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~tiGiLiZ~-
4rnerikan Ve 
ovyet ittifakı 1 

Olabilir mi ? 
~elılikenln yak;:;:ış olması da 
~etleri kendilerince emperya
h harbi teltıkki ettikleri bu 
ll~be _ s?kmıya kAfi gelmfyecek 
3• _go~ü~ektedir. Sovyet Rus
\aa, lngiliz Imparatorluğunu kur. 
te tırınk için harbe giremez; harp
l'ı n sonraki dunyanm şekli uze-

~ 
lı. ilde. anlaşmadıkça, İngiltere ve 

ııı llıerıka ile anlaşması güçtür . 
.......... 

ılf -----
M. Zekeı·iya SERTEL 

Ü Ç faşist devleti arasında 
askeri ittifak imzalandı

S{~ndenberi en ziyade zihinleri 
ltt eden mesele budur: 
t gıltere, Amerika ve Sovyet. 
hu!'asında bir ittifak vücude ge. 

it ıni? l3• • 
aı 1.~. bu sütunlarda Alman • 
~an ve Japon ittüakından son 

~ ırı YYet Rusya ile İngiltere ve 
ıı~ıtkanın müşterek bir cephe 

d aya mecbur oldukları üze. 
ıı ~ tnüteaddit defalar durmuş, 
~ç ınemleketin menfaatleri 

il ndaki iştirakin günden güne 

1 
~e~lendiğini söyleyerek böy-

~ ati . ır ıttifakın tahakkuku ümidi
~~haı- etmiştik.. 
u~ Uhakika birleşmelerin en bü

esası menfaat birliğidir. Bu
an A~ınanya, İtalya ve Japon. 
lctıı bırleştiren menfaat birliği 

rfıi oğ ğu gibi, bu ittifak karşısında 
~ l"\ıdan doğruya tehdit ve teh-

dt ~e. maruz bulunan İngiltere, 
e ltle l'lka ve Sovyet Rusyanın da 

aııitnelerinde müşterek men-
et ~!i vardır. Hatta, üç memle. 
tın 1Plomatları arasında temas
ır. başladığı bile bildirilmekte.. 
1":1ı._ .. 

' "'Gt zahirde müşterek gö. 
d.ı ti ~ bu menfaat, bu üç dev
,~ ·0bır araya getirmeye kj.fi mi-

~iiltere üç mihver devleti 
u11 Slı:ıc:ie. tek başına ıkalmı1tır1 
~anın dört köşesinde bu üç 
ecb aın devletle çarpışmaya 
re u.~dur. Binaenaleyh, İngil. 
at hoyle bir ittifaka razıdır. 
it !11..Amerik.a ile münasebat.ırJ 

ıll ~et tt~ak derecesine getirmek 
k İstedır. Sovyet Rusyaya karşı 

f 
l~i er Chamberlayn'in takip et
lll Siyasetin hatalı olduğunu ka. 
ere ~tniştir. Binaenaleyh İngil. 
~llhaı tafından böyle bir ittifaka 

efet görülmeyecektir. 

A * * ~ :rnerik.a üçler ittifakından 
lcııı sonra harbe biraz daha 

E!\rl ~uştur. Amerika Birleşik 
'l~~bu cihan harbinden uzak 
İ>·, ii"Yacağına kanaat getirmiş
a b~ e~~ Japonyanın Uzak Şark
~i Yurnesine, garp hemisferine 
it lll olmasına, Amerikayı teh
lla ~e~ bir imparatorluk kurma. 
e~u_saade etmemeye karar 
aJtıll. §tir. İngiltere ile ittifaka 
;q.kt a~laş~alar yapmıştır· Uzak 
~l' it ~kı mudafaa meselelerinde 
il', ~tıfaka bile yanaşmak üzere
li a:kat Uzak Şarkta menfaat.. 

()~asında büyük bir iştirak 
\) ına rağmen, Amerik.anu. 

llrtu etlerle anlaşması biraz güç. 
tı-de r. Çünkü, Amerikada sene
e ~he~i yapılan propaganda 
tıı,.11 erfka hükumetinin .ı\fos-
~~:a karşı takındığı muhasım 
2'ıııl'es~t. Amerikan efkarı umu. 

UJt b1
!1de Sovyetlere karşı bü

"'ıtıelik husumet tevlit etmiştir. 
~~l kalı Sovyetle müttefik ol
f eıe i ol.ay kolay hazmedemez. 
lt~ll n.~hap arifesinde hiç bir 
~~al'tı hoyle bir dava ile ortaya 
•·lllcl.iı~~. Bu sebeple Amerika, 

ıı ' ıı.çl.lttq 11t Sovyetlerle bir ittifaka 
~e ~ n açığa yanaşamaz. 

·!~ ~ * * 1 ~ '10\lyet Rusyaya gelince; 
de )f {!tıcıa ~oskovanın bu harp hak
p413~ (_arntltı telakkisi malumdur. 
~ ~alı. en sonraki Sovyet ricalinin 
; ' ;~ti~ı a~ı. bu harbi nasıl telakki 
"" '\!ı-.._ .erınj bütün dünyaya "'ÖS-

• h.'''llşt• . "' 
ıı• ~l>raı· ır. Sovyetler bu harbi em. 

1 ~lltı ıst devletler arasında ce
d(!l'clc:rı eden ve iktısadi zaruret

·~ ~~atı' b· ınenfaat tezatlarından 
..,.. l'ktıw:ı. ır boğuşma telakki et. 

~ ,~~ırier 
t' '°O\>y • 
rı'fltır det Rusya evvela harbe ta-

l lı~" \'e e~ildi. Harp çıkıncıya ka. 
( ı ~'Şt M.>ıı?:füı<i,. sulhü teminP ca-

~~flllc ır. Hatta İngiltere ile bir 
~ ~,..1let·akdi müzikerelerirıe de fa. 

1sı tı 11'arar tecavüz kabiliyetlerini 
··" ~ 1 o~ kharp çıkarmalarına ma. 
~r. t il.t bıı a için razı olmuştur. Fa. 
3{j )a \>~ h tnüznkereler akim kahn-

"' ~ h· <lrbin içtinabı kabil olmı-
15~ ır Zaruret olduğuna kanaat 

v <Sonu; Sa: 21 Sü: l) 

5 KURU$ 

Seyir halindeki bir harp gemisini torpillemeğe hazırlanan bir tahtelbahir manevra yapıyor. 

Hava Harpleri 

Londranın 40 
Nahiyesine 

Hücum Yapll·dı 

Çıkan Y angmlar 
Süratle Söndürüldü 

Hasar Pek Az 
Londra, 10 (AA.) - Hava ve 

Dahili Emniyet nezaretlerinin teb 
liği: Bugün düşman tayyareleri, 
Kent ve Susscx kontluklarına ve 
Thames nehri halicinde sahil şe· 
birleri üzerine bir çok hücumlar 
yapmıştır. Londranın bir kısmına • 
da bir kaç bomba atılmıştır. Ha. 
sar azdır. Ölü ve yaralı da azdır. 

Bugün dört düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Avcı tayareleri
mizden dört tanesi kayıptır. Fa. 
kat bunlardan bir tanesinin pilo- Hür Fransız Kuvvetleri Baş. 
tu kurtulmuştur. kumandanı G. de Gaulle 

Londra, 10 (A.A.) - Londra 

mrntakasının 40 nahiyesi, 9. ıo G. De Gaulle 
İlkteşrin gecesi bombardıman e-
dilmiştir. Alman tayyareleri bom 
bardımanlanna geceleyin mutat· 
tan erken başlamışlardır. 

Londrada ve varoşlarında bir 
takım. yangınlar çıkmış ise de 
hepsı de süratle bastırılmıştır. Ba 
zı yerlerde bombalar evlere isa
bet etmiş ve sanayi müesseseleri. 
ne ait binalar hasara uğramıştır. 
Yüksek infilaklı bir bombanın 
Londr&da bir binaya isabeti neti
cesinde bir kaç kişi yaralanmış, 
bir kaç kişi de ölmüştür. 

İngilterenin cenubu garbisinde bir 
nahiyede ve Galles memleketinin cenu 
bunda kiin bir şehirde evler hasara 
uğramıı ise de yaralıların miktarı faz 
la defildir. Fakat bir kaç kişi ölmüş. 
tür. Diier noktalarda yaralıların mik
tarı az ve hasarat, ehemmiyetsizdir. 

ALMANYA UZERINDE 
Londra, 10 (A. A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri bombardıman tayyareleri 
dün gündüz, Hamburgta bir petrol 
deposunu, Hollandada Haldenin ' cenu
bunda Annapavlovna kanalının birleş
tiii noktadaki köprüleri ve mavnala. 
n, Varendorf ve Hamburı ıaraj yol
larını ve Teıı:el'de bir tayyare meyda-

(Sonu, Sa: 2. Sü: 7) 

Kamerunda 
General Veygand 
da Cezaire Gitti 

Londra, 10 (A.A.)- Hür Fran_ 
sız kuvvetleri Başkumandanı 
General De Gaulle'ün son 48 saat 
zarfında Fransız Kamerun'unda 
bulunan Duala'ya gitmiş olduğu. 
na dair gazetelerde intişar etmiş 
olan haberler, Londranın salahL 
yettar mahafili tarafından bugün 
teyitedilmektedir. 
teyit edilmektedir. 

General De Gaulle'ün, hür 
Fransaya ilk iltihak edenlerden 
biri olan büyük müstemlekeyi 
ziyaret etmiş olması tabii görül. 
mektedir. 

30 Eylulde Dakar hadisesin. 
den sonra, General De Gaulle. 
Sierra Leonede'de Trentown şeh 
rinde bulunan Reuter ajansının 

(Sonu. Sa: 2. Sü: 3> 

·Maarif Vekili Antalyada 

Yeni Kız Enstitüsü 
Binasının Temeli 

Merasimle Atıldı 

Yeni Fransa 

Petain, Fransız 
Milletine Bir 

Mesai Neşretti 

"lstırap Çekmeyi 

Bileceğiz, Sulhü Tercih 

Hakkı Galibindir .. 
Vichy, 10 (A.A.) - Devlet re

isi Mareşal Petain, yeni nizam 
hakkında Fransaya hitaben neş. 
Tettiji mesajda. evveli;-Fransa
yı harbe sürükleyen rejimi tenkit 
etmiş ve yeni nizamın yabancı 
rejimlerin bir kopyası olmıyaca
ğını ve hataların yeniden avdeti. 
ne müsaade etmiyeceğini bildır
dikten sonra harici siyaset hak
kında demiştir ki: 

"Yeni nizam, milli olmak istiyorsa, 
ismine ananevi denen, fakat fiiliyatta 
iğtisaşlar çıkaranların ve sil:'ıh tica
reti yapanların nef'ine olarak tarih 
boyunca değişmekten htıli kalmıyan 
dostluklarından veya dü~anlıklar

dan kendisini ı..-urtarmalıdır. 

"Yeni rejim, her şeyden evvel, 
milli birliği, yani anavatanı ve 
denizaşırı Fransayı müdafaa ede. 
cektir. 

"Yeni rejim, yalnız kendisini 
göz önünde tutmıyarak, enternas 
yonal işbirliğine varmak için 
kendi hudutlarını aşan nakiki 
milliyetperverliği şeref mevkiine 
çıkaracaktır. 

"Fransa, bu i~blrliğ1nl, bütün kom 
rulaıile, her sahada aramıya hazırdır. 
Esaseı. şu cihet malümdur ki, Avru
panın ve dünyanın siyasi haritası her 
ne olursı. olsun, mazide bu derece e
he:ıım iyetsiz surette üzerinde durulan 
Fransız • Alınan münasebetleri me
selesi, istikbali tayinde devam ede
cek tir. 

"Almanya, silahlarımıza karşı 
kazandığı zaferden sonra, bir an
anevi tahakküm sulhu ile bir yep 
yeni işbirliği sulhu arasından bi
risini tercih edebilir. Mazidekine 
benzeyen yeni bir sulhun getire. 
ceği sefalete, kargaşalıklara, ten. 
killere ve pek muhakkak olarak 
anlaşmazlıklara, Almanya, galip 
ıçin canlı ve herkes için refah ya
ratıcı bir sulhu tercih edebilir. 
Tercih hakkı evvela galibindir, 
fakat bunda mağlUbun da tesiri 
olabilir. 

"Eğer bize bütün yollar kapa. 
nacak olursa, beklemeyi ve ıztı
rap çekmeyi bileceğiz. Eğer, bila
kis, dünya üzerinde bir ümit yük. 
selirse, hacaletimize ve yasları
rruza hakim olmayı bileceğiz. Za
ferine hakim olmayı Lilecek galip 
karşısında, biz de mağlubiyetimi. 
ze hakim olacağız.,, 

İzmirde Bir Muhtekir . 
Tevkif Edildi 

Antalya, 10 (A.A.) - Maaril ı de hazır bulunmuştur. İzmir, 10 (A.A.) - Kahve sabşında 
Vekili Hasan Ali Yücel dün ıisE'. iKTİSAT VEKlLI DÜN DE ihtikAr yapma suçu ile adliyeye tev-
yi, ak§arn kız sanat okullarını TEDKİKLER YAPTI dJ olunan toptancı tüccardan Mehmet 
teftiş ettikt~.n .~onra yen_. .r~pı~_a.- j }ktısat vekili Hüsnü Çakır, dün oğl.ı Nuri Beşikcioğlu asliye hakim. 
cak olar. İnonu kız enstıtusunun Sumerbankın İstanbul şubesine liğirıce tevki! edilınlstir. 
temelinı atmıştır. giderek, umum müdür Burhan K 1 ] Ar d 

Hasan Ali Yücel bugün de Ak. Zihni ile konuşmuş ve muhtelif onso os ar asın a 
sudaki köy enstitüsüne giderek işler üzerinde tetkiklerde bulun- B Ankkara.

1 
lO M(TANh'tt)I -R t~tkenMderik ye 

t .t.. .. ı1 1 b' 1 t as onso osu u ı n ası er eze 
e~s 1 unun yap mış ~an ~na a. muş_ ur. .. .. .. V" nakledilerek yerine Anvers Başkon-
rıle yapılacak olan dığer bınala- Sumerbank umum mudurlugu, solQsu Firuz, Baarada ihdas olunan 
rın yerlerini görn:ıüş ve .. eğitmen I Erzurumda bir Yerli ~al_l!lr Pa.. J Konsolo~luğa Merke,zden .Başk?nso-
ler tarafından verılen musamere. zan açmıya karar vemıştır. tos İsmail Hakkı tayin edılmlştır. 

lngiliz • Rumen 
Münasebetleri 

.------------------------------------~------~ i Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öfretmenlerln •e çoculdann hayat bil(lslne yar. 
dnncı olarak kullanabilecekleri mükemmel 9C biricik eserdir. Sı
nıfmda muvaffak olanlar Çocuk Ansiklopedisini olNyanlardD'. 

MUTLAKA BİR TAKIM ALiNiZ. 
................................................. ~ 

Zelzele Mıntakasında 

K~silmek üzere Resmi Binaların inşa 
Alman Kıtalarmın 

Romanyaya Yayılışı 
Devam Ediyor 

, 

Yeni Kararlar Ahndı 

Rumen Hükumetinin 

Petrol İhracını Men 

Edeceği Söyleniyor 
Bükreş 10 (A.A.) - Reuter: 

General Antonesco ve Genelkur
may başkanı, bugün Rumen Mil. 
li Müdafaa nazırlarının yaptığı 
içtimaa iştirak etmişlerd ir. 

Neşredilen bir tebliğe göre, 
ordunun yeniden tanzimi ve tes
lihi için mütemmim yeni tedbir
ler alınmıştır. Kararlaştırılan ted 
birler arasında, Almanyadan gel
mekte olan büyük miktardaki 
harp malzemesi için yeni '1ep0-
lar inşası ve hava hücumlarına 
karşı Bükreşte yeni sığınaklar 
vücude getirilmesi vardır. 

1941 sınıfının, antrenman için, 
normal olarak 1941 te silah altr. 
na çağırılacak iken 20 Teşrinisa
n ide şağırılması kararlaştırılmıŞ
tır. Askeri sahalarda, bilhassa 
havacılığa sabotajın önüne geç. 
mek için de tedbirler alınmıştır. 
ALTI VAPUR ASKER DAHA 
Nevyork, 10 (A,A.) - Belgrattan 

gelen haberlere göre, altı Alman va
puru, bugür. Belgrattan geçerek şar· 
ka doğru yoluna devam etmi~tir. Bu 
\'apurların nehrin orta\arında seyret. 
mesine rağmen, Tunanın iki sahilin
den, vapurlardaki Alman askerlerinin 
üniformaları müşahede oliınmuştur. 
Bu askerlerin Romanyaya gitmekte 
olduğu sanılmaktadır. 

IHGll.TDE. ROMANYA 
Bilkreş, 10 (A.A.) - Reuter: Al

man ileri kıtalarının halen muhtelit 
noktalarda Romanyaya ve ezcümle 
Bara. ve Rumen Transilvanyasına 
girdiklerini gösteren deliller · çoğnl
maktadır. Muntazam Alman kıtaları 
~imdi Timşovar civarında bulunmak
ta \'e cuma günü mahdut miktarda 
mntörlü kıtaların muva~alatı beklen. 
mektedir. Dün öğleden sonra Arad'
dan gelen birçok Alman askeri Tim
liovar'dan geçmi;ıtir, Fakat gizli bir 

(Sonu. Sa: 2. Su: St 

Knox "Amerikanın 

Harbe Giriş Tarihi 

Kestirilemez .. Diyor 

ve Tamiri için 2 
Milyon Lira Ayrıldı 

.. 

Baş,·ckil, Hatayın yol ve su i!\>lt'rinc dair izahat alırkcD 

Ankara, 10 (TAN muhabirin. 
dt?n) - Memleketin son uğradığı 
buyük zelzele felaketi neticesin
de harabe haline gelmiş, kısmen 
veya tamamen hasara uğramış 
şehir, kasaba ve köylerimizin ye
niden inşası hakkında hazırlanan 
talimatname Başvekalete veril. 
miştir. Müsteşarlar komisyonu 
da inşa ed ilecek resmi binaları 
tesbit etmiştir. 

Verilen malümata nazaran. ta. 

Amerika, Uzak 
Şarkta lht~yat 
Tedbiri Allyor 

Amerikalılar Geri 

Çağırılacaklar 

mamile yeniden yapılmac:ı icap e. 
den Erzincan ic;in 1,5 milyon, di
ker yerlerde kısmen veya tama
men inşa ve tamir olunacak bi
r.alar için de 800,000 lira kadar 
masraf yapılacak, böylece 2 mil. 
~·on lirava yakın bir para ile res
mi devlet daire ve müe~seseleri
ne ait binaların yeni ve zelzeleye 
mukavim tarzda inşası mümkün 
olacaktır. 

ltalyan 
Devamll 

-
Üsleri 
Akınlara 

Hedef Oluyor 

lngilizler Dün Sollum'u 

Bombardıman Ettiler 
Kahire, 10 (A. A .) - İngiliz ' ı hava kuvvetleri karargahının 

Vaşington, 10 (A.A.) - HarbL 
ye Nazırı Knox matbuata yapmış 
olduğu beyanatta, Amerikanın 1 
Pasifik denizindeki donanma Umumi Vali Amiral Decoux 

du~kü tebliği: Dün Bardiya tay
yare iniş sahasında yerdeki duŞ
man tayyareleri arasında bomba 
!arın infilak ettiği görülmüştür. 
Sollum da bombardıman edilmiş, 
kışlalaı· ve binalar üzerinde bom. 
balar patlamıştır. Bugora bölge
sinde müdafaa atejlerimiz bir 
düşman tayyare.sini yere düşür
mü~tür. Eritredeki Assab üzerine 
üç taarruz yapılmıştır. Liman, 
rıhtımlar, kışlalar ve atölyelere 
tam isabetler knydedilmiştir. Bü. 
tün tayyarecilerimiz bu harekat
tan salimen dönmüşlardir. 

İT AL YAN 1'ERLiGt 
İtalyada bir mahal, 10 (A.A.) -

"Tebliğ.,: Şimali Afrikada dOşman 
ha' a kuvveUerl Tobruk'a bombalar 
ataralo üç kişinin ölmesine ve alu 
klşlniı yaralanmasına sebep olmuı;
lardır. Donanma tayyare dafi topları 

bir düş:nun tayyaresi düşürOlmil~lcr-

kadrosunun takriben 4200 kişilik Ş h 10 (AA) R t . 
b' tak . il d h l "k al d. ang ay, . . - eu er. 

l 
ır ,.. ~ıbyl~d·. e ·şte~ aKı m, Be .1

• Şanghaydaki Amerikan konsolo-
ec~,_ını ı . ırmı ır. ~ox a ır- ! yakında resmi bir t blig~ 
leşık Amerıkanm 15 gun zarfm. ı sunun .. e. 
da Japonya ile harbe girmek ih. I neşrederek Şanghay bolgesınde 
timallerinden bahseden gazeteler ' bulunan 300 Amerikalıya müsta. 
hakkında ne düşündüğü sorul. cel işleri olmadığı takdirde Çin
muştur. Knox derhal "hayır., cc. den ayrılmaya davet edeceği bil.. 

dlr. • 
W'ajlr'ln C.enubu Sarklslnde Cola

bntl ct\•annda bir mahalde bir ha\•a 
!ilomuL tarafından yapılan hücumda 

(Sonu, Sa: 2, Sil: 3) (Sonu, Sa: 2, Sil: 6) (Sonu. Sa: 2 Sii: 4> 

Yeni Avrupa 
iktısadiyatı · 
çin Esaslar 

Milletler Arasında Bir 

·. Meratip Silsilesi 

Vücude Getirilecek! 
Roma, 10 (A.A.) - Mübadele

ler ve Döviz Nazın Riccardi. 
Messa~ero ~azetesinde neşredil
miş olan bir makalesinde Avru. 
panm mihver devletlerinin te
lakkisine göre iktısadi bakımdan 
yeniden tensikinin esaslı nokta. 
larını göstermiştir. 
Avrupanın müstakbel lktısadJyab

nın birinci prensibi, iktısadJyatın ta
mamile siyasete hAdim olması lAzım 
olduğu şeklindedir. Avrupanın coğra
tı ve siyasi bakımdan vaziyeti tan
zim edildikten sonra Almanya ve t. 
talya tarafından tesis edilecek yeni 
A \.TUpa iktısadiyatı, İtalya ve Al· 
manya tarafından kabul ve muvat!a· 
luyeü: tatbik edilmiı olan koorpo· 

(Sonu, Sa: 2; Sü: 2) 

GÜNLER GE ERKEN 
--------~-----------------../ 
Vakitsiz Dönüs 

YAZAN: REFiK HALiD 
Kanadı kınk yaşlı leylek, bu yaz, Senegal nehri boyunda 

tek başına kalmıştı : Avrupaya sefer yapan kardeslerinin döı.U. 
şünü, hüzün dolu gözleri h:n·ıHla, sabırsızlıkla bekliyordu; cıda. 
ha bir ay var, diyordu, ne uzun!n Fakat, birden, s:ıl:·ah güneşi 

ufkunda kah giimüşlenip kah· köpi!klesı.-n bir akın se1c~;. yllreği 
hopladı. Leylekler vaktinden evvel dönüyc;rl::m!ı. Onlara sor
du: •- Benim hesabım mı yanlı-,, yoksa· siz mi ne,. le ettiniz? 
Hem bu ne hal? Yeni yavrularınız pek cJız, pek sl!.ka; siz de 
süzgün, peri ansınız! • 

Anlathlar: cı- Sorma ha<ştmtza Jrelenleri. efede' A VTUtuıda, 
Tufandan önce yaşadığına hükmettiğimiz vah'!i. yırtıcı, koca. 
man kuşlar türemiş. Öyle kuşlar ki karınlarını kokı•lu hır su ile 
dolduruyorlar ve şehirkr iist;i"t1e ha') k•'fa hırla~·a . ~ece gilndiiz 
dola~ıp alev işiyor, demir dôlüıyoTlaT. Y ct!lı;tn ı-.ı~ıı•dan "özleri. 
miz kamaştı, tozdan, dumandan ı:ırtlıı~m•z tık~n~ı. Rinlr" kaç 
ana, kaç baba, kaç baca ye kııç yuv:. ek .. Hlli '? Jfo,.ıtbm; A !1:ıh bi. 
lir. Dikiş tutturamadık ve henüz tiivii hifmemİs yf'tin: ' 'n\.'ru. 
larımızı peşimize tnkıp kı'!lağlmua lc:ıpnğı !!•İt attık. Rilmı·ylz 
Baharda o netameli ülkelere gltmPyi hir daha """'' gfü~ ahtf':'I. 
ğız?• Bütün leylekler ga~ıılarını hiribirine <"Rtn:ıT:ık alı tt ef. 
gan ettiler, Afrika vadileri nı\le ve fer.va tla doldu. 

Sakat leylek, her sakat ve her miin7.e,·i gihi Mra7 r'ilo7nftn: 
gürültü ~·atışınca şöyle dedi: rı- Helt' ~imıli hnc:ının dinl<·,·iıı:z 
ve hu Bahar olmazsa öbüriinti heklt'yini1. O ~tiJ<lt"r '.'·ine ._f71t·rin, 
sulhseverlerindir. Unutmayınız ki yırfKı ku~un 3mrfi az olur!• 
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"içtimai (!) 

Hükômet, Köylünün 
iştira Kudretini 

Arttırma ya Çalışıyor 
Niğde civarında jeolojik tetklkler

Y azall: Naci Sadullalı de bulunacak olan Blumentaı geçen 
o:ızar gurıü tcrcümanile birlikte esli:i 

Klüpler ! .. 

Köylüden Alınan Buğdaya 

ay Valiı , Nurettin, hayli Gümü) kôyilne gitmiştir. Koyliller, 
mevzusuz kalmış olacak köylerine bir ecnebinin geleceğinden 

h::ıberdar olmadıkları için Blumentall 20 para Fazla ki, benim bundan bir miiddct C\'. tıltı bir sorguya çekmişler, tercUma

Verilerek Müstahsilin İhtiyacını Daha 
Sı kıntısız Temin Etmesine İmkan Verilmiştir 

vel mı:lünı şekilde açtığım ve nının teminatına rağmen, köylerinden 
malüm şekilde knpnttıj:;'Jnı boyat dışan salıvcrmemlşlcrdlr. Blr taraf 
bir bahsi tazeliyor. Ve "İçtimai tan Blumcntalln fstlrah ntinl temin e
kliiplcr,, başlıklı yazısında, bi. 1e·ı kö) heyeti, diğer taraftan da 
rcr kumarhımc halini alan klüp. keyfiyeti NlğdcdC'n tahkik etmiş \"e 
lerin 8 , ukatlığım deruhte· ey- ınfta • bund n sonra 6zUr dikyerek · . l . . . . . l31umentall serbest bırakmışlnrdır 

Harp, her tarafta eşy~ fı.yatlarmı buki .. bu eşya~a karısı clımıze 74 mıl- lcyıp: !:\lR VAPUR BATTI _ Dôrt ·bin 
rttırdı. Bunun sebeplen uzerınde du- yon. lı~a .. geçmı.ştır. . . . "- Eğer, d iyor, Naci Sadullahın 1 •onluk Vıdo adınd bir Yugoslav şl-

r cak değiliz . Bu sebeplerden bazıları Go:u~u~or kı, pa.'!1~k, derı gıbı mad ı dcdıtl yapıLr d , ic;.lerındc kumar 11.'bl Karadenizdc Sovyet Ru ya _ 
normal ticaret yollarının kapanması, delenmızı~arpdyuzunddcn pahahlaş- oynanan klüpler kapatılırsa, pire için Romanya ı;ahilleri açıklannd :ı sf'rse
navlunlar ve sigorta pıimlerınin art- ması~a rae;; ... en, ışarı an gelen eşya., yorgan yakılmış olur: Çünku oyun rl tir mavlne çarparak batmıştır 
ması bazı maddelerin harp sanayiin. ya dnısbettle,d sattfığılmızb. eşfya karasındd;:ı belki piredu', fakat klup muhaltkak Gemini;. 55 kişiden ınürekkep ~lnn 
de kuHanılması ve sairedir. yuz e o uz an aza ır ar var ır 

Y . .h . . t · kı, yorgandır!.. mUrettebatııun hepsi kurtarılmıştır 
Acaba harp Yüzl.Jnden eşya fi.yatla anı ı racat eşyamız ucuza gıtmış ır. G . . . . 

1 
• 

' - M ı · k · ı · b k dan t tkik ene aynı mcslckdasınun ıd<lı- Yalnız ta vf dıın bırı ol!ır var 1ı bu-
rınm beynelmilel piyasalardaki artışı, ese eyı, oy u a ımm e .. " . . • • .. I ıunmPktadır 
memleketimizde ne suretle tecelli et- edecek olursak harp yüzıindcn kov· a ına gorc hu ıctımaı ( !) ıdup c. • · 

0 1 .. ' d h • d · b' · • 'f .._i • • • .ı MAHKUM LDU - Sultan:ıhmet-mııtir? Dışarıya sattığımız mallarla unun hayat şartlarının a a zıya e rın l ılrııkıcıj \azı es ' ccmıyctımıdzu~ te hlr evde hizmetçilik ederk~n ha-
dı andan aldığnnız maddelerin fiyat. darlaştığını gorüyoruz. top u u · ıayatnıı yaratmaya og it 500 li 

11 
bl k 

K · ı·· il · "h ı tti .. ira· h . l . . . . . ( ') nırrıına a ra para e rço 
ları arasında ne kadar fark vardır? oy un n .ıstı ~a e ı;ı z 1 ma .- ru gıtmc erı,, inıış. Bu ıçtımaı • mOt'evhcrat çalmnktan suçlu Makbu. 
Her ikisi arasında artış itibariyle bir sullerın muhım bır kısı~nı da !alnız ıç kliipler, kahve \ e gazinoların le dun 6 ay- hapsc mahl.tiım olmuş, 
musavat var mıdır? Eğer böyle olsay- pazarda sarfedılmektedır. Bugday, ar . k . .. J f"fl • 1 V 'lı 1 
dı, ortada müstahsilin kaybedeceği pa, yulaf, kuru sebzeler gibi.. Bun: P~:mıu (:a ~ ~!!":Ş °J• c ll du ha tt'.'vktf 0 unmuştur. 
hır şey olamazdı, çünkü, köylu, bir ların ihracına henüz müsaade edil- ıç ıınnı .) u up er c Ol un oy. Vali Dün Kuleli Askeri 
kılo çiviye 125 kuruş veriyorsa, yu- med.i&i için, fiyatları clı geçen sene. namak ba;:ka, l uınarhnzlık ct-
murtaıımı 40 paraya satmaz 10 kuruşa ye nisbetle pek ytiksek degild·r Hal- mek gene başka,, imi.. Lisesini Ziyaret Ettie 
atardı, bu suretle her ikı taraf ara. buki köylü, koy bakkalından geçen Bay Viiliı Nurettin, içtimai (!) 
ında eşya mübadelesi hususunda seneye nazaran pek pahalı mal almak- kfüplcrimiz.in bu bilmediğimiz 

bır muıavat kabil olabilirdi. halbuki tadır. Mesela: Geçen sene bir çuvala ınezıl et ve mari[ctlcrlni ballnn. 
ooyle olmamışur. Müstahsil malını 21 kuruş verı>:ordu. Bu se~e. l 75 ku. dıra hullnndıra saydıktan soıır, , 
Yok Pahalma Sattl "ı halde kendı"ıı"ne nış vermektedır. Kumaş, çıvı, ve her k k d lı bi dı'llc 5 

' nevi malların da fiyatları muhtel'ıf çocu an rran tat r htiyacı olan maddeleri de ateş pa. 
sına satın almıştır. Vakti harbin zi- sebeplerden yükselmiştir. Bu suretle benden soruyor: 

raı mahsulerimiz üzerine tesirleri ol. köylıini.ın iştira kudreti daha ziyade ••- Bır pazar akşamı, kotra do-
muş, bazı ihraç maddelerimizin fiatları azalmıştır. nu5ü, bir bezik, y.1hut briç, hattfı po-
rtmıştır. Fakat bunlar pamuk, deri, Htıkiimet, köylüyü bu vaziyetten ker partisi yııpmnyı niçin pek milthiş 

'halmumu, tiftik ve yapağı eibi mah- kurtarmak için köylıidcn buğday al- bir ıçtlmul filet sayıyorsunuz?,, 
ut mallara inhis3r etmektedir. Bun- dığı zaman 20 para fazla vermekte-

di B hAd' b · ··k Bu suale cevap vermeden ev-ardan pamuk fiyatı geçen seneye nis. r . u son d ıse, uyu şehirlerde 
etle iki misline yakındır. Bu mala ekmek fiyatlarına 15 - 20 para kadar \'el soyleyel im ki, "topluluk ha. 

karşı her taraftan da talepler vardır. bir zam yapılmasını intaç etmiştir. yaU., nı kwnar masası başında 
Bu seneki pamuk ihracatı yüzünden Fakat bu zarrf. buğd:ıy eken müstahsil yarntan bu "içtimai (!),, kliip
memleketimize 25 milyon lira gireceği kciyh.inün cebine girdiği için, bunu lcr, kahve ve gazinoların yiikiinü 
:le umit edilmektedir. Ekseriyetle pi- memnuniyetle kabul etmeliyiz. değil, olsa olsa, işini ve karını 
ot ve §Ofor ceketi yapılan kuzu deri. t.caba, mfimul maddeyle, zirai rnah. hafiflctınişlcrdir. Ve nrtık hepsi. 
erinin fiyatı da geçen seneye nazaran su er arasmdaki bu büyiık fark. buğ- f 

daya 20 ki b. d ni pro cı..,·oncllcsnıis snynhilecc-
tikselmiştir. Balmumu 70 kuruştan para zam yapma a ır ere- ., • • 

l30 kuruşa kadar çıkmıştır. Fakat yu- ceye kadar azalabilir mi? Bu farkı ğiıniz klüplcrimizi, "içtimaı bi
arıda yazdığımız gibi, harbin tesir. daha ziyade azaltma!: için. hracat rcr miıcssese,, olmaktnn çıkaran 
eri bir kaç maddeye inhisar ettiği maddelerimize bir zam yapmak, bu anı illerin en başında "kumar,, ge
çin, dı3arıdan aldığımız mallarla, dı- zammı da köylüye tevzi etmek !hım. lir- Uzcrinde cJli altmış bin lıra 
anya sattığımız mallar arasında yine dır. Fakat hangi maddelere ne kadar dönen bir bakara masası ctrafın-
r fiyat müsavatı teessüs edememi"- zam yapmalı. bu zammı hangi teşkilat d l • · l • i k 

v t ı ı K .. 1 a yapı an l"ID, \'ll ut ger rme ır. Eğer elimizde harp sanayı'ine el. op ama ı? oy üye nasıl tevzi etme- ..,. ;ı 
l.? B ·h t" ·· h için ku.-ük bir brir, \"C'-'U poker erişli pamuk, deri gibi ham madde 1 u cı e ı, mute assıslarırnız, idare 1' ;ı "' 
t!mı"rlerimı·ze bırak partisi rcvirnıc"'C benzctiJıuesine :>ulunmasaydı, dışarıdan pek pahalıya 11 ·ıvoruz. :ıı ., 

ıtdığunız maddeleri ödemiye mukte- llüseyin Avni gclıncc ... Eminim huna, iskambil 
3ır olamazdık. Çünkü harp yüzünden kağıtlarındaki iki başlı "pa. 
3ışarıdan satın aldığımız bazı mad- paz,, lar, ''vale., lcr, ve "dam,, lar 
Jeleıin fiyatları yüzde yüz nisbetinde hile gülmüştiir! 
rtmıştır. Ba.) VaHi Nurettin "pire icin 
SEKiZ AYLIK ALIŞVERİ~ 11,00 Procnm 111.03 Mllıik yorgan yakılmasından,, korku-

VAZIYETIMIZ 11,os Müzik (PL) ıs,30 Saz yor. Fakat acnba, yorganı ynk. 
8,ı.s Haberler H>.oo Şarkılar madan pire'-'i {ildiirmck ı'mlı:a· nı D~arıdan aldığnnız mallara ne ve- ., 

iyoruz, sattıklarnza karşı ne kadar 11•30 MUzik (Pi.) 19•3" Haberler yok ınu? 
Jara aldık? Meseleyi daha umumi bir ı,so Ytmd: llsıcsl 19,45 Su ---------------------
urette ortaya koymak için, saiz ay- • 20,IS Radyo caıetrsi 
ık istatistikleri tetkik edelim. Sekiz 12,30 Proıram 20,45 Tcmail RAM AZA • • 9 

Vali Lôtfi Kırdar diln, Roma Se
fi r i Hüseyin Ragıp Baydur ile bir. 
lıktc Kr.dıkby ve Üsküdarda yeni 
tanzim VE' imar hareketlerini te!Uş 
elmtşlcrdlr. Vali ve Sefir, Kuleli As
keri Liseine de gitmişler, talebelerin 
mesaisini ve jimnastik hareketlerini 
takip etmişler, Türk ordusunun bu 
müstakbel unsurlarının ideal bir şe
kilde yetışmekte olduklarını gllrerck 
tallm heyetini hararetle tebrik ct
miş~erdir. -------0-------
Ü z ü m Satıs.ları Hakkında 

Yeni Bir Karar 
Ankara, 10 (TAN) - Kuru U7.Um 

ihracatının murakabcslne dair nizam 
nameye müsteniden çc'•lrdeksiz kuru 
!izilm kutu ve torb:ılnrının üzerine 
içınde bulunan saf Ozum mıktarıııı 
gösteren raka m ve ış.:ıretlerin yazıl
ma Ticaret Vekfılctıncc knrarlııştı
rılm1ştır. Bu kararın totbikine on bcs 
giln sonra b:ışlanacakur. 

Bundan başka çeklrdeksız kuru ü. 
zi.ı 'l'l nizamnamesine eklenen madde
ye istinaden tel buhranı ortadan kal
kıncıyn kadar tatbik edilmek üzere 
ıhr:ıı,. edilecek çekirdC'ksiz kuru il
zunıleri havı kutuların tek tel ile sa
rılmasına müsnndc edilmiştir. 

~---<> 

Dahiliye Tayinleri 
Ankarıı, 10 (TAN) - Samsun vnli 

muısvini Orhan Sııml Diyarbakır vnli 
muavlnlığine, Ankara eski idare he
yeti fızas ndan Ahmet Cevat lzmir 
ldarc heyotı Ozıılığınn Konya vnli 
mu:n•lni Ali Rızn Seyhan vali mua. 
vfnlitlnt, Erzı:ncan vah muavini is 
i.mı Ferit Konya vali munvlnliğine, 

11 • 10 • 940 

eynir Narhının As er 
Yardı ru .. "'" ..... r 4 B o 

tGrkı •Ye 

tırılması Talebi 
Kabul Edilmedi 

lMiy ~ 
~o • 

Asker ailelerine yardım şeklini ~o • 
rarlcıljtıran komisyonun tesbit c a 
csası.ır dun Belediye Muh ıebe • 
dı.irli.ığünde maddeler halinde 1.L..ıı 

Beyaz peynir hakkındaki neşriyatı
mız aUlka ile karşılanmışbr. Dün mat. 
baamıza gelen iki peynir tüccan bu 
hususta bize ııu malumatı vermiııler
dir: 

"Piyasada yedi toptancı peynir 
tüccarı vardır. Bu tüccarlar 42 buçuk 
kuruştan satış yapmaktadırlar. Fakat 
bir tüccar evvelce gunde yedi yüz te
neke peynir satarken bugün ancak 150 
teneke peynir satmaktadır. Bunun se. 
bebi şudur: 
Toptancı peynırl yarı topdancıya 

satar, bakkal da yan topdancıdan alır
dı. Bugun biz sadece borsada ve doğ
rudan doğruya bakkala satış yapıyo. 
ruz. Halbuki bakkal borsaya gelip mal 
alamıyor Bu sebeple de peynir satışı 
olmuyor. 

42 buçuk kuruşa satış bizim ıçın 
iyidir. Yani biz zarar etmek şöyle 
dursun kar da ederiz. Fakat bakkal 
42 buçuk kuruşa aldığı peyniri elliye 
satarsa zarar eder. Çun'kü bir teneke 
peynir buzhaneden bakkal dıikklınına 
nakledildiği zaman teneke açılmadan 

Spor: 

G. Sarqyla eşik taş 

tnhsh şekli tesbit edılmişür. .. ....... 
24 saat dunıa iki kilo fire verir. De- Maliyı.: murakıplan, vntand 
mek ki bakkal 24 saatte bir tenekede da.ı isti.r.eceltlerı para mlkt.ırmı, 1 

85 kuruş kaybetmiştir. Buna nakliye, mek•e oldukları vergılerı gozo 
r.atış zamanındaki fire, salamura sü- tutllraJr raknml ndırncııklnr ve 
zülmesi, terazi farkı ve saire gibi şey. ye !iUbe mudurl crı v sıt ile V 
leri de koyarsak bakkal peynir satı- Encün.cnt: se-.; kettırerc•k kar ı·ıı:ıı 
ııında zarardadrr. Bu sebeple mahalle lacaklıırdır. Ke dılerıne mub 
bakkalı dedığimiz ve haftada ancak membalarda n y raım y pılan ki 
bir teneke peynir satabilir olduğunu sız askeı aılelerı, 2526 yı ve y 
bildiğimiz bakkal peynir satmaktan miktar. da bır milyon lirayı bUlı! 
vazgeçmiştir. Günde beş altı teneke tur. Bil raltam tahavvuı cdeceğı 

peynir snrfeden büyi.ık bakkallara ge- ı top.anacak parn da h r bırkaç 
lince onlar kar ederler ve o bak'kallar bır değlşcceıtUr. K rar prc jesl l.' 
da da daima peynir bulunmaktadır • Dalın Encunıende göruııUlccektif· il 

" .,_ - l ııı 
Yarı toptancı tücc.arl.ar da dün Ti- ROl\1A ELÇİMİZ GlT'fl Mıt, eş 

caret Müdürlüğüne müracaat ederek Roma Buyuk E çımız Hliseyirı l ha el 
kendilcrlnın dıişünülmediğinden 42 gıp, dur: akş, mı..; ekspr le Re; i(j :ıt 
buçuk kuruşa toptancıdan aldıkları hareket etmı tir, " 

malı ba~kala .kaç ~uruşa satacakla~ı- HAZIN nıR YILDONL':\1i 
nın tasrıh edılmedıi!nden bahsetmış. 
!erdir. Mürakabe Komisyonu itirazı 

varit gormemiş. bakkala 42 buçuk ku
ruşa peynir vermek şartıyle satış ya
pılmasına ısrar etnı 'ştir. Şehrimizde 
bir milyon 870 bin kilo peynir vardır. riPi 

0

&a1:::..ı;a;ssıım:ıcı::::m:--.-:mıll~ 

Poliste : 
Tiirklyc 

ÖL 

iki Kişi Bir Adamı 
Pazara Karşdaşıyor Kaçırdllar 

Galatasaray ile Beşiktaş fut-l . . 
bol takımları bu Pazar günil Şeref Evvelkı gece Mecidiyeköyünde ikı 

ı kişi bı..· adamı zorla blr otomobile ko
stadmda karşılaşacaklardır. En kuv- yup kaçırmışlardır. 
vctll bir takım manzarası arzeden Müteca~zlcr, kovalndıklan yolcu
Galatas~re~la, bu sene kadrosunu yu bayi takip etmişler, ynkalıyamı
gençlc:itinnış bulunan Beşiktaş ara- y11cnklarını anlııymcn sllfıh otmak 
s:ndaki bu maçın çok heyecanlı gc.. suretile durdurmuşla;dır. Bu sırada 
çcccği muhakkaktır. hfıdıse yerine bir otomobil gelmiş, 

Yin., bu pazqr Şeref stadında Ka- meçhul e.damlar, bu yolcu ile bir
sımpnş-ı ile fs\anbulspor ve Fener ılkte otomobile binerek BliyUkdcre 
stadında Sülcymanlye - Topkapı, Fe. 
ncrbohçe - Beykoz takımları karşıla
şntııklardır, 

IlOKS MAÇI - Ankara boks tn. 
lnmı bu cumartesi akşamı İstanbul 
boks takımı ile bir revanş maçı ya
pacaktır. 

ATLETLERİMizl ZİYAFET -
Balkan oyunlnnnda büyük muvaffa
kıyet gösteren atletlerle onları yetiş. 
tiren idarecilere yıırın saat 17.30 da 
lstanbul bölgesi tarafından bir çay 
zlY.ıfetl verilecektir. 

ısUka.netine gitmişlerdir. Otomobilin 
nurr.a.-ası 1844 dCır. İçindekilerden 
hiç o.irinin hUviyı;,ti nıalô.m değildir. 

BIR PIRLANTA BULUNDU - E. 
tinde kıymetli bir pırlanta bulunan 
yaşlı bir kadın, dün zabıtaya mUra
eant ederek bu Uisı sokakta bulduğu
nu hnber vermiştir. Pırlantanın sn
lılbl arnnmaktadır. 

Tereyağı Fiyatları 
KUçük paketler içinle satılnn tere

yağların fiatları da son (!ünlerde art
.-na~·a başlamıştır. Bunlnrın arasında 

250 gramlık tereyağların 50 kuru
şa kadar satıldıgı görülınuştür. 

Ticl!ret MildürlUğü bu meseleyi tet. 
kik etmektedir, 

MÜDDET UZATILDI - Türkiye -

met cyleıiıı. 

Acıklı Bir Ölüm 
Zonculdakta vefat eden ve dankll • 
Zonıuldakta vefat eden ve dOnkQ ı:CJ1 

purla htanbula cctlr lcct fl llln cdi.Jcıı. 

Kurtoğlunuıı amcazadesi, mOttahhlt AU 
ofhınun karde~ i Tokluoflu daaudl 

MEHl\IET KURTOÔL11 
nun cu.ueıl, vapurun tcahhuru do • 

VEFAT 
Sabık Sam Menzil muhıı.ıebecisi ve 1 

dcmır>olları baık4tıbi TOrkcye Cllrnb 
Mtrku Banltaaı11dan Ihsan Undeierın 
emekli subaylardan lnet Ondcfer 10 • l 

rincıte0rın cuma .-;eceaJ aaat ü 1 de ve 1 

miııir. Merhumun cenaıı:oal 12 Dirin 1 
cumartesi gUnU ölleyln Gedlkpap y.tP 
nan Jbmam cad~esindekl 4 numarah hl 
den kaldırılarak Topkıpıdaki aıle Jcabris1' 

ddnedllecclair. 

YENİ TALİMATNAMELER - Ye
ni hazırlanan sicil ve ceza talimatna
meler. dün akşam bölge merkezinde 
toplamın k1Up

0 

murahhnslarına tebliğ 

cdilmiştır. Klüp değiştiren bir sporcu 
boykot almıyncek ve tescil muamclc
sl do&ruden doğruya bölge tarafın

dan yapılr.caktır. BulgarısUın aı·nsındakl tnkııs anlaşma ••----------11!111-• 
sının müddeti altı ay daha temdit e-

Tapuda Tayinler dihni:itir. 

ıy zarfında dışandan 244 bin 258 ton ı2,33 Şarkılar 21,JO Konuıma 
şya alınmıştır. Bu eşyaya karşı 49 12.so Haberler 21,45 Oıkcaıra 11 • 10 - 940 CUl\1A 

S. D. s ... 

nıahalll idareler müstakil şube mü- Ankara 10 (A.A.) - Tapu ve ka
düru Hliml Erzincan vall muavlnll- dastro muamellıt müdürlüğüne teftiş 

Yeni Defterdarlar 
nilyon lira verilmiştir. u.os Şarkılar :ız.so Haberler 

İhracatımız, miktar itibariyle ithal u,20 Mürik 22,45 Orkestra iMSAK 
Oflo 
ikindi 

iFTAR 17 36 
ı1 36 •ttıfimiz eşyaya nazaran iki mislinden • 21,00 Danı mlhifi 

azladır. Yani 492 bin 731 ton._ Hil. 18·00 Procram 2.S.25 Kapanıı 
12 Ol 
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lngiliz • Amerikan 
Ve Sovyet ittifakı 

Olabilir mi? 
(Başı 1 incide) 

rretirince, mutecavizlerin kendi 
opraklanna tecavüzlerine mani 

:>lmak için onlarla anlaşmıya 
:necbur olmuş, o vakitte'nberi de 
ep harbin Sovyet hudutlarına 
iravctine mani olmak için ted. 

bir almakla iktifa etmiştir. 
Üçler ittifakının akdinden ve 

t\lmanyanın Knradenize inme.sin
en sonra vaziyet değismiş, harp 
ehlikesi Sarktan ve Garpten 

Sovyet hudutlarına gelmiştir. 
Fakat. tehlikenin yaklasmış ol

~·.ı.ııı".....,ası da Sovyetlcri kendilerince 
emperyalizm harbi telakki ettik. 

..,_",, ....... teri bu harbe so'kmıya ~afi gcl
miyecck gibi görünmektedir. 

Sovyet Rusya, İnJ(iliz f mpara. 
u ....... "-orluğunu kurtarmak için harbe 

giremez: harpten sonraki dünya 
ın şekli üzerinde anlaşmadıkça 

İngiltere ve Amerika ile anlaş. 
ması güçtür. 

Halbuki, yarınki dünya nizamı 
uzerindc İngiltere ile Sovyetlerin 
nlaşması imkunı yoktur. Üç 

mihver devleti arasında bu me
c>lede görüş birligi vardır. Ve o 
ttifakın kuvvet kavnaklarından 

biri de budur. İngiltere. Amerika 
' e Sovyetler arasındaki menfnat 
birli~i menfi, mihver devletleri 
arasındaki menfaat iştiraki müs. 
bettir. 

* * Sovyetlerin menfaati, bugün 
har.p halinde bulunan bü. 

un emperyalist devletlerin yo. 
rulup yıpranmasında ve bu ara. 
da kendisinin mütemadiyen kuv. 
\ etlenmesindedir. Almnnyn, ftaL 
va, Japonva, in~iltere ve Ameri. 

a nasıl olsa biribirlerivle car-
pışmn halindedirler.Ve Sovyetler 
ırsin girmesin. bunlar harbe de. 
'am edeceklerdir. Harbin uzun 
urecel!i de tahakkuk etmistir. 

Mihver devletlerinin, bi1hassa 
Almanyanın bu harpten yorgun 
bir hnlde çıkaca,ğına şüphe yok. 
tur. Sovyetlerin bugünkü siyaseti 
tecavüz kendilerine vtıki olmadık 

Yeni Avrupa 
(Başı 1 incide) 

raUf ekonominin ayni olacaktır. 
Diğer blr prensip tc Avrupa tesa

nUdüdUr, 
Nazır diyor ki: 
"Milletler arasında bir meratlp sll. 

ulcııı vücude getirilecek ve her mil
let, lptidat maddelerde bir hissesi bu
Jun:nak hakkına malık olacaktır Ha
lıhıızırda mevcut olan muste~leke 
imparatorluklorı, bu mcrotip sılsılesi 
hesı..ba kı:tılmak suretile ve Avrupa 
oıılletlerlnln mümeyyiz vasıflarına ve 
zanırctlerine göre yeniden tcul edi
leeektır. 

Yatu 19 06 

G. De GauHe 
(Başı l incide J 

muhabirine, Fransız Üstüva Af. 
rikasındaki hür Fransızlarla en 
kısa müddet zarfında temasa 
geçmek arzusunda olduğunu 
beyan etmiş bulunmakta idi. 

G. WEYGAND CEZAİRDE 
Cenevre, 10 (A.A,) '-- Fransız hfı. 

JdimeUnin Afrıka ıçin umumi mu
rahhası bulunan General W<'yg:ınd, 
Çaqamba gunu tayyare ile Cezalr'e 
\armıştır. 

Gencrnl Viand da Daknr şehrinin 
müc\afan kuvvetlerinin ve Garbi Af
rıkn topçu kıtantının başkumandan
lığınn toyln edılmtştlr. · 

AJAX DENiZALTISI 
Cenevre, 10 (A.A.) - D. N. B. a

jansına nazaran Fransız Bahriye Ne. 
zareti tarafmdan neşredilen bir teb· 
liğde deniliyor ki: 

'"Birkaç gündür "Ajax,. denizaltı
sından h3ber alınamamaktadır. lngil. 

"Yeni iktısndi nizamın diğer bir 
pr nsıpı de otarşi olacaktır:. Hemen 
hemen bUtı.tn lktısadi mcnnbı ve im. 
kCınlardnn - Avrupııda olsun, mus
lemkkelcrdc olsun - 1 tif de edile
cek ve bunlnr ahenktar bir surette 
l lctılccektir. A\rupanın otnrşlk si
)'.ı etı, Itıılyan - Alnı n oıarşısine is. 
tın .. t edecektır. Buttin eski milli c
lrnnoıniler mıhver ttıra!ıııdan tc bit tercden verilen haberlere göre İngiliz 
edılmiş ol~n tek bir istikameti tanı- deniz kuvvetleri Garbi Afrıknda Guin
yıp kabul edeceklerdir. l ce kbrfezinde bu denizaltıyı batırmış-

''Hlıklm paralar, yckdlğerlerlne sa- lardır.,.,,.;. _______ ,__ ________ _ 
bit blı mubadele nlsbetı ile bağlı o. -
l<1n ıkı mihver devletinin paraları o- Knox'un Beyanatı 
lac.,k \'C c :ıs paralara bağlı olan dcv
lctı~rtn parnlJrı lse sırf kendı top
r kJnrının hududu dahilinde tall blr 
kıymete sahip bulunacaktır.,, 

.Nnzır nct1ce olarak, Avrupanın ye
ni iktısndiyatının mülhem olacağı 
prcnsiplerın tatbikı hu usunun her 
halde muhtelif devletlcrın coğrnfı, s l
yıı , ve ıktısadi zaruretlerıne ıntibak 
ct:lrileceğini ve bu zaruretlerle he
mahenk kılıntıt';:ığını sbylcmiştır. 

Jnm.Llı 'DE MUZAIUmELElt 
Berhn, 10 (A.A.) - Berlini ziyaret 

ec.lrn 1talyn kambıyo ve dodz Nazırı 
Rıccardı ile Funk arasındnKl muza
kereler 5 ıın 7 gun slırecektir. Berlln 
sıy .. si mı:!hlillerı, Alman İktısat Na. 
zırının birkaç gün evvel yabancı ga-
7.eteler için soyledij::i nutukta, Avru
ptınm iktısndt tc;ıklldtıııın Almanya 
ve İtalya tarafından yapılacagı gıbi 
beyanatını hatırlatmaktadırlar. Mu
:zakcrcler bilhassa bu mevzu Uzerinde 
yapılacuktır. Bundan ba~ka Cenubu 
Şa kt lktısadlyntımı, nakit slyıısctlne 

ve gümrüklere ait meseleler de görü
şııl~cckUr. 

ça beklemek ve kuv\•ctlenmek. 
tir. 

Bu sebeple de Sovyet Rusya. 
nın, İngiltere ve Amerika ile bazı 
noktalarda anlaşsa bile, ittifaka 
kadar gideceğini zannetmiyoruz. 

(Başı 1 incide) 

vahım vermiş ve bu bunu kim. 
senin bilebileceğini zannetmedL 
ğini ilave etmiştir. 

Dığer bir suale eC>vaben Knox, U
zak Şarkta bulwınn Amerıkan do
nanmaslle hııhriye sil:ihendazlarının 
vuz.lyetlerınde bir dtı;:lşiklik husule 
gdırebılccek hlçbır sebep mevcut ol" 
madığını bildırmi tır. 

Vaşington, 10 (A.A.) - Hariciye 
Nc1areti, Berlindeki Amerıkan Mas
lahntguzarı Alexander Kirk ile Ro
marlaki Amerıkan Maslahatgüzarı 
Edv. ard Reed't istişare ıçın Ameri
k ıyn çağırmıştır. 

WIJ ... KU.:'NİN NUTKU 
Nevhaven, 10 (A. A.) - Cümhuri. 

yet partisinin reisicümhur namzedi 
Willkie, çarşamba aks:ımı söylediği 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

"Bizim siyasetimiz bir yatıştırma 
siyaseti değildir. Diktıtörlcre karısı 
yatıştırma siyaseti tatb k etmiycceği
m!z gibi Vaşingtonda veya başka yer
lerdeki komünistlere karşı da böyle 
bir siyaset tatbık etmiyeceğlz. Eğer 
reisicümhur seçilirsem, müdafaaya la. 
zım olan imal&ta daha ziyade htz ve
receğim,. Muharebe aramıyoruz. Fakat 
bir kere muharebeye girişirsek zaferi 
elde edlnceye kadar döğüşeceğiz.,. 

cine, Bunm vali muavini F..dlp Sam- ı heyeti reisi Aglih, te.!Uş heyeti reis- Ankara, 10 (TAN) - Erzurum def. 
sun vnli ınuavinlığine, E.. ı ırum \•ali liğtne muameUlt müdüril Ahmet, ka-ı terdnrlığına Urfa defterdarı Fazıl, 
ı~uavini Hilmi Bursa vali muavlnli. ı dastro müfettişliğine Kadıköy kadas- Urfayı. kolordu muhasebecilerinden 
li~ine tayin edilmiştir, tro müdürü Halit tayin edilmiştir. Kaan. tayin edılmişUr. 

YUNANIS'fANDA: 

e Atiııa, 10 (A.A.) - Resmi ccrlde.f 
ne r~dılen bir kararnameye ıöre. hilkOmetin 
csrarıru lfıa edenler hakkındaki ccnlar art• 
tırılmaktadır. 

e Atlna, 10 (A.A) - Talim ı::<lrmek U· 
zere evvelce aillh altına davet edllmi; olan 
19 33 •ıını{ı ıhtlya tları, buııOııden •ubaren ter· 
his edilecelıtlr. 

YUGOSLA ''YADA: 

9 Belcraı, 10 (A.A.) - Memkketln vah· 
detını temin etmlı olan Sl!vılyc·Kr91 Birinci 
Alexandrc'ın Cecı bır surııte ölUmUntln altıncı 
yıldonumll münaacbetıle memleketin her ıarıı· 
tında dini merasim yapılmııtır. 

l1'ALYAIJA: 
e Nevyork, 10 (A.A.) - Blr Jtalyan a· 

mirah, Amel"lkadan Italyaya ıiımek için In· 
lı:anm dıvetile Waıington'a elden Amiral Can· 
mı, "Cıban Fuarı,, nda İtalyan komiseri o· 
lan ve Ita lyarun harp illnından önce A merl· 
lcan1n davcılle aVılnıı:ton'a ı.:ıden 9mlral Can· 
tua•tur. 

S. RUSYADA: 

e Moskova, lO (A.A.) - Yabancı mat• 
buat ve eıcUmle Dai!y Teleıraph ve Mornlnıı 
Post ıazeıelerilc Unıtcd Prcu ajaııaı ve Vra· 
dini i mindd:i Yunan ııazetesi zaman .ramın 
haberler nefrederek Sovyct hUkOmetlnln Al· 
maızyaya 1:cçcn eski Polonya bölı:elerlnl Al· 
man h!i.kOmetlndcn !stcdiı'!inl ve bu lıuJusta 
iki memleket arasında mOı:akneler cereyan 
ıtmekte oldufunu :vuma"tadırlar. 

Tu ajansı bOtUn bu haberlerin hakikate 
uyııun olmadıfını ve tahrik maksadile yapıl· 
IUID uydurma ıc:vlcr oldufuou bildirme.ve me
zundur. 

İSPANYADA: 

Madrit, 10 (AA.) _ Mareşal de Bo-
1'0 nun rlYaattlnde bir Jtalyan heyetı, buılln 

öğleden aonra ta:v:vare ile Madrldr celmııtlr. 
it 1 an hcycıi, Italyan Kralı adınıı , Jspan:vol 
devleti reisi~ Annonciade niıanının buyl.ilı 
kordonunu verecektir. 

ltalyan Üsleri 
(Başı 1 incide) 

bir dtişmım nskerl kampı bomb:ırdı
maıı edilmiştir, Diller bir hava filo
muz da Ader. Umanındo gemileri ve 
antrepolar:. bombardıman etmiııtır. 

l\IISIR KABİNESİNDE 
K::ıhlrc, 10 (A.A.) - Kabinenin 

fülnkıi toplantısı esnasında Saadist 
Partlsi reisi .Mahir Pıışa harici işle
rin rr.Ozakeresi için Parlamentonun 
derhal toplanmıya dnvet edilmesini 
tckra.· ist ml&tir. 
Başvekil haliha:zırdoki vaziyetin 

böyle blr tedbiri istilzam etmediğin! 
ve Parldmcntonun her hnlde bir ny 
znrbndn toplanacoğını blldirml~r. 

Romanyada 
(Ba ı 1 incide) 

suı ette yrıpılan bu hlillıl, Almanlara 
has usul dahilinde yapılmakta ve 
Bllkrcşln iyi malılmat alan mtthfil
le:-lnde lzhıır edilen kanaate göre, Ro
ıııanyamn şimdiye kndnr verdiği te. 
mm tların artık dogru olmndığı önü
muzdekl iki gün zarfında sabit oldu
gu takdirde, İngilterenln Romanya 
ile münasebetlerini kesmlyc karar 
vermesi önilne geçilmez bir mahiyet 
ıılı;ıcaktı~ 

lNGILIZ SEFIIUNE CEVAP 
Bukreş, 10 (A. A.) - Reuter bil

diriyor: Romanyanın Almanya tara. 
hndan ışgal altına alınması hakkmda 
İngiltere tarafından sorulan suallere 
Romanyanm cevapları büyük Britanya 
sefaret heyetinin Bilkreşte kalıp kal
mıyacağı meselesini muallakta bırak
maktadır. Romanya hü'kilmeti tarafın
dan Romanyada garnizon halinde Al 
man askerleri mevcut bulunmadığına 
dair verilen teminatın hakikate mu
tabık olup olmadığı hiç bir şüpheye 
meydan bırakmıyacak surette tahak
kuk etmedikçe Bilyük Bntanya ile Ro. 
manya arasında siyasi münasebetleri 
katetmek için ortada hiç bir acil sebep 
mevcut addedilemez. Yalnız zanno
lunduğuna göre, Rumen hükümetinin 
cevabı hçamaklı addolunacak derece. 
de müphemdir. Rumen makamatmın 
~ten bütün dünyaca tanınmış olan 
dıplomatik hukukta ne dereceye ka
dar cehalet goıterebilcceklerine bir 
misal olmak üzere İngiliz elçiliğinin 
Bi.ıkreşten şifre ile veya açık olarak 
çekilmek üzere Rumen telgrafhane
sine tevdi etmiıı olduğu 12 telgrafm 
adreslerine varmamış olduğunu zik. 
retmek kabildır. 

SOVYET .MATBUATINDA 
Moskovn, 10 (A.A.) - Reutcr: Sov

Yt'.'t gazetelerinde çıknn ha~erlere gö
re, yalnız Alman askeri milsavirle. 
rlle Alman ordusundan birkaç nümu
l'e kıtıısı Romanynya gelmlstir. 

PETROL ll:IRAÇATJ 
BUkreş, 10 (A.A.) - Yunan Elçisi 

~unanistnna petrol ihracının mene
ılıl nesi münascbctile Rumen hilkti
meti nezdinde tesebbüste bulunmuş
tur. nu teşebbüs üzerine, Rumen hü
kılmetilc aktedilerek 5 Tcşrinlevvele 
kadnr tasdik edilmiş olnn bütün lh
rnç mukaveleler! tatbik edilecek fakat 
bu trırlhten sonra hiçbir mukavele 
imzalanmıyacaktır. Bu karar Yuna
nis~nn:ı Teşrinievvel nihayetine ka
dnr kafi miktarda petrol ithal imkll.
nını vcrcccltUr. 
Romanyanın Almanyanın tcşvikile, 

ttıuy:ı ve Almanya hariç olmak üzere 
biltiln yabancı mcmlekeUerc petrol 

Amerikanın Tedbiri 
(Uaşı l incide} 

dirilmektedir. 
Müstacel bir vaziyet hasıl olu. 

ğu takdırde bütün Amcrık:ılıla
rın tahliyesi için vapur gönderi
leceği zannedilmektedir. Tahliye 
haberi Şanghay borsasını altüst 
etmiş ve bir çok kıymetlerin su. 
kutuna sebep olmuştur. 

JAPON GAZETELERiNDE 
Tokyo, 10 (A.A.) - Gazeteler, Ja. 

ponlarm, Fransız Hindic;inisini işgal 
etmelerine mebni Birmanya yolunun 
eski kıymetini kaybettiğini yazıyor. 
Ve Japonyanm bu yol yüzünden pa
zarlığa girişeceğini zannetmenin stra
teji bilmemekle milsavi olduğunu ila. 
ve ediyorlar Bir gazeteye göre Ame
rikanın Çin için milli mukadderatını 
tehlikeye sokacafı muhakkak olma
makla beraber vaziyet gittikçe gergin. 
llğe doğru inkişaf istidadını göster
mektedir . 
HESAP GUNU YAKLAŞIYOR 

San~hny, 10 (A.A.) - Birmanya 
yolunun tekrar açıldığı hakkında 
Churchillin yaptığı beyanat burada 
hararetle karşılanmıştır. Gazetelerin 
hepsi beyanata en iyi yerlerini tahsis 
etmişlerdir. 

Shanı:ha.i Evening Post Amerikan 
gazetesi, yolun te'krır açılması ve A
merikanın aldığı ihtiyat tedbirleri, ln. 
giltere ve Amerikanın Japonya ile he
sap görmiye hazır oldul:larını isbat 
ettiği fikrindedir. 

ihrncmı menetmek Uzere olduğuna 
da r şayialar dolaşmakta ise de, si
yasi mahafillerde böyle bir tedbirin 
Türkiye ıle aktedllcn ticaret nıtlaş
mnsının da feshine sebep olacağı, hal
buki bu anlaşma ile Romnnyanrn pa
mıık gibi pek ziyade ihtiyacı olan 
maddele mukabllindc petrol verme
yi taahhüt etmiş bulunduğu bilhassa 
koydedilmektedlr •• 

Sofya, 10 (A. A.) - Reuter: Bul
gar ordusunda Alman zabitlerinin 
muallim olarak bulunduktan hakkın
daki haberler resmen tekzip edilmek.. 
tedir. 
RUMEN-::\IAÇAR GERGINLIGI 

Pelite, 10 (A. A.) - Hilk<lmet par
tisi azasından Csclenyi Rorn.nnyanm 
Transilvanya köylülerine karşı tatbik 
ettiği mezalim hakkında mecliste u
zun ve şiddetli beyanatta bulunmuştur. 
hükiimet reisi Kont Teleki, Macarla_ 
rm 2t! senedir çc1ttikleri ıztırapları an
latmıs, Romanyadaki Macarlara ya
pılan fena muamelelere nihayet Yeril 
mesini istemiştir. 

Hava ar it .J, ,, 
(Başı 1 mcııı M .. 

nını bombardıman etmişlerdir. :~d 
Havre limanında bulunan ticaret 'Clll 

milerine karşı da bir gi.ındıiz ba'I• hı 
cumu yapılmışbr. Tnyyareleriı:ıtl 

biri Ussüne donmcmiıtir. 
Gece fena havaya rafmen bortl 

dunan tayyarelerimız Almanyad' 
Alman işgali altında bulunan toP 
!arda askeri ve sınai hedeflere ı 
hücumlar yapmışlardır. Sınai hed' 
arasında Cologne'dJ bir petrol el' 
ııu ile bir cephane fabrikası, Qre 
broich'de alünı"nyum fabrıkası, F: 
de Krupp fabrikaları, Reisholzd~ 
elektrik santrnli vardır. 
Manş denizinde, Amsterda111 l>ı 

liavre limanlarına yeniden hücurı' i lt 
dilmiştir. Sahil kumandanlığına ~ , 
sup tayyarelerle birlikte hareket lıt 
d . ·+ onanma teyynrelerı Brest'te tı• 

1 
~ 

gemilerini, rıhtımları ve atöl1' <l 
bombardıman etmi~erdir. DU 
torpito muhripleri üzeıine tam is3 
ler kaydedilmiştir. 

Tayyerelcrimizden biri Ussüne d 
memiştir. ~ 

HASAR GOREN YERLEıt 
Londra, 10 (A. A.) - İngiliz Jıl 

nezareti tebliği: Londra üzerine d ' 
lan son hücumlardan birinde bir ~ 
mnn tayyaresi Saint - Paul ı.111 ~ 
üzerine bir bomba atmıştır. :ao 
kilise duvarını şark kısmından el' 
rek ayin mahallini tahrip etı111ş 
Kiliseye bir ıJey oım~mıştır. 

B1ldlrlldığinc gore, on h. \'ll 
cur ılarından birinde Londr nın r 
kt'.'zlndc bulun n Unıversity Colle 
bı,ıyuk mcrnsım salonunun tam "' 
sırın du:ıen bir bomba salonu t tı 
etmiştır. Yangın borr b:ıları da ~ 
Kol.ejin kütuphar>eslnc ateş ver' 
almanr;a kfüıplnr da dahil ıoo.ooO 
kit .. ı.Jı tnhrlp etmişler veya Jıll 
uğr ıtmışbrdır. 

ALMANLARA GÖRE 
Bertin 10 (A.A.) - "Tebliğ.,· t' 

sabnhın l!k snntlerınd n giln b:ıt 
ya kad:ır 1ngillz payitahtına ~ 
halıt ve agır muharebe tnyyarcl 
miz fn"Sılusız hUeumlarına devaJJl 
mışlerdır, 

Bu hucumlnr biter bltmcız, nğır J1l 
hnrcb. tayyarclerınln gece hücU 
rJ başlamış ve 10 uncu T srın 
hınP k ... dar sürınüştür, Thames i' 
slnac bulunan doklar vııhlm it 
mnıuz kalmıştır. Şehrin merkC ~ 
ki dcmiryolu teslsatın:ı milhıın Jlf 
\Crdirilmlştir. Gece birçok ynn ı 
mu ahede ed.llebilmlştir. Cenubi 
giJteredt. limnnlar, kamplar, dt' 
yolu rampnları ve esllha fübri!C' ~ 
çolt büyük bombnlarJa ve mu\''" 
ltıyetlö bombardıman cdllrrıi •i 
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Ecnebi 

:-===.J~=·fJ=E ~·.! Tayyarenin Deniz 

erikanın Kararı 

zan: Ome1· Rıza Doğnıl 
bte:rikadan gelen biitün 

.. haberler, Amerikanın her 
"il .. db lll once müdafaa te irle-
lt, eşgul olduğunu anlatıyor. 
ı.~ cl.onanma ve hava km; vet. 
~tlandıktan ba ka Ingilte. 
llll '"h .. 

vatan nıtidafılcri,, teşki-
tt"benzcyen te kilut ta 'ücu
tttıilıncktcdir. Amerika lıil
~k ~u. ted~irlcri tahakkuk 

ıçın luzım olan her §e
~Y kolay buluyor ve istedi. 

laa ~t meclis tnrafındao der. 
bı " 1P olunul or. 
il erıkanın bu hattı harel<eti 
U:tınesinin sebebi, infirat si
ıt 1

1\ artık bir kıymeti kal. 
t'i~ı 'e bu sb asctin nncuk 
Jı il nıenfantlerini feda et. 
111hasına takip edilebileccği-

ıı lltıasıdır. 
ruıdcıı Amerika efkôrı 

le ~~inin bugün bilhassa iiç 
llıe:rinde durduğu güze 

ı~ Ot· 
Q'ıtı : • 
Siy tısı: ~azarlık yolilc uzlaş. 
frttı llsetını tutmamak ve kati 
~da hareket ederek menfa_ 

\'e ınevkiiııi korumak. 
'bo~iıl: Japonyaya karşı uysal 
lr ~"·bükük bir siyaset tut
l~a. ıcap ettiği anda bu 
il:.ltete karşı bir deniz ablu
""'11 etın ek. 
~tıcu·· .. İ . 
~ su: ngıltercye yardım 
Şe • \"e ona muhtaç olduğu 
1r!.• \'ererek mihver devlet. 
~ısında mağlUp olmama
~ .. etmek. 

'-'eı-ikanın bu hattı hare
lteti tutacağını göstermesi uhda, Japonyanın ne dü. 
ııu Japonya Hariciye Na 

ıı beyanatından anlıyoruz. 
~:Yanata göre, Japonya ile 

be devletleri arasında itti
~ defi Amerikayı harpten 

'• onnn da harbe girme. 
lııe ri ıstırapların genişle. 
tıa bıeydan vermemektir. Bu 
., k'iiscllcs pakt, ancak bir 

l 11 
11 hdır. B~ sözler, mihver 

he Jlo.ıı~ anın, lngiltere lehinde 
iıt11g'.tıncsi muhtemel olan A
e~ 1· kendi isteğile karar 

\>e t~n alıkoymıık istedikle
bıır .ı\ıncrikayı arzusu hilafı. 
~ı11'ket ettirmek vaziyetinde 
tı !tnı anlatıyor. 
t,j ~bi hareketler, milletlerin 
· del ile de oynamak rnahi_ 
~a ır. Sulh, zorlanmaz ve 
hl ııl her sulh, ancak harp 

o lir. 

·~de vaziyet bu mahiyet-

Harbindeki Rolü 
D eniz harbinde tayyarenin 

rolü, kaı-ada olduğundan 
daha mühim ve daha müsbcttir. 

Deniz harekatında görüldüğü 
gibi, deniz hakimiyeti karşısın
da neticeli taarruzlar yaparak 
harekatın devamını temin eden 
tayyareler olmuştur. Bundan 
başka, tayyare limanlara girmiş 
olan deniz kuvvetlerine de hü
cumlar yaparak onları açıkde
nizlere çıkmaya mecbur eder. Bu 
suretle sahil mudafaalarmm te
sirinden uzaklaşarak başbaşa dö
ğüşmek imkfınlrını ele geçirirler .. 

r-YAZAN :_J 
f A. AHISKAL 

işlerle tayyareciliğin tekamül dev 
resini idrak etmiş olduğunu gö
rüyoruz. Her silah kendinden 
sonra gelen ve tekemmül eden 
silahlara yerini bırakarak unutul 
muş ve buna mahkum olmuştur. 
Bugünün seri ateşli topları karşı

Sahil muhafaza gemilerlna 
konulan baraj balonları 

...,. sında dünün ağızdan dolma fitil. 
1 li namlularını arayan olmadığı 
· gibi, havacının her türlü işleri 
ba~ardığr d~nizler üzerinde gü
nün birinde de harp gemiciliği. 
nin tarihe karışacağını iddia 
edenler vardır. Bunun ne derece. 
ye kadar hakikat olabileceğini 

.. simdiden kestirmek kabil değil
,. dir. Tayyarecilik lehine buglin 
' için elle tutulur taraf, bu silaha 
, kar~ı denizciliğin müdafaada mü-
• essir olamnmasıdır. Bugiinün 

bombardtman tayyareleri ise ge
rek bcımbasile, ve gerekse taşıya. 
bileceği yük ağırlığındaki torpito-
ları yardımile zırhlılar üzerine 

• tesir etmektedirler. Yalnız, tay. 
yarenin gemiyi tam olarak tahrip 
etmesinden ziyade kullamlmaya
cak bir hale g«otirmesi klfi gö. 
rülmektedir. Esasen taşman bom-

Tayyare gemilerinin deniz !ilo. 
lnrına verllmesinde güdülen ga. 
yeler bundan ayn değildir. Açık
dcnizlerde dolaşan hakim donan. ı 
ma, hasım donanm~sını gene· a
çıklarda harbe icbar ederek im
ha etmek gayesini güder. Bu 
maksatla beraberindeki tayyare. 
leri harp limanlarına göndererek 
buralardcı yatan donanma üzeri. 
ne baskınlar yaptırır. Hasım do
nanması manevradan aciz ıcald1!Jı 
dar denizde hırpalanmamak du. 
şüncesile açılır. Bu açılma karşı 
tarafın arzusudur. Deniz harbi 
başlar. Tayyare, bu deniz harbin
de de kendisine düşen vazifeyi 
yapmakta gecikmez .• lardan, ne garip bir tecellidir ki, 

zaferin yüzde nisbeti zayıf görü. 
lendedir. 

Tayyare ile geminin karşılıklı 
muharebelerinde zaferin hangi
sınde kalacağı merak edilebilır. 
Bir tarafta elli altmış bin metre 
mikabı hacminde ve kalın zırh. 
larla kuşatılmış ve bir çok topu 

ba veya tnrpitolann. biiyük ge
mileri be .ııva edecek kudrette 
olmadıklan da malumdur. Ne o. 
lursa olsun tayyarenin bugünkü 
silahlan deniz vasıtalarını muha
rebe edemiyecek bir hale getir. 
meye ka~ ı?eliyor. Kati neticeyi 
almak k ı de fazla beklemeye 
lüzum kalmıyacaktır. 

olan bir harp gemisi, ötede bir 
buçuk ilci metre 'mikabı hacmin
de ve belki de gövdesi ve kanaL 
lan bezle kaplı olan ve bütün si
lahı dört makinelitüfek, bir top, 
bir kaç bomba, en fazla ve nadi
ren bir torpil taşıyan tayare var. 
dır. Mukayese edilen bu silMı· 

S üratin fazlalığı, oynaklığın 
avantajı, kalın zırhlarla ve 

silahlarla kendini müdafaa etmek 
isteyen zırhlıya karşr tayyarenin 5 unu unutmamak lazımdır 
üstün olmasını temin eder.. Bir 1 ki; karalarda da iyi neti-
bulut üstünden yaklaşarak, ses-ı celer alan tayyarenin kara ordu. 
&iz ve ani bir surette pikeye ge.. ları yerine kullanılabileceği iddi
çip hücum eden, torpilini salan asına henüz kimse yanaşmamış
tayyare, süratl az, manevrası a· I tır. Bilakis hava hakimiyetinin 
ğır gemi üzerinde en müessir ne. devamı ve memleket müdafaası 
ticeyi alır. bakı,. 11dan, kara ordulannın 

Karada ve denizde başardığı vazi da bulunmaları mec-
- huri~ . ardır. 

iki Tohum Bir Olunca ... 

Denizlerde, gemilerin başar. 
makta güçlük çektikleri ve yapa
madıklan her işe tayyarecilik 
emniyetle atılmı~tır. Fakat bu, 
tayyarenin deniz kuvvetleri ye. 

Ana ve baba tohumlan birer hllcre tarı ikisinin araamda bir kimya aIL rine geçeceğini anlatmış olmaz.· 
demektir. Her hücre yalnu: başına ya- kaaı bulunmaama baih olaa serelrtir ... Tayyarenin muvakkat tesirleri 
şıyarak çoğaldıfı halde tohum olan Herhalde iki tohum bir olunca, ilkah fasılalı baskısı vardır. İşte bu 
hücreler yalnız başlarına yaııyamaz. edilmiı anne tohumunun adı insan muvakkat ve fasılalı hareket 
lar, yalnız kalmca kısa bir müddet yumurtası olur. Yumurta da, ilkin, iki tarzlarından cesaret alarak de
ıçinde telef olurlar. Tohum hücreleri- tohum hücresinin birle,mesinden hAaıl nizlere açılan donanma, kar•m:m. 
nin hayatı, biri anneden, biri babadan olmuş bir tek hücredir. Yalnız, İki to- d r-
gelen ilci tohumun birleımelerine bai- hum hücresi birleştikleri vakit çekir- a: tayyareyi görünceye kadar 
lıdır. deklerinde'ki Kromosomların nn11nı tam bir emniyetle döğüşebilmek

lki tohumun bit-leşmesine ilkah de. kaybederler, kalan iki yan birleıirler. tedir. Araya tayyarenin müdaha
diklerini bilirsiniz. İlkah erkek tohu· Onun için doğacak hem annesinin, lesi girince kendini konıma ve 
mu hücresindeki ı;ekirdeiin anne to· hem babasmm karakterlerini bir ara:ra basma mukabele gibi iki iş karşı. 
bumu hücresinin içerisine rirmesidir. retirir. sında kalıyor .. Bunun içindir ki 
İnsanlarda bir anne tohumunun içeri. Yumurta olan hücre hir durmu, bir ta d · "l · · "deli b 
&ine yalnız bir baba tohumu rirer, :> tehyylikareedır" _enızcı er ıçın cı ir kaı;: saat sonra çoğalmıya baılar, ,.._ 
insan yavruıu birer birer doğar. İki- ni bir hücre ikiye, aonra ikiıer ikiter 
şer, üçer, beııe ve altıya kadar birlik- ayrılırlar. Hücrelerin böyle durmadan Donanmanın görünmez kuv
te doğması miııtesnadır. Anne tohu_ çoğalmalarmda iki maksat vardır: Bi- vetlere karşı devamlı olarak u. 
mu bir tane baba tohumuna almca ri hisıl olan inaan yumurtaamı çocuk yanık bulunması mecburiyetini 
artık l:aşkasmı kabul etmez, başka er· doiuncıya kadar muhafaza edecek o- havacılar doğurmuştur. Bir ağır 1 
kek tohumlanna karıı ''ıerbetlenmiı,. lan zarları te•kil etme'lı:, öteki de o · i t "t 1 k 

O aföidir. .. gemı, ser orpı o ar arşısında 
J__ • zarların içerisinde müstakbel insan silihl ril h k" · t t · ed 11.uyucu Dilekleri Baba tohumu kendi kendine hare- yavrusunu hazırlamak. a e ~ ımıye esıs er ve 1 

~· ket eden kuvvetli bir hücre olduiun.. İnsan yavrusunun anne bmmda muayyen bır mıntaka dahilinde 
it ı\rabacının Dileği dan anne tohumuna tesadüf edince o- reçirdiii müddet ikiye ayrılır: Bi. filonun emniyetini temin eder. lı 
C.rı. nun içerisine zorla girerek İlkah iıi- rincisi altı hafta, nihayet iki ay aü- Tayyare ise bu emniyet mıntaka-

._ ıııeıeıealnden mahpuaum. Ou H· nin de erkek tarafının zorlamaa"ıyle B ""dd sın .. • hud tlarınr alab"ld"ğ" 
"•ıı...,lı&e Halinde arabacılık ederim. meydana geldi~i zannedilir. HalbuLı· rer. u mu et zarfında inaan azav- ...,, U ı ı ıne ge-
~ •• ttru lıardeılmin 01111 Sıtkı ıııeti· • "' !arından her birinin minyatür halinde nlşletmekle kalmaz, ağır olsun, 
. ıi:~tde hem bana, hem de aileme bazı hayvanlarda, dişi tohumunun, er. birer örnekleri belirir. Bu birinci dev hafif olsun bütün deniz vasıtala. 
t. dt1tı arabacılar klbyası bcntm •· kek tohumu yanından geçerken onu redeki insan yavrusuna riiıe:vm eler: nna karşı hakimiyet kurar ve her 

"1ıt1ıroııc11ya nakletmek ilti>ormu,. Bu· yakalryarak yuttuğu vardır. Onun ler. zaman taarruz serbestisine malik 
c. >'olt. Ben on senedir Hal iılcele· için insanlarda da ilkah işinde Yalnu; Ondan aonra, dofuncıya bdar onun 

lı\;t\t '7'21· defli kabahatim, batta hatalı 1 baba tohumunun faaliyet ııösterdifini adı cenin olur. o devrede, uzavlarm bulunur. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Hitler mi Geliyor? • Elektrikleri 

Söndürün • Dondurma • Yüzmek • Süt 

1 ngilizler, gece gündüz bom.. 
bardıman altında olan vatan.. 

Ianndan nesillerinin küçük aza
lannı birer vasıta ile uzaklaştır. 
mışlar, Amerika veya Kanadaya 
yollamışlardır. 

Bunlardan bir grup ta Nev
york civarındaki bir sayfiye
de yerleştirilmişti. G,aribeler 
dünyası diye andığımız Am~rika
nın bu küçükler üzerirıde ne gibi 
tesirler yapacağı enteresan oıdtı
ğu gibi onların bomba, tayyare, 
hülasa harp kokan mem~ketle
rinden bu sükun diyarına geliş. 
!erinde gösterdikleri aksülamel. 
ler de kayda değer. 

Mesela: Avis ile Ann bu, Nev. 
york civarındaki sayfiyedeki gru. 
pa dahildir. Üç yaşında olan bu 
ikizlerin siyasi vaziyet ha~kında 
hiç bir fikirleri yoktur. Fakat on
lar dahı vatanlarına göz koymuş 
bir düşmanın mevcudiyetinden 
haberdardır. 

Bir gece çocuklar ansrzm ko
pan bir fırtına esnasında yıldı. 
nm gürültülerile uyanmışlar, 
korku ve dehşet içinde yatakla
rından kah yuvarlanarak kih aL 
uyarak mürebbiyenin yanına 
koşmuşlar ve soluk soluğa bir a
ğızdan şu suali sormuşlardır: 

- Ne oluyoruz, Hitler mi gelL 
yor? 

Küçüklere bir defa daha onla
ra düşmanın yetişemiyeceği emin 
bir yerde olduklan anlatılmışsa 
t:ia yavrular sabaha kadar birbir. 
lerine sokularak gözleri açık bek
lemişler ve şafak söküp te fırtı.. 
na durdu~u halde kimsenin 
gelmrdiğini görünce tehlikede ol
madıklarına o zaman inanmışlar
dır. 

Ertesi gün gazeteye koymak 
üzere fotoğrafçı onların resimle. 
rini alırken birden parlayan ışı
ğı da bir bombadan geliyor zarı
nile gene yaygaralan basmışlar
dır. Fakat gruptaki diğer çocuk
ların onlara güldüğünü görünce 
mesele kalmamıştır. 

Elektrikleri Söndürür 

gelen günler onlann bu lüzum_ 
suz korkularını yavaş yavaş ge
çirmiştir. 

Geçenlerde bir gün komşu ev
lerden birinde yangın çıkmış ve 
otomatik olan imdat zili çalmlş. 
Bunu duyan çocuklar alarmların 
çaldığını, düşman tayyarelerinin 
gelmekte olduğunu sanarak deh
şetli sarsılmışlardır. Hatta bir 
kısmı kaçacak sığınak aramıştır. 

Neden sonra gürültünün ci
varda çıkan bir yangından oldu. 
ğunu anlayınca rahatlayabilmiş
lerdir 

Dondurma - Yüzmek- Süt 

C ocuklann hoşlarına giden 
• hadiselerden birısi de 

sık su sinemalarının alınmasıdır. 
Böylece kendileri değilse bile hiç 
olmazsa filimleri İngiltereye gi. 
decek, anaları babaları böylece 
onları görebilecektir. 

Sıra ile Amerikada en hoşları
na giden şeyler şunlardır: Don. 
durma, yüzmek ve süt. 

Bu çocuklann bir kısmı böyle 
hususi yatakhanelere mürebbiye 
nezaretine verildiği gibi, bir kıs
mını da aileler yanlanna muvak. 
katen misafir evlat olarak almak 
tadırlar. Yalnız bu muvakkat ev
lerin de şu kusurları vardır: Bu 
harbin nekadar süreceği belli ol. 
maz. Olabilir ki senelerle çocuk.. 
1ar bu yeni evlerinde kalacaklar, 
Amerikaya alışacaklar ve sonra 
geri dönmek istemiyeceklerdlr. 

Bir eve misafir olan beş yaşla. 
rındaki küçük Nansi'den yeni an
nesi şöyle bahsetmektedir: 

- Nereye gitsem arkamdan 
geliyor. Dönmek istesem ayağı. 
mın altında .. Kaç defalar beraber 
düşecektik. Sanki evimde bir ke
di var. Yanıma sokulmadan ola. 
mıyor- Bu, yabancılığın verdiği 
korkudan olsa gerek. 

Velhasıl sözün kısasr şudur ki, 
bu harp İngiliz ve onlarla bir ev
de yaşayan Amerikan çocukları. 
nm hayatlarında yepyeni bir u. 
fuk açmıştır. 

S ayfiyedeki yeni evlerine ilk 
vardıkları gece çocuklar Yurttaş: 

elektrikler söndürülünceye ka- Notusun adet ve evsafını bfi-
dar paltolarını çıkanp yerlerine miye çalışmak, dinamik, ileriye 
yerleşmemişlerdir- Hepsi birer doğru gltmlye karar vermiş olan 
k ·· · · l bir sosyete için ilk ödevdir Türk 
oşeye sınmış er ve düşman ge. CümhurlyeU nüfus işini· esaslı 

leceği için ışıklan kapatmak icap surette aydınlatmıya azmetmiştir. 
ettiğini söylemişlerdir. Bunun içindir ki, 20 iLKTEŞRİN 
Amerikalı mürebbiyeler onlara PAZAR günü yapılacak olan Ge. 

korkacak hiç bir şey olmadığını 1
' nel Sayımında memleketin bQtün 

izaha beyhude çalışmışlardır. Qe. teııkilAt ve kuvveUerinln blrleş-
cenin saat altısında lambalar meslne ihtiyaç vardır. Bu işin 
söndürülmüş, perdeler kapatrL muvaffakıyet! için elele mek 

en öneqıli bir yurtdaşlık ödevidir. 
mış ve ancak ondan sonra getiri. eAşv ıtKALET 
len mum ışığında rahatlayıp de- tatatlstik umum Modarıoııı 
rin bir nefes alnuşlardır. Fakat -------·-------

• Bütün dünyayı hayrette bırakmış olan film • • 
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SALI AKSAMI 

'••ıı."' b le J'Oktur. Benim lalılunıın 'kabul etmek belki biraz fazla olur. l- her biri yava, yavaı büyür, cenin bir İşte, tayyarenin karada olduğu 
ıı 'llkadarlardan rica edlırorut\1.,, ki tohumun da biribirine kimyaca bir taraftan beslenir, bir taraftan da dol- gibi deniz harplerinde de muvaf-ı '••••IBlletleri bucllndea aldmlabilir. Telefon: 42e! ··----. .liif' 

''lı arabamn ıalılbl D.,.rbeklrll alaka göstermeleri ihtimali vardır. duktan sonra, annesinin kanundan dı.. faldyetli bir rol oynamasına im- ----------------------------
Tahir Nuri ı Anne ve baba tohumlarmm bir olma- tarda yapmıya hazırlanır. kin veren üstünlüğü buradadır. T A K s ı M S • -----------------------------.IJlm• ınem Si www~ . 

SINEMASINDA 

- 29 - ı· a·· ........• ·-· .. ··~ c E -Otur oraya!. otur oraya! Bir haftadanberi binlerce klıi tarafmdan alkışlanan büyük Kahramanlık ~l, )h- Tuttu, beni itip bir koltuğa oturttu. ve mücadele filmi olan TÜRKÇE SÖZLU tr0 U4:Ünü ek itti; sonra, o balo 
, lt~ ... ~kada yanımda iken olduğu 

1 

Bozevsky, ıslak sargıları içinde, ıs- 1 STI KLAL 
<ftt ·vetU ve ncele nefes nlmıya lak yutığı içinde bize bakıyordu... KAHRAMANI 
J U lliraz ıslıklı ve başı ile sı- Ona yarclım etmek, onunla konuşmak 

il\ do r Yaparak soluyordu. Yazan : İtalyancadan çeviren : istiyordum ... Amma bir belirsiz tem· 
. ru eğilip Bozevsky'yi gös- ANNI E VIVANTI RÜVEYDE 8INAN06LU bellik beni 7enlyordu. Bir uyuşukluk Arzuyu Umamf herine Yalnız i'ki gün daha rl:Ssterilecelrtir. GISrmi· 
Staııı ve uyuklama duyusu, alır ve tatlı, yenlerden ba liri cünden istifade etnıeleri tavsiye olunur. 

·· ~e d diye tısıld::ıdım, söyleyln Bozevsky inledi. Stahl'a bakarak: Birdenbire kendine aelınlt gibi ııs- üzerime iniyordu. Gerıln ve büzül- ~I••···············-- # 
l Ce u Onüyorsunuz? - Söyle ııunn, dolaşmasın, dedi. riinen Stahl yaklaştı. Ben yastığı in- mils sinirlerim gevşiyordu. BUtün o. r- ş hz d b TURA 

tt bır ~-p vermedi. Kendinin her Ben Stnhl'ın kolunu kavradım. dirmiııtim; Bozevsky de açık gözleri. züntWerlır. geçmişti. Kendimi, bir e a e aşı N Sinema Tiyatrosunda -
. b 1tjk ve esrarlı ıstırabına - Durunuz, dedim. Durunuz .. He- le bize bakıyordu yumuşak mayie dalmış duyuyordum. Sinema _ Tiyatro _ Varyete 
~ v~ itmısytoahlr clblNldi: ? menni Stahyl,' daDı~f· cİaşüncelt: Bozevsky'n!n depreştiğini ve başı- San'atkar N A Ş j T ve arkadaşlan 

u r, ? enız var na şa:ıkın ve çarpık yüzünü çe- - a.. , ya!.. nı bir ora7a, bir buraya çevirmı,.e 
1 a luyorsunuz vlnncc, kolunu, olanca kuvvetimle Sonra birdenbire bana dönuu: başlıldığını görüyordum; amma, ken- • Okp7Ucu SUZ~N v~ MİÇE PENCEF Varyetesi 

lJc:;1rU bir isuhza ne gülam- ellerim arasına klWycrek ihtllaçla - Gel buraya!. Gel buraya! sen di 

1 
D 1 Ş 1 H O R O Z • Komedi 3 Perde 

lto • bir aşağı, bir yukarı yü_ 8lktım. de ... Ne diye ıstırap çekecekaln? tatlı takatslzliğlme gömnimaş, o-
lttlll cı 71du. Aı:nsı olan biri gibi - Durunuz! •O zaman, elinde camdan bir iletçik nu, ıstırap çekmediğimden memnun, Varyete - Canbaa ve yeni Akrobat numaraları, Sinemada: 2 b117ük 

j 

1 
1 
1 
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·~~ TaRvimden 
bir ~aprah 

Niyet Kuyusu 

A Oah Belediye mecm11asın
dan razı olsun! Otelleri

mizin, lokantalarımızın, nakliye 
vasıtalarımızın hiç bir yerde rast 
gelinmiyen şekilde olmalarının 

sebebini bana pek güzel anlattl! 
Mecmuada grafiklerle gösterL 

len faaliyete ait mukayese siitun
lanndan başka bir iki de makale 
gördüm. Bunlardan birinde (tu. 
rizm) den bahsediliyor: 

''Bir seyyah için muntazam so
kak, güz.el lokanta ve otel, tatlı 
su ze\·ktir. Ama onu bize aelen 
seyyahlar her yerde bulabilirler. 
Seyyah her yerde olmayan deği
şiklik \"e acaip şey arar.,, denlli. 
yor. 

Bunun üzerine artık seyyahla. 
ra Ayasofyada terleyen direği1 
Kral kızının yılanın deldiği pi· 
rinç tabutunu gösterıne)·e hacet 
yok. Meseli onlara mahut gaz 
tenekelerinden birini göstererek: 

- Bu bir otobüstür. Allahm 
hikmetinden sual olunmaz. Hacı 
Bektaş• Velinin du,..an yürüttü. 
ğil ıtlbi bunu da yürütmüştür. 
Sonra otobüs denilen bu nesneler 
otomatiktir; müşteri dolarsa ken. 
diliğinden süratle gider; ardın
dan Arap atı yetişemez. içinde 
adam olmazsa kaplumbaj:a~ı bl. 
le geçemez. 

Sonra tramvayları göstererek: 
- Memleketinizde bir tramvL 

ya kaç kişi biner? Kırk. Bileme
din elli. Bir gayret daha yüz! Biz 
bir tram,·ayın yalnız içine iki yüz 
elli kişi sığdırabiliriz. Bu 1ıördü. 
ğünüz arabalar lastik korsa gibL 
clir. Yolcu adedine &öte ıenişler1 
yahut daralır! 

Desek, bunun üzerine 6dbe 
görmek merakında olan seyyah· 
ta artık Edirnekapısındakl de. 
mir gürüz, yahut makale sahibi
nin Evliya Çelebiden naklen tarif 
eylediği her sorulan suale cevap
lar verdiğini söylediği "Niyetku. 
yusu,, alaka uyandırır mı1 

Ben bu makaleden mülhem 
olarak bugünlerde bu kuyuya gi.. 
dip soracağım: 

- Ey kuyu! lstanbul ablclele
rile meşgul olan zat nerededir? 
Ve şimdi ne yapıyor? 

Hiç şüphesiz sualime derinden 
bir horultu ile şu cevap ıelecek: 

-Uyuyor! 

foplantılar, Davetler: 

Fatlb Halkcvlnden: Evimizde tlrtıtt alf .. 
be, kıraat. imli, yazı, aritmetik, fraaaı&ça. 
inııl!rce. almanca, blcki, dıklı. n ldansf. 
ıapkacrlık, clcekcilik. fotofrafcıhk, mahuebe, 
resim, ri7uiyc, fclHfe. bbolojl, flıik, Jı:fm. 
J'll. edeblyaı duılcri nrllecektlr. laılyenler 
herıriln 11 deıı aı • kadar mllracaat ..Wbnıı-. 
lcr. 

• 
TOrkl" Turlnı ve Oıomobn lıutObOııdcnı 

MaarU Vcklletiııla ttnslbllo "Iatanbula Se
nnler,. ınıı;ııııııP tertip euııı konferanslar
dan bırlnclıl Beyoflu Halkevinde ctımarteal 

ırOııO 3 bucukta hmall Hlmi Danlımend ta· 
rafından vcrllecektlr. Cemlycıimirin auaı ve 
Unlveraite Edebiyat Falıllltcal profaelır ve ta• 
cbcal davet olunar. 

• • Hı1darpaıa NDmune haıtanHlnhı avlık 
t bbt ıo lanuu aertablp dokıor Kh m Laka
yın reialılınde yapılrıut. operatör Fmduıı 

Sevku. Dr Nuri A1berk0 ve Dr. Nuri O man 
mubıelif vakalar arretmitlcr ve bu vııkalar 
ztrlnde tıbbi m!lnakaıalar yapılın ı:sr. 

Sahlıı ve Nctriırat MDdOrllı ltmtn UZMAN 
aıetecllik" Nefriyat T L.I. TAN lhrbu• 

,:o~!lmall:--. .............. 1 

1 Parlak bir zafer

Yükaek bir I nkıltip 

\ Eısiz bir harika olan 

Pek yakmda 

LALE 
Sinemasmda 

ıı e daıı erının nr ından vererek, O zaman Stahl: tuttuğunu ıördüm: Morfin JU"ınıaaı. seyrediyordum. Film birden 
!~~. a kuvvetll ve sık nefes - Peki, peki, peki ... Diyerek otur- Bileğimi bir kıskaç ilbl sımsıkı tu· Stahl'in, dudaklannda zayıf ve 1 _ B E R f Ç A V U Ş Türkçe sözlü 
·4"il, ite du Ceplerini araştırdı ve bir kücük tuyor, öbür elile de penyuvanmın dalgın bir gillümseme ile divana yas-
~ b lldJ kendine ağır ağır ko- :Cutu çıkardı. dt1lgal. yenini kıvırıp kaldırıyordu. lanmıı olduğunu görQyordum. lnaanı heyecan içinde bırakacak maceralar. Büyük Serrilzett Filınl 

~ ~ l.i 
11 dı. Alçak sesle: Bozevsky inledi: Hıçkırdım: Bir ara Bozevsky çağırdı. Ben işit. 2 - S O L G U N G Ü L Dolly Haas 

°'- ,!ebıUrim, diyordu. Az da- - İçecek .. İçecek bir ıey ver. - Ne yapıyorsunuz?. Ne yan• ... or. tim. amm& ona cevap vermiye iste- B" 

,~-....... ___ __ 
Sanca:?na 

-~ -·• A ,,,.., ,. ır cenç kızın hayatı - Bir kadın kalbine kartı erkeklerin yaptık 
il ) • z daha beklerim... B<13 ucuna koştum. Bir bardak şe- sunuz?.. ıalm yoktu. lan. Gündüz Sinema 11 den itibaren devamlı matineler, Aktamları Sine. 
~. gözlerini açmıştı; ona ba- kerli su aldım; bir kolumla yastığının Stahl kükredi·. O zaman dinelip oturdu·, bü-"m{la 

ı.._. ;u .. ma 17 buçukta baılar 19 da biter. Tiyatro 19.5 da baılar 23 de biter l!ııı.ve.tlt altından başını kaldınp tutarken. ö. - Niçin ıstırap çekmek fatlyorsun? iözlerile ikimize de bakarak, bW Sinema - Tintro bir biletle seyredilebilir. 
il""{!, bueını im ilzerlnde bir tlt- bOr elimlf' suyu dudaklnnna akıttım. dedl ve kolumu bırakmadı, cağırdı,· ba.,.ku-dı. Sonra a"lamıya ko-

"'- ı esmı" su "lbl dolacu k " 6 
.. •=-~•K'• l'afstlAt el illnlanndadır. Tel: 22117 1 v\l)o " c. " - Pe susamış lçU. Deh~etl. Dehşet!. Sordum: yuldu. 

S l, s~· fçeken, boynunu dolayan ıazlı bez- - Beni öldilrüyor musun? Ben 0 ajlayı11 Iıitiyordum; ilkin •••••••-•••••••••••-•••••il\ 
l!. Neniz var? lcrln üzerinde donuk kırmızı bir ıslak - Hayır, bayu-.. Öldürmiyonım .. benı baıtan baıa saran ıetnrjlk bah- ı Büyük Türk Şairi F UZU L j 'nin ölmez 

beni'e 1 mıya koyuldum. lekenin peydahlanıp yayıldığını gö- Göreceksin. tlyarlık, beni orada, yaslanmıı ve 
ti) <laııa 1 tmı,>or görünüyordu. rOyordum. Su idi; içtiği, yutmadıfı, Ber• kolumu bıraktım; o da itneyl baygu. tutuyordu. Muhakkak ben de -
~ot: tok ıslıklı nefes alnrnk fakat yaradan çıkan su idi!.. Şimdi batırdı; sonra iğne yerini parmağı ile gülumsiyordum; kendimi her türlil L E Y L A İle M E C N U N 

l1a l"ill\ bü;nn gazlı bezler ıslanmıştı .. Şimdi kuvveW kuvvetli oğu~turdu. 
'lı)otı111 • bbeklerlm... Diye ho. vastık ta... - Şimdi göreceksin, şimdi göre- ıstıraptan o kadar uzaklarda ve llJTll. En kıymetli san'atkarA lanmızm gayretı"le bı"r 

; ıraz daha •. Bıraz da- - Stahl, Stahl. diye haykırdım, ceksfn! Bir somnanbill ıülümsemeai mıı duymaktaydım. 
Bakını ile aöylüyordu: O>evamı Var) '----- filin şaheseri de olmuştur. 

eseri 

~ üngüsüne Za er ••• 
Milletine ŞEREF 

Kazandıran 
Tilrkun ebcd k h 

dest nı 
~nlık 

Çanakl<ale 
GEÇİLMEZ 

.._ TOrk('e 6111 ft 1&rkı1ı • BOvıi 
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