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Bugün saat 17 den ,ftbaren· 

Şekerin kilosuna 10 
kuruş zam edildi 

MuhteMel bir hileyi önlemek için 
bütün tedbirler ahnmış bulunnyor 

ka~~ •abalı ~t 11 de ikt.at ve
§irlce ~den TUrk teker fabrikaları 
kil tine gelen bir emirle ıekerin 
b:iı:una. 10 kuruı zammedildiği 
~o llrllın14U~. Bu emir aynca rad· 
~ de il~ edllmiftlr. Fiatlara 
iar ta edllrn~ının aeb~bl, allkadar
Paııcar raf~dan blldirildtğine söre 
ıu fıatlannın yükaelUlmeaine zum gö ··ı 
?lladdel :U mesl ve hariçten gelen 
Şeke enn Pahalılanmuıdrr. 

Uıerin r eirketlne gelen bu emir 
Çile~e ;~gUn derhal faaliyete ge
daki litUn depo \'e mağıızalar
ıı..ı~ker stoklarının te11bitine 
teken ıştır. Bunun için de elinde 
vernıe ~olan herkes beyanname 
rıar b se mecbur tutulmuetur. Es
llıefe ~ btyannameleri hemen vcr
ııarnede 8 ! arnııtır. Aynca beya.n
ceıc kı miktarlar kontrol edile
tlter~ed bundan sonra bu miktarlar 
baırna en rnaı aahiblcrlnden kllo 
---on kurt\§ geri alınacaktır. 

Yalnız bu arada bazı kimselerin 
ellerindeki mallan ekaik gösterip 
geri kalan kısımlan wlamamala
n için de ali.kadarlarm llzunıe • 
len tedbirleri almaları b6klenmek
tedir. 

$eker ~rketi bu~n saat H de 
emir ıe-tir gelmes bütün depola· 
rındaki mallan satı~ hazır bu· 
lundurmuştur. 

Tücar ve esnafa mal verilmek 
suretile ve şehirde şeker buhranı 
tamamen önlenmiştir. Şirket top· 
tan olan toz ~keri 35 ve ke&neyi 
38. kuruştan vermektedir. 

Yaptığımız tahkikata göre, ha
len şirketin lstanbuldaki depola· 
rında 1200 ton şeker vardır. 1000 
ton Samsundan ve 300 ton da Es· 
kişehirclen şehrimize gelmek üzere 
yola çıkanlmı~tır. Böylelikle şeh· 
rimizin bir aylık ~ker stoku tc· 
min edilmiştir. 

Yardınzcı öğretmen 
ilıtiyacı kalniadı 
Mevcut yardımcılar 
nıürakab.e alhnda 

sıkı bir 
tutulacak 

İhtiyaca kAf' ·•v 
lllek ·· " 1 C?grelınen yetiştir· 
fında~z~~e Maarıf ~·ekilliği tara
bugün 

0 
ınan t.edbırler sayesinde 

de t .. k rta te~rı-::at mue·seielerın· 
ıiJ:nruf çe .. t~rıh coğrafya gibi ders 
İstihde en ıçın ) ardımcı öğretmen 
trııst amına artı~ lüzum kalma· 
rind~k· Yalnız dığer ders zümrele
lel')e k 1 açık dersler asil öğretmen· 
det d apatıhncaya kadar bir müd
den i a~a rar~ımcı öğ:-etmenlcr
~ edılecektir. Bu müd· 

. Romanya krah 
ltalyaya qıtmevecek 
r Ninıresmt Alman ajansı tara
ından R }( omanya kralı majeste 

l' arolun Yakın bir zamanda İtal
a~ ziyaret edeceği yaıılmıgtı. 

h .u. habere göre krala Romanya 
arıcıve k " nazın Bay Gafcnko refa-
at edecekti. 

l:Ialbukl Romanyada iyi maliı.
~ alan mahafil, Romanya hU

darının yalını veya harlcl~·e 
~e birlikte Italya; a seyahat 
~l>'T' yapmaması nıeselC'slntn he

uz bir kere blle menuba.ha olma
dıftnı llÖ~ektedir . , 

det zarfında da bu gibi öğretmen· 
!erden iyi bir 'şekilde istifade olu· 
nabiltnc i için inha ederken bazı 
kayıtlar gôıonündc tutulacaktır. 

Yardımcı oğıetmen intihabında 
ewela Y.okul mezunlarından isti· 
fade edilecek, yükse~ okullar rne· 
zunlarmdan yardımo öğretmen 
alınmadığı takdirde namzetler U· 
nivcrsitenin öğretmen yeti-::tiren 
şubelerine t-n az iki söme.str :. de· 

(De\·amı ı inci aa;,'fada) 

Balkan kros 
birincihkleri 

Geri bırakılmıyacak 
l .stanbul 4 ( A.A.) - Beden 

t~rbiye.;i genel direktörlüğü atle
tızm federasyonu tarafından ter· 
t~p. edilen Balkan kros birincilikle
rının geri bırakıldığı hakkında 
bazı Türk ve yabancı gazetelerde 
çıkan ve Atina radyosunda söyle· 
nen haberlerin aslı yoktur. 
Haber aldığımıza göre, Balkan 

kro~ biri ncilik!eri 2-l mart pazar 
&.Unu HeybeliırJada icra edilecek· 
tıt Tiirk mılli takımını ıe,til < -
den altı atlet dünden itibaren <ı l 
çılan kampta çahpalanna. bltia· 
lftlllardır. 

KURUi 

111 

1 ar 
a , , 

A 

Viborg müdafaası 
Finle~e ağır 

zayiata mal oldu. 

Hudutta muazzam 
tayyare meydanları 
ve hava karargah
ları inşa ediliyor 
Fl"'•wca Lö Tan ~teıine 

Londndan bildirilditine s&re, 
Ahmnyuım Danimarka hududu 
boyunca yapbfı iıtihklml9l> Ko. 
penhq efkin umumiyeaini ala
kadar etmektedir. Almanlar Da· 
nimarkalılarvı yapıhmt itleri ıör 
melerine mıani olabilmek için hu. 
ıuıi tedbirler almaktadırlar. Ni. 
tekim Berline Plen Teya Berlin. 
den s.ı- İf adamlarmın hi~ IMri 
kan yolundan gidememekte .,. 
VamemİIİMle .. lelMlm.k ~in de
nia )'Olunu tercihe mecbur tutul. 
mütadar. 

..... 

Yeni beton istihkamlar kurul.madığı için 
Harp açıkta yapılıyor 

Viborg 
henüz 
düşmedi 

1864 senesinde Almanlar tara
fından inal ectilmiı ve ıon wyük 
harpten ıonra da Danimarkaya 
iade edilmemiı olan, Danimanca
nrn Flenıburr ıehri tamrunen 
tahkim olunmuıtur. 

Bu mmtakada çalışan i~~iler 

Londra (Radyo, saat IS) _ • ki bunların hepıi Bavyeralıdır • 
Helsinkidcn bugün öğleden sonra Dikenli çelik tellerle bir de müı
alınan haberlere göre, Viborgun tahkem hat tesiı ebniıler ve bu 
mühim bir kısmı henüz Finlerin nuntakanm Alman toprakları da. 
elinde bulunmaktadır ve şehir ta- bilinde bulunan kıımmda tayyare 
mamile düşmü5 değildir. meydanlan ve hava kara-ahlan • • • •• 

S1okholm, 4 (A. A.) _ SoYyet- inta etmitlerdit. 
lerin berzahın garbinde çabuk i- Bu itler için kullanıbn amele 
krlcıncleri burada hayret uyan- ve iıçilerin yekUnu yakında ,T.&" -
dırınıştır. Bunun bir sebebi hiç mi bin kiıiye balii olacaktır. 
§ilph"f'iz Finlerin geride inşa edi- Flenıburı deniz tayyareleri i
len betonların kun.ımumı temin çin bir Üı haline ve miihim bir 

_ iç::ı 'Mannerlıaym battmm buı böl- torpil atölyesi tekli.'le ıokulmuı-
gclerinde her ne pahıİ.t!ma olursa 1 tu... . 
olsun müdafaaya kar&; vererek lnıilizce Deyli Teleirnf araze. 
fazla z:aylat vermi.§ c;Jmalandrr. teainin Kopenhag muhabirine gö. 
Öyle vakalar kaydediliyor ki Fin- re Danimarkalı ıalihiyettar me
ler, yeni betonların çekmesini te- hafilin kanaati bu Ahiıan hazır. 
m·n m:ıksadile, tahrib edilen mev- hklannın timalden ıelecek bir 
zilC'r Uzcrinde açıkta muharebe 
etmişlerdir. Fin zayiatınm bu au
retle fimdiye kadar' kayde4ilmedi)< 
tekilde ağır olduğu .bildirilmekte
dir. Sto~holmda bu zayiat 17 bin 
olarak hesab edilmektedir: Çok ta
ze olan yeni betonların ne dere-

(Devamı % inci .. yfada) 

tehlikeyi, brr taarnızu önLemek, 
yahut Almanyanm Danimarkaya 
karıı muhtemel turnız hareketi 
için bir üı h~lamak gayesine 
matuf olduğu merkezindedir. An
cak· Almanyanın ıimalde hanri 
memleketin kenc!iıine taarruzda 
bulunacağı ihtimalini göz önünde 
tuttuğu merak olunul'. 

Al-nanya'nın sulh 
şartlarında neler var? 

, .............................. .. 
"Koyopan,, 
Tacı 

Macera ve •ergü:qt 
romanlarının en me
raklı ve en heyecanlı 

Sumner Vels'e verilen plan 
Almanyanın lngiliz 

olduğunu bir 
hakimiyetini 
kere daha 

yıkmak azminde 
gösteriyor 
( Y azııı 2 inci aayfad•)l 

olanlarından biri 

BUGüN 
4 üncü sayfamızda 

okuyunuz 



ing·ı ere sa il er·n
lman 

tay are erı 
Balıkçı gemilermc bu 
sefer taarruz edilmedi 

Londra, 4 ( A.A.) - lngıliz ba· 
lıkç:ı gem'lerl iki Alman tayyare 
sinin şimalden . iki tan•arenin de 
cenuptan ge erek Şir c \ annda 
İngiliz sa ıılleri u .. e. ınde u;tukla 
nnı görmüşlerdir. Sahil batarya 
lan bunları dcfetmi tir. Almar 
tayyare'e:i balı1{ ı g ... m·lerine ta· 
arruz c.tm m· •crdır. 

Bitaraflıaın ihlali 
dolayısile 

elcı:<a n1 tbuaıı 
a eş pes(. r ü 1 r 

Alman harc.ieti 
müsam~ha ile 

karşılanmıyncak 
Bruksel, 4 ( A.A.) - Le Suvar 

gazetesine gore, Be!çika avcı tay 
yareleri dün yabancı tayyarelerı 

defetmı~lerdir. 
La Gazetta diyor ki: 
Yapılan hareket hakikaten çir

kindır. Bu kabil ahvalde sükfıneti· 
rnizin muhafaza ı her zamandan 
ziyade la.zun olmakla beraber, böy 
le bir taarruz ancak "cinayet., k~ 
limesile ıfade edılebilir. 
' lndenpendance Belge yazıyor: 

Alman htiktlmetine, bı.ı hareket· 
leri müsamaha i c kar<iılayamıya· 
cağımızı milli şeref namına beyan 
ederiz. 

Amerikadan müttefikle
re yapılabilecek 

yardım 
N evyork, 4 ( A.A.J - Gallup 

enstitüsü tarafından yapılan bir 
p!ebisite Gö.e Amerikalıların yüz· 
de 55 i mutteiiklere yapılacak ik· 
razlann arttınlmasma taraf tar ve 
harpte nihai zaferin bu tedbire 
bağlı bulunduğu fikrindedir. 

lngi iz 
me osu 

Filistin meselesi müza
kere edilecek 

Londra, 4 ( A.A.) - Parlamen· 
to bu hafta beş gün toplanacaktır. 
Çarşamba gtiniı Noel Baker işçi 

partisi namına bir takrir vererc!.> 
hükfuneti Fılistin siyasetini ten· 
kid edecek ve yahudılere iüzumun 
dan fazla Arap toprai:rı satılmak 

suretile haksızlık yapıldığım bil· 
dlrecektir. 

Bu takrire müstemlekeler nazın 
Makdonald cevap vererek haksız· 
Iık mevcut olmadı;ını ve esasen 
Araplarla yahudilerin ellerinde bu 
lunacak arazi meselesinin acele 
halline lüzum olduğunu .beyan c
aecektir. 

•• e 
n re 

a hü <0 10 i el ç ıka sef ; r ı ne 
t essürl r;ni b td ird ı 

Berlin, 4 ( A.A.) - Alman hü 

• funeti, bir Alman bom'lardıman 

tayyaresi tarafından Be!çika üze· 

rinde bir Belçika avcı tayyaresi 

nin dü .. ürülme i hadis si hakkın 

iman 
pro~a andası 

da Belçika sefirine teessürlerini 
">ildirmiştir • 

Gece burada neşredilen resmi 
teb.iğde Belçika tanaresinin yan 
' ışlıkla lngiliz ta~'Yaresi zannedil· 
l 'i bildirilmcktooir. 

ıborg hemüz 
düşnıeaı 

Belçika hudutlarında (Baştara ı 1 ind sayfada ) 
. dd tl f r t f ce mul:avim olacaklan da merak 

§ e e aa ıye e ~eç • ooilmektcdir. Vilpurl fnciasınm ikı 
Brukscl, 4 ( A.A.) - l ender. ı b 1 b b' d . Ad eksik 

b ld. 'ld _ b' .. dd :ış ıca sc e ı §U ur. ıım 
ı ın •gıne gore, ır mu ette ~ t , ., liği 

. h d d . d 1 l lu•, op c.UUA • 
ben Alm::ın u u u cı~arın. a' r L Lt:ıt \' .ı:. . ı BiR MÜDA 
Belçika hudutlarında muttefıkle • AA 1\1.f:.VZll H.AZIRLIYOH 
aleyhinde şidd;:!t i propaganda ya Hel in1a, 4 (A.A.) - Bırio. 
pılmaktıdır. Po ta kutularından ınıf bır cuzutam teıftkki edilen 
Hamburgda Falkenverlag m::ıtb::ı::ı &4 üncü Sovyet tank lıva:ıuırn ta 
smda tabedilmiş beyannameler rıbı, sade o.an taKat strateji~' 

iyi bır şekılde tatbiki dolayısıı 
çıkmaktadır. Bu beyanname!erde adetçe faik bir dü)man üzcrindı 
lngiltereye şiddetle hücum edil tesirıni go:ıtcren Fin harp metodu 
mcktedir. nun kla fa misali addedıımcktediı 

ir d.. üğün ko ar 
dı "' ı pani 

Bir duba devrildi ; 26 
Çinli ö!dü 

Şanghay, ' ( A.A.) - Bir hava· 
tehlikesi ısareti verilmesi üzerine 
Ning·Po limanına girmekte olan 
bir duba üzerınde husule gelen 
panik o kadar şiddetli olm.ı~tur 

ki duba yatmış ve 300 Çinli suya 
dlişmliııtOr. 26 Çınlinin boğuldur,'U 
zannedilmektedir. 

in ız ab . 
tarşıs nd 

{ası 

lta1y 
Roma m tbuatı hid

detli gözüküyor 
Roma, 4 ( A.A.) - Bütün gaze· 

teler, ilk sayfalarında İngiliz ab 
lulrnsına karşı ltalya tarafın:ian 
gönderilen prote ... to nota~mı teba· 
rüz ettirmektedirler. 

Matbuat, hukukudOvel kaidele
rine bir tecavüz mahiyetinde te· 
lfikki edi en İngiliz tedbirlerine 
karşı enerjik bir lisan kul'anma·~· 
ta ve bu vahim tedbirlerin iki 
memleket arasındaki iUis:ıdi ve 
siyasi münasebetleri sekteye u~ra· 
tacak mahiyette olduğunu kaydey· 
'emektedir. 

Nota hakkında tefsirlerde bulu· 
nan yegftne gazete olan Tevere, 
lngiliz - Italyan münasebetlerinin 
şimdiki safhası ne şekilde inkişaf 
ederse et in iyice bilinen bir ~Y 
varsa o da hesap defterinin açık 
bulunduğu ve lta!yanın da hesap· 
lan günü gününe tuttu''';.ı kcyfiye· 
ti oldubrunu yazmah."iadır. 

Kareli cephesinde hareket har· 
bi o kadar geniş bir mikyasta ya 
pılrnaktadır kı cephe hattını te~bit 
etmenin imkanı aruk kalmamıştıı 
Yüksek Fın kumanda heyeti Sov 
yetlerm yeni fırkalar sevketmıyt> 
cek hale gelecekten zamanın ya 
kın olduğu kanaatındedır. Bunuı 
ıçindir kı sevKulc .. yş hıçbır ehem 
mıreti olmıyan Viıpunnin muda 
.aa ma devam edilmektedir. 

Fin kıtaları Viıpurinin şımalt> 
garbisi ildeki me, - .. .!re yer !eşmek 
tedirler. Mannerhaym hattının bıı 
ısınım te)kıl eden bu mevzileı 

..}imolayı Elisenvaraya bağlı~·an 
demiryolunu himaye etmektedır. 

Viipurinin sukutu dahilden zıya 
de Fmlunda haricinde akisle 
bıralmcaktır. 

Bu s~bcb!e Viipurinin sukutu 
nun harbin devamı Gzerinde yapa 
cağı tesirlere dair san zaman!arda 
bazı Alman organlan ta. a.mdaı 
çıkan lan şayialar hil' .funet. m~i· 
kezinin iyı haber alan mahfıllenn 
de hayret uyandırmaktadır. Aynı 
mahfillerde bu ş:ıyialarla Viipuri 
nin sukutundan sonra ha-ekfıtm 
durması ihtimaline dair yapılan 
tclkin'.er arasında bir mlina.oebet 
rrörülme'ctedir. Fakat Fin efld\nu· 
~umiyc. i böyle bir ihtimali kafr 
yen derpiş cylememektedir. 

t yi haber alan mahfillerde tah 
min edildiğine göre şehrin şimali 
v.arbi inde yapılan rical hareketi· 
ni müte:ı!.;ip Vuski ve So\ranto 
mevzilerini de i~ine alacak olan 
yeni bir rnukayemet hattı tesiş 
e1ileccktir. 

a rd ımcı öğretmen 

ı f 1acı kalmadı 
( Baıtarnfı 1 incide) 

vam etmiş lise mezunlarından se· 
çi:ec~ktir. Bunların da şubelerile 
alakalı derslere inha edilmesi 1~· 
zımdır. . 

450 A rap siyasini 
tahliye edildi 

r J aponya harp masraf
larını Çinden çıkarıyor 

Bu gibilerin irihası yapılmadan 
önce. mezun o!duğu lisetlen, gizli 
olarak, umumi bilgisi ve karakteri 
hakkında yardımcı öğretmenliğe 
elverişli o'.up olmadığı sorulacak, 
alınan CC\ ap inha evrakına rapte· 
dilecektir. Lise idareleri bu sor· 
~ya ce\rap verirken çok dikkatlı 
olacak! ardır. 

Iludlls, 4 CA. A.) - Fllfstinde 
tıtıkUm suren sUkfın ve emniyet 
dolnyı:sile bükUmet 450 siyıı.si A
:rnb mcvkufunu tahliye cbnişt.ir. 
Dlğor ta.raftan, manda arazisi 

il.ıerlnde hnynt §art.l:unım ıslahı 

ve rofnhm temini için umumi bir 
pl!n hazırlanmıştır. 

e 
lr eknüt edilmiş amir&!

ler tekrar iş ba ına 
· geliyor 

Londnı., 4 (A. A.) - Bahriye 
ııez:ı.roti, bundan böyle fılo aıni

rallerinin knydı hayat §ar • 
We vnzifede kalac:ıklarmı ve 

Tokyo, 4 ( A.A.) - Diyet mec· 
!isinde maliye nazın, Sakuranşi 

muhtelif suallere cevap vererek 
işgal edilen Çindeki tabii menba· 
lann işleti'mesi ile harp ma"rafla· 
nnm kolayca karşılanabilecezini 
söylemiştir. 

Nazır bu ma.ırafın muazzam ol· 
duğunu teslim etm~le beraber 

Prens Konoyenin p'anlarına göre 
Japonya, Man;uri \'e Çin ara3ın· 
da yapılacak tesriki mesainin de 
muazzam olduğunu bildirmi~tir. 

Litvanyada oturan Al
manlar memleketlerine 

dönüyor 
evvelce tckaO.t cdllmi;; olanla- Kaun::ı , 4 (A.A.) - Haber 
nn da tekrar filli hizmete alm.n- nlındığına göre Litvany~da otu • 
caklıı.rını bllcllrm1,~. Bu kua.r n- ran ve bUyük b'r kıısmmı milta
zerlne. a.m.lnl Jh.nri OUver, Slr ha«s•slar te ' ·ı eden b1f"$·ık Al 
Osınond Debrok, Slr Roger l{cyı!, Il"'.anlar, mc-ml •k tlc~inr: d nn,ek 
~ir Fredrik F& vo Slr P..ejinald için &rlin hükCimctinden emir 
ı "':rar ~ g eleceklerdir, l ahmşlardu 

Er.asen öjretmenlik evsafını. 
raiz olup da kadro zarureti dolayı 
ile yardımcı öğretmen obrak ça 

h5tırılan öğretmenler m~stesna 
dığer yardıın::ı öl!,rctmcnte;ın çal_ış 
tmlm:?.larında bazı no1~taıara dık· 
kat edilecektir. Yardımcı öğret 
n1":1ler: bi'gi. m tod, otorite \'e 
talebe ile mü"lreoct bakımından 
ıkı b:r kontrol a'.tında bulundu· 
ru1acaktır. 

Okulda ayni ders zOmresinden 
::ı ı! ö~retmen varsa bu ö~rctrnen· 
ler, )ardımcı ö~retmen1erin ders 
".)anlarını t~lebeye yaptırmakta 
v:ııif -1e~i, ınctod'an kontrol etmek 
hu ·u unda o!,ul müdürlerine yar· 
Jrm ed"c~!de·dir. 

O!;:ul roüdürle:i ayni zümreden 
ders okutan } ard101C1 ve a~ıl öğ· 
r tm nl<>ri fitk "ık top'aya 21· bu 
11 ~-ur\~rm vazı~elcrine istı\ 'Ul"le• 
verme hususunda tedbirler alacak· 
tardır. Yardımcı öğretmenlerle i ş 
bırliği yapmak hususunda asıl 

er0 a raba a ı 
tevkif edildi 

Yahudilerin elinden alınan serveti 
kendisine mal etmekten suçlu 

"Deyli rı.ıeyl,, gazetesinin bildirdiğine göre Prag 
Gestapo şefi olan ve H im!erin akrabasından bulu· 
nan Alfred Klayn ve onun mesai arkadaşı tevkif 
.xlilrnişlerdir. 

sap sorulamıyacağinı ıannetmi~ ve bfiyük bir c::ıe

caretle bu işi yapmıştır. 

Bunda o kadar da ileri gitmiştir ki nihayet 

nazan d ikkati tamam.ile Ustilne c:elbetmiş yalnız 

kendisinin değil on meslektaşının da kendisile bir

likte suç ortağı olarak tevkif edilmelerine sebeb 

olmuştur. 

Suçlan, malik olduktan her şeyi ellerinden 
alman Musevılerin servet ve emlakini kendi üst· 
!erine geçirmekti. Himlerin yakın akrabası olan 
Klayn bu akrabalığa güvenerek kendisinden he-

openhag sokHkJarında 
a gıcıhır nümayiş yaptı 

Kopenhagda atlı ve yaya polis tarafından güç
ük!e tutulan büyük bir nümayiş yapılmıştır. 

Lokanta ve kahye garsonlannın da iştirak et· 
t(lgi bu nümayiş kömür eksikliğinden dolayı ışık 
ve ısınmak için kullanılan kömürden tasarruf 
gayesile, kahve restoranların gece yansından son· 
ra kapanması kararını protesto rnaksadile yapıl· 
mıştır. 

Nümayişçiler Kopenhagın bütün kahve resto· 
an ve varyete çalgıcılarıdır. Bunlar bir meydan· 

da toplanmı~lar, bir tabur hali nde Kopenhag so
kaklarında bağınp r;ağrraı'ak dolaşmışlardır. 

Almanya'nın sulh 
şar~larınd a neler var? 

Sumner Vels'e verilen plan 
Almanyanın lngilız 

olduğunu bir 
ıakimiyetıni yıkmak azminde 
kere da a gösteriyor 

Amsterdam 4 (A.A.) - Telgraf 
.,;azetesinin Berlindeki muhabirı 
~ansölye H itlerin Surnner V:else 
Alman harp gayeleri hakkında 
beş şartı ihtiva eden bir program 
\'erdiğini bildirmektedir. . Muha· 
bire nazara n Führer Almanyanm 
bu şartlarla silfilıları bırakmağa 
funade oldut'llllu söylemiştir: 

1 - Berlin, Bohemya, M()' 
ravya ve Polonya üzerindeki 
miirakabe ve tazyikine devam 
edecektir. 

2 - l ngilttre l skandinavya 
da entrika y3pmak ve n;J/u.:::r 
nı' kullanmaktan ı1a::gc,ccek 
lir. 

3 - lngilizlerin Malta, Ct· 
belültarık ve S ingapurdaki 
ıekavet ocakları ortadan kalk· 
malıdır. 

4 - Almanya orta Avrupa· 
daki tiyasclindc Monroı prcn 
&ipini tatbik edecektir, 

5 - Almauya eski müstcm 
lekelerini alacaktır. 

Führerin nutkuyla Alman mat· 
buatı neşriyatının hul~sası olan 
bu programda r eni hiçbir şey yok 
tur. 

İkinci mldd~. nazilerin mcsuli· 
yetini daima Ingiltereye yüklemek 
istedikleri Finldndiya harbine 
doi!rudan doğruya bir telmihtir. 

Üçüncü şart B itlerin İngiltere· 
yi yıkmağa azmettiğini göster-
mektedir. 

Almanyamn doı;u ·cenup Av· 
rupasile orta Avnıpada hA.kim 
bir nüfuz tesis etmek istediğini 
gösteren dördüncü şart Almanya· 
nın 1933 denberi i!ed sürdüğü bir 
istektir. 

Hitlerin Vclsle yaptJğı mülaknt 
ta Amerikanın Berlin büyük elçi· 
sinin ba~ına dönme-sini ısrarla 
rica ettiği bildirilmektedir. 

Keza, H esle mareşal Goringin 
de Vclsin dün!tü zirareti esnac;ın· 
da ycl·ardaki şart!arı izah ve bu 
ş:ırtlar üzerinde ısrar için el1crin· 
den geleni yaptıkları bildiriHyor. 
Buiıunla bera'>er. Röyter ajan· 

sının istihbanna göre, Velsin ha· 
reketi mıina~ebetile d aha sarih 
bir tebliğin neşrine intizar edil 

öğretmenden blıi memur edilecek 
tir. 

Bunda n eonra öğretmenler mn 
~akabe altmda tutt.ılacak, aczi ve 
~ah görü'en!crh va;:;ifolerine ror 
veril.mes;i iQn vek.ill •• yazilacak· 
tır 

mektedir. nıt. Hn iki sulh ıartı ara.n11 • 
da ifade itibarile bir btnzerlilı 
bulunmamakla beraber bunla· 
rın ihtiva elliği esasların aşa
lı yukarı biribirini tamamla
yıcı esaslar oldutuna nazarı 
dikkati celbtderiz. 

NOT: 
Hitlerin Alman harp gay~ 

leri hakkında Sumtıer Velst 
verdiği sullı şartlarına dair 
evvelce aldığımız haberleri ü
çüncü sayf amııda bulacak.sı· 

Sovyet Rusyada iki 
Alman fırkası var! 
Londra (Radyo saat 18) - Londraya gelen 

haberlere göre, Rusyanı n cenup topraklarında 
iki fırka Alman askeri bulunmaktadır. Bunun, 
Rusya tarafından nasıl izah edileceği alaka U" ~ 
yandırmakta dır. 

..... ,,.,., .. o:ro ~11/'-'~ p 

.... ~IC tN MUl A'11 ! ~\\1~ on o s. 
MA LK IH Ol\. I .il. ..... -- --==-• 

Burhan Cahit, tramvayların en çok 40 otomobillerin en çolc 
30 ki!omctre sür'atle gidebilecekleri hakkındaki belediye kararıf\o 
dan bahsederek göyle diyor: 

"Otomobil tramvaydan ıür'atlidir. Tramvayı ıeçmek için oto
mobilin en a§ağı 60 kilometre gitmesi llzımdır. Şehir ' içinde ot<>" 
mob:Ilcr bu s lir'atten 30 kilomet reden fazla gidemezlcree tramva)' 
yollan üzerinde tırtıl kervanı ıcklinde bir otomobil yığını gör
mek mümkündür." 

Muharrir bir yasağın illnından nvel tatbik kabiliyetinin dU~U
nülmesi iktiza ettiğini tebarüz ettiriyor. 

AKŞAM~[ _,_I 
-· --·---·- -·-- _______ .., ____ --

Beıinci ıayfada, Yahya Kemal "Gece" h.tlığı altında t" 
türi OC§retmiıtir: 

Kandilli yüzerken uykularda, 
Mehtabı ıürükeldik ıularda. 

Ba yoldu parıldıyan ıilmütten. 
Gittik, bahıaçmadık döaüıten. 

Hülyl tepeler, hayli •'açlar ... 
Durıun ıuda dinlenen ,.aınaçlar-

Mevıim aonu öyle bir zaman 1d. 
Gaip bir môıiln7di .ankt 

cı....ı., by°llolmllpa nUt., 
RA7' waa ..,,,.cı- pfaJda. 
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; a~ııı~r:ır,mt?ar 
Sovyetler yeni bir 
rnüşkilat kar_şısında 
ifnftj 1 T ~yyare bombaları 1 
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İçindeki paralar senin olsun. 
Bnna, meseleyi isbat için §U çan.. 
tadaki marka ile içindeki mektup 
lfi.zım. 

Genç zabit, dunnatIUJ, bafır • 
mıştı: 

~aı&=tnoae~ ıle kırılan buzlar 
,Dahiliye Vekaleti yeni bir ta. 

nı.ırnıe, bütün memurlaıın işleri 
b~şına vaktinde gelmelerini, her 
gunkü evrakın günü gününe çı. 
karılmasını ve bundan yalnız me
~Urlann değil şefler ve ııube mil. 
dür muavinlerinin de meı'ul tu· 
tulacaklannı bu emir hiHifına ha. 
tcket eden ~emur, şef ve al!ka • 
~arların şiddetle cezalandırılacak. 
arını bildirmhtir. 

• Şlşbnncde eski LQnapark bahçe 
Binde yapılacak tiyatronun plan re l'lrojelcri hazırlanmnktadır. Be
dediye, bu husU!ta 939 bfitçesln -
~slsat mevcut olduğundan, 
~ b mayıstan evvel mUnalı:Ma
d a koyacaktır. Tiyatronun altm • 
bakı kuleye giden asfalt cadde 
azı binaların lstlınl6.kl suretlle 

genfşletılcccılıtlr. 

ta• Şc!ıJr Mecllııt yeni ıeyrtaefer 
liınatnamesine bilhassa ehem • 

:ıYet verdiğinden bu Wlmatna • 
Ilı eyıe Yenl belediye zabıtası tali
~;:amesuıın mtltebakJ mnddele
,..,,_ rnUzakeresinl nlsruı toplantı. 
..... bırakmıştır. 

eil~kehlr Meclisinden a>nlnn 18 ki
re:. rnuhtelij encümen ıeyrUse • 
b" l§~erl hakkındaki tetklklerlnl 1tlrrnıştır. 

ra~taıyıuııu t&ratuıdan 1antrcı. Ka 
u tnevkl.1nde yapılan ba.trtyat 

~ıtıda toprak altında Atrodltin 
•e heykeuerı ~Ydana çılu.nlmıf 
1ttthbunıa.r htlk~hn"tçe lzmlr müzesi 

az edilen .Yerde muııatua aıtma 
~duıı~lı. 

bçet Uz bu husuata cazetecllere 
~rı aöytemlotır: 
ll.ltlJt~ B,~&Unlerde efkA.rıumuml)'leyt 
beyke~~~ eden ''Atrodlt.,l tuvtr eden 
tnakta lzmtr mUzcalnde bulun· 
llu 1 dır. Bunlar birer oaheaerdlrler. 
taru:barıa beylte!!crı müzeden çıkn· 
llıUze KUltU park clvanı:ıda bulunan 
cııı_,.!er Cllddeainııı et.rafına dl%:lleğl 

"4il wuUYonı nı. 

• Mau 
let bo Ye V•kAleU, ver&i veaa.ır dev. 
ları rçlan mukabilinde mal ıandık· 
ltab ~e bankalarc4 kabul edilen ve 
b u tnUddetı yıJbnr,ıında bitmiş ol&ı:ı 

ronz be 
t>a § ve iki buçuk kuruşlukların 
da ?haneye teaıım edllıneıılnl alAk&· 

r ıırn tebliğ etınl~tır. 
• H. 

21 er sene oldugu gibi bu yı1 da 
ıııartta toprak ba 

ltr, VUa Yramı ;yapılııcak 
-Yrı Yet. bu bayraınuı her kazada 

ayrı yapıınıasuu c1U11Unmektedlr. 

kt ·~ikalı tavukçUJuk ensUt113Unde 
?ıiat tavuk Y\llnurt.aıan villyet. zi. 
2lıeJtte~~dllrlügUıı~ balıca tevzt edil. 

r. 
• l(a 

llft raköy aıeydazıı:ıwı t.&ıızttıaı.ne 
plan ba.zırıaıı.ınaıc•- .. den T -urr. K&raköy. 

rldeıı OPlıaııe, Aznpkapı ve Beyağluna 

Geçilmesı imkansız tabii bir su 
seddı mey~ana ·getirdi · 

8tokhotm, 4 (A. A.) - HeJ. recede kuvvetli daha bar.1 kıaım
sinki'de bulunan tsveç gazete tarı bulunması Fin'lcre ümld ver
muhabirlerl Rusların Viborg'un mektedlr. 
dış mahallelerine kadar ilerledikle
rini bildirmektedirler. 

Muhabirler, Vfborg k6rfezinln 
Usttlndekl buzlarda geniş mikyas
ta taarnız tm.k6.nı buluname.mMı 

<lola~T!lle Sovyetlerln ilerl hareke
tinin muvakkaten durduğunu Ufü:c 
tylemektcdlrler. 

Fin tayyarecileri buzlan mües
sir bir surette kırmış ol4uklıın f. 
çin Sovyet kıtalan geçilmesi im
kA.nsız bh' su maniası karşısında 
kalmışlardır. 

Ecnebf mUşahltlerln bildirdiğine 
g5re Ma.nncrhaym battmm aon de-

Sovyet tebhği 
Hoskova. 4 (A. A.) - 3 Mart 

tarihli S~vyet rcsmt tebliğinde 
Sovyet kıt'alarmm VUpurl'yl mu
hasaraya devam ederek Snarela 
çiftliğinl l§gal \'e Tuppuraruıaarl a
dasını zaptettlklerl blldlrllmckte
dir. 

Diğer bölgelerde mWılm hiçbir 
hadiso kavdedilmemljtlr. 

Sovyet "tayyareleri dlloman kı
talarmı ve ıı.skerf bed.eflerlnt bom· 
bardıman et.mlştlr. On dllfman 
tayya.~l dil3UrillınU3tllr. 

H iTL E ·R 
Amerikan hariciye müsteşan ile neler konuıtu 

Mülakatın münakaşalı 
geçtiğı haber veriliyor 

OkuyuculaTSmıta dün haber kinci müllk.at esnuındn Ruzveltlrı 
verdiğimiz gibi Amerikan harici· !uallerine Hltler tarafından veri-

- t y ı- B l'nd - g-n len tahriri cev~bları tevdi edeceği 
yı mus qarı eQ er ı ' uç 14 beyan edllmelltedlr. 
kaldıktan .soma dün akşam Btr· 1 Vels, diln öğle yemeğini Dr. 
Zinden /ıviçreY,e kartktt otmi~tir. Şaht.'la blrllkte yeınteUr. 
Vels bir müddet Lozanda kaltıcak 
oradan Parise hareket edecektir. 

Bem, 4 (A. A.) - tyl haber 
ahın mahfillerde söylendiğine gö
re Vels ile yaptığı mUldkat csna
smda Hltler'in yaptığı beyanat 
hararetli bir mil.nakaşaya yol aç
mıvtır. 

Ba.seler Nahri.hten gazetesinin 
Berlin muhabiri bu mUnaka§a hak
kında mal<lmat alınamadığını kay
dettikten sonra Vels lle Göring a
rasında derpiş edJlen milllkatm 
diln yapıldığını ve mUl!kat eana
amda lktmadi mUlAhazalarda bu -
lunulmuş olmasının muhtemel ol
duğunu llAve eylemektedir. 

Al!kadıı.r Alman mahfillerinde 
Vcls'in Hcs ve Rlbentrop lle tek
rar glh1lşmcsi muhtemel olduğu 

ve Alman hariciye nazırmm mı ı. 

Sulh şartlan 
Para, • - Amerika bariclye mlla. 

t.eşarı Vel.11n Londnyı zlyareU mll· 
nllBCbcUle, J-IlUer, ton Ribctnrop, 
Dr. Gö~ ve marepl G6ring vuıta
alle Almanyanm sulb prUarmı tek· 
rar etmı,ttr. Bu eulh prtıan tUDl&r· 
dır: 

1 - Merkez.1 Avrupada Alman be
gemanyosınm tasdiki. 2 - Çekoalo
vakyada ııtatUkonun fdameai, 1 -
Almanyanm kontrolunda blr PolOD• 
ya devleti lhd1UJJ, 4 - Danztg korldo. 
runun kaldırılmaaı, 5 - Eııkt AlmaD 
müstemlekelerinin lade1l. 

Hitıer de Veli ne görll§tUğfl uman 
bu noktalar Uı:erinde ısrar et.mlf, A.· 
merikanm, Almruıyanm bakUd vazı. 

yetini bllmodlğtnl ııl5yleml~Ur. Hev· 
cut kanaate g6re Velsln zlyareU Al· 
men taıunırunu tacil edecektir. 

SAAT: 13.40 
•c m asc • lıı!ıa :oııar açılacaktır. Karaköypa

tun oınuz sokağı aruı.ııdakJ ada· 

ı,ur:~~~~~:m:=~~ tamamen Ik i Hollanda vapu· 
• Alman 

ler1ınız1 Yada inoa edilen yeni gemi 
ııı llzcn: geUrUcaııy\lCeği aıı.laoılma- , r u 
bugUıı De gen çağnlazı fen heyeU 
ııu enızyoll&rı ldareatne ra...,..., 

Vertnl§Ur. r~ -· 

c • Oıtend, 4 (A.A.) - KömUr yüklil olarak Newoasleden eel-

taarruza uğradı 
da ::~erlııı1zlıı §iaıdlılk Almanya. melrte olan "Limburg" ve ''Schicland" laimlerindeld lki Hollanda 
l'etaızutı ~t~ denizlerin emııJ. vapuru Şimal denizinde Alman tayyarelerinin taarruzuna uframıı· 
~a kllri.ııı; m~ele:::k•t.:aam- tır. Vapurlann ufradıtJ maddi baaar büyUktUr. 

a:;~ıııııke ceını bodoııcrlıı.ln öd= Bir Yunan vapuru imdat istedi 
çı nn ıtıçtUkJ de N . . 

nıaktadır. er tebeb ol· ovyork, 4 (A.A.) - Mekaikadan Havanaya. ııtmekte olan 

eı~ l3urua dağcılık kJUbQ 'Uludattıa 
\re evUk blr mahalle kurınap karar 
te tınlş ve bunun için blr komite ile• 

\e:Clt teJebbjlalere b&flaınıatrr. ıı:v. 
lorı a.ynı tipte olacak, bir Oda, btr •· 

11 • btr nıuttak, kabine ve blrer &11-
..,._ca1 verandıumdaıı ibaret olacaıct.ır 
~ver ~-ta•- · 
llıeıt ............ b&ıı.kaama ipotek ecuı. 
11 ve bedelleri uzun va.delerle 6-
~ek ııurewe meydana ıelecekUr. 
•c in yas Ttl lat ııporlanna en eı-

l"l§U olabUmMt için tnuda- ban 
rt nok ..... • 
oıa taBUıda YllPılınuı muntılı: 

C&ğı llltklk edilmekttıdJr. 

Yunan bandıralı Maldı ıilebi tehlike ipretleri vermit ve bir kaç 
aaat ıUkfittan sonra bu iıarctleri iptal etmittir. Yedi vapur bu lşa. 
retler üzerine yollarını deflıttrerek Makiı'e yardıma ko§muılardır. 
Alman bir tclıiz telgraftı sarahat mevcut olmamakla beraber sahil 
muhafaza ldarnl bu yedi npurdan birinin Maldı'e uta1tığmı ran· 
nctmektedir. 

Kereneski Amerikadan Pariae geliyor 
Lizbon, 4 (A.A.) - Me§hur Rus ihtillleilerinden Kerenılcl, 

•eveeaile birlikte Klipper tayyarC9!le Amerikadan buraya gclmif
tir. Kerenalci Parlae cidecektir. 

Finlindiyaya gidecek lıviçre aeyyar haıtaneai 
Amaterclam, 4 (A.A.) - 10 cerrah n 9 butabakıcıdan mil. 

rekkep bir İıviçre 1eyyar hastahane heyeti Dr. Alcole'un riyasetin
de Ameterdam'a ıelmlttir. He}ret, yarın bava yolile Hclsinkiye 
ri d ec:ektir. 

Kaçan mevkuf Alman aıkerl~ri 
Brük..ı, 4 (A.A.) - La Guette, Hurykaleslnde mevkuf tu 

tulmalrta olaa Uç Almaıı ukeriııJu ltaçmafa muvaffak oldufwıu 
yaslJW. 

i ..... _. .. 

Do mola i • 
! 
i 

vapurun· 1 

1da ölenler! 
İ Alman tayyareleri mü i 
·~ retteba~ı mitralyöz i 
: ate§ı açmıı ı . 

Londra, 4 ( A.A.) - Emin bir 
membadan bildirildiğine göre ge· 
çen cumartesi günll bir Alman tay 
yaresinin hücumuna uğnyan Do· 
mola vapuruna yalnız müteaddit 
bombalar atılmamış ayni zaman· 
da yakından mitral}·öz ateşi altı· 

na da alınmıştır. 
Har.bin üçüncü günü batırılan 

Atenia vapurile geçen ikincit~rin· 
de bir mayna çarpan Simon Boli· 
var ismindeki Holanda vapurunun 
ölü.ve yaralı listelerine nazaran 
Domola vapurunun ıayiat listesi 
üçüncü ·derecede ehemmiyeti haiz· 
dir. 

Domolanm mürettebatı 150 ki· 
§iydi. 42 Hintli ile, 9 Avnıpalı 
bir tahlisiye sandalı tarafından 
kurtanlarak lngilterenin cenubun 
daki limanlardan birine çıkarıl· 
mı§tır. iki Hintlinin ve bir Avru· 
palının oesetleri de karaya çıkarıl· 
mı~tır. 

Albano vapurundan da 
15 kİ§İ kurtulabildi 

Londra 4 (A.A.) - Cumartesi 
g(lnil 1skoçya sahili açıklarında 
mayna çarpan tAlbano ismindeki 
Ingiliz vapuru infil~ktan iki daki· 
ka sonra batmı§tır. 

29 kişiden mürekkep olan mü· 
rettebattan 10 u bir balıkçı gemisi 
tarafından kurtarılarak Jskoçya 
dolu sahillerinden birine ~arıl
mıştır. 

BlR VAPURA DAHA TECA-
VUZ EDlLDl 

Ostende, 4 ( A.A.) - Şimal de
nizinde Alman tayyarelerinin ta· 
arruzuna uğrıyan Holanda şilebi 
dün gündüz Ostand limanına gir
miştir. 

izzet Muhiddin 
Apak için meviOl 

Hizmetçi. kız, a.rltııdaemm ce. 
vap vermesine hnktı.n bmılana. 

dan, çantayı onun elinden çcltlp 

aldı. Paralan çıkardı, Antinlıı ku. 
cağına d5ktü: 

- Al, iste, bir frangına bllc 
dokunmadım. Öbür 1Bi sen bana 
bırak, çllnlrll senin saf, budala 
tarnfla.rm vardır, işi idare ede. 
mezsln de fmsatı knçnm.JB oluruz. 
Görece.k.sln, sana en ~"mı 3000 
Venedik altmı getlrcceğim. Çok 

değil, bir, ild saat sonra ikimiz 
de zengin olacağız. Sevdiğin koy. 
nuna g'.rince, bana dua da ede.. 
cCksln ... 

Ant.lnill arkadaşı, bqka hl~bir 
OCY ıı3ylcmcdl ve :sıçmyarak :ta.. 
pıda kayboldu. Ant! olduğu yer. 
de~: . 

- Herhalde, çok vicdansır.ca 

bb ~ amma, ne yapalım? 
Dlye nunldandı. .. " ,, 
Bu hAdisclcr cereyan ede~en, 

beri tarafta Venedik tehir muh&.. 

fızlığı da fevkal!de hcyecarilı ve 
asabt bir hava iç!.nde bulunuyor. 
du. Çilnktl Duka, eehfr muhafm 
Almieriyi huzuruna çağırbp, onu 
rezil etmıvtı. Bun.dan ba§ka Ma. 
fio nammdaltl genç, g{l.ıidc, mck.. 
tepten yeni çıkmI§ bir zabitin a. 
poletlerinin söktllilp zindana atıL 
ma.snu em~ti. 

Duka, muhafız kumandanmı ça. 
~ca: 

- Rezil, diye bafınnıvtı. Sen 
benim, aile ıerefimle ve Dukalı. 

ğm haysiyet! ile oynuyorBun, Meç. 
bul Kol'SAnID, yeğenim KJyaranm 
eıırnymdn olduğunu ımırla iddia 
ettin.. Çilnkil o pek gfivend.lğtn 

zilppe, ~ylc tesblt e~. ~ğer 

eeJJ,ln hafiyelerin, .zabitlerln b6yle 
ise, kendirJ bir k1Sprllden denize 
atıp geber. BUtnn taharriyat bo. 
en çıktı, tilmdl ne olacak!. 

Şehrin muhafızı, tecrlibcli, u.. 
ki ve nafiz bir p!ısiyetti. Fakat 
vaziyet, timit\ Dukanın ka11ısm. 
da tek söylemesine hak vermi· 
yordu. ÇilnkU sarayda kimse bu. 
lunamamIJb. Ancak, muhafız iyi
ce kanaat ediyordu ki, Mafio al. 
danmamııtı ve bu itin içinde bir 
iı olacaktı. 

O, Dukanın karşısında mUte -
easir vaziyette dUşünUrkcn, Du. 
ka bundan cesaret alaral:: · 

- 'Hemen .diye iUive etmişti· 
Geçen ton kanunun 27 nci eu· onu elbiseden teerid ediniz ve 

marteai gUnil aramızdan ebediyen 
ayrıla &evgili a.rkadaıımız rah. 
metli İzzet Muhittin Apak'ın, 
yarınki ult günü, öllimUnlin kır· 
kıncı gilnlidlir. Bu münasebetle 
yarınki S mart salı günü ikindi 
namazını müteakip Beyoğlunda 
Ağacamiıinde mevlCıt okunacak • 
tır. 

zındana atmır. Muhakemesini de 
sonra dil~Unil:-üz. 

Emri tatbikten başka çare yok • 
tu. Kumandanlı!: dairesine dö· 
nUnee, genç zabiti çnğmnıJ, bil. 
yük bir teessür içinde karan tef· 
him ede: el:: 

Merhumu seven bütün arka. I -Oğlum ..demişti- ben de ço!t 
daşlarwn ve ar:ru eden herkesin müteessirim. Fakat .1e yapalım 
te§rifleri rica olunur. ki, taharrlyat bizi tekzip etti. 

- Taharriyatı yapan, bir ~li
liz. Duka hazretleri, bu işi niç.in 
bize havale etmedi?. Ben, ısrar 
ediyorum: 

O herif, oraya girmifti. Ben, 
Duk:anm yeğeninin namus ~e ıe
refile oynamadım. Sadece M"CÇ
hul Korscınnı oraya girdiğini tea
bit ettiğimi bildirdim. MaamalUı. 
böyle bir Dukaya zabit olmalrtan
sa, Meçhul Korsan gibi !bir adama 
U§ak olmağı tercih ederim. 

Ve genç zabit der.hal a~etle.. 
rini, niştnlarmı koparmq, kiha.. 
nı çıkarını§, laımmdanı seıamıı.. 
yarak: 

- Buyurun, haz:ınm. 
Demişti. Kumandan & onu 

alnından ()ptiiktcn ıaonra: 
- Git evlidmı -dcmiıti- bn

di ayağınla git, zmd•na gir. Ya
runa muhafızlar ftlmtii, .enin 
tcrefine yakqtıramam.. 

Filhakika Mafio biraz l80m'& 

kendi ayaldarilc :r.mAana gitmif 
ve demir panmklıJd.an üstü.ne 
çekmifti.. 

- Zavallı &~ ~ 
eminim ki, Mafio •ld•nmamqtır. 
Şimdi, onu nasıl ilcmtaraca!ım? ... 
Nasıl bir h6.diae çıkmalı ki. o. 
kurtan1a:bilsin Abi takdirde biL 
tün gençliğini mıdanda geçire. 
cck. çüriiyüp gidecektir. 
Yarım aaat geçmilti, emir za. 

biti içeriye gir~ bir genç kum 
mühim bir mesele için derhal 
kendisini görmek istediğini söy • 
ledi. Kumandan çehresini buru1-
turdu: 

- Tam maaınd.a -diye homur
dandı. huzura çıkabilmek için en 
adi feyi, mUhim bit mesele olarak 
göstermeğc kalkarlar.. Çağınn 

onu.. Fakat dediği gibi mühim 
bir hidise yoksa kendisini naaıl 
koğacağtmı da görüraünlis. 

Yanm dakika 1anra, Antinin 
arkadaşı içeriye girdi. Kumandan 
ona bir göz fırlattı: 

- Çabuk söyle, ne var?. 
- Muhterem kumandan .• Her-

f:yden evvel, konuştuğuınw: fCY
lerin aramızda kalmasım prt 
olarak ileri süreceğim. 

Kumandan hayretle ona baktı: 
-Anlamadım.. . 
- Evet, bu esran benim tevdi 

ettiğimi kimse bilmiyecck. 
- Peki.. Söyle bakalım, sen 

kimsin adın ne?. 
- Dille Dongienin hizmetçisi. 

yiın.. Adım Gismonda ... 
- Devam et, çünkü vaktim 

yok_ 

- Meçhul Korsanı yakalamak 
ister misiniz?. 

Kumandan, bir yerine iğne 

batmış gibi sıçradı ve genç kızın 
Ustline doğru yürüdü: 

- Tekrar edin bakayım, ne de. 
diniz, Meçhul Korsanı mı?. 

(Devamı var) 

Bu sabahki tren kazası 
Banliyö hattında dolaşan işsiz bir amele 

lokomotif altinda kaldı 
Bu aab&h Saraybumu köprüsü ci· 

nraıdald döneıneo yerinde, ıpıa bir 
amelenlıı ağır surette yaralannıu1le 
neUceleııen blr tren kaza.st olmuıtur . 

Saat sekiz buçuta doğru köprUden 
seçen makln18t Arif Şaker idıireal.n· 
deki banliyö treni lokomoUfi hat ü. 
serinde bulunan Ahmet l.mılndekl bir 
ameleye çarpmııtır. 

Amele aol ellD1 makJnenln 
tekerleklerine kaptırdığından bileğin· 
den keailmlf ve kendisi banliyö kata
rının on birlııcl vagonu geçinceye ka· 
dar tren altında kalmrotır. 

Bu hO.dJse üzerine tren durdurul. 
m\lf n 801 •il tamamll• koparak 
hat UıtUnd• kaJmıt olan Ahmet va· 
l'OD altınd&n çıkarılıp baygın bir 
balde ha.taneye söndertlml§tlr. Fa· 
kat &m•l• Gok kaıı ~bcıttJtt lçln 

hayatı tehlikede görülmektedir. Ya· 
ralmnı kundu.tılları d& hat üzerinde 
bulunm~tur. 

Tahkikatı l§kAl etmemek makaadl· 
le tren kaza yerinde oı:ı dakika kadar 
tutulduğundan yolcuları prıı gelme. 
den çıkarılml§lardır. 
lıılUddeiumumJ ve zabıta memurları 

süratıe l§e el koyarak ma1dnlste hA· 
dlaenln DUI1 cereyan ett.lğtnl gaste· 
recek bir -keşif yapt.ırılmı§tır. 

BAdL!enln meıru!Unll meydana çı

karmak 1ç1n talık1kata devam edlli· 
yar: 

JıılaldnlBt b muharrlrtmıze ounl•· 
rr ııöy1emtııtlr: 

.. _ Kab&hıı.t bende değil, memnu 
oımal!!Da rağmen yol üzerinde dolR· 
§8ll amcledadlr. Makine dönemeç 7•· 
rlnden geçince bu &damla birdenbire 

karııııa~tım . Aramızda ancak on met
re kadar mcaate vardı. SUpalle kCD· 
diaJne tehlike ıeareU vcrd!Dl. Fakat 
e.ldırmndı. Treni bu mesafe lçtndc 
durdurmak lmkAnsıZ olduğUndaD k&· 
zaya mani olamadım.,. 

Bu hAdl.Be yü.ztınden A vnıpa eU. 
pres! ve konvansiyonel trenlerlle aa.. 
bahkt banllyO postalan yamn aaat 
kadar gecıkml§terdlr. 

Kaza yerinde mUddelumumlnln tab 
klkatı blttnccye kadar yaralmm ke· 
ilik ell hat Qzerlnde muhafaza edil· 
ml§Ur. Son zamanlarda l,şlndeıı çıka
rılmq olan bu amelenin daha evvel 
de mUteaddlt defalar hat Uzepnde 
serseri bir halde dolaştığı görülmU, 
ve omdan uzaklaotırılmıo old\$1 u.. 
laşılmaktadız. 



onffil:Daklka 

• Dick, hayatında bu 
metli taşlar görmemişti. 

Gözlerinin önünde Koyopan tacının bir 
parçası duruyordu. Ysleta: . . · - · .• 

"- Sizin buraya bunun ısın geldıgınızı 
bilivorum." Kadınlardan bir tanesi ,...ırılc1an·, 

maJa başıa,wıca f~zla cı.~ ri..-qi.. 

Y 
OLCU gemlıtnde bllhııssa o. 
nu meşgul eden bir kız var 
dı. Aynı amanda herkesi 
ıne;n;ul ediyordu. 
Seyahatinin hedefi olan 

!nkaların ye§ll zUmrUtıerlnl bile dU. 
§UnmUyordu. Aklı fikri hep o kızda 
idi. Sarışın, narin İspanyol kızında, 

Onu g6rdUğ • vakit derin bir ah 
çekti. Fakat kız bunun farkında de
ğildi; O bakıpta görmlyenlerdendl. 

Sonra, kızı da ı;emlyl de, medenl
yeU de arkasında bıraltarak katır sır 
tında dağ yolculu:Una baıııamıştı. 

And dağlarının içine rUyalar mem 
leltet!ne glrt··..,rdu. 

Güzeller gUMll Koyopan 9chrlne .... 
unutulmuş Koyopana.... Dick Varren 
(Dlk Varın) İspanyolcayı ana lisanı 
gı!:ıi konuşuyordu .. 

Bu seyahate on senedenberl hazır
lanmtştı... Rl'yalan nlhayct hakikat 
oluyordu ... 

Hayatla yapayalnızılı. Hiçbir ak. 
rabası yoktu. Para cihetinden kati
yen sıkıntısı yolttu. BUtçcsl oldakç:ı. 
sağlamdı. 

Seyahııtc çıl<t.ığı vakit, iııtlkballn 
ona ne gibi §eyler hazırlıyacağmı 
merak ediyor<lu. Elmas tlcaretıle uğ
raştyordu. Dünyada eşleri olmıyan 
değerleri milyondan fazla eluıaslann 
peşine dUşerdı. 
Yolculuğunun UçUncU gUnU, katır

la dağ yolunda yavB§ yava~ llerler
ken, yanlarından, bir çl!t azgın atın 
çekti~i bir araba geçti. 

Dlk, arabanın pence~lnde, 
purdakl kızın yUzUyle karşılaştı. 

va-

Araba, gözlerinden kaybolduktan 
sonra Dick rehberinden malQmat iı· 
tedl .. 

"- Senyör, o Dona Ysleta !Dona 
lzleta) dır. En eski lspanyol asilza
delerinden olan Uona Ysleta De Soto 
ailesine mensuptur. 

Bu, ismi taşıyan ondan başka kim 
ao kalmadı. Hepsi öldüler,. İspanya
dan geldi, evine gidiyor!,. 

De Soto! Koyopan tarihini seneler
ce tetkik etmiş olduğu için bu isim 
ona yabancı gelmiyordu. 

Hcrman De Soto, Floridaya glttl~l 
zaman, b!r tek cvlAt bırakmıştı. 

De Soto! İnkaların mahvına sebeb 
olmamış mıydı? 

Acaba clmaslan var mıydı? Bu 
yeni bir h:ıyat ve, lmv

vet vermişti. H.eh
tcrine sordu. Boyle 
u.r şeyden haberi 
yoktu. Onlar hak -
kında bildikleri 
şunlardı:Don Diego 

de Ribera acıınoa hlr akrabası var. 
mış ){l bu çok bUyük bir şairmiş. 

Koyopanda çok nU!uzu olan, istedi· 
ğinl yaptırabilen her işte pannagı o
lan bir adam! 

Bir akşam, hattı istiva şehrine, 
Koyopana, .And dağlarının ~1lkselcllk· 
lerinde bulunan cennete, insanlar ta. 
rafından unutulmuıı, kimsenin bilme· 
dlltl bu yere girdiler. 

Vaktile dünyanın en gUzeı. en ma
mur, en zengin şehri lkc."l, ıılmdl acı
nacak bir halde idi. 

Harabe halinde değlldl: taş bina. 
ları sağlamdı: !ilkin her tarafta hlıı
Redllcn b!r hUzUn vardı. 

Dicl<. mcsll'ğl icabı sakln ve s:ı.bır· 
Jı hlr adamdı. Koyopana, e!m:ıs için 
trltU~I gll'lrl kimseye sö•·1 cmcnıcslnl 
tenblh ctml~lerdl. 

ö~rcndlttl taıcHrd• blnhlı uı ı~ 1•1.ı<'t 
ve tehllli" ıı .. ka. Jıl..ı.arıı:ıı:a muhak
kaktı. 

Bu yüzden. İhtiyatlı dawanmaetııS 
tavılye etm~lerdi! 

Dlck Varnn, otelinden iki gün çılC· 
m&dı. Ycrlllerln nazan dikkatini celP 
etmemek için kendlıılne bir kat bpao 
yol elblaeıl yaptırdı. 

Otomobilin me~Ql oldutu bu ,.. 
birde kendisine bir at kiraladı. Fazl& 
mUtecessls suallere marus katdıl' 
vakit tebeuUm ederek cevap vennl• 
yordu. 

··- Ticaret mı? lı lç!n ml? Hayır, 
ocn böyle fey yapmak için gelmedllll
Ben §alrfm,, 

Blrletik devletlerde de f&lr var rııJ 
ki 1 Tuhaf ıey ... Buradan gelmiş ol&Jl 
lar hep para ve ticaret için gelirler• 
Halbuki bu? Bir ıaır •. 

Bu haber ııehii'<M çabuk yayıldı. 
O ideal blr ıaırın bUtll!l evsafnıt 

tB§ıyordu. Uzun boylu aalmkAr bit 
yüz. Bllhaıısa gU!mek ona çok yakışı 
yordu. YUzUndekl hatlar güldUgil va· 
kit yumuıuyor, tatlılaşıyordu. 

••• 
De Sololara alt evin önllnden ati~ 

geçti,. Bu blnıı., diğer binalar gibi 
taıtandı, asırlar onu da yıpratmııtı· 
Dıvarlarmın ark&alnda kimblllr n• 
gibi esrar gizliydi? 

Koyopan dünyada mevcut olan dl· 
ğer şehirlere benzemezdi. Burada ti• 
caret denen şey meçhQldU. 

Koyopanlılar mağrur insanlardı. 
Hepsi de zengindi. Alış verit yapnı ... 
~a tcnezzUI etmezlerdi. KUi derece• 
de paraları vardı. İlim ve fenle nıet• 
gul olurlardı. Şair olmayı tercih eder• 
terdi. 

Şehirlerinden uzaklqtıklan endet 
görUIUrdU. 

Koyopanlıların tllr kralı olan poıl 
Dlego De Rlbera, ılmalden gelmlı °f 
lan m~aflrl davet etmekle ona ,ere 
verdi. 

Varren zaten böyle bir daveti tıe>c• 
llyordu. Bu, milyonlara en,ebllmeli 
için ilk hamleııt olacaktır. 

Don Diego ince yapılı, elli yqla• 
rında, tevkallde miaatlrperver, bit 
o kadar da kurnaz bir &damdL 

Davetinin sebebini IÖylemeden, ya
0
• 

nm saat kadar kelimelerle .usı 
kompllm1111lar savurdu. Varren buna 
nihayet vermek için mevzua gec;U. 

"- Evet, Senor Don, İtiraf ederldl 
ki bir ıalrlm. Mec;Ml defllim ve ıa
lrlljte, meşhur olmak için hevea et• 
P"' ':!im. Ailem benim altın n pa,_ 
lle me6 .. &·ul olmamı istediler.' Bent O 

ııekllde yetiştirmek istediler. HalbUıd 
ben bundan nefret ettim.,. 

··- Koyopana gelmeniz çok doğrU 
oldu ... bura.•ıır bir elir memleketidir. 

\'arren hesaplı konuomumda de• 
vam ettL 

"- Şehrimiz, şairlerin memleketi 
diye nam kazanmıştır, sen6r Don . .
tspanyol medeniyetini, llunmt, gU· 
zelllği ile muhafaza etmiş olmakl• 
nam kazanmıııtır. Çocul<lu~mdanbe· 
rt Koyopanı ziyaret etmek yeırAn• 
emelimdi. Ailem Koyopandan daim• 
bahsettiklerini c!uyardım. 

" - Aileniz elmas ticareti mi l·a· 
par? 

Varren hafitçe gUIUmeedi: 
"- E\'et. lspanyolların ilk de:• 

buraya ayak bastıkları vakit lnl<al&• 
rın elinden al•nıış old•ıklRrını ve bıJ 
iri yeııll zUmrUtlerin h1ll burada bU• 
lunduklarını ıöy!UyorlardL 

"- Yc>k canım. Ne clmaıı, ne d• 
zUmrUt... masal bunlar ... 
"- Masal olsun olma.sın. Böyle 

mRddi /itVlerdC'n b:ı.hııedllmesindOtı 
nefret ed'!rlm ... 

"- aravo senör Dlck. Tam bir ~ 
lr gibi ko:ı•Jııt·•'lUZ. Acaba clirlert.ni.S 
butırdmız mı? 

Varren, mektepte iken ufak bir ~~; 
tap halinde bastırmış olduğu lirlerıw 
Don Diegoya uzattı. 

•·- Bahsettiğiniz gibi, lngllizce ya· 
zılmıştır ... 

" Şilph,.slz scnör. 1!1Killzce lifl• 
ıııedl~m lc;ln ese! ed•ı-1.,,: herkeıı C"" 
güzel bir lisan olcl11o!l-11n•ı söyler . 

ltl~l:Mlı -• var) 


