç<>k mühim bir adnn 
sayılır. 

Bu ~ebPplr, harp donanmumm 
yr.rdımc: ~emilerinden birinin faa

liyetini tebarüz etiren bu yazıyt 

okuyucularrrnt?.a arzf"bnekte fayda 
gördük. 

!'lakfodcn: ~ft'C'li Enim 

Nijo mabedi-
nın ses veren 

tahtaları 
Japonyada m~hur Xijo mabedı 

bundan üç yüz ~ne e\\el yapımış 

~lma-.ma ra~mcn harikulade bir 
~arabeti \ 'ardrr. Taban tahtaları 

üzerinde yüründüğü \'akit bunlar. 
dan hh biri birer nağme çıkar. 

maktadır. Bu neticeye muhtelif 
cin... tahtaları e:;rarlı bir surette 
yan yana getirmekle varılmışsa 

da o 'mı k~fetmek henüz kim _ 
re na-..ip olmamı,tır. Bu, bir taraL 
tan Japonların o mabede yabancı 
•.okmamalanndan. diğer taraft·ın 

da herke~in o iJ aruıyacak mor• ' 
bede yük,ek malumata ·ah• ) o' :. 
mamasından ileri gelmektedir. 
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nlt - I>inleyin öyle ise ... Bugünkü 

aza ıer &.ra.stnda haklı veya haksız 
srk, ni bir memnuniyetsizlik hüküm 
1 r.- iüğünu hepiniz biliyorsunuz. 

tt<ılif mesleklerden bir milyon 
blo aı- m" taJıd . . . us emın cenuyetıen de 
ına • olan "- ~"- . . Co . • .. en\UJUI.,, nm reısı nı 

blo- ıt ile geçen gtin görüştüm. Onun 

on l Yeni bir umumi grev yapbra
tuz, işçilerin taleplerini kabul et· 
ldu- leğe çalışmaktı. 

):e ncak böyle grevlerin umulan 
edın ceyi vennediği tecrübe ile gö
de- .. t" 

lU§ ur. Bu sebeple sendika reisi 
tun- eredditti Be · akl · . nım una, ış sa-
:sc k erini işçilerin taleplerini kabule 
ıya bur edecek bir plin geldi. Vayt 
m~ nnı favkalMe buldu ve tatbik 

~ğe karar verdi 
in a.ydutlardan biri sordu 

la- "' Bu plan nedir ? 

llıln l Vud dikkatle dinliyen ve ken
t da :ıne üstün olduğunu bir kere 
cek ı teslim ettikleri pek belli olan 
eya lutıan memnuniyetle süzdü. On 
ka ' kati bir alaka ve merak gö· 

ırip e devam etti: 
·a- • Vayta dedim ki: Azizim, siz 

'rlksiz adamlarsınız. Böyle mo
geçınjş grevlerle filan istedik· 
izi elde edemezsiniz. 

eya liliflaruuzı benim ve arkadaş
mış o.rn halletmemiz sizin daha çok 
nıv- ~e gelmelidir. Mukabilinde siz· 
ış. bir ucret alırız. 
na lldü ve devam etti : 

ığil- · Vayt bizim bu işte ne yapabi
nak Pmizi pek kestiremediği için 
ta..-ıı ıt vermek ltizumunu hissettim 
ta- eğer patronlar birliği ile ihti· 
bli- •aline düşerseniz bana haber 
di- ~rin, dedim, Bu takdirde iş ve. 
Irk 9re evvel&. ikaz mahiyetinde 

ama 1 bir mektup göndeririz : 
gö- y n•--kt·· ~ Qr, 
t:Oe •ilerinizin, gündeliklerine fllan 
mi ten itibaren yüzde onbe3 nis· 

ide- de zam yapılması hususundaki 

- lerint kabul etmediğiniz tak. 
' böyle bir reddin sebep olabl· 
1 za.ra.rta.r t.aıeplerl kabul et~ 
suretne artacak ma.oırafı l<at 

• ;ei:.eeektlr. Şu halde kabul et· 
tbn kendi menfaatiniz icabm-

r olduğunu si1,e habrla.tmağı 
Llı görüyoruz. 

~rta izahat vermeğe devam 
ik: "Dediğim.izi dinlerlerse ne 
· 01.nıaı.sa fabrika.da ufak te· 
oazı tahribat yaparak onlara 
o.a lif etmedirTı.,..,;.n anlatırız 

<>-·~· .. 
ıı. 

§İmdilik bu safhada... Buglin 
len sonra ııendika rei.sile tek
rörüşeceğim. Yüzde doksando· 
limit ettiğim gibi, kendisile 
bık kalırsam hepimiz istikba
ıilyonerle:ri".;. çu· k" · .1 · 

J "'· n u ı.şçı erın 

Lhalerniz sayesinde arttınlan 
iyelerinin zam kısmından yüz· 
ıu bizim olacak. 
Vudun verdiği haber, umdu
Uıkayı uyandınnxştı. Arkadaş· 
~trafmı alarak ona teşekküre 
ldtlar. Fazla para elde etmek 
l hepsini .. Sevindirmişti. Hay-

l"·t '-- i b "' ınu rem u teşek.kilrleri mağ· 

·da ıe karşıladı ve : 

- Haydi çocuklar, dedi. Merak 
etmeyin. Benimle beraber oldukça 
cepleriniz banknotlarla dolup ta
ısacaktır !. Şimdi beni yalnız hıra· 

kın. Sıra.cır gelince bu meseleyi yine 
görüşürüz. O zaman size icabeden 
talimatı da veririm. 

Emri tekrarlatmadan dı~arı çık
tılar, Al Vud yalnız kald·. Ellerini 
uğuşturarak kendi kendisine : 

- lı;lcr yolunda! dedi. Varta is· 
tediğimi kabul etireccğ'm ve mu
vaffak olarak paralan cebime ko· 
ya cağım. 

-Kuu ... Ku! .. 
İnce ve zarif ilci el E:"özlt>rini ka

patmıştı. Al Vud kendi!line hiç de 
yabancı olmıyan baş döndürücil 
güzel bir koku hissetti ve metre· 
sinin .~eldiğini anladı. 

Lavinya şık ve kendL<;inc !:Ok ya. 
kışan blr tuvalet gi\'m:c;ti. Haydut 
onu hnyTanlrkla süzdü. 

- Yaramaz! Beni korkutmak 
mı istedin ? 

- Beni sakın paylama. Demin 
burada konuştuklarmm hep il'it· 
tim ve ııana fikr'mi söylemek iste. 
d:m. 

- Nedir fikrin ? 
- Sl'n feYkal8.de bir adamsın! 

Projen miikemmel, dahh·ııne bi'r 
bulu~ ! .. 

- Koltuklarmı kabartıyorsun ! 
Otur şuraya da konuşalım. lııim 

var amma zarar yok. Bana kızsan 
haklrsrn. Seni son günlerde ihmal 
etttiğimi kabul ediyorum. 

- Evet. Fakat sana darılma· 

dnn. Senin prensibini bilirim : Her 
şeyden evvel iş ... 

- Sana hayranını · Lavlnya! .. 
Evet seni bir az ihmal ettim amma 
kendimi affettirmek çaresini de 
biliyorum. Ben de bi'r az evvel bunu 
düşünüyordum, sen üstüne geldin. 

- Nedir o çare ? Ne yapmak 
istiyorsun Al ? 

- Sana bir sü~ri7: ~11.pmak is
tiyordum. Fakat mademki israr e· 
diyorsun, söyliyeyim: Geçen gün 
kuyumcuda görerek beğendiğin 

kolyeyi sana alacağını. 
- Ah! Ne diyorsun ! 
- Pek güzel. bir şeydi, doğrusu 

ben de beğendim. Zevk.ini bir kere 
daha takdir ettim, 

- Sen ne iyi adamsın Al! Bu 
kadar iş arasında bana verilecek 
hediyeyi düşünüyorsun. Hem de 
ne :ıahane bir hediye! 

- Şimdi beni bir az yalnız bırak. 
İş arasında fazla konuştuk. 

- Sen bilirsin, fakat ben Wi 
derecede konuştuğumuza kani de. 
ğilim. 

- Yani? .. Erkek işlerine karrş· 
mak niyetinde değilsin inşallah! 

- Karışmak değil, fakat ondan 
bahseder<'ktim. 

- Doğru değil, senin bu işlere 

akim cnnez. 

- Belki.. Bununla beraber dü
şüncemi sana söylemek isterim; 
Niçin mütemadiyen para peı:;inde 

koşuyorsun ? Kafi derecede paran 
mı yok sanki? 

(Jlt>vamr var) 

' 
Topkapı Saravıo.a girer~ ·· 

ı-

n 

mış 

bir 
lan 

lar. 

ASUS LUKREÇYA 
Dördüncü Murad devrinde bir 'Venedik şövat esinin km 

Yazan: İSKENb.ER· F. ·SERTELL. 

·46-
Ya beni de papağanım gibi- riliyordu. 
en>p ö!d•:-':-lerse?. '· 

J• uıw Papağanın ölümünden sonra, 
~CANIN OLüMüNDEN sarayın harem dairesinde de bir 

SOI\~... hayli değişiklikler olmuş, bazı ha~ 
kreçya çok korkuyordu. • re~ğalan, başka dairelere veril 
asma tepsi içinde gelen ye- mış ve birtakım cariyeler çırağ e
:ri tereddütle yiyordu. Papa· dilmişti. 
zehirliyen bu gizli el, onu da Bu Mdiseden sonra dÖrdüncü-
ft ıehirliyebilirdi. Murat da pek hak11 ve yerinde o-
'eket versin ki, padişah. kiler !arak birtakım endişelere kapıl· 
1 Kamil beye şiddetli bir e- mıştı. · 

an >ermi~ti .. Yıldıza verilen ye- - Sarayımda bir kuşu zehirli· 
!r K!mi! beyin nezareti altnr- yen adam, yarm bu hain elini he
ızrrlanıyor ve onun sadık tab pimize uzatabilir. Bu eli mutlaka 
larile Yıldı.mı odasm.a gönde bulup meydana çrkarmalıyım. •• 

o 
(Diüıkü niishadıan dctıam) 

Gerçi yazıhanemde daktiloy
du. Fakat artık o efendi, ben u
şak olmuştum. Vaziyetten aza
mi ıstifade etmesini pek güzel 
beccrıyordu. Çünkü dedikodu • 
dan kol'ktuğumu bildiği gibi, 
kendisine karşı duyduğum açlı
ğın :ıiç eksihniyerek günden gü
ne, artmakta dduğunun da far
kındaydı. Artık buuı. aşk diye
miyec<'r irrı. Boı:ııma ;"len püs
küllü belanın bir hastalık oldu
ğunu anlıyordum. 

Apartrmana bir takım genç
leri de kabul etmekte loduğun
dan şüphelenip duruyordum. 
Günün birinde kapıdan çıkmak
ta olan yakışıklı bir delikanlı ile 
burun buruna gelince, kan başı
ma fırladı; içeriye girince daha 
fazla dayanamıyarak: 

- Bana baksana; seni bu lüks 
ve ihtişm içinde niçin tuttuğu
mu sanıyorsun? Başka adamla
rı kabul etmeni kolaylaştırmak 
için mi bu kadar para harcıyo
~m? Burası benim apartıma

nımdır. Kirasını ben veriyorum. 
Ben varken başka erkeklere ilti
fat etmiyeceksin; anlıyor mu
sun? 

Diye bağırdım. 
Jale istifini bile bozmıyarak, 

büyük bir soğukkanlılıkla: 
- İstediğim zaman buraya 

dilediğim arkadaşımı davet ede
bilirim. Günün birinde evlen
mek mecburiyetinde olduğumu, 
pek güzel takdir edersin. Ma -
dem ki, sen, bana karşı civan -
mert davranmaktan çekindin, 
ben de bunu esirgemiyecek biri
sini bulmıya mecburum. Geçir
diğim hayat, emniyet edilir bir 
hayat mıdır? .• 

Dedi. 
Daha fazla ısrar edemedim. 

Karşımdaki kadırun yuvamı bi
le yıkabileceğini anlamıştım. O 
gün birinci defa olmak üzere ö
püşmeden ve sevişm.eksizin a
pa.rtnnandan çıkıp gittim. Be
nim bu hareketime aldırış bile 
etmedi. Çünkü saadetimi, para
mı ve bütün varlığımı avuçla
rında tutmakta olduğunu pek 
iyi biliyordu. 

••• 
Oğlum Haldunun şahadetna

mesini alınca, karım kendisini 
yanıma almamı söyledi. Yazı

hanede Jale varken bu işin pek 
tehlikeli olacağını bildiğim için 
binbir dereden su getirdim, fa
ka[ derdi.mi anlatamadım. 
Korktuklarım da başıma gel

di. Hep eskisi gibi cazip ve çôk 
tatlı Jale, tecrübesiz ve zavallı 
oğlumu sersem etmekte biç güç
lük çekmedi. 

Bu sefer de kozlarını büyük 
bir ustalıkla tynadı. Haldunla 
karşılaşmaları onun gittiği yer-

diyordu. 
Papağanın ölümü sarayda ger

çekten mühim bir hadise olmuştu. 
Valde sultan bunu duyunca: 

- Yıldızı çekemiyorlar.. bu 
belliydi. Bakalnn Murat onu ko
ruyabilecek mi? dedi. 

Maamafih, o da Lukreçyaya acr 
mağa başlamıştı. Lukreçyanm oğ
luna karşr gösterdiği sadakat ve fe· 
dekarlığı valde sultan da yakından 
görüyor, Lukreçyayı takdir edi· 
yordı.ı. 

Bir gün valde sultanın sadık 
kölelerinden Cafer ağa: 

- Sultannn, dedi, haremdeki 
cariyelerin sayısı o kadar çoğaldı 
ki... bunlar arasından biri fenalık 
yapmağa kalkışacak olursa, suçlu
yu bulmak güç olacak. 

- Peki.. doğru c:öy1üyorsun a
ma. ne yapabiliriz? cariyelerden 
üç besini Murat çırağ etti. Geri 
ye kalanlar arasında şüphelendik· 
lerin varsa, söyle de onları da oğ-

dın 
ltrde tesadüfen bulunmaları ya
zıhanc:len hep de onun çıktığı 

dakikalarda gitmeler, işi azıttı. 

Haldunun yava,cı yavaş aö-a tu. 
tulmasını gözlerimle seyredi
yordum. Nihayet son bir teşeb

büse kalkıştım. 
- Jale, senin birçok densiz

liklerine tahammül ettim. Fakat 
o31uma rençelerini geçirmene 
göz yumamam. O, benim bütün 
\'arım yoğumdur. Hayatını mah 
vetmiye kalkışma: yalvarırım 

sana! ... 
Birdenbire kızdı: 
- Onu mahved~ek mişim 

ha? Buna diyecek yok doğrusu! 
Sen beni genç bir kızken aldın. 
Bana aşkı öğrettin. Şimdi de i
şine yaramadığım için oğlunla 

düşüp kalkmak bana yakışmı

yor, değil mi? Hele bir engel ol
maya kalk da bak! Ben ne yapa
cağımı; çok iyi bilirim .. Dakika
sında seni aleme rezil ve rusva 
ederim! ... 

Kuru gürültü ile bir ~ey elde 
edemiyeceğimi anlayınca otu
rup pa1.arhğa giriştim: 

- Jale, yazıhanemi ve bu 
şehri terketmek için peşin para 
ne kadar istiyorsun? .. 

Bu sualim karşısında önce 
köpürür gibi oldu. Uzun uzadı
ya düşündü ve nihayet istediği 

rakamı söyledi. 
Bu rakamı ödeyebilmek için 

kendi paramdan başka karımın 
mevcut nakdinden de bir mik
tar vermek laznngeliyordu. Fa
kat ben her şeye razı idim. Ye-
ter ki, defolup gitsin ... 

• * • 
Aradan çok zaman geçmedi. 

Jalenin tekrar çıkageldiğini oğ

lum Haldundan öğrenmiştim. 
Oğlumun bu kızı tam unutmı

ya başladığı bir zamanda çıkıp 
gelmesi çok fena olmuştu. Hal
dunun anlattığına göre kendisi· 
ne yazıhanenin kapısında rast
lamış, evlendiğini, ayrıldığını, 

çok kederli olduğunu, bayatta 
yapayalnız kaldığım anlatmış 

ve kendisine hakkiyle acmdır

tacak bir rol oynamıştı. Oğlu

mun duruşlarından sık sık bu
luştuklarını da anlryorduın. 

Bir gece korktuğum başıma 

geldi. Annesiyle benim hazır bu
lunduğumuz bir geceydi. Bire 
Jaleyle evleneceğini söylemesin 
mi? Oğlumu avucu içine almıştı. 
Ben muhalefet ettim. Karım 

imdadıma yetişti. Fakat Hal
dunu fikrinden cnydmnak im
kanını bulamadık. 

Ertesi günü yazıhaneden er
ken çıktım ve Jalenin iki odalı 
eski dairesine gittim. Beni taş
kın bir iltifatla kabul etti. 

Şaşkınlık sözlerini kısa kes -
tim: 

- Niçin gelmiş olduğumu da 

!umun yanından uzakla~ırayım. 
- Benim en büyük şüphem, 

Lukreçya<ladır, sultanım! Bu pa· 
pağan meselesi bir oyun o~abilir. 

- Ne gibi oyun?! 
Caferağanın dilinin altında bir 

şeyler vardı ama, bir türlü söyle
meğe cesaret edemiyordu. 

- Mesela, dedi, günün birinde 
padişahımız da zehirlenecek olsa. 
başkalanndan şüphe edeceksiniz .. 
Lukreçyaya toz kondurmıyacaksı
mz ! Halbuki ben, ondan şüphe e
derim .. 

- Kuru kuruya şüphe etmenin 
manası yoktur, Cafer! Duydu
~un ve bildiğin bir şey varsa, açık· 
ça söyle de ona göre tedbir alalım. 

- Hayır, sultanım! Duyduğum 
ve bildiğim hiçbir şey yok. Sade-
ce içimde bir korku var .. Bu, bel· 
ki de manasız bir ~üpheden başka 
bir şey değildir. Fakat. siz pekaıa 
bilirsiniz ki, kulunuz şimdiye ka
dar kimden şüphelendi.mse, hepsi· 

Ea1Jrt, bıı ela ?•rdrmek 

bilırsın, dedım. Oturalım aa me
seleyi hemen konusahm. Ara -
mızdaki pazarlığı unutmadığını 

sanıyorum. Sende şeref ve na -
mus denilen mefhum kalmadı 

mı hiç? .. 
Jale kudurdu. Ayaklarını ye

re vurarak bar bar bağırdı: 
- Şeref ve namus sözlerini 

ağzına alacak senden başl:a kim 
se yok mu? Bunca senedir 
karını ve bütün dünyayı alda
tan iki ) üzlü adam, .şimdi kalk
mış da bana kafa tutuyor. Oğ
luna belki karı olmaya yakış

mam. Fakat babası kadar iri ol
duğumu da aklından çıkarma ... 
Sen istediğin kadar yırtın, ben 
Haldunla evleneceğim işte! .. 
Hatta nikah günümüzü karar -
laştırdık bile! ... 

Gözlerim karardı; ne yaptığı
mı bilmez oldum. Bileğini ya
kaladım. Yüzüne müthiş bir 
şamar indirdim. Tokat, yumruk 
hiç durmadan \'UI'uyordwn. E
ğer arkamdan birisi tutup da 
çekmemiş olsaydı, bu dayağın 

ne netice perebileceğini pek kes
tiremiyordum. Kendime geldi -
gım zaman karşımda oğlumu 

gördüm. Hıçkıran bir sesle: 
- Baba, bu da ne? 
Diye sordu. Bir an için sor

guya kimse cevap vermedi. Ben 
verebilecek bir halde değildim. 

Birdenbire Jalenın pek tizden 
çıkan sinirli sesini işittim: 

ıBu sütunda okuyucuJarımızm ga 
zctemız yanındaki kuponla birlikte 
gönderecekleri 

EVLENME TEKLlFLERI, tŞ ARA· 
MA, lŞ VERME, ALIM, SATIM 
gıbl ticari mahiyeti haiz olmıyan kU· 
çük ııazııarı parasız neşrolunur.) 

Evlenme teklifleri 
• 22 yaşmda, balık etinde, mUtenaı

slp vücutlu s:ı.rı m biri ikl, blri Uç 
y~uıda iki çocuk anası bir dulum. 
Tahsilim ortadır. lyi piyano çalarım. 
Bir kaza neticesinde kaybettiğim eşim 

den ayda yetmiş beş Ura getiren bir 
millk kaldı. Kendim de bu millkün 
Ust katında oturmaktayım. Hayatta 
yalnız sayılacak derece k.Jmseslzlm 
Yakınlarımın hepsi de tstanbuldan u . 
zaktadır. Yetloecek çocuklarıma ha 
kiki bir baba olabilecek, bir bayla ev 
lenmek istiyorum. İçki kullanmaması 
(hattA cigara da) şarttır. Boyu 1,70 
den eksik olmo.malıdır. Kendisini bı>

yat arkadaşı olarak scçereğlm bayın 
her şeyden evvel iyi uhUık sahibi, ç<>
cuklarıma haklld bir baba muamelesi 
yapabllecek ve onların istikballerilc
öz çocuklarıymış gibi alO.kadar olabl 
lecek bir yaradılışta, gUler yUzlU, evi 
ne sadık olması şarttır. Kendim çir. 
kin sayılmıyacnğıma göre eşimin de 

çılanıştır. Şüphelendi~im kimse
lerin daima hiyanetleri tutulmu~ 

ve görülmüştür. 
Valde sultan dü~ünmeğe başla· 

dı. 

- Hakkın var ama.. oğlumun 

Lukreçyayı ne kadar çok sevdiğini 
biliyor musun? 

- Biliyorum. sultanım! Zaten 
bunun içindir ki. şüphelerim gür 
geçtikçe artıyor ve derinle<;iyor. 

"BU, KlMl ~ MENDtLl?,. 
Lukreçya o akşam odasında ye

ni papağanile konuşurkt>n yerdt> 
bir küçük beyaz mendil buldu. 
Mendilde, k~kin bir leylak koku· 
c:u ,·ardı. 
Papağaru öldürmek için Yıldmn 

odasına yabancı birinin girdiği 
muhakkaktı. O, bunu biliyordu. 

Acaba bu kimin mendiliydi? 
Dördüncü Murat haremdP hani 

hani bu gizli eli aratıyor bir tüılü 
bulduramryordu. 

Padişah, gözdesine~ 
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- Beni öldürüyordu? 
• - Fakat neden, Jale? 

- Seninle evlendiğimi iste-
. ' mıyor ... 
Artık kendime gelmiştim. Bü

yük bir sükCınla ve hiç çekin
meksizin anlatmıya ba§ladım. 
Oğlum iki üç dakika kadar hiç 

sesini çıkaramadı. Neden sonra: 
- Söyle Jale, babamın dedik

leri doğru mu? .. 
Utanmaz kadm, her nedense, 

bu suale cevap vermedi. Yilzünil 
avuçlarının içine sakladı. Oğ

lum da başka bir tek söz söyle
meksizin çıkıp gitti. 

Ben, sanki yirmi y~ birden 
ihtiyarlamış gibiydim. 

:(. ,,. "' 
O günden sonra Haldun mec

bur olmadıkça benimle konuş

madı. Buz gibi ve heyecansızdı. 
Annesinin bütün ihtima.mkir 

sorgularına karşı o, yalnız ken· 
dısinde bir ne.sesizlik ve kırık
lık duyduğunu söylüyor ve ka
dıncağız Jaleden haber istedik
çe, hiç bir şey saklamırarak sa
dece şu cevabı veriyordu: 

- Çok haldı imişsin anne! 
En sonra anladım ki, o, bana eş 
olacak ve çocuklarıma anne o
lacak bir kız değilmiş! .. 

Bu bedbaht çocuk beni, ne 
doğrudan doğruya, ne de dola
yısiyle yuvamızı bozacak hiç bir 
kelime kullanmadı. 

-SON-

çirkin olmaınasmı Ultcrlm. Hayat .ar
kad8§ınm olacak baym 25 30 ya§ında 
olmıuıımı tercih ederacm de 35 40 ol
masında da bir mahzur yoktur. Ken
slnln de aylık kazancı en nz ıoo lira 
olabilmelidir ki hayatımızı sıkıntısız 

bir şekilde idame ettirmek lmkAnmı 

bulalım. Taliplerin resimlerlle birlikte 
haklarmda verecekleri izahatı Haber 
gazetesi va.<ııtasilo (V.M. 24) rumuzu• 
na gôndermeleri. 

iş arayanlar 
* Arap harflerini bilir; riyaziyeye 

vAlu!mı. Üniversite mUdavlmlylm. 
Ha!tada sekiz saat derıı zamanlan 
rum. (Müracaat: Haber gazetesi Y. 
s. Ç.) ~ 

Satılık • Kiralık 
* Ayaııpapda: GUmUşsuyu ha.!ta· 

nesi yakınmda, arsasından deniz gö· 
rUr. Haritası çıkanlmıştır. inşaata 

manll yok. 8,10~16,'5=131 met· 
re murabbaı arsa Uzerindek.J ahşap 1kl 
ev pazarlıksız 5800 liraya satılıktır. 

Bugün 18 lira k.Jra getirmektedir. 25 
liraya mUtehıı..mmildir.Müracaat:Haber 

gazetesinde ''R (697) U., rumuzuna 
müracaat 4 

Aldırınız 
A§ağıda rumuzları yazılı olan o· 

kuyucularımızm namlarına gelen 
mektupları idarehanemizden aldır 
malan rica olunur. 

- Birinden şüphen, varsa, yaa 
hut bir ufak ipucu bulursan. he
men gel bana haber \'er! demişti. 

Lukreçya mendili aldı .. kokladı. 
Evirip çevirdi ve: 

- Herhalde bu işi yapan, bir 
kadındır. TelaS}a kaçarken mendi· 
!ini düşürmüş .. diye söylenerek, 
derhal hazırlandı .. Padişahın ya· 
nma ko~tu. 

Dördüncü Murat o gün ~hri 

<lolaşmış, ~~ara yeni dönmüştü. 

Gözdesini görünce: 
- Ben de şimdi seni çağırtacak 

hm, Yıldız! dedi · Bu akşam ye
meğini bahçedeki san kameriyenin 
altında c:eninle beraber yemek i~ 

tiyorum. 
Murat bunları söy1erken gözde

c:inin yüzfüıe bakınıyordu. Birden
bire bac:rnı kaldırdı.. Lukreçyayı 
çok heyecanlı gördü. 

- Nen var. yavrucultım .. h3!b 
mısın? diYe. srodu. 

(.D.vamt txır) 
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SAATLERİNİN SON modelleri g el· 
ınlııtır. Vapura, trene vaktinde yetı,-

meı. için ancak ceblnlwe veya kolu· 
nuzda NACAR sa.ati olmalıdrr. 15 

Büyük mukave
TAŞLI ve 15 SENE GARANTİ. Spor
cu baylara yanyan metin cep ve kol 
SAATLERİ. 

Saatçilerden ısrarla 
isteyiniz met koşusu 

Emlnönl Balkevı, her atletin iştirakte , 
serbest oldata blylk bir lroşa Bayramda yalnız ' 

H"hangi b~ auotın ,,~~~t~! e~~!b~ya g~oc•ki«ln ka"'" KIZILAY GAZETESİ 
olarak, Eminönü balkevi bir muka:. kabulti 9 ikincikA.nun akşamı bitmiş 

Çıkacaktır. vemet koşusu tertip etmiştir . olacaktır. 

Herkesin iştirakte serbest olduğu --------------
•bu müsabaka. 3000 metre llzerinden 
yapılacaktır. 

MUsabaka 12 ikincıkA.nun pazar sa
bahı Eminönü halkevi binası önün-
den başlıyacaktır. 
Yarış yolu şu şekildedir: 
Emniyet sandığı onünden Tıbbradll, 

Cülbaneparkı, Topkapısarayı Divan
yolu, Deniz kenarı, parkın ana yolun
dan dönülerek Eminönü haU•evine 
muvasalat .. 

Müsabakada birinciden 3 lincüye 
kadar derece alan atletlere kupa ve 
madalya verilecektir. 
Yarışa en çok atletle iştirak eden 

grup da bir kupa kazanacalüır. 

inönü 
koşusu 

İnönü ltrosu bu pazar Şişli tram.. 
•.ay deposu ve hürriyet A.bidesl arasın 
da 3000 metrelik saha dahilinde icra 
edilecektir. 

Bu krosa klUplerc mensup atletler 
ve beden terbiyesi mükellefleri iştirak 
edeceklerdir. 

Beyoğluspor • Şişli 
karşılaşıyor 

Noel kupası için Beyoğlusror 1 
la Şişli Şcrcf stadında bu h?.fta 
karşılaşacaklardır. İki ezeli 'lki~ 

1 
bin bu müsabakası muhakkak hı ı 
çok zevkli oiacaktrı. 1 

tlA.nlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardım etmiş 

İLAN 
FİYATl..ARI: 

olacaksınız. • 

llan sayfalarrnda -

Diğer ısayfal:ırda 

3 üncü sayfada 

2 ncl sayfada 

1 ncl saJfada 

Mlracaat yeri : 

sanUmJ 50 Krş. 

" 100 .. 

" 200 " 
" 250 .. 

" 500 .. 

-Lik maçları 
btanbuhlıı, P08tahane karr:ıısında 1-\ızılay satış blirosu. Tel: 226.38 

1 ~;·· Postahane arlmsında llllneıhk şirketi Telefon: 2009-1 - 9.3 ı 

Bu halta yapılacak 
müsabakalar 

fst.anbu] futbol ajanlıj;"lııdan: 
5-1-941 tarihinde yapılacak 

lik maçları: 

Devlet Demiryoltarı ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Fcncrbahçc stadı: Muhammen bedeli 22.500 (yirmi ikibin beşyüz) Ura olan sterilizasyon 
Saat 11 Fenerbahçe - Vefa B. cihazları ve teferruatı 17 şubat 941 pazartesi glinil saat 15,30 da kapalı zarf 

Lakımları hakem Eşref Mutlu, yan ususıu ile Anltarada idare bina.sında satm almacaktır. 
hakemleri Ziy::ı., Fikret. Bu işe girmek lstiyenlerin (1687,50) bin altı ytiz seksen yedi lira elli 

Suat 13 Fcnerbahçc - Allın- kuruşluk muvakkat teminat ile kAnunun tayin etti~i vesikaları ve teklifle· 
tuğ hakem Samih Kuransoy, yan rlnl aynı gUn saat H,30 a kadnr komiııyon rcisllginc. vermeleri lazımdır. 
hakemleri Fikret, Eşref. Şartnameler parasrz oı.ıırak Anlcarada malzeme dairesinden, Haydarpa 

Saat 15 Bl'Şiktaş - Vefa, ha- şada tesellüm ve se,·k şefliğint(en dağıtılacaktır. (124-94) 
kem Tarık Ôzcrengin, yan hakem- :f. :f. :f. 

Demirsporlu Arif leri Ziya, Neşet. Türl<iye, Yunanistan ve Bulgar demiryollan arasında mer'i Uç taraflı 
G l • d• Scrcf "t"•lı · mlişlcrek eşya tarifesindeki Bulgar demlryollarına. ait olup 1::> t,onluk vagon . a atasaraya gır ı ·~ · ., ""' · 

A -'··ra Dmerlspor ve Ankara Saat 9,15 G. saray - Beyoğlu· la:·la nakledilecek eşya ücretlerine 1 şubat !Hl den itibaren ~·tizde beş zam 
•'Lll64 B tak 1 hak Muht yapılmıştır. (7) muhtelltinln iyi oyuncularından Arif spor ım arı, em ar 

lstanbula gelerek Galatasaray kiti- Güredin, yan hckcmleri Müeyyet, 
Halit. 

bUne girmiştir. Saat 11, ltasnbulspor - Topkap il!- 'ı 
Ankaranın bu kıymetli futbolcusu hakem Muzaffer Çizer. Yan ha- ı ı !(:!O~~·· , . 1 nu bu haftadan itibaren Galatasara. 

kemleri Halit, Sadık. 
yın sağiç mevklinde göreceğiz Saat 13 Galatasaray - Süley-

man.iye, hakem Şazi Tezcan, yan 
hakemleri Zeki, Nihat. 3. 1.1941 4. 1.1941 

Saat 15 Beykoz - Beyoğluspor 8.0S Ajan'! 

Yeni basketbol 
turnuvası 

hakem Hüsnü Savman, yan hakem 8.18 Hatır 
Eminönü Halkevi tarafın 1 !eri Fazıl, Münil'. 

bir basketbol turnuvası tertib e-
program 

8.15 l'ı•m<'I< 
lbtRı;i 

8.03 AJıın 
8.18 Hallf 

program 
8.15 Yeml'k llst 

13.SS Türlcçe Pi .. 
13.GO Ajan<ı 

dilmiştir. 'l'urnuvaya bütün klüb 
ler girebileceklerdir. 

Turnuva 12 ikincikanunda baş 
layacaktır. J{ayı.d 9 ikincikinun
da nihayet bulacaktır. 

Karagümrük stadı: 
Saat 11 İstiklal - Doğuspor, 

1 2.83 Şarkılar 
hakem Şekip Akduman, yan ha- 12.50 Ajııns 
kemleri Nejat, Bülent. 13.05 Snz l'Serlerl 

Saat 13 Davutpaşa - Karagüm- 13.20 Kllmjık 
rük, hakem Nejat Erği, yan ha- program 

U.05 Türkçe Pi. 
14.20 Bando 
l l'i.00 Operetlerden 

~ inema ve Tiyatrolar 

111 1111 

11 ıı:ıı il 

Şehir Tiyatrosu 
rı-pCba!ijı Dram Kısmında 

Ak~am 20.30 da 

Aptal 
Yazan: Dostcyfskl 

J(. • :(. 

htiklul Vaddesinde komC'di kısmıııda, 

Akşam 20.so da: 

Paşa Hazretleri 

Rcmit Rıza Tiyatrosu 
kemleri Şek.ip Bülent. 

Saat 15 Eyüp - Demirspor, ha
kem Bülent Turanlı, yan hakem
leri Şekip, N'ejat. 

18.03 Rndl"O 
kuarteti 

18.SO Kar15ık 

ııarçıılar 
15,30 Konser 
18 03 Caz 
18:10 Halk lL\LİDE P1ŞK1N be-

Türklilc.>ri m raber. Bu altŞam: BORSA 
2 tKtNCtKA11iUN - 1911 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Llret 

kapanı, 

11.24 
'132.20 

19.00 Konmımu J MURCAK S ı•. \'odvlJ 
program 19.15 ~ybı>k Üsküdar HALE 

19 00 Fa'lıl heyeti havaları 
A. Hisar sahası: 19.30 Ajans 19.30 Ajamı Sinı-masındıı. 
Saat 11 Beylerbeyi _ A. Hisar 19.ı.; Şarkılar 19.-15 Fa,ııl he~·ctı ---0--

20.15 R nd;yo 20.15 Radyo Gzt. B ""f H lk s· hakem Necdet Gezen, yan hakem- gazetesi 120.15 Takııimlt.'r eyog U a ıneması 

Saat 13 Hilal - R. Hisar hakem 20.-15 Temsil 21.80 Orlceıııtra. 1 _ KISKANÇLIK 

3 1JKIN01KAI\"UK - 1941 

~ 

Baş, Di,,- Nezle, , Grip, Romatizma 
Nevl'alji, Kırık1ık ve Bütün Ağr1larınızı Derhal Ke~r 

icabında gOo~ 3 ~ıe aıınablliı. TAl>.L[TLERINDEN SAKlNINlZ. ~ 
HtR YF:~F. f'l'UU KUTl'Lf\RI 1SRARLA ISTEYl"lll. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
GUmUş yüz kuruşluklarm rertne g1lmUş bir Ji.ralıklar darp ve p1yıuay 

Ka.fi milttarda Çtkanlmış olduğundan gtlDlll!) yllz kuruşluklarm 81 lkJnclkJ_... 
oWJ 1941 tarihındeo sonra teda villden kaldın iması kararlll§tınlmrgtn-. 

GUmUş yüz kııruşlukJar 1 Şubat 1941 tarihinden ltiba.ren artık tedavC 
etmlyecek ve ancak yalnız Mal Sandıklan Ue Cumhuriyet Merkez Banka! 
şubelerince kabul edllcbllecektır. 

Elinde g1lmUş 'ye.z kuruşluk bulWJanlarm bunlan Mal Sandıklartıe cwt 
rıu.rtyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri uaı:ı olunur. 

Bronşitlere KATRANHAKKI EKREft 

,---------•m---• 
Türkiye Cumburlyetl 

ZıRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihı: 1888. - Serma} csı: 100.000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai t•e ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Ura lkraınlyc veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve Lhbarsız ta.sarrut besaptarmda en a. 
50 llra.sı bulµnanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue a~ağldakl 

pl1'.na ~öre ikramiye dağıtılacııktrr. 

4 aded 1,000 llralık l,000 llra 
4 500 2,000 .. 
4 

40 
230 
100 " 1,000 .. 

4.,000 •• 

ı 00 adcd 50 liııılık 5,000 Urıt 
ı ·~o ,, 40 .. .ı,soo ,, 
1 GO 20 ,. S,200 ., 

DiKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir seoc içinde 50 llradan a§ll 

düşmtyenlere ikramiye ı;;ıktığl takdirde % 20 fa.zlaslyle ver:llecı;ktl 
Kur'alar senede 4 defa: 1 EylQI, 1 Birl.nclkAnun, 1 Mart ve 1 Hazll'I 

tarihlerinde çekllecektir. 

100 lsvlçre Frc. 
100 FloriD 
100 H.aylşmark 

100 Belga 

29.6875 

l eri Sela.m.i, Bahattin. 

1

2\.15 Konuşma Bugün saat 11 de, Akşam 20 de: 

Selami Akal, yan hakemleri Ba- 21.30 Konuşma 22.SO Ajans 2 - CANt DOKTOR. 

hat.tin, Necdet. 22=.3=0=A~ja=n=s=======22=.=50==C=a=~=b=a~n==d:::::::::==================================================================================::: Saat 15 Aano<llu - Alemdar ...: 

100 Or&hm1 

110 
100 
100 
100 

Leva 

Çek kronu 
Peceta 
Zloti 

100 Peng!S 
100 L!?Y 
100 Dinar 
100 
100 

Yen 
İsveç kronu 

Eııhnm ve TabvilAt 

Erga.nl 

Sıves • Erzurum 3 

0.99711 
l.6225 

12.9375 

21.3.5320 
0.625 
3.li5 

31.1375 
31.005 

19.78 
19.-

·----mmı•-11 Dr. Kemal O.zsan 

idrar yolları hastalık. 
iarı mütehassısı 

Beyoğln lstiklAI Ua.ddesl No. ~111 

Barsa Pazın ı Vstü Ohan yan 
Apıutman. Tel.: 41283 ................... 

hakem Bahattin IBuöz, yan ha
kemleri Necdet, Selami. 

2 - İlan edilen saatler başla
ma vuruşu saatidir. Takımların 

ve hakemlerin buna göre hareket 
etmeleri tebliğ olunur. r-----·-, ÇOcuk Heklm ı 

Ahmet Ak koyun l l 
raıuıım, TBUmtııuıe Palu No • 
Pazarda.o aıa~da hergtl.ıı saat 11' 

ten sonra reıeton 401 '1:7 

•ı--••ı 

ı::=::a::::::::=====-==:::==:::::m 

1 Göz Hekimi 1 
H Dr. Mt•rat R. Aydm . .:

1

1 

Pseyoğlu . Pannakkapı. imanı 1 U•okak No: 2. Tel: 41553 1 
qMuayene ve bet türlü gö:ı • 
lameli yatı fıkonı için oı.ru17_ : 1 

m• •ııı. ===~11:1r:m 

p, ....................... . 

VAK 1 r-matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler ""-mm~ rli7.P.İ i~l~ri alır . 

Türk iye Cumhuriyet Merkez 
AK T J r ' 

liaı.a : 

Altın: Safi Kilogram 72.316.895 
Banknot • 
Ufaklık . 

Dahildeki l\luhabirler : 
Türk Lirası . 

Hal'içtekl MLLhablrler: 
fltm: Safi Kilogram 5.988.129 
Altına. tahvili kabil serbest dö· 
vizler . 
Diğer dövlz:ler ve borçlu Klirlng 
bakiyeleri . 

Hazine Tabvllkrl : 
Dc.>ruhte edilen evrakı nakdiye 
lmrşrlrğı . 
Kanunun 6 - 8 maddelerine tevfi
kan Hazine tarafından vAkl 
tedlyat . 

Scnedat Cllzdanı : 
Ticari Senedat . 

Esham ve tah\'ll:lt cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdi

, yenin karşılığı esham ve 
tahvilAt itibarl kıymetle . 
Serbest Esham ve Tnh"·UAt : 

ı\ ' 'anslar : 
Altın ve döviz lizerine avans . 
TahviHl.t Uzerlne avans . 
Hazineye kısa vad avans . 
Hazineye 3850 No. kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avans . 

Hissedarlar. 
Muhtelif • 

101.719.497,90 
14.943.281,00 

2.398.275,94 

8. 422. 782,35 

-,-
32. 775.383,05 

158. 7 48.563,-

19.922.695, -

260.986.4 71. 75 

46.44.0. 736,93 
8. 438.863,42 

8.799,98 
7.808.722,-

675.000,-

109.584.926. w 

l:"ekf.ııı 1 

Lira 

119.061.054,84 

190.015,30 

41.198.165,40 

138.825.868,-

260.986.471, 75 

54.879.600,35 

118.077.44.8, 73 
4.500.000,-

13.394.142,15 

751.112. 766,52 

.. Temmuz 1938 tarihinden itibaren. 

Bankası 28/12 /1940 vaziyeti 
PAS1F. 

Sermaye 
İhtiyat akçl.'sf : 

Acil ve fevkalA.de • 
Husus!. 

Tdevlildeld Banlmotlar : 
Deruhle edilen evrakr nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tev, ikan Hazine tarafından vakt 
tedlyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi . 
Karşılığ"ı tamamen altın olaralt 
111'.veten tedavüle vazedilen . 
Reeskont mukabili llAveten t eda. 
vazed .. 
Hazineye yapılan altın karşılıklı 
avans mukabili 3902 No.lI kanun 
mucibince U~veten tedavüle va
zedilen . 

l.\IEVDUAT : 
Türk Lirası : 
Altın: Safi Kilogram t\90.706 

3850 No. kanuna göre Hazineye 
açılan ava.ns mukabili tevdi olu· 
nan altınlar: 
S:lfl Kllogram 55.541.930 

Dö\·lz Taalıhüdıı.tı : 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli
ring bakiyeleri . 
Muhtelif. 

6.188.666,15 
6.000.000.-

158. 7 48.563,-

19.922.695,-

138.825.868,-

17 .000.000,-

2·13.000.000,-

14.000.000.-, 

80.545.796,68 
830.875,34 

·1S.124.167,9C 

-.-
:34.965.296.58 

Yekün 

tskonto haddi % 4 Altın Uzl!rlne nvanıı ı;o 3 

Ura 

ı5.ooo.ooo,.. 

12.188.666,f 

417.825.868.' 

s1.376.672A 

78.124.167 ~ 

34.965.296.~ 
111.632.095,8 

751.112.766$ 


