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Zirai Islahat --~ 
1 

Kanunu Hazırlanıyor 1 
1 

Arazisi Bulunmıyan Veya Yetmiyen Köylüye ı 
.., Toprak Yerilerek Bunlar Mülk Sahibi Edilecek 1 

ihverciler--1ı Yrupayı 

aylaşıyor ve 
rganize 

diyorlar 

Ankara, 26 (TAN Muhabirin
den) - Ziraat Vekaleti "Zirai 
JSlahat kanunu,, namiyle memle
ket iktisadiyatı bakımından fev
kaiade ehemmiyeti haiz yer.i bir 
kanun layihası hazırlamaktadır. 

Çocarğunıııu Me"t•be Gönderirken lir de 

Çocuk Ansiklopedisi 
Alınız. ÇOnkO tıu AMlklopedl 
ona mektep kitabı kadar ve 
belkl ondan daha ziyade llzımdır, 

r'fyati ı llradıl' TAN 111oen ... lnde ve ıctt.Dcılarda bulunur 

• • Fransa lçın 
Yeni Parola: 
''Hazır Ol!'' 
b . ue Gaulle, naıkı, 
T e :·nişten Korkmadı
ğını lsbat için Grev 
ilanına Davet Etti 

~ Maliye Nazın Dr. Funk'un 
~ zıyarctinde Avrupada yerü 

bsadl nizamın temelleri atıl -
lnlktadır. Bu esaslardan biri Av
ruPenın lki hayat sahasına ayrd
lltaıısı, Balkanlarla Akdenlzın İtııl-
3'1.n bayat mmtakası olarak ta
IUnnıasıdD' Avrupanın nasıl or
Clllize ed İece ini Dr. Funk eski 
~da izah etmiştir. Bu i
zahata ıore Avrupa sanayıı Al
bıanyada to~lanacak, bUtun Av
ruPa Jtleınleketlerınln ticaret, zi
t'aat \>e sanayu Alman kontrolü 
~ alınacaktır. Küçuk millet
detı t c rl mUnasebeUeri Berlin-

Senelerdenberi büyük faaliyet 
sarfedilerek üzerinde çalışılmak
ta olan toprak tevzii davası bu 
kanunla yeniden ele alınmakta
dır. Ziraat V ckaletinde teşkil e
dilmiş olan bir komisyon bu mev 
zu etrafında vaptı~ı uzun tetkik
leri bitirmek üzeredir. Vekil 
Muhlis Erkmen, layiha esasları
nın tesbi•i işi ile bizzat meşgul 
olmaktadır. 

Şark cephesine ve yaın prka gönderilmek üzere imal edilen İngiliz tanklan 

Hazırlanmakta olan bu laviha 
ile, memleketimizde çütçilikle 
uğraştı~ halde arazisi bulunmı
yan veya, yetmiyen kimselere, 
ciftçilik yapmak isteyenlere. ya
hut memlekete hariçten getirHip 
yerleştirilecek olan muhacirlere 
yetecek kadar toprak vermek ve 

ALMAN TEBLic";,i 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen bunları mülk ı;ahibi ederek müs-
takil ekonomik varhklar hali'la 

Kremline Bir 
Hava Akını 
Yapıldı 

ldare edilecektir. Avrupada 
1ki Para olacakta: Mark ve liret. 

----ı getirmek. zirai reformun ana m::!-

R selelerinden biri olarak görülmek Oma nya te. layihanın bir an evvel. Mec
liste müzak~:e v~ kabulünden 

M. Zekeriya SERTEL 

A. lrııan Maliye ve İktisat 
. NlZlrı Dr. Funk'un Roma

ııyll'eti günün en mühim 

P 11 • ~o~ra-.. ~~vkıı tatbıka k~nulmaıı;ı Almanlar Cenupta e t ro e rı ~~~ buyuk gayret sarfedilmekte- 1 

Layihanın başlıca esaslarını 1 Donetz Havzasınm 
toprak .daistıımas1!1a ait hüküm- lcgaline Dev·am Edı"yor 

':~~~-rınden biridir. Çünkü 
~ selen haberlere göre 
er Yapılan müzakereler mih 
atı devıetlerinin Avrupayı ha

labaıan ısmi altında paylaş-
ıa•.aatıl"I, ... _ 

ve A vrupaya verile -

Almanya, lstihsalGta 
Tamamen El Koydu 
Ye lıletme lıi Alman 
Şirketlerine Yerildi J!eni nızamın temelini at-

M alakadardır. Blikreş 26 (A.A.) - 1939 sene-
ewbur İtalyan muharriri Gay- sinde altı milyon 240 bin ton olan 
~ ııeşrettıği bir makalede Romanya petrol istihsalatı 1940 
ikla':'ta verdiği kısa mal:ımat senesinde beş milyon 810 bin to

ll'&rri.· §ayandır. İtalyan mu- na düşmüştür. 
.. ~e gôre: 1940 senesinde Romanya pet· 
ilanın n ve İtalyan Nazırları Av- rolerinin başlıca müşterisi olan 
•Uaıın >'en! iktısadl nizamının esas Almanya şimdi bütün petrol is-

_..,, ___ >'~ teabıt etmişlerdir. İtalya ve tihsalatını elinde bulundurmak-
t lalı nıUtekabilen birer iktısadi tadır. Bu sene istihsalin fazlalaş-

w. etlııeıt asına haklan olduğunu ka- . · h · tl' h 
l:ıa>'•t .. ı.~lrler. İtalyanm iktısadl ması ıçın e emmıye ı amleler 
aıt.n A Akdeniz ile Tuna ve yapılmış olduğundan istihsal ve-

• Yruııaaının büyük bir kıs- kununun dokuz milyon tona ba-
·1~ lii olacağı zannedilmektedir. 

r. 9-~ "'e Alman lstibsalltınm Harpten evvel petrol işletme 
Pa ~~ inkişafı diler Avru- ve tasfiye şirketlerinin büyük hır 
~ lılihetlerinın zararma olmıya- kısmı ecnebi sermayesiyle teşek
d.itl ~ • .\~erin tahakkukunu iste- kül etmi$ bulunuyordu. 
~ lcbı P&nnı kendi kendine Rumen toprakaltınm Azami verim 
~ t1cart Avrupa me~lekeUeri a- temin etmesi için Berllnde "Conti
:retıe ~ mübadelelerin umumi- nental Oil isminde blr tiı-ket teşkil 
Avruıı.cs. be':lf' {ı Tediyata ıelince, edilmiıtir. ,, Bir tubesi yakmda Bük
baC&lttır: lılar b ılı iki para bulu- rette faaliyete ıeçecektir 
IU111 ~hıd k: ve liret. Kllaring u- Bu şirket yeni ıondajbr 7aptıktan 
Aa1ı bir roı ~~nı artık kail ve e- başka, 7eni petrol damarları bulmak 

mıyacakta... için Roman7ada bir de "petrol arama 

811. kJaa . * * enstitüsü., tesis etmiftlr. 

er teskıl etmektedır. :r 
Dağıtılacak toprağın daimt o- Berlin, 26 (A.A.) - Alman or-

11.l'Ş~, tev~iatı yapacak kimseleri~ duları başkumandanlıkını tebli
y~nı, da~ıtılacak topra~~n nevı, iti: Donetz havzasının işgaline 
mikdan._ toprak b~ellerı ve b~ devam edilmektedir. Doğu ı_ep
bedellerın ödenmesı etraf1ndakı hesinin başka kesimlerindeki1ıa
hükümler bu mevandadır. Bu P- rekat da devam etmiştir. 
saslarm önümüzdeki eünler icin- Alman hava kuvvetlerine mensup 
de tamamen tesbit edilere!t Mer.- kuvvetli teşekküller, Donetz ile 
lisin bu ictima devresinde müzı>.- Don arasında Moskova muhare
kere v~ kabul .edileceği si>ylen- be sa}ınesind~ ve Voşorun do~u
mektedır. sunda bulunan düşman kıtaları 

ile müstahkem mevzilerine ,.e 

Amer.lkGdG kollanna şiddetli hücumlarda bu 
lunmuşlardır. 

Bitaraflık Kanununun 
llgasmı lstiyenlerin 
Sayısı Çoğalıyor 

Nevyork, 26 (A.A.) - Bitaraf
lık kanununun ilgası lehindeki 
reyerin adedi, Nisan ayında yüz
de 30 du. İlkteşrinin yarısında, 
bu nisbet yüzde 46 ya ve ondan 
sonra da yüzde 54 e çıkmıştır ki, 
bu da süratli bir terakki J(Öster
m,.ldPdir. 
A.ytin hariciye encümeninde 
Vaşington, 26 (A.A.) - Ayan 

hariciye encümeni, ticaret .ıemi

Uzak şimalde, muharebe tay
yareleri Mourmansk demiryolu
nun bazı kısımları ile Bahkçılar 
yarımadasında bazı barakalı:ırı 
tahril) etmişlerdir. 

Moskovaya yapılan gece hücum 
tarı esnasında Kremlin lizerint' 
bombalar atılmıştır. 

Merkezde Sovyet tayyare 
meydanları bombalandı 

Berlin, 26 (A.A.) - A1man 
hava kuvvetleri 25 Ik.teşrin günü 
55 i hava muharebelerinde, 10 u 
dafi bataryaların ateşi ile ve 4 ü 
de yerde olmak üzere ceman R9 
Sovyet tayyaresi tahrip etmiştir. 

Ayni gün zarfında Alman hava 
ietekkülleri, Sovyet demiryollarma 

(Sonu; 8a: 2; 8U: 7) ~~at mihver dev- (8onu; aa: 2; su: 5) 

o~et ın .AVf1;1payı n'8u --------------~----------------------~·----------------~--------~ ru~ iktnek latedikleri ve Av 

(8onu; la: 2; ID: 5) 

t~ tiaadt nizamını hangi 
~ az Uıerin~ kuracaklan hak-

Bu lllu~bf fikir verebilir. 
~ llUbıJ..1.~fi: Dr. Funk'un 
iü llazari =-~ ileri sürdü
ayduıJ.:•~Ierıe bir derece daha 
Dok~ da lllümdündür. 

nizanıı ~'Un Avrupa yeni 
tarihillde aö a 25 Temmuz 940 
hatları ~edili nutkun ana 
bilir: 111 lözlerıe hülisa edile-

"Yeııı ili 
Alınaııyaya~ P1eai, büyük 
re~ ve Alın. lktiaadi emnı
~tihlik kabili llnıilletine azami 
tir. bu laye >:eti temin etmek· 
DUuıyayı buııtf'ı teınin için, Al
tiren iktlaadi nku vaziyetine ge
cektir. 4vru ınetoct tatbik edile
olarak leıkıırıı!ir iktisadi ünite 
AvruPaya liıni ~caktır. Bu 
mek deiiJdir 8 ~ hır otarıi de -
de butün es,; 1 ütün veya beınen 
pa dahilinde: 1,~d~eler Avru
oldua:u &ıbi '"';'D1Dı mümkiin 
c~i ıntı--be":irıç dünra ile ti
tıyle de hayat e~ ~zımi ıJure
mek kabil oıac:vıyesını yükselt
naaebet bir t1r · Bu ticari mü 
rafından konr:erkezi otorite ta· 
surette bu nıe rol edilecek ve bu 
nı teıbit husu:~ez ticaret şartlan 
zarlık kudreti nda büyük bir pa 
M . ne sahi la ak aaın fıh harici , P o c tır. 

Galatasaray - feneri Yendi 

Alman Devlet Reisi Bitler 

HITLER 

K. Ciano'yu 
Kabul Etti 

G erek Bu Mülakata, 
G erek Roma Müza
kerelerine Büyük Bir 
Ehemmiyet Veriliyor 

Berlin 26 (A.A. - Re·!'".1i teb-
liğ: • 

Führer bugün öğleden evvel 
umumi karargahında, Alman Ha 
riciye Nazırı Von Ribbentrop'un 
daveti üzerine Almanyaya gelmış 
olan İtalyan Hariciye Nazırı 
Kont Cianoyu kabul etmiştir. İki 
memleket arasındaki aa.anevi 
dostluk ve imtihanını gçirmiş 
olan silih arkadaşlığı havas•nda 
cereyan eden görüşmede Alman 
Hariciye Nazın M. Von Ribbent 
rop hazır bulunmuştur. 

Kont Ciano Almanyada bir 
müddet kalacaktır. 

Romadaki müzakerel'fl 
Roma 26 (A.A.) - Stefaıl a

jansı, Ciano ile Hitlerin buluş -
malarını ve yeni A vrupanın ıki 
büyük şefi olan Duce ile Führe
rin sevk ve. idaresi altında bu
günlede yapılmakta olan İtalyan 
- Alman müzakerelerinin ehem
miyetinin bütün Avrupa matbu
atı tarafından belirtilmekte ol
duğuny kaydediyor. 

Doktor Funk'un Romay• ziya
ret ve beyanatının Kont Ciano
nun .J'ühreri ziyaretinden bir 

(8onu; Sa: 2; BD: 7) 

Varın 

Fatihin Heykelini 

Türk YapabDir 
YAZAN: 

PROFESöR karlı olursa ols tıcaret ne kadar 
lerde A vruıı. k Un, . esas mad,te
*cr bir hale get~nidl ı kendine ye-

r ecektir. 
(8onu; 8a: 2; Bile I) 

l smayıl Hakkı Baltaeıoölu 
Lfı maçlanna diln de devam edilmiş ve G. Saray ı Yabikı resim ita maçtan bir enstanteneyi teabit 

Fener karpla§maaım 2 • 1 G. Saray kazanmııtır. ediyor. Tafallit lldaci aayfammladar. 

SOVYET TEBLiGi 

Rostov, Ciddi 

Bir Te hdide 
Maruzdur 

Stalino' nun Sovyetler 
Tarafından istirdat 
Edildiği Bildiriliyor 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyf't 
gece yarısı tebliği: 20 llkteşrin 
günü, kıtalarımız, Mozh,aisk, Ma· 
loyaroslavetz. Taganro.J! ve Ma
keievka istikametinde düşmanla 
çarpışmışlardır. 

24 İlkteşrinde, henüz ta."lt ol
mıyan rakamlara göre, 35 Alman 
tayyaresi tahrip edilmişt1r.. On 
altı tayyare kaybettik. Kat'i ra
kamlara göre, 23 İlkteşrin günü, 
evvelce bıldiridiği gibi on değil, 
32 Alman tayyaresi tahrip edil
miştir. Kat'i rakamlara göre 24 
İkteşrin günü Moskova civarında 
evvelce bildirildiği gibi 17 de~il, 

1 20 Alman tayyaresi düşürülmüs
tür. 25 İlkteşrinde, Moskova cı· 
varında 14 Alman tayyaresi diı
sürülmüstür. 

Roatov tehdit altında 
Londra, 26 (A.A.) - Reuter: 

Moskova radyosu, P~r l{Ünü 
saat altıda yaptı~ı neşiyatta, Al
manların, Rostov kesiminde. mu
teaddit hücum kıtalan teşekkülle 
ri vücude getirdiklerini ve bu şeb 
rin, gitgide daha fazla tehdıde 
maruz bulunduğunu haber ver-

(Sonu: Be: 2; BU: 4) 

f-GUNLE~ 

Hür Fransızların Şefi General 
de Gaulle 

Londra, 26 (A.A.) - urneraı 
De Gaulle bu akşam radyoda hır 
nutuk söyliyerek demiştir ki: 
"Düşman, ~ünahsız Fransızları 

kurşuna dızerek Fransayı korku· 
taca~ını zannetti. Fransa kork· 
madığını düşmana gosterecektır. 
Fransa bunu milli bir "hazır ol,, 
parolasını ifade edecek olan u
mumi bir tevakkuf nümayişiy1c1 
en heybetli bir tarzda isbat ede• 
cektir. 

Öniimüzdeki 31 İlkteşrtn Cu• 
ma günü öğleden sonra saat 14 
le 14 ü beş geçe arasında Fransız 
topraklannm her tarafında h"r 

(lonu; la: I; •: 1) 

r J apon 
Halkını ikaz 
"Tehlike Dakikası 

Y aklaşmışt.r" 
Tokyo Z6 (A.A.) - Müda

faa Nezareti umumi kararga
hı kurmay başkanı General 
Kawabe bu akşam radyo ile 
neşredilen beyanatında, Ja • 
pon milletine hitaben, son 
cünlerde bittin Japonyada 
yapılan haVa almılan talim-
lerinin b•it birer tecrübe ol- t 
madıtıruaöylemiş ve hava ta-
arruzlarından bah~k 'teh 

l like dakikuımn yaklaşmı'" I 
olduğunu ilive eylemiştir. --···-------

Evcil Olmadıkca Zam Faydasızdır 

Yazan : REFiK HALiD 
(Akşam) m başmakalelerini, yalnız o, ağırbaşlı, tok ve man

dıncı muhakeme ve tahlil kuvvetinden dolayı değil, eşsizcesine 
güzel olan .ttirk.çesin~ yüzü suyu hürmetine de okurum. Keşke 
bu gazetenın hıç değilse fıkralarında başmuharrirın uslübuna 
uyulsa; arasıra yapıldığı gibi öyle "mergamerg,, e benziyen teliflu
zu sakat, manası bilinmez, antika terkipler kullanılmıyarak ihenk 
ve birlik gözetilse! Yazı dilini örnek diye göstereceğım. Başmu
harrir, ~ günkü sütununda harp münasebetiyle asgari ha· 
yat masrafım sağlam bir temele bağlamak lazım geldiğini soy
lerken bir küçük memur ailesinin ihtiyaçlarını şu şekilde kısa· 
lıyor: "En ucuz bir mahallede, ışıklı ve ısınarak oturabılmek, 
sade bir tarzda giyinmek, beslenecek kadar yiyebilmek, 1şıne 
gıderken tramvaya, vapUra binmek, arasıra bir gazete, bir kitap, 
bir sigara alabilmek, ayda iki defa, sinema veya gazinoya ıide
bilmek ... ,, 

Yetişir mi? Yetişir! Zaten eskiden geliri az aileler bolluk 
ve sulh zamanlarmda da bunlardan fazlasına gitmezlerdi; gitme
dikleri içindir ki üç yüz kuru§ maaşlı bir memur ailesi - lu
zumsuz masraflan atmak, süsten ve pahalı eğlenceden kendim 
korumak sayesinde, kimseye muhtaç olmadan, borca girmeden 
karınca kararınca, geçinebilirdi. Pek iyi hatırlarım, bizim Ua
küdarda o kadarcık maaş alan hısım akrabamız vardı; yılda bir 
görmeğe gittiğimiz zaman, bakkala koşmadan, aktara baş vurma
dan, komşunun kapısını çalmadan önüme, hali tadı damağımda 
duran mükemmel bir kahvealtı tepsisi koyarlardı. 

Şimdi harp dolayisiyle ve evvelce para meselesinden geçin
menin zorlaştığını bilenlerdenim. Fakat darlığın asıl sebebi sıise 
vt:: eğlenceye düfkünlüktür; daha doğrusu; evcilliğimizi kaybed p 
sokağa düşmemizdir. Etrafıma bakıyorum, evleri esrarlı bir hal 
bürümüş: Gece yarısına doğru bir takım yaşlı ve genç, kadın ve 
erkek hayaletleri duvarlara sürünerek sokaklardan geçiyor; 10§ 
kapılar usulcacık açılıyor; çekingen ayak seslelt ve fiipb~ art
tırıcı hışıltılar! Bu nedir? Aile yuvasına dönüftür! Baba oğluna 
kız anasına, oğul dedesine görünmekten çekiniyor. HOf, bunu ulu 
orta pervasızca yapanlar da var ya! Fikrimce evcil olmadıkça, 
hiç bir zam, aileyi geçım mrlupndan kurtaramaz. 

• 



1 
1 
~ 
1 

' 
1 
'" a 

2 TAN "/.7 - lU le.Hl 

l '1 P· Tayyare İle 
Yolculuk "Ne Eğlendik. 

'IEFRIKA No. 14 
Şuphesiz duşunceleı'im muaztlitndı. hitap ettiğim kiracı ile konuşuyordu, --o-

Fakat yapacak bır ııey yoktu. ÇUnkı.i HafH bir sesle: 
clımden hlc bir şey gelemezdi. - Nihal! tSugün Yunanistana 

Hareketi Muhtemel 

Bu Yıl Ç";,'k Raabet Ne Eğlendik! .. .'' 

' 

Yazan: Naci SadullaTı 
Pek aydınlık gUnlerlmi neden bu Diye seslend'm. Hcyecanhı baııını 

kada~ ç buk sis k pfamıııtı? BiltUP bana çevirdi ve sevinçle b;.ığırdı, Gordü 
bu diışuncelerım saadet ve askım içiıı - Sen misin? 
deı;ıldi. Ben zaten, Nihali tanımadım Koşa kcışn yanıma geldi Yuııanistnna ikinci pal'ti gıcln mııd 
once, saadeti duymadan yaşıyordum .• - Niçın erken gelüın? delerin! gütiirecek olan Kurtuluş vn-
0 halde neden telaş edıyordum? Ne- - İçerde anlatırım j pııru hanıulcsini yiıklctnektt'dır. Va-
den mi? Nihal içınl. Onun saadeti i- Kapıdan içeri gircıken: purun bııgün llmaııımız<'lan hoı·eketi 
çın. Onun yaşaması için Yoksa ben .- Heyecanlısın, dedı. Yoksa bir şey lihtimııl dahilindedir. Vapurla bera-
gıttıgım yerde de Nıhalin bana ver ını oldu? ber Yunnni~tana gidecek olnn Kızı-
miş olduğu kuvvetle yaşıyabilirdim. - ? lay murahhnsımız. Salın Utnnr, all\-

Pek perişandım. Müdüre: Odanın ortasına geldigimlz zaman , kadarlar la temas etmek llzere Anka-

G. Saray Fenere 2 - 1, Süleymaniye B. Spora 
~ - O, 1. Spor Altıntuğa 3 - 2 Galip Geldi 

Lig maçlarına dün Penerbalıcc "e ca bir şandel Gıılatasarayı ı;ıılip ge
Şeref etadlarında devam cdilmlQt•r. tirnıilitir. 
Günim en mühim maçı Kadıl<öyürıde Oyun nasıl oldu? 
Galatasaray ile Fenerbnhçe arıısınd:ı İlk anlarda hakim oynıyan Fener-
olduğundan stadyum tamamen dol- bahçenin tehlikeli orta akıncısı Melih 
muııtu. İlk olarak Silleyınaniye - Be-

1 
Galatasarny tarafınrlan mütemadi bir 

yogluspor oynayıp SUleymarlye 3-0 kontrol altında bulundurulurken on 
galip geldikten, bunu müteakip Jataıı- beşınci dakikada Cemil, beklerın h~~a
bulsporun Altmtugu gıiçbeli 3-2 yen- sı neticesi Cihat ile karşı karşıya kı\
mesinden sonra seyircllerdeki heyecan lıyordu. Fakat Cihadın tam za:nanınd,. 
bariz bir şekil almı:itı. Bilhassa Fc- ayakla yaptığı bir çıkış Fenere rahnt 
rıerbahçcnin buglin nasıl bir takıml:ı bir nefes aldırttı. Buna mukabil Kuçilk 
sahaya çıkacağı unıuıni bir merak nıcv Fikretin ani bir çıkışla yaptığı akm 
:ıuu hullnde konuşulmakta ldı ki, hn- faul ile durduruluyordu ki kıırtulan 
kem Ahmet Ademin daveti lizerine ttt· topa Melih bir şüt çekti; bu sefer On
kımlar sahaya çıkıp şöyle dizildiler: lntasarayın yüzünü kale dıregi gül-

M iibarek bayram, evvelce yazdı
gım bir yazıya yüzde yUz hak 

Ankııra - İstanbul - İzmir ve A- vererek, biih;elerımizin üzerinden bir 
dnrııı aı-ıısındnki hava seferleı ine İ- ıığır tııni{ gibi gecti. Bunun böyle ol
kinciteşriııin on beşinde nihayet ve- nuğu, yoı·guıı simal;ırda, bo~;ılmış 
rllecelHir. Bu sene hava yokuluınına . cüzdanların fışikfıı· knsvetinl okuma
geçcn senelerden çok fazla r'!iibet mızclnn belll. Duna rağmen, hungi 
gösterilmiş Ye hatta bazı giinler Istan vatandaştan bayramı nasıl geçirdigi
bul veya Ankaradan üç tayyare ha- r.t sorsanız ziyanını gizliye<:ek ve sa
reket ettirilmesi mecburiyeti bile ha- de karından bahsederek: 

- Peki efendim, dedim. Vazife, durdum. 1 rnyn gitmiştir. buf!iln ehrimıze gelc- sıl olmuştur. "- Ne eglendik. ne eglendik!,, dl-
Münakıılfıt Veknleti öni!miizrl:ki yecektir. Fukat zinhar, inanıp da im-\'az.ifedir. -. Soyliyeceklerlmı telausız dinliye- 1 cek ve Kurtuluşla beraber Pireye 

Başım dönüyordu. Hep Nihali ha- cek;ı.n •• _. .. ı glderek hnmulcyl Yunnn Kızıl - Sa-
tırlıyor ve onun bana hayat veren te- Elimı. saçlarına go!lı~erek ~kşadını: lip memurlarına teslim cdecektır. 
bessıimlinli gorilr gibi oluyordum. Şmı - Bıraz evvel miıdur benı yanına Vapur bu defa da 2 bin ton gôtlıre-
dı Nıhalı ne yapacaktım? çağırdı. Beni bir vazifeye tayin edı- cektir Diger taraftan Yunnnlstana 

yıl lıııva haUıırını yurdun dığer bol- ıen<'ylm demeyin. ÇünkU muhatabı
gclerine de uzatacak ve bu mcyan~a lmzın yuregini bir nebze deşersiniz, 
EIAıığa da muntazam sefet·ler lerlıp görUrsıinlız ki, onun içi de, altına gi
edilecektir. rılmiş borçla m agır lıamulesi altın

Bu düşUncc beni harap ediyordu. yorlar • 50 bi~ ton naklinin mUnhasıran Kur-
K lbım pek hızlı çarpıyor, ayaklarım - Sah! mil ttıluşla yapıldığı tak<'lirde. uzun miicl-
titriyor, kulaklarımın ıığuldadıiını - ~ahı 1 det devam edeceği mızm·ı dikkate n-
hissed:ıyordum. - al... . ~ . . , lmarak, nakliyata Yunan vnpurlıırı-

Yolda giderken: ı BaşDı~ıhonUned e~dı ~ebıl1ave etltıd: _ nın do iştirak ettirilmesi tnknrrilr 
B k d d . .. ]' . a· l - ,ı a saa etınıızı 1 e yen uy . . n .. 1 1 11 bl " u a ar uşunmeme ıyım., ıye maya başlamıııtık dmıştır. uı::un ere e mmıımızn r 

~e;ıcli kendi~e t~sellı veriy?rdum, _Üzülme N·h~I .. Bu vazifeyi bitir- Yunun !;iilcblnin gelmesi beklcnmck-
Gailıtasaray: Oıımaıı, Faruk, Salim, dLirdü. . 

Musa, Enver, Eşfak, Hikhıet, Ariı, 26 ıncı dakikada Ariften yerınde bir 

ADLİYEDE: 

Zabıtaya Hakaret 
Eden Sarhoş 

on eziktir. Ve o da 

1 
·•- Ne eglendık, ne eglencii'ı:!,. ke

limeleriyle avunmak1 bu bayramdan, 
kntlandı ı agır mal!raflara degecek 
dcrcC'cdc gtım ııldıgına kcnrli lı:endisı-
nl kandırarak teselli bulmak gnyrc
Unrkdir. 

O.sınan arlınfüı biri evvelki akşam Bu llibarln, eğeı• acı da olsa, bir 
Kaderl,. Nıhal .!çın,. elbet bır çare dikten sonra emin ol, daha güzel ya- tedir. Cemil, Mustafa, Mehmet Ali. ras alan Cemil fevkalade bir pozisyo

na düştü: fakat çektiği şütii Cihat kar
ıııladı. Sol açığın tekrar kaleye gö:'l
derdiği top hedefini bulmuşken Esat 
Hızır gibi yetişti, 30 uncu :lakikadan 
sonra Galatasaray sol açığı tehlikeli 
mahiyetini belit etmiye başlamıştı 

bulur~m. Onu bır m.ües&es.eye yerleş- şıyacağız ~ --
tırmege gayret cderım. Nıçln bu ka- • f 
dar uzülilyoruml Nihal beni seviyor Ağlamıyordu Yalnız, sesinde hafif ıVrft'l'EFF.RR K : _ 

.. Fenerbahçe: Cihat, Cemal, Murnt, 
Ali Rıza, Esat, Aydın, Flkret, Nainı, 
Melih, Cemal, Cemil. 

ya. Ben de onu sev\yorum,. Saade bir ıstırap ifadesi vardı. 

Bayram Tatl•ıı• a=ttı• İsimlerden de anlaışılacağı veçhi!c 
ı Galatasaray Ankaradan sol açı(:ı M!:h

met Aliyi getirtmiş, askerliğiııi yap-

Kumkapıdn bir hayli rııkı içıni;ı. ve nebze gülümsemek isterseniz. an
sokrıkta gllrülttı ı;ıkannışlıı·. Bekçi- ı,ıtneağmı fıkracıkla bu halimiz ara
ler Oıımnnı susturmryn çalısmıslarsn sındaki mii~abehcte dikkat etmenizi 
da sarhoş işi azıtmış ve polis de mli- dilerim: 
d:ıhıılcve mecbur kalmıştır. Fakat AdarT'cagızın birinin, renkli, uzun 
Kafayı. fat.la tütsülemiş olan O~mnn. Hiylü, bir papaganı varm:ş. Fakat 
polise ve bekçilere hakarete bnşla- beyinsiz papaganın belllyeblldi{li ye ... 
ml.$tır. Diln adliyeye teslim edllen gane sözler şunlardan ibaretmiş: 

t..mizden şiiphelenmeie sebep yok.. - Ne zaman gideceksin? 
Kendi kendıme verd.iiim bu teselli, - Yarını 

yavaı yavaş tesirini göstermeie ba'l- - Ne kadar çabuk! .• 
lamıştı. llkönce eve gidip, bu haberi - Kendini üzme Nihnl .. Daha önü-
Nıhale bildirmek istedim. Evimziin a.: müzde bitip tükenmek bilmeyer, günler 
ralıgına geldiğim vakit epey zaman- var. tlzütmiyeceksin değil mi? Ben bl
dır gôrmedlğim Yakupla karııılaştım. ıaz dışarı çıkayım ... Şimdi gelirim. 

- Neredesin Yakup? - Ya ben? 
- Şöyle memlekete kadar gitmiş- - Sen mi? 

tim. - Eveti Sen gittikten sonra ben ne 
- O .•• Haberimiz bile yok .• Ne iyi, yapacağım? 

Ne yaptın? Tabii gezınlıısindir? Ne - Şüphesiz bir çare bulacağız. 
zaman geldin? - Nasıl bir çare? 

- Dlln akşam. - ? 
- lnııallah cörU,ütur:., Ban.i müsa- - Yoksa? Beni •• 

ade.. - Sus ... Saadetimizden şüphe etme-
- Gille güle .• Ama, pek acele edi- ne hakkın yok Nihal ... 

yorsun ..• Bir İ§in mi var? Yüzünü öptükten sonra ayrıldım ve 
- Eveti doğruca çalıştığım müessesen.in mıidiı-
- Hem sen bu zamanda, buı'ada ne rüne çıkarak vaziyetim! anlattım .. Mü-

anyorsun? Şimdi iş saati değil ml? dür beni sever ve takdir ederdı. B.ına 
Galiba usta ile arayı uydurdun? teselli verdi. 

- Hayır canım .• Beni bir vazifeye Müteessir olma. Mutlaka Nihat ha-
çağırdılar da... nıma müessesemizde daktiloluk gibi 

- lyi •• İyi. Bizim aramızda bir sen bir i~ verfrim. 
kalmıştın_ Münasip doğrusu •• 

Yakuptan ayrıldıktan sonra eve gel
dim. Kapıda duran bir kiracı heyeca
nımı görünce: 

- Pek telişlısm? Diye sordu, 
- Yok ..• Blr şey değil ... 
Merdivenleri fkiıer ikiNer athyarak 

çıkıyordum. 

Bu haberi Nihale nasıl verecektim? 
Söylerken, diıılerim birbirfoe ı;arpmı
yacak, çenem titremiyecek miydi? O, 
bu haberi işitince ne yapacaktı? 

Muhakkak ki çok üzülecek, ağhya
caktı. Hıçlaracaktı ve klmbllir o da 
ilk önce benim ~bl düsWıecek ve saa
detinin parçalandığını zannedecekti 

Sofayı geçerken, Nihalln sesi kulak
lanma çarptı. Başımı yana çevirdim. 
Bıraz ilerde her zaman "Anne,. diye 

(Arkası var) 

= 

RA-DVO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Proıı:ram 
7,33 MUzik (Pl.) 
7,45 Jhberclr 
8,00 Müzik (Pi.) 
8,15 Evin saati. 
8,30 Milrlk (Pi) 

o 
!2,30 Proııram 
ııı·u Fahll 
l 2ı45 Haberler 
Uıoo Foıl 
13,30 Mlizik (PL) 

o 
l 8,00 Proırnm 
18,03 Dans m!!ziği 

1 B,30 811,z ucrler'i 
18,H Fasıl 
19,30 JlabcrfcT 
ı9,45 Kontııma 
20.00 Milzik 
20,15 Radyo ııuctesl 
20,45 Hallı:i tilrklisU 
21,0D Ziraat tak. 
2ı,ıo Türklllcr 
21,30 Temsil 
2ı ,45 Orkestra 
22,30Hftbcrıer 

22,45 Dans müziil 
22,55 K.ıpanı3 

GE.CE GELEN · HABERLER 
Manş'ta Hava 

Faaliyeti Çok 
Hafif Oldu 

Ne İtalyanın 

Kadar Harp 
Gemisi Var? 

Ramazan bayramı ve onu takip c- makta olan Cemili de takımına almış
den tatil gtınleri dolnyısiyle beş giin- u Fenerbahçe ise dilnku takımı ile 
denberi kapnlı bulunan resmi daire klupte hiç bir ı;uitefchhlim kalmadığını 
ve mticsr;eselcrde bu s, bahtan itlba- kat'i olarak illin ediyordu Bununl& 
ren işe b::ışlnnncaktır, BugUn ve ya- heraber gençlik klübü kuımu~ bir mü
rın ögleye kadar mesaiye devam e- essesede bulunduktan için Lehip ve 
dilecek ve ynrm ögleden sonra Cüm- Naciden mahrumdu. İki gün evvel -1c
huriyel bayramı tatili bııslıyacuktır. tat eden ve Galatasaraylı atlet Sc
Bugiin cinirelerde memurların mııa:ıı mihin pederi olan Samih Tiirkdoğanı:-ı 
verilecektir. hatırasına hiirmeten bir dakiln stikfıt 

TRAMVAY HASILATI - Trıım- edildikten sonra oyıına başlanmı!jtır, 
vny idare 1 bu buyram, hiçbir buy- Dünkii maç baııtaıı soııa lrnclar ıııü
rmıılo mııkayese ecllleıniyel'ek kurlar temadi bir heyecanla geçmiştir. Gala
!nzla hasıiat yapmıştır, Bayramın i- Lasaray takımı beraberlik nokt;ısınihııı 
kinl'i gunil tramvay hn ılatı. (Tilnel lı<ı fif bir üstünlük göstermiş ise de .:ı
islemcdigi, bir kısım arabnlnr dn takla ve canla başla oynamak bakıl'T'ın 
bandaj olmd"dığı için depoya çekilmiş dan Fenerbahçe daha müsait bir tesir 
bulundugu halde) 12 bin kilsur lira bırakmıştır. 
olmuştur. Bu yekun geçen seneki Dünkü oyunda en çok nazarı dikkat' 
bayramın yekunundan 4,300 kiısur celbeden hadise, topun ortalaı dan ç.:ık 
lira fazladır, 

1 
kale önlerinde oynanm::ı.sı ve .:>yuncu-
ların çıktıkları her topu hemen hem<."n 

Pançara 10 Para 
Zam Yapıldı 

Biltun toprak mııhsu1lel'inin yUk
sek !iyutln satılmakta olmast llzeri
ne, halkın pancar ekimine de rağ
betini muhafaza etmek içlh pancarın 
beher kilosuna on pnrn zam ynpıl
ması kararlaştırılmı~tır. Harp vazi
yetinin hariçten şeker lthaUtıl zor
laştırmış olması dolayısiyle iç lstih
liikln tamomiyle yerli fabrlknlarm 
istihsaliyle knrşılonması 1~'1n tedbir
ler nlınmaktndrr. 

Pancar fiyatları.na yeni yapılan 
zamla köylUniin daha gc-niş mikyasta 
pancar zcrlyatına ehemmiyet verece
ği kuvvetle tahmin olunnıaktadn·. 

Mrhverciler Avrupa· 
yı Paylaşıyor ve 

Organize Ediyorlar 
(Ba§tarafı 1 incide) 

"Avrupa dahilindeki ticari 
münasebetlere gelince, mii~terd~ 
bir tedavül vasıtası aramak ha-

l his mevzuu dcğiltlir. Mark hcy
nclmilcl ı>ara olacak ve beynel
milel ticari miinasebetler Bc·rliu
de kurulacak bir klering biirosu 

sökmeye muvafak olmalarıdır. 
Galatasaray Eşfağı geri oynatmakla 

takımını emniyete sokmuştur, diyebil:
riz çünkü dün Eşfak bek, haf ve iç ,.,_ 
yuncu vazifelerini bir aradJ. görme't 
kudretini blr kere dah:ı isbat etmiş
tir. Bununla beraber Eşfak tarafından 
kesiltp, topları Salime toplattırılıntık 
btenilen Küçük F~kret Fener taktmt
nımın en tehlikeli oyuncusu olmu!j ve 
yakaladığı ilk fırsatta Fenere bir ımyı 
vermiştir. 

Galatasarayın rakibinden drıhn c;ok 
fırsat yakalamasına mukabil Fener
bahçe daha az fakat daha emin gollillc 
vaziyetlere girmiş ve karşılıklı kaçırı
lan bu müteaddit fırsatlar heba olup 
giderken, Sarı - kırmızılı sağ açığın 
gayri lhtiyari kaleye havale ettiği kc-

Sovyet Tebliği 
(Baştarafr 1 incide) 

mektedir. Spiker, Pcrsembe ;:rii
rıi.i, Almanların, Sovyet müdafaa 
hatlarma milteaddit hiicumlar 
yaptıklarım ilave etmistir. 

Stali.tıo geri ulı11dı 
Londra, 26 (A. A.) - Mühim bir 

sanayi şehl'l ol::ın Stalino'ııun beş gl\n 
devam eden bir muhnrebeden sonra 
Huslar tara!mdan tekrar işga 1 cdıl
digi Mosko'liadıın bildirillyor. 

Perakop berzahında Almıınlar Rus 
haUarma girmelerine iıııkan \•eren 
muvaffakıyetlerinden sonrn ptıskur

tkinc !devrenin ikinci dakikasında Atlf 
yakaladıiı topla Cihadı da aııyordtı ki dırelı: 
gole m1n ioldıı fakat 4 uncti dakikada mütc· 
madiyen tehhkfl ivaziıtetler ihdas eden l'e· 
milin verdiği pas Mıı.ıafanın aüzel bir \U· 
tıylo Fener ağlarını bul<lıı. Bir dakika son· 
rıı lllelib Osmanın elleri arasından vurdui:u 
lı:afa ıle beraberliği yapıyordu ki top direfin 
lam dibine \rurrlu ve dı,arıya çıktı 

Bundan sonra geçen bir kaç ılakikado l'e· 
ner ona akıncısı ile :ıolic; ve nçıgın fcvka· 
J.iidr cayrell ellrUlml>ştüq o kadar ki oyunlııı 
normal lıavasr kalmamıştı. ıtcc Fenerlıahçc 
bilyle bır anda Mcllhin c!ııcl bir puiyle ıle• 
marke vaziyete geçen K. F'ikroıın çok ıııırel 
,uıiyel beraberliği vartı. 'Bundan sonra tJyun 
nrntcvazin ve ;vavaıalyan bir tempo ile oy .. 
nonrlı. Ve 37 ine idakıkada !lstlİ•tl· :vn111l•ıı 
Gn1atusarav hiiı:umlannın bırinric ·ıvt çirp;:i 
•inr yalclaı•n Clalatasaray sni a,ıj!ı liıkmct 
topu kale bnlmc attı; dı!jaraya çıkacağı t:an· 
hcdllen lop kalenin üst kıl csiııılen ı:irdl, 
Tesadüfen Vefa yediği bu ııolden onra san 
Udvtrt takım ustilnlOg 1 hemen almış, Me· 
lih 37 inci dakikada topu lcorşıkarşıya 1 al· 
dıgı kaelcinin eline atmı~, fakat Galatauray 
ııalibiyctı bırakmamı,ur. Fencrbahçr takımı 
formdan uzak oldul:u bir günde Galaıuarayın 
karşısında. muvaffak bir oyun tıkarmış ,.~ 

kendini tatmın eyliycccl!I bir ıırada tesadD· 
fen mailfıp oımug denilebilir. 

FÜRUZAN TEKiL 

ŞEREF SAHASINDA-
SereE stadında ilk maç llcyko• ile Taksim 

ırasmcla idi. Beykoz chr iki devrede bi· 
r<•r ııol çıkaratak ma~ı 2 • o kazanmış, bun· 
dan ıonra Bc,iktaş ılc Vefa karııla~"TiıSl•r· 
dır. Uaha altıncı dakikada ŞUknl vasıtasiylr 
bır gol kaıanan Beşiktaş be' dakika tionra 
6abrinin ayağiylt hayısını ikiye çıl:arnıı~ ve 
devreyi bundan sonra gol atmıyarak bıtır"!ttlı 
tir. ikinci devrede Muhıc~cm'in çektiıH ııu· 
tel bir firikikle bir gol çıkarmıştı. Beşklt.ı~ 
bunl\ lbrabim ve Kemal vcsaıtnsiyel mukı· 
bele ederek ~ayı adedin idördc çıkarınııtır. 

Fcncrbalıçcnin Kongrc~i 
Fenetbahçe gen~lik klübU dün sabah ~liip 

binasında fevkallde kongresini akdet nl~tlr. 

Hususi Madar 
Pcr,cmbe gOnQ CümhurıY:,ı Latllinden bi· 

listıfade 8trtf stadında Gıl•tadray ile 1'e· 
\•ktaş Fcnerbahçc ile de latanbulıpor hu•usl 
urettc kar§ılaı;acaklardır. Ayrıca G.ıalta\aray 

ttkaOtleri ile Matbuat takımı bir ınaç :yapı· 
caktıt. 

Amerikada 
(Baştarafı 1 incide) 

lerinin acık denizde istedikleri 
yerlere sefer etmelerine ımkan 
vermek üzere tnüsellah ~emilere 
dair kanun layihasını, ona kar~ı 
13 muvafık reyle kabul etmiştir. 
Kabul edilen lfıyiha yalnız tica
ret gemilerinin silahlandırılma:;ı 
na münhasırdır. Ayan rüesası, 
kanunun Pazartesi günü 1.C'tkikt 
ıcin icap eden tedbirleri almışlar
dır. 

* Cherburg 'ta Bazı 

Hedefler Bombalandı 
Amiral Cunningham 
Beyanatta Bulundu 

tarafından tanzim olunncaktu·. 
Para altın esasına değil, iş csasA
na dayanacaktır. Avrupa m•m1-
leketlcrindc i~sizliğin öniine gcı.;
mck icin Avrttoa ıııcııılckctlcl·1n
de Al~anya tarafından planlaş -
hrılan ve sermayesi konaıı umu
mi islere ehcnınıiyct verilecek • 
tir.,,-

hilmll::J gö~n!lyorlar .• Diğer tarnft.nn , Fil' d lfi 26 (A.A.) _ Amc-
Almnnlar bır kısmı el:ın Rusların ış- . a e ~a, . . . 

Londra, 26 (A.A.) - Hava Neza
reti tebllğl: 

Cumartesi günü, avcılarımız; Manş 
denizi, Frıınsa Şimal! Holandıı sahili 
üzerinde keşi! taarruzları yapmışlar
drr. Cumartesi sabahı, Hol:ında sahi
li açığmdn bir düşman nvcı tayya
resi, öğleden sonra da diğer bir ta
nesi tahdp edilmiştir. 

Cherburg yarım adasındaki hedef
lere hücum edilmiştir. Tnyyarelcri
mlzdcn hiçbiri kayıp değildir. 

Alman resmi tebliği 
l3erlin, 26 (A.A.) - "Tebliğ., İn-

iltere bölgesinde Alman tayyareleri, 
dun gece hacimleri yekıinu 12 bin 
ton tutan Uç ticaret vapuru tahrip 
etmi}lcrdir. Baska muharE'!be tayya
relerl de İngllterenin batı, cenup ve 
cenup dof,rusu sahlllerine hücum et
ın lerdlr, 

Şimal Afrikasmda Almnn bomba 
t.ıyyarC'leri Tobrukl.aki askeri tesisa
tı bilyilk bir müessirllkle bombala
mı lardır. 
Dlışman tayyareleri, Alman top

rakları üzerinde uçmatnışlardrr. 

lngiltere 
Nazırının 

Bahriye 
Nutku 

Londra, 26 (A.A.) - Akdeniz fi
losu başkumandanı Amiral Cunning
ham, Reuter muhabirine beyanatta 
bulunarak 1ngillz denizaltı gemile
riyle İngiliz havıı kuvvetlerinin Ey
ltil ayı :mrfınrla İtalyan limanların -
dan çıkıın mihver gemilerinden yüz
de oturunu mütecaviz bir kısmının 
batırıldıl!ı kanaaUnde bulunduğunu 
söylem istir. 

Amiral tamirine ve denize indiril
mesine vakit bulunabilen İtalyan do
nanmasına mensup gemilerin halen 
dört, beş zırhlıdan, 8 pusluk toplarla 
mUcchhez iki belki de dört kruva
zörden, Azami 6 pusluk toplarla mtl
cehhez 14 knıvazörtlen ibnrct bulun
dut;'llnu t:ıhmin etmektedir. 

ltal11a11 resmi tebliği 
Roma, 26 (A,A.) - "Tebliğ,, İn -

giliz tayyareleri Tralılus ve Bingnziye 
bombnlar Eıtnıı~lnrdır. Hazı binalar
da hasar vardır, MaHaya ı;lclclctli bir 
havn hikuınu yapılmış, ııyrıca Tob
ruk da bombalanmıştır. Akdenlzde 
bir İngiliz krııv,ızbriıre bir hava tor
pili isabet ettirilmiştir. 

Roosevelt Dün A tlee 
ile Görüştü 

* * Doktor Funk'un muhtelif za-
manlarda tekrar ettiği bu 

fikirler şimdiye kadar tatbikat 
sahasında şu şekli almıştır: 

1 - Avrupa sanayiinin AI~ 
manyada toplanması ve Alman• 
ya tarafından kontrol edilme:>i, 

2 - Almanya haricindeki Av
rupanın tekrar toprağa dönmesi. 

3 - Mecburi işçi tnubadelcsl. 
D~tor Funk l Eyllıl 940 da 

irat ettiği bir nutukta Avcııpa 
milletlerinin Alman prensip ve 
mctodlarına göre kendi kaynak -

galinde bulunan Katinin §chrınln ııkanın eskı Fran!ia .sefırı B~llıtt. 
zaptını tamamlumışlardrr Sokaklurda Amerikanm derhal harbe J!lrme
çarpışmalar devam clınekledir. si lehindeki faaliyetine devam e-

derek Roosevelt'in Hitlerin tcr:ıı-
Vaziyet valıamet kesbedi11oı- vüz siyasetine karşı kafi d.;)roce-

Berne, 26 (A.A.) - Moskovadan 
gelen haberler, Sovyet hüklımet mer 
kezi etrafındaki muhrırebclet'in kntr 
safhasına ginniş olduğunu, fakat Ce
nubi Ukraynadaki Sovyet orduları 
va7Jyetinin son kırk sekiz saat :t.ar
:fında hissolunur derecede vahamet 
kesbetmiş bulunduğunu ve Mareşal 
Timoçenkonun Stnlingrutl'a gelerek 
umumi karargahını bu :ıchirde tesis 
ettiğini bildirmektedir, 

JJI oskova komutam bir 
beyaruıame neşretti 

Moskova, 26 (A. A.) -
komutanı, bugün Pravcla 
de çıkan bir maknleslndc 
mektedir: 

Moııkova 

gnzctcsln
ı;üyle de-

"Dtişman vatanın merkezine ynlda
şıyor, hazrr bulurumıklı.•ınıız ltızrm
clrr. Moskuva toı.ırtıkları diişııırınln 
siiııgii siingiiye muhnrebeJ.erc snlme 
olabilir. Bunun için lıer sokak şim
diden askel'i bir manzara ,..nlmıılı ve 
her ev bir kale, her vatandaş da bir 
askcı· haline girmelidir, Moskovn ci
varındaki istihkômlar her glin daha 
kuvvetli bir vaziyete gelmektedir. 
Sovyet hava faaliyeti artmakta, tank 
hiçbir zaman görülmemiıı bir şekilde 
artmaktadır.,. 

General, halkı dilşman tarnfm<'lnn 
Moskovnya gönderilmiş olan casus
lardan kaçınmıyn çağırmakta, bu ca
suslardan birçoğunun Kızılordu Uni
forması taşıdığını bildirmektedir. 

de süratle ve şiddetle harekNe 
;ı:eçmemcsinden şikayet etmekt0-
dir. 

En biiyük lelılike 
Nevyork, 26 ( A. A.) - Hnriciye 

Nazır Muavini dün su beyanatta bu
lunmuştur: 

"Dış siyasetimizin ilk heden. hilr 
milletlerin mevcudiyetini tadhte mis
li görülmemiş bir şeklide tehdit eden 
en bUylik tehlikeyi bertaraf etmek
tir. Bu tehlike, Nazizm tehlikesidir,,, 

~-------o~~~~_. 

Romanya Petrolleri 
(Sa3tarafr 1 incile) 

Harbin fptidasındıı İngiliz htık!'l· 
metinin kontrolii ııltına geı;en ...e As
tnı Rmnnna petrol ııtrketl e hamının 
btiyiik bir kısmına sahip ol:ın pclrol 
şirl<ctlerinin yerine şimdi Almıın şir
ketleri kaim olınu:ltur.' 

Petrol kuyulormın hepsi Ploesti 
bölgesinde tcmerkiiz. etmişıir. Burası 
zannedildiğinin tamamiyle aksine o
larak Sovyet hava kuvvetleri tara
fından laşey denecek kadnr az bom
bnrdıman edilmiştir. 

Ploesti bölgesi, birçok ehemmiyet
li tasfiyeh:ınelerin bulunduğu Kös
tence limanına bir boru ile bnğian
mış bulunmaktadır. 

Yeni Sovyet orduları 

Osman asliye aıtmcr cı>ı:nda muha- •·- Ne eğlendik, ne eglendik!.,. 
keme edilmiştir. Her ne kadnr suçlu Bır giin, ayni wtın evındc bulunan 
akşamki y~ptrklnrı.ndan huberl ol- • bir maymun. ınutbııkta, palabıyıkh 
madığını söylemiş ıııe de, mahkeme ııhçıyı, biı· tavugun tüylerini yolar
keııdislııi 78 gHn hapse mnhkfım el- ken görınuş, Taklit etmek insiyak ve 
ıni&lır, ıh~iyacmı yenemiyen. fakat tuvugu, 

Yeni Lizbon Elçimiz 
palabıyıklı ::ıhı:mın kocaman ellerin ... 
den tılnmıyacagını dtı kestiren may-

Anknra, 26 (A.ı\.) - Uzbnn F.1-
<:il!ğiııe Krıpenha~ Bh;lııi Sevket Suat 
Kel,'ecl toyln edilmiştir. Llzhon J~lçi
liğl şimdiye kıırlıır, memuriyetine 1· 
li'ıve olarak Mndrit Elc:inı iz tnrn fın• 
dan ıra Nlilmckteydl. Tayin ytiksek 
tasdike iktiran etmiııtır. 

" 
Münakalat Vekili Geldi 

Münakalat Vekili Ce\"det Kerim 
İnced;ıyı dün trenle İzmirden şehri
mize gelmi§tir. Vekil, bugün şehri
mizdeki Miinaknlfit Vekaletine ba1':1ı 
miiesseselerrle tetkikler yopacıık ve 
bu nkşamki,ekspresle Ankaraya dö
necektir. 

_.:._~~~~-~~~-

Samih Türkdoğan'ın 
Cenazesi Mcı·asim1c 

Kaldırıldı 

mun, zihnini biraz yorunca, ahçınm 
yaptığı aıııeliyeyl, papağan ilzcrlnc1e 
tntbik c-ciebilecegini dlişünmii~. Nite .... 
kim bir.ız sonra, yukarıya çıkıp, ah• 
<;ıyı tııkllt ederek. biçhre papağıı.nm 
olnncn tüylerini birer birer yolmuş. 
Akşam. tek ttiyii ktılmamış olan pa
paganın, bayram ı:ıcı;lrmiş kalabnlık: 
bir aile rC'isine dönmiiş halini g5ren 
ev sahibinin gözleri hayretle bQyU
müş. Llıkin pnpağan, kocaman gözle ... 
rini, ttıylil zamnnlarmda olduğu gibi 
firmarık şımarık silzerek, ilmitil tek
rarlamış: 
"- Ne eğlendik, ne eğlendik .• !., 
Evet.... Bayram geçti ve biz de.; 

Ne cglendik. ne eğlendik!.. 

-27- Pazartesi 
İlkteşrin 19'11 

RUMi: 1357 
İlktcsrin: 14 

Gllne~ o'ı:ıe ikindi Akom 
6.25 1 ı.ş$ H.S2 17 12 

HIZIR:175 
HİCRİ: 1360 

Şevval:6 

Yatsı ımslk 
18.411 4.46 1 

Öliiınilnü teessürle haber verdiği
miz Belediye T~ftiş Heyeti Müdürü 
Samih Tilrkdoğan'm cenazesi, dlin 
sant 11 de Maçka Palastaki dııircsin
den alınarak Fatihe göUiriilınilş ve 
cC'naze namazını ınuteııkıp Edlrneka-
pı Şehitliğindeki makbcresine tevdi menstıplnrı da hazır bulunmuştur. 
olunmuştur. Bu hazin merasimde, Merhumun kederli allesiıie tar.ıyctlc
Vilfıyct, Belediye, Parti erkan ve rimlzi tekrarlarız. 

Yeni Fransa İçin 
Parola: "Hazır 0111 

HiTLER 
( saıtarafı 1 inci del 

kaç gun evvel vuku bulması bn"' 
sit bir tesadüf eseri o1mndlbl 

(Başta rafı 1 incide) 
nevi faaliyet duracaktır. Önümiiz gibi İ1.ılyan - Alman müzakere
cl cki Cuma günü 0 saatte büti.m lerinin de, buglinkü muzaffer ih~ 
Fransız erkek ve kadınları bıı- tilalin en ehemmiyetli birinci 
lundukları yerlerde hareketsiz merhalesini teşkil eden Roma 
duracaklardır. Tarlalarda, fahri- üzerine yürüyiişün yirmi yıl clö .. 

nüınüne rastlamış olması <la 
kalarda, bürolarda. mekteplerde, sadece bir tesadüf mahsulü de .. 
mağazalarda her türlü iş kesile -
ccktir. Yollarda bulunanlar ol- ğildir. 
dukları yerlerde kıpırdamıyacak İtalyan - Alman tesanüdü s~ 
]ardır. yası bir ittifak ve harp zamanı• 

Bu muazzam milli grev dUştnann na münh~sır bir silah nrkadaşlr .. 
ve ona hizmet eden hainlere ne kn- gı dcglldır. O, ayni zamanda s~ı .. 
dar bUyUk bir tehditle s~rılmış bu- hün ve harp sonr:ıs•n1n on~ go~e 
1undukl:ırını gösterecektir. 1 teşkilatlandırılacak olan ınktla .. 

Elblı'liğiyle yapılacak ~u. milli ha- hının yürümesinde amil olc:.ık 
zrr ol hareketiyle mınetımız temell- fikri iktisadi ve içtimai bir tG--
ni feHikı>tlcrifiıizden alan knnımızln nüt1ür. 
tat'sin edilmiş bulunan Fransız kar- sa -----t>-----
deşliğinln ümitlerle parladıgını Jihar 
edecektir. 

Fransızlar, önümüzdeki Cuma için 
Alman Teblilti -

parola şudur: "Hazır ol!., (B••t•rafı 1 incide) 
muvııffakıyelle taarruz. etmi§tir. Şark 

Roosevelt'in beyanatı cephesinin cenup kesiminde dokuz 
Vaşington, 26 (A.A.) - Beyaz sıı- clUııman treni tahrip edilmiştir. Bun

rııy, Roosevelt'in aşağıdaki beyana- dan baskn 26 tren de vahim hnsara 
tını neııretttıi~lir: ugrntılmı~trr. 

''Fransa, Belçika ve diğer yerlerde Merkez kesiminde Rus tayyare mc:Y 
giinahsız rehinelerin Almanlar tara- dahları şiddelle bombalanmıftır. 7 
:fından öldilriılmesinl takbih ediyoruz. tren, 10 lokomotif, 21 dW1lryolu is .. 
Bu, Avrupa milletlerinin manevlya- tasyonu, 12 lop ve 250 araba tahrlP 
tını tcthlşle kırmak için yapılan bir olunmuııtur. 
Nazi tesebblisüdür. Nazllerln muvnk- * 
knten çizmesi altında bulunan 111cm- Berlin, 26 (A.A.) - u.rc.o, a1rrn-" 

leketlerdc Almanlara karşı yapılan sının askeri b"r membadan aldığı ha .. 
mUnterlt hUcumlnrı mlsl11emek için bcrlere göre 10 ile 22 İlkteşrln ara .. 
glinahsız rehineleri toplan öldlirmek sında 801 Sovyet tayyaresi tahrJn C"" 

usuHi, bu vahşi usu!lerln lHtblkmı dilmiştir. 
görıniye esasen alışmış olfın biittin -. ~---o . 
cHlnyayı isyan ettirmektedir. 1 Amerıkacla 43 Bın Amcı" 
Med:nı iıleın, başka ~irl~i~ln işle- ! Greve Hazırlanıyor 

dlği bil' suçtnn dolayı bır dlger insa- ı . AA) v .· d l•abcr • . • Vırhy 26 ( . . - ıı~ıneıon an 
nın cezalanmamıısı esas prensıbını verildiğine ıörr, ~:ı bin nııden amele•!, cfcr 
kabul edeli hayli zaman olmuştur. nmlen 1Bhiplcri, rnemleketiı:>. dlj!cr m~dcnlc: 

. . rinde mer'i olan sendıka reıımlnl kenrlı lıak 
Du hücumların fallı olanları yakaln- latınıla dıı tatbik ctmlytetk olurlaro. bu11Un 
mıyn muktedir olmıynn Nııziler ken- ıı;rev ilônına lcorar vcrccck!erdir. G~cv, B•ı: 

· • 1 · !eşik Am~tlkadnkl en mUhım 7 çclık hbr 
dılerıne htıs olan bır tarzda e lı veya ka.,nıh kapanmasını intac edecektir. 
yüz gUnnhsız katletmektedirler. 

Hıtıerie işbirliği yapmak veya onu 
teskin etmek istiyenler bu menfur 
ihtarı güzöntinde tutıpalıdırlıır.,. 

Churchill'in mesajı 

Nantes ve Borda sulkastlnrınm :fail .. 
!erini bulınryn yardım ettikleri talc .. 
dlrdc, Almanyadakl Fransız e!irleri'" 
ni tahliye ettirmeyi düşünmektedir. 

Belçika halkına ihtar 
Londra, 26 (A. A.) "Reuter •• 

.<:ettering, 26 (A.A.) - Amirallik 
B rinci Lordu .Alexander, Biiyük 
Britanynnm Rusyaya bir miktar de
r.iz malzemesi gönderdiğini ve Sov
yetlerle çarpışmıya memur takviye 
1.ıtal n taşıyan d!lşman nakliye ge
milerine, ayrı ayrı 14 taarruz yaptr
ı ını ı:;oykmi-;tir. Alexnndcr, Rusların 
Mo kova konferansında istedikleri 
hC'r şeyin. aylık p·ırtiler halinde gön
derilmesi vaadedıldij.linl söylemiştir. 

Alexander, İlkteşrin partisinin teı:ı-
lim edildi ini söylt!tiıiş ve şunları i
luve eimişt:r: 

Vaşington, 26 (A.A.) - Beyoelml
lel iş bürosu konreransınaiştirtık et
mek üzere hnlihıızırda Birleşik Amc
rlkada bulunan İngiliz Nazırı Mister 
Attlee, P.:ızar günU Potomac yatında 
Reis Roosevelt'in misafiri olmu,tur. 
İngiltere Bilyilk Elı:i i •·e Lady Ha
llfax d:ı d:ıvet edilmişlerdi. 

;Misfor Attlee, l'azar1.csi gLiııii açı
lacak olan koııreransla bulunmak il
zere hava yolu ile Nevyorka gide
cektir. 

larını inkişaf ettirerek birbirle
riyle münasebetlerde bulunmak
ta serbest olacaklarını söylcmi.5 
ti. Bu beyanat tatbikatta Avnı
padaki bütün ticaret ve sanayiin 
Alman konrolii altına alınma::Hfüı 
müncer olmuştur. Bütün sanayi 
Almanyanın elinde toplnn'acak -
tır. İşgal edilen Avrupa. memle -
ketlerindeki sanayi ya Alman 
kontrolü altına alınmış veyahut 
buralarda yalnız ziraat teşvik e
dilmiştir. İşgal edilen memleke
Ierde ziraati Alman planı dahi
linde ilerletmek için de tedbirler 
alınmıştır. Almanya bununla cla 
iktifa etmiyerek işgal ettiği mem 
leketlerden usta işçileri de Al
manyaya nakletmiştir. 

İşte şimdi Almanya ve Italya 
bütün Avrupayı bu yeni esash!r 
dahilinde daha esaslı bir surette 
organize etmek icin müzakereler 
yapmaktadır. Balkanların ve Ak 
denizin İtalyan hayati sahasına 
terkedilmis olması da, mihver 
devletlerinin Avrupayı nasıl pay
laşacaklarını ve kuçük milletleri 
nasıl kendi hesaplarına çalışt!ra
caklarını gösteren en güzel de

Talıtada.n tank kolları 
'Moskova, 26 (A.A.) - Bir Sovyet 

lcblılli zcylinrle miıhlın mlktnrda 
z'ırhlı kuvvetlerin hücuma gcçtiklori 
z::ınnını vermek iizere Alnıanlnrın 

i\'Toskovn civıırmda tııhtaclan tank 
koll;ın hulundurdukları bildiriliyor. 
Alman Faşist kıtalnrınrn bu gibi hi
lelere mtlracaııt etmeleri Hus cephe
ı;inde fazla miktJrda hücum arabası 

zayi etmelerinden neri gC'ldlği ve 
bunun ayni zamanda Sovyet l<ıtoları 
tarnfından wiidafmıda gösterilen az
mi isbat etl:l:':t belirtilmektedir. 

Sıımara, 26 (A. A.) - fstihbıırRt 
r.ervlsleri şefj rrıuavirıi Lôzovskl, Ma
reşal Burlienni ve Vomşilof'un yeni 
ordu tar vücucle ~eti rmek iizere bu
lunduklarını ve bu orduların yakın
da harekfoı,, ;.,ı;rak edeceklerlnl ı:;öy

lemiştlr, 

Londra, 26 (A. A.) - Başvekil 
Churchill, Franı;adaki hadiseler dola
yıslylc beyanatta bulunarak "giinah
sız insanltır iizerinde soğukkıınlılıkla 
tatbik edilen bu idamlıır, bunlıırı em
recleıılerin başına Icliıl<et getirmekten 
haşktı bir netice verrniyccektlr,. de
mi!(! ve şunları ilave etmiştir: 

''Şimdiden sonra bu cinayetlerin 
cezıısı bu harbin en büyük gayretle
ri araııına sokulmalıdır,,, 

Belçika toprııklnrında Alman subay• 
lıırı i\ldiirilldüğiı tak<'!il·rle sııyısı tak• 
riben 400 iı bulıın Belçikalı siyasi e• 
8irlcıin, öldıirUlen her Alman içi~ 
beş esir hesabiyle idam edileceklerı 
Alınan rnakamatı tarafından Belçi -
kalrlııra ihtar edilmiştir. Sırbistandt'l 
da tenkil hareketi ayni derecede şid
detlidir. On gün evvel olen bir Al -
mnn askeri içltı slizde komilnist 200 
Sırp id:ım edilmiştir. Üı;U kııdm cıl
mıılt üzere se~iz kişi de knnunrı 1-
kırı olarak ıl~h t< ~ıdıklarından do
layı idam erulmiiler<iir 

"Ru !.ıra 1 tedikleri malzemeyi gön 
dermc-yi v, adett k. Şimdi, şu c ·hetl 
unutm '11 lrvız ki, nC'tfce itibariyle, 
muttcf!kleri~'zin Zilferl, Btlyilk Brl
t rıy, yı na111. ğliıp olnnk muhafaza 
W;nckten ıb.ıret kendi zaferimize 

bıığlıdır . ., 
Birinci Lord, bu sözleri, garpta 

ikinci bir cephe te~ı ini tst yen mU
nekkltlerl kn tcderck öylcmiş ve 
"muttefikler !çın b r tc-k cephC' var
dır., diyerek sözlerini b.tirmi,,tir, 

• 

lildir. .. AA&:..:ı.a.a.-. ... - ........ 

* Londra, 21l (A.A.) - Mosıcova rad-
yosu. Kızılordunun organı olan "Kızıl 
Yıldız.. gazetesinin, son yJrıni giln 
zarfında Alman ordusu zaylııtınm 
:rno bin ölü ve yaralıya baliğ oldu
gu hakkındaki haberi neşretmiştir, 

Failleri bulmak için 
Londrn, 26 (A.AJ - Vlchy ojan

sınrn Paristen aldı~ı bir telgrafa gö~ 
re, Alman i§gal kumandanı General 
Stuelpnagel, Fransadaki akrabaları 
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Fraasadakl 
Ha•ıeler 
1 ordeaux'da bir Atman subayının 

öldütülmesine karşılık olmak 
tlıere. bu suikast hareketiyle allkası 
olınıyan 80 Fransız birkaç gün evvel 
Alırı8ııtar tarafmdan kurşuna dldl
ftlittl, Dün Alman kaynaklanndan 
lelen. bir habere göre diler 50 l'ran 
llZlll kurtuna dizilmesi, .Marepl Pe
t-.hı ve Amiral Darlanın bu meaele 
1_.~•kl hitabeleri netlceal \'e H1t
--uı lQttu mahsusu olarak, ~ u
~ bu suJkaıtı yapaaılanıı mey
- dtantmuını mümkOn kılmak 
~le birkaç g(ln geclkUrllecek
..._~Ahnan 117851 mahfilleri bu sui
-.u )'apuılann, Alman - Fransa: 
llllnaaebetıenni ve Avrupa i.şbirliği-
111 h-.ıa71 ı..tihdaf eden hk ecllebi 
~ Aletleri oldutwıu söyleınek-

la Mci11e, bOton d011J'a'1 heJeea
._ lltlrnıit n Naalztne kartı hOcum
:::. llddetlenmesıne vesile teşkil et-

~ MkOmetinin Dahiliye Naıırt 
..._.~- n1n tallmat alniaıt ü:ı.ere Al
~ tarafından Parise catt~ı 
~ '!eren Londra radyoeu, manm 
::~ tevkif ve tıecziytsl için :.::=::: ltbirliji yapan Viah7 hO
~~ • l'ranaıa milletinin son 
~ de ka7bettiiini aö;rlemek-

.thf radyo, Rlom davasmm tall
ldlıl.L ~- bu hldı.e lle alAkadar ı&r
a.~. B'l hAdise FraMada büy\ık 
~an U1lhdmtılf, intikam hls

keaklnleştirmiştir. Nant.. teh• 
halk; kurıuna dizilen 50 Fran

lmleri yazılı olan lı.t.Ji, ge
~· ı.;,,ıe ölenler için dikilmlı olan 
~ ciçeklerle beraber k01J1ltıl• 

TAN 

Panama kabalı Uıerindeki bentlerden Miraflores havuılannın tayyareden alınmış bir resmi • 
Resimde, bent üzerinde dolapn Amerikan tayyareleri ıörülüyor 

n (1) p K 1 lar. Bu projeleri ancak 1946 da hakikat 

Panama iti Franaızlu için büyük anama ana 1 olacak. O zamana kadar Panama mın-
. · talraıında bir badlae olınamaaını tem -bır akandal olmuıtu İk buyuk ik ne sayret edi1orlar. Barleı k Devlet• 

lfet: Alkol ve urı humma ameleh:ri Amer anın 1 Panama kanalını kendi filoau içın 
ve miıhendiııleri . kırıp . ıec;irıyor, ne e~Jet altında ıormek dlakaadıylr 
Pari~ten ıan_denlen ıı•rk~le lcr. ne Can Damarıdır bir b••ka tedbirler daha aımıtt•. o da 
sıhhi heyetlemı naeihatlerı P ra ed şlmdıki havuzlardan bir mıl kadar i-
yordu. Doktorlar tedav ı ne koşt~k lerde sırf don nmasmrn ıreçmea.ne 
lan hastalana vücatlan üserine. yıgı- tahılı edilecek yenı havuzlar vapınak-
lıp kalıyorlardı. v Asırlardanbcn Qlü• Amerlkalllar Panamada ı.. baı· tır. Koııare bu iş için 277 mil)'on do~ 
mün ~kim olduıu bu mıntak dan ce- lar tahıııaat kabul etmlı. Buciinkii ha-
k!Up ııtmekten ba ka c;ı~~r yol kal- !ayınca ilk it olarak bu mınta- vuzlat Queen Mary ile Normandie'dt'n 
mamıştL Fr nıızlardan once İıpan- kayı eıhhat bakıf'\'lından dllnyanın b ka buılln mevcut blitün &mıiletin 
yollar da ~Jni fellket ile. ~a1"11la1mıı- en H(ilam bir Hhaaı haline cı•· ır;:~ebileceti bir bU)'llklUkte bıılunuyoı·, 
lardı. Eakı Panama şeb ının mermer- tlrmlıler ve iki denlııl a)'nl eevl- yeni havuslar ıae bu iki ıemiyl ve bun-
4en )'az,ılmrı büyük bir tiırbes:nde. du- yede blrlettlrmek H\•ına daya. lardan daha büyük Y pdacakları da 
varlara uıH otuır lradar ıütun llıerınde nan Fransız pllnı yer(ne, kanalı içerisine alacak bir biı1ukliıkte olaca~ 
bir cok ilmler hakked imişti. Bu lev- denizden 26 metre yUkeekten Jtakat bu da iltikbale ait bir il. Dahı: 
baların altında: "Litın ııayret ve ta- cıetlrttt yeni bir pllnın tatblktlta yakın bir saman içinde Amenka ı -
banutıülilııün . •erefli kahramanları,: ba1lam11ıardı. Bu it. 10 •n• eUr· llbb bir ihtillf Ue br1&l•fU"U Jraıuılı 
ı6ırleri Ybdt ıdi. Vatan içıin ıayrtta dO ve ı-anama kanalı hOlya• nasıl miıdafaa edecek1 
ve tabammUlll hasta yatalında olm•k- nihayet bir hakikat oldu. 
te 1*lan lıpanyollar ic;in bu çok ha· 
tin bir tebcildi Sonra, bır ııun Fraıı
aular çelıılip ı"ttılrten ıonra, 1904 se
nesi 4 Martında Panamaya bir düzine. 
mitral7ozun ba,ında bir Amerıka Ge
nerali ııellyor ve kendisini ltarsılayan
J:ıra: •Ben ba, doktorum ... , Dıyorda. 
Tatlı nasihatlerin, bir yıftn ı1 rküler
lerin yapamadıgı ternlsJik i derini i•te 
bu mitral1özlti ııhhat heyetı aı uman 
iç~nde becerlvermiıti, Doktorların 
vercliji emirler şimdi hemen yerine 
ıetiriliyordu Bir çok binalar yakıl· 
ftul, :rakılmıt, batakllldar kurutulma., 
haıtaltk lrayaıakları kokUnden kurutıal
mu•tu. Altı ay sonra biitun bölgede 
bit aivrı.lntk lralmamıttı. S rhoşlar 
hemen yakal nıyor, hudut harıd edili
yordu. Her tarata fil treU sular dat1-
bhyor, kanal atolyelerınin kapılarında 
11kr kontrol yapılıyor, amelel .. r bırer 
birer aşılanıyor, kanları tahlıl "dılıyor, 
~lar llelmD azaldqtınlı:vot ve sth 
Mt fiti olaü)'anJara it ver htıiyordu. 
Netice: 1917 ele Kanal mmtaka11 aı!ı
hat bakımından duny nın en ııaibm 
ıahaaa olmuştu. . ,,. . 
Amerikalılar işe başlayınca başka 

bir temızlik daha yapmışlardı: 
Fransızlann ne kadar iletlerı ve ede
vatları varsa hepsini çUtUle ~ıkarnu,. 
lar ve yeni mahıeme ile iıe buşlamış
lardt. F'raa11•lann hazrrledıkları pli: 
na selince, ıtır it ona kltıt •epetlne 
atmak ol111•ttu Arner kahlar iki deni
•i ayni seviyede birl .. tırmek uauruı 
dayanan Fransız pllnı yerine k nah 
denizden 26 metre Yilbekten ıec.Iren 
kendi pllnlannı tatbik ediyor, on se
ne içinde iıi bitiriyorlardı .. 1914 Bı
rinci tetrininin 10 unca eünu Amerılla 
ciltnhurrelsi Mr WıllOD un Waahını
tOft'cla baıtılt b r elektrik cltlinaeaınin 
verditi cereyanla ıon mania cbı diml
lblde hava11l ac;urulnnıı ve iki Okya
naa birbirine llavıaıtunalmuıtu. 

r Yazan: -·) 
1 Faik Sabri Duran İ 
·-·--------------------------arasına kurulmuı Wr 111 lrlprllıline 
benzetilebilirdi. Atlas Okyanusu tara
fında ıiıtüııte sıralanan iiç havuz, ka
naldan ııeçecelı: ıtmileri 2t metre ;vtılt• 
ıeie çıbnr, bura11 Gatun bmciidir. 
Kanalın öbür ucunda Pedro Miıruel 
ve Miraflorea betıtt•tlnden ... it :pine 
ıiç basamaktan indirilen ıemlltr Paıt• 
fik seviyesine 'lanhıt ohular. Her ha· 
vuzun uzunluğu 310 ve enliliiı 34 me•
redir. Havuaları açıp kapayan kapılar 
ıse 7 iradem lralınlrfında ve 65 metre 
irtifamda ... Kapıların aiırhiı 350 ile 
730 ton ara11nda deiiıi1or. Ba kapı
lann acılmaaı, b,._aı, havulann 
b riDdeıı atelrine PCflmfff lllClddetJerl 
de dahil olmak tbert bir Oirpnutan 
kanahı siren semtler 1 saat toma ti
teki Ok7an11aa secrnıı bulanuyorJar. 
Hem akı .. cak olarlaraa bu müddetin 
altı uate indirılmesi de mümkün ... ••• 

BirJqik DnJetlerJn Adeta cancb-

*** 9unan için de pek çok ba:ıırbklar 
yaprlmııtır. Kanalın marı.. o

labileceji en buyıik tehlike ani bir 
hava hücumudur. Kanal açıklarına ka-. 
dar nasılsa ıoltulaverecek bir tayyare 
gemisinden kalkacak tayyareler kendi
lerini ateşe atmak fedaktrhfını ıh
tererek kanala sokulur ve havazları:ı 
çok nazık mekanizmaamı, bunları i1-
leten elektrik untraberitıi tahrip ede
bllirlenı kanal iıliyemez bir h3le ııc
t~U.bilir. ~u mllhalrMk lrı, dü -
man bu rqıntakayt i11al ederek kan lı 
kendi hesabına jtJetmiye tqebbuı ede
cek deiHdlr, onbn arayacacı, kanalı 
Amerikanın istifade edemıyeceii bir 
hale ıolrmak olacaktır. Bunun ıc;in hıc; 
bir diışman ııemıılni ve ta11are fıloeu
nu kanal yakınlarına sokmam k llzm• 
lıte Amerika en evvel buna hazırlan~ 
aıuı n AtlantJkte ateclenberi kendi e
linde hlıuwı Ktbadaki Gıaantaııanıo 
toe Pıaerto Rlko ve cınr a"8Jard ki 
deniz ve hava flılerine ıllYe olaralr tn
Jiltere ile yaptıfı anlatma mucibince 
lnsüiır adalan iiırer'nde mühim fiıle
meydana ıetlrmiıtir. Sa ıaretle ki 
şimdi KGbadan Cenubi Amerlkada lnv 
aUis Guianasma kadar Xaraylpler De
nizinl battan bata lrapıyan blt müda
faa hattı ba taraftan ıetectk dUtman
Jann rotamı kesmlı bahınuror. Pali
fik cihetinde alınan tertibat bu kadar 
ltıav•etli delil ... ÇUnktı Panama önün
de uarup ılden enıin deni.ı en iyi 
mlldafaa hattı u71lablllr, Bununla be
raber bu tarafta da Panama lıörfulne 
aerplli Naoı, Perico •• Flamanco ılhi 
adacılrlar çok '7i tabldın eclilmlı 1*lu
nıayor, Hatta bandan llr Lanclee 
lldnd Clban Harbi batlamaclan enet 
senatoya yaptıiı bir teklifte Paaifık 
cibttlılde de kanaldan 1370 md meu
Ceye kadar btitün adaların Amenka 
tarafından satın abnarak tahkim edıl
rnelerinl telrlif •tınltti. 
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( SEHIRDEN RöPORT AJLAR ) 
Marifetli işçilerimizin 

~~ TAKViMDIN 
~ 8iD YAMAK 

Antika Merala 
1uan: VLVNAY 

Yaptığı Eserler A nıııta eaa satan dilltUne1lar
da .urat bir k&MI! 

)ifli tramvay atölyesinin iç ve dtf manmrası 
ıı üncü araba - Eski ve geni tramvayla; 

- Ah Be7 m, mal yok mat. Sattı
ğımız bir canağıll Jet n• b .. kaaınt 
de il, t klid fli bili k0yarnıyoı'\lz. il~ 
sclA• b r satış\an blraı 6tebert dütCl• 
ruyoruz; ıki g(ınon ıelnde müştetisl 
çıkqor. Ne fıyata olursa oltbn, aılı• 
yortar. Mal eltlpres, dQkkln da ... 
t syon. Gelmui De ı tmeel lılr olu 
yorl Buna mukabil tlmdJ art1k bet 
evde bır vıtrln Yar, DOne kadn: 

Tramvay idaresini,, Şişti atel)'eainde bir ~ hakkında 
muharririmlte izahat vetillyor 

- Aman nedir o yalclızlaJ't llBW
mu , lptkltrl Dzillmüı tahtôımalb 
yuva ı kollukl r ... All h etmeeln; e
vıme aokmam. 

' D{Jen modern kadmlar; ttrndt 
- Bir LuYi Fillp takım aldun, Cle.. 

rulecek te:r •• 
Dtyorlat Ye m flrlerinl beMl8 

alonl rmdaki vıtrınlerın n onOne 16-
tUrerek: 

- :Nasıl' Şu Ceım - i - tJülbQl ıet'
bet bardaimı belendiniz mı? Kena
rmda belli bet rsız bır ıııçratmaaı var 
Böyle olduiu ıç n ııncak ıkı ;mı .ut 
lıraya alabildim. Yoksa stı lçlncl 
dort yür. lira eder. Geçen ıün antika
dan pek lyı anlQ"an bır tanıdık, bu

- Harpten nvel )'eni bir tramva1 nun satı m Çefm-i-Sulbül oldulu U 
arab ıı almak, eski b r tram•ay ara- söyledi. MalCim a; bu çeııt de Vene
b ımı ııler b r hale ko7111alltan çolı:, dıklerde vardır. :f'aklt parmaklanıı 
hem de tahmin edemiyecelinız kadar t,.ma yle anlafı1!7or; Venediklerde 
çok ucuzdu. B r tramvayın tamir'n• bir htlşunet var, bunlarda ise bir 7"• 
urfedılen para ile ılri tane yepyen mU$8klık, bir ka4ifellk hi1sedll17or 
tramva7 ahnab lirdi. Halbukı, ı mdi Halknnızda antika 8f)'a merakı b 
malıreme o kadar pabalıla,tı kı bu es- nevi "kadir, kl)'ntet bıliş,. olclul\I 
iri t mnylan 1enıleıtırmek bıze i• için, bu heve l memnuniyetle karp
deta bedava araba almıı kadar ucuza lamamak kabil delil. 
mal olu1or. '-'-et n 

_ Malzemenin pahahlaıtıiını söy• Tilrk zevkinin bu tn019~ n-
lüyorsunuz, sonra tam rın ucuza mal muneleri evlerimizde 1A7rk olduklarl 
oldutundan bahaediyonanaz?.. hürmetle muhafaza ecbliyorlar. Attdt 

- Pahab~tan nıaluıne, Avrupadan "EdırnekArl., bit kawkhık, Beyko-
blr c;lknk,,.. .1.uL'-"-ı Laclar baa t rö- ıelen malaemedir. Biz dlqıl, bandaJ, zun bir kandill; Y şirri bir kıhe.k b-

- .. _.... a ha ı bii Un ına1z i u zası; Bosna aaraymm kabartma ~ 
rtlnen ~tll Tramvay atll7•ind•:ri~ " pae r '' t emey ı lü fenerleri; Gördes hahları; L6ctlt. 
Bir tramvay aralııuml en kiiçilk cı- 1 ıördlitilniiır tesılblarda yenıden :va· 
vatasına kadar a8lrlp Jerılte78n iN a- I pabill7onıır 16ktuttlmiiır fU ~abalarra Mucur aeccadeleri; kıymeUerl IGn• 
tölyenin içi, dıtı kadar bult delil. da dlnslll, bandaj ve 1&1eıı var. O den ıüne artarak elden ele teda\'Gl 
l1Ç1leri, -teaılblarımn bqlarındıln •7• j halde ma1aemt ibt17acımu yok de• ed::den bu merak erbabı pelt u
nhnca bize ne kadar mfltevua söati- meldir. 
ltUrleree ıö•iikalinler- mabaklrak iri &afrlden Avnapadan lurll paraya ce• dı, Ve kollekai7on 7apanlar tnuat• 
..ı,ri u bulunv blrer ka71Dettitler ve ürdllimb b r somuna, burada yapar- yen eva toplarlardı. MeMJA; merhum 
enıeklerinl blrlettlrinc:e 7oktan .. r •- uk Mlfan liri kuru .. mal edebılıyo~- Reşat Fua\ bey en Z17ade Bohem ve 
den bir kudret barilraıı ıiatermekte- du. Simdi barada 3 lcunışa mal ettı- Saks e yaya ehemmiyet verirdl; Ba-
di l limıı ııomuna Avnıpada 30 kuruı da ı ı Efendı ile Rıza Pata bütün &nnr-

r er. ı ... .._la ••--'-' ki ki•-... 1--Buytllr uısayt memleketlerinde re- veraea ua mıyonıa, lerınl ve serve......... es --
fabın eon mertebft ne eriıtinlecelde· 11 * * vermı lerdi. 
tinden flphe olnu7aıı bu elleri mari- lir köte7e yıtrlınıı aaç parçaları Bunlarm haricmde olarak 
letli inaanlar, lnırada karınlarını an- cam krnkları, itrı bltru dem r· e )'a meraklıları tMk azdı. Onlar 
cak donrabilecek bır para11a salıtma- ler, bekar kırpıntıları, tel dökuntülerl, h117et bir alını satım ve kazanc "*• 
lanna ratınen lhldretlerihift çok fev pirine talaflan sördfbll: sıtasr eibl telAkld edılb'ordu H ~ 
kinde it 7&PlJ'O lar -•• bit de nıllba- - BUlllar ... 1 Dl.7• IOrdum, çôplüll k, bıqün i7le delil. Memleke~ 
llia •edltim• lnemnamat rica .. ,_ mil bara•f de kıpıeW antika mallara clddell 
rek a&:v~ Jd- bin dat manaan•ı - Çipllllı ol.ar mu a bqim, bunları düfkün adauıtar mevcut. KetMtfal...._ 
Ue blr cılrnlrcı cltllrlrhı hdar lıaaı birflrtirlr eridr, kfllce ballne koyar müaaade almadıjmua çin lambı1 
ltirinen atolyelerh1de en )'etılal a satarııı Burada bır nokta \: dar kil- lıyemıyeceğlm b r zat bllltotUZ 
:rallık köhne tezılhları He JePJeni ı çülmüi bile olı !>ir dem r pa c;aaını kend nde mevcut ev• bflttbı bir 
tramvay arabaları >:-~'P i1letl7orlar. bir bakır zerresınl atmayız Bunlar bir tarlhi önünde hUŞtl ile ellltecek lal• 
Demirle afacı birbırane elrleyıp cııı kı:tmettir Baıka dıyarl nla odun ta- dar kr)"nıetlid t Mesett d~ dd 
padişalımın s birli hal ıı haline koyan laıından ekmek yapıJ,p a tıldıııı de- nüsh o k •re l &eç9l ldtıl• 
bıı adem ojullan: wrde yafı)'oru, israf edecek zaman bm biri Brltlt Muıettm ele ilt, dllwt 

- Bııe. df)'Ol'lar, dd cliqll, dört mı bu •amanP Demir ... fal nmakla, ba- de ond dır. AIC ~ PatM 
beındaj, bir de .... verıniz, else iste- kır hurdalatmalıla vaaflftdan bır ,e, takd nı erled it eter1 ondadır. DalMl 
dliiniz modelde, atedilln ır bacimcle. kaybetme&. &rlt lıp k lolar aiırlıiında buna ıellnclte kadar neler, nem 
lıtediilnız aıi atte yepyeni bir tramvay hır kulçe balıne pttrıllnce yane e9k.I yoktur. 
arabaıı yapıp verelim, Dinıll, laandaj kıymetıni alır. Biz de meseli bir bam v kt yle tıadlr .e kV1Mlt 
ve taıe de yaparı• ama, bıanlan yap- külçesi satıp yerine bakir tel, bır dd- a ııe tıklan tıklnn dolu o181l M 
maya 11)&hıu. teı:ılblarımıa 1ok. mır kulçeai satıp yer"ne demır çub~ leket, bir takını kit uplt ımtlltab-* * 1İ alırız. Nıye kaybedelim bunları?., larm h mmetleriJle Avrt.llM heabm& 

9en Şişli tramva1 a«ilyeııinl ııez- + + + olarak aenelerdenberi mütem~ 
diiim zaman orada otomatılr Bit baıka kciıede birbiri üzerine boşaldı. !!skt konaklan tcln•lllll ,.... 

kapalı trm•ayların on dördtlncıiıd iıtlflenmit 11izlerce tencere yet şmft ne•adlrle kape kapam .. 
1aprl17orda. Beliti Mr hafta, on ııun yilalerce tepai dllzineleııcı çatai, llaşılt, :takıp kOl eden yantanları da un• 
IOnra sefere c;ıka.cak olan bu tramva- lncak, aıirahı, bardak, tabak n buda manıalı 
71n yttll malı otmwo ikl Plrt•ıı var benzer ftlutfak et)'nı ıordtbn Orta· Buna ralmerı buıün hA1l lllertkJı. 
Dintıli ve bandajı Uat tarafı, ıa ... ı da ne ınıatfai• ne de lokantaya benzer Jatt tatmin ldeeet eaınııt ...,..,.._ 
de dahil olduiu halde Şiıli atöly•mdı bir ıey yoktu. Sormaya Jiızum kalma• bilındi ha7rM ddi.la:ek bit ~ 
79pılmıı. burdalatmıı Hld bir tram- dan izahat verdiler: Fakat ne oluna olsun, bDh•a W. 
nym şasesini aökmltler, orta1111clan - Bundan sonra iıc;ilerimize yemek ze at bU nefis ..,anın Inmd•' dlO 
keamitler, kantarma yapıp uzatmıılar vereceiiz. Hazırlık yapıyollU. .S. 

0 
kadar llevcllll aı..ı \fili' ti, lu. eda 

ve upuzun bir tramvay yapmı,lar. ııorduiünuz qyadan b r klanı Aksa• l art• Jld IDlte -~ 
At6l7• h•rlnde "Dtnaadet tnlll- ray, Beı ktQ depolarttıa ı&ndertlece• ne abar tıUertne dO~ 

vay firkati , 78Zı•nı •e ilıl tarafı ka• b r k anı da baradakı itçller için kıd- bıkı i.lıaııCllrlJor 

::.,:!r ara1:~~10:;~ir :!'~Ki lanrlacalt. Vatmaıundan llputıedehıt Bµ inatuı tniİıt bir k1lftethı nftl-
, .. kadir bfltfln tratnvat iıtellerı, u talın ıına lfaı«Ur 

INnları aöküyodardı dan pniıaa War Miıia atiqe _. • 
- Nedir, bwılar1 Dl'e 10rdam: leai bedava brmlarını do:raırabllecek- _._.._ .......... _ • ._ ... __ ... Dört uır ıllreA hlllyatardan sonra 

bir milyar clolera ve on blnJerce in
aanm hayatına mal olan Panama ka
ult artrit bit hakikat olmuıtu. Kanal 
Atlu OkJ&ntaıandan 9ii:rük Okyana
• ıeçccek 7Uk ve yolcu ıemilerinln 
.,.ıun11 IOlt kısaltıyordu Fakat kana
lın asıl ehemmiyeti Amerika Birle k 
a-Jetlwl iflncl. Medllelıedn illi Olr
J'llDP yüzünde bulunan kıyılarını bir
birine .._,h,_ •e At1aadJr vt PaslfUı 
ttnanmalannm ıcabına ıore bir Ok 
fanaıtan 3teldne ıUratle ıeçltdmeailll 
ttnıın edltorda. K nal iki Okyanm 

man olan ba kanalm, bir harp 
zuhur edecek oluna mubafua Ye mU
dafaamıı temin etıntk mtthlm bir me
sele idi. Amerika buna senelerdenbe1"1 
hazırlanı1orda Avnıpada harp at .. l
nin patJama11 n slttllrca 7a:raımeıı il
zerine bfiklınet daha bir cok tedbirler 
slmıya mecbv otmqhl, Kanaldaki 
biıttin havular cm olarak 79pılmıı,br. 
Sulh •amaıımda banların biri ıtdeıı, 
öteki salen ıemUere açılırdı. Harbin 
baıındanberl :valrua Mr taraftaki ha 
vu.zlar kullanılıyor, ötekiler acele bit' 
ihtiyaç icin ihdyat olarak uJdanlJOJ', 
Ameribblann ceklndikleti ,ey kanal
dan seçecek ıemilerden birin"n ken
diıini bu ha..azlardata birinde battra • 
rak yolu tıkaması lhtimalidit', Böyle 
bir sabotaj hareketine meydan verme
mek 1çin bütün kanal mıntaka11 sıkı 
bir kontrol içinde bulundurulur. Ka
nala siren her ıerni, he!Daı aılı:erl i•
ıat altına alınır ve biitun yol üzerinde 
nbbetçiler en afal: hareketi bile ıöz
den kaçırmamrya cahıır. 

Fakat kanalm bir düıman tarafın. 
dan i•lemez bir hale ııetirilmeai kor
kusu o kadar btl7ik ki Amerikalılar 
Atlantikte a:rn, Paaifikte am birer 
donanma balan411nbay~ huttJanıyor-

- Şirketten kalma atlı tramvaylar, ler, lateclik ki: Biıtün bir Pııii 117u 
Bu uzak üslerden baıka kanalda da dedıler. Bunlan aoküp rik araba11 ya- üzerinde, ar-ba tekerlekleri ile bera

hazırtıklar çok artttnlmıı, ailli tana- pacatız. ller ainirlerinı de firenliyerelıı ıeçiren 
re dafl toplan Jerlettirllmlı, Panama - Nuri otarP Blelrtrlkli trulftJ ttam"7 itÇlll1Jr, ralnıı elin& ve ko
arazlll i('erıinde kalan ıık ormanlarda dan, beyıirİi tramvaya mı doıteceiiz ~ lanu defll, kafasını da iıletip c;alıtan 
bava Uıleri teaiı edflmi,. Aftlerika - Ha:rrr efendim, ne münaeebet" .• atbb'e amelesini hiç deiilse midelerını 
cilıtlharreiıi Mr. Rooeevelt'in arasıra Motör koyacaiız, yine ellktrllıli tram. dtıılmnelrttn kurtaralım ve onlara min 
Panama ıulannda ve Kara:pipler Deni- vaıt olacak. Acızane bötle marifetler netımıu ıunar gibi bir t bak srcak 
zinde balık avına '11anak idetidlr. Fa- yapabiliriz yemek ıunmaktan zevk alalım. 

NUMAAALI ODA 
YAZAN: W.allaotl 

h~ "~tyn carnr g~rmek fazlaca mı çektin? Dedi. 
~~~ do,inilı ıfbi 86ale- Dinle Emamıel, ojlunu çatır' Vaz !!:!$ ~ John burada rfttsm? Jeçsln. Suratma taktılm o a kınlık 

a.--:_'"ı , buradaı bltbltimize maskesini fırl t, senınle kar ılıklı 
buf ~ Jfe aman ıeldln ~a- saçmalamQ"a vaktiın yok, Sen Jeff'ı 

- ~ çajır, vaz feçıln; km da bu ıece ıe-
lt~ ~ llloMa :rapmlClfklarr Jtm risln ıerl7e evine ıönder. Yoksa ben 
~ · ~ ~ konıpartiman bulalım ılderı her te7i evvelinden ahırına 
~ ~ da una lllSy~ kadar haber veririm ha.! Anlı7or mu-

-~• sun? 
1111 ~ _. Kittin ,.oba? GOr.el - Ne dernek lstedijinl vallah an-
~ '-e -..,adalı muıanet de lamqvrum, Bana l>ir Hint masalı mı 
~ anıa Peterin eslddelJ okU7Q1'8UD? Haql ojlumdan bame· 
~ ~ Ucurumdan llflllı clJ7onun? Oilunı ... 

-..: *'-~ ttb1l ltJt lil- - llGaQ ıı-. plaa, ben tana Pw-
~ -.ıraı. ter'in kızı ile b\l80n evlenen otıuı:ı 

lhıC!e ~ ~ '9'e!tnecli Tren ıe- l.U ~'den bahMtiyotuift, Senin 
tim ~ mevki kotnpar- ne taPlftak ~ anıocmun. Pe-
leert ~ actı ıtrnanuell WClen. lntllr.arn almak istlt'orsun. 
de. ... ~ 1:ıa:::: Paraa • yoba beıt- pekAlA, intikam almaJC lllti7onan. 

Ö9llli ı...-._ -...at ufrat. amma bu kızın ne kabahati 
bırak, ~ - ~ \r81'ı tu'ftYl var. 8en, blıka ttrıda hıncuıt llılUya 
fırsat ver...-.~ ~ .., 1aııaı 'it çalıl. 
~~· • - Krz kendi istedi de evlendi. Ba-

Sen Londraya varır varmaz dOlru 
Charlton Hotel'lne ıit, Orada iti ot
luna dobra dobra anlat, O ıen n ta
limatını kabul eder. 

- Sen benim talimatım diyorsun, 
lAf oyunu yapıyorsun, çünkü veril
•utap wıaaq ıuwrrsı uJIJı»ıSJ ıuısauı 
senindtr, PekAIA ben istediiini 7ap. 
maasam ne olat'ak? 

- Gıder, haber verir, :vakalatmm, 
- Onlar evli be )'&hu! Onları na-

ıl a~I Duru atı karqa bo7a
yabWnın; fakat Misia Leue'yi M11 
kaııe'7e döndilr9meuiıı ki. • • 

.AltKASI V-• 

,1-----~ 
SARK 
' SlNEMASINDA 

IALIKÇININ 
KARiSi 

~ ':. .__ bqretlerin en na net Hem evlenme ale;rbine bir 
rada ta-::"t --. JC1bım7'nln 0 11• kanun yok a? Oençler sevlıım ler, 
7t: ·~ .... 911 ;roktu Johnn;r- birbirlerine v1rm11ı r malitm a, o 

_ 1'e dııı........ • yapa 119\ 1 ko l ılır, l:ınlalsf% b _ ... ..__ 
rum Ba ~ '8tectıllnl aıalaın~ - limdi dinle Ta ndtlın vazltet dev~ rft.«;:-..,.~e 
lılla? l'ılederıt ,,~ta venyorsun. Re s6kmez Onu kaim kat na bir d fa ,.••••••••••••111' 

·~ 40i0nde kafa71 kOJ'. Eier evlendf1'e, bırakabilir. , 

kat bu balık avlarından aeıl dlabat, - 0,tıt&r .. nı,. efll'llttilllU., ıiıa- Soltl le.ESLER 
kaıW civarmdalri doet cilmhurint ri- dl,. llaıclar bunları 1Man41aP cali ile buluprak kanalın müdafaatı i- ___ ;.,,,;,. _______________________ _ 

Cin tedbltlcıt aı1-1t Oldlfwlta iddia e
denler ele nıdır. 

(1) IUrltıcl )'Uı 20 lllıtıfriıı tarlbll Tan'da 
ılımı ıtır. • 

CEMBERLIT AS 
Sinemasmda 

29 flkiedrln ÇARIAMBA lilnü 
nıuhte.em •bllnlllt ... GOi ka· 
maşbrıcı... OUzellltf ve san'atın 
tam lnlnut7lt< 181'8Utlı bari• 
kaya velhasıl ,J)U ııene Avnıpada 
birlııcillii kazanan ve her 'er
de marta aylanıa devam ettirl• 

ltn ---iliz fabeleri 

OPERET 
VIL&.V F'0 .. 8T ve MA .. IA 

HOl.8T'un emulalz muuzarıt 

tah ... rlnl g6rmlya hazır olunua, 

ls'l'ANBm. ldl.IDtn'.SJ 
şmttR 'l'IYATROSU 

Gfladüz ~S,30 da. 2o,IO da 
Komedi l<•mı Kibarlık luctalMt 

Sineması: Bu Akıam 
Oıııtde blr kalabalıkla temelinden 
çatraına kadar dolacakhr. 

Hatırlardan sllınm~en 

HILDE KRAHL 
"ARABACININ KIZI" 

Filminin Yıldızı 
BOyUk Atk romanlarının, bUtUn 
h•1Mltı va ıuı lto ... ııl'tfll , ....... 

fll9"lert11 eti ...... 

i SA BE 
Şaheserini : S 1 S 

81M1tt.-nda tu lklnel aa,.r 'il· 
mlftl tM•lala ltlt eH'lt kUlretl il• 
oettlatt.,..yot. Hayatı ve etil• acıldı 
bir llt' tlzllytrı bir lar M11ı ••• h9· 

iM blı' tevfl... llr llfltılttırftal. 

evvelden ayırtabilirsiniz. Telefon : '9389 

&ONUL ESRARI 
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in idareli 
LAIBI 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu llônları 

Betıer adedıne 4 kuruş :fıyat tah
min edilen 47 ,900 adet llmon alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/10/ 
Ml cuma günü saat 14,30 Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komlsyo
nundJ yapılacaktır. İlk teminatı 143 
lira 70 kuruştur. Şartnamesi komls-
70nda görülür. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(311 - 9224) -
1583 ton 1Avetnarin kömtıril nak

leftlnlecektir. Açık eksiltmesi 6/11/ 
Ml Per&embe günil saat 14 de Top
hanede Lv. Amirhii satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda görillUr. İsteklilerin tek-
111 edecekleri fiyat üzerinden yüzde 
)'edi buçuk kunlf ilk temlnatlariyle 
belli vakitte komf87ona gelınelerl. 

<323 - 9358) -
51,400 adet erkekli dişili alQmln

J'\lm bilyük çadır kablosu almacak
br. Pazarlıkla eksiltmesi 31/10/941 
Cuma günü saat 15,30 da Tophıme
de Lv, Amirlill satın alma komls
JOllunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 1023 lira, katl temlnptı 154 lira 20 
kuruştur. Nilmunelerl komisyonda 
ıörülür. (322 - 9357) -

Beher kOosuna 188 Pıruı 80 san
tim fiyat tahmin edilen 12,000 kilo 
pamuk çorap ipllli almacaktır. Pa
:ııarlıkla eksiltmesi ll/11/941 Pazar
~ g(lnQ saat 15 de Tophanede bt. 
Lv. Amirlili satın alma komisyonun
da npılacaktır. İlk teminatı 1519 li
ra 20 kuruıtur. Nilmunesi komisyon
da ıörOlür. İsteklilerin belli vakitte 
komfs7ona ıelmeleri. (321 - 9356) --Sah pazann~akl ambarm tamiratı 

1rapah zarf)a eksiltmeye konmu~tur. 
İh-1esi 12.11.1941 Çarşaı!ıba günU sa
at 15 de Tophanede İst. Levazım A
mlrlitl satm alma komisyonunda ya
pdacaktft". Keşif bedeli 27,376 lira 8 
kuruş, ilk teminatı 2053 Ura 20 ku
nıetur. Ketfi komiqoncla görülür. 
Taliplerin kanuni veslkallrlJrle tek
lit mektuplanru ihale saatinden bir 
•at evvel komisyona vermeleri. 

(9314) 

BULMACA 
._.123458781 

t 
2 
3 
• t--1--11--1 

s l-t--1~ 

e 
7 
8 , __ _ 
...... .... , 1 - •,PblmHJr 2 - BIJ.. 

ilk • 1ı1r Pi• .,..P 1 - Bir .. •let • aa 
- ftktiai 1tU4irir 4 - ._.iter • aada, 
mnt • - 0..19'1 ,.. • •al&hlı lıildlriı 
• - Bt. ntı1ı • Wr Çt. ..aırl 7 - Bil' 
~ • ..... ptır..lı • - An • Jace 
J'Qlll t - Bir Pisi • -1 
•y....,._ ..... : 1-llünllart-
1- ahi • Wr .... 1 - llUlıfM • 
Mr UF1 4 - Bir ..,._ 1 - Ten: IO ırtln • 
... Ilı. teJOt f - larllot J'br-11 • ltar 
...... -~~ ı-Ga· -·· . ..,.... 

l:nellı: llıa1-a - lolctaa •el•: ı -Ar,,. · •in 2 - turo (oruç) • ula ı -
A~ • Taaa 4 - Kokot • ree S - ihtar 
• - Boruaa 7 - it • Jl'arabl 1 - Lu 
(MI) • utaa 1 - Jtpir • ,.ı,.._ 

c~ lmseni Tanlan mpn]ıanu 
ilk defa 16rdf11il zaman yirmi 

ilet 1'8tmda idi. Derin bir ha)'I'Ullık 
lcincle kalımı. nefeai kelilmiı, dili 
tatulmuıtu. BUttin hayatı lralb'.nde 
toplanm11tı. Kendi kendine diiıündU: 
"Ona ne kadar budala ıörünmütüm
il .. 1" 

Cemal, ann bo)'Ja, n11f. çekinren 
bir sençti. Miyop ve uun saçlı idi. 
Bir mhnar yanında çalıılJ'orclu. tıin
de çok dikkatli ve titizdi. 

Xasenlnin ntıanlııı Bedfan ıelln
ce: Genç, cilzel ve ala)'Cı idi. Aileıi 
senıindi Curetklr ve kendinden emin 
bir mUhendiı olan Tarık, ileride ka
:rınpederinin fabrikaıım idare edecek 
ü. !ki nipnlının çok aeviıtikleri bel 
li idi. Onların önUnde ne parlak bir 
iatikbal vardL Cemal bunlan dü,iin
dikçe içini çekiyordu. O dünya iize
rinde 78pyalıuzdr. Bu mesut Tınktan 
1-tk& hiG bir akrabuı )'Oktu. Sıkd
pabiı onu ltıkıne maceralardan 11 
sak tatuorda. Kasetıinln nltanhu 
Bedia)'I H9ditini anladı. Fakat bunu 
aaa hiG bir saman itiraf etmi)'ecelrtl. ,,. . ,,. 

1 .,. 

!/' I ı >i0 /; 

·ı· il N Z-1 - 10 - 941 

-
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BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasamıf Hesaplan 1941 İkramiye Plim 

Keaideler: f Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkinciteır!D 
tarihlerinde yapılır, 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 llrahJı: - 2000,- Lira 
3 • 1000 • - 8000,- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
f • 500 • - 2000.- • 

8 adet 
35 • 
80 • 

300 • 

250 llralık - 2000.- Lira 
100 • - 3500,- • 
50 • - 4000,- • 
20 • - 6000.- • 

Darahane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden 

l - Asıart " 97 ııaf ve tut)'& w aHhnfrıywndan art 12600 Ura 
muhammen bedelli yerli malı )'frmJ ton k(llçe kurpın kapalı zar11a ek
slltmeye konmuştur. 

2 - İhale 10.11.INl Pazartesi ıOnO IHt 18 da fdaremfzdeki komls-
7onda yapdacaktır. • 

3 - Taliplerin 945 Ura muvakkat teminat ile kanunun tayin etti.il 
vesaik ve tekllfierlnl mezktir günde saat 15 e kadar komisyon riyase
tine vermeleri lAz.ımdır. Şartname idaremizden bedelalz verilir, (9339) 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi Vapurlarına l\lahsus Kış Tarifesi 

1 Sonteşrin 1941 Cumarte i sabııhından itıbaren tatbik olunacak
tır. Tarifeler gi:ıelerde satılmaktadır. 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - Eskişehir orman fidanlığı için asgari 35 metre yüksekliğe sa

atte 40 ton su çıkarabilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat takatli 
elektrik Jcneratöril ile birlikte bir tane Diziyel tipi motör açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Fennt, idari :ıartnameleri ve mukavele örne~I İstanbul Or
man Müdüriyetinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 

4 - Eksiltme 8.11.941 Cumartesi günü saat 10 da İstanbul Orman 
Müc!ilriyetinde yapılacaktır. (9342) 

:hkcri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanlar~,. 

!:il> untlmetre genıılll)inde ve ılciven renkte 62000 metre bez alınacak 
Tahmin edilen bedeli 39990 lira olan yukarıda yazılı bez Askeri 

Fabrlkal~r Umum Mudürlüğil merkez Satınalma komisyonunca 3,11,941 
Pazartesi günQ saat 15 de kapalı zarfla ıhale edilecektir. Şartname 2 li
radır. Katı teminat 5998 lira 50 kuruştur. Teklif mektuplarını mezktır 
günde saat H de kadar komisyona vermeleri. (9270) 

• 
TURKIYE CÜMHURIYETl ı 

ZİRAAT BANKASI 1 
Kurdluı Tarihi : 1888 

tiJermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : Z65 

Zinl ve ticarS her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lir,. 

iKRAMiYE YERiYOR 
ZlrHt Bınkaaında kuml:ı1ralı ve ihbarsız taurruf heaaplannda erı ız 50 
llra• bulunanlara Hnede 4 defa çekllec:ek kur'a ile •fAOıdakl pllna glJ. 

re ikramiye daQıt•lacaktır. 
f Adet 1,000 IJralı,. 4,000 Lira 
• • 500 • 2,000 • 
.. • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • ıo • a.ooo • 
120 • '° • t.aoo • 
160 • 20 • 8.200 • 

DiKKAT: H ... planndıkl pilralar bir Mile ~lrıde 50 llrmdan ..... dDtml· 
yerılere ikramiye 41ıktJOı takd'"'d• " 20 fıztıetyle vırlleoekttr. Kur'ılır 
eenedı 4 dıfı, 11 lytOI, U •ırınclklnun, 11 Mırt ve 11 Hulrırı 

tarlhlırlrıde çekilecektir. 

----~-----~ .. ........_.......,ır.ıavvw 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngili'z Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerin<k 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISffi, KIBRIS, YUNANiSTAN, lRAN, IRAK. FlLlSTtN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Me.rkez ve Şubeleri , ~ 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SURNE, 

LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı Hri ve mevduat hesaplan kilpdı. 
Ticari krediler ve vesaildi krediler kUpdı. ~ 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine ketide senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. . 
Esham ve tahvilit altın ve emtaa flzertne •vana 
Senedat tahailitı ve saire. 

l!:nyüksek emniyet prtlaruu haiz k,trah1ı 
Kasalar Serviai vardır. 

Pigaaanuı en müsait fO.Ttlarlgle (Kumbaralı w11a 
Kumbartllllz) taaarrul laaaplan aplır. 

Tasfiye Memurluğundan ~ ... 
iKiNCi iLAN 

Sine Film Limited Şirketinin hissedarlar heyetince fesih ve 
tnsfiyesine karar verilerek keyfiyet Istanbul Adliye Sicilli Ticaret 
memurluğunca tescil ve sicilli Ticaret gazetesinin 26 .E.)rlul 1941 
tarihli nüshasiyle illn olunmuştur. 

Sine Film Limited Şirketinden alacaklı olanlann işbu illnı 
müteakip iki hafta sonra intişar edecek üçüncü ilin tarihinden 
itibaren bir sene zarfında, tatil günlerinden maada her gün saat 
14 den 18 ze kadar İstiklal caddesinde Saray Sinemuı dahilinde 
kain yazıhaneye müracaat ederek alacaklarmı kaydettirmeleri liı
zumu illn olunur. 

Tasfiye Memuru: Sıtkı V'ner 

~rOil,,.,.,.,..V""...,..~""'""'""' ........ ""'"""~.,...~V""V"'"""""'""'"""""''"',...,.., 

Yeni Mü,teri Bulmak Sanatı 

~ 
Dr. GtJ110n dl11or tıı 

"Her tacif bu kitapta gösterdiğim usunerı tatblk 
etmek suretiyle bir ild sene gibi kısa bir ıaman için-

i 
de müşterilerinin adedinJ bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanab ö~tiyonım .... 

Fiatl 50 KuruJ 
~'""""""'"""rıı.~""""'~~_,.ıı..J'"""""'""""""""""""""'"""'~_,....,"""~ 

Dr Şükrü• .. Mehme .-ıı,.. ' JtA YJP - J[flre aGfua -•url ..... ılaa al• • t --,. mıı old•t- aGfq ı.aı.enml ft aalıcru .. 

l 
nallıaau kapbettbnı ,....uiAI alacatımda• 

Gureba hastahanesi cilt ve zQh- nlılahahı balımı "lıt•. 

revl hastalıklan sabık hekimi, ~r .. ~~· ~ 
tstlklll Cad, Ankara Apartmanı 
No. H, Herıün saat 2 den 1 te Sahip 'le Hetri1'8t mtldtlrtl ltmln 
kadar. Telefon: f0918 j UZMAN, Guetecilik .,. Netri78t 

._ _________ , T. L. S. TAN matbua 

diferine srt bir ıUrü hisler içinde çar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pmdı. Be)'Ular ıiJ'inmiı pnç bir 
pııırdıl ..• Gizlice kendisinin olmaıını H 1 K A y E iradın bq ucunda dunı)'or, onun u-

tırtl atlkttu bosda. Kapı acılch: Xa 
zeni ve kanıı... Yes&ne akrabalar 
onlardı. Pord6)'iind41 onlarm adres 
balunmuıtu. Kasa onlara telefon! 
harebr nrilmltti. Cemal, büyük bir 
ıevinçle, kollannı asattı: 

temenni ettiii bir ııaadet sahnesi kar • ..,..,.,,..,.., nnııını takip edi)'orclu. O mırddan-
11ımda mellnkoli ve bazan acı his- dı: 
ıederdi. Fakat çok iyi kalpli olduiu D o G- u M ~ u N u -Nerede)'im1 
için biç bır saman haset etmezdı, O, )iil Genç kadın ona bir haıtahane ismi 
bu saadetin ancak kınntılannı toplu- IOyledi. Ve ona tam bir ılikita davt:t 
yordu Bedia mesut olduiundan o da akJ d S O etti. O zaman Cemal ıoforiln baiır-
mes11t 0 fdi. Ve ona ıeyretmelıı:, itite- ••••••••••••••••••••••• , N e en : . . •••••••• •• • • • • •• maaını, tfddetli unıntl)'I, boılutı 
bilmekten bUyük bir zevk duyuyordu. dütiiıtinii hatırladı. İlk olarak, her 

. : \ len bir buıe aile buıeai idi. Fakat 1 aynen bir dolum ırünilnden diterine ı lam tıkıntı ve kederleri olmuıta. O l 'e)'den daha kuYYetli olan ha1'8t sev• 
Bedıa.nın dolum ıriinil ıeldı ~art~ bununla beraber atkın da bir ifadesi böyle devam ediyordu. zaman Cemal ona acı7or, uzaktan te- ki tabilıi onda a)'andı. Ölümden kur.-

bir ıtekılde kutlanıyordu. Bu bır aıle idi YUzilnil ıevilen bir )'itse )'aklat- n>&ni 1 k ha ıelli edi)'or n daima ılzli bir öpii tulduiundan dola:rı kendi kendini tel.,_ 
an'aneai idi. Cemal )'eni evlilerin da- tı~ ona dudalıı:lari)'le temaı et - O, bu toplantıya .1 t a;: :ı.:- ciik ile aıkını ibde ediyordu rik etti 
vetlerine i)'f bir ıelrilde mukabele et k ' lık, seyahat nya aı e e ra ın ırı- Bir ırün - Şimd:,.e kadar 1ıı:iıt1adıfı • 
mek iıti)'ordu. Bedia)'a bir ıey bedi- .n~ ··~aman bu ilihi dakikanın Jesıı:e- ~n ka)'bında~ :o~~aı'8~ He~. '~f:ı bir rıllarm onancıııu idi - Neteli adım- Sonra, acı bir dilıince kalbini par 
)'e etmek fırsatını yakaladıtından pek fni daha iyi tatmak ıçin ıözler:ni ~ •>' evve . e •Y_e lece ı oyu IK ile lnasenınin evine gidiyordu çaladı. Buffli 1 Ôpemi)'eCekti ... Bunun 
memnundu Onun nazarında bir 1 i b intihap ederdi Antıkacı ar onu tını- ' • k · · : için bir ıene tam bir aene beklemek 

di k . df bent·~· d bl kapıyarak, ona uzatı an. 'Y.8~ a ır mala batlaınıİtı O kıymetli lıı:üçuk Bu se~e, hıç çatla ıız ve ç.ıxgıaız esin lizun •elecelrti, O saman bemıirenin 
~e ye, en . ı"ın e!' r . ~rça ruzcir kadar hafıf ve ıeçıcı bır buse vazolar ara an bir kimıe idi Zarnan bır Çm vazoau bulmuıtu. Ve bunu • 
ıdi. Bır ıey intihap i'"!n vı.trınl~r kondurdu Sapsarı oldutuna bi11edi- aldık h Y daha fazla· rtardı ıayet cazip renkli orkideler ile ıttı- tavlİ)'eeine ratmen ailkite ribet et-
önUnde usun uzun, derın denn du- yordu Fakat baıkaları hediyeleri ile az. ça . eyecanı. . a . • lemiıtl Hediyeai elinde ümit ve inti miyerek: 
ıiindtt Nihayet nadir bir çiçek de • . . Bedi hl b' Nihayet buyiilr ıün celır, o merdi- . . d ı..&. ' Fakat B _._ .ı. d &: 

i ·ıı ii led• '&: ld '- lıı: l.i salona cırıyordu, Ve a ç ır venlerf çıkarken bütün vücudu titrer zar ıçin e, ıo~·~ manzarasına il- - ... en _ .. 78r~ eıp-
met e 1 1 ı.., 0 u.ça ıymet ıeyin farkına varmadı 1 . . · ' lrayt bir halde yu..arken: Um... Belki kalkabilirim, ıidebilirim 
brom bir vuoyu almata karar ver- • l Joaldan kesılirdi. Ve bu, daınıa K... "' .. be h if., de H tabala tatlı b' -:ıııa-
di * * * ayni canlı ve kuvvetli heyecan, bir - .,~ ~ .. sun. er r ••••• aa cı ona ır ... ,.. 

0 uniyede ödenen bir ıenelik intizar, Sfddetli bir udeme ile Anılıp 1'e- le c:e'lap verdi: 
Bedia hediyeyi çok betendi. Ve o- O samandan itibaren. ıelcek ıe- ihti)'arlam17an bir aıkın dilıa ifa- re J'QVarlandı.. Bu arıd-: ıa)'et miip. - Ha"1', 1'8raDq alır delilcllr. 

nan ellni elinde tutarak esans kokan neyi, sözleri kapalı, rilyaımı deıi idi bem olarak bır otomobil camarJutu, F-'-at -•-e tam bir ı-""-'--'t l"--
. etraf111& ttıttıen insanlan hatırb1'8- - ... aew..aaa "°111 

1anatım uzattı: tahakkuk ettirditi harilnılide ını dıt. BeUd. haftalarca ••• 

- Ahi Bedia ... 
MUıfik ve i)'i kalpli olan Bedia, o

na acı)'or ve cesaret verlyonla. Fa
kat o dwınadan anlatı)'Orclu: 

- Taunar ediniz.. Sise pti)'Or· 
dum, Hedı7e ıetiri)'orclum. Ufak eı· 
iri bir Çin vazoıu, Onu bulc!utum
dan dota:rı er kadar meauuuadıım ki 
Şimdi paramparça olmuıtar. Ve or• 
kı"'deler. 

Bedia onu tatlı tatlı uarladı: 
- Bıralan ona, bıralm onu. Bau 

lcuanısın tehlikeli olmamaıulrr. 

Fakat saftllmm )'ttstinde bir rica 
ım okudu. yoksa bir lr&dınlk aevlri
tabilai ile mi hareket ettU Onu il· 
serine daha futa eiilerek: 

- Her halele. ba. lise bayramım 
tebrik etm..µae m&ai olmu. .. 

Dedi ve )'&Dalını anttı ... - Öpiiıuyor maym1.. bekleyerek yaıadı. Bilmem. hiç * * * rbili)'Ordu ••• Sonra biç bir ıe>'. O, ilmitıiz bir tavırla ballDI 78,_ 
Cemal ölecefini zannetti. Ba. onun tren yolu boyunca uzanan telıraf tel- C 1 d · ı * * * tıfln Uzerine bıraktı. reni evliler, savalh Cemali buaa için o kadar beklenilmedik, ümit edil terine dıkkat ettiniz mi. Naaıl banlar 5eneler ıeçti, ema ıuma ıyn 

yemete alıko:ra)'Orlardı ilin - medik bir teYdf ki. Kendini toparla- bir direkten ayrıldıktan sonra apfl )'erde çalıııyorclu. Bedia •:rıü ç emal c6zterfni açtıfl zaman ken * * * Cemal, vece! icfnde, batım tekraı 
)'aıtıia koyclutu zaman, ıeçirditi ka· 
sa,.. biç tffnif etıai7ordu. bileı· 
mek için önlinde bir aenesı vardı 
lllmiiltiL 

sevi ha1'8tmda basünler omm idn malr, llanrlanmak, biru çeki d~n aarkar ve diler bir direie yaklaıırken taraveti ve ıiizettitini muhafaza edi- dini aydınlık, çıplak bir ~da f •kat ank ıürillttileri, aealer f-
8'ibim taribler idi. O akpmlar 7ek .,__. iatedi. Tabii ba mtiaaade edi- tekrar yübelirae, Cemalin haıau da 1orda. Bwıa ratmen onun da bir ta balclu. Yatakta 1'8tı)'orchı. Vakit aır- pekli bir eJbiaenin pkardliz 111-


