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esut bir tebeaaüm ile yemelı: sa
na gırdiler. 

* * O rece, Hu•rev Pap lı: rııım $lrln 
emes çın ısrar etti. 

- Haydı Saliha nazlanma 
S nı yuzu penbeleşti:· 
- Ben m sesım yok kı... Dıyordu, 

uzun zamandanberi elimi piyano 

pıyano ça-

abey 1 Ona çalmak mı 

Yazan: MEHMET ABUT 

iizerine Şüber) den lı:üçi~ bir (se• 
renad) söylem:ye baı;ladı. Sesi kü
çük, fakat tath, hattı innna heyecan 
vMecek kadar Ahenkli idi. O sırada, 
Kemal yerinden kalktı; asabi adım -
!arla 04ayı terketti. Saliha devam e
diyordu Sesi gittikçe yavaşladı; a
zaldı; nihayet tamamen söndü. 

Piyanoyu kapattı. Hilsrev Paşa , oğ 
lunun yaptıfı lı:abahlı unutturmak i
ç:n karısının pannalı:larmı birer bi
rer opüyordu, Biraz sonra ]illide de 
odadan çıktı. 

Hüsrev Pap mahcup: 
- Neetn kaçtı Saliha! De'tii Sen 

Kemalin kusuruna bakma. o, &~çird!
gı kazadan sonra böyle acayip ol
du. 

- Hancı kazadan bahsediyorsu -
nu.ı? 

- Sana ıöylememiı mi idim? Bir 
otomobil lı:azaıı aeçjrdi ... 

-Vah vahi .• 
- Az daha cilecektl, hatti hepimiz 

öldü zannettik. Kurtulması blr muci
zedir. 

- Ne zaman oldu? 
- Evlenmeden evvel, zavallı ço-

cuk başından yaralandL Nf' yakışıklı 
bir delikanlıydı. 

- Yine öyle! 
- Yok canım 

Suaviyi gösterd;: 
- Her halde bu baylazdan d.ıha 

yakışıklı idi. Hem o zaman neşeli i
di. Kemale acırım. Zira o daha genç
liiinde bile buyuk bir adam olacafını 
vadediyordu. Ziyan oldu çocuk. İna
nır mısın ~i ona kazadan sonrd, ko
nuşmayı bır çocuğa öğretir gibi tek
rar ~ğrettik. Her şeyi unutmuıtu .. 

Husrev Paıa içini çelrtl: 
. - Zıyan oldu dedim ya, Şimdi bir 

kımyager hem basit bir kimyager 
Görüyorsun ya halini, konuşmaz, gül~ 
mez, her halde aptaldır demek !ste
miyorum. Ciddidir, çalııskandır. Fa
kat ondan büsQ;.itün başka şeyler 
bekliyordum 

Saliha so;du: 
- Severek mi evlendi? 
- Yok canım. Onu bi2 evlendiri-

verdik. Jülide de kendi halinde bir 
kızcağız. Birbirlerini beğendiler. Esı:
sen Jülide, anne tarafından onlara ai•
raba olur. Bize misaflreten ıelıhiştl 
de işte o zaman yapıverdik!. 

(Al'ka11 vır) 
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7,30 Proırram 
7,U M:Uzlk (Pi.) 
7,45 Haberler 
1 00 llQdlı '(Pi.) 
1 ı 5 li:vın ıaaıl 
1,30 MUırlk (Pi.) 

• 
U,30 Proırum, 
U,33 T rkOler 
ıt,45 Haberin 
11,00 TUrkUler 
U 30 MGdlı (Pi.) 
11,00 Proaram 
tl,OJ Dana ııııutfl 

U,50 Puıl 
19,30 Haberler 
ı 9,45 Serbest 
19,55 TllrlıOler 
20,ıs 1'adyo ıaaetesl 
20,45 Halk tllrlıUsU 

21,00 Zıraat takvimi 
2ı,ıo TGrlriller 
21,10 Tomıı!I 
21,45 Orlıutra 
n,ao HalMrler 
22,45 Danı ıııOaiii 
22,SS Kapanıı 

1 G'CE G'L'M HABERLER 1 

iki 1 ren Çarpıştı 

TAN 

Parti Kaza 
Kongreleri 

1 1 il!ıll;iS ~-Q i ~111111111111.I 
Galatasaray., İngiliz 

-<>-

Dün Bakırköy, Adalar 
Kongreleri Yapıldı 
Dün, Cümhuriyet Halk Partisinin 

Bakırköy ve Adal r kaza kongreleri 
yapılmıştır. Kongre Reisi ve katip-

Takımını 4 • 2 Yendi 
ler nın seçim'nden sonra, kongre re- (Battarafı 1 incide) ı diktan sonra, Uç gol atarak sahadan 
isleri kongre Azalarmı Partinin ku- Dünkü maçın hilifına olarak bu 0_ 3 - O galip olarak ayrılmıştır. 
rucusu Ebedi Şef Atatürkün hatırası-' yunun ilk golünü dördüncli dakikada 
m. tazizen üç ~akikn ihtir m ı::ukütu- Fenton gayet güzel ve uzun bir şilt
mı davet etmışlerdlr. Bundan sonra. le attı, Fakat ilk anlarda avantajı 
bir yılUk çallfma proıramları okun- kaybetmekten korkan Galataıı:ıray he
muştur. Geçen yıl toplantmlarmda men parladı ve iki dakika ııeçmeden 
tesbit edilen dileklerinin çogunun ye- Gazanfer'ln ortaladıfı topu Arifin 
rine getirildiği anlatılmış ve bu sene kafa pasını alan Mustafa beraher

VEFA 3 - KURTULUŞ 1 

Ocak ve Nahıye kongrelerınde ileri liği yaptı. 

İkinci oyun hakem Muzafferin ı
daresi altmdn Vefa ile Kurtuluş arıı· 
smda cereyan etmlşUr ilk devrenin 
2 - O bitmesine rağmen, ikinci de\'
rede güzel bir oyun çıkaran Kurtu
luş, attıAı bir gole mukabil bir gol 
yiyerek sahayı 3 - 1 mağl(.lp terket
mlştir. 

sürülen yeni dilekler okunmuştur. 

Adal r kazası kongresinde dilekle,. 
tesbit edilirken, mahalli dileklerden 
başka. vurgunculuğun önilnc geçilme
si için ceza hükümlerinin ağrrlaştı
rllması, hayat pahalılıi!mı hafifletmek 
için belli baılr gıdaların devlet eliyle 
dağıtılması, istihlak kooperatifleri 
kurulması, lUks maddelerin alım sa
tnnlarınm tahdidi istenilmiştir. Ada
lar kazası Parti İdare Heyeti Reisli
ğine Esat Durusoy seçilmiıtir. 

Ayin on üçilnde Üskildnr, Şile ve 
Kartal kazalartnın Parti kongreleri 
yapılacakbr. 

ADLİYEDE 

Adliyeye Verilen 
Vurguncular 

Yünlil kumaşlan saklıyan Morlnos 
ticarethane sahibi ile gömleklik ku
maşları saklıyan Sirkecide gömlekçi 
LA.zari adliyeye verilmişlerdir. Bon
marıe mağazasmda 365 kuruşa aldı
iı lAstlği mağazasının kapısı önünde 
400 kurusa satan Hayim isminde bi
risi de yakalanarak vurgunculuktan 
adliyeye verilmiştir 
İzmitten motörle llmannnıza 18 

bin kilo kömiır getirip, bunları kö
mürcülere 6 kurustan satmtya kal
kı"an Hüseyin de suç üstünde yaka
! nmıştır. 
DİRHEMLERİ OYMUŞ - Seyyar 

satıcı Ahmet adında biri. dirhemle
rin içini oymuş ve böylece müşteri
lerine eksik mal satmıya başlamış
tır. Ahmet yakalanarak adliyeye ve
rilmlst r. 

~----~·<>---~---

Hamamda Oldü 
Sarıyerde oturan Havva adında 60 

yaşında bir ihtiyar kadın evvelki 
gün hamama gitmiştir. Hamamda 
Cazla müddet kaldılmdan bayılmış ve 
bir muddet sonra da ölmüştür. 

KÖMÜRDEN ZEHİRLENDİ 
Kilçük Ayasofya medrese sokailnda 
oturan 40 ya~ında MevlOde adında 
bir kadm odasında yakhlı kömilrden 
tehlrlenmi , Hasek hastanesine kal
dmlmııtır. 

AFRiKA <EPHE5i 

Bir Mihver Kolu 
Dağıtlldı 

15 inci dakikadan sonra oyunda 
bir yavathk gorülüyor, fakat 22 inci 
dakikada Fenton'un seri bir dalıııını 
Osman ııUçlükle kurtarıyordu 

25 inci dakikada Musa sak~tlanarak 
çıktı. Yerine Halil ııirdi 

27 inci dakika. Fenton bir efape 
daha yaptı. Salimin yatarak kar,ı koy
masına rainıen topu Kliıton kaptı ve 
Galatasaray kalesine soktu. Ve bun
dan sonr~ mütemadiyen Galatasarayı 
tehdit ettı. Bu arada Demir ve Sata,.. 
ha!tin bir kaç fırsat kaçırdılar. 

IkJncl devre başlar baolamaz Klls
ton sakatlanarak çıktı ve Galatasaray 
daha düzgün ve seri oynamıya baş
ladı. Bu oyunun neticesi olarak Sa
rı - Kırmızıırıar üstüste üç gol çıka
rıp galip geldiler. 

12 inci dakikada Farujun kale ö
nünden söküp Gazanfere geçirdlii 
top seri bir inlıle İngiliz kalesi ö
nüne geldi. Ve Gazanfer beraberliği 
halkın sevinç tezahüratı önilnle yaptı 

Beraberlikten sonra daha çok par~ 
hyan Galatasarayın karıısrnda İngi
liz takımı hayli şaştrmış ve yavaı bir 
tempo tutturmuştu. Cemil de bundan 
istifade etti ve solaçıktan aldığı ileri 
bir pasla galibiyet golünü yapıverdi. 

24 üncü dakikada Faruiun hafif 
lıiakaUanmaslyle tehlike geçiren Ga
latasaray, 28 incı dakikada SalAbat
tin ve Cemilin anlaşması neticesi 
dördUncü golünü yapıyordu Cemilin 
hafif bir vuruşla kaleye gönderdiği 
topu Gazanfer yetişerek kaleye sok
muştu. 

Bu golden sonra İngiliz takımı hiç 
de dünkü hızınI ıöıteremedl ve gü
zel oyuna rajmen semereaiz çalışa
rak mağlüp oldu. 

Hakem Torey maçı iki dakika ev
vel biUrmeaıne ı gmen fevkalAde idi, 

Fürüzan TEKiL 

Şehrimizdeki Maçlar 
Kupa maçlarına dün yalnız Fe

!lerbahçe stadında devam edilmiııtir. 
llk maç Galataıençler ile Silleyma
niye arasında cereyan etmiştir. Oyu
nun her iki devresinde 4e çok sıkı 
bir oyun çıkaran Galataıençler, SU· 
leymaniye kalesini bir hayli zorla-

Japonya 
(B•tt•r•fı 1 tnolde) 

İkinci hava taarruzunun Mani-

İ. SPOR 1 - TOPKAPI 3 
Üçüncü oyun hakem Şazlnin !dıı,,. 

resi altında fstanbulspor ile Topkapı 
arasında olmuıtur. fstanbulspor dun 
maça, taktmmdan bir hayli eksik o
yuncu ile çıkmıı ve bu yüzden maç 
çok zevksiz cereyan etmiştir. Netice
de Topkapmm çıkardığı üç gole mu
kabil, İstanbulspor 7 gol atarak maçı 
kazanmıstır. 

ALTINTUG 4 - TAKSİM 2 
Son maç Altmtuğ ile Taksim a-

sında oldu. Hakem Saminln idnnsi 
alttnda oyananan bu maç, diğerlerin
den daha heyecanlı oldu ve Altıntu
tun attrtı dört ıoıe, iki gol ile mu
kabele eden Taksim, sahadan 4 - 2 
ma(tlOp aynldı, 

Atletizm Müsabakası 

Berollu H•llrevl ıardınd•n tertip edilen 
ıııevıııııfn ilk kroıu don 70 afletln lıtlralrb·le 
yapılmııtır. Ilı! lrateırorl Urerinde yapılan bu 
koıu,da, kilçllklerln mu.resi sooo, bUyUlıle •• 
rln ıse 5000 metre idi. Neticeler oöyledirı 

KllcOlrltr: 1 - Raif (H. P.) J 0,23. 2 -
Adnan (A. Y.) 10,24, 3 - SUren (K.) 10,JO, 
T~k!m. itibariyle birinci Haydarpaıa J O pu 

an, ılııncı Xurtuhıı 16 puvan; UcUncll Yeni. 
lrapı. 37 puvan. 

Bllyilkler: 1 Rııa Maksut (G. S. ) 15,13, 
2 - DUndar (O. S. ) ıs,:Z3 . 3 - Ali ( G. S.) 
IS,27. 

Takım itibariyle birinci Oalatuarıy 6 pu· 
van, ikinci Atletilı ı 5 puvan, UcUncU Atletik 
Yıldız 30 puvan. 

Müsabalcadan ıonra mOklfıtlar tevıl edil· 
mhur. 

Kudurmuş Ha~an Eti 
Yiyen Köylüler 

Kandıra (TAN) - Dellhuanlar lıllyünde 
kuduz bir köpek 6 manda ve 11fırı ıaınnıı 
ve bu hayvanlar da kudıarmuıtur. 

Kuduran manda ve sıfırları kllylU kesip 
yemit ve ao klıiye uran kllylQler tedavi e· 
dllmelı a .. ,.. haatahaneye lraldırılmııtrr. 

E:dirnede Kongreler 
lcıirne (TAN) - Cllmhurlyet Hallı Par. 

tlıl ocılı ve nahiJ't l'onıtreltrl ııonı eııııl2 
me!lıt1 kara idare hev-·I .ecimi de yapıl: 
mııtır. 

Yeni idare he1'9tinıle ffHaft Xnme11, Ah 
met Senıelli, Cemal Fenerci, Huan Osman, 
Cafer Culpan, lluıtafı Kereuecl YHlfe al· 
mıılanlır. )'alıındı yapılacalı olan vllbıt 
idare hentl uclmlne lıtlrak etm•lı Uaere ı t 
delep ııcllmlıtlr. 

Japonya Taarruza 
Geçmeden 

lad~i k~ra. ~e deniz ~slerine ya- <•aıtaratı 1 ınolde) 
pıldıgı bıldırılmektedır. söyleği sözler hakkında gayet sı· 

Taarruz dekl~rasyonu Beyaz kı bir ketumiyet muhafaza edil· 
sarayda gazetecılere o.kun?rken, mekle beraber, Rooıeyelt'in Ja
Japon murahhasları Bırleşik A- pon militariıtlerini felikete se-

Kayserl ile Ankara .Arasında Üç Ayrı istikamette mcrika Hariciye Nezaretinde idi- bebiyet vermekten alıkoymak i-
ler. çin aon olarak azami bir ıayret 

$efaatl istasyonunda Oldu, 1 Lokomotif Muharebeler Oluyor Taarruzlar devam ·edi11or sarfettili kanaati umumidir. 
Bindi~inl tahtidatı 

DevrllcH, 3 Olü 4 Yaralı Yar gil~~!bli1~A~~24°~~':~!~: JapoVa~Yin~nJa~~Y.A~eM!t~;r~ Vaılnıton, 7 (A. A.> - Harlcıxe 
•• NaaD'lıfından alınan haberler.. ıore, 

Cuma günu saat 17,45 de An- Neticede Kayseriden ıelmekte olan da Tobruk'un tanı cenubunda E- Nevyork saatiyle 15,20 de taar • Japonyınm Hindieınlde tahıit ettlii 
ya 230 kilometre mesafede trenin lokomotifi yolun kenarındaki ladem ve Bir-El-Gobi araamdaki ru:ı: ettiği ve öğrenildiğine göre kıtalar, memleketin cenubunda 82,000 

aatli ıstasyonunda bir tren bendeie 111•ar1anmı,, a vaıon tama- bölgede ehemmiyetli faaliyet ol taarruzların hllen devam etmek· ıimalinde 25,000 neferden mürekkep
sı olınu§tur. Hadisenin tafsi- men parçalanınış, üç vaıon da kısmen muıtur.. te olduğu beyaz saraydan bildi • tir. Bundan baıka halen Hindiçinl 11-
şudur; hasar~ uira~ıs~ır . Ça~~ tr.~ni~ r.ıa- Bu hareket esnasında, Bir-El- rilmiftir. manlarmda demirli bulunan ıemiler-

Kayseriye gıdecek olan bir yük kin.ıstı Edip ıle atqçm Husnu ki- Gobi'nln takriben altı buçuk ki- Mütemmim malumat gelmesi- de de 18,000 asker vardtr, BütUn 

i Şefaatli ıstasyonuna geldik- ~=~ır~h::f1:!~:t~~r!:a:~;ıi~t;~~:';:~ 1 l~!lletre doğusundd ik~btank ve ni bekliyen mil§ahitler! ta.arru- ~~~=dı;~t~~m~~!;=~i ne~: 1:~~ 
sonra vagon abp bırakmak Ü· ölmUş, diler ıki ııardfren ile bir ço- yu'z kadar otomobil en 1 aret bir zun Japon tayyar~ ~e~~lerınden kiti Camranh körfe&indeki 21 aakor 

re manevra yaptığı sırada Er ban ve diier trenin makiniıti Seyit düpnan kolu, cenup Afrikalı kuv yapılmı§ olduğu fıkrıı'ıı ızhar et- nakliye ıemiline takılm edllmiıtir. 
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GüNUN
MESELESI . 

Milli Piyango 
Dün Çekildi 

Adi Dejil, 
386,284 Numaralı Bilet "Koşar Adım" 
25 Bin Lira Kazandı Yazan: NAC1 SADULLAH 

Milli piyangonun Sinci tertip 
planının ikinci çekilişi dün An
kara sergisinde yapılmıştır. Çe
kiliıten evvel Milli Piyangonun 
kuruluşunun üçüncü yıla girme
si münasebetiyle bir merasim ya 
pılmış ve bu tören sesli olarak 
filme alınmıştır. Dünkü çekilişte 
kazanan biletlerin numaraları 
şunlardır: 

25 Bin lira kazanan 
386284 

10 BiJn lirtı kazananlar 
366256 244116 245205 

5 Bin lira kazananlar 
075140 095714 104766 212662 

219144 
2 Bin lira kazananlar 

Son beş rakkamı aşağıdaki nu
maralarla nihayetlenen 40 bilet 
ikişer bin lira kazanmışlardır. 

92446 86968 82154 68670 67395 
33227 25259 19715 11471 03284 

Bin lira kazaınanlar 
Son beş rakkamı aşağıdaki nu

maralarla biten 80 bilet biner li
ra kazanmışlardır. 

67915 15759 86140 64301 80211 
98151 98936 32980 18588 34892 
16392 95855 64786 75694 27454 
40156 96945 11882 32119 88738 

500 Lira kazananlar 
Son dört rakıkamı aşağıdaki nu 

maralarla biten 120 bilet beşer 
yüz lira kazanmışlardır. 

5285 5325 1254 
100 lira kazananlar 

Son üç rakıkamı 228 ve 787 ile 
nihayetlenen 800 bilet yüzer lira 
kazanmışlardır. 

60 Lira kazananlar 
Son üç rakkamı 488, 775 ve 

740 ile nihayetlenen 1200 bilet 
ellişer lira kazanmı§lardır. 

10 Lira kazananlar 
Son iki raıkkamı 21 ile nihayet 

lenen 4000 bilet onar lira kazan
mışlardır. 

3 Lira kazananlar 
Son rakkamı 2 ve 5 ile nihayet 

lenen 80 bin bilet üçer lira ik· 
ramiye alacaklardır. 

lkrami.11e kazanan talilUer 
to bin liralık büyük ikramiye, pos

ca, telaraf ve telefon idaresinin yar
dım sandıtı nemma alınan bilete l· 
sabet etmiıtır. 

10 bin lira kazanan biletler İstan
bul, İzmir ve İzmitte, 5 bin lira ka-

ALMAN TEBLiGi 
(Baıtarafı 1 incide) 

Alman radyoauna göre 
Berlln, 7 (A.A.) - Sivastopol ke

siminde Alman kıta!arının mevzii 
hUcumları pUskUı1tUklerl Alman rad
yosu tarafından haber verilmektedir. 
Alman topçusu, Sovyet kollarını ve 
tayyare meydanlarml top ateı;ine tut
muıtur, 

Cephenin merkez kesiminde Alman 
kıtaları, llerlemlye devam ediyorlar. 
Orel - Kaluıa hattının ıarkmda bu
lunan Malo7ar08tl\vetz, Cem, Novo
sil mevıileri birkaç gündenberi Al
manların elinde bulunmaktadD', 

Donetz havıuı keeimlnde müttefik 
kuvvetler, Sovyet kuvvetlerinin mil
kerrer hiıcumlarma ıiddetle mukave
met eLmekte ve düşmana alır tele
fat verdirmektedir Alman topçusu, 
Lenhıarat, Kronşt~d ve Oryonbaun'
deki askeri hedefieri bombalamştr 

Bir ıehlr ifgal edildi 

Eli yüzu düzgününu bulursunuz 
huyu veya slltU bozuk çıkar 

Huyu, suyu iyjıini bulursunuz, sura 
tının çarpuklııiunı, veya asıldıfın 
katlanılmaz Kimisi iki yumurta pişı 
remiyecek kadar beceriksizdir, kimiı; 
yanında iki lakırdı edllemiyecek ka 
dar gevezedir, kimisi bir tencere ye 
meğ~ bir çeki odun fiyatına mal ede 
cek kadıır müsrıftir, kimisi ıııahalle 
nin bütün delikanlılarını kapınıza da 
yandıracak kadar çapkındır, kimis 
yanında durulamıyacak kadar kok 
muıtur, kimisi miskinler tekkeai men 
subu kadar rahat düşkilniıdür, kimis 
hırlı, kimisi hırsız, kimisi kör, kimisı 
sakardır. 

Tabii hizmetçilerden dert yandıfım 
tahmin edilmiştir. Bugün, zevce ara
yan .ıı:or beyenir bekirlar, veya koc 
arayan zor beyenir bayanlar bile, yü 
zü gözü dUzııiln. eli. dili kısa, içi dış 
temiz, huyu su:vu o1gun, işi ııilcli uy
gun birer h~metçi peıinde kopnl r 
kadar :torluk çekmiyorlar. 

Bunun içindir ki, belediyenin b 
"hizmetçi büroıu,, açmak karan bir 
çok vatanda,lara: 

.,_ İll!l,lahl,. dedirtmiı müzmin bir 
yaraya merhem olmuıtur. 

Memlekette evler var ki, meeut ol
mak için tek eksiği, iyi bir hizmetçiden 
ibarettir. Bunan içindir ki, 1,. hizmet
çller, sakinlerini rahata kavuşturduk
ları bahtiyar evlerde, Adeta c evlerın 
küçük hanımları ıılbi el üstünde tutul
makta, baı tacı edilmektedir 

Ben, hizmetçiler tanıyonı~ ki, bir 
çolr vatandaşları imrendirecek kadar 
dolııun maaş almaktadır 

İzzeti nefis kırıcı "hizmetçi,, sıfa
tından kurtanlmak ıartlyle, yemek 
pişirmeyi, ev temizlifi yapmayı ve bir 
evin bunlara beruiyen iılerini çevirme
yi kendilerine .1anat edinen vatandaı
lar. çok faydalt. ve Ustiin lı:allteli bir 
işçi smıfı haline peklll sokulabilir 
kanaatindeyim. 

Ve bu kanaattedir ki, belediyenin 
yeni karannı, bu rüzel yolda atılmış 
bir adım sayıyorum. Yalnıs, bu yola 
sapmakta hayli recilrllmit bulundufq 
i~in artılı: ... "koııar adım,. lhmıf.. 

Yağlı Maddeler 
Yağlı tohumların fiyaUarı dilnya 

piyıısalarmda dutrnadan yükselmek
te, gerek bu sebepten ve gerekse ta
leplerin fazlalaşmasmdan memleke
timizde de bunların fiyatları art• 
maktadır. 

Bu vaziyet ıözönUnde tutularak 
Bursa, Ballkeair, İzmit bölgeleriyle 
Trakyada bu sene fazla miktarda su
sam, keten tohumu, ayçiçelf, kolza, 
haşhaş, Soya fasulyesi yetiştirilecek
tir. Bunun için esaslı tedbirler alın
mqtır. 

2222!3 
zanan biletlerin de 3 tan• :tatıın
bulda, bir tanesi Rizede, bir tanesi 
de İzmlrde aatıırn11tır. 

SOVYET TEBLiGi 
(Baıtarafı 1 ıncldı) 

ıehrin cenup doğusuna taarruaları sı
rasında 162 inci ve 86 ınct Alman 
tümenleriyle geniş mikyasta süngü 
muhıırebelerl yapmııl r ve ehemmi
yetll bir kasabayı zaptetmlılerdlr. 

Ayni günde, daha sonra, Sovyet 
kuvvetrerl. Leningrat bilyük ;rolu ü-
7.erfnde müteaddit yerlere girnıl 1 r
dır, Bu harekAt, 21 Sontetrinde bas
layıp, üç gün devam eden ve Sovyet 
kuvvetlerinin birçok koyleri ifıalln
den sonra duraklıyan taarruzun ye
niden başlamasıdır. 

Hücumlaruı talaU4t~ 
Londra, 7 (A.A.) - Reuter'ln Ku. 

blıef muhabiri, Kallnin cepbealndek 
Sovyet hücumlarından IU aureUe 
bahsebnektedir: 

zurumdan hayvan yükü ile gel- Ali muhtelif yerlerinden yaralanmııt- vetlerin taarruzuna uğramış, mektedirler. Hariciye Nazırlığından alınan daha 
te olan diğer bır ıtrenle kar- tardır. Bundan baıka parcalanan va- tanklardan biri kullanılmaz hale Bonol.ulu'da hn•ar var başka mılômata göre, bu sabah Hin- 1 Helllnkl, 'l (A.A.) - Flnlanda kı-

ıpnıştır. sonlarda bulunan sılır ve ko1'lft}ar• getirilmlftir. Düpnan nakliyeleri diçlninın cenup burnu olan Camao'- talart, Şarki Karelı'de Kikarhu Ma-

Alman mevzlleı·I şiddetli bir topçu 
atef ne ratman zaptedilmlştlr. Al
man bataryaları usturulmuş ve Al
manlar büyük kayıplara uğrattlmış
tır. BI Alman ply de al 11 imha e
dllmiıtlr. 200 tank, 3 top alınmıı ve 
2' üncü ve 106 mcı piyade alayları
nın kurmay he1•tleri esir edllmtıtir. 

Bu trenin makinisti Edip, iıtas da,? 30-40 kadarı parçalanarak, ve dağıtılmışlar ve ricate mecbur Honolulu, 7 (A.A.) - Reuter: Bu nun cenup dol\lsunda kuvv•tli refa- tki'yi ışıal etmişlerdir, Orada kuşa-
a yaklaştığı zaman tiddetli bir dtıer varonlarda bulan n ha~aııl~r- edilmlflerdir. Bu aon haberler ıabahki haYa bombardımanı netice· kat gemllerl)tle birllkte Siam körfe- tılmıt bulunan Sovyet tümenlerinin 
tipısı ve sisli bır havaya rab- ::~ ::~:,at~r ~a carpışmanm tıddetın- Kahireye geldill vakit bu umu- ıinde en az beı kiııi ölmUıs ve bir cok zine doğru yol alan iki kafile görül- kısmı aıamı imha edilmiştir. Şehir, 

Kallnin'in cenup dotusun~a Ru 
krtaları 86 ınct ve 162 inci Alman 
piyade ıümenlerlne aaır bir darbe 
lndlrmlller ve mühim bir mevkii e
le ıeclrmlılerdlr. Ruslar Cuma akşa
mından evvel Lenlngrad'a giden y 
ilıerindeki birçok noktalarda Alm 
mü1ataa haUarmı yarmıllardır. 

& • b .. 1 i lnd tk. h yaralanan olmuııtur, National Broad- milı;tür, 1 Murrnansk demicyolunun miıhim bir 
iler de bir tren old··""'· .. u gö mı o ge ç e ayrı ayrı ı a- c · d . 

""8""" Karambal haberi tel~fla Anbt'a dah lmakt b 1 Casting orporat:on'un rası ına gore, Tok"O gazetelerinde iltisak noktasını teskil etmekte ve 
b imiş ve derhal makinenin yo ve Kayıeriye blldlrilmlş. kaza yerıne reket a yapı a U unu - Honolulu ,ehri ile Pearl - Harboar "' On .. a ıölü ılmallne dojru en ıleri 

UDU kesip frenini nkıştırdığı gi- derhal imdat trenleri rönderilerek ya.- yordu. " denlı U11üne themmlyetli hanr ilca Tokyo, 7 (A,A,) - Yornurl ıue- köıede ~Aln bulunmaktadır, 
dudükle gardıfrenlere frenleri raldar Kayaerlye nakledilmfıstlr. Tsh- Bu hareketlerin birinde, düşman pi- edUmlıtir. teıl, Bant • Kok'dan alarak nqret- .. 
tırma fpreti vermiştir. Fa- kikata Yoarat mUddelumwnttl el ko'- yadeai Bir ·el- Gobi ılmalinde 1nriliı 'f. tıtl bir telırafta Ta7land kıtalamun 

1 tren arasındaki mesafe mu, ve tahkikata batlamııtır Kaza- ve Hintli kıtalara taarruz etmlı ve birkaç ıun ev•l cenuba dolN att• 
nın istaıyonda manevn bitmedısn kuvvetlerimiz karıılık taarruza ıeç- Honolulu, 7 (A,A.) - Reıater: ilk m•k emri aldıklarmt ve eotunun ıark 

Amerlkacla 
<••tttr•" , ıncıde> Amerlkada Harpten ak yiız metre oldugundan bu k f miıti S:ıvaşa ay ıtıiında devam edil- ııelen haberlere ı6re, Japon bombar- hududunu terkettiklerini 1ıamakta-

ır. fayda vermemı·ıı ve ka"ftr arşı tara tan relen trene serbest yol dl, 1 1 bl . D h d 
.., .. verilıniı ve tek'alk ihtiyatı tedbirlerin dımM t111are er · rı a u 1 Hın.- dır. ve mahiyeti ifp edilmeyen tali- 8 h dlll 

un hızı ıle ondeki trene çarp- alınmamıt olmaımdan ileri reldlii an- Daha ıimalde her iki taraf sırhlı daki bava merkHl olan Klckham mey-
tır. laıılmalrtadır. kuvvetleri ara1mda fi llkklnun 6fle danına, diterl Pearl-Harbour' ı ol-

Yunanlstanda Çete Belçlka Kralı Telcrar 
Faallyetl Artıyor 

sıugLun, 7 (A.A.) - Sovyet Ruı
Amerika ne:ı:dindeki 

tı isi Lttvlnof, buglln 
tayy re ile Vaşıngtona 

Evleneli 

Ruıcuk'ta Iııklar 
Karartılacak 

Sofya, 7 (A.A,) - Bugünden iti
baren Tuna üzerindeki Rusc:uk eeh
rlnde saat 18 den ıuneı dotuncsya 
kadar 11ıkların tam kararttbnaııı ka
r rı merlvPt mevkilne !!'lnnlştir 

vaktine doiru diier yeni bir muhare- malı Uatre nrı bomba atmııtardır, Bom 
beye ririşilmiştir. Bu muharebenin balar petrol depolarına ateı verml,tlr. 
seyr! hakkında henüz raPorlar ıelme- Amerikan tanare kartı lcoymı topları 
mlıse de, ıırhh kuvvetltrlmiıin barı ate' açmıılar ve bir cok Amerikan as
muvaffatıyetler elde ettikler• huıu· kert ta)'Jereleri ha•alanmııslardır, T~ 
sunda emareler vardır. arnıaa takriben 150 Japon tayyar11lntn 

Bir -el- Qobi cenup batıarnd~. bir iştirak ettlll haber verllmektedlr. 
kaç tanklı bir duıman kolu, dün ak
tam tnrilia kuvvetlerine taarruz et
mit fakat hlç bir muvaffakıyet kasa• 
namamııtır. 

El Oobi b61ıesindtki bu aavaılar 
esnasında, hava lnınetlenmis, maJi 
mahruk almakta bulunın dUımaıı kuv
vetlerine taarruz etmiıler ve mütead
dit tam isabetler kaydeylemi,lerdir. 

Tobrukun cenup dotusunda, İngiliz 
kuvvetleri hiç bir mukavemet rörmek 
sizin ltldudı'nm 1tilometttlerce ce
nubuna girmiılerdir. Bu müfrezeler, 
15 düşman otomr.l)iUllyl~ iki sahı·a 
topunu tahrip, Uc: Alman tayyare Jtar
ıı koyma topunu zaptetmitler ve 25 
Alman aakeri ealr almı,lardır 
Batırılan milıver gemilerl 
Londra, 7 (A,A.) - Bln111lde lı

atlyetln hafif ıurette yeniden baıladı
fl bydolunmalrtadtr. Pabt 1tat1 mey
dan maharebeıt, henUI! ba1lamam11tır. 
tnl(il.i7 oinnanma!I• q"" ""r'"c'" mühim 

bir bir rol oynamakta va mihver laıe 
ıemllerini yUıde eo nlıbetlnde batır
maktadır. Halbuld Rommet ord111una 
malatma ılStUrmek birinci derecede 
mühim b r ittir. Zira, bllcuma ıafrayan 
gemiler ani ıureUe \nfllllc ettikler! 
ve attı ıldıklan ıcın bunların mUhtm
mat ve bensin tıtıdrldın me:rdandıı
dır 

lerlln. 7 (A.A.) - 1ellllf tebllt.,: 
Afrika tlmallndt, müanbeltt devara 
edl10r. llrtMllı eahlll yamunda bir 
Alman dentaıltı pmlıl, Tobnalc lı .. -
slni temin eden bir dllıman kafll .. lne 
taamu etmı.tlr Bir mllhrlp ile, bir 
petrol remislne ve bir denlı nalctlye 
sine iaabetler olm111tar. 
DUşman tayyare karşı koyma ate

şiyle, düıman remilerinin batt!lttannı 
vörmek mümkiirı nlmamıstır 

Entlifell alametZ.r matın tatbiki içln kara ve deniz G 58 yor 
Vatlnston, ' (A.A,) - Japon deni• muharebe kuvvetlerine emir ver- <••tt•rafı 1 ınclde) 
kunetlerlnln, Hin4lçlnt cenup burnu,- miftlr. Amerika harbe girmek istemi· 
n11 ıeçerek Bını-Kok'a 4olru ılttik- a &.ı tlllln • yor, çilnkü hazırlığını henüz bi· 
lerl haber almdıflndanberl, VHl1tet t Grwl/B fteJGJ"e emrı tirmemi§tif Ve harbe girdiği tak 
ıon derece naılklttmlıtır. Bu h~ber Vaıington 7 (A.A.) - Reuter: dirde İngiltere ve Sovyet Rusya 
ılınır ılmm11, donanma. ordu ve ha- Harbiye Nezareti, bütün aske- ya şimdi oldutu gibi yardım e 
va lnıvvetlerl erleri1le "'~yları, va- ri memur ve müıtahdemlerin se- d i ktlr 
ıile1e catmlmıı •e mnlıilerlnl 1- f edilm 1 1 . 1 · em yece · 
mı,ıar4ır. erber e er emrın vermış Onun için iki taraf da gelip ge 

tir. çici bir anlaşmıya vanlır ilmidiy 
Kanada, Yeni Zelanda ve 
Hlndlıtan da 8 Devlete 

Harp İlin Etti 
Ottıwa, 7 A.A,) - Kanadı, Flnlln

daJ&,ltomınJ&J• •e Macarlatana harp 
llln etm1ıttr. 

* Yeni Delhi. 7 (A.A,) - Umwnt vatt, 
Hlndlıtaıun Plnllnda, Macarlıtın ve 
RomanJ& He harp halinde butun411lu
nta bildiren blr beyanname nqretmtı
tlr, 

* ltokholm, 7 ( A.A.) - DNB.: lnıtl· 
tere haberler bUroıttnun bildirdilinc 
ıöre, Yeni Zelında bat•ıklll Fraser, 
Yeni Zellndanm Plnllncta, 1tomnaya 
ve Macarlatanla kencllnl harp halin4e 
c::ıvdı.fmı teyit evlemi,tir 

Nev10rk bö'ıealndelcl lklncı kolordu le bir türlü konuşmaları kesme 
lcarardhı bUtlln lıinlerl kaldırmıı ve i t d i İk f 
hepeln• kıtalırına iltihak emrini ver- e cesar,. e em yor. f tara d 
mlıtlr, blof ve tehdide devam ediyor 

Fakat iki taraf da prensipte fe 
Muhaaamattaıı önce FUlpln dakarlık yapmaia razı olmadı 

de J/Gpılan luuırlık için, muvakkat dahi olsa, bir an 
laşmıya vanlamıyor. 

ManWe, 7 (A,A.) - Manllle urdusu 
kunetleri, mnatlerlnt 1erı,11nek müs 
teına, blltUn hanrhklanm bitirmlıler
dlr, Blrlıılk Amerlkınm Uıak ,ark 
baf)namandanı General Mac Arthur, 
mUaüerede btalwunak Uzer• Cumartesi 
ıunu tayyare ile Baıulo'ya ıltmi,tir. 
Diler baıı mHtleler meyanmda Ma
ntıle'de ve tehlikeli çevrede mektep• 
lerln kapatıbp kapatılmaması huıuıu· 
na karar verilecektir. Tehlikeli çevre
ler, askeri makamlar tarafından tes
bit ediecektir. 

Bununla beraber artık milzake 
reler son kertesine gelmiştir Ik 
tarafın da son sbzlerinı söyleme 
Jeri zamanı gelmiştir. Onun için 
İngiliz ve Amerikan matbuat 
artık açıkça harp ihtlmallerınden 
bahsetıneğe ba lamı lnrdır 

Bu gldifle yarın sabah 
Şarkta tcıp seslerinin vuk 
başladıg1 ,, hah r ı 
malıdır 
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TUrklle Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr, 
750 " 6 Ay 1500 .. 
400 .. 8 Ay 800 .. 
150 H 1 Ay soo .. 

1 tlrmek (25) kuruftur 

lngHterenin 
~eni Kararı 

Yazan: M. ANTEN 

lngiltere, dün akııamdanberi, Fin
llnda, Rom nya ve Macarıstan ı

le ha p halındedır. Anukomıntern pak 
t gırmış olan bu kliçuk devletlenn, 
Sovyctlerlc h rbe n..hayet vermeler:n.ı 
isteyen İngıhz notasına menfi cev rı 
vermeleri, mıhvcrle sıkı bır ışblrlıgl 
yapmı11 olm 1 ı ve komunızm dli,man 
lığı ile ızah edilebifü. 

Bu kUçuk devlctlerm Sovyetlere kar 
şı harpte ısrar etmelenni mcıru ve 
mazur gosterccck h ç bır m kul 5ebep 
mevcut deg ldir. Macarıstanın Sovyet
lerdcn ıstcdiiı ve ıst.yeceğı bıç bıt 
şey yoktur. Romanya, Besarnbya
YI tekrar ışgal ettıkten sonra o
nun da Sovyetlcrden lstıycceği bır 

ey kalmamıştır. Buna karşılık 
Trans lvaııya dol yısiyle Macarıs-
1anla ve Dobrica dolayıs yle de 
Bulganstanln gorulecck hesapları ol-
a gerektir. Flnllndaya gelince: Sov

yetlenn Alman taarruzunu hesaplıy~ 
rak. muvakkat bir zaman ıçin iııgal ct
mi3 oldukları Fın topraklarını bugün 
Finliler tamamen geri almış bulunu
yorlar. Bir kaç &un evvel Sovyet kuv
vetlennin Hangoe den çekilmelerini, 
asken. olduğu kadar belki ondan da
ha fazla siyaı;I endışelerle izah etmek 
daha doinı olur. F lhakika, Finllnda 
körfez.ine hlkim olan ve Sovyetler ta
rafindan kuvvetli bir deniz ve havn 
ussli h line egtirllen bu mevki, Baltık
ta Alman nakliye ve harp gemilennc 
Sovyet kuvvetlen tarafından yapılan 
harckitta muhim bır rol oynam1,ur. 
Hatta Lenlngrat dUşmck tehlikesi gc
çırdıgı zam nlarda Hangoe'niln Sov
yct Baltık fılosu için bir Us olarak 
kullanılacağı dahi ııöylenmişti. Sov
Yct kuvvetleri buradan çelı:ildılı::ten son 
ra, Amerıka notasm ka~ı verdiği ce
vapta bir m lli mUd fa:ı harbi yaptığı
nı iddia eden Fin hukameti için söy
lıyecek bir ey k lmamı&tır. 

İngıltcrenin, Almanyanm gayeleri
ne h zmet etmekte ısrar eden bu uc; 
kuçUk devlete kar ı harp ilanının u
zak ve yakın nefcclerl olııcaktır. 

Uzak nctıcesı: H rp demokrasılerin 
zaferı ·ı netıcclcndiği takdirde bµ 
devlet çok guç ve ziyanlı bır va-
z yette malarıdır. 
Yakın netlcelcrı ise ııu suretle hU-

las& e lir: 
Ba h ketin mlittef kler Ofasındıı-

k.i tes nlidUn ve lıblrlıflnin yeni bir 
tc hUrU ol ak ltıbariyle siyasi ve 
Psıkolojik bır chemmıyctl vardır. Bu 
h rcket, Sovyet Ru ,. nın İngiltere ve 
Amerlkaya k reı itimadını arttırac. k, 
ınanevıy tını b'r kat daha :yükseltecek, 
buna muk b'l F n, Macar ve Rumen 
mlll tlerinl derın endi dere sevkedc
cck, bu memleketlerde sulh taraftan 
cerey nl ı kuvvctlend reccktir 

Bu yem v zıyet bl nd ve Spiçbers 
uslerlne day nan İogıliz ve Amerika
nın Norveç ve Finlindaya asker çı
k rmalannı ve bu suretle -Finli daya 
ıt olan ve kıısın donmay n Petsamo 

1 manıru itı 1 etmelerini kolaylastıra.
cak ve b nnetice Sovyetlere yapıla~ 
Yardım mıkdannı çoğaltmayı ve çabuk 
la•tırmayı mUmkiln kıl caktır, 

Hazin Bir Ölüm 

Yurttan Röpor+ai 
Yazan: Semih AGLI 

Bugiln dôrdilncli sayfamızda 

TAN 

i r 
1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 
\.. .) 

Adaların Sonbaharda 
Bir aşka Güzelliği Var 

Ge11çlik gü11leri11i lıatırlayış - !(okulu, kokusuz feşi:t çeşit 
güller - Dalından koparılan ma1Zdali11a ve istavrit tavası 

Yağmur, sulusep- le geçiremez, tek va
kcn, derken ,- Yazan: -""\ pura girebilmek için 

kar, onun arkasından 5A1 D K E 5 LE R c:anaklıkta oturmaya 
bile razı olursunuz. bahçelerdeki canım h 

i ekleri uzcrler ndcn İskeleye rahat ra at 
~ıtndir gcc;miıı gibi çıkarsınız, ne ıten 
yerlere seren bir don, Bir gun bir gc-1 var, ne kolunuzu çeken . . 
cc içınde İst nbul kutup memleketle- le gcçıreme.z, tek vapura .cırebılmek 

ı dondu sok klnr lasuk çızmdı. ıç n çan klıkta oturmaya bıle razı o
~:;işonlu, kUrklu papaklı cennet l..-u - lursunuz. İskeleye rahat rahat çıkar
ları le doldu Erkekler s rına s rm - sınız, ne ıtcn var, ne kolunuzu çeken. 

1 Y donduler Iskeledekı sır gazınoların bahçe-
ana ummacıya · T ı· 1 d ·c:1 ri 

Soylcncn soylcnenc: lerı bombo . er J cam a:ın n ı c 
_Gam avladı kifir. Boyle'birden- zor seçılıyor. Adanın ycrlılcr nden bit 

b!rc ortahgın buz kesilccegını kim ak- ıkı tellal, bır kac; balıkçı oturmu~. 
1 d n geçırlrdi? ıskambıl tavla oynuyorlar. Çarşıda bır 
ın~ Gafıl de ınr mı yahu ... Uyku~ essizlık var. Her:kcs sızi sanatoryom-

k 1 d uykuda Sabahleyin bir de da hasta zıyarctıne gıcliyoı'sunuz s~ 
ya a a 1

• • o k' · li • 1 ndasmız gozumiı açayım, bakayım ki ctr:ıf myor:. ~sa ı sız ? J yo u · 
dağlar bembeyaz. üst katta oturduğu- Gcrçı pl~J bu ~evsımde. akla gelme.:, 
muz için bizim pençerclerln ilk aldı- ama, plliJın hala karanfıl, glayol, gul 
ğı manzara dağlardır. Karıya: kesılen buyuk bahçesı var. Orayı da 

_ Yahu, dağlara bak, bembeyaz. seyretmek, eğ~r hepsıni kealp toplıya-
Kar yağmış, demeye kalmadı; mamışlarsn bır . k~ç mandaline alıp 

"Kuyruk Nizamı'~ 
Yazan: ULUNAY 

Dün gazetelerden biri tramvaylara 
inip binmenin bu aralık tab m

mUI edilmez. bir itiş kakış halinı ald -
imı, bundan hcrkesın ş kayet ettlğ n 
fakat 11kliyct edenlerin de meden. 
memleketlerde olducu ııbı intizam ı 
cinde ııra ile inip bınmcyi bılmedık 
lcrlni yazıyor; ve: ''Bekleme yerler -
nin hıç olmazsa bir kaçında kalabalı 
saatlerde bir zabıta memuru bulu 
da halkı sıra ıle binip inmeye al1$tır-
11,, İ:liyor. 

KOba Cümhurlyctlnln banehrl olan Havana'da 17,000,000 dolar urfederek yaptırdf§T Kıpitol binası Wötıhlngton 
Kapltoluna benzer, fakat ondan daha büyUk ve daha muM.eşemdlr. 

- Sen zaten hep böylesin, diye ka- yemek fıkrındesıııız. • . 
fa tuttu. Burnunun ucunu görmez, Ba~çede hararetli bır faalıyct var. 
karııki dağlarda kar aranın, komşu- Scrlcrın camları açılmııı, çiçekler ba
nun damına, sokağın hal.ine baksana "..alan~ırılıyor, bir k ç amele ma~dı.
bir kere .. Yalnız daflara mı kar yağ- Jıne agaçları arasında kollanndal? ~c: 

Geçen giln "tramvay baaamağına 
atlama,. oyunu oynarken tekerleklerin 
altma yuvarlanarak kafası kopan ço
cuktan bahsettıfim yazıda "ferdi dı
siplin,. meselesini ortaya atmıştım. 
Evveıa intizamın ne olduğunu bize za
bıta memurunun ö retmcslnl dotnı 
bulmuyorum. Bunu biz kendimiz tak
dir ve tatbik etmeliyiz. intizam, hep -
mızin clbirliğ1.ylc muhafazasına mec
bur olduğumuz bir "Mui malı,. &:{b 
olmalı. Bunu temin edecek de nnc k 
"ferdi disiplin,. dir. Bu sıitund1 b r 
kaç defa Avrupada • kuyruk usulu , 
denilen "Sıraya girmek., nizamından 
bahsettik. Meseli bır bilet giıesın o 
oniındc ustuste yığılmış bir kalabalık. 
Her kafadan bir ses çıkar: omuzlardan 
eller uzanmış; ne muşteri istedifını 
anlatabiliyor; ne de biletçi söylenen 
sözü anlıyor ... Beıı dakikada siıklinetle 
bitecek bir iş yanm saatte başanlam·
yor. Halbuki bu ei:ıcnin onünde her 
kes kuyruk nizamında birbirinin ar
kasında sıralansa ve birer birer g;ıııeye 
:yaklaşabilse, daha az zamanda işini 
bitirecek... Bunu yapamıyoruz. Çün
kıi ncfslmizı, intizamdan [azla, koru
mak istiyoruz, 

Amerikanın Atlantik cephesi ü-
zerinde tesise batladığı buyuk 

deniz ve hava uslcrinden bırinl de 
Küba adası üzerinde buluyoruz (1). 
Şu fark ile kl bu us yeni değlldlr: 
Tam kırk senelik ômru vardır. Bir
le:ıik Devletler Karnyıbler Denizi 
yolu üzerinde Panama kanalını mü
dafaa ve muhafaza edecek sağlam 
noktalara tutunmak lıizumunu daha 
o zaman hissetmişti. Amcrikada ye
ni yeni mahreçler ve ham madde k3y 
nakları aramak zaruretini gittikçe 
daha şiddetle hissetlren bilyilk bir 
sanayi doğmuştu. Bir okyanustan <i
tekl okyanusa kadar uzanan memle, 
ketin iki cephesini en kısa deniı: yo
lu ile birbirine bağlamak bir zaru
retti ve bu yolun müdafaasını da dıi
ııunmek icap ediyordu. Hususiyle 
memleketin yakınlarında başka bir 
kuvvetli devletin yerleşmesine mi!
saadc etmemek Amerlkanm en esaslı 
siyaseti olmu&tu. işte Panamı ara
zisini Kolombiyadan ayırarak dost 
bir Cıimhurlyet :ıcklinde yaratmak 
ve kanalın iki tarafında bir kısım :ı
raziyi alarak oraları tahkim etmek, 
Danimarkalılardan Virgin adalarını 
satın almak, Santo Domingo cümhu·· 
riycti ile bir himaye tellkki edilebı.. 
lecek bir anlaşma yapmak ve bu sı· 
rada Kubanın Esas kanununa P 11\ t t 

A 1 h o n m en t denilen maddeleri 
lllve ettirmek gibi emperyaliııt siya~ 
setler hep bu zaruretlerden ılcri ge
yilordu, Bu suretle Amerika Kiıba a
dasının doğusunda ve Haitı adası 
karşı:nnda Guantanamo koyuna 1901 
ıenesi 12 Haziranında ycrle5mişti. O 
ründen beri burası bir Amerika top
ragıdır: Buyuk kömUr depoları ıe
mi tamiri idn tezgihlarr. lıastahnnc
lerl ve diğer tesisatı ile mUkcm-ııel 
bir derıU Ussu olmuştur. Birlcşık 
Devletlerin Atlnntık harp filosu her 
ıenc kış mancvralannı yapmak i~ın 
gelir, bu koyda toplanır. 

* * Birleşik Devletler Kubanın bir 
ucuna bu suretle yerleşirlerken 

kendilerinde biiyıik bir hak görliyor
lardı Kübayı İspanyol tahakkUmUn
den °kurtaranlar Amcrika!r!nr delil 
miydi? Adaya istiklal kazandırmnk 
için ispanya ile harbe bile girmişti. 
Kuba Amerikanın çok yakın bir 
kom5usu idl, 80 kilometre genisll
iinde Florida boğnzı ndayı Ameri
ka topraklarından ayırıyordu. Nev
york mali mUcsseseterinin orada yn
tmlmıe büyük sermayeleri vardı. 
Halbuki KUbada r hat ve huzur 
yoktu. KUbalılor İııpanyol valilerlntn 
zalimane idarelerine kar§ı sık sık iı
:van ediyorlardı. Bunların en kanlısı 
1895 te patlamıştı İspanyollar bu 
isyanı kolayca b:ıstıramamışlardı. 
Amerika adadaki tebaasını himaye 2-

çin "Maine,. aırhlısını göndermişti. 
Bu zırhlının 18P8 Şubatının 15 inde 
Havana limanında havaya uçurul
ması Amerika efkliı ı umumiyeslndc 
derin bir heyecan uyandırmıştı. 10 

ATLANTİK 
Cephesinde 
Amerika Üsleri: 

leketlerinden daha önce yer almış 
oldular. Amerika ordularının h 
be hazırlanmak üzere adalarında ta
lim ve terbiye gormelerine rıza gos
tern\İşleor ve 25,000 kışilik bir de or
du h:ızırhyaınk Amcrikalıl rla do
vuısmck Uzcre Avrupa har.P sah:ılı.U"J· 
na göndermişlerdi. 

? · pctlerc mandaline topluyorlar, bır ıki 
mı~i~· de ne göreyim birader, her ta- ı~çi toprngı. ~ellıyorlar, . bcrı tarafta 
raf bembeyaz değil mi? Ne halt edece· çıçcklcr kcsılıyor, yarınki mezada. g~
ğiz ıimdl? Lastik de yok Haydi çar- turulmck uzcre sepetlere ycrle:ıtirllı· 
şıya H ngi kapının ipınl çektimsc yor. Ne de ıç çekicı guzel renkler. 
hep;inde tek cevap: Yok. Bu yıl ro- Bu mvsimde kokulu gulıin çeşıdl. Her 

* * 
matizmaya yakalanmazs3m, bir daha renk ayrı demet yapılıyor, . 
sene olumdcn bile korkmam vallahi.. Mandalinc ikram edıliyor, ta~ı, hlç 

K ÜBA 
Birinci Cihan Harbinden evvel 

Küba tUtünlerl ve nefis Ha .. 
vana sigaraları ile tanınırdı. Harp i
çinde Avrupada pancar şekeri sana
yiinin harap oldllğu sıralnrd J{ub:ı
da şeker kamışından §eker istıhsa
linc ehemmiyet vcrilmiı, bu i az 
zamanda biıyiık bir chemıruyet al
mııtı. Artık dünya şeker piyasaları,.. 
n:ı Kiıba hakim oluyordu. AdJnın 
kahve, kakao, pirine;, mısır, pamuk 
gibi diğer zirnatleri ikinci p!Anı ger 
mlşti. Kuba seneler geçtikçe tek sa
nayi sistemine doğru daha kuvvetle 
gidiyordu. Harp sonunda da bu bol
luk bir müddet böyle devam etmi5tl, 
Fakat bu çok tehlikeli bir oyundu. 
Avrupa kendini yavaş yavaş topluyor 
pancar şıekerinden lstihsalı seneden 
seneye artıyor, Kubadn ise şeker 
stokları ziyadeleılp duruyordu. ı 924 
te CUmhur reisliğine geçen General 
Machado yaklıışmakt:ı olan tehlike
yi sezınil)ti; Macahdo bazı tedbirler 
alıyor ve şeker kamışı ke!;ilme ini 
tahdit eden kanunlar çık11nyor, di
ğer zirai istilisallerl nrttırmak için 
harlcten gelen ham maddeler üzeri· 

* * 
de bir haftalık yoldan gelen ekıı, san
dıkta sararmış mandalinclerınkine 
benzemiyor. Bunlar ağacının üzerınde 

r· yazan: WH il . , 

~ Faik Sabri Duran i 
: ! 

Nisanda B!rleı.ik Devletler lspanya
ya bir ültimatom vererek KUbıının 
istiklalini tanımasını teklif ediyor
lardı. Bu teklif rcddedılmiş ve ko:l
gre 19 Nisanda Kübayı serbest bir 
memleket olmak üzere tanımak ve 
onun yardımına koşmak kararını 

vcrmiııti. 1898 - 1899 Amerika - İs
panya harbi çok uzun silrmcdl A
miral Dewey kumandasında bir A
merika filosu İspanyol donanmasını 
Filipinlerin Manila limanında sıktŞ
tırarak batırıyor, KUbaya asker çı
karılıyor, nihayet İspanya mütareke 
istiyor ve 1899 Paris muahedesi ile 
Kubanrn iıtiklfi.lini tanıyor, Portori
ko ile Antıllerde diier bir kaç ada
yı Birleıik Devletlere bırakıyordu. 

* * K üba Amerikalıların yardımı ile 
istiklaline kavuıımuııtu. Ada

da Birleşik Devletleri taklit eden 

(De'\'aTJlı dördüncü sayfamızda) 

( 1) AtLtntik cephesınde Amerika Qslerin· 
den Bermuda 7aznı 1 O Jkınclteırtn Orlloland 
yazısı 24 Iklnciıeırin ve Tern v yı ııı ı 
Bırlncıklnun tarıhlı TAN da çılnnııtır. 

iki gün kasıp kavuran, dondurup 
solduran soğuklardan sonra gil

neş sevımli yUzlinu gösterdi. Ortahfı 
ısıtmadı ama gözlerımizi, gönullerı
mizl aydınlattı. 
Do~rusu ayaz da olsa, bu ;:unluk 

cuncşlik havada sinemaya ı:ıdılip de 
pis, kapkaranlık bir pazar geçirilmez. 
Şöyle Adalara kadar uzanıvermeU. 
İnsan hcıp deniz havası alır, hem bu 
mevsimde Adanın zevkine doyum ol
maz. Yollar tenha. Toz, toprak yok, 
yokuş tırmanırken terlemek yok Mas 
mavi blr deniz, koyu ye il ç mlar. 
şimdi ne de güzel kokar mübarekler. 
Hele Heybeli. KUçUk turda kovala .. 
macı oynar, aşıklar yolunda eski ee:ıç 
lik günlerini hatırlar, istersenız arada 
Çam limanına iner, kır kahvesinde 
şöyle iç bastırm k kabilinden bir tle 
kahvaltı edersiniz. Oh, gel keyfım gel 
Vapurlar da kalabalık değildir. Sıca
cık salon Ne tramvay ı:Urultu~ll. ne 
otomobil bulmıık zorlu~. ne ıu, ne 
bu ... 

* * ileri sürdüciınuz gezinti hoş git-
miştir. Butiın bir ev halkı vapurun 

sıcacık ııalonunda toplu bir halde ra
hat rnbat oturRrak Adalar yolunda
sınız. Ynzm bu rah:ıtı aklınızdan bi-

bir hilkumet makinesi kuruluyorôu. ,-11,,.~.r-l~r•,., .... r .. 'iıllli•I ~::!~kA~i:i':~mı~t~~: c~~:e~:~~~ 1 r -~ ~J M ,,, ~ ıJtnmi!f!?ı;i 
nuna, Platt Amentment maddcl-:rı- ll~~~=~~U~l~LJ~f..lı.J-~·~-~~-~~=~=~=~~-=::=~· nin ililve edilmesinde ısrar ctmiııti. d" 
Zamanının mUhlm ıiyasi şahsiyetle-! B AŞ K A H O R M O N LA R 
rinden biri olan Platt'ın ismini taş:· ••• 
yan bu esaslar şunlardı: Kiıba ya- Bir insana kadınlık veya erkeklik ı hormonunun erkeklik hormonlırlyle 
hancı bir devletle herhn~gl bir şe- karakterlerlnl veren, esasen kadınlık fazlaca karı;ık oldu§una hUkmedlllr, 
Jdlde olu~sa olsun, ~~crıkarun mu- veya erkeklik hormonları oldu{lu Tiroit hormonunun kızlarda ve er· 
vafakatinı almadan ıktisadi veya si- 1Uphealzdlr ... Bununla beraber ba,ka kek çocuklarda bUIOfi yaılnı vaktln
yast bir anlaşma yapamıy:ıcaktı. A- hormohlarfn da bu lıte tesirleri var· de getirmek tesirinden baıkaca bir 
merlka Birleşik Devletleri KUbada dır. de, kadınlık karakterlerin! çıkar,;,ak· 
suhu~ ~dccck ~arı~ıklıkları yatı:iitır- En batta, tlmUs guddesinin hormo· ta tesiri vardır, Tiroit guddeıl fazla 
mak ıçın aıke~ı mudaha!cl~rde bulıı- nu .. , GöğUıUn ti Ust tarafında, orta. lfllyın k ızlarda kadınlık karakterle· 
nabilcce~: ve ıcn~ında ı!1tıha~tı ve da ve önde bulunan bu gudde lnu· rl en yUknk derec11lne vanr... Er· 
ge~~ c~;nııurlye1tı~.1 ma~ı~esl~. ~onk nln çocukıuaunda tam ıııtyen bir uz· keklerde bu gudde fazla ltleylnce, 
tro a ına a a 1 ece tı ır eıı va benzer. Çocuk, bU ı Ofi yap na eri· erkek biraz kadına benzer: Kız gibi 
Devletlerke, adadanmbldodğus.unUda UGun~ ılnce o gudde pek ziyade küçülıir. gUzel, cildi yumuıak, kemikleri na· 
tanamo oyun r enız ss tesıs 

1 etmek hakkını da lne bu Platt A- Bundan dolayı onun da kadın ık ve rln, ince uzun, ruhu da kadın ruhu 

d t'l rl yd B 1 1 erkeklik karakterlerinin hasıl olma· gibi fazla haaua ... men men ve :yor u, u an asma ar d k 
A ·k d 1 1 K""b d sında tesiri bulun ufjunu duıUnme 
merı anın o ar arıııı u a a sı- t bildi 

olmuş, t tlı, sulu &eyler. Bu bahçe 
İstanbulda ilk yetiştırilen mandaline 
bahçes.i, Simdi Adalarda yer yer ye
tlştlrilmle olan mandaline bahçcler:nc 
omek olmuş, sahibl de bu yiızden bU
tun Adalılann sevgiııini kıu:anmq. 

Plij bahçesınden çıkıyor, biraz ba
yır tırmanıyor, Halkinin önünden Çam 
lımanına in:yorsunuz. 
Yazın sokaklan dolduran kadife se

merli, :yularları boncuklarla ıuılenm~. 
kara gözlü, boz eıeclkler meydanda 
:yok. Kır kahveleri ortadan kalkmış. 
Kenarda ve pek uzakta kulübemsi bir 
yer var, yaklaııyor, kahve, çay ıonı.
yoraunuz: 

- Var, diyorlar. Var ama ... 
- Aması ne? 
- Nerede oturacakıınıal İçerisi o-

turulacak gibı deııl. Rahatsız olur
sunuz. 

Bu havada buraya gelmek iç:n a
kıllarını mı oynatmıılar gibilerden 
yilzUniıze bakıyorlar. 

- Şuraya bir masa ataaruz? •• 
- Uaürsiınil.z, bayım. Siz üıiımese-

nız bile bayan, küçuk bayanlar UşU.

mezler mil 
- UııUrsek hep beraber Uıılirüz, bir 

kere. Neye ben ü5Umiyeylm de onlar 
u11usıinler? .. 

- Hani ne de olsa kııdmdırlar da 
bayım... Affedersinız Nazik olurlar 
malllm ya .. 

- Haydi, gevezelik etme. Getir ba
kahm masayı, 

Jf. • 
Kulübenin arka tarafmdan kara 

tahtalı bir masa ıelir, Uaeri 
örtulür, rengi soluk iskcml •]ere otu• 
rursunuz, kahveleri içerk .. n bir de 
yemek listesi tertip eders!nlz. Yumur
talar haılanır, parmak kadar iıtavrit
lerden bir tab:ık dolusu tua yapılır. 
Sıcak sıcak ve lttahlı iıtahh, yersiniz. 
Buz gibi bira da aevkiniıl aı ttırır, 

Uşur g=bı oldunuz mu. kalkar, bir 
iki koıı::ır, kovaılımacı 0711ar, kızııır
sınız. Güle eilene, ylirüy., &ezme is
keleye iner, tenhacık vapurun, sıca
cık kamarasmda lstanbula evinize dö
nersiniz. 

- Ben biletimi alayım da .. Öteki
ler ne :yaparlarsa yapsınlar! Diyoruz. 

EminonU ile- $işli veyahut Maçka a
rasında işliyen tramvaylar meydanda 
bir daire çizd kten ııonra durak yer ne 
geliyorlar. Oturacak yer kapmak kay 
gısı, blnecekleri, orta çaf da k le 
burçlnnna hUcum eden gayretli muha
riplere döndilrüyor. İnenlerle binenler 
arasında bir gurcş b şl.ıyor. 

Halbuki işin halli gayet kolay, i
nenler vatmanın yanından, blncnlct> 
de arabanın arkasından glrııeler or-
1ada iti:ı kakııı olmaz. 

Bunu temin için zabıta memuruna 
da iht!yaç yoktur. Vatmanla b!letci bu 
usuliı pek güzel tatbik ettirebıllrler: 
nedense yapmıyorlar. Bazdannda d 
tramvayların inilecek basamaklanrun 
yanında durmu mer&kı var. Bunu l 
sebebini şimdıye kadar anlryam3dım. 
Orasını daha mı h va dar buluyorl r. 
Geçen gün, iri ve ııiıman bir adam 
"Hutdatı,. gıbı karınla binilecek ta
rafı tıkam11. 

- Müsaade ederseniz inecetim. 
Nezaketime de kızdı: 

- Iıı efendim. Seni tutan 70b ... 
- O halde Uhfen bacaklanıım a-

yırın da ara11ndan geçeyim. 
Bu da vatmanların ufak bir lhtari,... 

le dUzclebilen lnzalardandır. 
Tramvaylara inip binmede. Pariste 

tatbik eclilen numara usııltlntl kııbııl 
etmell)'i%. Her durak yerinde "takvim" 
defteri gibi numara vardır. Tramva
ya, otobüse binecekler buradan birer 
numara kopanrlar. Nakil naıtaaı ıeL
diği zaman kalabalıksa, biletçi mü,te
rileri numara sırasiyle arabaya alır. 
Ne ltlı olur, ne kakııl Refiklmb: mils- • 
terih olsun Mesele duraklarda ayrıca 
zabıta memurlarını itıal edecek kadar 
önemli değildir. 

Miı gibi bır sonbahar pazen &eç.
mlııtir. Tertemiz hava almıf, dalından 
koparıp mandal!ne yemiı. apk havada 
kahvclatı etmle, ciferlerlnl&i çam ve 
&Ul kokuları ile doldurmuı olarak e
vlnlse gelmiş bulunuyorsunuıı. Neıe
nlz :rerJndedlr Gelecek Pazann da 
böyle geçmesini dllıUnerek uykuya ba
aırlanırsınız. Fakat mevsim kıttır. Ge
lecek pazarın &ize nasıl bir ıllrprlz ha
sırladığt belli değil, 

········-··············· ŞEHJR TiYATROSU 
XOMEDI KISMI: Ba ılrtam nat 20 ID da 

8AADRT VUVASI • ••••••••••••••••••••••• 
na yığdımıı&, fakat Kübalıları zen- a r, .. 
gin etmcmiıti. Bununla beraber Ri- Sonra, onun biraz yukarısında, 
rlnci Cihan harbinde Kübalılar, A- boynun ön tarafında bulunan tlroıt 
merikaya karşı olan minnettarlık guddcsl ... Pek kUçUk yaıta bir 90· 
hislerini ve bağlılıklannı &österdller. cukta bu gudde ameliyatla çfkanlıraıı 
Amerikanın harbe girdiğin.in ertesi yahut kendi kendine h:ısta olup itil· 
günü Almanyaya knrşı harp ilan et- yemezae çocu§un ıekll kız olıun, er· 
tlltr. Böylece İtillf Devletleri ya· kek olıun, çocuk ne tam kadın olabl· 

6A--------------• Yarın Akşam •--------~ 

nında diğer Latin Amedkası mem- llr, ne de tam erkek.,. 

SÜMER SINEMASINDA 
Emsalsiz bir San'at abidesi... Sinemanın ebedi blr 
Şaheseri... inelllz muharriri BERNARD'ın eserin 

den iktibas edilen 

NU MAAALI ODA 
Dala§ın tesiri bunun akılnedlr. Da· 

lak çocuklukta çok ltleree çocuk bU-
10§ ya11na pek geç eritir ... Dalak A· 

mellyatla çı karılırsa, bülüD yaıı pek 
erken gellr ... 

BiR KADIN YARATTIM 
t-ftane fllmlnln ilk lraeal mOnaaebetlyle 

Y A 'ZA N 8-.d W.allace Pankreas guddesinin çıkardıiJı en· 
eülln - ıeker haatılıllfna tutulanlar:ı 
tlnnga edi len ensUlln - hormonunun 
kadınlık karakterleriyle münasebeti 
vardır ... Onun için, kadınlıftın ıonba· 

ŞEREFG ALASI 

Mnrney, karanlıkta: - Bana do
kunma! diye bağırcıı. 

- Marney!!I 
Kız, Johnny'nin sesini duyunc!I, 

asırdı, bir saniye için yerine mıhlı 
kaldı, sonra gidıp kollnrın ı otıldı, 

Johnny ba larma geleni nl&ttı ve: 
- Şimdi yavaşça çıkarız, Korkma 

bende iki tab nca var, dedi. 
Marney'in hilcresıne girişinden iki 

a t sonra Jeffcry'nin eli, kolu l.ıag-
lnnmıs ve yere crilmi ti. Johnny 
M rncy'yc: 

- Gıtmiyclimt burada bekliyellm. 
ÇOnkü ergcç gelırler. Buru mı öğ
rcnmi lt'rdirl diyol'du. Nitekim çok 
b klcmcdılcr. .. . . . 

Önde Rcedcr ile Craig ve Pcter 
Kanc, nrkndn da yil'ml mOscllah po
lis yetişti. Jerrcry•yo kelepçeleri ta
kıp yUr(ıltiller. 

John Cnıig'c: 
- Emanud'I klm öldUrdU? dedi. 
- V 11 ıhi iyice bilmiyoruz aının , 

klOplekl Stevcn on ortndrın kaybol
du, Stcvcnson Feuner'in karele~! i
mi . Emanuel de Feuner'e kahbellk 
edip herifi içeri tıktırınıs. ŞUphcle
rimız, hep Stcvcnson'un iızerinde ... 

Jôhnny, Marney'l belinden tutarak 
Peter'e: 

- Artık bu if bitti 
pacakstn? dedi, 

Beni ne ya- har mevsimi gelip de kadınlık hor· 

- Seni M tnl yapncalım? Hırsız 
da olM.n, namuslu da olsan san:ı 
Marney'yi verecdlm. Fakat artık do
landlrıcılık yok. Söz veriyor ınusuo? 

Reeder liifn karışlı: 

- Onun yerine ben 86z Vi!rlrlml 
Simdi hepinize yalvarırım, Adım 
Reeder de~u. Goldcn'dir 

- Golden mi? E, peki 
0

Rccder kim
Golden, eliyle Johnny'yi göstere

rek: 
- Size takdim edeyim: Şefim 

Rcıedcr John Oray. Şubemizin ba:ı 
eııpektörU . 

Pcter: 
- Ay ııen poUıı miydin' Amma nn

sıl olur. Hapishane1e girdin yal dedi. 
Johnny de: 

Elbette hapishaneye girdim. 
Hem fkl ııene canım çıktı. Ne ynpa
ynn? Bu koca knlpor.an hAkklnda dı· 
ll rıda mıılCimat almak milmk\ln de
ğıldl. Kendimi mahsus hf!pishnneye 
ııokturdum. Ne yapayım? Neyse mu
vaffak olduk! 

-S O N-

monu haflflcmeylnce, ensUlln hormo· 
nunu n azlıOfndan ileri gelen - ıekcr 
hastalıllı kadınlarda pek nadirdir ... 
Kadın ıonbahıır mevslmlnden ısnee 
ıeker haatalıtiına tutulursa, kadınl ı k 

EDY KANTOR 
ile beraber gelecek Kahkaha 

Fırtınası nı karplamıya hazfrlanınız. 

ALI BABA KIZLAR 
PANSiYONUNDA 

(Türkçe Sözlü · 
ve orijinal şarkılı 

Bu Pcrıembc Akşamı 

SARA Y 
llneM11ında 

.==~ .................................... 1 1 

Bat Rollerle: Londrada Plyeelnl 
blaut oynamtı olan 

LESLIE HOWARD 
WENDY HILLER 

Yaran akpm için yerlerlnlzl 
evvelden aldınnız. 

--------------------~ ,------·~----------------' 1911 Seneai Füimlerinim PIRLılNTASI ... 

lstanbul Sinemalarm1n ZAFER TACI 

VATERLO KÖPRUSU 
I A I ROLLERDl 

YIYIAN LEIGH e ROBERT TAYLOR 
Orijinal Nüshası 

Çar,amba Akfamı 

MELEK'de 

Türkçe sözlü nüshası 
'.Per§c ıbe Akşanl1 

i ;EK' de 
~ Göıterileccktlr. Numarala koltuklar tfmdlden aatılmaktad• cm 




