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El enler yeni den 
12 top, 20 

mitralyöz ve 500 
esir aldılar 

Elbasan İngiliz 
tayyareleri tarafından 
bombardıman edildi 

Londra, 3 (A.A.) - Londra
nın salahiyettar askeri mahfellerin· 
de bildirildiğine ı;öre, cenubi Arna· 
vudluk mıntaknsında Yunan1ılar 
Bence ırmağını geçerek, beş kilo
metre kadar ilerlemişlerdir. Yunan
Jılnr bu hareket esnasında cidden 
büyük bir meharet göstermişlerdir. 
Çünkü 12 top, 20 mitralyöz ve 500 
esir almışlardır. Bu ileri hareket 
muvaffakiyetle devam ettiği takdir
de Yunanlılar T epedelenden Av
lonyaya kadar uzanan yolu tehdid

• İdare itleri telefonu 20203 Fiab S kunıı 

Götürü vergi 
Muamele vergisine ek 
kanun layihası Meclis 

ruznamesine alındı 
Ankara. 3 (Hususi) - Mu

amele vcrıtisi kanununa ek ka
nun lôyihası Meclis ruznamcsi
ne alınmıştır. Layiha esaslan
na göre muamele vergisi ka-
nununun 2 7 inci maddesi ile 
haklarında götürü vergi usulü-
nün tatbiki kabul edilmemiş o
lan mükelleflerden muharrik 
kuvveti iki beygiri ve işçi sayı
sı müessese sahibi ile birlikte 

LaDyada ~ Avwtralyalı askerlerle halyan yerli lataah 

1 BA RD İ YA ı-"-ing-il-te-re-ye-k-ar-şı---
leri altına almı, olacaklardır. 

Bütün istikametlerde Yunanlılar 

onu gcçmiyen trikotaj, plastik 
eşya, kundurn kalıbı, ökçe, ke
se kiiğıdı, terazi, baskül ve 
bunlann montaj işlerini yapan 
sınai müesseseleri ve nüfusu 
30 bine kadar olan yerlerde 
bulunup muharrik kuvvet kul
lanmıyan ve İşçi sayısı miie&
sese sahibi ile birlikte onu geç
miyen boyahaneleri istedikteri 
takdirde Maliye Vekaleti gö
türü vergiye bağlıyacaktır. 

ingUizler 
Brem en' i tekrar 
bombaladılar 

Almanlar da Kardif 
liman ve şehrine 

taarruz ettiler 

Berfin iki Alman 
şehrinde hasarlar 

oldu§unu bildiriyor 

Londre, 3 (A.A.) - Hava n~ 
%a retinin tcb liği: 

Bremcnde deniz Ussü, deniz tez
gahlan ve dJ:miryolu istasyonu dün 
gece fngiliz bombardıman tayyare
leri tarafından tekrar hücuma uğra
nuştır. Bu taarruz cvyılki gece yn· 
pılan taarruz derecesinde ağır ol
mamakla beraber elde edilen neti· 
ccler memnuniyet vericidir. OoklaT 
mıntalcasında ve büyük garda ç:knn 
:Yangınlar o kadar büyüktür kü son
ndan gelen tayyarelerin bnrekat 
esn sında atrıkları bombaların in
filakını kat'iyetle sı:örmck mümkün 
olamamı§tır. 

Diğer tayyareler Emden ve Ams
terdamdaki petrol teııisatına ve 
Bremen yakınındaki demiryoluna 
taarruz etmişlerdir. 

Tayyarelerimizd~n biri kayıbdır. 
İngiltere Üzerinde 

ti ~~ndra, 3 (A.A.) - Hava ve 

l .~?ılı emniyet nezaretlerinin teb
ıgı: 

Bu gece düşmanın esaslı hücu
mu, cenubi Calles eyaletinde bir §e· 

(Devamt 'I ncl sayfada) 

. Ruzveltin 
ltalya Kralına 

• 
mesajı 

Vaşingtonda mesaja 
istisnai bir mana 

atfediliyor 

ileri doğru yol açmağa devam celi- --------------------------
yorlar. 

DÜ ŞMEK harb basit bir 
ÜZERE 

Cenub mıntakasındaki ilerleme
den başka, Yunanlılar Beratın 19 
kilometre cenubu !larkisinde kiin 
Dobrenje köyünü de işgal etmiş-

Müdafaa hattı bir 
noktadan yarıldı 

Trablus limanındaki 
ltalyan harb gemileri 

bombalandı 

. 
iŞ değildir,, 

Berlinde çıkan bir 
Alman gazetesinin 

itirafları 

"lngilterede harbci bir 
ruh ancak harb 

zamanmda doğuyor,, 

»erlin s (AA.) --ı D. N. B. bad'ri
yor: 

lerdir. <Devamı 3 Ün<'Ü sayfada) 

Roman yada 
dahili 

vaziyet karışık 
Komünist:er :e lejyonerler 

arasmda mücade,e 

Romangada Alman 
kuvvetleri 3 fırkayı 

buldu Lqlallnmeiger gazetesi ynzryor: 
!i:ngiltereye karşı harb ha.ait bir iş 

de~i.ldir. Çünkü dünyanın en büyük Londra, 3 (A.A.) - Royter a· 
imparatorluğu olan bu imparatorluk janıının bildirdiğine göre, Roman
btr devdir. Buındtm başka İngilizler yada dahili vaziyet kanşıktır. Ro-

d k k k d"'"ildirler ingUterede manyaya yeniden Alman kıt'alan 
e or a ""' . .. d ·ı . . b 1 b b. 1 gon en mesının aş ıcn ae e ı so 

harbci blr ruh ancak hnrb zamanın.. cenah unsurları ile Demirmuhafızlar 
da doğuyor. İşin acınacak tarafı, arasında eık sık ihtilaflar çıkması
milletin en iyi unsurlarının plfitok - dır. Romanyaya komşu olem diğer 
rat tacirler ve züppe politikactlar he. <Devamı :: uncü s:ıyfada) 

sabına dövüşmekte olmalarıdır. M11-
harebelerde Alman askerleri, bu '' ı• t J d h J 
harbi tahrik eden. borsaların, ban - a ya a aya 
katarın ve klüblerln adi mahlükhri- ı·ıe bakı.kat,, 
le çarpı.şmamakta, fakat çetin dar. 
beler indirmesini bildiği kadar böyle Lo dra 

3 
(A " ) T" tes• Generftl Wawell . n ,,.., - ımes gaze ı 

3 (AA ) 1 l darbeler~ göğ\U germesini de bılen 1>11gwıku buınalcalesinde ..ıwıe di 
Kahire, · . - ngi iz u- hakiki In il ııa ktadır "' ....., "'"'" ... 

mumi karargahının tebliği: g· izlerle karş oma • yor: 
Libyada bu sabah şafakla bera- Mezkür gazel~ yazısını §Öyle bitir. İtalyada hayalle hakikat arasında. 

ber Avustralyalı kuvvetler tankların mektedtr: ki acı tezadlnrın tealri görülmektedir. 
da yardımile Bardiya müdafaa hat- Fakat berf(!ye tağmen Almıın AS- <Duamı '7 nci sayfada> 
larını bir mıntakada yarmı§lardır. keri İngilizleri yenecektir. Çünkü o -------------
Harekat devam ediyor. daha üstün olduğu gibi davası da r··············•••oo••••H•••oooo•••••••H•••°"'\ 

Ankaradaki "Y nniş,, 
fabrikasının veznedarı 

dnn tevkif edildi 
Ankaradaki Yüniş fabrikaBJnın ı zarak, hadiseyi bildirmiştir. Ma:tnun 

''~zne~arı. ~ün ihtilas suçundan tev- dün zabıtaca lstanbulda yakalan· 
kıf edılmıştır. mış ve adliyeye aevkedilmiştir. 

Suçlu veznedar Sabri, aleyhinde- Geç vakit Sultanahmed 2 nd 
ki iddiaya göre, fabrika kasasından sulh ceza mahkemesinde sorguya 
400 lira parayı zimmetine geçirmiş, çekilen Sabri, aleyhindeki iddiayı 
bilahare hadise meydana çıkınca, reddetmiş ve: 
müessese kendisini vazifesinden çı- «- Ben, zimmetime para geçir
kartmıştır. Hadise, ayni zamanda miş değilim. Fakat, ameleye para 

Ankara adliyesine İntikal <'lmiş ve teni ederken, hesabı kaçırdım. A
tahkikata başlanmışbr. Fakat, Sah- çık verdim. Mes<!le, bundan ibaret
ri bu aırada lstanbula gelmiş ve bu- tir» demiştir. 
Tada başka bir vazife de bulmuştur. Sorguyu müteakıb, hakim maz-

Sabrinin gaybubeti üzerine An- nunun tevkifine karar vermiştir. 
kara müddeiumumiliği lstanbul Sabri ?l\CVkufen Ankaraya gönderi- • 
müddeiumumiliğine müzekkere ya- lecektir. 

Amerika 
Meclisi dün 
toplandı 

Vaşington, 3 (A.A.) - A:ran 
meclisi 76 ncı içtima devresini ka
padıktan bir saat sonra kongre 
77 İnci İçtimaını bugün saat 12.30 
da· aktetmiotir. 

Beynelmilel meselelerin vahame
ti dolayısi)e açılış :ncrasimi hususi 

bir mahiyet almış ve meb"usan mec
lisi Tahibi demokrasilerin yaşaması 
İçin bir dua okumuştur. 

Fransada bir 
üçler meclisi 

kuruldu 
Cenevre, 3 ( A.A.) - Vichyden 

TC!men bildirildiğine göre, l:p~ve
kalet müsteşarı eski dahiliye nazın 
Baudoin istifasını vermiştir. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Gazete
lerin Vichyden öğrendiğin(' göre. 
hariciye nazın Flandin, bahriye na
%1n amiral Darlan ve harbiy .. nazın 
general Huntzigerden mürekkeb bir 
üçler meclisi teşkil edilmiştir. Neza
retlerin ekserisini bu üçler medui 
idare edecektir. (Devamı 7 nci sayfada) daha yüksektir. J General diyor ki 

Askerlik kanununa ilave 
edilen muvakkat madde 

• 
Bir ltalyan 
gazetesine 

cevab 

Zorla peynir buhranı 
'mı yaratmak istiyorlar 

Halen silah alhnda bulunan 1335 ve daha 
evvelki doğumlu muvazzaf eratın, muvaz
zaflık müddetleri birer sene daha uzatılacak 

1 . 
i 
1 
1 

i 

YAZAN 

ekli general 

Emir Erkilel 

Ticaret müdürlüğü bugün mevcud stokların 
buzhaneden çıkarılmasını tüccara bildirecek, 
razı olmazlarsa peynirler hükumet tarafından 

Nevyork ' (A.A.) - NeyYorlı: ·mnes Ankara s (Husus\) - Askerlik ka. nan 1335 ve dahıı evvelki doğumlu 1 
gazete,; ynzıyor: nununun b~lnci maddesine muvak. muvazzaf eratla bu doğumlulardan 

•Son Post.a. nın uıted 

muharrı.rt piyasaya arzolunacak 
Cumhurreisi Ruzvelt tarafından İ. kat bir madde ilAvesi hakkındaki 10.. . . 

taıyıı kralına gônderilen mesaja Is - Ylha encümenden geçerek Meclis ruz. muvazzaf hiZillete tabı eratın ~ınıf -
tfsnat bir mana atfedilmemesi hak. namesine. alınmı.ştır. Lflyihııdaki mad larına mahsus muvazzaflık muddct
kında hükftmet tnrafından yapılan deye göre halen silah altında i:>ulu - leri birer sene uzatılacaktır. 

~vslyeye rağmen Vql.ngtonda haki. 
katen İtalya ile Mihverin diğer dev. 
ıeuerı arasında bir ~uk vficude ge. 
t.4rilıne3ı maksadlle yapılnı~ bir te -
Şeb!:>ib mevzuubahs olduğuna inan. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Bu sabah galan 
haberler 3 Uncu 

yfadadır 

Ankara Kızılaymm Mehmedciğe 
hediye toplama günü 

A ka 3 (Hususi) - Kızılay An-ı Evlerinde hediye hnzırlnmıyanlttr 
n ra k z· o"nu~ muz" deki Pazar gü. bugün şehrin muhtelif semtlerinde kara mer e ı . 

. .. . i e to ıo.mnıı kurulµ.n satış merkezlerinden hedı • 
niiını aMehmedcığe hed Y P • • yelik ~ya temin etmişlerdir. Bu mer. 
gUnd·: olarak tesblt ve illin etmıştır. kezlerde bugün 25 bin parçaya yakın 
Pa~~arti teşkilatile iŞ birliği ~a. satılmıştır. Baş şehrin kahra • 
ya.p~r~~~alka ıbir ,kolaylık ol- man ordu iQin verdiği ve vereceği he
:ma,1'f~~ıüıalle ve evlerden he - diye t.dedinin 100 bini "bulacağı kuv. 

~~~~k~ır. vetıe tahmin edilmektedir. 

,,.~/f.?ı" 
· .... 

Piyasada kafi miktarda pevnir l 
bu)unmadı~ndan dolnyı şikayetler 1 
yapılması üzerine. Mm taka Ticaret ı 
Müdürlüğü alfııkadar peynir tüc
carlarını bugün Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğüne davet etmiştir. 

1 

Buzhanede fazla miktarda pey

nir stoku oldu.i?u halde tüccarlar 
bunların müstahsile a id o1<luğunu 

'bey nn etmektedirler. Yapılan tet
kiklerde bu malların tüccarlar ta
rafından buzhaneye yatırıld1$ 

A nadolu ajansının evvelki 
gün Stefani ajansından 

naklctmi~ olduğu 2 tın:ihli lel
graftan öğreniyoruz ki Ciornale 
eli ltalia gazeteıı, bu harbin ba
oındanberi Almanyaya ve bil- : 
hassa ltalyaya karşı takib ettiği- j 
miz hasmane { 1) ve ekseriya i 
tecavüzk~raM ( t) hareket hat
tımızdan ehemmiyetli surette 
oikayetçidir. Bu gazete diyor ki, 
«Milli Türk hareketine Almnn
ynnın yardım etmiş olduğunu 
ve galib devletler arasında, ln
giltere Filistini, Sena Erdünü ve i 

d S 1 
anlaşılmıştır. 

lrakı: Fransa a uriye ve Lüb-
· nanı aldıkları halde İtalyanın i Bu~kü toplantıda bu stokln-
Türkiyeden hiçbir şey almıyan : rın derhal pi:vasava verilmesi tüc
yegane devlet bulunduğunu i carlara bildirilecektir. Buna her 
Türkler kasten unutuyorlar. ıı E }\9.1}.~ b 'r ~ilde itaat gösterHme-

(Deftmı 8 inci sayfada) : diği takdiı-d'e peynirler hiiki'ımet 

'-. ......................................... -·-" tarafındaıı pi yasaya arzedileceklir. 
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Hergün 

Nükseden eski bir 
Matbuat hastalıgımız 

Yazan: Muhittin Birren 

adam olsun. Bütün bunlar mümkün 
olduğu gibi bunun nkııi de mümkün
dür. Yapılacak şey, k~ndi anlayışı-
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Resimli Dlakale ı === Yenilen güçlük ve tehlike .. = 

l STER i NAN, i STER iNANMAl 
Arkadaşlarımızdan biri yılbaşı münasebetile mes'ul devlet adamla

nnın söylemiş oldukları ııöylevleri incelemiş: 

- Sulh ün adı bile geçmiyor, harbin devam edeceğine inanmak 
lizım. • 

Kanaatine varmış, sonra bu kanaatten kendi hesabımıza bir de 
netice çıkarın~: 

- lktısadiy.ttımızı kuvvetlendirmeliyiz, timdi eksiklerimizin ne -
)CT okluğu anlaşılmııtrr, var kuvvetimizle bunlan ta~mllamalıyıZ', 
diyor. 

Doğrusunu söylemek lazımsa birinci Büyük Muharebedl'n çok ders 
aldık, bugiin ilk ihtiyaçlara ccvab veren madd7leri bile dış. m~ml~
kettgn getirtmekte olduğumuz zamanlar çok ~eride kaldı. Sımdı bu
yük şehirlerde yapılan ekmek Amerika unundan değildir:. Bütiin 
eksiklerimiz beş on kalemde toplanabilir, bunhınn ne oldugu da an
laşılmıştır, fakat artık harb içindeyiz, eksiklerimize cevah verecek 
yeni fabrikaları vücudc getirmek şimdi güçtür, çok güçtür. Buna 
mukabil eksiklerin tesirlerini azahacak tedbirleri almak, hele ziraati 
ileri götürerek ihracatı artırmak kolaydır, biz en ziyade yapılacak 
ıeyin bu olduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAl 

Sözün kısası 
Af erin çocuğum! 

E. Ekrem Tala _) 
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Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Makineye 1 Bnynk Millet Meclisinde l,~M e .. 
verilirken kabul edı"len kanunlar • M_ihve~in bir .ucu 

zdf alametlerı 

1 

lktısad Vekili Tavşanll maden 
mmtakasmda tetkikler yapıyor 

Bardiyada 5000 
ital yan askeri 

esir düştü 
Taarruz 

devam ediyor 
ltalyan tahkimatının 

kuvvetli olduğu 
anlaşıldı 

Kııhire 4 (A.A.) -Tebliğ: 
• Bardiya civarında yapılan hare -

kat muvaffaJdyetle devam etmek • 
terlir. Şimdiye kadar 5000 esir a -
lınmıştır. 

Kahire 4 (A.A.) - Bir ajans 
h berine göre, Bardiyada ltalyan 
garnizonunun müdafaa vasıtalan 
lnıtralyöz yuvalarından tanklara 
lcb~r~~ hazırlanmış hendeklerden ve 

uyuk çapta bir bahri toptan ibn -
l"ettir. lngilizler deniz tayyareleri -
nin 4tirakile taarruzlarına devam 
etmektedirler. Bnrdiynda son za -
lnanlnrda 3000 sivil halk bulundu -
ğu anlaşılmıştır. 

Arnavudlukta 
İtalyan mukabil 

taarruzları 
Attna 4 c A. A. > - Resml tebliğ: 

Resmi sozcu, İtnlyanların son defa 
Yunan kuvvetlerı tnrafından işgal 
edılen mevzilere karşı şiddetli mukabil 
'bnrruzlarda bulunduklarını, fakat 
a~ır zayıat.l:ı. püskürtüldtiklerinı bil -
<lırm tır. 

Ruzvelt eski bir 
dostunu t~giltereye 

yolla yor 
Va ington 4 (AA.) - Roose

velt Amerikanın Londraya tayin e
deceği yeni 1>ı.iyı.ik elçi taayyün e
dinceye "adıı.r eski ticaret müsteşa
Tı Hıı.rry Hopkini şahs· mümessili o
larak lngiltereye göndereceğini ifııa 
etmiştir. 

Roosevclt demiştir ki: 
Hopkings lngiliz hükumctile şah

lan teması idame etmek üzere in -
tiltereye gidecek ve resmi bir sıfatı 
olmıyacaktır. 

Sorulan diğer suallere cevab o -
lanık Rooscvclt demiştir ki: 

Hopkings birçok eskı do!tlarıma 
sadece. (<Sihhatiniz nasıldır? ıı diye 
sormak için İngiltereye gidiyor. 

. Hopkings, Roosevelt"in esl:i bir 
aıyaset arkadaşıdır. Ve mütefekkir
ler cemiyetinin miiesiis azalarından
dır. 

Newdeal 'isteminin hararetli bir 
taraftarı olan B. Hopkings sıhh; se
~ebler dol yısile geçen Ai!u•tosda 
tıcart-t nezareti müsteıınrlığından 
ilyrılmı . o zamandnııbrri de beyaz 
&araya muntazamnıı devam etmiş 
Ve seyahatlerind~ B.oosevelt' e refa
kat eylemiştir. 

\'a~ington 4 (A.A.) - Hop -
kings'in l ond•nyn gönderileceği 
Va•ingtonda hayret uyandırmış ve 
Reisicümhunı bu hareket,.. sevkt" -
den sebebler hakkında birçok tah
minlere vol acmıshr. 

~ookinP'8 Roo!!e,·elt'in ,ahsi fi -
kirlMini cok iyi bilmekt•..!ir. Roo -
•evelt'in tavır ve hnrt>keti, fikirleri, 
Ümi~leri v.. hisI .. •i hakkında B. 
Cö•ri!i va t.,qili~ hiikr•m .. tinin diğer 
azı>, .. '""'' ••'lvir f',.J-ı.iJ .. ,.,.k tir. 

Am~rik~'lıı lng"'tqreye 
v · r1iği si"ahlar 

Va<ıington 4 (A.A.)_ - Dün 
tncb'uııan ınecfüinrl .. harbıye nazı -
rı, 1940 sen.csinrl .. büyük miktn~dR 
harb malzemesinİ'l satılmış oldugu
nu bikf irmiştir. Bunların en mühim 
kısını lngiltereye sııtılmıctır: ~u 
lllalı.emı- ara•ıııd'\ tıı.nk\llf. hır mıl
Yon tufek, 18 milyon f ııgiliz li•&sı 
tutıı•ı'lda ioıfilak mı:ıddelcri. mitrsl
f01lnr. toplar. mermi ve rovolver -
~r Vardır. 

VEFAT 
A n1 Zırant mektebi müdiirü 

~~ fer Erden. Nnzıllı Sümer Bank 
\t r --ı ı d:ı.hılıye mutehassı ı doktor 
~ fn Reşad Erden. kurmay yuz.. 
tt-1.1 N'u~et Erden'•n babası Reşad 
bııı:~lt Vefat etmı,ştir Merhume Cena-

ın rahmetıni dıleriz. 

Ticari anlaşmalar akdine yanaşmıyan dev
letler müvaredatına karşı tedbirler alınac;ık 

gösteriyor 
Yazan: Selim Rag1p Eme~ 

Kütahya 3 CA.A.) - Tavşanlı ve 'Değınnisaz maden :ınıntakasınd:ı te 
kikatta bulunmak üzere Tavşanlıya gitmekte olan İktısad Vekaı Husn 
Çakır dün sabah buradan geçmiştir. lfmll/

1 

B undan kısa bir zaman ev- A . k 1 1 
. . l '-d' d 1 t vel bir kısım Alman mat - merı 8 1 ar 

An'- 3 (Hususi) _ Meclısın ı laşma ar aK ınc yanaşmıyan ev e - b b 1 .1• 1 .• ıı;;ara, .. d k db. l "t uatı, azı ngı ız gazete erının neş- "Ruzvelti n sesi 
sansüre rağmen 
Berlinde işitildi,, 

b .. k .. toplantısında devlet me- ler muvare atına arşı te ır er ı - . b l k w k ş h 
uguın u l klarının tevlıid ve t~r..- tihazı hususlarında hükumete sala- rıyatınaı ceva dolara aşagı yu ·nrı ang ayı 

mur arı ay ı . . . • . şu satır arı yaz ı ar: 
dülüne dair knnuna ek kanun layi- hiyct venlmesıne z.ııd kanun layıha- İngilizler kıt"avi Avrupadn her 
hasının ikinci müzakeresi yapılmış larını, Türkiye - lngiltere arasında hangı bir hareket üssü bulduklarını terkediyorlar 
ve kabul edilmiştir. Bundan sonra 2 Birincikanun 1940 da aktcdilen ! sandıkları bır zamanda gene karşı-
Meclis maaş kanununa . z:ıüzen'.·~l tediye anlaşmasının tasdikine aid Iarında Almanları bulacaklardır. Kob•, 3 (A.A.) _ $an.,haydan 

dd t d l ı J ._ ., Nevyork 3 (A.A.) - H,tler"ın Alma kanunun üçüncü ma esmın a ı ' kanun layihasının birinci müzakere- Bu cümlenin m nasını, talyan p 
k ·f · d akkat 7 79 yolcu ile hareket eden resi- milletine hıta.ben neşrett;ıo:. 1 beyanna 

mer'i gümrü tarı esın e muv ha••a kuvvetleri "'enci kurmay reisi A 'k 0 

l kl l )erini yapmıştır. • <> dent Colidae ndındnki merı an meyi tefsir ede Am ka tel 
mahiyette deği41ik i er yapı ması General Pricolo'nun neşrttig-i yevmi ~ n erı n gaze e 

l k l l kk t Meclis nclecek P znrtesi günü vapuru bu sabah buraya gelmiştir. murnaileyh'n 1941 · d t"' ve "-'abancı mem e et er e rnuva a .. emirle daha iyi anlamı• oluyoruz. 1 scnesı ıÇın va e "' 
" l kd' t" • toplan&c:aktıT. Y Yolculardan çoğu Uz'lk!\ark sula- ği zaferi 1940 senesı ıçın de vadetm 

ticaret an aşması a ı ve ıcarı an- Bu gunluk emre göre bir Alman ha- h b nnrla bulunan Amerikan ıır ge- olduğunu h"tırlatm ktad ı 
va cüzutamı, Akdenir.de lngiliz - "" a ır ar. 

Amerikahlarla 
Japonlar arasında 

yeni bir hadise 
Pekin, 3 (A.A.) - Pekin gar

nizonu Amerikan bahriye silahen
dazları kumandanı, Japonlardan, 
Pekinde Pazartesi güni.: vukua gelen 
ve Amerikan silahendazlarının Ja
pon polisi tarafından mevkuf tutul
ması ile neticelenen hadise hakkın
da tam tarziye istemiştir. Mevkufi
yetleri esnasında Amerikalılardan 
dördü dövülmüştür. Ameı;İkan nl
bayı, suçlu Japon jandarmalarının 
ve sübaylnrının cezal:ındırılmasını 
ve istikbalde bu gibi hadiselerin te
kenur etmiyeccği hakkında teminat 
verilmesini de istemi~tir. Aksi tak
dirde hadise kapanmış telakki olun
mıyacaktır. 

Bu hadise. bir Pekin kabaresinde 
vukun gelmi"tir. Bir sivil Japon. A
merikan •ilahendazlan grupundan 
birisi ile kavga etmis VI" bu Ameri
kalıyı tabancası ile tehdid etmicıtir. 
Amerikalılar, bu Japonun flilahını 
t"linden almıc:l!l•dır. Aunun üzerine 
Japon polisi Ameriknlıların hepsini 
vakalamış Vf' mevkuf tutmu tur. 
Bunların tahrve edi\me!Iİ hakkında 
mükerrer talebin ı.izerinc. t.ıhlive 
ancak 1 7 •aı:ıt sonm vuku"I gf')miş
tir. Jaoon Tnakamla~ı. bu tnhlive ü-
7'.t~rinc hadi•ı-nin knpanmıs olduğunu 
biklirmisl•,.dir. Fakat Amerikan ku
mandanı hu hal sur"tini kabul et
memiş ve tam torziy .. tuleh rrlnek 
hadiqı- h,.\.\.'"~a \fa,.ingtona bir ra
por gönderrnistir. 

Elenler yeniden 12 t,,p, 
20 mitralyöz ve 500 

esir aldı'ar 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

Trablustan yeni bir haber alın
mamıştır. Mühim olan nokta düş
manın hiçbir faaliyet göstermeme
sidir. 

Yunan ileri hareke.ti 
Manastır, 3 (A.A.) - Hoyter 

aiansının Amavudl•Jk hududunda
ki hususi muhabiri bildirivor: 

Son 24 saat içinde, Yunanlılar, 
11imali .,,. ... mrTkezi Arnavudluk cep
hesindı- Jln,kopolis ile Lin ara•ın
~a sidd .. ıli ltalvan mukobil hiicum
lıuını tardetmiqlt-rdir. Linin sima
linde, Ohri ~ölü mıntakasındn ka
rakol çarpıc:ınıılan, dün şaflaktnn 
biraz sonrn bA<ılnmıı:; ve bazı nokta
larda sidcletli muhnrı"beler vukua 
Cl"lmi tir. ltalv:ınlar. Linin c:ı-nubun
da Tiskupatiye hücum ı-tmişler. fa
kat Yunanlıl.ır. iki saat sonra tf"c:~b
büsü elde ctmic:ler ve biitün ltolyan 
kazançlarını g"ri almı:,lnrdır. 

Daha şimali carbide. dnğlarda. 
Yunanlılar. bir lı:ılynn ile~ me,·zii
ne muvaffakip·tlA hiicum etmişler
dir Fakat bu mahalli avantai, bu 
böİgedeki umumi vaziyeti deği tir
memicıtir. 

Elbasanın bom'b.ıırdnnanı 
Ati.na 3 <A.AJ - Yunanistandaki 

İngiliz hava kuvvetleri umumi ka -
rargahından badirilmi.Ştir: 

İ.11~ili2 bombtırdıman tayyareleri 
dün Arnavudluk~nkı Elb:ısanı çok bü 
yük bir ll'uvııffııkiyetlc bombardıman 
etmişlerdir. Yüksek infilak kudretlı 
bombalarla yangın bomb:ı.ları kulla. 
nılmış ve bu bomba.ıar .şehrin mer -
kezine düsmüc;tur Uç büyük yangın 
çıkm~tır. Şehrin merkezinde büvük 
b. binaya ısabet kaydedamiş ve bı•rn. 
n~rn alevler icın<le knldıll'ı "orfılmfü;t ır 

Bir lt~iyan denizalhsı 
b1tırı dı 

Londrn 3 < A.A ) _ Resmi teblı~ · 
Denizaltı gemılerıtnizden btri, 'l'hun 

derbolt, duqmanın işgalı altınd.:ı bu 
ıunan arazideki üslerden bırinc mu
hafaza altında giden bır İtal:;an de
nizaltısını batırmıştır. 

Alman deniz 
tezgahlarına 

müthiş bir akın 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz ha

va kuvvetleri Çarşamba akşamı 
Bremen üzerine 20.000 yangın 
bombası ve birçok yüksek infılak 
kudretli bomba yağdırmışlardır. 
Deniz tezgahlarını ve fabrikaları i
hata eden ateş denizi o kadar şid
detli idi ki müteakıb tayyareler ta
rafından bırakılan yüksek infilak 
kudretli bombaların patlamaları 
tefrik edilememekte idi. 

Baskının gayes; harb gemilerinin 
ve bilhassa denizaltılarmın inşa e
dilmekte olduğu bahri hedeflere 
darbeler indirmekti. 

Bu, Almanların geçen Pazar 
Londra üzerine yaphkları frensiz 
taarruzdanberi lngiliz hava kuvvet
lerinin aynen mukabele için bulduk
ları ilk fırsat olmu•tur. Halen Lon
draya gelen raporlar hu mukabele
nin tam bir muvaffakiyetl.. )apıl
mıs olduğunu ~öst<"rmektl"dir. 

Hava nezaretinin i8tihbarnt ser
visi şunları bildiriyor: 

Baskının başlnma ındnn bir saat 
kadar sonra uzun bir bombardıman 
tayyaresi kafilesi R:emen üzerine 
ilerlerken pilotlar Holandada Zui
derze üzerine geldikleri ~aman gök
teki kızıl ışığı görehilmi~lerdir. Pi
lotlar o zaman hedeften 200 kilo
metre uzakta idiler. Hedefe yaklaş
tıkça kızıl ışılc evvrla bir alev küt
lesi, sonra da sido .. tli bır külhan 
haline gelmekte idi. Dumanlar bu
lutlara kadar yükselivor ve onlara 
karı ıyordu. Birkaç pilot kendilerine 
tayin edilen hususi hedı-fleri o ka
dar kuvvetli alevlerin altında bul
muşlardır ki bombalarını esasen 
tahrib edilmiş binalar üzerinde israf 
etmektense şehirde başka fabrika 
veya deniz tezgahı aramışlardır. 

Bnskın karanlık çöktükten takri
ben hir saat sonra başlamış ve da
ha gece yansından ev,•el 10.000 
van~ın ve infilfı.k hombası atılmıştır. 
Şehir .. zerindeki bulutları rüzgar o 
kadar süratle itmekte idi ki hiçbir 
ht-dcf uzun miiddf't ıı:izli kalmadı. 
Gece parlak, soğuk şiddetli idi. Üç 
bin metrede termometre sıfırın al
tında 30 derece santigrad kaydet
mi•tir. 

A ~riyatikte dört 
İtalyan gemisi 

hahrıldıktan sonra 
Londra 3 (A.A.) - İngiliz Matbu

atı, 4 İtalyan gemisinin Adrıyatik de
nizinde ne sureUe batırıldığı hakkın
da malumat vermektedir. Daily Her
ald diyork ki: 

Taarruz, Arnavudluk ve Yugoslav 
hududlarının blrleşl.tği noktada vu. 
kubulmuştur. Bunu müteakib İngiliz 
gemılerı Avlonya uzerine yüzlerce ton 
ağırlığında mermiler atmıştır. 

Bir Fransız şilebi ile 
bir denizaltısı batırıldı 
Londra. 3 (A.A.) - Vichyden 

bildirildiğine göre 19 Kanunuevvel
de Dakar açıklarında bir F:ansız 
şilebile bir Fransız denizaltısı bat
mıştır. Bunların meçhul bir denizal
tı tarafından batırılmış olması muh
temeldir. F ranııız denizaltısı müret
tebatile birlikte batmıştır. 

Moskovada şiddetli 
soğuklar 

Moskova 3 AA 1 - o. N. B. 
&vvyetler Bırlığınııı Avrupa kıs -

mında havnl.:ır çok soğumuştur. 
Moskovnda 2 3 İkincıkiınun geces 

termometre sıfırdan aşağı derece~ 
düşmuştur Moskovnnın şınınlınde sı. 
fırdan a.ş:ığı 44 derece soğuk kayde
damıştlr. 

mileri mürettebtıtı:'lm aileleri dra- Nevyork T mes gazetesı bu müna 
lerle cereyan eden muhnrebelcre iş- dıdır. 
lı.rnk etmek uzere ltalyaya nakldil- sebetıe şunlaı ı yazmaktadır: 

Domei n1"ansı Amerikalı ka- Hrt.ıer n sozl R ·' 
mı.stir. Bu kıt'a, hiwük bir ltnlynn 1 erı, U2\~.ttn Mıhve 

• dın ve çocukların $anghayı terket- devletler·n· h b. ,,.ft_ft ' 
hava kıt'ası olarak ve o mahiyette ' ın ar ı ~namıyncnk 

melerini fevkalıide kamıık bulunan ları hakk d k b t 
hareket edecektir • ·ın a ı eyann ının Alman. 

beynelmilel vaziyetin bir aynası o- yada h 1 t d ıo:. k 
Ha.dı.sderin ehemmiyetlı inki .. af - usu e ge tr it>ı a isleri boğma. 

- " !arak telakki ve tefsir etmektedir. ğ t ft lar gösterdikleri şu Rırnlarda Alman a ma u ur. Ruzvelt'ın sesi, sansure 
tayyarecilerinin İtalyayn nakledil - R d d h"I- • t rağmen Alınanyada da işıtilınıştır A 
melerini •embolik bir tesanüdün omanya a a 1 1 vazıye merika reısictimhurunun sozlerının 
ifadesi olmaktan ziyade Berlin - karışık Alman mıllctinı endışe ve tereddüde 
Roma mihverinin b:r ııcurıdfl goze düşürdüğü muhakkakıtır. İşte, Hıt .. 
çarpan bir züfın belli başlı bir te - <Baştarafı 1 inci savrada) ler, bundan dolayıdır kı 1940 ıçın va. 
zahı.irü olarak kabul etmek elbette Balkan memleketleri ile Almanya- dettiğı zaferi 1941 !Çın de yenıden 
ki daha doğrudur ve elbetteki haki- dan ve hatta doğrudan doğruya vadetmek zaruret.lnı hiSsetmişt.r. 
katin ifadesidir. Bükreşten gelen itimada şayan ha- Hıtler, şimdi yenı bır senenın eşı _ 

Bunun nksine olarak bundan bir berlerin esası vaziyeti bu şekilde ğinde bulunuyor. Bu sene, nğır \'e ım. 
müddet evvel bir İtalyan hava göstermektedir. Romanyadaki Nazi ranlık netiooler do!nırabilcoek diğer 
cüzütiimının İngiliz ndnlanna kuvvetlerinin üç fırkaya bnliğ oldu- bir hnrb senesidir. Hitlerın sözlerı bu 
karşı yapılan akınlara i!ltirak eyle- ğu zannedilmektedir. Büyiik mile- knranlık istikbalı kımseden saklıya _ 
mek üzere Manş snhillerine sevke _ tarda harb levazımı mühürlü vagon- mamıştır. Bunun içındır ki bu ı:eha
dildıği işitildiği zaman, kimsenin lar içinde Romanyaya gelmektedir. net. kimseyi iknn etmiyeceğı gıbi bız -
aklına bir takviye manevrası yı:ıpıl- Bunlann, Romanvadan Almanyaya zat Hıtleri ıkna edebı1eceğı de şuphe. 
makta olduğu zehab? gelmemisti. gönderilen peltrollerin knrsılığı ol- lidir. 
Fakat bir taraftan Rinv,nzı hududun- duğu söylenmektedir. 

irlandanın şarki 
kısmı bombalandı 

da lngilız. ktt'alarına karşı mütema- Berlindeki kanaate göre, Roman
di bir ltalyan g~rilemesi, diğer ta- yadaki Alman iktısadi menfaatleri
raftan da Arnavudluktn Yunan nin baltalanmasına mani olmak ve 
kuvvetleri önünde mütevali muvaf- koT'lÜnistlerle di~er muhalefet un
fakiyetsizlikler kaydedildiğı gör:il _ surlarının gittikçe artan tahrikatına 
düğu zaman, böyle bir harekete, sed çekebilmek İçin Üç fırka askere Dublen, 3 (A.A.) - Resmi is
bundıı.n başka türlü mana vermenin ihtiyaç vardır .. Bugünkü va7ivl"t~n tihbarat bürosunun bildirildiğine 
ihtimali yoktur. KRldı ki daha ev - e,:ıa~ına. Demmnuhsfızların takıb göre Çarşamba gecesi ve dün sabah 
vel Bari ve Napoli limanlarında bir e!tikleri ülkü il~ ~omiini'lt emelleri-ı erken İrlnndanın şark kontluklarının 
hayli Alman askerinin tahşid edil - nın çatışma~ı hakım olmaktRrlır. Bu muhtelif kısımlarına mütcaddid 
mekte olduğuna dair verilen ha- hakikat. birkar hafta evvel. Demir- bombalar atılmı~ır. İlk bombalnr 
berler, Almanların Akdeniz havza- muhafız.lann Besa,.abva hu.lıırlutı-1 İrlandanın şarkında kain Drı gheda 
sını tali bir hateket sahası teliıkki et- daki Kı:zılordu hudud muhafı7lanle üzerine düşmüştür. Dilleke be bom
mekte olduklannı vr bütün kuvvet- çarpışmaları no:ticrsindc- büııbütün ba, Julianstowna üç bomba düş-
lerile İngiltereye yüklenmeyi tercih tenıhür et"'ictir. müştür. Zayiat olmamıştır. 
eylediklerini. hatta yakın bir isti _ Bundan ha.,.ka, RomanvRdaki ko- Dublenin bomhardırnanı 
laya dahi teşebbüııe kalkışacakları münist al~vhtarı miicadrlede 40 Londra, 3 (A.A.) -- Mü takil 
hakkınd ki iddiaları bariz bir su - Deminnuhafızln 1 A Rus ölrnü41 ve Fransız ajansı bildiriyor: 
rette cerhetmektedirlr ... Sene 1941 bunun üzerine Sovyetler Birliğinin Son dakikada öğrenildiğine r,töre, 
başlangıcıdır. Hnrb hnşlıyalı henüz Bükreş elçisi Lavr~nticf bu hadise- bu gece Dublinc yapılan bombardı
bir buçuk sene olmamıştır. Hele hal- lere bir nihayet verilmesini taleb manda çok kalabalık bir mahı-lleye 
yanın harbe girişi üzer:inden 1'ekiz etmicıtir. de bombalar dı.işmüştur. Birçok 
ay dahi geçmediği halde Mihverin Diğer t:ı.r_afta.n den:ıır muhafızlnr, ğır yaralı vardır. Şafaktan birnz ev
bu ucundan çatırdı sadRları yüksel- kendilerile ı~tiliıf hnlınde olan ~er - vel, polis ve askerler, enkaz altın-

. ha l mı.,tır Muhakkak ki kesi komünıst addederek yahudilerle dan yaralıları çıkarmak için butün 
mıye ş a 4 • • • • h • h Mihver zavıflıyor ve bir tarafından ve dığer 'kımselerle eşkı ve ususı e- gayretleri ile çalışmakta idiler. Şim-
çöküntı.i alametleri s;{Östenyor. sad bları halletmek yolunu tutmuşlar. diye kadar asgari 12 yaralı tesbit 

. m G ır edilmistir. 511li.m uca9ı1ı. t-11uı9 Bükreşin muhalefet mahfellerinde- Diğer taraftan Daily Sketch g -

--------------- ki kanaate göre, Almanlar, demır mu zetesinin öğrendiğine göre, B. Ruz
hn.fıila1m Romanyndaki komünist velt, Hitlere karşı hafi diplomatı!: 
nüfuzunu kırmağa matuf faaliyetle- faaliyetini arttmırak. lrlandaya kar
rinl teşvik etmektedirler. ~ı yapılacak her hareketin kuvvetli 

Alman hava kuvvetle
rinin halyaya gelişi 

lngilterede nasıl 
karşılandı? 

Londra, 3 (A.A.) - Bura mah
fcllerine gör .. Alman tayyarelerinin 
ltalyanlann maneviyatını yükselt
mek için geldiği aşikardır. Böyle 
bir şeye hedef olmak ise asla hoş 
bir şey değildi:-. 

Siyasi bakımdnn bu hudise Mus
soliniyı Hitlcre daha ziyade tubi kı
lacak mahiyettedir. Hava yardımı
nı. hiç olmaz"ıı Duçeyi iktidar mev
kiinde tutmak için aııkeri yardımın 
takib etmesi asla imkansız değildir. 

Almanyanm ltalyaya yardımının 
miisbet kıymeti ne olursa ol!!uR Al
manların kendi vatanlarındaki kay
naklarının zaıuri olarak zayıflaması 
demektir. Alman yardımı tesirli o
labilmek için colc. biiyük mikyasta 
olması icab eder. 

Kayda layık olan bir vakıa da 
Alman)·anın Yunanistanla harb ha
linde olmadığı ve Atinadaki clcili
S{ini muhafaz etmekte bulunduğu
dur. Buna binaen nazari nlaınk Al
man pilotları Arnavudluk harbine 
iııtirak etmivl"c:Pklerdir. 

Marmariste zelzele 

Balkanlardaki Sovyet mnhfı-lleri - lrlandalı unsurları ihtiva eden A
ne ruızara.n Almanyanın Bükreş t>J - merika Birleşik devletlerinde bü:>·ük 
çisi Romanyanın, Gestapo mnrifetne muhalefet doğuracağını Berlindeki 
kontrolunu temin etmek üzere fna - Amerika Birle.ik devlt-tleri bi.ıyiık 
liyet göstermektedir. ~stapa'nun, elçiliği vasıtnsile Alman hariciyesı
demir muhnfızlnrı komunistlere kar. ne bildirilmi tir. 
şı bir ület olarnk kullanmak istedi"'i Almao bombalan 
şüphesizdtr. Dublin, 3 (A.A.) - İrlanda ha-

Romnnyn şehirlerile koylerinde ya. riciye nezareti aşağıdakı beyunrıa-
pılan bir anket buralardaki amele mevi neşretmıştir. 
şınıflnrmın şimdiden komünist nü - Curragh, .Tulianstown, Dule"k 
fuzu nltına girdiklerini gbstermıştır. ve Borrin üzerine atılan bombaln
Çiftçtlere gelince, buralar dn bugün- rın parçaları iizerindc yapılan tet
kü lejyoner rejimine muhalif ve t.eh.. kikat neticesinde bunlıtnn Alman 
Iikeli hislerle meşbu bir halde ou - bomba•ı nldu(;u nn1Mıl'1"1ıstır. 
ıunmakl.a,dırlar. •• •••• •• • •• • ••• ••••••••••••••• ••••••• ••••••••• •••••• 

Bu vaziyet karşısında, eğer Alman. 
ya Romanyayı kendisile beraber her. 
hangi bir sergüzeşte siirüklemeğe kal. 
kacak olursa. Romanyalılardan bir_ 
çoğunun şiddetli aksülfı.melile karşı _ 
laşacaktır. 

Krahn ziyareti 
Bükre.ş 3 CA.A.) - Sinaia'da otur. 

makta olan Romanya kralı Mihael, 
başvekil general Ant-Onesko'yu ziya. 
ret etmiştir. Başvekil Karpatlardn 
bulunmaktadır. 

Hind kongresi partisi 
reisi tevkif edildi 

Mu~la 3 (A.A l - Dün Mnrmnris Allahnbnd 3 (A.A.) - Hınd kongre. 
ve Dat<':ı'da halıf birer zelzele olmuş_ si partisi reisi Mevlfma Abdulkelnm 
tur. H<:ıs.:ır yoktur. Azad, tevkif edılmiştir. 

( MILLi PiYANGO iDARESiNDEN: '") 
Milli Piyangonun dördüncü tertib üçüncü çekili~ine a- ı 

id devamla biletlerin haricinde devamsız biletler:n Milli 
Piyango İstanbul Bürosunda Dördüncü Vakıf hanı altın
daki gişelerinde (üzerinde yazılı fiatlarla) satı§a çıka -

1 
rıldığını sayın halkımıza bildiririz. t 

\ J 

Şehır haricindeki yoll::ır beled ye 
tarafından tert.ş ed dı 

- Gazetelerden -

- Ne talihsiz •okakmıt. 
Bütün ayıblarından maada 
b:r de ıehir içinde yapJ 
mıı! 
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( Şehir Haberleri l 
~------.J 

MELEK 
sinemasmda cösterilmişti. . 

Bir genç kıza 
yollanan 

tehdid mektubu 
Sultanselimde, Cami çıkmaıznda 

oturan Fikret adında genç bir kıza 
aon günlerde müteaddid tehdid 
mektubları gelmeğe başlamışbr. 

Posta ile gelen ve arab harflerHe 
yazılan bu mektııblarda, meçhul bir 
şahıs, genç kızı kendisile evlenme
diği takdirde 'ölümle tehdid etmek
tedir. 

Bu küstah adam, ynptıklım ye
tişmiyormuş gibi, bir de üstelik gön
derdiği mektubların jçine tabanca, 
hançer ve kuru kaf d gibi korkunç 
resimler çizmektedir. 

Bu vazi)'et karşısında biiyük bir 
korku ve hevecana düsen Fikret, 
keyfiyetten haba111 Mehmedi haher
dar etm1ı, o da zabıtaya müra:aat 
ederek kızına gelen bu tehdid mek
tublarını n1a:Cadaı 1,na vermiştir. 

Zabıta bu cüretkar adamı ara
maktadır. 

Kasablar karara 
itiraz edi yarlar 

Kasablar dün Belediye lkt-sad 
Müdürlüğüne mürRcaatla Fi.ıt Mü
rakabe komisyonu tarafından t~bit 
olunan kir ve satış. fiatlan tesbitine 
itiraz etmi~ler ve zarar ettiklerini 
jleri sürmüşlerdir. Kasablann bu 
müracaatı, Fiat Mürakabe komisyo
nunda tetkik olunacaktır. 

Adl:Je levazım dairesindeki 
suiistimal davasına 

devam edi:di 
Ad Ü) e Ieva~ım daireair.deki aui

iatimalin duruşma8lna 1 nci Ağnce
za mah!temesindt-. dün de devam e
dilmiştir. 

Hadisede suçlu bulunan eski mu
temedlerd,n Emin, Necmi, Asım, 
Fenni, Hasa:ı, fsmail, Serif ve Tf;v
fikin ita emirlerinde tahrifat yap
mak sureti~e. büyük miktatda para
yı ihtila'.I ettikleri iddia olunmakta
dır. 

Dünkü celsede, müdafaasını ya
pan 6uçluhr vekili Suad Tah3İn 
Türk ise, bu iddıanın gayri varid, 
müddeiumumi muavinlerinin imza
larının takhd edilmesi keyfiyetinin 
de asılsız olduğunu söylemişt!r. 

'Talebeyi çalışmıya ve dürüstlüQe/ "Atif a,, şilebi 
Bozcaadada 

karaya oturdu teşvik edecek kararlar 
Çalışkanlığı ve iyi ahlakile temayüz ederek 
İsmi şeref levhasına asılan talebelere Maarif 

Vekilliği münasib hediyeler ve'recek 

kanaat devresinin vaziyeti talebe lehine 

Düo limanımızdan mühim mik
tarda hamule .ile Mersin hattına ha
reket eden Tür~ armatörler bidiği
ne a.id ve 105 O tonluk «Atili» ıile
bi lrır müddet yol aldıktan sonra 
Bozcaada açıklarında kayalıklara 
çarparak karaya oturmuştur. 

Vak'adan haberdar edjlen mın
taka liman reisliği~ derhal kaza ma-

şehri.rnizdeki bütün orta okul ve 1 . l T ] b 1 halline yardımcı şilebler göndererek 
ere tevzı o un muştur. a e t enn Atila .. jJebinirı yüklerini bosalbnagv a 

lise müdürle.i, hayramdan sonra İs- "lk ·· 1 '- 1 1 d s -1 uç ay 1 ~ ça ışma arın a geçen başlamıstır. Kazazede cilebin ba,. 
tanbul Ünive!"Sitesiııd:: büyı:':k bir il h I ) J d , " " yı ara nazaran ay ı i er eyiş kay e- tarafı tamamile hasara um-amı .. ır. 
toplantı yapacaklındır. Bu loplımtı- dil · 1 b 1 h l f d .,.. ~· 

mış ve ta e e er mu te i ers Kazazede şilebin kurtarılması iri.;.. da okull.sn alakarlar edt>n muhtt>lif 
1
• .,....... 

meacleler göriişülecek ve Maarıf gruplarından Jeçen yıldan daha iy faaliyete geçilmiştiı·. 
Vekaletine bildirileC"t>k hususlar tes- notlar nlmııılardır. • , 

bit olunac<lktır. Toplanııda bilhassa Okullard:ı disiplin kurulları bay- ıngı· ~ı·zıer 5 7.000 
ders yılı l>aşındanberi okullarda ta- ramdan cıonr,, toplanarak Hk kana- • 
}ebenin g :c :k disiplin gerekse çalış- at devre3İnd.:: ~erek çalışma Vt> ge- b 1 f k 
ma bakımından vaziyetleri tetkik e-· rekse ahlak bakımından üstünlük a ya tı• tı• alıyorlar 
dilecek ve alınması İcab eden ~-eni leri görülen talebeleri tesbit edecek= 
tedbirler görüşülecektir. !erdir. Ilu talebelerin isimleri okul- İngiliz ticaret birliği mümessilleri 

Maarif Vekaleti umumi müfettiş- larda şe;ef levhalarına asılaC".aktır. ile, tiftik ihracat birliği arasında bir 
!eri de Kurban Bayramından sonra Mektebi bitirinciye kadar şeref lev- müddettenbe?i ynp!lan aörüımeler 
mektebleri umumi bir tekilde tefti- hasından isimleri silinmiycn talt>he- nıüsaid bir ~ekilde neticelenmek ü
şe başlıyacaltlardır. ler Maarif Vekileti tarafından tak- zeredir. İngiliz ticaret birliği reisi 

Orta oku; ve liselerde, birinci ka· dir edibcelc ve kendilerine rniluasıb Lord Glinconner, tiftik ihracat bir-
naat devresine aid ltaameler talebe- hediyeler verilecektir. liğine 5 7.000 balyalık büyük bir si

5 yaşında bir yavru 1 
göğsüne bıçak 

saplanarak öl :lü 
Evvellıci gün, Kartal kazasına ta

bi, Kurddurmuş köyünde, bir çocu
ğun ölümile neticelenen (eci bir ka
za olmu~tıır. 

Bu l:.öydc rençperlik yapan Mus
tafa adınd'l bir köylünün oğlu 5 yaş
larında Yılmaz, evvelki gün evle
rinde oynarken eline ucu sivri ve 

Bir işçinin parçalan
masile neticelenen 

müthiş infilak 

parişte bulunmuştu.:-. Fiatlar üzerin
de mutabakat hasıl olduğu takdirde 
İngiltere hükumetinin derhal müba
yaata ba~lıyacağı söylenmektedir. 

Di~er taraftan İngi]iz ticaret bir
liği. Jngiliz ablukasına dahil nıem-

Evvelki gün, Kemerburgaz civa- leketkrc mal sevketmiş ve halen b•J 
nnda bir işçinin feci bir şekilde öl- memleketlerle İş yapan tiftik tüc
mesile neticelenen bir infilak hadi- carlanrun isimlerini havi bir "kara 
sesi olmu,tur: liste» yj birliğe vermiştfr. Bu tüccar-

Osmanhıe telsiz istasyonu yakın- ların mallarını İngılizler aln:ıyacek
lanndaki Sular İdaresine aid büyük lardır. 
makinelerd::n biri, evvelki gün, ma- İngilizlerin büyük partide müba
kinist Saıd Yükselin idaresinde çaL- yatta bulunmaları tiftik piyasasında 
şırken, makin<"ye bir sakatlık arız tesirler icra etmiştir. Bu yüzden tif
olmuş, b;r müddet sonra da 1 70 tik fiatlan k.iloda 25 kuruş kadar 

' 

K U R B A N Bayramında da 

ELEANOR POWEL iıe FRED ASTAIR 
ltbi iki büyük Yıldız'ın yııılrattıklan 

BRODWAY MELODİE 1940 
nefis ve Şaha.ne filmi takdim edilecektir. 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

ANNIE DUCAUX 
ERIC V. STROHEIM • ANDRE LUGUET 

nln nerıs bir saret&e yarattık.:an 

SENENiN EN BOYOK FRANSIZ FiLMi 

FIRTINA 
Muhteşem AŞK - İHTİRAS ve MACERA ŞAIIESERİ 

İlave olarak: EN SON FOX DUNYA. HAVADİSLERİ 
Bugiin saat 1 de tenzilit.Lı matine 

~ ............................. ~. 

( Bugün 

SILVIA 

ll&ftaıun en güzeı: programı 

S A B A Y sinemasında 
SIDNFV • JOEL MAC CREA 

taralından 'f'ÜC\lde pUrilen büyük içtimai bir film 

GÜNAHKARLAR 
FENALllt - İYİLİK - GANGSTERLERİN RUHU ~e 

AŞKIN VEÇHESİ 

~------ BU&iin saat 1 de tenzili.Uı matine••••••" 

1 Ca.nlı bir Tarih.... Yüksek bir Aşk..- Heyecanlı bir Jrlenuu... 
Çıldırtan bir kıskançlık 

BEYAZ ESiRE çok ke~lıc:n bir bıçak geçinnışl ir. Bir 
ara elindeki bıçakla koşmakta olan 
Yılmaz ınüva.zenesini kaybederek 
yere dül!mlİş ve bu esnada da bıçak 
göğsüne saplanardk ~ırtmdan çık
mıştır. 

santim l·utrunda ve iki ton ağırlığın- yükselmi~tir. 
daki deponu:ı müthiıı bir gürültü ?le ---.------
infilak ~ttiği görülmüştür. Makinist Basra yolu naklr"yat 
Said bu infilak neticesinde parçala- l 

(HAL}AIE) 
Sinema ku.dfttlnin en büyük bariba 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
narak de:hal ölmi.;ştür. tarifesinde mühim 

Bu fl".;İ kan neticesinde Yılmaz, 
derhal ölmüı:tür. 

Vak"a etrafında Üsküdar adliye
si tahkikat vapmaktadır. 

Hadiseye el koyan mahalli jan-

li tahkikata aş anmıstır. 
~a7~'th~b~db;;YeJ~~;, b:1~~r~~::r~;ı: BaJJr~eyn:ı:t~aytap~~:nınlıakyoliryat u'"ze· r--· Bugün s ~~~~gii~ ~si~!~nasında 

rinde azami kolaylıklar temini için 1 - ARTiST AŞKI B Aş ç Av u ş 
150 kilo demir çalmıılar Ankara treni bir k t görüşmeler yapılmaktadır. Simen- M A O O EN 

Tt..-h: .... le ıza çarp 1 
difer tarifelerinde her üç devlet ta-

1 
YVONNE PRİNTEMPS 

Sabıkalı hJar.sızlardan, .ı.u.ıa uu Evvelki akşam, Feneryolu istasyo - rafından yapılan tenzilattan sonra, 
Fnnsızcıa V ALLACE BERBY 

Duruşma, bir suçlunun miidafaas1 
için, tal!k edilmiştir. 

Hakkının dün sırtıarın<la hurda de- nu civarında bir kızın ağır surette alakadar nakliye firketleri de nakle- ii PİERRE FRF.SNAY 

mir yükile Sultanahmed civarında yaralıuımasile neticelenen bir tren decekleri maliar üzerinde azami ten- ~--•••••••••••••••••••••••••••' 
şüpheli bir vaziyet te dolaştıkları za - kazası olmuştur. zilat yapmak kararım vf"nnişleıdir. 
bıta memurları tarafından görülerek, FeneryolW1da di.5tasyon caddesinde Diğer taraftın, deniz yolile Basra- - -

Belediye memurlarının ikisi de ~arakola getirilmişlerdir. Bu. 7 sayılı evde oturan 12 yrujlannda Za.. dan yap1la11 nakliyatta da alaudar ~--·111!!••1t11•••••-. 
rada sorguya çekilen sabıkalı hırsız. bide Acar, evvelki akşam tren yolunu deniz kumpa.nyalan tenzilat yapa- MiLLi ALEMDAR 

Vazife Ve mes'u\iyetJerİ Jar sırtJanndaki demirleri Sultanah- takiben istasyon parkına doğru gi - caklardır. Bu suretle harb sigortası ._ ___ _ 
Dahili>'~ Vekaleti Bdediye me- meddeki San'at mektehinin ardiye- deTken, 0 sırada süratıe geçmekte O- primi dahil olduğu halde, Basra yo- Göriii..mem.lş bir inSan seli 

murlannın \•azife ve mes"uliyetleri· sinden çaldıklarını söylemişlerdir. lan Ankara treninin sa~m:sine ~ra. lile yapılan ticari nakliyat asgari bir Dünya.run en büyük aşk filmi 
ne taalluk eden 1-ir n~amnanıf" ha-' Şimdiye kadar bu suretle aynı yer. ~~şt~•· Bu çar:ı'ma ne~ıcesınde vucu.. tarifeye ineeektir. Yapılacak tenzi- Türkçe Dublaj'ı da harikulade 
zırlamak tadır. Bu nizamname "tra- den 150 kiloya yakın hurda riemi\' J dunün muhtelıf yerlerınden ağır su- !attan soma son bir ay içerisinde 
fında İstımbu~ Belediyesirun noktai çaldıkları anlaşılan hırsızlar dün rette ya:_alanan genç kız, baygın bir hüyiik bir inkişa~ RÖstcmıiş olan bu 
nazarını Lildiımelt üzere 2U gün ev- Müddeiumumiliğe teslim edilmişler _ halde Numune hastanesine kaldırıl - yolla yap•tın nakliyat birkaç misli 
vel Anltcırnyıt gitmiş olı;.n Beled1ye dlr. mıştır. artmış olacaktır. 
teftiş heyeti müdürü Samih dün şeh- Bir müddet sonra birinci sulh ceza Vak'a etrafında mahalli adliye ve ----·-----
ıimize dönmü~tür. . . hakimi Reşidin huzuruna çıkarılan zabıtası tahkikat yapmaktdır. 

Hazırl.ınmaKta o_Jan yenı nızam .suçlular cürümlerini kısmen ittraf et.. 
name, yalmz .Beledıye memurlarına . . .. 
değil. Tramvay, Elektrik, Tünd, Su- mi.şl~'.r: Hliklm, ~orgulıa-~ mute-
lar ldftresi, mezbaha ve Belediyeye akıb ıkisinl de teYkıf etınıştır. Mehmed Cebel adında bi1 kaptanın 
bağlı diğer teşekküllerin memurları- idaresindeki Yıldırım moctörü içinde 
na da samil ol.tcaktır. Memlr.kette- iki kömür muhtekiri 3051 teneke gaz yükilc dün Kuruçeş. 

Gaz yüklü bir motör hattı 

Valinin bu akıamki ziyafeti 
Vali ve Belediye Reisi doktor Lütfi 

Kırdar, Taksim Belediye gazinooun
da bu akşam Parti ve matbuat er -
kAnına bir ziyafet verecektir. 

k. b · .. b ı d' 1 b · w me sahillerinden birine yanaşırken A••••••••••••lllllıııı. ı utun e e ıye er u nızamname Zabıta dün de ihtikar yapmaga . . .. .. 
hükümlerine tabi olacaktır Yölnız l rı. Ik :k. k"' .. .. ·· ·· .. bırdenbire motörun hava borusu pat-- · _a ışan ı ı omtırcuyu curmumeş- . 
nizamnamece htanbı•I ve Ankara hud halinde yakalamıştır. ı ıamı.ştır. Bu ınfilak çok şiddetJi olmuş, 
B lediyderin: aid hususi hükümler H kl d t · k I t hk' !kısa bir zaman zarfında parçalanan 
bulunaca!<, memurların terfileıinde k t a akrı'nl a.J .. anzıdml" 1 ınan a .

1 
ı- 1 motör su alarak batmıştır. 

b a evra ı e oun a ıveye ven en 
arem ~.ıası olacaktır. 1 1 O k"d d 1· t dd - Denize dökülen gaz tenekeleri ~~ 

B · D h'l" V LAi liUÇ u ar, s u ar a op a~ ca e .,.._ 
u nızamrıamP. a ı ıye ~K-a e- · d 256 1 d"kkA d k'" •. maınen karaya çıkan!"''" nüfn""'a · "'d"' 1 ·· . d k."k sın e sayı ı u an a omur- •• ...,, _,._..... 

tı mu ur ·~r encumenın e tet ı e- .. 1 .. k R bl Ü k'" hiçbir zayiat olmamıştır. 
dildik.teıı sonra Devlet Surasına cu u yapan ece e, gc:ne s u-

d d A ah 11 d 5 Hadise etrafında arn.kadarlar tah. sevkolunacaktır. ar a yazma m a esm e nu-
maralı dükkanda kömürcü Mustafa kikata devam etmektedirler. 

Bakırköy Halkeıvinde 
konferans 

Bakırköy Ha'kevinden: 

adındaki şahıslardır. 

Yahuz döırt gün Wdı 
Sinema dünyasmın en yüksek 

san'atkirlan 

CHARLES BOYER 
CLAUDETTE COLBERT 

in en son çev:trdikleri 

( 

MANON 
LESKO 

ya akıyor. ................................ 
•..........................•.... 

Aynca: 
Bir heyecan tufanı 

KAÇAK 
KORSANLAR 

TOMMY K.ELLİ - MAY ROBSON 

. 
·11VATHOLAR ) 

MARMARA'da 
1941 in ilk 

sinema mucizesi 

1 KUYRUKLU 1 
y 
1 
L 
D 
1 
z -

(FRANK MORGAN • 
ROBERT YOUNG) 

Aynca: 

Mister MOTO 'nun 
SON IBTABI 

~-·(PETEK LORRE) 

D Senenin en büyiik 
ı Fllmi: 
K 

, 

' 
5 1 / 941 Pazar günü saat 15 te 

Evimiz salonunda Çoruh meb'usu 
Ali Rıza Erem tarafı~an ahvali ha
zıra hakkında siyasi bir konferans 
verileceğfoden bütün Partili ve 
Halkcvülerin teşrifleri rica olunur. 

Kurbanlarımızın derilerinl Türk 
Hava Kunımuna Yermekle; kim. 
~iz yavrulari. ve mili haTaCdı
fmuza yardun etmJf olaeafımm 
unutnuyalım. 

Yangınlar için ıu depolan 
Belediye Sular İdar~ İstanbulun 

, muhtelif semtlerinde büyük su de _ 
· polan inşa edecektir. Bu ~u depola_ 
rınd&n bir kısmı eski .sarnıç ve mah
zenlerden istifade edilerek vücude ge. 
tirilecektir. Su depolarından bilhassa 

D'GŞBS 
PETBOVRA 
(TOVARİÇ) 

LALE 1 
Şehir Tiyatrosa 

Tepebaşında dram K BALALAYKA k~mında A 
Ak§am saat :0,30 da T 

--------------.; yangınlarda çok istifade edilecektir 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey al sana 
yeni bır haber ... 

. . . Şapka modaları o 
kadar çabuk değişiyor ki ... 

Şimdi de bunların 

püsküllü olanları çık

ın~ .• 

Hasan bey -- ŞapKa 

derdinin ne püsküllü be-
1:1. olduğunu anlatmak i
çin mı dersin?. 

stneına&ında 

AJS'IC&: Tiir~e PARAMUNT 
JURNAL 

istiklal 

APT • .\L 
Yazan: Do.5toyefski 

caddesi tomedi kısmında 
Gündüz saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 

8 
ikinci Kanun 

Ç8.J"Şambadan itibaren 
• • BD&"ün saat ı de tenzilatlı 

matineler. Akşam saat 20,30 da 
l MAhMARA'da I' 

PAŞA HAZRETLERİ 

2 Büyük Şaheser bugün S Ü M E R Sinemasmda 

in en büyük muza.ffel"iyeti 

1- DEANNA DURBiN 2- PlERRE BLANCHARD 
ve RENE St. CYR 

iLK AŞKI BiR KIŞ GECESi 
Seanslar: Fılminde: 

~---• 12.JO • 3.38 • 6.39 Tit 9 da Seanslar: ı . 5 ve 8 de·---~ 

t 
lı 

t 
d 
'I: 
d 

il 
s 
u 
d 
t 
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[ SiNEMA.]I 1 HAdüder ~nda ·ı 

Almanlar Pnşkin'in b_ir ~!~~,~~:~!.~~~~~~~~~um~~~." Ters cevab 
Monoloğ 

Tekneye 
dii,en 

'J&r amaz 
. eserı• nı• çok unzel Gene Meraklı gelmişti. Bugün - zamanlarda yapılan teftişler üzeri -

)erde de pek 11k geliyor. ne hastanede yatmakta olan beş 
- Hangi havadisi merak ettin} yüz altını§ iki kişinin vaziyet ve hal-
- Delilere dair olanı sen de o - !erinde hastanede yatmalann• İcab 

Şekıalde f ı·ıme çektı·ıer kumuşsundur ya ••• Amma bir kere ettirecek bir aebcb gÖrüh:nediğİn A 

beraber okuyalım. den bunlar hemen taburcu edilmq-
- Yani ba§ bap V"Jip eski ma- lerdir.» 

1 
halle mekt~~lerinde derse çalışan Serlevhadan anla§J]an da 

Bt-n , yanı bendeniz; ters ce\'llb vc
tınn ım .. 

Butun kusurum dn buymuş. Ku -
sursuz kul olmaz, derler. Herkesin 
h'J' kusuru olurmuş. varsın benim de 
bu kusurum olsun, dıyeceğim amma, 
benım bu kusurum yuzundcn başıma 
gelenler, pışmiş tavuğun değil, hatır 
ıç n Çıy tavuk yem.ş olanın bıle ba -
tına geJmcmLştır. 

Evde babam sorar: 
- Erhan ... 
A!!ecıersınlz ben de kendimi tak -

dırn etmeyi unutmuştum. Benim o. -, 
dırn Erhandır Ne diyordum. Haur -
lad m, babam sorar: 

- Erhan benim tnbatamı gördün 
n::u? 
Go!'mem.ş ola bilirim: 
- Gcinnedım. 
Desem, kızacak, bağıracaktır: 
- Senın gozün yok mu, gözünu a -

çıp etrafında ne var, ne yok gciremez 
rnıS n? 

- Gördüm, şuradaydı. 
De.sem: 
- Haydi çabuk getır. Şurada bu -

tadn gormedım ki, gıdeyım getire -
)'ın1 

Rendunı yağ fçınden kıl çeker gibi 
iş n lçınden çekip çıkarncnk b.r ce -
lab \'Crd:ın: 

- Gördum, demın sokaktan geçi -
Yordu Bana da selam verdi. 
Mukcmmeı bır cevab dcğtl mi 
- - Oıt getir. 
Dıyemez, Qıınkü sokaktan geçen 

Cıtmlştir. Aksıliğc bakın ti babam bu 
cevabırıa kızar: 

- Gene ters ccvab ha, üç gün sa
na yemış verilmiyecek. 

Turgudun annesi çamaşır yıka. 
m~tı. çamaşırları evin penceresi 
yanındaki çividen, pence~ede. bu -
ıunan direk arasına gerdıği ıpe a
sıyordu. Turgud bunu gördü: 

_ Kendime güzel bir oyun icad 

İpten çam~ırları indirdi. Teker_ 
leğln ortasına bir değnek geçirdi 
ve tekerleği ipin üzerine koydu. 
Kendi de değneğin iki ucunu tuta. 
rak ipte kaymağa başladı. Bu oyun 
çok hoşuna gitmişti. 

Fakat ip onun ağırlığına daya
namayıp koptu. Tam o sırada da 
Turgud, çamaşır teknesinin tize • 
rinde idi. Cumburlop tekneye düş
tü ve baştan ayağa lSlandı. 

Ölüm dötel:in de Dunya 
Harbe ra~en Alman sinemacılığı 

faaliyetine devam etmektedir. Propa -
ganda filmleri ile beraber, fevkalade 
sayılabiecek filmler de çevrilmektedir. 

Şöhreti bütün dünyayı knplaınıb 
bir mu?'.arrir tarafından yazamış ve 
herkes -tarafından okunmuş ve tak.. 
di.r edilmiş bir eser, teknik bakımın
dan kusursuz olarak filıne çekilir ise, 
bunun fevkaliide muvatfak olmaması 
için hiç bir sebeb yoktur. 

Mevzuubahs muharrir, me.c;hur Rus 
edibi Puşkindir. Eserin ismı· Ftan -
zionijji Fmotripeldir. 

Ufa kumpanyası tarafından cevri. 
len bu filmin ve eserin mevzuunu kı-
6acn anlatalım.: 

Vak'a; 1850 senesinde Rusyada ce 
reyan etmektedir. Büyük bir step'in 
tam göbeğinde bir konak yeri t.şlcten 
ihtiyar bir adamın ıDunya. Adında 

çok güzel, çok kıvrak bir kızı vardır. 

Arubalo.rının, tnllkalarının atlıırını 
değı~tirmek için buıada ta v, kkuf 
eden bütün yolcular bila istisna, 
Dunyanın güzelliğine hayran kalmak._ 
tadırlar. 

Günün birinde bu konak yerine Dunyanm babası 
1 Mlnski ndındn çok yakışıklı bir .sü - Büyük bir tel~ içinde hemen Petres. 

Gordünfız mü başıma geleni. 
Mekteb daha başka tıirlil. Öğret _ 

inen, derse kaldırır. Sual sorar: 1 

vari mızrnklı alayı yüzbaşısı inmiş ve burg'a koşar. 
Mınski bu güzel kıza delice f\şık ol- İhtiyar baba, sevglll kızının haya-

;~:;::;~;:;:::;:;~;:;:::;:;~;;;::::;:;::-;-.. m~tur. Genç yüzbaşı, ne yapıp ya- tını öğrenmiştir. Namusunu temizle-
pıp Petresburga gelmesi için Dunyayı met için onu öldünnıye tarar verir. - Nap:ıJyon Avusturyalıları r.ere

de e1m~ti? 
Nap0lyonla beraber değ idim ki, 

Avus•uryalıları nerede ezmıŞ olduğu. 
nu bıle;im. 
Dutşuntirüm: 

-. Bir adam bir adamı nerede ezer? 
Suaı.n en do~u cevnbını aklımdan 
buluverırim 

- Otomobılile yolda. 
Ben bunu Öğretmene söyler söyle

mez oğretmen hıddetlenir: 
- Bu ne ters cevab tenbel yara -

ınaz. üstelik de ben~ıe ala; ediyor. 
Daha sonra ne olur s,z artık düşü 

nün notınn k ' -
Yazı' ~i• ınlır. Babama mektub 
tim: haber verirler. Ondan azar işi-

Dedım Ya, benim ba§ımn gelenler 
J> ışmış tavuğun değil çiy tavuk yiye: 

~ı.~ .. ~~~-.~~~.ı.na geJm
0

emiştir. * * 
( ·································· 
Yeni bilmecem~z) ., 

Bu resmi gazeteden geslniz. Uygun 
Relecek renklerle boyadıktan aonra 
bıze gondertn. En iyı boyamış olan -
l..ırdan bır kı.şıye bır Şırley albümü, 
bır kişıye maroken kaplı . ve fevkalL 
de kağıdlı bir muhtıra defteri. üç ki-
4•Ye Son Posta hatıralı mü;ekkebli 
dolrna kalem, üç. kıŞiyc Son Posta ha
tıraıı kurşun kalemi, üç kişiye Son 
Posta hatıralı dış fırçası, üç kişiye 
Son Posta hatıralı muhUra defteri, 

~ç kişıye Son Posta hatıralı yuvarlak 
tı!1nva kalemtraş, üç kişiye Son Pos
u hatıralı kınlmaz dökülmez hokka, 
le~ kı.şıve Son Posta hat.ıralı boya ka
bu~· tıç ki.şıye Son Posta hatıralı al
tı · uç kişiye Son Posta hatıralı ny_ 
'- ııc- k . • Ü k" 1 "'~b ıye dış macunu, ç ış ye 

13 Verılecektir. 

~ :eeeye cevnb vennc müddeti on 
tı:ôrı<le und~r. Bilmece cevabını bize 
~. ~e~lğıniz zarfın üzerine aBilme
,1\~ ırnesini ve bilmecenin gazetede 

ı tQrih; Yazınız. 

Okuyucularım;zın şiirleri 

Yurdu m 
Benim yurdum bir incidir; 
Beş kıt'ada birincidir. 
Zümrüd gibi yüce dağlar; 
Irmakla:., coşmuş çağlar. 
Kaval sesi yamaç'lardan; 
Güzel kuşlar ağaçlardan. 

Mani söyler dört bucata; 
Ncş'e saçar her ocağa. 
Altın başak ovasında; 

Aslan yatar yuvasında. 
Çelik çitlerinde bekçi; 
Türkün lh Uyarı genci. 

Gönen: İffet Turhanoğlu 

* 
Y eni sene 

Boş geldin yeni sene, 
Biraz beni dinlesene; 
Senden iyilik isteriz. 
iyi o1asm deriz. 
Nasihat benden sana; 
Küpedir kulatım'; 
Arattynıa gideni, 
Sevelim biz de seni. 
Hoş geldin yeni sene. 
Kendini sevdlrsene_. 

Kadıköy: Nihad Öztunç 

eSon Posta>nın edebi romanı: 52 

kandırrnıya muvaffak olmuştur. Dunyadan başka, onu bu yola sevk 
- Seninle orada evleneceğim.. Zen. eylemiş olan Minskiyl d~ öldürnıek en 

gin olacaksın! büyük gayesidir. Ondan s.:>nra da ken-
VAdları kızı iknaa tfıfi gelmiştir. disini ortndnn kaldıracaktır. 

Yüzbaşı, kızın ihtıyar babasını da Babasının Pctresbuıga gelcliğinden, 
kandırmakta pek müşkuUıt çekmez. kend~ini aramakta olduğundan vak -
Pctresburga vardıklarından bir müd. tile haberdar olan Dunya, hemen 
det sonra yüzbaşı Mınskl gonltınü yüzbaşı Mınskinın evine koşar. Olan 
başka kızlar ile avutmıya başlar. Dun- biteni anlatır ve kendisini kurtarma. 
ya ile izdivaç aklından btle geçme - sını rica eder. 
mektedır. PetresbÜrgun •htişam, deb- Minski kendi hayatı da mevzuubahs 
debe dolu hayatı içinde yıı.şamıya olduğu cihetle bu ricayı kabul etmek 
başlıyan Dunya bu şöhretin en meş.. mecburiyetindedir. 
hur simalarından biri olmuştur. Her- Bu arada ihtiyar adam yüzbıışı 
kes güzelliğine hayra:ıdır.. Minskinin evini bulmıya muvaffak 

Bir gün bu güzel kız Mitja adında olur. 
çok namwlu, çok :ısil hır teğmene Dunya babasını gbrünce tam vak
rastgelır. Teğmen kıza derin tir aşkla tinde geldiğini, çünkü ertesi gilnü 
ba~lanır. yüzbaşı MınskJ üe evleneceğini sevinç. 

Dunyn da onu sever ve bu sevginin le bildirir. 
tesiri ile içine dalmış bulunduğu liıks İzdivaç merasiminin bittabi aslı 
ve sefahat hayatını terkeder ve bir 1 yoktur. İhtiyar babayı avutmak ve 
terzinin yanına gundelikçi olarak ya-,gönlünü hoş ettikten sonra onu Step. 
zılır. teki konağının başına göndermek 

Dunya mazisini, hayatını ondan için .her i.kisi bu sahte izdivaç merasl
gizlemek içın elinden geldiği kadar minı tertıb ederler. 
uğraşır. Ertesi gün filhakika n.1iıdebdeb bır 

Petrespurgda hayat bu suretle geçe düğün merasimi yapılır. Ihtiyar a~am 
dursun, konakta, ihtiyar adam sağdan sevincinden, gururundan aaetıı 
soldan gelen fısıltılardan kızının ıikı- gaşyolur. Ve kızına saadct.ıer temenni 
betinden şüphe etmıye ba§lamıştır. <Devamı 8 inci sayfada) 

Aş" la 
Oynanmaz! 

'iinyanın orta'1na atıp bırakmayı 
ız. Siz benim kocam, benim erke 
imsiniz, bana elinizi uzatınız. 

isterseniz ıize başka bir tekli 
'aha yapayım: Birkaç aylık bir tec
übe devresi steçİrelim. Beraber ya 
amağa ça lıııalım. Göreckesini:z k · 

Nakleden: Muazzez Tahs"n Berkand 
Her şeyi hazırlamııılar, bütün yaşa

yış pliinlarını tanzim etmişlerdi ve 
bu gün Selimin karısına bir gece ev
velki kararlarını kat"i bir lisanla 
bildirmesi takarrür etmiş~. Ancak 
genç adam böyle ynpmadıgını. Nes
rinle bir münakaşa kapısını tama -
mile kapamağa muvaffak olamadı
ğını hissediyor, kansına kırıcı ve 

k .. b' ·fade ile meramını anlat-
esıcı ır ı .... . kd" 
mağa cesaret edemedıgıru ta. ır e-

diyordu. • 1 
Onu dinlemekten, onu sevmış o -

duğunu hatulam!\.ktan, ona merha
met etmekten kendini alamamış ~.e 

kurtarmak, mahkemel~rdc su-
onu k . . •kAh .. • m~ni olma ıçın nı a ı 
runmesıne t1 .... • • • f 
altına alıp himaye ettıgını ~hra et-
meğe dili varmamıştı. Eger bunu 

söyleseydi şüphesiz ki Nesrin bo -
~anmayı kabul edecek, hiç ses çı -
karmadan çekilip gidecekti. Onun 
izzeti nefsinin ne kadar büyük ol -
duğunu Selim bilmez miydi) O hal
de onu bu kat"i ve kurtarıcı sözleri 
telaffuz etmekten meneden ne idi) 
Evet niçin bu sözleri söyliyememiı
ti} 

Aralarınd'aki sükut tehdidlerle 
dolu idi. Nesrin bunu anladı ve tek
rar söze başladı: 

- istikbalimiz hakkında karnr 
vermek için önümüzde nncak on da
kikalık bir zaman knlclı Selim. Ne 
düsüneceğimi, ne yapacağımı bil -
mi;orum artık; tama mile ~a~kın bi~ 
haldeyim. Bana yardım edımz, benı 
himaye ediniz, beni bu koskocaman 

ben artık eski Nesrin değilim, ta -
11amile değiştim, bambaşka bir ka
iın oldum: hatta belki siz bile beni 
tanıyamıyacaksınız. Sizin yanınızda 
vaşıyacak olan başka bir Nesrindir. 
O Nesrin sinirlı-rin,.. hakim olan sa
bırlı ve !akin bir kadındır. O her 
şeyi kabul ··decek, ne derseniz ona 
rnzı olacak, her vaziyete boyun eğe
coktir. Anlıyor musunuz, beni dinli
yor musunuz Selim? Rica ederim bir 
defa yüzüme, RÖz)erime bakınız. 

Selim bilaihtiyar bu muztarib se
se itaat etti, göz kapaklarını açarak 
karısının ıztırahla titriyen yuzunc 
baktı. Üzüntü ve acı bu genç yüzü 
ne kadar hırpalamıştı! On gün ev
vel neş'e ve şetaretle gülen bu çeh
re şimdi bir matem nikabı altında 
meyustu, on gün evvel havatla dolu 
olan öu göz bebekleri şimdi solgun 

ço~uklar ~ıbı havadisi bi: ağızdan buydu. 

1 
bagıra bagıra mı okuyacağı7.) - Fakat, ben merak ettim, bun

- Öyle demek istemedim. Hele lar deli de~l de akıllı insanlarsa ne 
ben okuyayım S1'n dınle... diye §İmdiye kadar hastanede bıra-

- Oku, dinliyorum. kıldılar. Yok Jeli iseler, ne diye 80-
- Havadisin serlevhası fU: kağa salıverildiler} •• 
cıAkıl hastanesinden be§ yüz alt- - Ne cevab vereceğimi şaşn -

mıı iki hasta taburcu edildi. n dım Mcrnklı. 
- Bu şerlevhayı görür göıınez, 

merak etmiştim •.. Kendi kendime 
«nasıl oluyor da akıl hastanesinde
ki hastalard n beş yüz altmış ikisi 
bir günde ıyı olup taburcu edildi -
ler ~ ıı demiştim. 

- Senin gibi meraklı de~ilim 
amma, bana da merak oldu. Hele 
şu havadisi sonuna kadar oku din
liyeyim. 

- Bu da ikinci serlevha: 
ccBunlard n birçoğu hasta olma

dıkları halde uzun müddettenberi 
hastanede yiyip içip istirahat edi -
yorlarmış. l) 

Meraklı bana baktı, ben Merak
lıya baktım. Meraklı dayanamadı. 
Sordu: 

- Merak ettim, akıl hastanesi 
meğer otelmış, pansiyonmuş da hiç 
birimizin haberi yokmuş öyle mi? 

- Bilmem. 
- Sen de biç bir fey bilmezmi§-

ain-
Yazıyı oltum1ya devam ediyo 

rum: 

- Caliba dabn çok §aşıracaksın, 
henüz havadi:ıin sonu gelmedi. 

«Hnstanede tetkikler devam et
mekte olduğundarı burada kalma -
larına lüzum görülnnyen dir:ce-ı bit 
mikdnr ha5tamn daha taburcu e
dilecekleri zannedilmektedir. >.ı 

- Fesübhanallah ..• 
- Fesübhannllah dersin ya, me-

rnk etmekte haklı değil nıiyim' .. 
Meğer akıllılar, <leli diye timar -

haneye tıkılıyorlarmış da, hiç kim
senin haberi olmuyormuş. 

- Öyle zahir. 
- Peki r.mma kendimi bir türlü 

meraktan alamıyorum. Bu işin yeni 
mi Carkınn varıldı} 

- O da Ö)•le zahir. 
- Merak ettim, fakat gene şük-

Tetmeliyiz. Tımarhane dışında bir 
tek akıllı ve bmarhnnede bir tek 
deli kalmayıncıya kadar bu İş böy)e 
devam edebilirdi de ... 

r:J "',,,.. t )J. ulii."i. 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Ok atan kendini nasll 

akışlar? 
Balina balıklarmrn 

kıl vuz:an 

Adanada Bay «H. D. )) a: 1 Mühim bir hata yapmanın nrifc
Akraba arasında, hele biraz ya- ainde bulunduğunuzu görüyorum, 

kınca akraba arasında evlenmeyi sonra pişman olacağın"ız muhakkak· 
evvela sıhhi ıebeblerle, aonra his tır. 
noktalarından tecviz ctt:lczler. Dü- Fakat mademki kararınız bu de
§Ünceyi haklı bulurum. Fakat her rece kat'i idi, hadiseyi bana anlatıp 
batında bir defo tekerrür etmediği fikrimi almıya neden lüzum gör -
takdirde, nadir ahvald: umumi kai- dünüz' Bu noktayı anlıyamadığımı 
denin dı;ıına çıkmak mümküo ola - itiraf ederim. 
bilir. Anlaşılan siz bu vaziyette bu
lunacaksınız. Hayır, knnun bakımın
dan durumunuzu işkal edebilecek 
bir kayıd yoktur. 

* Bay cıl. B.n ye: 
20 nci asırdayız, orta Asyanın 

bilmem hangi kö e inde değil. Tür
kiyede yaşıyoruz. Kız babnsınm ar
zusile hiç tnnımadığı, istemediği, 
sevmiyeceği bir erkeğe tczviç edile-
mez. 

i yıldız gibi parlaklığını kaybet -
1işlerdi. 

Genç adam titredi, korkak ve 
mütereddid hakışlarını ;:>encereye 
; evirdi. Artık hir gece evv • anne
ile uzun uzadıya konu ,up knrarlaş
ırdıkları haynt programını Nesrine 

tekrar etmek cesaretini bulaca~ı şüp 
heli idi. 

- Yavrucıığum, hic düşünme:!i
niz mi ki şayed sizin istrdiğiniz gibi 
beraber yaşasak, bir iiçüncii şah1' 
da bizimle beraber olacak. Ben on
dan ayrılamam, onun itina ve ta -
kayyüdüne muhtacım. 

- Bunu ben de düşündüm Se -
lim. 

- Onun sizi aHetmcdiğini de 
biliyor musunuz? 

- Biliyorum ve onu anlıyorum. 
Onun yerinde ben de olsam affet -
mezdim. 

- O siz.e bir dfüıman nazarilc 
bakıyor. Bunu bildığiniz halde 
mü terek bir hayata razı olncai!ınızı 
tasavvur edebiliyor musunuz~ Buna 
imkan var mıdır? 

- lmkanınz olan şeyi mümkün 
kılmağa çalışacağı:n. 

* Bayan <ıK. K.» a: 
- Simaya bakarak knrnkteri 

tahmin etmek mümkündür. Fakat 
çıkanlacak neticenin yüzde yüz 
doğru olacağı temin edilemez. Ben 
İnsanlar ~Örmüşümdür ki, yüz iti
barile çirkindirl!!r. Ahl~k bakımın
dan altın çıknwşlaıdır. Bunun nksine 
olartıl.: idninrl- ~<'ytan yatan çok 
güzelleri de bilirim. Bira'l iht1vntlı 
olmanız lazım. TEYZE 

- Böyle müthiş bir hayatı )a 
şamağa sizi mecbur edemem; çok 
beclbaht olursunu.ı. Annem sizin ta• 
nıdığınız kadın değildir artık ve ben 
hasta kaldıkça onun size karşı olan 
düşmanlığı eksilmek şöy)e dursun, 
bilakis artacak, hırçınlığı ve tiıi1İiii 
tahammül edil('meı. bir hale S?de • 
cek. 

- Bunların hepsini anlıyor, ka
bul ediyorum Selim. Ben evdi" bir 
gölge gibi kalacağım, hiç bir '"arlık 
göstermiyeceğim, yalnız sizin yımı
nızda ya~rnı.tk hana kafi gelecek. 

- Hal7ı çile doldurmak kara • 
rında sadıksınız öyle mi) 

- Hayır çile doldurmak değil, 
sadect" sevgi. 

- Benim bu aşkı kabul ed"mi -
yeceğimi anlamıyor mucunuz Nes -
rin? 

- Niçin? 
- Bunu biraz evvel size söyle -

miştim. 
- Tckra:-bmnğa cesaret ede 

miyor musunuz~ 
(Aıkası var) 
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Bilecik köylülerinin Hava 
kurumuna teberrüleri 

Muş Ç. E. K. okul 
yavrularım sevindirdi 

Birer derece terfi eden İstanbul 
ilk okul öğretmenleri Muş (HusUSi) - Muş Çocıık Esir -

geme Kurumu bu sene dahi yetim ve 
sahibslz okul 90Ctıldanna, elli dört ta.. 
lam elbise ve sekse::ı bir çlft ayakkabı 939 - 940 yılında. İsCanbul ilk ted- Zehra. Sevil, Cemile Altuğ, Remziye 

Tokatta odun ve kön:Ure 
nark kondu 

Nalhhanda askerlerimize 
kışlık hediye 

Nallıhan (Hususi) - Evvelce as _ 
kerlerımize yapılan teberrilata flflve
ten bugun de 550 eldiven, 538 çift ço_ 
rap, 250 pamuklu, 34 kazak ki şimdi
ye kadar cem'an 1225 çift eldivenle 
1606 çift çorap, 425 pamuklu, 34 ka _ 
zak teberru edilmiştir. Teberrüata de 
vam edilmektedir. 

verrnek suretile sevindirmiştir. risat öğretmenlerinden blr kl.smı bi- Kırgeç, Fahriye Somer, Aliye Akın, 
rer derece terfi etmişlerdir. Terfi e - Meliha Tosun, Süreyya. Yücel, Semi- Bilecik C. H. P. kongresi 

Zonguldak Parti 
reisi seçildi 

denlerln ~!erini aşo.ı;tya yazıyoruz: ye Elgin, Nezihe Argun, Muhterem 
20 liradan 25 liraya terfi edenler Çulpan, Sabit Erdem, Mukadder TL 

TalA.t Mendek, Nermin Gökkayo., nay, Saadet Eğitmen, zehra Tarun. 
Hatice Arca, Halet Aygen, Kerim Er- Sabri Bilsel Avni Kurdca Hifmı En 

ZOnguldak CHususl> - Cümhuri _ • • -
yet Halk Partisi viınyet kongreleri sayın, Ke?an Süzer, Mustafa Duyu- çer, Nt\'Ztllle Cuda, Sıdıka Şenyuva, 

Bilecik, (Huşusi) - Vil&yet C. 
H. P. si kongresi kazalardan gelen 
murahhasların İştira:Cile yapılmı§tır. 
Kongrede bölge müfettifi Zühtü 
Durukan ve Valimiz Rifat Şahinbav 
ta bulunmuştur. Kongreye Cahid 
Töre reis seçilmiştir. 

bitmiş ve HalkevimiZin reisi Ahmed ran, Tevfık El, M~nzz~~ ~yn~rsoy, :ıı.!elli~at Gfi:v. Aliye Tunagiray, Rüş.. 
Gürel ittifakla parti re'-sliğine uçll _ Yusuf O~ven, Ve~ın Kokçül, Hıkmet tu Dik, Salıhe Kanı, . Fahri Ersan, 
miştı.r. Ahmed Oürel'in uhdesinde Polat, Mursel ~öymen •. Ziya ö.nay, ~eh.~ Kayra, Fikriye .Özakıncı, Fuad 
aynı zamanda. Ho.lkevi reisliği de baki Fikriye Altuğ, Rıfat Salına, Ferıhanl Ib!'ışrm, ~ Mediha Inan, Şakire par, Mebrure Elbrüz, Ayşe Başesk.i, 
knlacaktır. Ongan, ~lı.mid P~ker, Mu~ffe: s:r-

1
Derman, Saibe Kansu, Ziya Se- Doğan Ço.ğlıyan, Turhan Yaramış, 

Ahn d GÜ l Öt d b 
. 

1 
vet, Nadı.re Akturk, Sewı Ounduz.

1 

zen. Ayşe Özsel, Tahir Ataoğlu Bedrı Öymen. 
ıe re • e en erı ınem e - d. Tü" E d 'h • 35 lir d 41) ı· f. d ı ket ve parti işlerinde içli ve özlü me.. Sabiha Namer, Sa ıye remen, n_ Me .ı a Hatu~oğlu, Nuriye Yayer, a an ır.:aya tc.:r ı e en er 

Sli.S le muhite kendisini sevdirmi ver ~raççı. . • Advıye Budunclı, Naci~e Yıldız, Sü _ . Ra~mi Kayıt~an, Naci Tanseli, Fnh 
ş 25 liradl:lll 30 lıraya tcrfı edenler reyya Tuna, Nezjhi Gürel, Kamil n- rı Ouler, Tevflk Köker Abdülkadir 

encrJ ı_k bir cemiyet ada.mıdır. Bilhas~ Leman Güzel, Darülnaz Harman_ gaz, Zehra sevil, Necmettin Doğu, Özdil, Halıl İbrahim Kök.sal, Zekc _ 
sa_ Turk Hava Kur.umu ve Hnlkevı kaya, Fitnat İdemen, Cemile .Gökçe, 30 liradan 3:, ı:raya terfi edenla' riya Güçer. 
ba9ko.nlıklarındn cıdden muvaffak Mediha Gümüşoğ.ln, Fikriye Özakıcı, Nevzad Aralongun, Firdevs Ul, Be- 40 liradan 50 liraya terfi ~derılcr 
eserler verm.ş ve bunları daima ileri Nesibe Ergin, Pakize Tanaydı, Meli- hiye Başaran, Sabiha Koşar, Rıaz A- Ne.<i'et Dellknnh, Zllhtü Kansu, Sab 
ho.mleler halınde idameye muvaffak ha Abud, Saibc Tansu, Mukaddes Ay_ ruca, Şükriye Pirkut, Hüsnü Meriç, rı Tırpan, Liıtfi Çetin, Şevket Demir-
olmuştur. dın, Ayşe Ö~el, Remzı Günaydın,, Tevfik Tan, İhsan Atık, Pakize sert- kuvvet. 

Parti reisllğıne seçilmesi muhitte Tahir Atao~lu, Memduh Öğe, Salih oğlu, tz:eyneHl.bidin HıJram Pesent 50 liradan 60 liraya terfi edenlPr 
memnunlyeUe ko.rşılanmı§tır. Zeki Karsal, Nezihe Oüner, Sami llgıız ı Erman, Nafia Özman, ismet Hun Lıitfi Oktay. 

Son Postanın macera romanı: 81 

Nakleden: debçet ::ıats 

- Heyhat... Maalesef ben de, selesidir. T ehdid sure tile para ko -
sizin bildiğinizden fazla malumat parılmak istenmiş, fakat hadise, 
sahibi değilim. tehdidi yapan adamın aleyhine dön-

Vilfort derin bir İç çekerek: müştür. 
- Bir l'CY bilmiyorsunuz, de -ı Müfettiş, kaşlarını kaldırdı. Bu 

mektir. ı · • · 1
Q olmadığını ima etmek isti -

- Hnttii, şu eczacı kalfa•ının yordu. 
:ıhsettiği sarışın kadını bile bula - - - ı3en, maktulün kendı muhitin-

mndık. Malum "• o resmi ifadesin- den birisinin İntikamına maruz kai
de de böyle bir kadın olduğunu tek- dığını zannederim. 
rar etti. Vilfort, omuzlarını kaldırarak: 

l.abreche, dudaklarını b i kerek: - Nasıl İstcnıeniz öyle zannet -
- Bununla bernber, ben böyle mckte muhtarsınız. 

bir kadının mevcudiyetinden hala Vilfort, Bois:sonun yazıhanesine 
şüphedeyim Snhidlcrden hiç biri yaptığı ziyareti, orada öğrendikle -
böyle bir kadındnn bah~etmedikleri rini anlatmak istiyordu. Fakat Lab
için... reche'in daima mütereddid ve her 

- Kabul ... Rana öyle" >?eliyo1 şeyden şüphe eden hali bunları hi
lci bu cinayetin • mili bir şantaj me- kaye etmesine mani oldu. ileride lü-

zum görürse anlatmıyıı karar ver -
di. 

O sırada, hususi taharri memuru
nun masası üstündeki telefonun zilı 
çaldı: Vilfort telefonu açınca: 

- Evet, buradadır. Şimdi ... 
Yanımda ... 

Dedi ve arkadaşına dönerek ila
ve etti: 

- Senin mesai arkadal}ın Boran 
telefon ediyor, Labrechcl .. 

- Ona buraya geldiğimi haber 
vermiştim. 

- Alto, allo, sen misin Boran) .. 
Ne dedin} .. Plumerot mu} .. Yeni 
malumat mı ~ctinniş) .. Alakoy o -
nu ... Simdi geliyorum ... 

Ve telefonu bırakarak, Vilforta 
döndü: 

- Eczacı kalfn!ı Plumerot mer
keze gelmiş, yeni haberler getirdi -
ğini söylemiş. Hem de mühim hn -
berleri varmıo .•• 

- Mükemmd ~ansınız var azi -
zim. Şu sırada en mühim malumatı 
ondan elde edeceğiz... Heın ne te
sadüf, daha biraz evvel, hu zattan 
bahsediyorduk. 

Labreche, sabırsızlıkla hareket e
d,.rken: 

- Siz de geliyor musunuz} diye 
sordu. 

Birdenbire canlanmış ve merakı 
bir kere daha uyanmıı olan Vilfoıt: 

- Maalmemnuniye gelirim 1 diye 
cevab verdi. 

İkisi birlikte, Avenüye çıktılar, 
bir otomobile bindiler. Bir köşeye 
büzülerek ta Orpcvr rıhtımına ka
dar bir şey konuşmadılar. 

Eczacı kalfa'lının ilk sözü: 
- Ah müfettişim, inanılmıya 

cak bir şeyi Böyle bir hadise .•• Bu
lunmaz tesadüf. Ben de kimseye 
söylemeden size y~ti'ltirmek için 
koştum ya. llerid .. beni daha ivi ta
nmnnız... Ben bulunmaz bir ada -
mım. 

Labreche bir iskemfeve oturarak 
ve eczacı kalfasının sözlt'rine f~ıla 
ehemmiyet veriyormuş gibi görü -
nerek: 

- Senin ne mükemmel adam ol
duğun halinden belli .. . 

Demekle iktifa etti. 
Plumerot pek hevecanlı gorunu

yordu. Onun her bildiğini anlat -

<Baştarafı 2 ncl sayfacm) 
culnra Fransız ordusunu yıkıın Al -
man darbesinin ve yarmnsının nasıl 
vukubulduğuna dair bir fikir ver -
mek ve onlan csauız mütalea ve 
münaka~alardan kurtarmak istedim. 
Bundan sonraki yazılarımda iıe aıt
keri harekata ancak lüzumu kdaı ve 
pek umumi bir surette temas ede -
rek Fransanın neden bu kadar ça -
buk mağlub olduğu hakkındaki tet
lciklerimi bir an evvel bitirmeğe 
gayret edeceğim. 

Yarmadan sonra Almanlar 
ne tarafa 

teveccüh edecekler ? 
Düşmanın 18 Mayıstan sonraki 

hareket istilcametini bilmek Fransız 
kumandanlığı iç.in ehemmiyetli idi. 
Eğer Almanlar, Fnınsa müdafaa 
cephesinin içine, tô. Anverse ita -
dar dnldırdıkları taarruz kamnamı, 
19 Mayıstan itibaren Somme nehri 
üzerinden cenuba, Parise doğru çe
virecek olurlarsa, onlann bu yürU -
yü§Ünü karşılamak iç.in Parisle Som
me nehri arasında ciddi hiç bir 
Fransız kuvveti mevcud olmadığın
dan. şüphe yok ki onlar Fransanın 
hükumet merkezine iki üç gün için
de girebileceklerdi. Ayni zamanda 
altıncı, ikinci ve üçüncü orduların 
arkalarına da dü:ıebi\eceklerdi. Bu 
esnada, sarsılmış olarak Fransız -
Belçika hududuna ric'at eden bi -
rinci Fransız ordusile İngiliz ,.e Bel
çika ordularından ve en solda olup 
birçok kısımları cenuba tahrik edil -
meğe başlanan yedinci Fransız or -
dusunun hir iki kısmından mürek -
keb olacak olan birinci ordular gru
pu i~e Almanlar tarafından, şimdi
ye kadar yapıldı~ı gihi, yavaıı yavaş 
sahile doğru tazyik edilerek oya -
lanacak ve hunun cenuba, yani Paris 
üzerine yürüyen Alman ordular gru
punun arkasına düomesinin menedil
mesi maksadl\ kifayet edecek idi. 

Fakat Allahtan olacak ki, Fran
sızların <iklından bile geçmiyen bir 
hadise onların imdadına yetişti ve 
Almanlar cenubi\, yani boş saha)-a 
teveccüh edecclc yerde Kale - Ca -

ması için sual sormıya bile lüzum ol
madığını polis müfettişi ve taharri 
memuru pelc iyi farketmişti. 

Bununla beraber bu zat, onlara 
bir hayli şüpheli görünmiye bael.ı -
mıştı. Zaten Labreche daha hadise
nin başında bu adamdan ~uphelen
mişti ve katilin o olması ihtrrnalin
den bile bahsetmişti. 

Belki de bu adam bir aptal gibi 
görünerek cürmünii gizliyordu. Bir 
çok mücriml~r bu usul ile yakayı 
kurtarmamışlar mı idi} 

Fakat eczacı kalfası, oradakilerin 
son derece dikkatini uyaodıran bir 
haberi fazla mülahaz.aya meydan 
vermeden ortaya atı,·erdi: 

- San kadını gene gördüm. Ha
ni Tourpied'yj Mt"troda öldüren 
kadını!.. Son derece kat'i ve emin 
bir lisanla söylüyordu 

İlk önce Bcıranın gözler: hayreti .. 
açıldı. Lnbrech oldu ~u yt"rden sıç 
radı. Yalnız Vilfort hiç renk ver -
miyerek bir sigara ydktı. 

İriyarı müfettiş tt-lôş ve heyecanla 
sordu: 

- Nerede gördün? 
( Arknsı var) 

...... ' 

lais'ye doğru yollandılar. ikinci bJı 
§ans da Fransız kumandanlığını11 
Almanların bu mabadını bir Alma
nın üzerinde bulunan bir haritad 11 
daha eTVel öğrenmeleri olmuştur. 
~lmanlann plıinı Kaleye doğru ilcr
lıyerek Fransız ordularını ikiye böl
mek ve evvela şimaldekini ihata et -
mele.ti. Nitekim öyle yapblnr ve ce
nuba karşı Sommedn ve Aisnede 
yalnız yancılar bırakhlar. 

Fransızlar da, bu fırsattan bilisti
fade, ikinci ve altıncı ordularile ve 
mevcud bütün motörlü, makineli ve 
zırhlı tümenlerile derhal §İmal batı 
istikametinde şiddetli taarruz ede
cek yerde Aisne il"! Somme üzerin
de yeni bir müdafoa hattı kurmakla 
vakit geçirdiler. Yani Belçika iJ .. 
Fransanın şimal doğusundaki LiriD"' 
ci ordalar grupunu., malUın oldu~ 
üzere, mağlQb ve peri~ olmak ~ 
kendi ba§tna bırak:blar. 

Fransızlar Oise ile Som-
me'da yeni bir müdafaa 
hattı kurmakla meşgul 
Almanların Kaleye doğru 'lerlr 

melerile, birinci Fransız Belçika .,, 
İngiliz ordularından mllrekkeb bu
lunan General Billotte'nın kuman' 
dasındaki birinci ordular grupu11uıt 
ihata olunmak tehlilte..ine maruz kıt" 
lacağı aşikardı: onun için cephe kıl' 
mandam General Gcorıgea bfrinc:İ 
ordular grupu kumanda:ıına Som ' 
me'a doğru kendine şiddetle yol 
açmasını tavsiye etti. Fakat biı:nci 
ordular grupunun bu derece fııi~ 
kuvvetler karşısında bunu yalnız bit' 
şına yapamıyacağını cephe kumnO' 
danının bilmesi lazımdı. Çünkü kur' 
tuluş, ancak birinci ordular grurıl 
Valanciennes - Lllle üzerinden Soııt' 
me'a doğru şiddetle taarruz eder~ 
kendisine yol açarken, hiç olmaz$1 
altıncı ve yı;dinci ordularla doku ' 
zuncu ordu k11ımlarının da Laoıı ' 
Cambrai isıikametinde taarruz.il' 
mümkün olacaktı. Biz bunu dah' 
harekat olurken günü gününe yaz.,. 
rak tavsiye etmiştik. 

Bunun böyle olmasını liizuntı
kılan, başlıca sebeb, Oise ile Sornıı'' 
arasında ve huradan denize knd'' 
120 Km. lik bir cepheyi sağlam bif 
surette tıkamıık için lllzım olan ku1"' 
vetlerin zaten eld ehazır bulunuı'' 
masıydı. Filvaki gerek Majino hsl' 
tındaki ve gerek Alplardak& ordıY 
lardan ve şuradan buradan bı~ 
kuvvetler alarak hurayıı getimı"~ 
kabildi. Fakat hunun olması epe! 
zamana mütevakkıftı. Ondan bat!lc' 
bu zaman zarfında atıl durmak bi, 
rinci ordular grupunun yalnız b21f' 
na imhaııını mucib ol bilirdi. 011"" 
ıçın Vıalancienne~· a ve Amıeo9'I 
kadar uzanan Almıın varma kuvVe1' 
lerine her iki tar ftan tanrruzla bİ ' 
rinci ord:ılnr grupunun kurtarılırıtı~ 
ve Somme nehrin,. gı-lmesinin tef1l111 

edilmesi lazımdı. Ynlnız hir tarnf' 
tan yapılacak taarru:run bu i•i bıı ' 
şaT'llmıvacai; R"'ikardı 

H. E. Erlôl t_... ... ................ __ ........................ . 

l\eıjrlyat l\ludüru: Selim Ragıp EJllef 

SADİBLllllİ: S. Ragıp EMEQ 
A. Ekrem UŞAKLlOİll 
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Bardiya 
düşmek üzere 

Katil, hırsız, esrarkeş serseriler 
arasında neler gördüm ? 

Yarınki maçlar 
Oyuncu alışverişi 

maça ehemmiyet 
kazandırdı 

her 

İngilizler 
Bremen'i tekrar 
bombaladılar (Baştaratı 1 inci sayfada> 

Diğer cephelerde kaydedilccd 
bir ıey yoktur. 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) talyanlann vaziyeti ümidsiz 
hir üzerine tevcih edilmiş ve bura- L d 
d ·L hl on ra, 3 (A.A.) - Daily He-a Jgametga arda, ticarethaneler- Jd 
de v J·v b. 1 d ra gazetesinin Kahire muhabir c uıger ınn ar n mühim hasar 
vukua gelmiştir. Bir miktar yangın yazıyor: 

k f k b Bardiyadaki f t;ılyan garnizonu· çı mJ§, a at u sabahın ilk saatle-
rinde bu yangınlann bir çoğu itfai- nun ümidsiz bir vazivette bulundu. 

İstanbul lig maçfarma ynrın Fener- ye t~rafın~an söndürülmü, ve diğer ğun.u anlıyarak vakit gcçirmeder 
bahçe ve Şeref s:ıhalarında devam e- hepsı tahdıd olunmuştur. Bir miktar tesJım olması mümkündür. Graz.İa· 

-s-
Röportajı yapan : Nusret Safa Coşkun 

dileceırtir. ölü ve yaralı vardır. ninin evvela Bardiyayı tahliye ede· 

Çıkan kısmm hUIAsası 
ilrkadaşımız, Tophanedeki es -

TQr kahvelerini, sabıka:tlann ba -
Tındıkları 1ı.aşerat yuvalannı do -
~ta ve kcndiı>'itıe sabık bir 
~!ce hırsızı Tefakat ctmclctcdir. 
v.ıtrıdi .sabıkaıtlann devam ettik. -
"i bir kahvedcdirler ve katilden, 
~ar kaçak\'ılı6mdan mtiteaddid 
def ~Zar hapse gırip c:ıkmış biT ser
l,T__ lıayatını anlatma.~!adır. Btı sa-
W\.Qlı, lzmir 1ıapishanr.sinden çık
~1~n sonra, biT 1tapis1uıne arkc. -
~-ııe beraber, lzmir civarın~ 
ır kızılbaş köyü.ne gelmişlerdir. 

~ttrada rakı kaçalcçılu?ı uam~ıor -
<ar. Evlerinde oturdukları kadın 
k7kada.iının metresidir. Ayni evde 
0cası da vardır. 

inanılmaz maceralar 
d - Bir seneden faz.la hapishanc-
2': Yatmışım.. kadın ekmek gibi &Ö
uınde tütüyor. Fakat arkadafımın 

kalı .. hiç el uzatır mıyım? Karı bir 
aç kere sokulmak istedi. Yüz ver

:cdiın, Bu bizim arkadaşın gözün-

almnğa başladı. Arkadaş dedi ki: 
- Bu sersem başımıza iş çıkar

tır günün birinde. Şunu temizleyive
relim. 

ckn kaçmafiııf, bir gün beni kenara 
Çe ti: 

Kan razı olmadı: 
- Ne olsa kocamdır. Öldürül -

mesini istemem. 
Herif sinsi ıinııi yaptığı hazırlık

ları açığa vurmuştu. Beni köyden 
kovdurmak istiyordu. 

Kızılbaş köyünJn gar:b 
bir adeti 

yer var. Köyün dışında .. gittik ora
ya.. ne yapacağımızı düşünüyoruz. 
Arkadaı bir aralık su dökmek üzere 
dışarı çıktı. 

Amerikan 
filmlerindeki g·bi ... 

Kliiblerin oyuncu alışverişi o ka _ Memleketin diğer kısımları üze- rek Tobrukta bir mukavemet hatt 
rine de bombalar atılmış J··- de pek tesis etmek tasavvurunda bulundu dar hızlı bir şekil nld.ı ki artık her "'° v d • b 
az L_san mucı·ı.. olmuş ve pek az guna aır azı emarebr rnevcud maçın kendine mahsus bir ehemmi - rıa 1.1 d F k hl 
ki.n o-lu" ve yaralı bulunmu•tur. ur. a at ta iy ... yapılırken Rom; yeti olduğunu kabul etmek mevkün - ,,. ., ord B d' d 

im bl unun ar ıya a tutunması Vt deyiz. A an te iği h h 
3 ( ) er ne pa ası:ıa olursa olsun muka Liğ maçlarının birdenbire şeklini Berlin, AA. - D. N. B. vemet etm~si için "mir vermiştir. 

deği.ştlrmiş olan bu vaziyet hemen bildiriyor: Bardıya önünd-:! vaziyet 
her maçı cazıb bir şekle sokmuş ol. Alman başkumandnnlığının teb- Londra, 3 (A.A.) _ H t 

maktadır. liği: .. .. l • . • I n., .. <!i:'a önündeki hususi . ı...habir. 
Fenerbahçe sahasında yapılacak Cunduz eyın tavvarelı-rımız. n- ı.. . ıdırıyor: 

maçlar: l?İh-- nin ııark sahilindr.ki heneflere ltafyan yor"'unfunu 
h.. · J d' B' k k 1 B d" ., ., manzarasJ Vf F .. .,erbahçe - Alhntugv ,,,. ım etmış "'r ır. ır ara o gc- ar ıya etrafınd:'lki f n..,.W-. ·ı . k 1 

• • "k 'f h"' ed"J ) •· 1 1 l"TI O Fenerbahrcnin geçen hafta b<><>ınn mı<rıne pı e uçu'!U ı e ucum ı e- arı tarafından yenı' -·ı' rl l 
" """" k b 1 · ~ rr n ınmas· 

geJen hadıSenin bu hafta da devam re 
2 

lakt~n ~k~ştır. 
3 

lk· .k.. mb.uhasaranın tesirini göstere-n bdii' 
edeceğini sanmak gücdür. ıncı anunu ınrı amına ır delildir. Bardiya dı.. "d f 

h wl h · ı· b b 1 v nıu a aa Bununla beraber bu maç entere _ ag: ıvan rzt>cc e emmıvet ı om ar- tertibahmn tefcrrüntı Ba d" I 
d f 'I 1 J ·ı· 1 . B • T '" nır sandll'. ıman ı o arımız ngı ız enn r~ sekiz kilometre kadar şimal' d . 

• ki h"' J b. h ın l sa-Bqikta, _ Vefıı mene yaotı ·an ucum :ıra ır ınu- ilde bir nokta olan Vad'-R h' t 
Haftanın en olgun maçı bu oyun lı:abele olmak üzere Cardiff limanı- Bardiyanın altı kilometre kada ıcı c~ 

h b.. · J d' H nr ce olacaktır. na ve tıe. re ucum etmıs er ır. er nubunda gene sahilde bir nokta 
0

_ 

Kendisini iyiden iyiye toplamış O- rmpta bırçok bombalar atılmıııtır. lan Vadi-Matrede lcadar uza 
B. k 1 ·· h d d'l · nan lan Vefanın, Beşiktaş karşısında iyi ırcn . yangın ar muşa e e e ı mı - geni§ bir müdafaa sistemı mevzuu -

bir rakib olacağı tahmin edilir. tir. Bunların ba7ıları 100 kil'lm .. tre bahs olduğunu göstermektedir. Bu 
Vefadan ziyade, bu maça Beşik - kadar bir mesafedt-n ~öriilüvnrdu. sistem karada altı kilometre derin-

ta.ş, ehemmiyet vermek mevkiinde - fngiliz tavyarel'!ri şimali Alman- liğe varan bir yarım daire tersim 
dir. vade iki "f"hr,. hüı-um ederek bom- etmektedir. Takriben kırk knrnkolu 

Şeref .sahasında şu ta.kmılar kar- balar. atm~"lardır. Yeniden bir has- ihtiva eden bu dış çevre dnhilde di-
Şl}~acaktır. tane ıle bırcok evler h?sara ~ih .. a- ğer müdafaa hatlarını ihtivn eyle-

. f&tanbu4por - Topkap• mı .. tır. Rombalıı" ek•t-nyetl· l!lknn mektedir. Her knrakol 30-dO ka-
Karşıki tepelerin üzerinde mağa- Iki takım arn.'3ındakl oyun doğru. mnhallt-lerine dü!rTTlü.,tiir. Bazı an- dar asker tarafından müdafaa edi-

ramsı bir yerden ışık gelmesi pire - dan doğruya lig sonunculuğundan kaç trepolarda sınai tf'!!'İ'Cıtta yangınlnr liyor ve mücavir karakola dikenli 
lendirmi§ onu .• dönünce: mak için yapılacak bir mücadeledir. çıkmıstır. Fnkı:ıt hul"'lar me7ku .. mü- tellerle merbuttur. Müdafaa hattı-

- Bana bak.. karşıda bir ışık iıstanbulsponın son hnftnlardaki e~;"e.~elerin !tfniv~r.ilf"ri tarafınrlan nın büyük bir kısmı boyunca he: 
var. Gidip bir bakalım nedir~ muvnffnkiyeti kendisi için ufak bir bın.,ık .. a•~."'~ ı,~,~~1ı:ır ha!!:l ol~n_: ~e~~e genişliğinde ve üç metre dc-

d' - Enniliğin lüzumu var mı? de
d ı.. bu karı görüyorsun orta malı -
~r. Evli olduğu halde benim de 
~ ctresimdir. Benim ona tutkunlu -
guın falan yok.. işlerimiz görülün -
~eye kadar yüzüne güleceğiz. İsti -
t:d.C:,.etmeğe bnk, benden sana is -
h dıgın kadar izin .. Kocası olacak 
kirbodan da çekinme.. öyle herif 
d göz.ile görse ba~ını çevirir. Bu -

Dedi. avantaj teşkil etmektedir. dan •nndurıılmııııtur. Cem an 8 olu nnlıginde tank tuzakları kezılmışur. 
d b d Gal •---- S'iJ • ve ?On VR""11lı vardrr. Trab1us l:manındaki gemilere Bu köy e enaicc İr & et var - Tabancalanmızı çekip ışığa doğ- a.....--ay - 1 eymanıye fki fnvili7. tnyynrf'si diişi.iriilrrıüş- taarruz mış .. birini köyden atıınnak iste - ru yürüdük. Süleymaniye her geçen giM yeni .. B· Al . k bd 

alalık etme •• 

•. Eh, abicim mademki arkadaştan 
ı~~n var. Mesele yok .. kocası olacak 
kı..tü bozuk heriften de ferman çı -
artacak değilim ya ı.. 

l' Dedim ya kardeşim, kan zaten 
bıt .. kaçak rakı çıkarmak için kazan 
aşında çalı~rken zaman zaman 

c.ilv_eleşiyoruz. Derken bir gün be
'"fCJ oğlu bizi enselcmesin mi~ Su
ratı astı. Küfür edecek oldu. Benim 
~e ağzımda ~cm yok ya.. adama -
d~llı atıştık. Karı araya cirdi. De -
1: ırn ya, ben böyle cibilliyetine ter
? 
0~ katılmış herif gönnedinı. Kuy-

dikleri zaman anahtar topluyorlar. oyuncularla tal..-nnını t.akviye etmek- tur. ır mAn tnvvar .. •n ·avı ır. Kahire, 3 (A.A.) - fngiliz ha-
Bir de ne görelim abicim .• on be" va kuvveti · - k -h Aer ev bir anahtar veriyor, bu top- Y tedir. Puan cetvelindeki vaziyeti do. y en umumı ·ararga ının 

hergelenin ortasındaki bizim karı de u~oslavyada tebliği: !anan anahtarları çilingir gibi biri • gıv·ı mi? layısile yukarıya do/;ru yükselmek r. 
nin eline tutuşturup kazaya yollu - için u~n Sülıeymnniyenin bugün ") h Jd 112 Kanunusani gecesi İngiliz 
yorlar. Köyde kalması zararlı bir Hepsine ayn ayn kendini öldür- elinde olgun bir tnkım mevcuddur. vergı er ar Ti 1 tayyare1eri Trablusgarb limanında 

1 b 1 1 memelerı· J'çın' valvarıyor, ay· akları - bulunan gemı'lerc <rı'ddetle akı ya adam o duğunu öy ece an atıyor - ,... Galatasarayın bu mnçta sarfedece.. Belgrad, 3 (AA) - D. N. B. ~ n P-
larmıı. Bizim için de ıınahtar top - nı öpüyordu. vnüne gelen bir tek- ği gayret biiyük olacnktır. ajansı bildiriyor: mııılardJr. 

d m VU ı. B llk hücum eıınasında atılan bom-lanmıı, kazaya gitmiş.. bir e bak- e ruyor, ~an paramparça eykoz - Ileyoğluspor 1 Kanunusaniden itibaren vergi- balar dalgakıranla rıhtıma bagvlı 
tım, candarmRlar köyü sarıyor. E- olmuş elbiselerile kan iç~ndc yer - Beyoğlu.sporun ikinci devrede şan. ler, mahsus bir surette artırılmıştır. beş kruvazörün bulundu~" .. ııhaya 
le verilmiştik. Baktık çare yok. Ki- lerde yuvarlı:ınıyordu. lkı el havaya .sı boztılmustur. Fenerbahçeye karşı Muamele vergisi yüzde 2,5 tan yüz- düşmüştür. Deniz to.;;arderine 
rişi kırdık .. Candarmalnr peşimi bı- ateş ettik. Herifler şaşaladılar, yal- kazandığı büyük galibiyetin verdi~i de 3,5 a çıkarılmıştır. Seker, kahve, mahsus hangarlar civarında birçok 
rakmıyor, ateş ediyorlardı. Bende lah ettik Üzerlerine .• Hepsi çil yav- maneviyatla .'.)allaya çıkacak olan birn ve diğer ispirtolu içkilerle ben- yangınlar çıkmıştır. Başka bomba
.iki tabanca var. Iliri lı:annın çalıp rusu gibi oirer tarafa dağılıverdi. Beykozun cidden enerjik oyunu, Bey_ zin, elektrik ve havagazından alı- lar da gümrük nhtımında ve hir 
bana verdiği ötekisi de arkadaıın.. Karıyı yüz göz, her tarafı çürülı: i _ oltlusporu dü.sündürecek ve maç da nan istihlak rC!lmi de artırılmıştır. harb Remi!line isabet etmiştir. Müte-

Bu gürültü arasında karının .Ja çinde kurtardık ellerinden. bllh3S.'3a bu yüzden çok cazlb olacak- addid infilaklardan sonra deniz tay-
orospuluk ettiğini meydana çıkan- Arkadaşımm dizlerine kapandı: tır. "lta'yada hayal f 9 hakİk"f,, yare hangarları yanmaya b11şla-
yorlar. Bu geçmişi kınalı kızılbaş _ Ben artık mahvoldum, beni Ömer Besim mıştır. 

Ugunu kıstırıp defoldu. 

Yeni b:r yaralama vak'ası 
Ukin l\ramız iyiden iyiye açıl -

0'§tı. Fakat beni evden sepetlemek 
~nk gelmiyordu. Herif peynir ek-

köyünde bütün adetler böyle enai- vur. Yen"ı fufbnl ht!k~m kursu <Baştarafı ı inci sayif:ıda) fkinci akında gÜmrük dalgakıra-
ce .• Bir kadın orospu olunca dağa Diye yalvarmağa başladı. J ... , Her ne kadu kont Ciano t.nlyayı nına tam isabC"tlcr kaydl"clilmi ve 
kaldırırlar. Kaldıranlar bir geceyi Arkadaş tersledi: Beden Terbiyesi İstanbul Böl&'esi Almanyanın yanıbaşında harbe gir- nhtıma ba~lı harb gemilerinde ol -
onunla geçirir, sabaha karşı öldü _ n~~~ıftndan: mey<: hiçbir sebebin mecbur etmedi- duğu tahmin edilen beş ynn-..ının 

•• J B k d d • • - Senin İÇJ
0

n bunda mühim bir ~ r.· · Ital ·ıı •·- izah et ı.. ...... de "' rur er. u a ına a aynı şeyı yap- 15/1/941 tarihinden itı'baren bölge_ 6ını yan mı ewııc m._., çıktığı ve üç infilnk vukubulduğu 

e Yer gibi esrar çekiyordu. Es -
tarı b b l 
aln' d c~ . u uyordum. Rakı çekme-

' 

1 
ke ıyı becerdiğim irin beni deh-erne k"' wı .. 

d a· opog usunun işine gelmiyor-
a u. ız i§i açığa vurmu§tuk Herif 
ıncasının ogwluy]a h b :. d 

:ıni~: a er gon er -

- y t". 
bir le. e ıtıır artılı: .• yoksa e)jmden 

B a:ı.a çıkacak 1 
en bu lafı • • h' '\ .,. 

Pcnı attı Yerınıyım ıç, ı e • 
da ot ' Yanına koştum. Karyola
ruld u8!0 rdu; beni görünce doğ -
dırn u.Ond fenaLk yapacağını anla
carnİ le akn evvel davranıp taban
ın 8 

or utmak istedim. Lakin 
Yacrldd ateş almıştı. Çıkan kurşun 

rB a. ı geçmişi kandilliyi.. 
enı ele veremezdi. Kadın gene 

araya girdi; 

t lı-:- Candarrnaya haber verirsek 
)a kıkat için buraya gelecekler, Fo-
aını:ı: meydana çıkacak 1 

Diye kocasını korkuttu. 
.._ Herif sesini çıkarmadı amma, a

ınız artık fena açılmı~h. Ban"• ka 
l'ısına ve .arkadRşıma karşı vaziyt>t 

mağa karar veriyorlar. mesele yok .. ne olur, yapmadığın jş mizde yeni bir futbol hakem kursu Mussolini Hit1ıerin Avrupayı ~endisi f'Öriilmüştür. iki büyük motöre isa-
- Temizliyclim kahbeyil değil yal l kt ~. l iti h me-vcud Qlnıadan fethetme.sınden bet vaki olmu .. ve bunlardan kPsif D 1 B .. • le d açı aca ır. Aşa,,...da yazı ı .şera a.. k "'"" ,. rtı~o.a KM • v 

iyor ar. unun uzerıne a ın: ,,. kA- k d 1 kOl" m...,.,,nr. • a ...,., eceı;-ıne emın duman tabakası yiikselmi•tir. Çıkan iz oı~n heves urların yu an a yazı ı lın M :ı·n· . Al ıanyayn ... O ., k ld la k d - O halde bırakın .. kocam ola- ih . . fi olur o az usso ı ının n yan$!ınlar 100 kilometre uuıktan aga a iri 0 a in k tarı e kadar b.ölge spor servısine m - yardım eder gibi aleUl.cele harbe a -
c.a o heriften fotikamımı ala- acaatıan tebl ğ 1 nur görülı-bilmistir. 

r _ ' 
0 

u · tılması kendisini ve milletini daha Batı r::.1u-nde Ba•dı'yaya kaTet Akşamüstü, kadın au almak üze- yım .. bana tabanca verin- dedi. Ka- A - Türk vatandaşı olmak. . vu • .... 
re çeşmeye çıkarkı:;n on beş kişi Ü - nını içmeliyim onun .• istersen köyü B _ Ort tahsil" i 'kmal etmiş bu- fena blr vazıyete .sokmuştur. Artık yeniden müteadrlid hava akınlan 1 h d . il h d de yaı-anml __ ,_ a ın ı Mussolfni !Alman muzaffe-riyetinden vapılmıııtır. l 12 Kanunusani "'ecesi zerine çul anıyor, ay ı ya a a- aı: lunu-.a.. " id d B"' 

1 
b. • " 

(Arkası var) C - Y 25 d ağı ve 45 den blrşey um e cmez. oy e ır muz:ı •• bombardımanları müteakıb rnalze-ğa.M. u"barck o'"yle mendebur bir köy ... _ laşı k en aş feriyet İtalyayı Alnıanyanın yarı me depolannda ve binalarda b:-... ::L 
Nusret Safa Coşkun yuıuın o mama . h ..... _ 1 ti d "ksek :tı" uy ..... 

ki, bütün ahali birbirile akraba .• sn --------------- D _ Birinci küme liğ maçlarmm mu tar ~ eya e n en yu ır vnngrnlar nkmıcıtır. 

vş.;l?'i,;,. e.ı.ıım: Ruz ve ilin ita! ya Kralına !':°!.. t°::'~'!"'::!,:::':~:u~·~ m~:.,~~:'!~ .. ıa'F. r. Kahı,. ~~·:·m ~'.:,.,. bot _ 
Ben köyden fertiği çekince Öde- k lolarını kabul e~~I reru~t talyan. kumandanı general Wawell yeni 

mİIC geldim. Benden daha evvel mesajı ma ' lar tarafından buyuk e~dıŞelerle l"ar Yıl münasebetile radyoda .söylediği 
rakı satmak ve esrar bulmak ıçın CBaştararı ı inci sayfada> Ofta gonçl k faaf iyefi §ılantaac~kk.t~. Bkunlar tarıhılld ğdüşma.?a bir nutukta şöyle demiştir: 
buraya gelen bizim arkada§la bu • ve zyı cıye apının nç ı mı gor. N le nl d.. hflkim" ti 
lu§tum. Vaziyeti anlattım. Canı sı- ~a. temayülü mevcuddur. Cümhurre. Trabzon <Hususi} - Trabzonrı bağ mektedlrler. a~:. 0 \ u.n[ıa İn il' ~e . ~~ 

ıSlnın yabancı devlet reiS.lerile temen- ıı bulunan Of kazası gençleri kazanın Alman hava ordusunun Gestapoyu sın~ 1 'fuy ~ rmış : .. g ız enız. u kıldı; ni ve tebrik tcat.Lsi usulden olmamak- bölük komutanına müracaat ederek takib ettiğini görüyorlar. 11İstilih nın 1 re~ ve tgilılz kmil~_ctınl ın ruhu. Hdıtledr-
- Ben meseleyi kapatmml 1 b · .. • . e ınıpnra or u ruyn an arasın n a 
Dedi .• köye dönmeğe karar ver- a eraber Italya kralile Rcisicum - hergün kendilerine bir sag,t kadar ne zaman sona ereceğlnı ve Mussolı- şlmd· gene b 'ki şe b 

1 1940 hur birçok yıllardan beri böyle yap - talim gösterilme.sini rica. etmlşlerdlr. ninin iktidar rejiminden şimalin c _ yılı ~ u ı f h :.,
11 

u un~~~r. ilH dilı:. k" maktadırlar. Ruzvelt bu .seneki mesa.. 01 gençlerinın bu güzel ricası ve he- mirlerine mukavemet içıln ne kalara- ,...... at· u~~n sağre al ,, ..... ardı c.' temel-yu··ru··ye yürüye, gece yarJsı oye c..., ... re ıIIliZın ıun ve erın m 
k Jını şu ke11melerle bitirmf§t-ir: vesi üzerine hergün muntaznmnn ta- ğını merakla soruyorlar. 

1 
. . d K ğı B .._ geldik. Yakalanmnktan ödüm 

0 
- • 'ld . İ erını sarsma ı. azanaca z. u .. .._ 

puyor. Bizim kazanlar parçalan - •Giren .sene zarfında ıtalyan mil- lim etmekte olduklarını vı yet jan. Sene ilerledıkçe, talyanın mahru- nşık dün d . d" kad hi ö 
muo, fıçılar berbad olmuş. işte bu l~tinin haklı bir barışın nimetlerin_ da.mıa nlay komutanı bizzat teftiş - miyetJeri de nihayet, kendisini bu çık- fil i Y~ ad Şi1'11 ııe f ar , ç ~1-"Y k k J den istifade edec""'ini ümid etmek • terinde görmüş ve m..emnuniyetini iz.. maza sokan kimselerden kurtulma~a r§e mı em ş ~ delereced.eouz. ~na OH.an tınr sıralarda da arıyı açınzor arını?- "'° . . . 6 ye muca e •Y r aya 
Bizim depo gibi kullandıw.mız bu tey1m. har etmıŞtir. karar verecek şekılde artacaktır. nazi telll.kki.sile hiçbir hal mevcud 

- Bilmiyorum ondan... tu. Daha doğrusu, işin fazlalığını, ı varmış. İşte 0 adam fstanbula git _ olamaz. Bu tel~kiye ka?fl mficld~ 
- Öyleyse ben sana söyljyeyim Vasil, Aydosa gitmemek için baha- miş .•• İmparator hasta imiş .• Türk- l~ye O dünya rinde ~~ ve fyı 

• Son Posta• ıun tarihi Wıikası : 12 

Yazan: Reıad Ekrem 

t(j ~. ~fronun benim hakkımdn k?."" 
t<) du,ünceleri olmaııınn tah:ımmul 

crn-
D 

'""•l.J ••• 

cdi. 

V ~fro senin nen? .• 
~~tsılın gözlerinden birt;r, ikişer 

a Yaş yuvarlandı: 
...._Hiç bir ıeyim dt'ğil... 

1)~~. Afro bundan ıonra senin nen 
oıur) .• 
....... 

:::: C~vab versene J.. 

~ V~sill.. Vasill.. Sen Afroyu 
,

01
•un kardeıiml .• 

'tJ~ ·~·w 
-, "'&lam:a Vasil.. De..,.canlılar ......... :t... , 
~to ... Afro ••• Afro bil -

melidir ki... Ben, onun verdiği çev
re ile övünmedim... Bana sordu -
Iar ... Kim verdi diye .•• Beyin kızı 
dedim .. O kadar ••• 

- Meryem amıya ve kucağındn
ki mukaddes çocuğa yemin cdt"rim 
ki, sen o zaman Afroyu sevdiğini 
bilmiyordun bile ..• 

- Mervf'm anayn ve kucağın -
daki mukaddes çocuğa yemin ede
rim ki doğru söyliiyorsun Hıristo .•• 

- Bu dedikodudan sonra beyin 
kızına acıık oldun ••• 

- Evet ... 
- Aydosa gitmek... Bunu ol -

duiu gibi Yani Kalo}•aniye aöyle 
me.k zor bir JCY midir? 1 

- ... 
- Niçin ccvab vermiyorsun~ 

ki kolay bir şeydir .. Vasi!, sen bir ne yapmı§, Hıri!lto da, arkadaşın•u, ler son yaptıkları beş yıllık sulhü nıyet mevçud olması ıçın onu ez. 
gün beyin kızı ile evleneceğini dü- Aydosa cesaretle gidebilmesi için, bozmak istiyorlarmış da ondan h ... m~ mecbuf~ _.__. 
ŞÜnebiJiyor musun? f l"lrar etmemişti. ta lanmış.•• taıran feoııgı 

Vasil derhal: Akşamüstü, tozları bastıracak ka- - Bunlardan bana ne~. İtalyada bir mahal 3 (AAJ - İ -
- Hiç bir zaman.. dar yağmur yağmıştı. Gece yansı- - Sabret be kardeşim... Jmpa- kllyan ordulan umum! knrargfthınm 
Dedi. na doğru bulutlar dağılını!!, göz yü- ratorun saltanat ortağı Prens Di _ 210. num.aralı tebli!;i: 
- Senin istediğin, aadece, sev - zü yıldızlarla donanmıstı. Hıristo mitri sarhoşun, serserinin biri imiş... Bıngnzı hududu mıntnka.smda top. 

diğin bir kızda ıeıniz bir hatıra bir kaptan, Yani Kaloyani için barhun- 1stanbullular, bize Aydos Beyi Ya- çu kuvvetlerimiz, dü.şmanın Kineli 
i~im bırakmak değil m:~.. ' va, tekir, lüfer, kefal ve ortad.ın ni Kaloyani gibi bir imparator lii • teşekküllerini ve deniZ vasıtalımnı a. 

- Evet... ovnlmış büyük bir parça kılıç ile zen zım diyorlarmış... teş altına almı.şlardır. 
- O halde .. Haftaya Avdoea gin bir sepet hazırlamıştı. iki deli - Vasil, düşmemesi için basındaki Bombardıman tayyarelerimiz., dilf-

qider, kınn babasına dt"cl;ik~du - kanlı erkenden yatıp uykulannı al- bal~k sepetini iki elile tutarak gül _ maron ileri üslerinden birine ve .sa -
!ardan duyduğun acıyı söylı-r, ae - mı lar, ve gece yarısından sonra Ay- mege başladı: hildeki gemilere birkaç tere taarruz 
nin hiç bir kabah~ti:ı olmndıwnı. bu dos yoluna dü,müslerdi. - Samandıralının aklınca benim ederek bir kruvazöre i.sabet knydet-
ledikoduları hazı kıskanç df"likan - - Geçen gün Samandırnlı kap- k~ynatam .•• Eh .. Yaşadık oglum mişlerdir. 

lılımn çıkarnw7 olncağını anlatırsın.. tanın karşısına geçmi, seni konu~u- bızde.,. Di~er bombardıman tayyareleTl:mi'J 
Onrlan sonra, Afro evlenincİye ka- yordu.. Küçük Hıristo durdu ve Vasilin B:ırdlya cephesinde ve çlllde mak!neli 
dar Avdo!!a git>nl"~,jn,.. - Ne diyordu gene gı-veze he - kolundan tutarak, geceleyin yan ae- teşekkülleri bombardıman etmışler 

- Haklıcıın Hıri,to ... Fakat ben rif .. Hep ayni şevler değil mn.. çilen yüzüne bnkb: ve mitralyöz ate.şine tutmu~lnrdır. 
Aydocıa valnız gidt"mem... - Hayır ... Ru sefer daha Heri - Vasıl!.. dedi, bu, niçin olma- Bütlin tayyarelerimiz dönmftştnr. 

- 'Rı-raber gideriz}.. gidiyor ••. Yani Knloyaninin kızını sın~ r Yunan cephesinde bazı mm.taka -
- Olur... sana vereceği şöyle dursun, seni im- Güzel delikanlı gözlerini yumdu, Jarda yapılan mevzii ~ah~~!~ -

YAVUKLU parator yapıyor! .. İmparator!.. kendisini, Bizans, sarayının içinde arruzlar .sarahaten gen p..., w -

Kat'i kararlarına rağmen, Vasi) - Alayı bırak Hıristo ••• Bilirsin tahayyül etti. Saray diye düşüne -ı mü.ştür. t1 
1 

bir 
ile küçük Hıristo, Aydosa, ancak ki ben alaydan hotlanmam.. biJrI;~j ııev de, nihavet. Aydoata, Ya- Tarafımızd11.1:1 cesare e yapı an 
T c4rinievvel başlarında gidel>ilmi~ - - Alay değil yemin ederim... Di KalO)'IUÜIÜD çiçekli evi idi. INLskın netloesınde dtıfman llBIOemll 
lcrdi. Dalyanda itleri fazla olmuı • Samandırada bir korucunun oğlu (Arluıa Yal') ft elimiSI uirler ~. 
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General 
diyor ki 
(Başıaralı l inci s:ıyfada) 

Üstelik Türkler, Jngilizlerle aşke
ai itufak. ahettıkten, ve ardı sıra 
ıııgilıcıcdcn ödunç para aldıktan 
s.> ır.:ı bhdenbire 12 ada iizerindeki 
~ı u ',..J:ırını hatırlamışlar; Türk basıııı 
!lngiltcrcnin en fani dostları ar.uın
~a yer almıf, fngiltcrenin butün ma
ı;ıevralnrile Mihver devletleri aley
hindeki muttarid iftiralarına iştirak 
ztmiş, birkaç haftadanben de dilini 
pilhassa ltalya aleyhıne çok şiddı:ıli 
pir surette uzatmaya baılnmı§tır. 

Giornale di ftulia bunları anlat
fıktan sonra l!oruyor: Acaba bu ha
~ketin aaiki lngıltere ile olan ittifak 
$1avasını ~ütmek arzusı: mudur, yok
ta daha başka karanlık sebebler mi 
vardır'?. Bundan sonra ltalyan ga
~et~i, hafif bir ihtar mahiyetinde 
olarak, 11Türkiyenin bu vaziyetinin 
İtalyada dikkatle takib olunduğu
nu" kaydediyor. 

Bunları okuduğum zaman şöyle 
C:lüşündüm: Eğer hnlyan gazetesi 
bu duşüncele:ini yazaı ken snıııirni 

1 

idiyse, nıuhnkemelerin<le yanlıyor- 1 
Öu. Fakat ıcTii rkıyen in bu vnziyeti- 1 
nin ltnlyada dikkatle takib olundu
ğunu " kaydetmekten acaba maba
dı ne idD 1 Yoksa, ubunlan şimdilik 
topluyoruz. Sırnsı gelince aize göııte
ririzn mi demek istiyordu'? 1. 

ltalyan gazetesinin bize vermek 
arzusunda bulunduğu ahlaki ciers 
ve ihtarlarına te~kkür edeıiz.. O, 
<lcmek istiyor ki. Almanlar maili 
İfürk hareketine yardım etm;,leıdi; 
balya da, :galibler arasında bulun
Ciuğu halde Büyük. Harb neticesinde 

o 00- 00 o 
Lira size balnyor. 

Tek kolu ile çalışan 

TEK KOLLU CEMAL 
Gişesini tercih ediniz 10.000 Lira kazanan Asker Mehnwıd 

• Tek Kollu Ue yan.yana. 

Adres: Eminönü Tramvay Caddesi No. 27 TEK KOLLU CEMAL GISESI Sahibi ... 
Harb Malôlü Emekli Subaylardan ' 

E L 
yerde 

EN 
tur. 

Sinema Ankara borsası Hergün 

1 ~AIR HUUUO ,.,T u il LA R 1 

k h Tercih sizi aldatmıyaca1c en doğru hakikat işaretidir. ls!'arla h. 
a nız~.a~. ÇAPA~ARKA müstahzaratına isteyiniz. 

Buyuk bakkalıye mağıızıı.larmd a bulunur. 
,Osmanlı impaıatorluğundan toprak (Bqtarafı 5 inci ~yfaül -···- (Baştarafı 2 ncl sayfada) 
koparmamı,tı. Hal böyle iken Türk- ederek Stepe gonül ferahlığae döner. 31111" 1 Afılıt - ka.panqı fiatbrı ka türlü bir usule tabi olacağını ka-
ler şimdi Almnnlarn ve bilhassa 1- Fakat bütün bunları haber alan ÇEKLER bul edemem. Halbuki, bu bakımdan 

ŞEKER GiBi 
talya~lara karşı hasmane davranı- MıtJa çılgına dönmU9tür. ~uhter~m Duru hemen hemen hiç 
yorlr. Onlar iyilık bilir adamlar olsa Dunyayı görilr, kendisinden nefret A ıı bır ~ey ııöylemiş değildir. 

Maddi ve manevi tatlılıkları ifade için kullanılan (ŞEKER oiBtl 
tAbiri tam mlnayı haiz değildir. Bunu 

~i şimdi, Mihverin tarafını iltızam ettiğini yüzüne karşı haykırır. Ba _ Londra 1 Ster~n 1f ve Uf'anış 
~deceklcrdi ve onlardan MıBırı, Fi- 1 basının teveccühünün bakıı.sı için uğ- New-Yorlı: lOO Dolar 

5·~4 * 
lıstini, Seria Erdünü ve Irakı alan raımı§ olan biçare Dunya kurtuluşu Cenevre İniç 132

·
20 

Herhangi bir mübahaseye girer-
fngilizlerle Suriyeye konan Fransız- ölümde arar. 

190 
. · Jl'r, 

29
·
6875 ken karşımızdakinin salfıh.iyetsizliği-

Hacı Bekir Şekeri Gibi 
suretinde tamamlamalı çünkü tat denilen mefhum Hacı Bekır 

adında Kemal Mertebesini buldu. ların aleyhiM yürüyeceklerdi. Fa- İşte mevzuu anlattık. Atma 
180 

Drahml o.9975 ni. haddini hilmemczliğini ortaya 
jat pek l!arib bir lesadüf eseri ola- Puşkun bu eserinde içttntai bir ya- Sofya lOO Len 

1
·
6225 atarak söze ba~lamak, bizim çok es-

rak görüyüruz ki simdi bize bu ah- rayı de~mişttr. Madrid ıoo Peçe.a 12·9375 ki bir matbuat hastalığımız.dır. Gö-
'111" '-"ı dcrsı· ~ k }1 1 Belgrad ıoo Dinar CU'75 rüyorum ki Duru bu hastalı'-tan 
• ıı;: verınegc :ı r..ışan ar, ge- Büyük şehirlerde sefahat hayatı Y k ha 100 Y ıı;: çen Büyük H bd ·· f''-1 · · • 0 0 ma en Sl.1375 kendisini kurturmıtı deg"ildir. Kendi-

. nr c mutte ııı:: ennı mujiklerin ma.sum kızlarını b~..+an çı- Stokholm 100 ~- eç Fr 31 005 J 
ar'-adan hançeri' 1 b h b """• .ı.ı;Y • • ıi i e uzun zaman n1 .. •lekta..,..a, dost-.. ıyen er ve u ar - karan şehirliler ve sefahat Alemleri- ı----------------1 ...... yy 

He eski müttefikleri aleyhine eilah ne dalmış olanlar bu eserde bir hayl l-:.hanı ve talnilit ça münasebetlerimiz vardır. Çok 
çekenlerdi ı vakit aramızda fikirler teati edilmiş-

E 1• r. hırpalanmaktadır. Erg tir. Bu memlekette ne kadar ku··ıru··ı 
. vve a ;,ıunu söyliyelim ki, Al- Film insani, içtimai bir dramı gös ani 19.i8 ı' manların hize milli hareketimiz.de - Sıva.s-Erzurwn 8 11.18 ktisabı mümkünse bunu iktisaba 

termektedir: Konağı işleten ihtiyarın ı ı '- L - • k l !-·ardım eıtiklerincien hiç birimizin Altın 13.05 ça ıtmaır.ta oenıın usurum e bet o-
Jıaberi yoktur. O zama.1 Almanya, kızına karşı olan büyük muhabbeti, ...; nun kusurund.ın daha çok fazla de-
': aten bizzat kendisi yard\ma ve ona karşı titiz ihtimamı, kızı gittik- 1 ğildir. Su halde, neden dolayı be-
1-immete muhtacdı; nerede kaldı ki ~n sonraki endişesi, ona karşı olan R A D Y O 1 nim fikirlerimi mütalea etmek üze-
hize yardım ,,e himmet edebilsin!. itımadı, rnektubla~ını alırken duy - re yazdığı bir yazının bütün ruhu, 
Bununla •.>eraber o zamanki Alman- ~akta olduğu derın heyecan, bırden- - sırf benim salahiyetsizliğimi iddia-

yanın herhald k lb h b' bıre kalbine endişe kıvılcımının düş_ CUI\IARTESI 4/1/19U dan ibaret bulunsun} Bu suale zih-
e n en ve ru an ı- . h 'dd ti k d' . . 8 ·. S ıı.t 8 03 Aj h b .. :mle b r b ld - .. h . rnesı, ı e n en ısını kaplaması a ayarı. . : ans n er - nimde normal olarak bir cevab bu-

.. e a er o uguna şup emız. . . . ' 1 8 8 f f Ü yoktur. Çünkü bizim milli ml.ıcade- ıntikarn . ve kin hı.slerın.~n uyanması, eri. .1 : Ha ı M zilt CPU S.45 - 9: lamıyorum. Fakat, bildiğim bir §ey 
lemiz, nev'um:ı onların da, istedik- ~ahcubiyet, kızından ~he eyledi - Ev kadını. 13.30: Saat ayan. 13.33 : varsa o da ,udur ki aziz dostum, 
leri halde coğrafi durumları sebebi- ! ğınden do~ayı ~ndan özür dilemesi, du Türkçe Plliklar. 13.50: Ajans haber - şimdiye kadıır ne zaman g~zete sü
le yürütcmedıkleri, bir miicadele ğün gec~ı sevınc!nden ne yapacağını leri. 14.05: Türkçe pllklar. 14.20: Ri- tunlarında bir mübahase açmak is-
"d" s· Al 1 1 bllmemesı yaseticlimhur Bandruu. 15: Operet _ t ,;.,., "h h · d ı ı. ız ve rnln ar geçen Büyük B"tü b... R"'- . .. en....,...e mu a asenın ınecrası er-
Harbde müttefik Hik: harb sonun- u n u s .... ıueler, büyuk san'at - lerden seçme parçalar (Pl.) 15.30: hal kavgaya dönmiiştür. Bilhassa, 
da beraber nı'lğlub olduk ve galıb- kflr Helnrich George tara!ın~~n ~an- R4ynseticumhur Filarmonik Orkestra- iüm ve fikir b1thislerinde, ben böyle 
!erin boyunduruğu altına &irdik. Fa- landırılmıştır. Dunya rolu bırıncı sı-, SL 18: Saat ayarı. 18.03: Radyo caz şeyleri hiç sevmem ve bı.ınu ayıb 
kat vanyetimiz iktız.ası hiz boyun- nıf blr yıldız olan Hllde Krahl tara - Orkestrası 18.40: Halk Türküleri. Hl: bulurum. Eğer, o da bu noktada be
duruğu daha evvel kırmaya rnuvaf- tından yapıl~:4~ır. . Konuşma. 19.15: Zeybek havaları. nimle ittifak edene vazdığı makale 
fak olduk. Ru sebeble onlaıın istik- Fılmln rejisörü, Şımdıye ı:eadar mu- 19.30; Saat ayarı, ve Ajans haberleri. hakkındaki fikirlerimi burada ob
lal ve hürriyet mücadelemizde kal- vaffalt eserler çevirmiş olan Oustave 19.45: Fa.~ıl heyeti. 20.15: Radyo Gll- 1ektif olarak kaydedebilirim. Fakflt, 
ben ve ruhıı.n bizimle beraber olma- Micku'dir. zetesl. 20.f5: Şarkı, türkü ve taksim- her şeyden evvel kendisinden nsen» 
maları mümkün olamazdı. Ke;t:alik Filmde Rus hayatına aid sahneler ler. 21.15: Konuşma. 21.30: Radyo sa. ve «benıı dava~ına kalkmamak hu
kaz.iyeyi tersine çevi=erck diyı:bili- aslına mutabık olarak canlandırıl - lon Orke.strası. 22.30: Sııat ayarı, A- susunda kuvvetli söz isterim. 
riz ki, Almırnlıuın esaret ve tahak- mıştır. jans haberleri, Borsa. 22 50: Konu~ -
ki.imden kurtuluş harekt'tlerinı de O. Tufrul ma 22.50: Cazband (Pl.) 
Türkleri ı v"irekten ho~ görmemele
ri kabil değildi. 

Filvaki, 1921 yılında Alrnanya
ya vaki seyahatimde, beni huz,uru
na kabul eılcrek yarım saat &çık ve 
samimi konuşmak lutfunda bulunan 
Cunıhurrcisi General Feld Maıe§al 
Fon Hindenburgdan itibaren kendi
lerilc temas edebildiğim ~yasi, es
keri ve mali büyiık Alman şahı.iyet
lerile bizzat Alman milleıind~ ye1ti 
Türkiyeye karşı yalnız takdir ve 
hayranlıkla karışık sevgi izleri sez
mi~ ve görmüıtüm. Bu sevgi kelime
sini buraya ı:eli1i güzel koymadım. 
Büyük Harbden e'·velki sıkı müna
sebetlerin, Büyüle Harbdeki ittifa
kın ve devamlı ve şerefli bir silah 
arkadaılıöının, Türkler ve Alman
lar ara ındrı, ne de olsa yarattığı bir 
yakınlık vardı ki bunun tesirleri ve 
izleri kolay kolay aılinemezdi. ltte 
benim 192 7 silahsız Hindenburg 
Almanyasında gördüğüm şey, eski 
hukukun gillügışsı..t bir surette deva
mı idi. Merhum sefir Kemalettin Sa
minin seziş ve gorü{leri dt' böyle idi. 

için yabancı idi. Fakat yeni Alman' kanlarda Arnavudluğun ittrali, Ro
h.reketleri, çok sert ve mütehakkim manyanın Mihvere ithali ve &lga
bir muahede ahkamından l.:urtııl- ristanın Balkanların bir ileri başyö
ınak ve meşru milli hakları elde et- nu haline getirilmesi birer en&ri va
mek bududları içinde kaldı~ı müd- ki olmuıtu. Giornal~ di lıalia acaba 
detçe Türk.iyede valnız sempati ıle Almanyanın ve müttefikinin rürk 
karşılanmıştı. Çünkü hürriyet ve is- milli davasına yardımları bunlar mı 
tiklal her milletin en meşru bi! hak- idi diye insanın Püleceği gdıi,.or~ 1. 
kıydı. Kezalik kendini müdafaa Sırf ltalya ııalibler arasında eski 
hakkı bir milletten nezolunamazdı. Oımanlı imparatorluğurıdıın uaziye 
Fakat vakt11 ki, Aimanya diğer mil- tevarüs edememiı y~ane dnlcttir. 
!etleri kahır ve tedmire ba~ladı ve Fakat o bunu bizim Riizel göz:lerimız 
orta ve küçük milletlerin hayat -ve için yapmamı, değildi: müttefikleri 
istiklallerine kcavüzü kenrline pren- arasında en zayıf olanı bulunduğu 
sip edindi. Ondan sonrn, kt:ndinin için fngiltere ve Fransa ona yıkılan 
bir hayat saha<Jı addettiği Balkan- Osmanlı imparatorluğu ittifakından 
larda karanlık roller oynama~a ve hisse ayırmağa liizum görmemi .. ler· 
gene lcaranlıklar içinde İtalya ile di. Nitekim bu harbdc de ftalyanın 
işbirliği etmeğe baıladı: işte 0 za- başına gelecek olan ayni şeydir. ffin 
man bizim de gözümiiz açılmıştı. doğruıuna J,akılmıa o vakitki makul 
Diğerlerinin haşına ~elenin bir gün ftalya zaten Trabhısgarbi hannedc
bizim başımıza da gelmemesi için mediğine ve bir de Avuıturyadan 
tedbir alm<lya artık mecburduk. Bu epey yerler almı7 oldu~na O.ltarak 
tedbirleri bir nn bile geciktiremn- daha fazla ileri gitınei(e lüzum gÖr· 

memişti. 

önayak olmu~lıudı. 
Lozand n sonra yeni Türlciye bü

tün devletlerle don olmuştu. Türk
ler hiçbir vakit kinci bir millet ol
nıamıılardır. Onlar büyük ve bey
nelmilel meı.ekleci suf kin lusle.ri 
veya sırf hasis menfaat hesabları ü
zerine bina elmek küçiıklüğünii de 
hiçbir vakit göstcrmemişlcxdir. 
Türkler iyiliğ~ en civRnmerdce mu· 
kabele etmesini biiirler. Loz.and4 n 
sonra Türkiyeye, ehmnıiyetli Boğaz
lar ve Hatay davalarında, yard1m 
edenler Almanya ve ltalya değil 
İngiltere ve Fıansa olmuşlardır. ' 

Son haftalarda, Türk ba~ınındn 
ltalyaya kar1ı kibar bir üfke uyan
mıı görünüyorsa bunun saikını Türk 
lerin Jngiltcre ile ıtifak dava~ı güt
mek arzularuıda veya daha ba§ka 
karanlık sebeblı!rde değil, ıulh ve 
terakki içinde }'aş&maktan ba~ka 
bir şey düşünmi} en küçüle ve zıuar-
1tz Yunanistana maksadbız ve lü· 
~umauz. tasallutta aran.alıdır. Bi:tim 
ltalya millerine karşı hiçbir kin ve
ya düşmanlığımız yoktur. Lozandan 

Ali MUHiODiN HACI BEKiR 
Merkezi: Babçckapı, Şubeleri: Beyoğlu, JC.arakoy, Kadı.koy 

Mısır (Elkahire) 

\r -.--·NEFiS MEYYALi NUGA __ ,, 

1 
Devlet oemiryolları va limanları 
işletmesi umum idarasi ilanları 
I~----' 
Muha.mmen bedel, muvakkat teminat ve cinsi aşağıda yazılı 6 lıSte 

muhtevıyntı malzeme, her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
ve kapalı zarf usulü ile 17 Şubat 1941 Pazartesi günü saat 15 de Ankarad:J 
Umum Mudurlük bınasında toplanan Merkez 9 uncu komıSyonluğuncJ 
satın ıı.lınacaktır. 

Bu işe gırmek isttyenlerln muvakkat teminaUarı ile kanunun tnyın ettiğı 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar mezkür komıQ"oıl 
Reisliğine vermeleri ltızımdır. 

Şartnameler pıı.rasız olarak Ankara Malzeme da.resinden, Haydai'.'p:ış~ 
da Tesellum ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 
Liste Malzemenin ismi Muhammen bedel Muvakkat temın•1 

No. sı Lira Lırıı. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A.latı cerrahiye 
Fizik tedavi cıhazları 
Hastane edevatı (Grup: 1) 

Hastane edevatı <Grup: 2) 
Hastane edevatı <Grup: 3> 
Hastane edevatı (Grup: f) 

17,487,50 
2,575,00 
6,366,88 

10,492,50 
5,500,00 
3,443,75 

1311,56 
193,13 
47'7,52 
786,94 
412.50 
258,28 

02493) 

• 

Her Ticarethanede FtMIL ve BAÖI Bulunur. 

ilan tashihi 
Emllk ve Eytam Bankasından : 

Son ''Poota ~t~nin 27/ 121940 tarihli nüshasında intı.şıı.r eden gg)'' 
rimenkul satışı haklı:ındak:i ilinm ihale tarihi 9/ 1/941 günü bayro.mıı. ıe· 
sadiif et~ıııden ihale gününün 13/ l/9+1 Pazartesi günune bırnkıJdıll 
tasblh.an Uan olunur. (311) 

.. 

General F eld Mareş;.ıl F c-n 
Mackensenin, o v;>kit kendisini Fal
kenwalde' daki münzevi kö~küııde 
ziyaretim ean1t•ındn, hayranlıkla yü
züme bakarak: bana söylediği şu 
sözleri hatırlamamak kabil değildir: 
ccHüsnü bu işleri nasıl yapl'biküniz, 
nasıl başarabildi:ıiz? 1 Bizden sonra 
daha dört sene h:ırbi sürdürebilmek 
ve neticede, hem de İngiltereye kar
şı, muzaffer olmak İçin lazım olan 
adamları, parayı ve silahı nereden 
buldunuz? 1 'lizde anm ve cüret ol
duğunu bilirim. Fakat ahi Bize de 
bir Mustafa Kemal lazımdı.r.>ı ihti
yar muzaffer mareşal bunları hem 
ıöyliiyor ve hem de ı ,hin gözleri 
bir an :için yumuşayarak: nemleni
~Tdu. lıte biz \raktile Almanlar!& 

dile ve bitaraflık hülyasına ise hiç Bundan baıka Giornale d! ltaüa 
d.alamazdılc . Onun için sırf tedafüi hatırlamalty<lı ki, Türk.iy~ dU.. jı
ittifak&.r aktettık ve harb harici, fa- tiklAl mücadeles4nin bat1ada Misakı 
kat müteyakkız ve hazır bur durum Milli ile kendine çi.r:diii mılli hudud
aldık. Bunda gizlenecek bir cihet lara ancak tamamile malik v~ sah.ib 
yoktur. olduktan sonra ııil&hı elden t.trak-

•onra Oniki adaların üzerine bir ~·-••••••••••••••••••••••••• ... 
sün~er geçirmiş bulunuyorduk. Bizi 

böylece samimi idile. 
Nazizm Almıuıyası sıerçi bizim 

Filvaki Mihver devlttleri bir ta- mııttı ve buııün İnııilizlerin ve Fran
raftan Balkanlarda tiirlü karıştım·ı sızların elde ettikleri Fil:srin ve Su
i,ler görerek müdafaadan ' 'e ko- riye gibi }'erler Türklerle meskun 
runmadan bae.lca htçbir kasti olmı- olmıyan ve milli hududlamnızın dı
yan Balkan İttiiakını yıkıp balıalar- şında kalan yerlerdir. ftalyaya ge
larken diğer cihetten Boğazlar ve lince 0 , biz Tür:C tooralcları İql\) et
Hatay gibi hayati ve milli davala- mek istemedik diye övünemez, çün
rımızda bize türlü engeller çıkar- kü milli mücadele emasında et>nub 
mıılardı. Ondan sonra da bu dev- batı Anadolumuz.n rnul'lll\at olan 1-
letlerden biri, cenub doğunun ken- talyanlar olmuştu. Onları bumdan 
di hayat ,ahası olduğunu açıkça ve Fransızl.uı cenubi Anadoludan 
söylüyor ve diğeri l\kdenizin kendi çıkaran halyanların veya Fransızla
gölü okfu";.unu bait-m:rordu. Bunlar nn illılAniyet hisleri. de•W. Sakarya 
ve Ttirkiycni:ı büğrüne u7.anmıı bir Türk muzafferiyeti olmuıtur. Fakat 
halde bulunıuı Onilci ftdalar•ıı tah- hakkına bflkıltraa Türlt: topraklanm 
kimi yetmiyormU1 ııihi blr de Bal- terk.etmek huıuııunda F sanıızlar 

haklı tahrik eden Akdeniz, Arna
vudluk ve timdi de Yunan mesele
leri olmasa idi halyanlar l_,clki sclİ
~izi duymıyA("..aklardı. Çünkü bizim 
ltalyanlarla uğcnşmaktan çok daha 
ehemmiyetli ve mukaddes kültür 
ve medeniyet işlerimiz vardır ve 
bunlarda çok geri olduğumuzu ve 
bu sebeble sul!t içinde ve çok uzun 
müddet çalışmak ihtiyacıııda bulun
duğumuzu İtalyanlardan ziyade tak
dir ediyoruz. Eğer İtalyanlar da 
kendilerini hic olmaz ise bizim ka
·dar bilselerdi herhalde bu hatbden 
uzak. lt:alırlardı ve b;)y]e yapmakla 
çak makul hır harekette bulunur
lardL 

H. Emir Erk~let 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri 

de:1: 
Alqehir nnharı ve mÜJtemilatı inıaah ihalesinin açık 

pazarlıkla 6/1/941 Pazartesi günü saat 15 de Of~ bina
sında yapılacağı ilan olunur. «54» u51,, 

ZAYİ - 1330 senesinde n.larıı.k 13401 ZAYi Gazi Osman Pl}fa orV 
senesinde tebdil eylediğim liman şa - mekı.ebi yedinci sınıfmdan aıdır
hadetnamemi zayi ettim. Yenisini a- tasdilmanıcyl zayi ettim. Ye11JSiJl' " 
lacağımdan eskisinın hiıkmü olma ı ut 
dığmı bildiririm. - lacağınıcıa.ı:ı e.c;k'8\nin hübnü yo\t 

Yakub Ponıwı Sa.!ihatfüı 0ı:.et 


