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İtalyanlardan 
Matbuatı 5000 esir ahndı 
Ve italya lngiliz taar

İtalya bizim vnziyetimizc dik
kat için 'alt"t israf cdect>k yer
de bütün itina5ın1 kendi vazi
yetini dlişfüımi.rc hasretse ı;.ok 

daha iyi etmiş olur zannındayız. 
ÇUnkU halini pek harap görii-
)Oruz. 
~~ 

Yazan: 
Hüseyin Cablt Yalçın 

11, Giornalc d'Jtnlia., bu harbin 
hasrnılnnbcrt 'fürk matbua

t mm Alm:ınyny:ı \U bilha sa ıt.al

yayıı karsı fatdı, <'Hii;ri lıattı hare
ketini brğ<'nıni~ onı.u , T:ürki~·enin 

bu 'ariyeti halyada tlil.~.utlc takip 
olunmakta imlı;. Cmumi harp ne· 
tiCl'Siıulo İnglltcro lili tin ile ~t'· 
riİL'Ji 'o Irak'ı, f"rnnsa Suriye 
'c I~Ubnl'..nı hi7.dcn alllıldan halde 
hiç lılr ,;ey almıyan yrganc dclkt 
ffolya iıııis. Tiirk mntbu:ıtr bıınu 
kasten unutuJormu ... 

lStefani aj:ınsmın hu hal aıll i bu
rnya Jro(lar sondemwk 7.alınıctini 

neden ihti~'Ur etti~rini bilmiyoruz. 
I'akat onlann ihtiJ ıır ettikleri bu 
:ı:alımeti aıılauuunndığa gelir dl·, 
ı;özlcrini cel apsız bırakırsak neza
ket iılik ctmıs olmaktan korktuğu
mu.: icln biı~t~ cy iiylem<>k !"te
riz. 

TUTi' matbuatı mih\ er ac, Jetle .. 

· e ' b"lfı • 1t .a :k 

ıuzu muvaf-
fakıyetle 

devam 
ediyor 

itaı1aa mldalaa 
llattı JUlldı 

Kahira; 4 (A. A.) - B. B. C: 
Orta Şnr:t ordutan um· · im. 

ra.rgahının fevkalade tebliği: 
" Bar<lia etrafında asken ha. 

rekat muvaffakiyetle devam edi 
yor. Şimdiye kadar 5000 esir a. 
lınmıştır.'· 

Bu fevkalade tebliğ, Avustral 
yalı kıt&.lann, dün şafakla bera
ber yapılan bir taarruzu mtitea.. 
kib, B:ııdianın müdafaa mınta. 
kal:ınnda.n birine girdiklerini bıl 
diren tebliğden sonra verilmiştir. 

( De1"&11U 4 üncüde) 

BOWANYADA 
Demırmuhaftzlar 
yine hadiseler 
çıkarlyorJar 

' 

t ne hi siJ at goster<>ıncz. Çünkü: 
~lal~ıı Akd"nizde lıiikimlyct da

' asınlladır. J\I drnb, mmn ln~,ıa.

rmd.1 s:ıldn biıtiin de\ Jetler lı;in 

müs ... ,i urcttc miı terek bir fa.ali

~ et :ıha ı oldub'1J hnldc ltalya .\k
dcnizi •'hi:liın ılcniı." diye benim-

Besarabya hududunda ' ı,.. ____ _____ _ 
İnllJb f4rJU'91fırl tıanlmdM 
~ \ "'8 ~eri teslıııatı maltTe
dHcllil anlqdan Bremen.I '\"e 

emck da\8 ... <ıınn ı.nlkmışbr. 
İtalJ a lten 1i ini Roma imparator

luğunun 'ari i ilan etmekte 'o o 

in1paratorlugu ihJ a €'111clini b~lc

ıncktcdir. Uunun <' ki Roma im
Paratorlu!;'ll nrnzisi lizcrindc ta
mamen Yahut 'kıo;m('n ycrle~mi5 o
lan milletlere knrsı ne mana ifıulc 
dtlği a ikiirdır. 

İfulJ n Ilalkanlara Mı;r:unı"'tır. 
Anınvutlu~'lJ istila ctmi , Balknn

larda Jtalyıı.nın rız:l'il n~ ha~rl ol

nı ı, zın hlc hlr c~ ~ aııılamı) aca
i:;rı lılilinsıııı ileri s\ircrck l'alkan
larcta lıfı.ldml) et tC' i etm k i tc
dlğinl anlatmıstır. 

hulya I>ulluınlıırın bir kısmını 'r. 
lloi;raılan kendi i iı;in hir hn)at sa

hası ilim c~ lcnıi~ür. 
hail a Oniki adayı zaptetme.k su-

1"<'ti~ le bizim lmra ulurmu1.a t,adar 
ol,ulmu 'c buradat..I talıkimaliJ le 

1Jiı:c karsı bir tehdit 'iimıda gctir
nıisUr. 

llatay ana' atana ın dl't ettii'i 1.a
m.'l 1, 1tal;1an matbuatı en ~irkin 
niiralarla bu itilafa lıiıcum etmişler 
'c bize ılüsmanl,J,Jarını ~ostcı mis
Jcrdir. 

1tnJ;1a Trnblu "arba hücum ede; 
rcl Şimali ArrU,:ulalrl l €'rleriınlzi 
elimizden nlmı fır. Hnlkaıı nıulıa

:rcb ini tc il, rtnıis, blnncticcı 

(}i;mnnlı imı•aratorlub'lınun yıt.ılma-

ma bü3 ük ümll olmustur. 
İşte 1tall ıının nlc~ hinde bulun

mıJ a bi:ı:i e\ kedcn b€'11i baslı ı.c

bcpler. Harbi umumi sonunda ttal
Jıuım Tiırki)f'den hlı; bir p•r znı,
f.chn{'(ligi iıltliasınn l'linc<': Hal) a 
buıııı ;\ aımuıılı ist', ) aıımak ı~t.-ınc
di~nd ·rı dr.;.il, clind(•n ~clmediğin
dcn clola\ 1 ~ nıııımnmıstır. an~iıte
re "' l~r:ınsa \ n kar"ı tı:ı l:ı (1iisımın-

1ır.uıın "'l'hC'plf'rluılı 11 biri 11€' hu ılı•. 
ğil mlclir? \radalii ıııu' ın de nıucf· 
hince hal) a u \'8.adolunan yerleri 

HU eyin Cah't YALÇIN 

mc,nmr 4 iincfüle) 

Sovyetlerle çarpı,tılar Ama vutJ~ 

Sovget 
Rusya 

pıoleslo 

etli 
Bükreş; 3 (A. A.) - Sinaia. 

da oturmakta olan Romanya. kra 
1ı :Mihael, başvekil general Anto 
neskoyu zıyaret etmiştir. Batve. 
kıl Karpl".ı.tlarda bulunmaktadır. 
VUKU BULAN HADiSEL ER 
Loııdra, .1 ( A.A.) - Röyter A

jan. mm b:ldirdiğinc göre, Roman
rada dahili vaziyet kan.ıktır. Ro.. 
manyaya yeniden Alman 'kıtalan 
gönderilme inin ba~lıca sebebi sol 
cenah w1surlan ile demir muhafız
lar arasında sık sık ihtilaflar çık
masıdır. Hornanyaya komşu olan 
diğer Balkan memleketleri ile Al
manyadan ve hattf! doğrudan ~
ruya Bükreşten gelen itimada p.. 
yan haberlerin esası vaziyeti bu 
şekilde göstermektedir. 

Romanyadaki nazi ku~
nin üç fırkaya baliğ olduğu J3D• 
ne<lilmektedir. Büyük miktarda 
harp levazımı mühürlü ~ar 
içinde Roman) a) a gelmektedir. 
Bunların, Romanyadan Almanya. 
ya gönderilen petrollerin karşılıjı 
olduğu sôylenriıektedir. 

(~-amı 4 belde) 

Bay Refik 
Halid'e 
açlk mektup 

YAZAN . 
Saad Derwlf 

- 3 Uncu aah&.ı.em1* -

Vunanhlar 
Berata 19 
kilometre 
me.safede 

1ta1,.. iiüaltb ......... 
,~~lrtallll 

.ltalyanlardan 12 top, 
20 mitralyöz ve 500 eıir 

alll'ldı 

Elbasan bombar
dıman ediidi 

AU..., 4 (A.A.) - B. B. C: Yu
nan hnk6.mettnin ~ ttal)'U
lann, YunanJıtv tarafmdan y8Ü 

( ...... ıll9dl1e) 

Gölürü vergi 
Li)iha MecU. 

nımamıeüne abnclı 

~ • - ıı..- \"İrpi 
kanununa ek 1luua 1'yila&m Kec· 
Hs ,........ ...... tır. UJih.a 
"'''"'" aOre m .. ele verpd 
bnununqn ?:1 Del mlddeel ll• bak· 
lamada lltUrtl ftl'll alultbltln tat.. 
biti kabul edilmemif olu mllkel
leflerden m'lllı&net kuvveti iki bey· 
giri ve ifçt 9Qlll •tlMHH ..ıalbi 
ile btrlBrte ODU p91dya ~ 
pla.tik "ya, 1amclara ~ .. 
keae ~ terul, lıMkl1 w ban

z 

dftrmı gösterir harita ••• 

Londra 
Bombardımanına 

mukabele 

İngiliz tayyareleri 
Bremende fabrika 

ve tersaneleri 
mahvettiler 

Bütün depolar ve bir 
petrol taıfiyehaneıi de 

yakıldı . 
Londra., 3 ( A. A.) - lngifü~ 

bO~ba.rdıman tayyareleri, dün 
akfam, yeniden istili. llınanb.nna. 
taamız etmişlerdir. Fransız sa-

(De\'Ulll 4 ttncllde) 

a.neıt Lmldrara ................ 
..... rlJ .. 

\"-.ıo.. (A.A. ) - Ruz"e.Jt 
~ertkanm Londraya ta)in edece
ği yeni bUyilk elçi taayyün edince
ye kadar e*i t.iearet uıüate§S.n 
~ Hopkini .p.hat milın~ill ola
rak lnglıtereye röndereceğin.t if~a 
~. 

Rmvelt cieuıiştir ki: 
''lf.opJc.1np İnaiıiz bükflmetiyle 

lahMn temam idame etmek Uzere 
tnslltereye gidecek ve reemI bir 
nf.U olm1)'8CIJltrr •• " 

.a.er1•a ııo 
.... t •• , .... 

r••tJnror 
la.mı montaj ltlm.1 18PU mnaf Vll§l•Poa, 4 (A.ı\. ) - Ru.ıvclt 
mUeeeeııelerl ve natu.u 30 bine Jra. haftalık gazeteciler toplantııımda, 
dar olan yerlerde bulunup muhar beyanatt.a bulunarak, beheri 7500 
ı« ~ k1llllllumyaıı ve ltçi aa· toıııluk 200 tlcaret vapuıım'IUl lnfa
,_ mn..... MhlJt Ue blrlilıte o- ama başlanmak nzere tedbir alm
n pçmlJfll boyahaneleri iatedt'k- ı dığmı ve bu vapurtann 300 Ul 3!50 
ıert takdirde llallye Veklletı götU- milyon dolara mal olacağını eöyle-
rll vcrflye bağlrracakbr. tn~tlr. 

Parti 
müf ettişleı·i 
Bu ay içinde Ankarada 

umumi bir toplantı yapacaklar 
Müfettişliklerin ıhdasındanberı 
alınan netıceıer görüşülecek 
Mllıtttt1ır Allllırada balam dallları 
eıaada Beiıfcambaramaı tarafından 

llabal edllecelller 
Ankara; 4 (telefonla) - Öğ. 

rendiğiınize göre, Cumhuriyet 
Halk Partısi müfettişleri bu ay 
içinde An.karada umumi bir top
lantı yapacaktır. Müfettişlerin 
bu toplantıya davetleri için ted. 
kikler ve hazırlık yapılmaktadır. 
Toplantıya yurdun muhtelü kö. 
şelerinden bazısı Uç ve bazısı iki 
vilayetten mürekkep mıntaka. 
larında Parti teşkilatını müraka
be eden 19 mebus Parti mUfettL 
§i ile İstanbul vilayeti parti reisi 
iştirak edecektir. 

Parti müfettişlerinin Ankara 
da bulunduktan esnada reisi. 
cumhurumuz tarafından kabul o 
lunacaklan anla§ılmaktadır. Bu 

kabulün Milli Şefimizin mebu • 
lara gurup gurup vermekte ol. 
duğu ziyafetlerin en sonunıln o· 
lacağı tahmin olunmaktadır. 

Parti müfettişleri bu vesile ıle 
toplantılar yaparak ihdasından. 
beri bir sene geçen Parti müfc t. 
ti§liklerinin çalışmalarından a. 
lınan netice, muhtelif mmtakn 
larda takib olunan mctodların 
hangilerinin daha muvaffak ol. 
duğu ve vilayet kongr.elerinir. 
muha.ss:ıl:ısı üzerinde görUşmı.;. 
ler yııpacakla.rdır. 

ViliyAt kongrelerinden sonra., 
Parti müfettişleri rawrlar.ını gC'. 
nel sekreterliğe vermeye baı.ln
mışlardır. 

Silah altında bulunan muvazzaf efradın 

Askerlik müddetleri 
bir sene uzatı lıyor 

335 ve dalla ınellll dotamıa mawaızıl 
elradıa mawasuflıll mlddetıerı 

ııaıllarıaa gire birer ıenı artıyor 
Ankara, 4 {Hntwel) - AakerUk { altında bulunıın muvaı:zaf eratm dahıı 

mnkelleflyeU kanununun bqlnct m~ bir sene sllAh altmda. tutulmaları 

dealne muvakkat bir madde fllvcsi Genelkurnıny ba§kanlığınm göst.erdl 
hakkında bir kanun llyihuı hazırla~ ği lll.zuma binaen zaruri -görülmll§tUr. 
mq ve alA.kalt encUmenlerde mtızake.. Bunun ı~ l§bu kanun 1Ay1h811 tan· 
ro \'e kabul edilerek Meclla TU%tlamc- ztm ve takdim ikllmJ?Ultır.,, 
ıdnc almml§tIT. Bu kanun IAyfhaaı ne 1111 num • 

Mecll.aln pazıırt.cal günkU toplant.,
mıda mllzakere ~ını:eat muhtemel 

bulunan bu lAyihanm eababı mud°bt'
.tnde hUkblet §Öyle demektedir: 

''OrdumUSUD bugUnkU tqkll!lı ge 
~lemtı n muvazzat er fbUyacr art
mqbr. Bu t.eşkilltm kadrolarmm ik. 
maJtne yetcbUm~k Qzere hall!n slllh 

Alman tayyareleri 
serbest lrlanda 

şehirlerini 
bombaladllar 

İrlanda Almanyayı 
protesto etti 

Dublin, 4 (A. A.) - B. B. ~ : 
Serbest İrlanda kabinesi, trıan. 
danın bazı mmtakalannın Alman 
tayyareleri tarafından bombardı 
man edilmesi hadisesini görüş
mek üzere, dün başvekil de Va. 
leranın riyasetinde toplanmıştır. 

raıı askerlik kanununun ~ncl mad· 
drıılne §U mu\•akkat fıkra fil.ve ed!lc
~ktlr: 

'1ialen aUAlı altmda bulunan 1355 
ve daha evvelld doğumlu muvazzaf c. 
rat ne bu doğumlulardan muvazz!lf 
bizınete tabi eratın sınıfiarma mahsus 
muvazzaflık mUddeUerl birer ııenc 

uzaWm~ olacaktır ... 

Amerikan 
kongresi 
toplandı 

Ruzveltin lngiltereye 
yardım projesini 

görütecek .. 
\"asington, S (A.A. ) - A}an 

meclisi 76 ncı içtima de'\TC&nl kiı~ 
padıktan bir saat 80nra kongro 77 
iı:cl içtimamı bugün sa.nt 12 ~O d" 
akdetmi§tir. 

Beynelmilel m"sclclcrin \•ehunH'
ti dolayısiyle açılış merasimi husu· 
si bir mahiyet almış \•e mcbu11an 
meclisi rahibi demokrasilerin ya
şaması için blr dua okumuştur. 

IRLANDA TEBLICI 400 llra11 zlmme-
Dııblin, s (.A..A.) - BW?~n Uae neçlrmı, 

Dublinde aşajıda.ki resmi teb- • 
liğ neşredilmiştir. Ankara da ki Y üniş 

Bu sabah saat 3,55 de hUvi- fabrikasının veznedarı 
yeti meçhul bir tayyare Dublin 
Donore caddesine bir bomba tevkif edildi 
atmıştır. lki ev yıkılmış di~r Ankarada Yiıni.ş fabrtkaiınuı 
bir ev ağır ve ba.~ka evler de, veznedarı bulunduğu sırada 400 h
ha!if hasara uğramıştır. 20 ki· rayı zimın thıe geçirdiği ~ 
ti de yaralanmıştır. Yaralıla.rm dün, Sabri admda bin ya.kalanllu 
hiçbiri ağır değildir. ve lklncl sulh ce1!B mahkemeaı.d 

Asker kıta.lan bir kaç dald- \ eorguya çekilerek tevkif ~ m 
ka. içinde kışlalanndan çıkaralt tir. Sabri mm"kufcn Ankaraya gön-

(Del"llmr f Unr.Udc) deritece.1rtir. 
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Tarihi deniz romanı: 24 Yazan: Kadircan Kallı 

- Bilmem ki ... Her halde bizim
le l.aL!ması doğru olmaz! 

- Midilliye gönderelim ... Yal
nız bir mesele kalıyor: Senin eve 
mi gitsin, bizim eve mi? 

- Hele şirndllik bizde kalsın; 

dönüşte alırsrn ! 
Kara Ömer kızarmıııtı; ötekiler 

§ehzade Korkudun ya.cıma rağruen 
gUlilmscmekten k"r.<liler:.ni ala: ... a· 

dtlar. 
Oruç reisin iı:ıte bu hali, levent

lerin en küçük arzularını ve fikir· 
!erini dinliyerc-k onları sevindir
mesi hiç bir gemi reisinde yoktu; 
o yalnız reis değil aynı zamanda 
tam mana.cıile bir "baba" idi. H:ı.t

tiı. şimdiden ona ·'Baba Oruç" di· 
yenler vardı. 

İki gemi hemen yola çıktılar; 

açıkta bocalıyan tuzak gemiyi de 
yedeklerine aldılar; karanlık ba
sarken Keşi'.iilemede bir filo gördü· 
ler; Rodoslular olduğunu tanıdılar; 
tuzak gemiyi bıraktılar ve kendi
leri son hızla uzaklştılar. 

Rodos ve Leroe'u geçtikten son
ra Oruç reis Budak reisi selB.m

ladı; leventler karşılıklı el ve çev
re !!lalla.dıla.r. Bunların a.rasmda 
Kara. Omerle Ayşe en .sessiz ve 
durgun görünüyorlardı; hakikatte 
hepsinden çok heyecan duydukla
rına şüphe yoktu; Kara Ömerin 
kendisi bile buna şaşryordu; Ayşe 
ise henüz duyduğu hislerin ıunl 

mahiyetlerini bilmiyordu. 
Oruç re.is Fenike ile Rodoe a

ra.smda gördüğü Rodos galilerin

den hiç olmazsa. birini haklamak 
arzusunu ymemedl; oraya rota 
verdi. Bir hafta kadar dolaştığı, 
hatta Krbrısm etrafında tam bir 
devir yaptığı halde kimseye rast
lcı.madı. Onuncu gün küçük bir la
panyol gemiSni vurdu; aldığı e

sirler arasında ilç yaktŞiklı deU· 
kanlıdan ba.Şka LUbnarilı iki kız; da 
vardr. 

O akşnm bir yıldız fxrlm.asmm 
ilk işaretleri belirdi; sa.baha karşı 
sc:rtlendi; Oruç reis ister iBteme:.ı: 

provayı kıbleye çevirdi; ikinci 

gün 1nkenderiye limanına girdiği 

zaman geminin armalarmda fazla 
zarar yoktu. 

Frrtma uzadı; bir aralık diner 
gibi oldu; tekrar başladı; Mısır 

hUkiımet.i yabancı bir korsan ge. 
misinin uzun zaman limanda kal • 
masma ızın vermiyordu; . son za
manlarda Sultan Selimle arasının 

bozulması, Rodoelularla, ittifaka 
benziyen bir anlaşma yapılmnı ol
ması da ayrıca ve mühim bir en
geldi. Lıi.kin Oruç reis bunun çare
sini buldu: Son defa İspanyol ge
misinde yakaladığı esir deli.kanlı 

ve genç kızları, Uzun Durmuşla 

Tok Mrstafayr, bir kaç levendi ya
nına alarak hediyelerle Kahireye" 
kadar gitti; sultan ona Mısırın her 
hangi bir limanında kı.şlamak için 
mn verdi. 

Oruç reis uzun zaman düşündü, 
Anacloludan gelen haberler yeni 
padişahın, gözlerini garba değil 
5arka çevirdiğini; şimdiden tran 
üzerine sefer halinde hazırlıklan 

yaptığını, bunun için bütün hni.sti
yan devletleri.le hoş geçinmeğe ça· 
Jıştığinı bildiriyordu. tskender pa
§8. filosunun da hfıli Anadolu sa
hHlerlnde dolaştığı, ticaretin dur
duğu, bu yüzden halkın sıkmtı Ç('k· 

tiğf duyuluyordu. 
Bu vaziyet karşısında serbest 

korsanlık yapabilmek için Akdeni· 
zin garp taraflarına gitmekten 
başka yapıla.~k şey yoktu. 

Nisan ayının ııonlar:nda liman
dan çıktılar; batıy ... rota verdiler. 

Otranto önlerinde bir kalyon 
vurdulaz::; Sicilya ile Malta arasın
da bir barçaya rnmpa ettiler; Mal
tanm batısında iki brikantinden hl· 
rini kaçırdıls r, ötekini batırdılar; 

daha sonra ufukta iki ticaret ge· 
caret gemisi daha gördüler. Hasan 
Ali: 

- Bumda denizden gemi kay. 
nıyor; ne bolluk!. .. 

Dedi. Tok Mustafa cevap verdi: 
- Bizde yiyecek bal kalmadı. 

Oruç reis söze karıştı ve dü~ 

mendeki Durmuş Aliye emretti: 
- Alabanda iskele .. Cirbeye! .• 
Bir Türk gemisinin arkas:nda 

iki aktarma olduğu halde yaklaş
tığını gören kale nöbetçileri he
men reislere haber verdiler; acaba 
bu kimdi? O zamana kadar ba
ka»larrn hiç biri görmemişlerdi. 

Limanda gemi bağlıyanlar da: 
- Kimmiş bu gelen? ... 
Diyerek en yakm kuleye koştu

lar. Dikkatle ve hiç konuşmadan 

bakarlarken içlerinden biri ha· 
ğırdı: 

- Buldum ... Oruç rl'jstir ! .. 
Bu Sarı Saitti. Biraz ötedeki es-

mer de likanlr tasdik C'tti: 
- Ta kendisi! .. 
Bu da Arap Ahmetti. .. 
Oruç reisin kısa zamanda yaptı

ğı işler çoktan bura:ara kadar gel· 
mi~ti; §İmdi onların bazıları ha
tırlanıyor; anlat·lıyor. aynı zaman· 
da limana iniliyordu. Önlerinde 
şal sarıklı, uzunca boylu, otuz yaş
lannda, top sakallı Muhittin reis 
vardı; dayısı Kemal reisi andın • 
yordu; onun yanında yetişmiş; 

Sapyenza muharebesinde bulun
muştu. 

İki reis heyecanla kucaklaştr
lar; leventler sarmaştılar; Tunus 
körfezinin bu küçük ve o zamana 
kadar ı~<ın; kalmL5 olan adasmda, 
yedi sekiz yüz mil uzaktaki Ana -
doludan gelen Türkler kahramanca 
sevginin en güzel örneğini ya:.atı

yorlardı. 

(Devamı var) 

Dün kabul edilen 
kanun layi haları 
Aırka.ra, S (A.A.) - B. M. Mec

lisi bugUn Refet Camtezin başkan
lığında toplanarak haziran · ağus.
toe 1940 aylanna ait dlvanı mlıha.· 
seba raporunun suııulduğuna dair 
mazbata ile milli korwıma kanu
nunun 36 ncr maddesine bir frk
ra ilAvesi hakkındaki kanun lA.yi
hasmı ve divaru muhasebatın Uç 
aylık raporları Uzerine tttihaz edil
mekte olan kararların meriyet ve 
şümulünün tayinine mütedair maz
batayı müzakere ve kabul eyle
miştir. 

Devlet memurları aylıkla.rmm 
tevhit ve teadülline dair kanuna ek 
konun llyihasmm ikinci milza.ke
resi yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Bundan sonra meclis maaş kanu
nuna milzeyyel kanunun UçUncU 
maddesinin tadili, meti gtimrük ta· 
rlfesinde muvakkat mahiyette de· 
ğişikliklel' yapılması ve yabancı 
memleketlerle muvakkat ticaret 
anlıı,.c:ıması akdi ve ticari anlaşma
lar akdine yanaşmryan devletler 
mUvaridatma karşı t~birler itti
hazı hususlarında hükfımete salA.
hiyet verilm<'Sine ait kanun llyi
halannı, Türkiye - İngiltere a
rasında 2 birincikanun 1940 da 
aktcdilan tediye anJ~masmm tas
dikine ait kanun layiha:ıınm birin· 
ci mtizakeı:relerlni yaımıştır. 

Meclis gelecek pazartesi günü 
toplanacaktn-. 

Vakıt 
Aaım Us, bugUnkil makalesinde, 

memlekette iltihaal faaallyetini pltl.n 
!aştırmak eıııasından bahsetmektedir. 

Muharrir, hilkümete verllen yeni 
ııalAhiyetıeri ve bunlarm hedeflerini 
anlattıktan sonra diyor ki : 

"HilkQmet bir sene piyasada nıenı. 
leket ihtiyacından fazl11 kalan herhan 
gl bir mahsul görür de toplar ve stok.. 
!ar yaparsa bunları ertesi seneye ka
dar satmak yolunu bulabillr. Fakat 
tatbik sahııaına. girmiş olan anla§Tl\a· 
lar mucibince hUkümetin kendi taah.. 
hlitlerlni ifa için piyasadan talan cin~ 
maldan gu miktarda satm almak ıster 
ve arar da bulamazsa o vakit haki· 
kalen mll~ktil bir vaziyete düşer. 

- İşte gtinUn birinde böyle bir 7.or
luk karşısında knlmaktan kurtaracak 
şey milli btlhsaı faallyetlerınl pilin.. 
lıı.ştırınaktır; her sene yeni ziraat 
mevsimi girerken hangi nevi maluııl

lerın istihsalini birinci pIAna almak 
ıtızımgelcC"'~inl tayin e•lerok mUstah · 
sillere yol gösteı mektir; yıırdım ölçii.. 
lerlni de ona göre tutmaktır . ., 

Yeni Sabah 
HUseyl~. C'" . .- Yalçm, buıtln TUrk • 

1ngiliz dostluğundan bahaetmekterlır. 
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'I Bulgariar 
l ı Demiryolu e§ya nakli 
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liralık zıraat Milli Şefin şehre erzak '' yaptılar 1 
Z~yafetler İ nakll yasak Yunanistanla aramız-: makineleri da daha seri ve ucuz ; 

Ziraat vekaletinde 
kurulan komisyon 

Amerikan firmalarile 
temasa geçti 

7.iraat vekaletine, ziraat ma.. 
kine alat ve edevatı mübayaası 
için üç milyon lir:ıya kadar tah
sisat verilmesi hakkındaki ka
rar tasdik edilmiş olduğundan 
vekalette mübayaa işi ile meşgul 
olm:ık üzere bir komisyon te. 
şekkül etmiştir. l{omisyon maL 
zeme imal eden muhtelif Amc. 
rikan firmaları ile temasa geç
miştir. Komisyon ayni 7.amaıı. 
da getirilecek makinelerin ncv 
ve cinslerini tayin işilc de mel}. 
guldur. Makinelerin en kısa bir 
zamanda getirilmesine çahşıh. 
caktır. 

ı. 

Yeni 
Halk odaları . 
açılacak 
Halkevlerinin 

yıldönümü merasimi 
programı hazırlanıyor 

11 şubatta memleketimizde ilk 
defa Türkocaklarını da içine a,
larak kurulmuş olan Halkevlcri. 
nin yıldönümü münasebetile ya. 
pılacak büyük merasim için şim. 
diden hazıl'lıklara başlanmıştır. 

Bu yıldönüffiünde açılacak Hal
kevlerinin isimleri tayytin etmiş 
olacaktır. 

Bu sene Halkevlerinin kurulu. 
l§Unun yıldönümil ve yeni açıla. 
ciı.k Halkevleri ile Halkevlerinin 
küşad merasimi 11 şubatı takib 
edecek ilk pazar günü, yani 16 
şuha~ yapılacaktır. O gün L..~ 
vekilimiz Parti Genel başkan ve. 
kili sıfatile Ankara HalkeV' .ıdt 
bir nutuk söyliyecek ve nutuk 
radyo ile neşrolunacaktır. 

Nutuktan sonra merasim ya
pılacak ve bütün Halkevlcrinde 
nutuklar söylenecek temsiller ve 
konserler verilecektir. Bu m\!yan 
da İstanbul vilayeti dahilinde 12 
Halkevi ve Yalova Ha.lkodasın. 
da o gün için tatbik olunmak ü. 
zere programlar hazırlanmakta. 
dır. 

Öğrendiğimize göre bu sene 
memelelcet dahilinde Halkevlerin 
den ziyade Halkodaları açıla

caktır. İki oda ile bir salonlu bir 
bina ve senelik 250 liraya kadar 
gelir temin edebilen yerlerde bi· 
rer Hıı.lkodası açılabilecektir. 

Halkod.ılarının çok verimli oldu 
ğu bu odalann faaliyete geçtiği 
son bir senedenberi yapılan tec. 
rübelerle sabit olmuştur. 

.Muharrir, İngiliz ba§Vekill Çörçllin. 
Türk matbuatı vaaıtuile Türk mille. 
tine gönderdiği meaajm bıraktı:ğı iyi 
tesiri tebarüz ettirerek filhakika Türk 
milletinin ve Türk matbuatının İngil
terenin ve umumiyetle bUytlk demok. 
ıuilerin davasmı Uk dakikadanberi 
bUtUn azamet ve ehemmiyeti ile kav. 
rami§ ve bu davayı benimııeml~ bu• 
ıunduğunu kaydediyor ve şöyle de· 
vam ediyor: 

"Türk matbuatı, vaziyet ve siya i 
ııbvııl i<'Abt, harp harici kalmr, bir 
tnf•mll'k<'t.f' mensup olmakla bember, 
mbc-adelenln ml'vzu ve gayf'f>lnl t.eoıkll 
edı·n lhtl1Atın clhAn Umul mı1naf11Ilı 

ldrfıt, etnwktı•n ll<'rl gt•lmlş bir harıı.. 
rl'l \.fl hl'y·N1Ul llP hlsslyatmr açıktan 

açı~a 17.bardaıı geri durmnmı!i H! de .. 
rııol<rıısl t"AA!ilarma hürmetkAr olan 
bf>..f'riyetin ahl. ki, \'I' ;\ likııwl< kı~·met.. 

J;>rlnl müdafaa etnlt',YI bir \'lll'İft' bil. 
rııl tir. 

TUrk matbuatı bir buçuk IM'tıeye 

yai<ııı bir umanJanbari hl~ yonılma.. 
daıı, ııan.ılmadan , ... ufak bir tfored.. 

Dün akşamki ziya
fette Başvekilimizle 

vekiller de 
bulundular 

Ankara; 4 (Hususi) - Reisı 

cumhur :Milli Ş.::!f İsmet lno ı;ı 
tarafınd:ın mebuslara verıJme!;. 

te olan ziyafetlere dün akşam da 
devam eoilıniştir. Dün ak~ .kı 

ziyafette bıc::\•c 1<i limizle vckıllN 

rle bulıınmu~l nrd1 r: 

---o---
Pe nirler piyasaya 

çıkarılmazsa 
Ticaret müdürlüğü 
stoklara el koyacak 

Buzhane er 15 
gtlnde b r 

beyanname 
verecekler 

Fiat mürakabe kotnisy.)nu. 
buzhanel~ı·e birer tezkere 6.i.ı. 
dererek mev·udlannın beyanna. 
melerle bıldirilmesini istemiştir. 

Buzhaneler her on beş günde 
bir beyannameye tabi tutulacak 
tardır. 

Mintaka ticaret müdürlüğü, 
peynir tacirlerine, piyasa.ya pey
nir çıkn.rınamakta devam ettik. 
leri takdirde hükumetin sto .. d:.ı.. 
ra el koyacağını ve tevziab biz
zat idare edeceğini bildirmiştir. 
Tacirler fıat murakabe komis
yonunun pazartesi günkü içti. 
maa çağınlarak kendilerine son 
ihtarda bulunulacaktır. 

Bu kı:::~r~:YJ:::kleri nakli~:~n:~.!'.&nları ı 
Ankarad.an bildirildiğine göre, Memleketimizle Yunanistan 

ficaret V ı \.aleti sade yağ, pirinç Bulgaristan arasında 3senedenbe 
fasulya gıbı memleketimizd~ ye. ri mer'i olup her 3 memleket şi_ 
tişen gıc!a maddelerine narh koy- mendiferlerinde bu memleketle. 
.nayı kararlaştırmıştır. rin muayy:m mahsul!eri ve ihraç 

Bu m~tksadla ticaret müdiirl'ık eşyasına gerek doğrudan doğru
lcrine bi.r tamim yayılmış ve kPn ya sevkiyat gerekse transit e§· 
Jilerin<len bulundukları mahal- yası için L;.tbik olunan üç tar ~f'. 
de istihlak ve istihsal olunaıı ou ıı müşterek eşya tarifesinde oa
neYi maddelerin satış ve alış fi zı tadilat yapılması Bulgari~tan 
atlarını tt'r bit ederek bildirme. tarafınd'.lıı teklif olunmuş ve bu 
Jeri istenmiştir. Türkiye ve Yunanistan tarafın. 

Her nııntakada muayyen }la- dan kabul edilmiştir. 
yat ı:ıartları nazarı itibara al·na- Yeni tadilat şubatın birinden 
rak bu gııin maddelerine !larh itibaren tntbik olunacak. Bu ~ 
konacağınd:.ın,· her hangi bir ih. dilat ile tarifenin Bulgar demir 
tikara m:ıni olmak için bir .. ·. yollarına 3.id kısmında 15 toru ıi'. 
hin!::n ::iiğu bir şehire sokula- vagonlarla naklolunacak eşy~ ~!c 
cak bu kah:l gıda maddeleri ka- retlerine yilzde beş mıkdan!ı 1:ı. 
çak eşya gibi telakki edilecek zam yapılacaktır. 
ve getirenler hakkında kanuni Türk ve Yunan demiryollan L 
tatbikat yapılacaktır. darelcri Bulgar demiryollarır.da 

---.o---

Bakırköy 
ve Boğaz 
otobüsleri 

Belediye bu seferleri 
kaldırmağa karar 

verdi : 
Belediye Sirkeci - Bakırköy v~ 

Taksim - Yenimahalle otobüs 
seferlerini kaldırmaya karar ver. 
miştir. Bu hatlarda işleyen oto. 
büsler ı;ehir dahilindeki hatlara 
verilecektir. Bunun sebebi şch'-.·
de nakil vasıtası sıkıntısı çekil
mesi, Bakırköyüne tren, YenL 
mahalleye de vapur bulunması. 
dır. 

yapılan bu zam dolayısiyle ken
di tarifelerine bir gfına zam yap 
maınağı aralarında kararlaşıır. 

mışlardır. Bu suretle tenzilatlı 
tarifode zam keyfiyeti münhası
ran Bulgar demiryollannda ka. 
lacak ve üç taraflı müşterek ten 
zilatlı tarife diğer hükümlerile 
olduğu gibi devam edecektir. 
Diğer taraftan memleketimiz

le Yunanistan arasında daha zi. 
yada tenzilatlı ve seri nakliyat 
esasına müstenid bir tarife tat
biki imkanlan tedkik olwımak. 
tadır. 

ölen hayvan 
bakiyeleri 

KOÇUK HABE~LER ) ~Sinemalar fazla seyirci 

Makine yağı ve düğme 
yapılabilecek 

• VilAyet eeterberllk mUdUrlUfü af mıyacak 
b&yramerteli yapılacak alArm tecrtı.. 

besinde seysise!er ı,,ıerf, ekiplerin v~ 
zitelert h&kkmda bir ta.Umatname ha· 
zırıamq ve alakadarlara g6ndenni"' 
u~. 

• Kadıköyünde Moda caddeslnde 
bakkal Yorgi, Sava ve Abbas zeytin• 
yağı fiyatlıı.rmda lhtt.kAr yaptı.kl&rı i
çin ÜakUdar mahkemesinde 25 ger 11.. 
ra para cezasına mahkQm olmuşlar

dır. 

• Sular idareıi muhtellt yerlerde 
yeniden au depolan inşa etmeğe ka· 
r&r vermifür. 

• Sultanabmettekl aanatıar mekte. 
bi depoaundan gene 150 kilo ağırlığın
da dökme ve kurıun hallta.u çalm
mı§, yakalanan Hüseyin ve Mahmut 
adlarmdaki iki hırsız tevkif edilmit-
Ur. • 

• Konya posta bll§müdUr muavini 
LAtif Yılmaz hariciye vek&leti muha
sipliğine tayin edilmigtir. 

• Blganm yeni çifUik köyünden HQ 
seym adında bir genç köy civarındaki 
gölde ördek avlarken donarak ölmüş. 
tur. 

düt daldkuı bllıs g~l.rmedm bu kam.. 
panyumda dcnm edebllml,.e mubak 
kak ki ilhamını Tllrk mllletlnln ruhun 
dan ve kalbinden almı5tır. 

Biz burada demokrasll<'rln nihai 
ga~~lndeın bir dakllıa bile tilphe 
etmedik. Başka doolarm belki aanıL. 

dıkları ve çok teh1lkell bulduklan n .. 
dyetll'rde blle Türk matbuatı mUda.. 
faa Pttiğt ldPale beoıledlğt a,km ve ln.. 
glli:ı; milletinin •bat, m<-tanct ve va., 
tanpervt'rllk gibi meı.Jyetlt'rlne göııt.er 
diğl ltlnındm tN!lrlyle hiç y·oJunıLın 

ıı• madı. :ıuatbuatanız. ııUllh Ue hıırbe 
lı;tirak etmNnl,tır. Fakat ldf"GI saha. 
11ınd8. dt'mokra~l mUletıerl 111' mu,t.e. 
rek bir mücadell'ye atılmış olmaktan 
mUltehlrdlr. Çünl<ü ortad" fUA.n veya 
falan devletler ara1<mda mahalli \1'ya 
mubdut bir nl'tlOO doğurnbllN"<'k bir 
harp yoltbır. Giiklı•rde, karularda Vf' 

deııh;lf'rdf' bütiin lddetlyle devam l't.. 
mek~ olaıı bu harpte bütün ~rlye 
tin mukadderatı mevzoubah.a oluyor. 
Dünya hakikat.en bir döntim noktası.. 

na gelmi<ttlr. l:"a l.Alur '°" tahakkümü 

Cumartesi ve pazar günleri ba 
zı sinemaların haddi istiabi.sin. 
den fazla ı:;eyirci aldık.lan görül 
duğunden dün belediye riyaseti, 
kaymakamlara gönderdiği bir e. 
mirde bu cihetin onune geçiL 
mesini bild.irmi.ştir. 

İngilizlere tiftik 
satacağız 

İngiliz Balkan Ticaret müdür
lüğü tiftik ve yapağı ihracat bir. 
liğine gönderdiği bir mektubda: 
Büyük Britanya namına 57 bin 
kilo tiftik mubayaa.tında bulunu. 
lacağını, a!acağı malların kilo. 
suna 145 - 190 arasında fiat ve. 
rildiğini bıldinniştir. 

Mektuba nazaran bu mallar, 
nisana kadar satın alınacaktır. 

Tacirler ise mallarını nisana 
kadar elde tutmaktansa. daha ev 
vel isteyen diğer müşterilere sat 
mağı tercih etmektedirler. 

altmda C"l&l"etlerin en korkuncuna 
du~r, bUtUn manevi nlmct ve 
kıymetlerden muhrum kalM:aklardır, 

yahut artık tot.aııter ve otoriter 1"I. 

jlmlertn ~kfl flttiğl k!bo.atan DM'd&. 
niyet kul'tolaca.ktrr . ., 

Htlı!cyin Calıtt Yalçm, karşılıklı 

Türk • İngiliz ittifak ve mUnaaebetle. 
rinin dUr1lat1Uğünden bahsederek tn
gili.z politlkamnm halla, samlm1 ve 
açık vaatmm TUrk efkArmmumiyuin. 
de lnglltereye karşı hUrmet vı emni
yeti takviyeye yardrm etmif olduğu
nu tebarüz ettiriyor ve diyor ki: 

"Mr. ÇiSrÇlllıı ı..,m ettatt. pbt, pL. 
mt'kte olan ly1 rlinlerde bu d09tluk 
dünyaıı.m Lstlkball ve bUtün hür mlL 
ıetlt>rln emniyet, U&det ve refahı ~ln 
pelt bi.ıyUk bir ehemmiyeti ha.iz o~ 
ğ-mdn blrlm de hiç , uphemlz yoldur. 
Türk • lnglll.z doetluk bağlan tama. 
mile mlittebld menlaaUt>r ilzerilM' ı.. 
tinat ettikten ba'ka takip edlltm p.. 
lelt'rln tf'mlzllğl ve ytil<M'kllğt de bir 
kat daha taltviye edJ.lmlt bnlunuyor. 
Uzun b ir devret tarllıJye için Tllrk 

• tngllh: me>nfaatlf'rinl ayırabllecPk· 

mtllAhazalan taA&vvur edemiyoruz.. 
lngllt.ere her zaman Yakınşarkta dt\o 

mokraal ve aulh ideallerine hUnnet 
eden mltttMtk bir mlllet oJank TtlrJd
yey1 haDr bulacakt.ır." 

Şimdiye kadar ölen veya ölı:..i. 
rülen hayvanların 18.§eleri Eclir. 
nekapıda hayvan mezarlığına ı.;ö. 
mülmekte idi. 

Fa.kat bu gömülme bazı defa· 
lar layı.kile ifa edilmediğir ·len 
taaffünil mucib olmaktadır. Be. 
lediye henı bu vaziyeti önlell}ek 
ve hem de ölen hayvanların ya.. 
ğından ve kanından istifade et. 
mek üzere bir teştithane kurma
ya karar vermiş ve bu karar §e. 

bir mecli!'!ince de, kabul edilm~ 
tir. 

Teştithanenin kurulmasına ll. 
zım olan aletler bundan bir müd 
det evvel Almanyaya siparif e
dilmiş ve getirtilınişti.r. 

Evvelce getirilen bu lletler 
tekrar mu&yeneden geç~ ve 
noksansız olduğu neticesine va. 
rılmıştır. Teştithanenin tesisi L 
çin müracaat eden müteahhidin 
mukavelesi şehir meclisi tarafın 
dan kabul edildiğinden altı ny 
sonra Sütlücedeki bağırsakhıı.ne 
karşısında bina inşa. edilmiş ola. 
caktır. 

Burada ölen hayvanlann kan, 
yağ ve kemiklerinden makine ya 
ğı ve bazı maddeler istihsal edi· 
lecek, düğme yapılacaktır. 

Et işi 
Yeni esa stan fazlaya 

satan 15 kasap 
cezalandırıldı 

KR.88.blar, aatacaklan ete f"ıat 
korken hayvanborsasında.ki <'anlı 
hayvan fiatlannın azami bir mis 
lini kabule mecbur tutulmuşlar
dır. 

Bu yüzden kasablarla hayven 
kesenler arasında bir ihtil8.f çık. 
mIJJtır. Kasablar, bu bir misli fi. 
atın ne kadannın birinci el olan 
tacirlere kalacağının tesbiti için 
belediyeye müracaat etmişlerdir. 
Belediye ikbsad müdürlilğU key
fiyeti tedkik etmektedir. 

Dünkü kontrol neticesindP. 
şehirde 15 kasabın canlı haY'·an 
fiatlannın bir mislinden çok faz. 
laya et snttıklan g::>rülmüş lıak. 
lannda ceu zabtı tutulmuştur. 
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Ajansların Dili 
' -IMIM!lllllMllllllMIHllM111RM 

Fransızların bir 
şilebile bir deniza.ltısı 

batırıldı 

Loı:ılra, ~ ( \,,\.) - Vh;i<lcn bil
dirilcli~ine göre 19 kanuııurıwelde 
Dalrnr açıklar;nda hir Fransız şile
biyle bir Fransı:r. dt>nizaltısı batmış-

'\' Q UISt8DI trr. Bunların mrçhul bir deni7.alu 
tarafından batırılmıs olması muh-

JtalyadaD muab&ze !j teınPldir. · 
. ~ansız denizaltısı mürettebaliyle 

\ 1 l" l .. d t ' a·ı 1 . l lfülıktc hatmrşlır. 
ü. e acc e vucu a ge ır lt. etı Lonılra 3 ( \ \ ) _ R" t _ 

"Hıı .. t hk h tl .. .. l 1 • • • · • O) er a 
J • mus a em a arı onum c jansmın bahr:.rc nP7:ırrtindeıı öğ-
lle t un,ınlıları durdurmağa rr u. rı>ndiğin" gö.·e rn hhıuııneweldeki 
vaffak olamadıkları takdirde \r· hadisenin vu~ubulduğu rarzcdilPn 
lla\·ud!ugu tamamiyle tahliye ı L malııı l!P. 5~0 nıil nwsaf de hiç b;r 
ını!i olmamak için ancak ta İs- !n.~ılız denizaltısı bulunmamakta 
kodra mıntakasında biraz tulu. ıdı. 
llabilmele? i ihtimali olan İtalyan
lar mağlübiyetlerinin sebebini L 
ıah etmek lüzumunu nihr:yet 

-- o---

/l,.vustralya 
duymuş bulunuyorlar: 

' Yunanistan İngiltere ile hi•. 
lik olarak gizliden gizliye Aı na. 
vudluğa taarruza hazırlanma!tta 
HÜ. Yun'lnistan İngılterenin uir 

Gene~kurmay 
Başkanı 

~ıssü haliııl! gelmişti. ltalya l :ıa Harbiye nazır.He 
ılelebed tahammiil ve sabrede. beraber Filistine 
mezdi; Atinaya kemali hüsnü ni. vasıl oldu 
Yetle bir nota vererek Yunanis- Kudüs, 3 ( A.A.) _ Avustural. 
tanın en mühim yerlerinin ttal. ya harbiye nazı:ı Spender ile A
yaya te::.lim edilmesini istedi. 1. vustralya genelkurmay ba~kam 
talyanın sulh severliğine bundan General Sturdt:'t', Fili~tindekı .\. 
daha büyük bir delil görülemez. vustralya ordusunu teftiş içm 
di, bir memleketi sabaha karşı buraya .ıı;elmişlerdır. B. Spendcr 
verilen bir nota ile fethetmek is- ve general Sturde, dün, .1hu..;t 
tiyor, katiyen silaha müracaat ralya ba:ikumandaru General Bla. 
llİ~<:tinde bulunmuyordu. Yunan mey ile görü~mü~lerdir. 
J .. k · Spender, Palesline Post gazete-
ı u ·umeti memleketin taleb c<lL 
len mıntakalarım gönül rızası L si muhabiri ile yaptı~ı bir görüış-
l medc şu beyanalta bulunmu~tur: 
e teslim etseydi kan dökülmiye- ''- Ortaşarktaki kıtal arla alakadar 

C('kti . meseleleri doğrudan doğruya ma. 
Fakat Metaksas hükumeti hallinde görü~mek ve yakmdan 

lıöylc yapmadı. Roma hükumetı- tetkik etmek üzere Fili.;tine gelmi" 
ııin sulh severliğine silahla mu. bulunu,·orurn. 
kabele ve notayı şiddetle rcdct. Anıslra\ya, bütün mana~ı ile 

UJ.. Kativcıı harp ıırzusunda oL harp gayreti içindedir \'e harbi za. 
mayan İtalyan ordusuna silf..h- fere isale azmctıni~ bulunmakta-
la !.1!.rşı koydu ve böylece harb dir.,, -

Loll'ir:ı, 3 (.\ .. \.) - Hava nPıra
r"ti 1 le iP"lalat müdürü bulun 1%U 
zaman yap:ığr hizmetlere bir mü
kafat elınak üzere kl'mdisine şöval-

. ye ııayesi tevcih edilen Ernest Le
mon. lngilter!'nin malik olduğu giz
li ta~·yare tiplr>riıw k:-rşı büyük bir 
itimat beslPdlğinj söylemiş ve ııım
ları ilıhc ctmi.;ıtiı·: 

''Almanların orlaya ne çıkara

caklarını kimse bilmez. Fakat biz, 
maz'deki tt>crübemizı:> istinaden ye
ni model ta.vyarelnimizin Alman
larınkinden üsfan ola.eaıhın kuv
\'E tle iimıt edebiliriz. "Consolidatcd 
B." tipinde 26 tayyareden biı :nci.si
nin pek ynk,nda tesellümü bcklen
mrktcdir. Evvelce Amerikan ordu
su için ııipaı iş e<lilmişkı>n sonradan 
!ngiltereyr verilen dört motörlü 24 
homharfımnn tayyare:;i, saatte 130 
kilometı e sür'at yapan ve 4500 ki
lometrelik bir hareket sahasına ma
lik buluı:an büyük l."l\'Yarelerdir. 
Bunlarm her biri 4 ton bomba ta-
!jıyabilir." 

---o-- -
A lm an gazetelerinin 

itira fl: 

lngıltere 
b ~ r devdir 

Onunla ha rp basit 
iş değildir 

bir 

Ectlin. 8 ( A.A.) 
bildiriyor: 

D. N. B. 

Lolrnlanzeig-er gazetesi yazı-
vor: 
· lm~iltereve karııı harp basit 
bir i!'I drfl'ildir. Çünkü dünya
nın c"1 büyük imparatorluğu 
olan bu imoaratorluk bir dev
dir. 3tındar a !ngilizler tir 
kr ... kal< decrildi.rler. 

··tngiltereye karşı harp basit 
r· harp zarl"~ını doıhı· 
yor. İşin acınacak lfI. mil-
letin en ivi un.:;urlarıntn n1r· .... 1-

rat t o,cirler ve zi.i•'"'P politik:ı
cıla r '''""'l b·nıı dö\·i.i~mektf' ol-
malarıdır. .,, 

tarafdarlığını isbat etti." J j 
ıtaıyan gazctcıeriniıı şinıdiy" Alman tayJrare er · 

kadar kullandıkları dil aşağı yu. nln inglltereye 

Muharebelerde Alman asker 
le"t'İ. bu h~r'Ji tahrik eden, bor
s~lın·rn. bankaların ve klüple -
tin adi mahlfikJı:ıriyle çarpısma
nıakta. fakat Çf'tin darbeler in
dirmesini bildiği kadar bövle 
a~ .. - 1 :·e <>'Öğfüı '!ermesini de. 
bilen hakiki İngilizlerle karşı 
!aşmaktadır ... 

karı budur. Bundan daha fov1rn. 
ladesini iı;;e Romada <;ıkan oü. hücuma 
Yük \'e mühim bir İtalyan m1;c- ı.oııclra, ;~ (.\.A.) - Hıwa ve 
ınuasının askeri münekkidi ya. dahili ııezaretle1fain tebliğ'i: 
zıyor. Bu münekkidin ııoktai na Bugün gündüz dii~man s:ıhil böl-
?arı i;:;e nı mealdedir: g-f'lerinde cüz'i hıwa faalivet.i gös-

·•u 1 r t . t• B b d'" t'"n"'nü ka\'dC 
l. unanlılal' cğ~·ı· hakikaten ermış ır .. om a ':ş u:-u : -

ltalyaya karşı lıarbcu mab;:td dd0nb~Pk b1ı~ rrlapor K1e~t t~ontl~~nbcsle . a ır ı:;e 1ır C'n ge mıı:ı ır. a~ar 
Jıib· mlesl•ler ve hüsnü .niyet sa. r.ok hafiftir. lnııanca zayiat yok-

1 o srılurdı, Yunanıstan lıır. tur 
~U~larıııda tamamiylc tedafüi Lonrlra, 3 (..\. ,\.) - Hava ve 

11 harb yaparlar \'e 1tı>Jyanl:ıra dahili emni~·ct n<>zarctlf'rinin teb
kal'ı:ı Arna vudluk topra klal'ın. !iği: 
d~. laarı uza geqmck tehlike;.;irıi Bu gc•ce dü~mamn esaslı hücu-
goze almazlardı." mu, cPnubi Galles eyaletinde biı 

Görclünu7. mü Yunanlııurm sehir üzerine tı>wih edilmiş ve bu
Yarıtığı işi . Yaluız italvan nrıta- rada ikamelgfı.hlarrla. ticıırrthanP-

• lcrcle ve diğer hinalarda mühim ha-
ı;ını red etmekle \'e ı:oilaha nn:ı n Bı'r mı'l,tar sar vukua gr lrr istir. , 
c•; ntıa kalnıa\'arak iistdik ltul. y:.nı::ın C'ı1<m·"· f:>kat bıı «;lı>"l'ın ilk 
'.\anları Arna~'udluk toprakların saatl<'rindr hu Yane:ınl:ırın bir ço
da koval:ımuva kal kısmak olur ifu it frıive t:n:ı rındRn r'>n"liiriilmiis 
n11zıkcıhk değil doğru~u~.. vP d'f<'r herı«i ttlh<'lil rılıınmuı?tur. 

İtalyan aı;kcri ıniinekkidi .ı."u. B:r m;ktıır ölii v" ,·:ıralı \'ıırrlır. 

Me7kf'r g-azete, yaznmu şö>· • 
lf' bitirmt>kledir: 

''Fa kat her şeye rağmen Al 

man a kcri lngilizleri venecek -
tir. Çü"lkii o daha üstün oldu -
ğ'u CJ';bi davası da daha vük
sektir ... 

• l\loskova, 3 (A.A.) - Japonya. 
ııın Moskova bllyük elçisi, salı gUnU 

ötkden sonra hariciye halk komiseri 
Molotofu ziyarPt etmiştir. Japon mah
filleri. Sovyet. Japon balık a\'r anlaş. 

nmsr ıntiddetlnin nihayete etınek üzt> 
re bulundugunu bildirmekte \'e anlaş

manın bir sene daha uzatılması husu. 
ııurıda mutal)ık kalınacnğı ümidini 

izhar eylcmt>ktedir. 

Nezaretlerin çoğunun 
iş!erinc bu meclis 

bakacak 
Xc,york, 3 (.\ .. \ .) - Gıızctele

riu Visid~n üıtrendiğinı:> gür(', ha
riciye ııazrrı Flandin. bahri> e naz.ı
rr Amiı al Darlan ve harbiye nazm 
General Huntziger'<len mür0kkep 
bir U<:lcr mecfü:i te~kil e<lilmi.ştir. 

Nez.uctleri11 eks"ı·ü•ini bu üçler 
mcc.lisj idare edecektir. I 

BİR 1S1'lF \ • 

CencHe, 3 ( \ .. \.) - \'i..cıiden 
rP'lmen bildirildiğinE> göre, baŞ\'e
kiilet miist,.~an <'Ski dalıili\'f' nazırı 
Baudoin istifasını vcrmh"tir. 

Bir italyan 
denizaltı 

. 
gem ı sı 

İngilizlerin bir 
denizaltısı tarafından 

batırıldı 
Londra, 3 (A.A.) Bahriyf1 

nezareti bugün aşağıdaki tebli~i 

neşrı:-tmi!ıtir: 
Denizaltı gemilcrimi?.den biri, 

Tunderbolt dü~rnanm işgali al
tında bulunan arazideki üı>lerden 
birin<' muhafaza altında giden bi1· 
italvan denizaltıs·m batımırc:::tır. 

T~ndcrbolt'un kumandanı,· bir 
torpil allıktan sonra, İtalyan de-
nizaltısrııdan bir su sütununun 
yükseldiğini görmüştür. Müthiş 
bir infilak duyulmuş ve dumanlar
la köpükler kaybolunca. İtalyan 
denizaltı ·gemisinden yegane gözü· 
ken şey, suyun üzerinde şaküli bir 
vaziy<'tte duran küçük bir parça
dan ibaretti. Nihayet bu parça 
da süratle kaybolmuştur. 

Denizaltısına refakat eden silah· 
lı üç balıkçı gemisi, taarruzun YU

Jçuunu anlıı.r anlamaz ht>mflll atpı:: 

açmışlardır. 
Atılan torpilin patladrğ-ı görül -

müş ve duyulmuı; olduğund~n ve 
İtalyan denizaltısı. refakat gemi
leri su altr bombaları atarken bu 
civarda dalmıyacağından, bu düş
man gf'misinin kati olarak battı

ğına hiikmedilmP.ktedir. Bu Yaka
da, düsman dC"nizaltılarmın batı

rıldığını bildirmemek hmmsundaki 
mutat usule riayet etmeğ'C' lüzum 
yoktur. Çünkii düşman denizaltr
sına refakat eden gemiler hadiı>e
ye bizzat ~'.lhit olmuşlardır. 

• Ht>lsiuki ;: ı A.A. l O.N.B. Dev· 
Jet reisi Rili kabinenin lt~dili için ~o. 
rüşmelerine başlamıştır. 

• ~anghay 3 ı A .A.) Kallforni• 
yad,.,ki Sanjosede doğmıış olan Ame

rikan ciZvit Carlos Simomı Klant;'su 
vfüıyetlnin Suyan~ şehrinde eşkiya 

t11rafmdan katledilmiştir 

• Allahabad. 3 (A.A.) Hind 
kongresi parllsi reisi :MevHl.na AbdUl
kalkelAm Azad, tevki! edilmiştir. 

-
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Düsündüöüm Gibi 
11ımmıııl!lllt111111Hıtı··ınır. ıııııımt·w11ı:ımııflıHmıım r.ırnııınnnım111!Rlıınmıı 

. Bay Refık Halide açık maktu~ 
Yazan:· SUAT DERViŞ 

Saym mt"!lekda~ım; 
Kiiçüclik bir l,lzdmı. Yan "an'atı· 

ua heYt">kardım. KendUlğlmth•n bir 
:-;.cvlrr y~ 1.ar dunuchım: O ıaman
l:ı r yC'ni, jfllİ ınu,affaluyc· 1 '" kı
z:ınma!;:fa ııl:ın Şair r-•• 1.1ım iUl..ıııf't 

ark:ula'Jomırlı. Pl-'·nim bu ya.zılarınıı 
\ıf'nd<"n l1111h"l'"iz olmrnw;, l>f'ğennıl":, 
ıçlerinıll'n bir tan~~ini bir ~·(•\mi 

\azctenin hRf1 alık t'debi ilfıye..,inc 

ı~ütüm1ii..,tü. ilk ~·alim orada. çıkh 
nı bu ;yazmıın intiı:-arınclan bir haf
ta ı.onra yine aynı ıı;azeted<' hak
kımda c;ok mcdilıkar hir )azının ~t>r 
l>ııldnii,ıınu ~örıfürn. O tarilıtt'n bu
,ı.:iirıe kadar takriben on -.('kiz, ~ir
mi '-"111' ~N;ii. Rrn matbuat ale
minılc bilatasıla c:alı:-trm. Fakat 
me<.lı>k hınatınun en tatlı hatıra-.ı
m daima i:<~ ;\ llı.nnm basıldığı t.,'iin 
\'C hakkımtla ilk yazının razıldığı 

~ünler te-:oldl eder. 
Bundan bir, bir bn('tıl< '>ene cn·t'I 

bir ~-ernıi ~azetf' idarehane~incle 
bana seYimli bir zat tanıttılar. İs
mini .,ö~ l<'diklerl ı.aman onun, ~·a
zmu ilk n<'~retmi<; olan J{azett-nin 
"ahihi oldui{unu anladım. "\' e beni 
ona baf;lıyan bu Jıatıradan biç ~üp
hc iz habt>rl olnuyan bıı 7.ata o ~ün 
minnet ' <' f<'"<"kkürlt'rimi herk~in 
içinde siiJ ledim. 

Bu zat "ıizin ~imdi çalı~tığmız ~a
zetP,de "Talnimrf" lmza<dyle aru
hm m<>-.lekclaşdır. \ 'f' ncd~n<ıe bil
miyorum, "ıon ı.amanlarcla sanld ba
na yaı>hğı i~ilHrten 1>l}manmı5 gibi 
şahl'>mrn, liizumlu lüzumsuz hüenm
ltı.r yapıp duruyor. 

~lt>ktubuma böylt' bir ba~lan(.\ıç 
yapmama ..,rbcp, bu tarizler<' k::ır

-:oı daima sıı..,usunıun o;izd<' hıTakl\C'n
ıi;mı san<lı~ım tt>«iri iıale etırn r,, i
c:indir. ('üııkii b:ın:ı. öyl«> geli~·or ki: 
"Ilo kadm na-,ıl oı.,a, kPnılisinf' nt' 
söylenirse sö:\"lemıin ı.usuyor" diyP 
diişiinPhilirioıiulz. llalhnki ben o za
ta karsı lı('rıılimi miidıı faa<lan aciz 
olclıı~m, yahııt münalm<;adan <:<'· 
kinclii{im i~·in su..,m::ımıs bulundu
ğumu anl ::uııalısmız. Size ~linc<', 
mnhtf'rf'm mf'"ılekda-:-ım, si7:inle a
ramızda bıına bf'nzrr hi<; bir mn.
ne\i kon1ıı rnt ıınız Yok; ' '(' d<'ni!:)lik 
yalnn adımılndrr. Kf'ndhn hl<; ka
knrleı· dri!'ilim \<' Pn ıwfrf"t <-tH
)iim -.d dP taüb:ıtn:ı:ıtir. 

Türk matbuatına. intikal eden 
münat;a:ı..,lard:ın hf'nwn hcm('n lıl(' 

hirinin doi{rudan lloğruya fi'i<i r 
... :ıha-,mda kalamadıji;ını Yf" h'.'men 
Iaüh:ı.lili~f' clökiildüifünü el<' bilm«'ı
l('rcl<>n olm:ııhğım hııhl<' .,iz ııw<.lel•
dııı,mıla lıiraz konıı...mnk lünım ım
dıın lreıulimi alamadım. 

Ben, bir !'-.eriniz! "\' <'ni t;dC'hl
~ at" gazptf'siııde tenkit rttim. E"<'· 
ı·iniz m""Y7.lıunu ı..,fikl:'il Sal'a"!ınılan 
w inkılap mtimdelrlerlmizin bas-
1:-ng-rcındnn tıLrTi•':'tı. rnuarure ben 
d<• .,izi;ı hn mı>\7.nlıı.r rtrafınclaki 

dii..,ünı·df'riııi:r.i tnlılil ettim. ı: .. ~rı 
\'t' dü~üne<•lı>rini1:! 1ıcı::l'l1m<'ıni ... tim. 
Tf"n"~t 'c tahlilim nırnfi f'lı.tı. Bn· 
na Icü..,tiinüz, bunu hir kE'rt' ~i l ahen 
~üylf'Clini.ı;; «onra. ıfa J?;azeteııizc!t' 

hana. hif a ıı t'hnirt'n bir vaz, içln
d,.. tPnkidin'i knstcıl..-rc.•k: "Rıı rö
portaj cl('~il. ranortajclrr !'' dediniT. 
l'ani Tiirk olmyuru"ıumın anh;nıea
fı;• clill<': "nn jurnal<'ı hk1ır" hu:nır

ılmmz. 
Ka leıniııi1., ...ı•rıdrrt•e ~iır<'n bir 

mt> ... aicl••n -.onrn bir k<'ıe "Çet<'" 
romanı luı.clıır 'kötü hir ron·~n y:ız
mr5tı. Ru d<·fa bu romanın t"n!ı:irli 
nC' du~·d11.~unoz irlia.llC' kall'minlı 

hir n: • .fr münnka~ .. , ~·<>rinc mat-

bua1ıınuch m"alc~f artık an'ıı.n~ 
olar\ çirkin kn .. ~lara dil olrln. 

He.,Jeki <;f'<'iwnı "'" klcmrfa Ptt 
uıaı, hir İ'inıvlıı. ·n~r ~lmadıiima '""' 
nelt•r !>Üren y111rn tıcı ,.f' cliirt.ı ... t '-a~ 

b,rnlmı rn hiiyük şahittir. &n 
y:uılarımı ne ta\ ... ire mPktulm ci
hi b.ullandmı, nf' de ".>Tin:ı, huna ya
lan ~ Pr(' i<;natlar at:ırak, olmı;1 an 
ku~orlan ,·armı ... 1.ti!>i c;ö.,tcrerl"k 
kenclim~ <:oiihı·l't ;nıpmak yoluna t..'it
tim. 

~iJ'.in m:ı;ı:iniıi b\itiiıı 1'iıı 'rt.i~·<' ta. 
mr. ".Jurnal ('1nı<'l•" bilinıııi~ «'n bir 
şeJi ihbar <'fınet, deii,il midir:' Si
zin \'a){tindC' inkılabı anlamamı~ ol
manızı yaznnın kinclP V<' Heri t0n
kitten ~ayri 'ı> hiç bir mak!>iarlm1 
<1lmadan tekrarlamam malfımu ilam 
kabilimlen de{,<il midir? Rn lnkı
liibı anlamıya ~a~r('t ı;:-ihtr.rrliinnili 
\'C r.slii hatalarınızclan lmrtulma
nm <'n son mcrhalesinf'. ula~mı-; bu
lundıı;:'llnuzu f<'hurüz ettirmi;re ça
lıştığım bu yazıda k<"ncli romanınız. 
dan parçalarla bu hatabrdan tam:\
miyle kurtulan1adığmuı i..,b:ıt et· 
tim. Bo bir hakikattir. \'p bunu an
lamak için, tc>n'lı:idimi clt'ğil, !i>a.dC<'e 
romanınızı okumak kafidir. 

Tt>nkicle tahammülii olmıyanların 
im1alariylr. ""<'r ne'lretmr.lPri ve 
muharrirlik me<-ıtt>ğini intihaJl et
mJş olmaları hata dı>ğil midir? 

l\ötii hir eser ~·azdmt7. Onu be
ğenmemek her okuyuc-unuzun bal<
kıdır; niı:in muğbE'r oln)'Or<;t1nu:ı? 

Tiirk eftmnumumiy~ino kita11la
rmuzta, ~·azılarımnla. rikirl<>r ıo;unu
yonı'l. Bo i.,ter romanla. i ... ıer nıi
zah ;razılariyl<', i-.l<>r mnnil'.iim<"~ ' I<' 

olsun.. Hatalı fikirlt'rm "umılmıı
.,mıı taraftar olmayı•:mmz hu fi'>ir
lnin ... akail.'klarmı ~ö ... teri ... İn'İt., hi
zi; "jumalcılık" ti\hmeti il<' lPl•elı>
YN'<'k bir hata mıdır? 

Bf'ıı sizin eıo-f'riıılzi \ f" <'"'f"rinizclf'
ki fildr!Ni tPnkit t'ttiın. IliiliiJ1 n':\
Lisl~ lP ve hm.'iinii.yle ..,h :ı<>i, içti
mai. fl'!ı;;efi H edr-bi k:ıııaat:l'I •.\'it• 
Refik Halidiıı d:ırılma .. ı, lıPlf' d::-r
c;mlıb"IDı bu kad::ır a;arip lıir şe>kil

de izhar f'tm«' ... i do~nı ... a hir df' ;ra-
kışını:ror. . 

Aff<'CIC'rı;.inlı, nwktııbum b 0 1ki hi
raz "ı<'rt oldu. }',kirlen ı;.iıinl<> lio 
nm;urken n<'<,llınf' ta.1.:audiiın ctmio;, 
kidemll bir cclihlC' ~örüsW.::;iimii zan 
nettiğimclen tnbi~ cif hlr !han kul
Ia.rımıya c;ayrPt C'tl<'rılinı. ı·aımt ya
zınız bana aym yasta olclı•ıhıımıııı 
ö~retti. Mademki akranız: bir ak
ranı böyle mektubundan c1ola~ ı 
elbc>tt.- mazur ıı;öl'ürsünüı. 

A~'nr ~ a5ta dedim c1e al,lıma !!;Pl-

di. Hakikaten çok merıtk C'cli~·ornm. 
Benimle bu men;u lı:ı'ıilmıc'·l ~iiıii~
tü~ünüz g\in dl'; yazmnıla ıla. siTln
le a~·nı :rıı.,ta hnlıınıhı(hınmztlıı , .... 
rar Pttlnil 'c> 0divor,unnı .... \c:th·-t 
menn il<• hi~ aHk"'"' olmr\·:m hir 
ı:-e~~j niçin yiizilmr hir knl>;ıhnf l!ihi 
nırnı> dnruyor ... ımn7: ol,ın·nC'u~ a 
beni anlatma!< irin"" hu tarH l!':n·ıi 
\\lifi ... O niifıı... k:l~·ıtlarmı•n ne hil
-.ın. nu Y:l'i' m4"..,Pl~f'llClC' ı.,ro rrıı 17.Hl 

ı>Jbet hir seb<'bi olaeak .. \f'nha. ba
ııa: "Sen henitn "ll':'•mıla,m. JT:-h 
hl<:'ıli;:im !>Jralarcla niein hf"ni U.a1 
"tmr:tin" d"ı•ıf'I< mi j..,ffror<;ıınu7~ .. 
Hafh11ld hrninı ~lılıı ~-.,·,·•11ırla olu
,am, .,i7i1Pn rl:ıJ"' , .. ,.,y. ıı hl rnt7. ıı ıı

neniı ,.<':ra bii•·ük annrni:ı: tmlnnn. 
"Uın, "'irin inhl~·l·ı :ınhm~r."" o1nı·ı
nm.:ı mıtır>TI"tinl lf'~J,;I ecll'hi1ir rııi'? 
\ llf'ninı rfenrliııı. si1.I lıcıı 1 P.rhi.•·r 
rhn"'ı;.": h"'n hih·'; tn•Prlinı: hNı o-

(J iitfrn ... a~·fa n CC'Yirini;) 

ıı aıı hların bu ha tasıııı tcnkid et- ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!'!!--!!!!!!!!!!!'~lll!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!ll!!~!!!!~~!!!~~!!!!!!~!!!l~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!'.!!!!!!!~!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:! 
tikten ~onı a İngiliz şehirlerinin 
H sk~ri hedef ve maksad göutil. 
mekı:ıizin bombardımanın1an 
hah:,;c<lı~rkrm dünvava bir "Yeni 
Nizam \;l'Hncti'' ~'fü~d eden ınıb. 
'erin ~ÖZÜ!1de "Hak" mefhumu. 
~un nasıl görüldii.ğünü biz-! bir 

ere rlaha anlatıyor. İtalyan mıl 
nckkid. topyekun harbde asl\cri 
~e :;;ivi·l· hedefler :ı rnsınd:ı bıı· 
ark gozetmek ic;in scbeb olI'ıa
•hğını, çünkü taarruz kuvvetiıt 
<lüışmanı her türlü vasıta ile h:.ıl• 
harici etmek ""ayesini güttüğü. 

.. . b 
'Hı ızah ediyor. 

o. sanki odada hiç canlı bir mah
Jük yokmuş gibi ağır ağır bir si

gara yaka·rak hana döndü. Yeşil 
gözlerindeki genç ve şakrak ~rk 
lar. morfinle uyuşmuş aca) ip bir 

rüya gören bir dalgınlıkla d~·rinle

şiyorJu. Aramızda tek kclimC" yok
tu. Deu heyecandan, ıztıraplan ve 
yediğim müthiş darbeden dilsiz-

ie!jmiştim.. Onda da bu ı:ıPssiz h<'· 
yecanr göıscm belki SC\'inecektirn. 

Bütün çt·kliğim acılara rağmen 

benliğini del<'r gibi hiç kıpırdat-

madan üze1"in" diktiğim bakı;:;larrm. 
Bu izahattan da anlasılıvoı !o 

ınihver için her şey n;übahdır, ondıı du~·guya ve hcy<'cana ben-
cı isterse sivilleri de bomb:lrdı. zı>r en ufak b!r kıpırdanış bile se
ınan edebilir. Fakat mihvcrf!en zcmiyordu. İ<:ine gömüldüğüm 
olmayanlar için hududlarııu ;i. kollukta katılacak kadar sinirle -
•daraa ederken bile mihverin mü. rim gl·rilmhıli. Eğer· bu ndam ta· 

, aadesini almak lazımdır. Fnıcat 
011 v . 

saı lanmış bir rol oynuyorsa, ne 

korkunç bir büyücü, ne hünerli bir l· .~7:ıye_tle olanların kuracak-
arı Yem Nizam''ın adına "Ye- aktördü. B'rdı>nhirf': 

ni" sıfatını ilaveye ne lüzum - Sız bir çılgınsınız! - diye ba-
' ar? Bu "N' " d.. - d .. · . ızam unvanın gır ım -
.,.•>ri" ~ · · · 
t : ugı.ı mzan1ların en eı;kisi<lir 
'e ısmin"' ''Hak kuvvetindir" ııi. 
znnu denilir. 

SEKRETER 

Sessiz VP ginsi bir dudak bükü· 

şü~·lc güldü. Ç lclrracak ~ibi olu

yordum.. Ağzıma hin tüıfü fena. 

acı, yalvarıcı, inleyici. haykırtıcı 

kelimeler dolduğu halde boğazımı 

trkayan anl~tılmaz bir şey beni 

susturuyordu. Bir tek kelime söy

leyemiyecek haJdeydim.. GözlE'ri

min etrafı yanarak susuyordum. O, 

avile oynıyan, ona can alrcı bir 

pençe attıktan sonra karıırdan C'an 

çekİJ:?mesine kayıtsız bakarak eğ
lenen kanlı bir pars gibi~·cli. Tek

kar kekeledim: 
- Sizi rahatsız ettim galiba? 

Omuzlarını silkc-rek ahenksiz 

bir sesle: 

- Hayır .. diye mırıldandı. 

- Uyuyor muydunuz? 

- Hay1r .. 

- Kapıyı t~m üç defa çaldım .. 

Ger:nerek: 
- t;zanmı::;tım - dedi · sonra 

köşede duran al atlas bir sedirın 

üstüne bir fahişe edasile U7.andı .. 
Fidyasm heykelle

0

rinC' benzeyen 

ince, canlı, tunç vücudile hafifçe 

gerinerek istihza kıvılcımlan ya· 

nan küçük V<' tehlikeli gözlerilf' 
gülümseyerek bana baktı. Gen<' 

bir yay gibi a~ ağa fırladım.. X <' 

yapacaktnn? Buradan kaçıp gide

cek miydim?. Yay gibi fırlr~'arak 
kalktığım yerden hr:ı.la yürüdüm .. 
Fakat .. Birden kendimı onim u

zandığı sedirin bir kenarına yüzü
koyun kapanmııı buldum! ... Sanki 
ayağıma ağır bir şey takılmış da 
yüzükoyun kapaklanmrş g-ıbıydim. 

Şimdi başım onun gö~sünden ta 
kalbinin içine ı:ıokulmak i~tiyoıdu. 

Onun geniş \'e tunç göğ'ı:ıiinde, hıi

yüleyicı kokusuna, eritici Hcaklığı· 

na dalmıı>tını .. Başımı hiç bir daha 

kaldırıp dünyaya hııkmadan onun 

içindP yokluğa karışmak, veya 

büsbütün baska bir hayatın derin

liğinde uyuyup kalmak istiypr
dum ... B:ısm11 acıklı hir acı ile 

:;öğsüne dayıyarak. sili'ı.1.ısız. aciz 

ondan lesPUi bPkledı~nı apaçık 

gören bu heykel ad::ırn, hakikatı n 

tunçlaşmış gibi kımıldamıyordu 

bile! .. lı:imde biraz öuce dcprenen 

hiddc t '" nefret de k::ılmaınıı-tı. E· 
zik bir poı-a, iğrenç bıı et. yalnız, 

ah evet valmz şehvet ihtirasilr

krvı anaıı hir kadrn ! .. Bu duyguyu 
nıcin ben clr "a~ ıp" ka: gu ... u)la <lu 

şünt·r< k f'ıılıyoraum ? .. Hala bu ke
lirn<'\ 'İ yaz,ıı k,.n yii;:iimii \'C bütüıı 

\01.kııdııııııı lrn~ lı_ an <l~·ı :nin le\· a-
. !ev kızardığını. hicap Jc::ııııen hıs-

le tulustu;1'\Jn u duy11yortııı1.. H -ıl

buki hu his bP~Crin bin hir kaoı

liyeti arasında yer alını:-: hattıi. 

bC"lki.. belki n"ğil medf'ni , .... v::ıh~ı 

bütün insa.nlıı!ı. lıa\·van'.gı. ,, l..:ı 

tatı f'ğilmez. değişmez genıı; sal 

tanat. yasalarma boyuı. < ğcmmiı
en kuvvetli bir his a ... ğil ıni '?. Bıı 

his olmasa düm nd~ ha~ ar. hare
ket namma ne kalır<l: ~ Bii•ün ya

sıyanl:ırın en ulu \'" ı~s1siı ıht!y1ç 

larından rir!ncı<' o' rı~ ) a~am>t!' 

için hissc>dilen o m!.lnnm 'rade 

ka!uırılırmrydr" Üretf'medikten son 

ra hayatı dcrnın ettiımek neye ya· 

rardı '? .. Bu trıbii dıhılil•celrrinıi e
ii"er birıni•ı okuması ihtimali rıl

say<lı olduğu gibı, duyduğum gibı 

yazabilir miydim? Hayır, elbette 
.ıa \'Ir !.. Fakat hen roman yazınıyo

ı um ki.. Yahut hh bac:kac:::•na hi.c:;
IC'riıni düşüne<' lrrim i duyuracak 

•!eğilim ki.. Coşkun uuygularımrn 
tn!imıı bu defteıe akma.c::a artık 

ıçime sığamıyacak boğulacağnn ... 

J{endi kPndine. dostsuz, ve yalnı; 

kalanl:ır bunu anlryabilirler ... 

(DeYIUDI Ol') 
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apağı beyanna- Şeker ihtikarı 
Alrlka harbi .ıS • üddeti bitti yapmak istıyenler 

(Baş tarafı 1 nclde) 
Ellerinde yapağı bulunan ts. 

anbwdaki tacirlerden istenilen 
beyannam lerin müddeti, araya 
pazar ve yılbaşı tatilleri girdiği 
için bugüne kadar uzamıetır. ls. 
tanbul valiliği namına mıntaka 
ticaret müdürü bugün öğleye 
kadar beyannameleri almıştır. 

On oeş gUn zarfında kendile. 
rine mall!in satın alındığı tebliğ 
edilmeyen yapağı tacirleri j ~ ı
ğı1annı satmakta serbesttirler. 

Leblebi Mehmet 
Galatasaray idare heyetinin 

istifa ettiğini evvelce haber ver 
miştik. Haber aldığımıza göre, 
yeni idare heyetinde Leblebi 
Mehmed umumt kapdanlık vazL 
fesini uhdesine alacaktır. 

Romaayada 
(B:ı, t.ara.fı 1 ocide) 

Berlindeki kanaate göre, Ro. 
manyadaki Alman ikusacli menfa
atlerinin ba,talaıunasına mani ol
mak ve komünistlerle diğer muha. 
lef et unsurlarının gittikçe artan 
tahrikatına set çekebilmek için üç 
fırka as.kere ihtiyaç vardır. Bu
günkü vaziyetin esasına, demir mu 
hafızların takip ettikleri ülkü ile 
komünist emel erinin çatışması ha. 
kim olmaktadır. Bu hakikat, bir
kaç hafta evvel, demir muhafızla.. 
rın Be~rabya hududundaki Kı
zılordu hudut muhahzlariyle çar. 
pışmaları neticesinde büsbütün te
zahür etmiştir. 

Bundan başka, Romanyadaki 
komilni t aleyhtarı mücadelede 40 
demir muhafızla 18 Rus ö!müş ve 
bunun üzerine Sovyetler Birliği. 
nin Bilkreş elçisi Lavrentief bu 
hadiselere bir nihayet verilmesini 
talep etmiştir. 

Romanya şehirleri ile köylerin. 
de yapılan bir anket buralardaki 
amele sınıflannm şimdiden komü
nist nüfuzu altına girdiklerini gös 
termiştir. Çiftçilere gelince, bunlar 
da bugünkü lejyoner rejimine mU
halif ve tehlikeli hislerle meşbu bir 
halde bulunmaktadırlar. 

Bu vaziyet karşısında, eğer Al
manya Romanyayı kendisile bera.. 
her herhangi bir sergüzeşte sürülc
lemeğe kalkacak olursa, Romanya. 
lılard~n bir çoğunun şiddetli aksü
lameli ile karşılaşacaktır. 

Her akşam -vermediler, kendileri birçok müs
temleke zaptettller diye feryat e
denler ltalyanlal' değil midir! tt.al
ya TUrldyedoo toprak a.lıunamı,ttr 
amma, aı:ı .. mı hlli kalbinde t.afı

yor I 
Umu.mi harp~ lngOterenht ve 

Fnı.n anın Osmanlı lmparatorlu
ğnndan aldıldan parçalar TU.rkler 
için ana.vatan olmıyan ve ekseriyet 
ttibarlle Türklerden gayrl unnrla.r· 
Ja m kf'ln bulunan yerlerdir ki, 
oralan bogtin ecnebi maoda.q al
tında bulun alAl" da ergeç lsttklil 
ve hilrrlyetlcrlne b.vu,aca.kla.rdır. 
Hürmet ettiğimlı mllllyet prensip
leri dols.yısl)' le o t-Opraklar zat.en 
Tü • c MldmJyett altında kalamaı-

dı. Fnkat İta1yanm bugün bile göz 
dfütr topral;lar İzmir, Adalya, ı. 
Jah: .. gibi tam Türk ülkeleridir. 

Ne vakit İtalya bükOmetı bu ta,_ 
kınlıklMJ VO tCCa\ üzJerJ brralm da. 
kom5ubnnm haklarma ri:ıyetk5.r 

'e na.muskAr bir de\·Jete ya!"1'1l' bir 
polltl'·a talrlp cdcr!Se Tü:."'• m.3thua-
tmm il anı da o zaman değişir. 1-
tnly, blzim y:ızly tt.mlu dikkat için 
va'dt israf cı:l"c~k yerd , blittin iti
n mı ker.dl \'ruo:f • tini dfüııünmh'e 
hasretse eok de.ha l~i etmls olur 
za.nnmıl:ıyız. Ciinlcti h:ıli:ıi pek ha
rap görüyonız! 

IIUsc~in Ca ıt YAi Ç'~ 

lmtmııdım kl... Hat.nbrmr..:dıın me-

azı toptancı tacirler 
hakkında takibat 

yapılacak 

Bir iki gündenberi bazı topti:.n 
cı şeker ı.~cirleri, şeker şirketı 
ta.rafnıdan kendilerine geker ve· 
rilmediğinı ileri sürerek fiatı ar 
tırmak istemişlerdir. 

Tacirler şeker şirketinden 19 
liraya satın aldıkları şeker toı. 
basını 19 lira 20 kuruş ilze1in. 
den bakkallara verirlerken son 
iki gün iç!nde 19,50 den satmaya 
başlamışlardır. 1ki torba bir çu
val olduğuna göre şeker tacir. 
leri, çuvgj başına 60 kuruş .ti&

zanıyorlar demektir. Bu fark da 
perakende şekerin kilosuna 'O 
paralık bir zammı neticelencli .. e. 
cektir. Şeker şirketinin elinde ha 
len 800 ton şeker vardır. Bu ::""ik 
dar İstanbulun en aşağı 6 aylık 
ihtiyacını karşılamaktadır. Ilha
enaleyh, tacjr}erin idd.1alan ' ·in 
görlilmemiştir. Tacirler şek ~ 

şirketiM n'üracat ettikleri tk. 
dirde kı!ndilerine istenilen mık. 
darda §tker verilmektedir. H Je 
ti vekile karan ile tesbit edilen 
şeker fiıı.tk.rı ile oynıyanlar, ıhti 
kir suçu ile adliyeye verilect:lt. 
lerdir. Bu gibiler hakkında tah. 
kikata başlanmıştır. 

iktisat vekili Tavşanlıya 
gidiyor 

Kütahya, S (A.A.) - Tavşanlı 
ve Değinnisaz maden mmtakasm
da tetkikatta bulunmak U.zere Tav
şanlıya gitmekte olan lktıaat Ve
kili HUanU Çakır dün ea.ba.h bura
dan geçmiştir. 

Yanan harbi 

Kahire, 4 (A.A.) - B. B. C: Bir 
ajans telgraf ma göre Bardiyndakl 
İtalyan garnizonun b~lıca müdafaa 
vasıtaları mltralyöz yuvaları, tank
lara karşı çukurlar ve bUyük bir 
bahrjye topudur. İngilizler donan
manın ve tayyarelerin yardmtlyle 
taarruz ediyorlar. 

Bardiya. limanı dört bin tonluk 
gemilerin bıınnmasına mfüıaittir. 
İng:lizler bu lbnam &lmıya. muvaf
fak. olurlarsa üslerinden uzakla§mış 
bulunan kuvvetlerinin i~esi bakı
mmdan bUyilk bir i.etifade temin et
miş olacaklardır. 

tNGtLtz TF.BLtGt 
Kahire, 3 (A.A.) - İngiliz u· 

mumi karargahmm tebliği: 
Libyada bu sabah şafakla bera

ber A vuıı;tralyalr kuvvetler tank 
larm da yardnnı ile Bardia müda
faa hatlarını bir mmtakada yar· 
mışlardır. Har.ekı\t devam ediyor. 

Di&er cephelerde kaydooHecek 
bir şey yoktur. 
BARDtYA öNVNDEKt MUHABİ. 

RtN VERDtGt MALfJMA T 
Londrıı, S (A.A.) - Röyterln Bar 

diya önündeki husu.ql muhabiri bildi· 
rlyor. 

İtalyan yorgunluğu manzarası ve 
Bardiya etra!mdaki İngiliz ileri kol. 
!ar ıtaratmdan yeni eairlcr alınması 
muhasaranın tesirlnl gösteren beliğ 

bir delildir. Bardiya dış müdafaa ter. 
tibatınm teferruatı, Bardlyanın sekiz 
kilometre kadar ıimallnde sahilde bir 
nokta olan Va.dl - Rahiııden Bardiya. 
nm altı kilometre kadar cenubunda 
gene aahllde bir nokta olan Vadi 
Matrada kadar uzanan geniş bir mu. 
dataa 1118teml mevzuuba.bs olduğunu 
göstermektedir. Bu ıılstem karada al
tı kilometre derinliğe varan bl.r yamn 
daire tel'8im etmektedir. Takriben 
kırk karakolu thttva eden bu dış çev 
re dahilde diğer mUda!aa hatlarını 

tbtıva eylemektedir. Her Karakol 
30 .tO kadar asker t&ralmdan müda... 
faa ediliyor ve mücavir karakola di
kenli tellerle merbuttur. Müdafaa hat 

(Baş tarafı 1 nclde) tmm bUyUk bir kLmJı boyunca beş 
işgal edilen mevzilere kartı ltal- kilometre genlşltğinde ve üç metre 
yan.larm fiddetli mukabil hUcumlar dcrlnllf'nde tank tuzaklan kazılmış. 
yaptıklarm.r, fa.kat a.ğtr zayiatla 
PUakü.rtllldü.klerlni bild.irDJjştU'. tJr. 

lTALYANLARIN VARİT GEÇİR.. 
Bir ecnebi a.janam telgra.fma MEDEN TESLDI OL.'iALARI 

göre İtalyan hUcumları bilba9B& 11&- l\IUBTE.'\JEL 
hil ve Pogradeç m.mtakala.rmda 
tankların hlmayesinde ya.pllmIŞtır. Londra, 1 (A.A.) - Deyıt Herald 

BlitUn cephelerde havalar fena. gazeteatnln Kahire muhabiri yazıyor: 
gitmekte devam ediyor. Bardlyadakl ttalyan go.rnlzonunun-

Yuna.nhlar Himaradan Teı:ıede- lirnttaiz bir vaziyette bulunduğunu an 
len ve Klisuraya giden yol Uzerln- lıyara'k vakit geçirmeden teslim olma 
de yeni mevı;iler işgal etmişlerdir. 11 mUmkUndUr. Graziyaninln evve!A 
YUNAN ORDULA.BINA MESAJ Bardiyayı ta.hllye ederek Tobrukta 

Atma, 4 (A.A.) _ B. B. C: y~ bir mukavemet hattı teala etmek ta. 
ni yıl münasebetiyle Yunan ba.§ku- savvurund& bulunduğuna dair bazı e · 
mandanı General Papagos orduya rnareler mevcuttur. Fakat tahl!ye ya• 
hitaben neşrettiği bir me68.jda ez- pılırken Roma ordusunun Bardiyada 
cilmle §Öyle demektedir: tutwımaaı ve her ne bahaarna olur&& 

"İki aydan fazla bir zamandan- olsun mukavemet etmesi lçln emir 
beri alçak bir dilfma.na karşı mu- vermi§Ur. 

zafferane harp ediyoruz. 1941 i.. TAYYARELERiN FAALiYETi 
çnl sizlere sevinç vo saadet te- 1n 
mermi ederim. Yunanistan ve bü- Kahira. 3 (A. A.) giliz hava 
tün dünya faaliyetin.izi hayranlıkla kuvvetleri umumi karargahının 
takip ediyor. tebliği: 
Düşmanı mağlup ettikten aonra 1 • 2 kanunusani gecesi İngi. 

yuvalarınıza oeretle döneceksiniz." Uz tayyareleri Trablus Garb li-
BERAT ctv ARINDA manında bulunan gemilere şid. 

L<:mdra, S ( A.A.) - Londra· detle akın yapmışlardır. 
nm sallhiyetta.r askeri mahfil- nk hUcuuı esnasında atılan 
)erinde bildirildiğine ·göre, ce- bombalar dalga kıranla nhhma 
nubi Arnavutluk mmtaka.smda 
Yunanlılar Bence rrmağını ge _ bağlı beş kruvazörün bulunduğu 
çerek beş kilometre kadar iler- sabaya. düşmüştür. Deniz tay. 
!emişlerdir. yarelerine mahsus hangarlar ci-

Yunanhlar bu hareket esna- vannda bir çok yangınlar çıkmış 
smda cidden büyük bir maha.- tır. Başka bombalar da gümrük 
ret göstermişlerdir. rıhtımında ve bir barb gemisine 

Çilnkü 12 top, 20 mitralyöz isabet etmiştir. Müteaddid ln
\'e 500 esir almışlardır. Bu ileri filaklerden sonra deniz tayyare 
hareket r:ıuvaffakıyetle devam hangarlan yanmaya başlamış. 
ettigj takdirde Ynanlılar 'tepe-

tır. 
lenden Avlonyn.y::. kadar uzanan !kinci akında gümrük dalga 
yolu tehditleri altına almış ola.- kıranına tam isab .. tler kaydedil. 
caklardır. miş ve ııhtıma bağlı harb gemi. 

Bütün istikametlerde Yınıan- terinde olduğu tasmin edilen beş 
lılar ileri doğru yol a.çma.ğa de- yangının çıktığı ve Uç infila:c vu 
vam ediyorlar. ı 

Cenup mıntaka.smdaki ilerle_ ku bulduğu görülmti~tür. ki bü. 
meden başka, Yuna.n.lılar Bera_ yük moü~re isabet vaki olmı... ve 
tın 19 kilometre cenubu şarki- bunlardan kesif duman tab? ka· 
sinde knin Dobrenje köyünü de sı yükselmiştir. Çıkan yang nlar 
i ""al etmiEJ'erdir. 100 kilometre uzaktan görülebil. 
ELDASANIN BOlIBARDIMA.'''•ıı'l miştir. 

Alina, 3 ( A.A.) - Yunanis - Batı çölünde Bardiyaya k:.rşı 
tandaki tn~iliz hava kuvvetleri yenideL nıüteaddid hava akınlu. 
umumt karargA.hından bildirili· n yapl'mL~tır. ı _ 2 kanunu<ıani 
m'&tir: gec.esi bombardımanlari mi.fü.a-

1n~iliz bor.,b~rdnnan tayya-
releri dün Arnavutluktaki El- kih malzeme depolannda ve bL 
basanı çok büyük bir muvn.ffa- Mlarda. büyük yangınlar çılrmış 
k vetle bombartlım:ı.n etmişler- tır. 
dir. DUn ba.,ka hücumlar da yapıl 

Yüksek infil!k kudretli bom mıştır. Bilhassa şehrin garb'ndt! 
balarla yangın oom lan kulla- toplu halde bulunan nakli •e va~ 
nılmış ve bu bombalar şehrin sıtalarile sskeri karargahlara hii. 
merkezine d~üştür. cum edilmiş ve bombardıma nt 

üç. büyük yangın _çı~ışt~. ticelerini11 vüs:ıti fotograflarla 
Ş~hnn n:er ezinde bil~ük. hır tesbit ve tev:id edilmicıtir. 

1 b:na •a ısa.bet ka~:dedılmış v__e İtalyan Th>ğu AfrHıa ı üzerin. 
bımının a!ev1er içın e kaldıgı 1 .. . . 

1 

ıi.ilrn.tişttir. Büti.in ta.vYarele. de mute:ıddıd kesıf u~u lar:1 ya 
rimiz bu bombardımandan sali- pılmışsa da kayda ~e&'. r hır hA 
men dönmüşlerdir. d.1se cereyan etmemıştir. 

Hattıistiva 
Afrikasındaı, 

Fransız müstam!e e 
askerleri barb 
iştirak ediyorlar 
Londra., 3 (A.A.) - Fransız hat

tı istüva Afrika.smda kain Braz
zaville'deki Daily Elxpress ga'.l':ete
sinin muhabiri şöyle yaT.ıyor: 

''General Dö Gol'Un hareketine 
iltihak eden hUr Fransız Afrikasr, 
bu muazzam Ulke, !!imdi Almanya
da ve ltalyaya knrşı açılan harbe 
fiilen iştirak etmektedir." 

Muhabir, Fransı?Jarın kumanda
sında yerli kıtalarm harp cephele
rinden birine hareket ettiklerini en 
:ıçık bir lisanla haber vermek için 
hür Fransız Afrlkasmda yUksek ko
miser General Larnılnat'dan mil
saade aldığ-nı tasrih etmektedir. 
Teşkil edilmekte olan dlğflr tabur
lıu-, bu kıtaları takip etmekte go
cikmiyecAJ<lerdlr. Bu kıt.alarm teç
hizatr mükemmeldir. Ve geniş ha
rek!ta t,t'rak etmek için ldmn 
olan her tlirlil malzemeleri vardır. 
Bu krtaları teşkil eden askerler 
Çad gölü mmtakMmm en muharip 
kabilelerinden ahnmışt1r. Gerek 
zabitlerin. gerekse ef'rodm manevi 
kuvvetleri pek yüksektir. 

Meksikada kanlı 
belediye seçimler 

l\leksika, 3 (A.A.) - Stefanl: 
Belediye medislerinin kurulu,,u, 

Mekslkanrn birçok mahfellcrinde 
kanlı hadiselere sebep olmuştur. 

Tamdulipas valisi, kargaşalığın 
vahim bir şekil almıuımm önilne 
geçmek için örfi idare i!An etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Vaziyet henüz aydınlanmamıştır. 
ÇUnkil Meksikamn birçok ma.hfelle
rinde çarpışmıya hazır iki ~ledi
ye meclisi vardır. Bilhassa. Juca
tonda birçok kimseler ölmUş ve ya
ra.lanın ,..tır. Coahulle'de kanlı çar
pışmalar olmuştur. Bilhassa Tor
revn'de zabıta, asay~i temin için 
müdahale etmlye mecbur olmuş

tur. 

Vali bu akşam parti 
ve matbuat erkanına 

bir ziyafet veriyor 

Vali ve Belediye reisi dol,Uor 
Lfıtfi Kınlar Parti ve matbuat 
erkanımızla samimi bir hasbı!1al 
fırsatı hazırlamak Uzere bu !lk. 
şam Taksim belediye gazinosun. 
da matbuat ve Parti erkanına 
bir ziyafet vere·ektir. Ziyafette 
Parti reisi Reşad Mimaroğln ile 
Parti erkanı ve gazete sahih ve 
başmuharrirleri, Basın Kurumu 
reisi ve idare heyeti azası davet 
edilmiş bulunmaktadır. 

Feci bir kaza 
Sular iduresinin Osmaniye ·j_ 

varında montajı yapılan su ta?.
yik makinelerindoen bir dinamo 
patlamış ve makineye yakın bu. 
lunan Said Yü kscl adın. 
da bir makinist yaralanarak dl .. 
müştilr. Vvka hakkında zabıta 
ve n üddeiumumilik tahkikat 
yapmaktadır. 

İngiliz tayyare eri 
Bremen e 

(Ba<ı tarnfı 1 ncldlı) 
hili istikametinden aydınlatıcı fi 
şeklerin ı~ıkları görülmüş ve ı. 

zaktan infilak sesleri işi· · J
tir. Kale ile Bulon arasında bir 
çok projeh"tör semayı tnramakta 
idi. 

BREMENE HÜCUM 
Londra, ,1 ( A.A.) - OYrrenildi. 

ğine göre, evvelki gece lngiliz ha
va kuvvetleri tarafından Brernen'e 
tevcih edilen şiddetii hücum e na
sında, deniz inşaat teıgfilıları da 
bombardımana maruz tutulmu~ 
tur. Iki numaralı liman civarında. 
ki bütün depolar yanmağa başla
mıştır. Bir pilot Fockevul f tayya. 
re fabrikası üzerine geldiği zaman 
fabrikanın yanmakta olduğunu 
görmüştür. Bu tayyarenin attığı 
bombalar, a 1evler içine dlismüş \'e 
biraz sonra alevler ara ·mda altı 
infilak vukua gelmiştir. Deutsche 
Vakum oil petrol tasfiyehanesi 
çok hasara uğratılmış 'e Bremen. 
deki demiryollarına da bir çok 
noktada isabetler kaydedilmiştir. 
Bir demiryolu civarında bulunan 
fabrikalar, tamamen yakılmıştır 

Raporlardan bir tanesi, bu hii 
cumun ~1annehe'm'a yapılan hii· 
cumdan daha ııoiddetli o!dtığunu 
bildirmektedir. Alman hava ' fi 
bataryalarının baraj ateşi çok şid· 
detli olmuştur. 

Sovyet Rusyada 
soğuk dalgası 

Moskovanın şimalinde 
termometre sıfırın 

altında 44 
lllo~ko\'a, 3 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Sovyatler Birliğınin Avrupa kıs

mında havalar çok soğumuştur. 
Moskovada 2 - 3 İkincikiı.nun ge

cesi termometre sıfTrdıı.n aşağıya 

dü~üştür. Moskovanm imalinde 
sifrrdan aşağı 44 derece soğuk kay
dedilmiştir. Bu soğuklar, Sovyetler 
Birliğ.nin en şimalinde hukUm su
ren siklonlara hamled1lm ktedir. 

Kırını \C Knfkasya bu soğaklar
dan masun kaim lır. 

1SPAXYADA 
Mad1id. 3 ( A. 1.) - D.N.B 

bildiriyor: 
Perşembe sabahmdanberi blitün 

Ispanynda hüküm suren siddetli 
fırtına Madridde de birçok hasar
lara sebep olmuştur. Bir çok kim. 
se yaralanmıştır. Şehrin bir kıs. 
mında tram,·aylar uzun müddet 
işleyememiştir. Bir çok binalar 
hasara uğramıştır. 

Macar - Sovyet 
iktisadi anlaşması 
Bllkre, 3 (A.A.) - D.N.B. 3 ey. 

lülde aktcdllmlş olan Macar - Sovyet 
iktisadl anlaşmaeı 12 llkkA.nunda, 
musaddak nUsho.larrn teatisi sırasın. 

da da dcrpl§ cdıldiği vcçhllo ll ikinci 
ka.nundan itıbaren merlyet mevkılne 
girecektir. 

Belediye memurlarının 
ve.zi f e ve mesuliyetleri 

Dahiliye vekaleti tarafından 
belediye memurlarının vazife ve 
mesuliyetıerini gosteren yenı rJ· 
zamname etrafında görlişmck U· 
zere Ankaraya çağınlan belediye 
teftis heveti reisi Samih şehrimi. 
ze dönmüştiır. 

Nizamname ahk~ ınn tram. 
vay, tünel ve elektrik ıdar i ele 
çalışan mt-murlar da tabi o r. 
lardır. Yeni niıo.mn ~e n 
Türkiyeyc te§mıl edilecektir. Yal 
nız İstanbul ve Ankara için 'U.. 

susi hü!ı:tlmler bulunacaktır. 

Bir ilep kayaya 
bindirdi 

1030 tonluk Atilla silebi Boz 
ca ada öıılcıinde, Gaydoras bur. 
nu civarında kayaya bindirm...ş, 
mendirekten içeriye girm;. ve 
baştan kııra etmiştir. Geminin 
yarası h~fıfdir. 

POLiSTE: 

Lale sinemasında 
yangın çıktı 

Dtin akş m lsUklAl cadd sinde LAle 
tılnemasmın kalorifer dalre8inde yan.. 
gın çıkmı§SR da it! iye t.aratmdan 
söndUrUlmllştUr. 

nt lKLETLE ÇARPTI 

Bakırköyde oturan SAllh Girgtl, 
bindiği blsikleUe Kartalpark arknmn. 
da oturan Suat Çankaynya çarp~ 

yaralamı§tır. 

tıU IL\T1Cf~ \RASINDA .. 

Alman tayyareleri 
Irlandayı bombaladı 

(~atamfı 1 nclde ) 
bombardımana umvanlarm 
) anlımına koşmu~lardır. 

BERLINDE PROTESTO 
Dublin, 3 ( A.A.) - İrlanda 

haricive nezareti ~a~daki be
yannameyi neşretmiştir: 

Curra.gh, J111ianstovn, Dulcek 
ve Borrın üzerine atılan bom
baların parçaları Ur.erinde ya
pılan tetkikat neticesinde ban· 
tarın Alman bombası olduğu 
anl~lmıştır. 

lrlandanm Berlin maslahat. 
güzarı Alman tayyarelerinin 
İrlanda topraklarrna yantı!I 
tecavüzden ve bombalann infi. 
lakiyle çıkan yangınların insan 
ca ve maddi olarak sebep ol· 
duğu zıırardan dolavı Alınan 
hükCtmetini şiddetle protesto et 
meYe memur edilmict.ir. 

Maslahatgtlzara, tam tazmi. 
nat istemek ve bir daha bu gi
bi hallerin vukuhnlmamasr için 
lamngelen müessir tedbirlerin 
alınması hususunda Alman hU • 
kfımeti nezdinde ısrar etmek i· 
çin dP talimat verilmlFtir. 
Başka yerlere atılan bomba -

Jarın muayenesine devam edil. 
mektedir. 

·~~~~--~-----------

H üdayi Karataban 
bugün gidiyor 

Kars vilfıyeUne tayin edilen vali 
muavinlerinden Bay Hüdayt Ka
rataban yeni vazifesine başlamak 

Uzer<'.1 bugün saat 15,30 da Hay
dıırpaş:ıdan kalknn trenle S('hıi· 

mlzden aynlacaktrr. Kendisini, ı:i.
ltıyet, belediye ve parti mensupla
rı ve arkndaşlarr uğurlayaca.klar
dır. 

Bir ihtikar suçlusu 
serbest bırakıldı 

Kundura levazımı üzerinde ih
tikar yapın.ak suçundan yakalana
rak adliyeye 'lterilen ve kizıncı 
asliye ceza mahkemesl tara.fmdnn 
tevkif edilen Karabet Topuzyn -
nm muhakemesine diın de devam 
olun.muştur. 

Dul'U§ma bir tezkerenin t.eJ5di 
için başka bir güne bırakllınış ve 
Topuzyıın 500 lıra kefaletle tahli
ye olunmu,,tur. 

Mili konınma. kanunu tadil edu
medP.n önce, ihtikdr maznunlnrınm 
muhakeme safhası mevkuf olarnk 
cereynn etmekteydi. Kanunda ya
pılnn son tadilatla bu ekil kaldı· 
rılmt§ ve maznun kanun tadil edil
dikten sonra ilk defa olarak ser
best bırakılmıştır. 

Karar bir kaç güne kadar veri
lecektir. 

Avni Sakman b yram 
ertesi gidiyor 

Ticaret Vekaleti teşkilatlan
dırma umum müdürlilğilnc ta -
yin edilen İstanbul mmtaka ti
caret mtidürü Avni Sakınanın, 
bayram ertesi vazifesi baı:ıma 
gitmesi takarrür etmiştir. 

Onun yerine, sabık Berlin 
ticaret mümessilleı ımizden Sa. 
it Rauf Sarper tayin edılmi.,,,.. 
tir. . 
Türk parasının kıyme

tini koruma kanunu 
. Türk parnsınm kıymeUnl koruma 

kanunu mUdd Unln S yıl uzatıım88l 

hakkındaki lA.yiha. M el te bugünle!"' 
d müzakere edilecektir. 

Karadeniz postası 
perşembe günü 

YcşUköy ıetasyon caddesinde otu• " Yarın Karadenız pol!ta1Jina hare-
nın Hatice Akil ile aynı yerde oturan ket edecek otan dcntzyollan ldaresi
HaUce özge!, bahçeye <;amn§ır ipi nin GUney11u vapuru pe~embe günU 
asmak yUzUndcn ka.\•ga <!tmi§lerdir. yapılamıyan Karadeniz postası lake· 
J{avga neticesinde birinci Hatice, dl. 1' lelerine de g<!rek gell17 gerekse l~te 
ğer Haticeyi mnknıı ile yaralamıştır. uğnyacaktir. 

C'AMLA l'ARALANDI 

Taksimde Yenlııehlrde Tavpn soka. 
ğınrl:ı oturan Sadık Atlı, Tllrbc karşl" 
sında yeni yaptırılmakta olan bir a. 
partımanın pencere camlarını takar. 
kcn camlar ayağına dUıımuı. ynralo.n· 
mıştır. Ynralı, Cerrnhpa a hastanesi -
ne kaldırılmıştır. 

KÖPRÜ ALTL~DA BiR SANDAL 
PARÇALANDI 

Bugün saat 11 de koprıi ağZUlda 
az kalsm, facia. ile neticelenecek bir 
deniz kazası olmuı;ıtur. 

Liman işletmesine ait bir romor
kör, köprü ağz·nda, ÜskUdar vapu. 
nınun sulıı.rma kapılarak bocalıyan 
erzak yüklü bir sandala. yaslamış, 
köprü ile romorkör arasında kalan 
sandal parçalanmıştır, Neticede 
sandalda bulunan erzak. mal .sahibi 
ve sandalcı denize dökUlmllşlcrcrr. 

Kaza yerine yetişen liman motö
rü kaza.zedeler ile birkaç pnrça eş
yayı kurtamııştn-. Tahkikata de
va.m edilmektedir. 

2 1KlN01KANUN - ıou 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

100 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Uret 
lsviçre Frc. 
Florin 
tt.aytşmark 

Belga 
Drabm.f 
Leva 
Çek kronu 
Peçet& 
Zloti 
PengO 
!Ay 
Dinar 
Yen 
taveç kronu 

Esbam ve Tnh\illH 

kap:ınq 

rı 24 
18220 

29.6876 

0.99711 
1.6225 

l2.9375 

16.G328 
0.625 
s.ı75 

1 1875 
31005 

Ergani 19 78 

""1Vl'8 • Erzurum 3 19. 
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1 !KtNctKA.NUN - 1941 H A B E R - Akşam Postası 

Maarit ışıerinoe yanlış sistemler Bazı kadınlanmızrn yağmurlu 
havalarda · başlarına geçirdikleri MAARİF Vekilinin bütün gayretlerine, çalışınalanna ra.ğ. 

men, kUltür ma.kinesbıtn t.amlr ve ıslah edlleook daha 
blrçok yerleri vardır. Bugün tatbik edllcn bazı sistemler yanlış
tu, memleket lçln za.rarlıdır. Bunlardan birini ole ala.lun: 

Liselerde tıılebe, edeblya.~ fen ve riyaziye glbt kısnnla.ra 
aynlma.ktadır. Fakat çok gariptir ki, bu aynhşta talebenin tst.eğJ 
hAldmdir. Çocnk hangi kısma aynlmayı a.rzu ederse, o kabul edil· 
mektcdlr. Halbuki ~nk, henü.ı lise tahslll devrinde kendi isti
dadını kendisi t.ayin edebilecek kadar tekemmül etmiş sayılamaz. 
Çocuğun üzerinde muhitinln tefıiri, arksda,ıarmm telkini daha 
fazla müessir olur. İstidadına göre değil, blsııılne göre bir kısun 
seçer. Bu hareket, çocuğu çok faydalı kılacak yerde istidadını 
çürütür, mahveder, dumura uğratır. 

Filhakika., liselerde çocnklann lstıdatlanna göre ayrılms.Iarı 
ve onların o ~uretle VnfversUeye yeti~tirllmelerl çok güzel bir 
sist.elndir. Fakat bunda, çocuğun a.r.ıw;u en M>n planda kalmabdır. 

Haltlkattc çocuğun tahsil denesindeki lsfümdmı ölçecek, 
kontrol imkanlan vereee.k Yesikala.r mektebin eUnded.lr. Bunlara 
göre çocuğu müsait olduğu tarafa ı;e"'l<edccek olan mektebi ve 
hoca.landır. Bu da yine şahsi telfı.kki ve intibalardan Azade kala
bilmek Jçln cem'i bir laıra.rls olmak gerektir. Yanl, bocala.rm top
luca 'erecekleri !<anıra göre talebenin istidadı tayin olunmalıdır. 

Bu suretle alm&l'ak neticede AA.ha a.z ha.ta 00.ilmi' ve belki 
pek az lıı.abetslzlik güst.erilmiş olur. Halbuki bu işin, çocuğun 
ı,.,teğine Ye hevesine hıra.krlması daimıı hatalı ve lı>a.~lz neti
<'eler meydana getirir. 

Li~ tahsill bJr talebeyi, hayatta kazanabibne'k imkinlarmı 
,·erce.ele kadar kemalle yetiştirmiş olur. B1mcJıın ı-onrnsı, ;vani tJ
ninır.;it.e tah!'ili lhtiı-.as tahsilidir. Eğer ~ocnk Usedcn c;onra da 
okuyabilmek imkinlarma sahipse , .e kendlıııfnde okumak hevesi 
me,·eutsa, bunun istidadını tayin etmek, talt"he~i hüttin şiim\1lüvle 
yurda kıu:.ıındırm:ı.k olur. 

Sayın Maarif Vekilimizin bu mühim nokta üzerinde duraca
ğım iimlt ediyoruz. 

Karşında son teTanei ruhum benim, medit, 
Bir sayhai limit ola.caktrr .. Ümit, ümit! .. 

Bir milyar nedir 
Geçenlerde bu sütunda bir 

milyonun, ne olduğundan bah
setmiştik. Bugünkü yaznnuda 
da yine bir milyonun bir başka 
bakımdan nasıl mütalea edilebi
leceğini göreceksiniz. 

Buun altın para olduğunu ibir 
an içi.. ilşUnelim. Bakm karşı
nıza ne çapraşrk işler çıkar: 
~ir milyar altın tam 233.580 

k!lô gelir ve 16 metre 75 aa.ntim 
mikabı bir hacinı işgal eder. Bu· 
nu kaldırmak ıa.zmıdır. Şimendi
fcrle taşryabilmek için her biri
r.:ine 5 ton yUklemek şartiyle 65 

• \·agonu bir araya getirmeliyiz. 

bili yor musunuz? 

sı halinde yanyana koymakla 
1050 kilometrelik bir uzunluk 
vücuda gelir. 

Eğer biribiri üstüne koyması
nı isterseniz 33 kilometre yük
sekliğinde bir kule vücuda ge
tirirsiniz. 

Altını eritip de bir haddeden 
geçirerek iplik gi'bi ince yapar
sanrz üstünde bulunduğu.muz 

küreyi üstiva hattında çepeçev
re bu iplikle kuşa.ta.bilirsiniz! 

Bu kadar zıorluklan saydığı
mız halde milyarder olmak sizi 
yine korkutmadıysa., ne diyelim, 
talihiniz açık olsun! Belki bir 
gün milyarder olup bu zorluk-

şelf at maddenin adıdır 
Bunu, selofan'la 

karıştırmamak , lazımdır 
Pliofilm, denilen madde kim· 

yagerlerin binlerce zaferi ara
sında, birini teşkil eder. 

Bu madde selofan ile karıştı· 
rılmamalıdır. 

Pliofilm, selofan gibi şeffaf 
ve parlaktır, fakat aynı zaman
da, daıha ağır, su geçirmez ve 
da:ha dayanıklıdır. 

Plifilm gudyir lastik kum
panyası tarafından, gizli tutulan 
bir usulle imal edilmektedir. 
Terkibinde kauçuk ve bazı kim
yevi maddeler bulunmaktadır. 

Plioflmin mucidi Harvey Ri 
şar, Bemk Bogs ve Ceyms King 
namrnda üç amerikahdır. 
Bunlar 1935 senesinde Şikagod::ı. 
büyük bir müessesede çalışıyor
lardı. 

Müessesenin iflas tehlikelerile 
karşılaşması bu üç gençin işsiz 
kalmalarını dogurdu. 

Gudyir lastik fabrikasının 
yardımı ve 10.000 dolar serma· 
ye ile bir şirket kurdular. 

Şirket, işe bir tek katiple 
başladı. Bugün bu şirketin is
tihdam ettiği adamların sayısı 
700 dür ve 1939 senesinde iki 
milyon dolarlık bir kar yapmış· 
tır. 

Pliofilm su geçirmediği icin 
yağmurlu havalarda muı;anba 
olarak kullanıldı. 

Bilahare Plifilmden, şemsi 
ye, erkek şapkalarını sudan ir
kaye etmek i~in kılıf, bayanlara 
külah, vesaire imal olundu. 

Pliofilmden yapılan bu gibi 
e§yalann sayısı 250 dir. 

Bu eşyalar bizim paramrzl;. 
altı kuruştan beş liraya kadar 
yükselir. 
Duş yaparken saçlarının ıs

lanmamasını istiyen bayanlar 
başlanna Piliofilmden bir kılıf 
geçirirler. Pliofilm, elbiseleri 
tozdan muhafaza eder. Bebegin, 
yemek yediği zamanlarda E>lbise 
sini kirletmemesi için önlük 
şeklinde kullamhr. 

Pliofilm ba.şl1kları, bahyo yaparken 

s~larmm ısr ~mamasını isteyen 
ba.ı aııloı.ı· Kullanırlar 

Pliofilm ~·ağmurluklar 

bugiin mo41a Jıalinde<lir 

Pliofilm, aynı zaı •• anda frigi
dere konulan bütün gıda madde· 
lerini rutubetten muhafaza için· 
de istimal edilmektedir. Bu kndı:ır ağır gelen bir mil

yar liralık altınla bazı meraklı 

ve eğlenceli işler de yapabilirsi
niz: Bunları eski Osmanlı lira-

larla karşıla§111ak bahtiyarlığı- • ıınlMllUllBl!llllJl1~~--IREt a 

mma -~.• ,,, .r"'- ~ SiL VIA SIDNEY • JOEL MAC CREA 1 
Anlayış ~ iltifat ; o ltaraf.ından. avucude11.,u,u;~·,..: ic:trimaı blır rı.ım .. ; __ 

Omuzunda çüte, belinde tor- Meşhur bestekar Rossini ile ~ A • ~ 
ba, ayaklarında çizme... Buadyö ayni a.partımanda otu· E I<'ENALTK - 1YtL1K. GANGSTERLER!N RUHU ,.e ~ 

Sabahleyin rastladım: ruyorlardı. "ffF- AŞKIN VEÇHESİ '5 
• Bugün saat ı do tcnzila.tıı matine - • 

- Ava mı gidiyorsun? dedim. 

Pek şaştı: 

- Evet dedi. Nereden anla. 
dın? 

Buadyönün çok muvaffakıyet 
kazanan ilk eserinden sonra bir 
salonda toplandılar. Rossini Aınllr llllllllllm18DD]lmlijl~llllllllillll~m•ıııımıı1111ınıııı 

~d~~~ar fazla iltifat etti ki Bu. ı L. L 1 n 1 n 

1 

1 

' 

• 
Pliofilm çoruk i1nlüklert ölarak lmllaruhr 

• • Haberin bu ı macası 
Mıkroskop arıyorum 
Zeisş, Reichert, Leitz marka az 
müstamel olabilir tst 176 Posta 
':ııtıısıına M.P ve ııcil en müracaat ·--. 

• BUGÜN --.. 

' 
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TAKS iM 
S nemasm da 

umbia film şirke · tinin special 
mi frnnsızca sözlü fil 

:~sus lar 
Si AVCI 

,uytilt casusluk ve en trika filmi 
geçen Casuslar arasında 

maceralar 

Jynryanlar: 

.!ALF BELLAMY • F AY WRAY 

üzerine A:ı.Tıca umumi arzu 

ROBENSO 
A 

Türkçe sözlü 

N 
DASI 
mi BiiyUk harika fil 

Bug iln saat ı de tenzil l\tl. on.ı lirı 

• Dr. Kemal 

---
·--· Ozsan 

astalık-idrar yolları h 
iarı müteha SSJSI 

Beyoğlu hllklal Oadd 
8u.rsa Pazıµ ı UstU 

l\p"rtmıın. Tel.: -
esi No. ~· 
Ohnn~·11n 

41211~ 

Soldan sağa: 

1 - LAtife ederek, 2 - Baı;ıına ge 
leni anlatan (iki kelime), 3. - Sıvı~. 

ma, bıkmı§, 4' - Uzuvlanmızdan iki· 
si, gömü!U hazine, 5 - Bazı fç1t1ler ı 
çiD kullanılan bir tabir, vekiller, 6 -
Kokulu bir ot, kuzunun feryadı, aJfn 
bede bir harfin okunuşu, 7 - Bir diliıı 
konuşuluş tarzı, kolun ucu, 8 - Fikir, 
yırtıcı hayvan, 9 - Nüfuzlu koca, 
tatlı bir madde, 10 - Bir ~eyı zorlR 
yaptırma, yüksekten çıkan ses. 11 
Cilveli cilveli yürüyen, ı utıı~t. 

' ukarden al}llğıya.: 

1 - Devası mevcut değil (lkl keli. 
me >. 2 - Sıhhatte olmaklık. tarih 
o icat olundu~ devirden baelar. 8 -
içinde bulunduğum.U2 mevsim, ıı.ıtm . 

ı - Nezir, yalvarıcı. 5 - Cemi eda· 
t ı. zaman, 6 - Hayvan peşinde koş
ma sporu, geminin en mUhim bir kıs
mı, gUzel sanatın tersi. 1 - Kumpan
ya, yemek. 8 - &ı.yraıum mUjd~i. 

tasdik edatı, 9 - Kepaze, fa.kat. 10 -
Bir yemiş, kapının lasımlarmdan. 11 

Nota, bir emir. 

i2 numaralı bulırıacamızm halli: 

1 
ı - Kuzukesen, ş, 2 - Ea.çekee. 

K&, S - Çamur, R , H&p, t - ty1fehlr. 
şu l.'l - Gar, Malüm R, 6 - Ur, S. 
Tiren, 7 - Davul, ş, Sol, 8 - Ekiliş . 

Reha, 9 - N, Sakal, Lup, 10 - Da.m, 
Lukata. 11 - Sela.m, T, 

- Bugan -

meslekdaşma iltifatlar savurdu. ~ ONDRA KA ES•' . 
1 - Üstadım, ben bu kadar il- A İ ~ 

tifata 18.}'Ik değilim, dedi. Siz • mi==: ı' 
SAKARYA Sinemasında -

benden çok üstünsünüz. 
2 btiyUk ve güzel film birden 

Kral E<lvard'ın çocukları ... l\'kence ... Hapl!i ... < dlı\dın Baltası .•• Sal . .a _ 

Rossini gülümsedi : fj tanat hırsıle gözü kararan ,~ral ~an:zetıen ... lngiltere tarıh!nın t>n --:- 1-ARTıST AŞKI fl 1 fecı sahifesı... li f 
tünü::~~ır~pı:.~~a:::izi;ir~~: il BORıS KARLOFF :~~~A~iT~~~[E 1 Y\'ONNEP;~1::,~~~N'" H W\T.T \r~ B~Pr>'' 

BAŞ ÇAVUŞ 
MADDEN 

Fransızca 

=·~man siwen üstün oıuyo· l•PcK YAKINDA S 'O M ER SlNEMASINDAml •# -------------• 

- KO<'amla &\·da. tanı~'P evlen· 
ıni-.fik! 

Bolluk zamanında 

! - Bu su çekmez iskarpinler. 

1 
den bir çift alana bir çift lastik 
hediye edilir. 

Dünyayı gören göz 

- Çok açıkgöz adamdır. Dün 

- 1 cveklicli d"ğil, geçen ak- yayı görür. . 
:ını arkada-:;lım bıldm~ın 'l.anned~. . - Amma yaptın! Şaşının bi· 

rek ~-ar ·a~·a nişan alır, dly(" t"ğie· ·ı rı. . 
ıı·~oılaalı. lyi ra işte, bir gözü şarkta 

bir gözü garptc!. Boh~~iz ;vt>re ta-:;mıhkt~•n sonra çocuğun uçurtması i~ yaradı 

g.•111~~~-·--••ı•ıı•ıııı~-h••, 
flBUGÜN ALiCE FAYE 

1 ~ ip E FRED MAC MURRA y . R1CHARD GRE~NE 
15 gibi 3 bUyük yıldızın yarattıkları 
~ Sinemasında . it it .. 

; MEDENiYET KOPRUSU 
1 şaheserini görmelisiniz. 

Eğlenceli • Hararetli ve heyecanlı mevzuu btttün .seytrcDerinJ 
memnun etmektedil'. 

~ . Bugün saat 1 de tenzilAtlt tine 

ı-••ıııııııırıın•ııııııı•nın-
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80 
\) vakit Japonun fırla.ttığı yükRCk 

hır kahkaha beni dondurdu. 
Film ajanı birdenbire sıyah gfö~

lükleri göı.ilndm~ ~ıkıırıp biitün iri 
dişlerini meydana çıkaran ıır:-ız bir 
gülüşle yüzüme doğru sırıtınca 

hayretle haykırdım: 
- Vay! Siz miydiniz? Aziz dos

tum, Nuşuki! .. 
- Elbette ya!.. Sizi buraya ~ü

rfilttiııilzce da,·ct için kullandığım 

usulü beğenmediniz mi yok~a!.. 
- Yok, hakikaten parlak!. Cid

den çok mükemmel! .. ~ıeslcki da
narlarımı i~; bilerek tatbik edilmiş 
ıır usul doğrusu!.. Aksi takdirde, 

beni böyle bir anda hiç bir şekilde 
1-ıuraya getirmek mümkün olmaz
lı, aziz dostum Nuşuki ! 
:-:uşuk.i tekrar gülerek: 
- Bunu tahmin etmekte cidden 

ıc:abet etmi.§irn! .. Buyurunuz. otu
l"\lnuz.! .. 

Diye bana yer göııtcrdi. 
Filhakika ilk hayretimden ta -

mamiyle sıyrılmış bulunuyordum. 
:\"uşuki bir sene evvel Stokholmdn • 
tanıştığım Japon ajanlarından, fa~ 
'tat film ajanı d~ğil, istihbarat a
janlarından. pek mahir ve Avrupa
·ı gayet iyi tanıyan bir dostumdu. 

Filhakika beni celbetmek için 
!>aut olmakla, beraber şaşmaz bir 
usul kuUanmıştı. 

- Maharetinizin daima takdir
l:lrıyrm, muhterem Nuşuki!.. de
dim. Fakat, müsaade ederseniz, 
Varşovayı bu ziyaretinizi pek de 
hayra delalet eder bir şey bulma
dığnnr söyliycccğinı! ... 
Nuşuki dudaklanndan daima ek

sı1c olmryan o garip ve yapışkan te
oessümüyle sırıtarak bana bir kok
teyl kadehi uzatırken: 

- Fakat niçin, azizim"!.. diye 
!l<>rdu. Ben felaket kuşu muyum ki 
Yal'f'iovaya gelişimi pek hoş bulmu
yorsunuz? 

- B'.!rlinden geliyorsunuz. değil 
mi? 

- Evet, Barlinden ! .. Fakat Pa-
risteydim ! .. . 

- Ya? ... Demek Avrupanm ha-
kikaten siyasi filmini çeviriyorsu
nuz!.. 

::\"uı::ulti bu ırözümle kastettiğim 

manayı anlryamk dişlerini daha ge
niş göstr>re:rı daha hol bir tebes -
siimle güldü: 

- Fa kat hi<.; de eğlenceli bir 
1 

film dc~il. aziz dostum! .. 
Cevabını verdi. 
- Varşovaya da filmin yarısın

da belki de tutuşup alev alacaıh 

sırada. geldiğinizi her halde takdir 
ediyorsunuz, zannederim! .. 

Nuşukinin ıığzındııki tebe.,!ltim, 
bu sözüm üzerine, sanki yaylı bir 
çanta gibi bil'denbirc kapanıverdi. 

- Azlz clostıım! .. Hakikaten bir 
rovPlv .. rin tetiği listilnde yürüdü
;ilmü hissedPr gibiyim!. dedi. Al
manların aranrz muhakkak ki pek 
fena!.. 

-Çok! .. 
- ı-;vı:t. c;ok! .. 
Nuııiki, patlak ve uçları sivri 

sivri gözleri pırıl pınl yanarak, 
bütün dikkatiyle yüzüme bakıyor
du. 

Japon ajanı son derece ciddile~
miştl 

Tekrar: 
- Evet. çok, çok fena! .. 
Diye tekrarMıdı. 

İtiraf ed<'rim ki Nuşukinin bu 
manidar teessilrü beni ürpertmişti. 

?çtiğim kokteyl kadehini masa -
nm üzerine bırakırken rnümkUn ol
duğu kadar soğukkanlı ve metin 
"Örlinmiye çahşarnk sordum: 

- Berlindeki intibalannır. ııe 

merkezdedir? .. 
Nuşuki eliyle dudaklarını ka§r-

dı: 

- Fena: •. dedi. 
- Ne gibi? .. 
- Almanlar fenA kararlar ver-

mişler! .. 
- Polonya hakkında mr ? .. 
- Yalnız Polonya değil, bütUn 

Avrupa hakkında! .. 
-Ya? .. 

- f<:\•(lt ! .. 

Nu~uJci ile ~(i1:;-fı.H· bakıı:tık. 

Japon casusıı. \üzüme, Polonya-
ya acıyormuş gibı gayet ı.cıtıra}'lı 

gi\zlerl" bakı~ orun. 
Bir Japonun, bir ı;;nrı ırk in;1:ını

nın bir A nup:ı millctıne l.ıu m, r
hameti yüreğimi acı acı burktu. 

Zannederim, gözlerim YR'-'.-lr.uu, 

olacak ki Nuı:ukinin }"il;;UnU öbiir 
tarafa çevirdiğini \"(' bir raprak si

Ş!arası kutusunu knrıı;ıtırarak ı:iga

ra arar gibi yaptığını gördüm. 
Belki sesim titriyordu, fakat 

kat"i bır azimle: 
- Oh! .. Dostum, Polonyn için 

merak etme! .. Çarpa;acnj!ız !.. Biz 
lı:ızırız ! .. 

Dedim. 
Nuşikı bana büyük bir yaprak 

sigarasını uzatırken önüne bakıyor, 
sanki beni daha fazla yaralamak
tan çekiniyor gibi dananıyordu. 

1 ,-l115 

DENİZİ 
l , 

Fakat henl.m sıısttığumu görün
ce tekrar başını kaldırdı: .\ kd<.'n ldn 'l'\ i.>T'-İlli il ı ) iiz nwtrc lndim1<"'l< projesi 

- Siz Polonyalılar 1:ok vatanq"
\'ersiniz! .. Bunu yakmdnn bilirim! 
dedi. lstiklaliniz için Ru~larla o ka
dar çarp~tınız! .. Fakat, korkarım 
ki bu s<'f<'r dnha uz.un çarpıı;mıya 

mecbur olacaksınız! .. 
- P.iz çıırpıı:,maktan çckinmiyo

rur.. azız Nuquki !.. 
Nuşiki acı bir sesi~: 
- Eğer Ruslarla çarpışmış ol

saydınız, biz elbette ki çok mem
nun olurduk! .. dedi. Fakat, bu se
fer, maalesef Rusya. Polony:ı için 
bir ör:s vazifesi görecek gibi görü
nüyor! •. Almanlar. bu öıs arasına 
sıkrştınlmış olan mcmlekP.tiniz i -
çin müthiş bir çekiç rolü t llr •cek
tir! .• 

- ~lüthiı; mi? Niçin? .. 
- Evet, müthiş! .. Çünkü, zan-

nederim, Polonya yeni Avrupa ta
rihi üzerinde-ki arma olacaktır! .. 
Almanlar bu ann~yı par<;alryarak 
yeni Avrupayı açmak tasavvurun
da görünilyorlar! .. 

- Yeni Avrupayı mı? .• Nasıl ye
ni Avrupa? .. 

Nuşuki derin ve esraren~iz ba
kışlarla yüzUme baktı. Sonra a;ır 
nğır: 

- Biliyor>:unuz ki Sovyet Rusya 
aleyhindeki anti komintern pakt 
suya düştü! .. Bunun hır göı;terme
hk olduğu anlaşıldı! .. dedi. Bu şid
detli bir hayal sukutu<iur! .. Hem 
yalnız A vnıpa için değil, bilhassa 
Japonya için! .. Nitekim bu paktın 
sukutu Japonyayı hayli sat smıştır. 
~laamafih yine biliyorsunuz ki , 
.Japonya Çinde mühim harekıltla 

pek m~guldür! .. Bundan dolayıdır 
ki H.us\·n meselesi bugün Japonya 
için de ikinci planda kalıyor! .. Fa
kat, - .Japonya buna rağmen -
Avrupa<lıı yeni kımıldanmaları fev
kalade bir dikkatle takip ediyor! .. 

- Ilun:ı. hiç şüphC'm yok! .. Fa
kat sizin Avrupa ile alakanız yal
nız Rusya meselesi lc;in mi, yoksa 
başka mescloler de mi \·ar? .. 
Nuşuki alevlenmiıı gözleriyle yü

züme bakıyordu. Rlrden bire: 
- Bütün.dünyaya hakim bir Av

rupa hegemonyası vardır! .. dedi. 
Dünyayı Avrupa idare ediyor!.. O
nun için A vnıpada olan bitenlerle 
Japonların yakmdan alakadar ol
maması kabil olabilir mi? .. 

- fiiz anti komintern paktın 

kıyrnctte.n düıµnesinin büyük bir 
müvaz.eneyi yıktığına mı kanisi -

4;'.ıkarılclıı";ı t~ • cıırıll' ı\kıh•ııiz ulıillr 

Tıınu ... a, SardunJ:ı. ıla Jlol"'-ika.\ a 
t~ ii4;'.ü knra halin(\ l!;t'l<'C'l'ktir. H ari 

Süvey"i ve Panama kanallnrı

nın açılması ve insan em<:ğiyle 
meydana getirilen bu iki büyük 
deniz yolunun muvaffakiyct ka. 
zaııması, o zaman<lanbeıi hUkü
metleri ve husu si tcşcbbüsleıi 
mesafcleyi kısaltmak mak&.dile 
en garib, en cürctkfırane proje. 
leri kemali ciddiyetle tedkik et
meğe se\·kttmiştir. 

Sü\•eyş knn: lının. 1886 muka. 
\'clenamesi mucibince. sulh za. 
manında 0lduğu gibı hnrb zama. 
nında da deniz mülakatına açık 
kalması tı:?ahhüd edilmiıtir.Haı·b 

zamanında kapatılması ahden ipı 
kansızdır Bugün bir İtalyan ve
puru, h·ıtta harb gemi8İ Sün~y~ 
veya Port _ Said önüne gdip kı1. 
nllldan geçmek istcsl.!, muayyen 
ücretleri wrdiği takdirde, Sü. 
\•eyş koınpanyası ona kanaldan 
geçmı:? müsaadesi veı rnek mrc· 
buriyetindedir. Fakat lngiliz clr>. 
nanması Akdenizde v~ Kızılde
nizde bugünkü hakim vaziyette 
bulundukça. böyle bir ihtimalin 
tahakkukuna imkan olmayacağı 
tabiidir. 

~te, bu s~beble bahri \'e ~tra. 
tejik bakın:dnn tamaile Britaı!ya 
elinde ıkinci bir kanalla Ak<le
nizi Kızıldcnizc bağlamak proje
si harbd.:-n evvel mevzuuba:s oL 
mu8tu. Üze>rinde çok durulan bu 
projeye g-öre kanal Akdenlz•Je 
Hayfadan başlayacak \'e Akehc 
körfezinde Kızıltlenize miirıtchi 

olacaktı. Hıı projenin ekonomik 
bakımdan da bir çok fayı.lal~rı 
olacak, geçtiği çölü ihya Clleı..ek, 
bu mınt:ıknda çok zengin olan 
maden !-mbalnrının istismaı ını 

mUmkün kılacaktı. 
Böyle bir tcşebbüsiin kolaylık. 

la baş:ınlamnyacağ·ı tabiidfr. 
Çünkü Sii\'t:~yş kannlımla oldu~u 
gibi, kanalın açılması csııasınd.t 

çalıı;acak on binlerce i~~i için rn. 
zumlu ve ~·iyecck, ic:<·ceğe \'arın_ 
caya kadr11· her scyin çfüc göt ti. 
rülmesi i•'< 1, C'decC'ktir. Bundnn 
başka yeni yollar ,·iicudc g tir
mek de Iitzımgeleccktir. ~.,:ıkat. 

altını: sen~ evvel, u devir ic;in mu 
azzam, ~imdi ise bize pek b:ı.sit 

gibi g-ele;n vesaitle Siiveyş kana 
lını açmak miimkiin oldu*tıhn 

göre bugi.in J\knbe kanalının n 

çılması ni~h'1 cıı daha kolay oln. 
caktır. · 

niz? .. Ancak nındc>ııı im;ııntçı bilyilk 
- E\·et ! ·· bir miişkii ile rle kar!;ılaşac:. ,tır. 
- Buna ne cfüctten hükmedi- Si.iveyş kanalı açıldığı zanıaıı 

yor.sunuz?.. :Mısırda an~ar~·a usulii cari i.!i 
- Bu yıkılan muvazenenin yeri- Bu sa~·c le binl0rce i. ı;i bulıına

nt> yeni bir müvazenenin g('lmesi bildi ve bunlardan bir c;oğu bula
cJhetlnden : .. Almanlar, dün)'n mü- ı Şii'! h.as~~lı~lcır. -~ıc~k ''? fazla 
vnzl'nesinde şimdiye kadar paRifti- ınes:ıı . yuzl,nden nlduklc r\ h~!d: 
1 Ş. d" kti"f h nketI· h" 1 l yerlcrtll " baı:;lrnları konu a!:>11clı. er .. ırn ı a . arc ı ır ro • . . . . . . . ... 
il k d 

·J , Şımdı Filfrtının yakıcı çolunde 
ma ta ıı ar... 1 ~ ı. b 1 l k • · ı ça ışmagı ım u e< ece on om er 
- Demek sir. ::\"ıızilerin Alınan-

ce işçinin bulunması biiyük bir 
yayı harekete geçirebileceğine ka- mesele te.c:kil eder. 
nisiniz.? .. 

- Hem müthiş bir harekete! .• 
- Ne gibi müthiş? .. 

'Dt•,·amı 'nr) 

A kdeniz - Atlantik 
kanalı 

lfJ39 harbi çıkmasa idi, Fransa 

ri ha-,taıı ba';oa tkf;i~ı·t ek, !';lrih·n 

bağlanmı' olarak, ı\ılri.)·a.ü;iin dört 
tnd~ .-\ kc!Pni7: -.iyah, Wa>a.tar ı; · i, 

Akdenize dair 
dört mühim proje 
Akabe, Cebe 

lüttarık ve 
Akdeniz -
Atlantik 
kanalları 

Bir A lman mühendisi 
A kdeniz boğazlarını 

kapayarak bu denizi iki 
büyük göl haline 

getirmeyi teklif etmişti 

;;;ımdi bu a,;rın en biiyük eserle_ 
rinden l.ıırini teşkil edecek ohm 
Akdeniz . Atlantik kanalıııı nç
mağa başlamış bulunacaktı. l•'a. 
kat bütün planları bozmuş. \v. 
rupayı alt üst etmiş Ye mrdeniy•"'
tin ilerleyişini en aı:ağı yirmi b ı:. 
sene durtlutmuş olan haı-b ..>..ı. L 
Re de mani olmuştuı·. 
Tamamh:ıımış olsa i<li belki dt> 

Fransayı mağlfıbiyettcn kurla 
racak ·lerct:edc mühim olan bu 
kanal atlantikteki Bordo limanı
nı Garon nehri \"asıtasile Tulu .. a 
bağlayacak, oradan Akılcııizde 

N'arbona inecekti. Garon nehri 
genişletilecek, tanzim cJilt•e:ek 
ve büyük gernilcl'in gcçmc .. irıe 
miisaid ol:ıc·ak §<'kilde der ııılec.:_ 
tirilccekti Kanalın Tuluz.lun 
sonraki kıı-:mı için ise ıne•:uıd 

~lidi kawııı büyütülmek w •lt'
rinleştirilnıt:k tizcre ise yamya. 
caktı. 

Akdeniz - Atlaııtik kanalı . a. 
yesinde tkarct \'C harb gcmik•ıi 
Portekiz \'C İspanya sahil:er ~ııi 
dola~mntlan ve Ccbcllütl'ırık~:ın 

geçmeden Atlantikten Akdenizc 
girebilerC'klerdi. Yine bu kan ::: 1 
saye:;;inıle HRker ye malzeme ak
liyatı fevkala<le kolaylaşac:ı le 
kanal tammalanmış olsaydı bel. 
ki de bu yiizden Fransanın kur
tulması mnrnkün olacaktı. 
!~analın açılması faali:vetiıw 

1910 'l:ı başlanacaktı. Biitüıı 
planlar ha~ırlanmış \'C kıınalı a•i
mak, sonra da işl etmek için mu
azzam !:l'rmaye ile bir lt.,ransız. 

tııgiliz • Holanda şirketi kunıl
ınuştu. Kanalın açılması altı sıl 

sürecek \'e bu iş iki milyar fran. 
ğa çıkacaktı. 

Cebelüttarık tüneli 
Sü,·eyş ve Panama kanalların

rla olduğıı gibi Cebelüttarık bo
ğazı altındıı bir tiincl açmak fik. 
ri <.le ilk defa Fransızlar tarafın. 
dan ortaya atılmıştır. Bu fikri 
1869 da ilk ileri siiren kont de 
Vielldeuil'ı.lür. Süveyş kanalını 

acan Lesseps ı.le bu fikirle alaka
dar olmuş: proje bir aralık epi l!Ü. 
rültü yaııt:ktan sonra unutulmuş 

-

, \lı '""irln S(>yfy~fnf lkt yüz m<'trc• iııdirmı>k c:urf'tlJP dcnl711 '" l<:ız:ını 

l:l<'ak arazi IJarc;al:.ı.rı i-.r ... iynh ı;il .:ilf'rlı• u~·rılo.n lı<'~·aı şerith•r hl'k 

ılndt'I ~fü.terilmi-,tir. Haritada .\'l.cl •niıden ~ılıııamk ~u ile ~ulanııcnk 

çiil mınt:ıkalnrı da ı ... arrt c-dilmi~tir. 

onra l\Ir.111 altından bir t ;: .. 11·· 
lngillcre iie 1<.,ransayı kararlan 
ıirbil'ine bağlamak projesi .~ibi 

ra sıra tazelenmiştir. 

Fran;:;ız kontunun projesi ın:::i 
de bir İspanyol albayı ta r::ıfın_ 
dan tekrar ve ciddiyetle ele alın. 
ınış. bu zat İspanyayı Afril. ya 
ha~layacak olan bu tüncJe dair 

dedir. Bır fikrinin esbabi mucL 
be!:li şudur: 

Düny1da zcr'e müsaid arazi 
t;Qk değildir. Akdeniz seviycsiııi 
iki yüz metre indirmekle deniz. 
den 600.000 kilometl'e murabbaı 
aşağı yukarı İtalyanın iki mislı 
arazi kazanılmış olacaktır. Se· 
\'İye.sini !ndil'mek için Akt. .. iz
den alınacak fazla su ise Sah. 

gcni'.i ve mük<.'mmel bir plıhı ha- rayı Kebiri kıymetlendirme'~ i. 
zırlayanı.k l\ladrid hiikiımetine c;in kullanılabilir. Bu takdiı' bu 
vermiştiı. Altı sene sonra biı· ko çöl sahası geni~ bir ziraat nıın
ınite kun.ılmu~ \"e boğazı.ln liL takası haiine gelirilemLse ı.,ıh..· i. 
zıml!elen sondajlar yapılmıştır. yi irva ve iska edilirse çam .,r_ 
Bu :-arcde üç :,.encden daha kı~ manları \'e hay\·an yetiştırilr.tt k 
bir zamanda, kanalın la kib - hu:;;usundıı kabili istifade olur. 
c.:eği istikamet tayin edilınışLir. Bundan başka Akdeniz hn:za. 

Ccb~liit!.ank tiiııeli Cebelütta. sında ı:1emleketlerinde komiir 
rık kayalığmın garbimlc: Tarifa- marleni pek azdır. Esasen büfün 
dan sekiz hlometrC' nwsafedn i~ dünyada yüz elli sene sonra kô
panya arr..zisinde ba~layacak ve mür, sck!:;ea sene sonra ise pct
Tancade Aırika toprağında mün rol madenleri tüketilmiş ol ... c.ak.. 
tehi olacaktı. tır. Cebelhttank. Çanakkale Lo. 

ğazlannda, Nil ve I~on g"bi LlıTüne1in uzunluğu 32 kilometre 
yük nehirlcnn menbalarmdn kt,_ 

derinli~i deniz sathından 370 
metre olacak. tünelin üst kubh" rulacak elektrik santra1ları sayı::. 
kısmı il" denizin dibi arasında as sinde, Alman müheııdisincc 200 

gari 65 ınctre mesaf P bulunacaı,_ 

Lı. Mcydlt'r yüzde dördü aşmaya 
cak. tünC'lde dektriklP i~.~ .. en 
trenler için iki, otomobiller i r;irı 

ele iki yol ayrılacaktı. 

Fransa, h-panyanın teşebhii. 

HÜnü tasvib. tngillı're ise e\'\ clıt 
ınuhalcf«t etti. Sonra tüııdin 

Afrikada lı:;panyol lt~as ınıntakn. 
sında değil, Tanca beynelmilel 
mıntakfü>irıda nihayd bıılmaşı 

\'t' bizz:ıt tünelin de beynelmilel 
bir idart.>y~ tabi tutulması şnrt
larile muhalefetten vaz gl:cli. 

tık plfrn:l?. bazı tadilat yapıla
rak boğa:ccta ~·en iden soııı.laj a mc 
liye:-ine ~iri~ildi. Bu işe 1 ngiliz 
donanmasmın yaı dımı ela lemin 
t>rlildi. Her ~ey yolunda gidet'kPn 
lı:;panya dahili hal'bi ~ıktt. 

Fakat <·konomik, turist il< ''" 
strateji!{ chemiycti çok bıiyıik 

olan Ctıbeliıttaıık tüneli uııutuL 
mamıı)tı. Bu st•fer i~i Alnınıılnr 

ele a ldılrır. l 939 nisanın<lu bir 
,\iman ~irketi general Frat!ko 
lıiiklımetindcn tiind in~aat ina 
ba~lam:ı k ınüsandesinı aldı. Lft_ 
kin 193() harbi Tnrifada ba~I.ı

maktıı olan inşaatı clurdurdıı. 

En fevkalade proje 

Akdcnizc dair projelerin en <'ii
retkiuaıwc.;i H erman ~ocr:el ıı;_ 

mimle oiı· Alman müh<.'ndi. i tn. 
rafından iieri siirülmi.iştür. Bir 
kaç sen" C·\'VCl nazi al~yhtaı i•ğı 

suçu ile bir tecricl kampına k1ı

nulmuş o;an bu miihcndisin iik_ 
rinin üc; kı>[ime ile hiilasası ş•ı _ 

dur: 

Akdenizi ortadan kaldıı m:ı k ! 
Alman rni.ihendbi Akdc:1izin 

kuvvetli b~ırajlar \"aı:;ıtasile eh ar 
denizlerle aliıkaşını kC's .... rck se. 

milyon b c}gir kuvvetinde ol.ırak 
tahmin l'dılen, bir enerji ter.,, ı c. 
<lil<'cek, böylece kömür \'e p~trol 
buhranı k<m;ılnşacaktır. 

Alman mühendisinin planı ş~ı
dur: Atlantiğin . Knr:ldenizin ye 

J{ızıldenizin sulannın karıştığı 

~·erlerde Akrlenizi kapamak, foz. 
la suyu kanallar vasıtasile Sah. 
rnyi Kebire akıtmak suretile Ak 
llenizin ticviyesini iki yüz nwtrC' 
indirmek, Sahrayi Kebire gid<..n 
suların telıehhurunu Akdenıze a 
kan nehirlerin bir kısmı ile kar. 
ııılamak. bu kafi gelmediği za
ınanlarcb P_tlantikten Iüzum:ı ka 
dar su ?lnıak. 

. 
Projenın tatbikııtında karşıla. 

şılacak ~n IJüyi:l< güçlük Cebellit 
tarıkta 11 kilometru uzunluğun. 
da, 350 metre yüksekliğinde ve 
Atlantiğin muazzam tuzyıki~ L, 

boğazdal<i ku\'Yetli cereyanlnr:ı 
mukavemet edecek kuvvettC' bıı 
baraj inşa etmektir. 

Socrgd projesi tatbik edilip ılt: 
nizin ı:;eviyesi '.!00 metre alralnı 
ı·a Akdeniz sahilleri baştan lıaş:ı 
değiRecektır. Altmış kilometre 
genişliğinde bir arazi parçaı;ı Sı
cilyayı Tun usa bağlayacak, : ı 1. 

ta bir ada olmaktan çıkacak. I<ur 
sika ile ~ardenya adaları bil"ll'. 
cek. Aclriyatiğin dörtte liı.<a ka_ 
m lıalin .! gelecektir. 

Bu projenin en büyiik nıuha.lif 
lcri jeologlardır. Onlara gi)r<:, 
::;oe>rgel pl:"ırıının tatbikatı Akde
niz havzasmda yalnız iktısadi 
mii\'azcııcyi değil. jeolojik muva 
zent•yi alt iist edecektir. ftnly.ı 
sahillcri:ıin Yolkanik karakteri 
bö\·le bir" oyuna müsaid değildir. 
nıiitcaclJi 1 yanad clağlann indifa 
etmesin ' en korkulur. 

.\iman nıuhcndisi. projes=n ·n 
30 mily:ır rnar·k sıırfil,. t tb!J.i 

viyesini indirmek Ye böyleC'c ,\ k kabil oh!uğunu tahmin c.t l 1,t _ 
denizi g:ırbde Ye Rarkcl:ı iki hii- dir. K. 
yük göl haline getirm€'k fikrin. 
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20 
Ne zaman artık yetişir diye du· 

racaksm? 
Beni dinle: Amerikayı t erkc><lc 

linı. Avrupa çok güzel bir yermiş, 
oraya gidip yerleşerek mesudane 
ve endişesiz ya.şıyalım. Olmaz mı 
&evgilim?. 

- Onun daha vakti gelmedi. 
- Ne doymak bilmez aclamsm ! 

''Çok kazanmak istiyen h epsini 
kaybeder,, diyen darbı meseli bilmi 
yor musunuz? 

- Ne oldu ssı.na böyle Allah aş· 

- Bu inanılmaz şey! Latife e· 
diyorsunuz galiba, §ef ! 

- Latife etmi'i olmağı pek is
terdbn, fakat maaleS<'f ciddi ko • 
nu!';uyorum. Dediğ m gibi yükı-;ek 

makamların emri. İtaat etmekten 
ba§kn ne yapabilirldirn? Cesaret 
\'C ı;cvk krrmak için bize dnha fe
nasını yapamazlardı. 

SpartQn hayre tle mırıldanıyordu: 
- Anlamıyorum. Bu iş<' aklım 

ıılmıyor. Nasıl olabilir? 
Buring ı;öylcyip söylememek hu. 

-.._fma ! Cebime dolarlar yağdığı za- SU5unda kısa b :· tereddüt geçir -
fliktı:;n sonra, konuştu: 

• 

man bundan ilk istifade edenin sen
don başkası olmadığtm da pek ala 
biliyorsun. Vaziyetinden şikô.yetçi 
olmamahsm. 

- Şikayetçi olur muyum hiç, Bila 
kis ... Fakat korkumun sebebini an
lamakta neden ısrn:- ediyorsun'? 

Al Vud başını salladı : 
- Hayır, olamaz. Ben bir kö

eede oturup rahat rahat para ye· 
tneği istiyecek yaşa gelmedim he
nüz... Sırası gelince senin dediği· 
ni yapar, uzaklara gideriz. 

Genç kadın isyanla haykırdı: 
- Artık yet:.Şmez mi? Sahip 

bulunduğun muazzam serveti de 
• klri e;önnUyor musun? 

Al Vud atıldı: 

- Sus! Bu kadar bağırma ... 
~kalan duyabilir. Onlarm benim 
h'.iyük bir servet sahibi olduğumu 
bilmemeleri lıizmıdır. 

Se5ini biraz daha yavaşlatarak 

devam etti: 
- Ö~renmeleri kıskançlık uyan

dınr ki en çok korktuğum şey de 
budur. 

-ıx-

Poıis şefi Baring, heyecan ve 
teessürünü belli etmemek için e
lindeki kalemle oynayarak: 

Zavallı Tomsonun ölümünün 
bana ne büyük bir darbe vurduğ'u
ııu ııöylemeğe !Uzum yok tabii, 

dtı:'U, Cesur, sadık, vazifesinin a
!5ı:.tl bir gençti. Kahramanca öl
dU. 

Fakat vazifemiz, faydasız tces
stırlerle vakit kaybetmememizi bi· 
~e emrediyor. G'ri;tiğimiz miica· 
de!eye yılmadan, korku nedir bil
meden devam edecek ve mutlaka 
ınuvaffnk olacağız. 

Bu yolda karşıla.sn.cağ-mız en
geller çok bliyük olacaktır. Bu hu
susta sizin kafi bir fikir sahibi ol· 
duğunuzu tahmin etmiyorum. 

- Ne gibi? 
- B' r misal veril'sem nnlars1-

nız: Ohaganı siz tevkif etmiştiniz 
dcğiı mi ? 

Sparton hayretle sordu: 
- Ohngar.r mı? E\•et.. Fakat bu 

8Uale sebep ne? 
- Tevkife çalışmakla beyhude 

tnhmet etmi.5Slııiz. 

- Nasıl? Tevkifhaneden kaçtı 
nır yoksa? 

- Ondan daha alası: Kendi~ini 
serbP.st bıraktılar. Yüksek makam. 
larnı emrile tahliye edildi ve ben 
bu işe sadece seyirci kalabildim! 

- Ynkalamnk için uğ"rnştığınız 

ndamlarm kurdukları §rl1 keyi ve 
f"aalivct taı-zlarını iyicC' biiiyor mu
ı;unuz? 

- Evet hu iddiaday m, 
- Tamamile bilmiyorsunuz her 

halde, çünkü b:Is"ydiniz daha az 
hııyrl'l göstcrcc<'ktiniz. 

O!:ıagan mesele i Uzerindc konu 
salım. Bütün şüpht>ler onun, ş re· 
file tanınmış ve sözüne inanılma
sı lüzım bir liicrar olan Mr. Jako 
bu tehdit etmek ruretile hi· ciı

rüm işlediğini gö<ıPtrriyor. Maz 
nun tevkif ed Eyor. Buraya kndnr 
ic;ler yolunda. faknt. .. 

Haydut şebekesinin kudreti bw 
rnda kendisini gösteıınektedir. Şe
bekenin nüfm:lu, lakin ahlaksız 70· 

vattan bir ço1ct tawd•1;ları vardır. 

Bunları ya hizmt'tlerini g\innck, ya 
suç ı:ıavılahilecek bu hareketlerini 
ifşa edeceği t ehdidini ileri sürl'
rf>k veya para mııkahilinde avu· 
cıınun iı- nde tutmaktadır. 1şte bu 
zcvattnn ne ismini ş-öylem<>k ne de 
şahsını tarif etmek istediğim biri 
Ohagan meselesinde nüfuzunu 

kullandı. 

Al Vu~~.n, Shapı;fl· .. ~.~ ~?z<l~ .~
damlnrndan biri idi. Haydut onu 
me,·kur o:ralimiık if~-'·iyor, a) nı 
zamanda onun kendisini ele ''ere
bilccrk if!jaalta bıılunmac;ından 

korkuyordu. ı 1t'Vzuu bahis nUfuzlu 
adam, Al Vurlun nrzusnu yerine 
gC'frmcğe muvaffak oldu. 

Haydut şebekesi reislerinin mü
racaat cltiklcıi bu nüfuzlu adam
lar umumjyctle, polis şeflf'rile ,.e. 
ya daha iyisi istintak hakim'le iyi 

geçinen bir avukattır. Tc~ebbiisc 

geçtiler mi, bin zahmetle yakala· 
dığımız adam, elerimizin arasın. 

dan kurtulur, gider. 

Sparton h · ddetle söylendi: 
- Fakat bu düpcdiiz vazifeyi 

suıi~timal ! 

Earirıg mukab I<' ı>tı i : 

- Evet, nu ııcb plc fenalığın 

kökünü tahnp elmt'diıe~e her tür
lü haydutlar cürümlerini ceza kor
kuı:ıu nlmaks zın işlemekte denım 
edt>bilirler. J.'aknt bu bö\ le dC'vam 
rdemcz: r.iinldi azmet t k. her teh
likeyi göze alarak şüphelendiğim 

nUfuzlu :-a·. ·yetlPrle de ıığrnşa· 

cağını, sonunda muvaffak olaca
ğız, bundan eminim. 

(J)P\•11111 \ar) 

.47 .. 
Veneclik dilberi: 
- Odama giren yabancırın bir 

kadın olduğunu keşfettim. şe\kct 
lunı, d<'di. çok korkuyorum. 

-.:-\asıl keı:.fettin .. anlat baka~ 
~rrn .. 

Lukreç} a cebinden mendili çr
kardı.~ 

- Odamda bunu buldum. Bu 
mendilin ::;ahibinden ~üpheleniyo · 
rum. 

Sultan !\lurat men.dili a1dı: 
- Bunu kim düşürdü acaba? 
- Papağanımı rehirliyen kimse, 

0 düşürmüştür, ~evketlfun! 
~ 

- Cari}elcrden odana girip çı· 
kan biri i düşürmüş olma ın?! 

- Odama bir tek kadın ıı;irip 

çıkıyor. Ondan da şüphem yok. 

r\1 urat mene.ili gayriihtiyari o
larak koklayınca birden gi.izl('rini 
a;arak bağırdı: 

- Ben bu kokuyu tamyorum. 

Lukreçya: 
- Gü~el fakat kc kin bir leylfık 

koku u .. diye mırıldanrrken, su! 
tan Muradın gözleri falta. ı gibi a· 

çılıyordu. 
Murat neden • bu kokuyu alın· 

ca • birdenbire hiddetlenmişti? 

H A B E R - Akşam Posta!':ı 

7<.0R 
Araba, istasyonun önünde dci

ncrek dun1lı. 
İhtiyar arc.bacı, dizlerini. örtc.n 

eski ve s ıtlcşnıiş deriyi kenara 
çel.ti, yolcu Bay Bohora bavul· 
lan uzaıtı, aldığı paranın üstünü 
iade eder-:k, atım kamçıladı, Hay· 
\·an, bunun iizerine muntazam 
ndımlal"la ilerledi. 

Saat, al:~unun dokuzuydu. Trı · 
nin gelmesine daha kırk beş da 
kika vardı Lokomotif kil k lı~ı.; • 
dakılrn sonra etrafa duman \'C 

buhar kusaı ak gara ~ir cekti 
Bay Bolıor, gişeden aldığı bH •tı 

ihtimamla yeleğinin cebınl.! ) t r· 
leştirdi: ) olrn salonuna girdi, ikı 
ufak ba\'ıııil ayaklarının arasın: 

sıkıf,.tırd ı. 

Salonrh. ) apayanlızdı. Dşaı da 
bir manşandiz treni manen a 
yapmakla meşguldu. 
Bay Bohor hafifçe titredi. Hava 

soguktu "l~ıı k beş dakikalık bir 
bekleme c nbuk geçer. diye dü,.ün· 
dü. 

Parise kadar sürecek olan yol· 
culuk na~ıl olsa iki saatten fazla 
çekmezdi. Hıç olmazsa sıcak !ion· 
paı:tımırn<l:ı tatlı bir uyku kc.,ti· 
rcbilıı di. 

Lakin çok yorgundu. Ağırlaşan 
başı arada sırada öniine düşii • 
yordu. 

Bru ı önilne doğru dü~ünce göz
leri kucağındaki gazete kağıdı· 
na sarılı pakete ilişti. Gazetede, 
yumuşak şapkalı genç bir ada· 
mın r~smi vardı. 

Resmin altında büyük harflerle 
~unlar .r:ızılıydı: · 

"- :109 numaralı tren katili 
• Bagajların biraz ötesinde bir 

gar memt•ru ıslık çalıyordu. 
Büyük saat, muntazam fasıla· 

larl:ı ~aldı, 
Day Bolıor, okumağa devanı 

~t~i: P~~~r.:~,.gi,Ç!cıt.. tr~JllQdJ:4 t~· 
likc .... 

Bay Boihor',"ikfnci mevlü kom· 
partımana oturarak ba vullarıı1ı 
kar.apcn!ıı a !tına yerleştirdi. 

Mendilini kolalı yakasının içi· 
ne sokarnk iki kişilik lrnltuğıı 
uzandı. 
Kompartımanın diğer ucuncla 

uyuyan Riri vardı! B.ıy Bo!·O<' 
yanhz değilrlı. 

Vagonun ışıklan m·ıskclcnmiF· 
ti. 

Bay Bohor diğer yolcuya dik· 
katle baktı; bu. genç bir adar'YJdt· 
koyu renk bir l'lbiscsi vnrdı; yü· 
zü belli olmuyordu. Mavi ışıktan 
müteesir olnıamak için yumuşak 
fört şapkasını gözlerinin üzerine 
kadar çekmişti. 

'- Garı!> §ey! diye mırılchndı. 
!:Ok garıb, tıpkı gazetedeki adam 
Omuz\~ :-ıııı silk<.r€k 
Ammaıl.ı C\'l1amlıyım! 30~ n·ı· 

maral. kat:ır haydı·du hakkın<la 
gazete Föyle ) azıyor .. 

Gö 1-.r.ni kapadı ve uyuklama· 
ga b ı~ladı. 

A t·Jma u'r n· bu dil ün " 

ınc < ı~.ıı yrc ... etti. 
Ya bant"' a tekrar 

k n mı 
"r , . 
1'ren uzun uzun öt rek d• ı

madan bir i ta"V<'n"an gcM:i, 
arad::ın b:raz zam<ın ~ ıı e. tC'k 
r r •arlalarm aıa!':ın a ' l al· 
mağa başladı. Arada s da. dt" 

miryolu güzerzahmda bulunan 
bir B"'· cm ~ölgc i pencC' eye vu· 
nt) or; Bay Bohor Urpermcler 

~C'ciriyordu. 

Hi~siyatma hakim olarak dU

'inme·~e koruldu. 
Korkmnğa hiç bir se-''<"b yok

tu. Karşısında yatan da kendisi 
gibi, alelade bir yolcuydu. 

I<.,ena giyinmemişti mev imin 

serinliğine rağmen pardesüsü 
yoktu, fakat biitün sporcu genç· 
!er pardesüsüz gezmiyorlarmı~· 
dı? 

Belki bir tüccadı? 
Yolcunun bavulsuz olması onu 

Tekrar <-'ndic:eyc düşiirdü ! 
Bay Bohor kuruyan bo v aıınt 

ıslattı ve eli gayri ihtiyari se

yahate çıktığı zaman ceb"nde 
taEndığı tabancasının kabz~ına 

gitti. 
Yabancı horlamağa başlamıc· 

tr. Bay Bohor nefesini horutu· 
larla mukayese etmeğe başladı. 

' Yabancının nefes alışı sürath 
ve daha kısa idi. 
ıJemelC yblcu yalancıktan 1i • 

rulduyordu; a~ılfası ''numara" 
yapıyordu. Bay Bohonı "'Ton· 
f~nya bastırmak istiyordu. Bay 
Bohor ise öyle kolay kolay toı • 
ga.ra basan insanlardan dcgild.i 

Her h mgı bir t hlikeyi kar~ı· 
lamağa lıa?:rdı. Evet, hnzır<lı . 
Yabancı, iki eli dizlerinde, kı

mılduınıyorou. ve bekliyordu.': 
Bay Bo"'or · sabırsızlanmrğa 

başladı. Pnı'İi"e az knlmı tı. 
Yabancı hafifçe kımıld dı. ıl)iz 

tcı i iizcrin Jr ki snğ elini ya\ a ~ 

yukarıya ç km .'c b 1 d \' c 
ketin içine doğru koydu; Buy Bo 
hor, vuvalnrından fırlayan gb 
lerle, cckt•tin altında, elinin bt 
tuğu cismin Reklini t efrik ed • 
bildi. 

Bay Bohorun kolu, müthiş bir 
koıkunu11 t · i a, ın la uz n 1ı 
altı defa , le etli. 

"' 
Tı ·n L. l l ı'l!l ort ·ında dur-

du. Vag • ıı.na do anyolcu \ c m • 
murlar. aynkt , korku an k kc· 
liycn, tab~ncah bır ad m börch ... · 
Ie ı . 

Lakin try Bohorun ııs .hı bo
.,ulmu~tu: b'rnz sonra g"71 ı 'l'i 
açınc:ı, . rab"ncının, kendif:i " hık 
tığını görtlıi. 

Bay :Bchoı. uzanmış olduğu iki 

E:anapC'nın iız rinde is , u ·uk
ltır gibi bir adam } atıyordu; clı 
de c binde1d pipoyu tutuyordu 

P:ıdi5ahn grizdt•si hayretle bakı~ 
yordu. 

Diirdlincü ,;\1urat dayarı;"'11<ı::lı.. 

:\ lcndili bir dal.a kokladıktan son· 
ra: 

- ~imdi cana bu kokuyu ku • 
lamın kadının kim olduğunu gô 

tem·.ğim. d<·di. 

llarcmağasını çağırdı .. Kulağına 
bir ,eyler fnldadı. Arap odadan 
çıkar çıkmaz, Murat, gbzde-.ıne: 

- Sen de şu pt>rdenın arkaı.;ındn 
aklan: Benim kiminle ,.c ncleı 
konu,acağımı dinle! Sakın ~ mi 

~ıkarma! dedi. 
Lukreçya perdenin arka ma gi-

rip saklandı. 
Sultan Murat mendili koynuna 

!<oymuştu. Odanın orta m<la: 
" - Bu mendi' acaba kimin.dir!, 

iiye düşünme?!e lüzum yok. Ben <r 

rıun :ıhihini derhal keşfettim. Şim 
di ona dthıramn kaç hucak oldu
fonu gö:,tereceğim, diye söy leni· 
yordu. 

LlKIEÇY\, PERDENL' 
AHKASI~r'>A T Kfl\11 

GOJU>(? 

. \radan çok r c:mooi.. harem 
.... ~eldi. 

GNırdım 

\ 'c arkadan 

ü er onun en bü} u1
, d mani}dı 

Fakat Lukrec\'a ondan h:.ı h:tr<:ke
ti tı..."llmU) ordu.· 

Padi.ah, i\·lüferi ü'eryu le kar 
şıladı: 

- ~ru n· ·n ç -;ııttı mı bili 
yor mu'>un. "ilüfcr? 

- Ha ır, se\k t1fun 1 b'r rbet 
emredivorsomz, h ın n ıd"p geti· 
reyim. 

- Şerbete ihtı} acım yok. Do ap 
ta.ki kokuları karıştırırken vaktile 

-==---------· ---~---- --

' 

., .. .,,~-"'·~"""""'!!"-'· .. 
., imdi Amrı.rllcncln, • i n üzerin 1c c!nn<ıe d!'nler ~ol:fnlrnı,trr. u:ımı 

Loııdralı bir ı!.ıııso.ı:. k~t ~tınl:;ıU. ı;esmı mlzde ı:lmdi Amerlkada bu dan ı )Dp 

mııldn. şohrct kıı:ıanmış ıtassansayı eı;wrslz. yaparken ı;-öriiyorsunuz. 

ı Bu ıı ı.uada okuyucuınrınıı.ı.ın ga 
z tcmız yanındaki kuponla birlikte 
göndt>rcceklcrl 

E:Vl.ENME 'l'EKLll<~ERl, İŞ ARA 
MA, İŞ VERME, ALIM, SATIM 
ı;ıbl ticari mahıycti haiz oınıynn kU 
çfık il,ınııırı para ız n<' roıunur.) 

Evlenme teklifleri 
70 rrn ayıı·ım \"ar. 37 y~mda

y m. Kumral m. Vjj ut anznm yok 
d nclm, içtimai mziyetim evli iki 

kız kardC' llT'den b Bka da kimsem 
yok. U ak ir gC'llmi ve ev esYası 
o}an b'r bayanla evlenme) i teı- • 
cih ederim. Dul olabilir. Kumral, 
ctin° dolgun, miitmnrip vücutlu 
ve her sc~ d n evvel uysal ve şen 
~ üzlu olma~ ve hi~ ol\ll~a or\.8, 
tal · ni ikmal etmiş bulunmalı<lrr. 
'I'ıt iı 1 r -m zur gl:irmezlerse-
ı c mılcrile birlikte Hnber gazete
s· vnsıtasilc F. N. 18 rumuzuna 
mür ant <>d bilir! r. Gönderile· 
c k r min aynen i de edileceğine 
cm ·n olmalıdırhr. 

iş arayanlar 

* Arap ıuırtıerini oıtir; rtyaziyeye 
vflkıfım, Üniversite mUdavimlyiın. 

Hıı.ftada sekiz saat ders zamanları 

rum. (MUracruıt: Haber gazetesi Y. 
s. Ç.) 12345 

Satılık - Kiralık 
* Ayll.'ipaoada: GUmUşsuyu hasta 

nesi yakınında, arsasından deniz gö 
rUr. Harttaın çıkanlmıştır. inşaata 

manll yok. 8,10Xl6,:i-131 met 
re murabbaı arsa üzerindeki ahşap lk 
ev pazarlıksız 5300 Uraya satılıktır 

BugUn IR !ıra kira getirmektedir. 2:0 
!!raya mUtehiı.mmildlr Müracaat ·Habf' 
gazete.'rtnde "R (!1971 U,. rumuzun~ 
mtlraca 

Müteferrik 
• Doktorlara UAn: 

1 
,a 

6 aydır dlz kapağımda hasıl olıın 

kuru şişten yUrtlyemlyorum. İhtls:ıs• 

olanların ayak Ucretile adreslerini 
adr~ bildirmelen ve muayıme ne
licesl iyi edebileceğine kanaat getirir
se pazarlık yapılacaktır. 

Falih SarıgUzeı mutcmcd sokak 
No. 43 

Aldırını 
Aşağıda nımuzı:ın yazııı olan o 

kuyucularımızın namlarına gelcr 
mektupları ıd:ırebnncmlzdcn aldır-

maları rica olunur. 
(F. F.); (75 Y.Y.) 

aarıf Vekıllığinın 
l,ıs~ hııınci , ikincı sınıf~ 

ra s;z a f< · tapiarı 

1 
çıkmıştır 

na \eıdıgim bir le) lfık )şe::;ını 

hatır adım. Bu kol,udan tekrar ıs
marlamak ı tiyoruın. Bifirı;;in ki. 
ben bu k ku} u çok SC\ erim 

- C. r ) ni? de ço\: scvıyorum. 
SC\kct Om! E k"d n bö}le neti 
kokular li\tfederdiniz.. ~rtık ha· 
tıı ımı sormaz, kokularımı düşün 
m ı o lunuz 

·ıuf in •t mle ·ı boldu. Llh 
tarı ,..,ı-ırna 1 n, lurat sordu:· 

O ko ·udan c:;endc kamışa. 

hir küçuk y1 \ uvll:ı içine hirkaç 
r!"rn'a l,O\· r11 get;r bana. Bu ak 
sam gel l i gana bu kokudarı 

"ilüfer d rhal huzurdan çıktı 

Odnc:1!1a gitti. P dicmhın arzu etti· 
ği kokud1n bir m; d mla b"r yiik 
tik iç"n kO\ up etirdi. 

- Kavanozun içinde pek az kaı 
mıştı. §e\ketlfım! heg:,ini boşalt· 

tını .. 

Nilüfer, koku ve ilesile kendisi 
ne iltıfat ettiğini zannederek mem
nun oluyor \'C padişahın kaı]ısm 

da kırıtıp duruyordu . 

Sultan ~ıurat, 1 'ilüferin getird'· 
ği kokudan kendi eteğine bir dam 
la sürdü .. kokladı .. ve başım sal· 
hyarak: 

- Aynı koku ... diye mırıldandı. 
Nilüfer hfüıl bir şey anlayaıru 

~·ordu. 

Mtlrat birdenbire koynundan 
l üçük mendıli çıkardı: 

- nu mendili nerde dü~ürdüğü
ıü hatırlıyor m~ un? 

Nilüfer. o zamana kadar sebe
'>ini anlayamadığı bu iltifata bir 
denbire şiddete kalbolduğunu ve
padişahın kaşları biranda çatrldr 
ruu görünce şaşının tı. 

Nilüfer için - " anda· yapılacak 
hır tek iş vardı: Mendili inklr «"" 
mek. 



İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra ıfuıde ü'ç defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalaymız.. 
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Maddi ·ve manevi tatlılıktan ifade için kullanılan (ŞEKER GlBl) 
biri tam manayı haiz değildir. Bunu 

HACI BEKiR ŞEKERi GiBi 
suretinde tamamlamalı çilnkil tat denilen mefhum Hacı Bekir 

admda Kemal Mertebcııini buldu 
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Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Kara.köy, Kadıköy, ill 
=:ilif.=!IM= cEıknhıre> NEFts MEYVALI NUGA RmRP.=5 

, ............................ 1 ........... .. 

Türkiye Kızılay Cemiye u 
U.mumı t\'lerkezlnden : 

NUmune ve şartnamesine göre (1885) aded demir portatif karyola 

kapalı zarfla ihale edileceğinden alllkadarıarın mühürlü numuneyi gör· 

mek üzere letanbulda Yeni Postahane civarında Mimarvedad caddesinde 

''Kızılay,. hanında Kızılay deposu direktörltiğilne müracaat etmeleri ve 

kapalı zarfların yüzde on b"Ş nisbetitıdekl teminatla. 7 /1/941 Sair gUnll 
saat on bire kadar me7.ktlr direktör1ül(e tevJil ilan olunur. 

---------

t:.mlak ve E ytanı BanKasından : 
Esas No. Yeri Kıymeti Cınsi 

764 Eminönü çar§I mah. öril.. 
rUcüler kapısı Yağlıkçılar soltak 
eski 33, yeni 5 kUttik 1147, 
pafta. 6, ada 2748, parsel 
91 600.- Kilgir dükkAn 

768 .li:mlnönU biiyilk çareı mah. 
Bodrum han alt kat eski 
yeni 28 taj 28 ada 2792, Ka.glr dUkkılnın 
parsel 55 120.- 1/2 His. 

li56 Beyoğlu eski Panı;altı, ye. 
ni 1nönU mah. eski Afet ye
ni Ültndc solt. eski 18, ye
r.i 31, kütük 412, paftn 53, 

12 M 2 

19 .M 2 

ada 61Z, par::"l 11 1030 KA.glr evin 1/2 Hi. 74 1\f 2 

2186 Eminönü, çarşıyikebir mıı.h. 
Aynacılar sok. eski yeni 14 
tnj H kütük 23.4.4, pafta Kllglr dükkanın 
160 ada 2746 parsel 6 724 5/::lO His. 40 hl 2 

2379 Kumkapı çadırcı Ahmet çe. 
Jebi mah. Tiyatro cnd. e.s-
ki 37 yeni 91, pafta 76, KAglr evin 
ada lı:IS, parsel l!l 616.- 2/6 HL 7i,50 M 2 

2515 EmlnönU Çe!cbi o~lu mah. 
Sabuncu hanı caddesi eski 
yc·ıi 6!1-il küttilt :nı, p:ı!. 

t:ı. 91 ada !:94, par~ l 22 325. 
DUkkAn ve ardiyenin 
S10i38400 H. 2:>J.50 M 2 

2524 K1ğtthıme eski Eyüp ene~ 
desi sünnet ltöprüsü yeni 
h:~ğıthane cad. yeni 60, Binayı havı takriben 300 

120.-

21.-

2M.-

144.SO 

103.20 

65.-

60/1, 60/2 1523.- arsa :M 2 30.60 

2i66 Bevoğlu Tata\·Ja mııh. esld 
Sakızlı yeni h::ısımpaşa so-
lm k eski 2 yeni 239 989.- Ev 

2793 E ninönU Dayahatum Mer-
canağa malı. 

279-1 Çaltmakçılar yokuşu sun. 
bUllü hım alt kat eski ye- KAgir iki odanm 
ni 9, J O 2500.- 3/6 His. 82.50 M 2 

197.80 

500.-

Yukardn adr~sı ve tafsilatı yazılı gayri menkuller açık arttırma usulile 
ve pe§in par!\ ile satılacaktır. 

!hale 13.1.941 pazartesi güniı saat ondadır. l\Iüzayede sırasında. verilen 
bedel mukadder kıymeti geçtil!i takdırde taliplerin depozitoıarım yüzde ).ir
mi nLsbctinde tezyid eylemeleri ve mlihUr kullananların mühürlerini noterden 
tasdik ettirmeleri lAznmlır, 

İşbu enı!W satın alacakiara satış bedelinin bir kısmı mevzuatımız da~ 
iresinde ikraz edileceı"tlnd<'n bu hususta izahat almak istlyenlerin pey akçesi, 
n l!ua tezkeresi ve Uç kıta fotoll'rafla birlikte bildiril<'n ı;Un ve saatte ~ııbe .. 
ınız emlll.k ı;enisine gelmeler!. (S3'1) (11918) 
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Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir T İyatroau 1 

fcp~başı Drn.nı Kı<ımmdu 1 

ı\k~:ım 20.30 da 

Aptal 
Yazan: Ouste~ fsld 

,,,. • )f. 

lı.t:ı,ı ıl t .:dtleslnrl» trnnı ·JI lH'lmınıl'ı 

Giindllz 11 te ÇOCUK OYUNl 
Akşam 20.SO c!n: 

Paşa Hazretleri 
--~o---

Rcı it Rıza T iyatroşu 
HALiDE PIŞKlN be· 

raber. Dıı akşam:. 
~ıımc \K 3 P. \ 'od,·11 
tl' ktidnr H.\LE 
Slnrınnsmda 

. 
Bu /:.ılnısalsiz Radyoları 
Görnzek ve tecrübe etuıel~ 
ı.çın PHILIPS 
satış Iıf ~ığazaların ı ve 
tıc~ntelerini ziyaret edin iz 

19.Jl rlıiHpt •blzeler& lrknlk anluunnd•, ot:,ti}alı ah,ta. 

tttt'yan f•urrrıfundı11 Ye etılcle 'rrıi hir lıımte t(adc edl· 

yor. f'IP'vkal.idtı t4"kômmül ıttrlrilud' dtif,'.;m~ tt'rliLoh fltıt• 

Yf'Alade, bir düimrye ba•maL.1a l1otıf"1>itcu ietaı,·on ,,.,,., 

••rih .-e rürüı,p,üz olarnk ılıonbıl~ktrJir. "TicouaJ"' 

~f'Jiğindta m•mo! op•rlirfrr tll'!' •r•r h:.P•nıtl,trl f~t?fulo• .. 

llnlm1,tar. PbilJp""in )ttıi fndı çok iıbrf"li '" U" lamba.· 

lar1 •aytt nete f"f'rt·~~•o l:'lrfi~:-ıhndan ('tf'k lıÜ\U'-' lrir ra• 

_ .. ""ur IPmlu ıf"dilmiıııtir. l'n k•Jtttf'llJ taJ11,dı1t1 nrnnuıl, 

,.o ... cl1al .. ımı' mtthlı•lrri moıfrra ılil"In <'O .rnrll, ı•u s;ii• 

ul blrn- mumu• rahhr. l'lıi po fabnkaları 111 n11c tim. 

diıe h<lar mı.ti ı;iirülmrmit ırnı;;u tt"lilkrlc ı or k•· 

tlrf~. hf'r ı~"'ke tı}gna \C f'n mVrkülp~3rntltrl. f'U cıı z,. 

lf"tl bflt.: tattria eılf'C"rk rod)ofar ıerfıini htt!ı.cein htti• 

Labına •utdtr. Büyük ıo.u•n.t ,aht'urlcrl t-İİrt~IJ, ycıruru 

bir ~·h~mıdon doıidt1ill gihl hu ll'f'lltnin rbilip9 rufy ..... 

l111rt da. ro mırur lf'knifl)tnlrrin ıııiirf'lır.1i, ''nruen utnf"' 
mıf•n ••'!f'l'tıufe b(i,Je gutk trlıı:il, gnck kallte luba. 

rilt' L.uıunıı.t Lir mÜLf"mnırlirr-t cdi.omıı bnlurıuyoı:: 

TED YATTA .. 

KOLAYLIKLAR 

4. 1.1941 
8.03 Ajan ... 
8.18 Hafif 

program 
8.1; \'em•:, 1 

13 :::; T:tr' <'C Pi. 

ı ı.o,; 'l'iir :<·P l'I. 
1-1.20 Bando 
1 :;.OJ Opc:rt'tlerdr n 

p:.ırçnlar 
J:i,30 l{Oll"C'r 
18,03 ('~7. 
ıs . .ıo Hail< 

'rürklilf'l·I 
l!l.00 Koııııc;ma 
l!l.1.> Zı•Jlı<>k 

hava•·ırı 

19.SO Ajans 
rn. Vi ra .. ıı he,·ctı 
!!fl.1:1 rtnıl,\'O «l:!'t. 
20..ı.; Tal<,imlrı-
21.l:; l{onu~m::ı 
21.:l'I llr'~"~tra 
22.30 \ja•ıq 

22.ilO C'a•h:ınd 

5.1.1941 
9.C3 \ f<ıııs 
fl.IR J\I ır hr. 
9.4S ı enwı, 

Lisk i 
l:!.33 ~I l/ r".ı. 

~rkıhr 
l~!.:;o t\ jnıı<ı 
l:t.o:; Trli: Mırkılar 
l:l.:?"i Orl.eıstra 
ın.c3 Cuz 
18 !jO Sa:z r rrlrri 
1!l.30 Ajuns 
JHA:; r·mııl he~ eti 
20.1;; Zaralı J,. an· 

dl'r pli\lıhr1 
20.30 J{on•ı~ma 

20.-15 Srrilınl'j 
~rltıhr 

21. 1; lfonıı«nın 
21.30 İ<;k•ııı linnv 

\P Mucıır 
nıtı<;U.i!!I 

22.10 l{nbarı• 
ili 11.i;:ı 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugiin sar.t 11 dı>, .\l>şnm 20 de: 
l - Kf5iKANÇLIK 

2 - <' \xt noınon. 

Dev1et DemiryoUan ve Liman1an 
işletnıe Umum idaresi ilanlan 

Muhamm n bedeli 891 llra cııan Muhtcllf eb'nttn i5 adet Gllrgcn dilme 
ıl 5,iGO M :ı gllr "l k ı s 15·1 !l 1 ç r :ım ı:ı ~unu ant (11) on ı i~dı:ı 

J!ııyrl::ırpa~ada gar ''.11 l dalıillnd komı-sy n t r fmdan çılc eksiltme 
usu ille 6'l tın al n::ı ı t r. 

yonrı mUrncrıatıarı 1 zım:lır. 

fı ttıru l ıJ· mu't"'akkat teminat ve 
k ·um gllnü saatine kad r Komıs.. 

Bu i e nıt ~:ırtnam l<'r Komisyondan p1.r z olaral' da!htılmald::ı.dır . 
(12435) 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

KARADENIZ POST ASI 
~.ı ü10 per,.embc gUnkü T aradcniz yolu p . ~ ı y pılmnmıştır. 5.1.941 pa· 

zar gUnkli saat 16 d ı Ka~dc iz yolu poslasma k lkacak (GUncysu) vapuru 
gidiş ve düniışte il Yet n P r nbc po tası isk l !erine de uğnyacaktır. (31) 

ilan tashihi 
Gazetemizin 1.uı41 tarihli nü. hasında inli :ar eden SiJmerbanh. bırlc§ık 

pamuk lpl'ıo;l ve do' ııma f.ıbrlkalarmın knput v iplik :fi.y tııırx hakkındaki 

ilAnında Erc0 li ipil tlorlnin €9~ kuru olanı::ım num 
v n ~7 olamlt yanlı ne r"dil ll gör\llmU tür. h ' • taslı 


