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Tlttln piyasasının lnkl· 
şalını lılkimet 

yakından takip ediyor 
Roman yadaki 
Alman tahşidatı 
Balkanlar için 
daimi bir tehlikedir 

Yazan: Asım Us . 
Almanlann Romanyada bir şey

ler haurladıklanna artık tifiphe 
kalmadı. Roman) adakl Alınan as
kerlıerinln miktarı son günlerde 
arimhn13tır. Bir taraftan da 1\la
earlstan yolu llo mütemadlyen ye
nileri getirilmektedir. Bu askerle
rin mlktan en aşağı beş yüz bin 
klııtyc ~ıkanlacağı SÖl )eniyor. Di
ğer taraftan Romanyııda dcdet 
:rft.<11 'a%lfe '·o saliihJ~ etini ha.iz o
lan general Antonesko'nun bir 
aralık Alnıanyaya gidip gcldlğinl 
gueteler haber 'erdJler. Roman· 
n. nzfycti böyle bir man1..ara al"' 
zederkeu Alınan harldyeslnin 
Sofya hiHcOmetf üzerinde bir t.a-
lom ıdyaal tazyikler yaptığı görüJ.. 
dl; bu 1azylkler üzerine Bulgar 
~eldH profesör F1Jof &defa 
gaipten 18tfmdat eder gibi bir ta
"t"D'la R~k nutkunu söyledL Ba 
arada Moakou. hUk\imctl Tas a· 
juın TUJt.aslle Almanlann Bulga
rfstanı askeri i~gat altına almak 
tcmay\ilü göst.(>T(}lklorini il51, eder 
•aretie bir tıebHi netrettL 

Bbtlıbt De ıdllelrleneı-ek Balkan. 
loda muayyen bir Alman pl&nmm 
°'"C11dfyeUnO işaret eden bu hl· 
dtııelcr tabii olarak her tarakta 
dikkati ayanclmyor. Balkanlann 
Alba ile allkalı olan bUttin dhln
Je.rde kendi kendine 1Jt1 sual ruı
luuyor: 

- Ac&ba Romanyıula ~oze car 
,... ukeri JıazırhkJar JıaJdkntrırı 
A6nanlarm iddia ettikleri ~1b1 f<.•· 
c1aftli J>(r mahiyette mJdlr! Yok 
• JlkWıanla patlayaealc bir Al· 
mu taarruzu ~ şimdiden ba.5-
lımmrt hutJ'hklar mıdır?,, 

Berlla mahafilindcn f;ıkarak İs· 
vlçrc gazetelerine geçen bir rh a
yete göm Almanlar R-OmanyadaJd, 
aıfkeri taha.~~tlcrlnı artırmak ne 
Ud maksat takip ediyorlarmış: Biı' 
•ero Yonani.c;tanı ttalya ile sUlh 
akdine ın~bnr etmek, sonn da 
ftrkJyenin bugünkü lıarp harici 
''azlretindcıa çıkmamasını t.emhı 
())'lcrook istiyorlarmıJ. 
Eğer bu rhıa.yet doğru ise Al· 

m.anJarm Afrlkadakf ttal~nn mağ. 
lflblyethıden bllyük bir endlşeye 
diiJttiklcrine, yani bir iki ay için· 
de Llbyadald ıtal~an ko\'''\"Ctlcrl 
tamamııe lngtlizlcr tarafından te
nıhlcnooc'k olursa orada İngiliz or
dusunun serbest kalan mUblm kıl
mmm meael& Sclinlk cepheı.ıılne 
geUrllerek RomaDyadaki Alınan 
kawetlerfnl teıadlt etmesi lhüma
Uni dlitllnclilldertııe htikmed!lebt
Ur. Bu takdirde Romanyadald Al
man hazırlıklan daha zfyıMJo t.e
daftil bir makı>at Ue yapılmı' ola-

Fiyat kuma teşebbüslerine 
meydan verilmiyecek 

Amerika, 17 ( A.A.) - Ticaret 
Yekfiletindcn tebliğ edilmi5tir: 

Ege mmtakasmda açılan tütün 
p"rasasırun inkişafı hükfunet tara. 
hııdan çok yakın bir alfilta ile ta. 
kıp edilmektedir. 

Hılkfunetin müdahale mubayea
tı için tahsis ettiği dört milyon li
raya ilaveten kendi rermayelerile 
de yerli tütünler \C Türk tütün li. 
mited şirketleri otuz altı yeıde pi
yasaya hararetle iştirfilc etmekt~ 
dirlcr. 

Bundan başka inhis..ırlar vekfile.. 
ti de kendi teşkilfıtına bu yolda 
emirler vcrrniştır. 

Piyasasının üçüncü gunünde sa
tıs vaziyeti memnuniyet bahiş gö. 

ingiliz Hava 
Nazırı 

Glaıkova Univerıiteıi 
talebesine !Öyle dedi: 

Hava kuv
vetlerimiz 
Bu sana zafer 

yolunu 
açacaklardır 

rülmekte olup hükfuııet satış ve fi. 
yatlann bugünkü normal seyrini 
~uhafaza etmesini temin icin bil· 
tun alakadarlar nezdinde kati ted. 
bir ve tCŞP.bbüsleri almaktadır. Bu 
arada fiyat kırmak hususunda her 
hangi bir hareket ve teşebbüse 
meydan verilmiyecek vaziyetin i.. 
cap cttirdıği munzam tcdbıder de 
zamanında alınacaktır. 

Balıkesir \iliyetinde 
Balıkesir. 17 (Hususi) - Vill

yetin Ege bölgesine dahil Smdırgı 
ve Ayvalıkta tUtün piyasası hara· 
retlidir. llk partido Smdırglda 
400.000 kilo eatış oldu. Elli bin 
kilo inhisar aldı vo bu suretle pi
yasa tanzi medlldl 

Kral Boris başvekil 
Fil of 'la görüşlü 

Sofyo, 17 (A.A.) - Kral Boris 
dün başvekil Filofu kabul etmiş
tir. Başvekil kendisine vaziyet 
hakkında izahat venni~tir. 
BULGARlSTANIN BERLlN 

SEF1Rl BELGRADDAN 
GEÇTl 

Belgrad, 17 ( A.A.) Bulgarls.. 
tanın Bertin elçisi Dragenof. Sof. 
yaya gitmek üzıere bugün Yugos. 
Javyadan geçmi§tir. 

Draganof, BeJgrad gazetelerine 
yaptriı beyanatta. Bulgaristan ile 
Almanya arasında ymi ittifak mil. 
zakerelerine :.eminİ hazırlamak ü
zere gittiğini söy!emiştir. 

7ial7mmı bir kısmı titnellerild aec6tli acciriwr 

Sovıet.ııpoa pütl 
1apııamı1acu 

Moskoua, 11 (A.A.) - Umu· 
mi kanaate göre, Sovyet • Ja. 
pon paktnm akdi artık bahis 
mevzuu olamıyacaktır • 

ViLKi 
Amerikalılara §Öyle 

hitap etti: 
Valllm llüraı 
geçlrlrkıa relH 

bilir. ..--
llakikat halde bugün artık Ak- r Yakında -. bitin saıA11111tıerı 

' •ırıa•-deıahdcn İngil!z donanmasını çı-
karmak pJinı kati surete su) a dü5-
milş oldoğmıa göre Almanyanın 
lDgoterc tarafından mecbur edil· 
medJ.kçe Rom&Dyadan Bulgaristan 
yolu De Adalardenlz,iıMı ,.c boğaz
lara doğru yeal bir harp cephesi 
~ hlo bir menfaati olamaz. 
Blli.kls böylo bir cephe ana,"atan 
lL"'erlnden pek çok uzakta harp 
edecek olan AJımı.n ordusuna fev
kalido yıpratır ,.e bu yıpratı~ ne. 
tice itibarile sadece tngilterenln 
l'knıeğlne yağ sUnnck otur. 
Eğer Almanta.nn ellerinde doğ

rudan doğruya Brfhuıya adasına 
bir ihraç hareketi yapmak, yahut 
lrlanda adumı Non'f!Ç gibi işgal 
f'derek lngtltenınln münakalitmı 
tamamen kesmek ~kUndc Ukba-
harda tatbikine gt"ıÇJlecck bir ta
aTnız planı rue' cut ile Romanya
da toplanan Alman ku\-vetleıt her 

Çok meraklı • utı 
Neuyork, 17 (A.A.) - Son de.. 

YENi 
Bir zabıta romanına 

batlıyoruz 

Arkada§ımız H. Mü· 
nir taı·alından bilhaua 
gazetemiz için hazırla· 
nan bu roman da, me· 
rakla takip ettiğiniz 
diğer tefrikaları gibi 
ba§tan başa heyecanlı 
ıJakalarla doludur· 

Yakında 

fa cumhuriyetçi partisi namına A
merika aımhurreisliğine namzetli. 
ğini koymuş olan Vandel Vilki diln 
radyoda bir nutuk sbyliycrek ez. 
cümle demi~tir ki: 

- intihap mücadelesinde Ruz. 
veltin rakibi idim. Şimdi bütun 
Amerikaiılara hitap ediyorum: Son 
derece vahim olan halihazır buh. 
ranını geçirirken reise bütün saHi
hiyetleri veriniz. 

Vilki, rosyalistlerin lideri Nor
man Thomas'::ı meydan okuyarak 
demiştir ki: 

- Ben Amerika tarihine inanı. 
yorum. Kendi kabımıza girerek A· 
merikada bugünkü hayat 'SeViyesi. 
ni idame edemeyiz. Ancak ticareti 
arttırarak. dünya pi)'asalannı aça. 
rak, diktatörleri ezerek yapacağı
mız sulh içindir ki Amerika kendi 
inkişaf yoıunda terakki edebilir, 

Amerika 
Bahriye 
Nazırı 

fngiltereye yardım 
li.yihaıım müdafaa etti 

Almanyanın İngil
tereyi yıkmasına 
mani olmalıyız 

Akai halde harp Ame
rikaya nakledilecektir 
Va§hıgtoo, l'7 (A.A.) - BaJırl
~ oazırı Knoks İııgiltA?rcye yar
<bm kanun JAyibaımu bugün m~ 
buııan meclisi hariciye cncllmcniıı
de mlldafaa ederek bilhassa r&
mJıttr ki: 

ÖnümUzdold senelerde, mllıver 
Birle3ik Amerika donanmasına 
Zirhlılardan dcnlz altılarma kadar 

(Devamı 4 'il12cüde) 

içler paktıaa ma. 
kabil bir pakt 

To7.."'J)O, 11 ( A.A.) - TokYo 
N'ış!nişi gazetesinin aldığı ha. 
lberlere göre, şuha.tın birinde 
lııgııtere • Amerika ve Çin a
rasında üçlü bir pakt aktoluııa· 
ca.kt.Ir. 

Londra ile Çin hlikQmeti a.. 
rasmd& şimdiden hususi bir aır 
laşına. a.ktedilmişt.ir. 

Mareşal Patenin 
beyanatı: 

lnkllAbımızm hedefleri 
iş, sıhhatli aile vatan 

sevgisidir 
Poris, 17 (A.A.) - Stefani: 
Mareşal Ileten, Nevyork Times 

gazetesinin Vişi muhabirine beya
natta bulwıarak Fransız inkılabı· 
nın hedeflerini 5U noktalarla izah 
etmek kabil olduğunu söylemiştir: 

I~ sıhhatli aile, vatan sevgisi. 
lnkılap. içtimai sınıfları kendi 

aralarında ahenkl~tirmek suretiyle 
tedricen inkişaf edecektir. 

••• 
Vişi, 17 ( A.A.) - Mareyıl Pe. 

tenin yeni bir hükOmet kurması 
için nazırların istifalannı \Crdikle. 
rine dair ecnebi matbuatta çıkan 
haberi Havas AJan-ı resmen tek· 
zip etmektedir. 

1 

1 

Jt.mcrikad~ lrıoiltcrenin atiU/J 
qclmcsi icitı dua cdilitJOT 

İngiliz bombardıman 
tayyareleri 

Sicil yadaki 
atania 

hava üssüne 

IROMANYAYA 
Macariatan yolıyle 
külliyetli miktarda 

Asker sevkiyatı 
devam ediyor 

Bugüne kadar gelmiı 
olan Alman kıtaları 

Vedi fırkayı 
buldu 

Bu askerler nerelere 
tahtid ediliyor? 

Radyo Gazetesinin bu he 3USta 
vtrdili haberler ikinci sayfamı 
dadır. 
1111111111111111 11111111111111 11111111111 

Vilhelmshafen' e 
Kırk birinci 

baskın yapır 
Bir /ngili% gaz.etuinüı 
havacılık muhabiri 

diyor ki: 

Yalrmda tllfma 
arıllılala ~ıu 

..rllırbrı 
•ll.ıaaaııı 

LoM1a, 11 (AA.) -,.._. ...... . 
DWIS'Jp bombardıman ... vvMlilı 
Vilhelmabafm'e tekrar büeum 
millerdir. Bu akın bu bfty(lk 
man deniz üssüne §İmdi! e kldl9cf ~ 
yapdan 41 inci ve bu hafta içı 
yapılan dördüncü akındır. Bu 
nuncu akm 15 • lv gecesi VilMl 
hafen'e yapılan~ bü)iik akıındaıtr0t 
24 saat sonra ya.pılmıştır. 

••• 

Tekrar 
taarruz 
ettiler LmıdNI, 11 ( A.A.) - S 

Alman ve italyan ı.~=~~v:~ :1~a.l>m<Sı••4 
tayyareleri de Maltayı diyor ki: 

bombaladılar - P:ı Almanlar için geti 
bir darbe olduğu kadar iogal 
tındaki Fra.nsızlar Jçin de 
silrpriz ~kil etmift,ir. Filhül 
ko. ~~örinrge Alman hava ku 
lerinin İngiliz tayyare! 
Londranın eimaJindeki ha 
meydanlanna tardettiğini eöy' 
mişti. O gün Avrupa lataıancll 
tayya.relerimizi seyredenler 
gUpheeiz hareket sabalan 

Kahin!, 17 (A.A.) - Orta şark 
İngiliz hava kuvvetleri karargA
hmın teöllği: 

lngiliz bombardıman tayyarelen 
15-16 sonkanun gecesi do Sicil· 
yada Kataniaya tekrar taa.rnız et· 
mi§lcrdir. Hedef lizerine varan ilk 
tayyare Katanlanm cenubu garbi
slnde bir hangara mu~ l.n.f11U 
ve bUyilk bir yangın çıkanı111lır 
Bu yangın taarruzun devam ettiği 
milddetcl stlrmtlş ve 80 kilometre 
uzaktan görülınilştllr. Yangın, di 
ğer tayyarelerin hedefi bulmuı 
na yardnn etmiştir. Bunlardan 
ba§ka idare binalarmda bUyilk bir 

(Detıamt ~ 'il.ncild6) 

genış tayyarelere malik ol\A"lla.t.I 
ğumtı7.a ınanmışlardır. Zun&O 
la r:iUşnan arazisinin daha p 
ril3rine eokulaca.ğtz. Bunu flb 
rikalarmu7ı<lan çıkacak ta 
relerle Amerikadan gel 
tayyareler temin ecıecektlr. __ ....,.'ll..., 

ilkokul talebeferi de hariçt 
kontrol edilecek 

nk okul başöğretmenleri dür. 1 ık çalışma vaziyetleri _.,...,,......., 
b:r toplantı yapmışlardır. da velilerinir. mallımattar 

içtimada talebelerin orta ted· melll de karar altına alının 
risat mekteplerinde olduğu gİ· Başmuallim'er on ~ 
bi mektep haricinde kontrol e.. sonra tekrar bir toplant.J l' 
dilmelerine karar verilmi.§tlr. caıdard11 

Bundan ba§ka ~ ay_. ı 
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[ Ra yo Gazetesi 1 
Roman1ada 

toplanan Alman 
llawveuorı 

. 
lngiltere olduğu halele bir misak 
ımza!anacağından bahsetmektedir. 
ler. Hatta bir Japon gazetesi misa
kın imza tarihini 1 Şubat 1941 o. 
larak bildiriyor. Böyle bir mishk 
yaJXl]ak Amerikan hariciye siyase.. 
tinin ananesine muhalif olduğun
dan böyle bir misa~ın yapılınası 
biraz şüphelidir. 

·.lngilfe·rede =f 

Mütehassıslar yiyecek 
meselesini tetkik 

ediyorlar 

____ _...,., 

Y ~'n;~İ~!ı -1 Ru:en:~~fg;;~en _ra_r_ihı_en_: d 
Arnavutluga Tecrübeler en 

müsaade istedi ahnacak ders 

Bir mtlddet evvel Amerikan rad.. 
an A.ınanyanı.n Macaristan ü. 

;nden Romanyaya külliyetli 
ktarda a ker nakletmekte oldu

'JlU bildırmişlerdi. Bu haber bu. 
artık teyit etmiş bulunmakta. 

k. Macar radyosu her gün tren-
dolu u askerin Romanyaya 

~te olduğunu soylemektedir. 
imanlar . bu ay başından itibaren 

~caristandan Rornanyaya giden 
lemiryollabna el koyarak günde 
D-25 trenle ·Romanya ya"' asker 

malzeme sevketmektedirler. 

Esasen misak falan yokken yar. 
dımlar yapılmakta oTduğundan 
höyle bir misakın yapılmasına se. 
bep yoktur. 

Çin bir taraftan Sovyetlere di
ğer taraftan dalngiltere ve Ameri. 
ka arasında bir köprü vaziyetinde. 
dir. 

Amerikan bahriye 
nazırının beyanatı Naklivat hfilil da devam etmek. 

edir. BÜgune kadar Romanya ya Amerikan bahriye nazın Knoks'. 
~~ olan Alman kıtalan üç pL un donanmanın bir kısmının Jü. 
Jade f ırk-ası, üç motörlü fırka ve ıumu halinde tngiltereye devrediL 

urhlı fırka olmak üzere yedi mesinin men'i kaydının kaldınl
nadan ibarettir. Aynca J>ir de masmı istemiş olması §ayanı dik. 

va fırkası vardır ki, hepsinin ye- kattir. Bahriye nazırı buna aleyh
:6nu yiız elli bin kişiyi tecavüz tar olduğunu söylemiştir. 
ıtmektedir. Nakliyat tıaıi devam Son l.1ffilerde Amerikan halkı 
ttığıne gore bir müddet sonra bu harbin ~sı imkansız bir 
:uvvetlerin iki üç misline çıkanı. §l!Y olduğuna alıştırılmaktadır. 
ıası da kuvvette muhtemeldir. Ruzvelt Amerikan donanması. 
Jmanlann artık eski iddialarında nm takviyesi için meclisten aynca 
rcır edemiyecekleri muhakkaktır. 75 milyon İngiliz liralık tahsisat 
Su hareketin gaye ve hedefi artıl< istemiştir. 
mı götüremez.. Alman gazeteleri artık Amerika. 
Romanyaya gelen Alman kıı.la- nm Jngiltereye geniş yardımda 

ı §U mmtakalarda tahşid edilafş- bulunabileceğini kabul ediyor, fa
rr: kat bir taraftan da denizaltı gemi. 

1) Romanyanın şimal dolusun- leri ifrşa etmekte olduklannı ve 
a Moldava'dadır ki bu da Rusla.. bmıunla Amerikadan gelecek tica. 

muhtemel bir hareketlerine ret gemileri kafilelerini batıracak-
arşı olsa gerektir. larmı söylüyorlar. 

2) Macaristan, Yugoslavya w -----------
ıomanya hudutlarının birleştfli 

nat'da .• Bu kıtalann da Yugos-
vyayz, tehdit için oraya yerl~ 
miş ohnaları lazımdır. 
3) :Sulgaristan şimalinde, Tuna 

ehrinın. şimal kıyılarındadır, ve 
u civarda toplanmakta olan AL. 

'faauııtaaa glad•· 
rUecek lllçlar 

Londra bombardıma
nında harap oldu 

l..ondra, 17 (A.A.) - Et ve pey 
nir gib iher gün yenilen bazı mad· 
deletin büyük bir nisbette tahdit 
edilmesi üzerine mUtehasssuılar 
yiyecek meseJP.sini ciddi ~urette 
nazarı itibare almışlardır. 

çekmek 
Askeri bir 
planmış! 

l'amıgtcu, 17 ı 4.A.) - RUZ\'elt 
· I 200 ticaret gem:sinden mürekkep 

bir lilon.m inşası için kongreden 

Journal Medikal Britanik de yi~ 
yecek rejimi mütehassısı Sir Con 
Boyd, insan vUcudunun ihtiyacı o 
lan bütün maddelerin dört şeyle 
tama.men temin edileceği fikrim 
ileri sUrmüştUr. Bunlar, stlt, ye
§il sebze, ekmek ve patatestir. 
ram bir :rejim tanzim ederken mu· 
ayyen bazı gıda maddelerinin mik· 
tarından ziyade basit ve koruyu· 
cu gıdaların yenilmesini nazarı dik· 
kate alamayız. Sıhhate yarayan 
esaslı maddelerin hepsi henüz ma· 
lfım değilse de kafi miktarda "ko 
ruyucu" yi)'ecek ahnma.smm vU • 
cudun ihtiyaçlarım tem1n ettlği:iı.i 
biliyoruz. Memleketimizde istihsal 
edilen sUt, sebze ve patates bUtUn 
halkın ihtiyacına klfi gelecek mik 
tardadır. Bu suretle tam bir gıda 
temin etmek kabildir. Umum! sıh· 
hat için yapılması ıazmı gelen bag· 
lıca değişiklik fakir smıfm hali ve 
vakti yerinde olanlar kadar sUt ve 
sebze yemesini temin etmektir. 

Bomaayallalll 
Alman tab,ldatı 
Balllaalar için 
Daimi bir tehlikedir 

Alina, 17 (A.AA.) - ~tina a 
jansı bildiriyor: 

ltalyan hezimetlerini nt: sweth.· 
izah edeceğini biiemiyen taşist 
propaganda teşkiıatı, ttalyaı1ın kış 
orta mda Yunan kıtalarıru Arna
vutluğun içine çekmek plfuunı kul
landığını iddia etmektedir. Yakın· 
da aynı propaganda teşkilatı. bü 
tün Amawtluğun ltalyan krtalan 
tarafından tahlıyesini haklı gös
termek için şüphesiz tattHyenil' 
yüksek sevkülce)'ş sebepleriyle ve 
Yunan o:cıusunı1 müşkül vaziyette 
bırakmak mak3adiyle yapıldığım 
ileri sürecektir. 

Faşist propaganda teşkfültı, Yu· 
.nanistanm mecalsiz kaldıtl ve In· 
giltereden yardım beklediıini. fa· 
kat bu yardımın gelmediğini il!ve 
eylemektedir. HalOOki son günler· 
de ltalyan radyotan bile lngiliı 
harp gemileri refakatinde mühim 
bir kafilenın Sicilya kanalında gi
rişti~i bir deniz w bava muhare
besini rnuteakıp şalimen Yunanis
tana geld.ığini itiraf etmekteydiler 
Esasen sureti umumiyede lngHte· 
renin Yunanistan& yaptığı yardım 
mühimdir. Bu yardım ile alaka· 
dar olars.k dü§Dl4n tarafından ya. 

. (Ba• tarafı 1 bıcide) pılan hiç bir entrika İngiliz • Yu-
~ nan ittifakına haJcim olan emsal· 

Ihtim&le karşı hazırlanan bir mii- siz samimiyeti ih:fil edemez. Yu· 
dafaa sistemi diye bbul edllebl- nan efka.'1 umumiyesi Jngiliz. Yu
llr; fakat Almanlarm elinde böy~ nan iI birliğinin tesirini ittifakla 
bir taamız pliııı yok ise, yahut 
me,·cut plimn tatblkhıe geçllclik· takdir etmekterlir, 
t.en sonra akim kalına \.ıWyet de- Atına, 1'7 (A. A.) - Atin& a. 
ğl~; ~ilnkU o vakit harbi a. janst bildiriyor: 

1 
mü aade 1stemişt!r. 

Bu p:emıler 30u - 500 bi:ı .iolara 
• '>aliğ ola.:<>.ktır .• <ı.zvelt arıca bu 

Lahsisatm 'erilnıesini de taıep etti· 
~i mesajria şö} ı~ ccmektedir: 

.._ FevkalM~ ahval içırıdt' bu· 
Luııduğu.ir .. ~ ci:1.:11t düny>i.-ta baş· 
~östere<:t!K bir f!ıo buhranı karşı· 
~ında Biı.~·k ·\llıerika devlE>t'•' 1 

nin yük sı:eİnisi t:kdanma uğra-
UL'llası için ac.ı tedbirier almanın 

rr.il~i menfaat müktezası olduğuna 
kani im.'' 

ingiliz kabinesinde 
Bazı değitiklikler 
olması muhtemel 

Londra, 17 ( A.A.) - Rövterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

İngiliz kabinesinde diğer bazı 
değişildikler vukua gelmesi muh
temeldir. Lord Halifaks'm Ameri. 
ka Birleşik devletleri nezdinde bü. 
yük elçiliğe tayininden sonra ha
ricire mtisteşan Butlerin terfi et. 
Urilrnesine intizar olunmaktadır 
Butler, muhtemel olarak maarif 
nazırlığına tayin edilecektir. Mü
teveffa Bonar l..av'ın oğlu V. Lav
ın hariciye müsteşarlığına getiril. 
mesini de kimse sürprizle karşıla. 
mıyacaktır. V. Lav, Eden evve!ce 
hariciye nezaretine tayin edildiğ! 
zaman aynı nezaretin mali müşa
virliğine getirilmişti V. Lav, Eden 
gibi harpte daha ~iddetli hareket 
edilmesi lehinde bulunan ''genç 
muhafazakarlar,, grupuna men. 
suptur. 

Nevyorkta 
1811 kuvvetlerinin Tuna üzerinden 
'Çişini temin için hazırlıklarda 
ulundu.klan da haber verllmelde. 
it. 

) K~tence ve şimali Dobnıca 
kametinde.. 

zatmak zaruretlıulo kalacak olan Yunan askerlerinin aç kaldıklan 
Almanya.om Akdeniz bayat saha- 9e şefleri t.arafmdan revolverle 
smı kaybefmtıetne mukabil sUiJa tehdit edildikleri için yilrildükJerl. 

Lontlra, 11 ( A.A.) _ Yuna... ku\'Vetlle AVJ'llı>anm llU'kmda ve ne daJr fqlatler tarafmdan yapr 
nieana gönderlle~k olan tıbbi c_:enubunda keıull.<dne yenl hayat lan lftln.larla dolu propagandayt 
mal1pmenın· büyük bir kısmı sabalan .. ,.malı: istemesi, aynı za lstihfafla kargılamaktayız. F.sasen 

.....,_ ~ • f talyanlar Yunanlılardan Mir al • 

Harp tehlikesinin arttı
ğına dair alametler 

belirdi 
Nıvyork, 17 ( A.A.) - Bir harp 

tehlikesinin artmakta oldu~unu 
gösteren bazı alıimetler Nevyork
ta belirmiye başlamıştır. Bunun 
en barlı misali Nevyork şehri 
müdafaa koiseyini teşkil eden he
yetin bir 'içt:İmaıriıaa • dalftııan bro
şürdür. Bu br~ür: ''Eğer başı· 
rnıza gelirse" başlığını taşunakta 
dır. - ı~evyork.un yeraltı §imen
diferleri idaresi ta.rafından hazır
lanmıştır. Broşürde bir hücum ya· 
pıldığı takdirdt: alınacak tedbir
ler, pasif müdat ıı-; usulleri tavsi) c 
edilmekte ve bundan başka halka 
sükUnetin rr.uhafaza edilmesi, çı· 
karılacak şayialara ehemmiyet ve· 
rilmemesı, ışıkların söndürülmesi 
hakkındaki sözleR inanılmaması, 
kalabalık grupla .. halinde toplanıl
marnası tavsiye olunmaktadır. 
Müdafaa konsevınin içtimaında 
hava akınlarına Karşı Nevyorkun 
yeraltı demir yollannrn sığınak o
larak kulianılmaın görüşülmüştür. 

Bu kuvvetleri bu §ekilde topla. 
ıakla Alman1ann nasıl bir mak. 
lt gütniekte olduklan ~iden 
ti surette kestirilemez. Ancak §11 
timaller derpiş olunabilir: 
1) Bq ,Ptalann toplanması mak-

\ e hedeflerinden biri Arnavut. 
tan atılmak üzere bulunan !tal. 

111 ordusunu kurtarmak için Y.u
Uli tanı endi§eye sevk ile kuv. 
We..rinin bir kısmının garbt Trak. 
m tutulmasını temin etmek ve 
ı suretle endirekt olarak ltalya

' a.-dırn etmek. 
2ı Aynı maksat için Seldnik Q. 

ıe fiili bir hareket yapmak .. 
3) Bulgaristan ve Yugosla.vyaya 
ıyik ile bu devletlerin üçlü pak.. 

girmelerini temin ve ltalyaya 
rdım için topraklarından asım

rmek .. 
Eğer bu tazyikler ile bunlar el
~ılemezse bu iki devletin evve.. 
ınne, sonra diğerine kar}ı as.. 

ri harekfttta bulunmak •• 
Tobr;uk'un sukutu ilzerine 

kalacak <>ian İngiliz yakın şark 
usunun Selruıiğe ihraç olunarak 

bir cephe yapılmasına mani 
veya lngiltereyi işgal için 

hareket hazırlayarak bu mem· 
tin nazarım Akdenize çekmek. 
utün bUnlardan gayri bu kıta. 

Türk.iyeye karşı harbi.n nctL 
\!zerinde hiç bir tesiri olmıya
bir harekete geçmeleri mevzuu 

lursa da böyle bir harekete 
ını edilmesi uzak bir ihtimal 

ilindedir\ 
manya böyle bir harekete 
tığı takdirde Balkanlarda ken. 

aleyhine bir cephe kuracağı gibi 
ilz Avrupa ve Asya ile temas 

iş olan Jngiltere imparator. 
kuvvetlerinin karşısında da 

he alınağa mecbur kalacaktır. 
arın yakın bir zamanda 

an muhtemel olan bir ha
tin tehlikeli bir macera oldU
u söylemek lAzİmgelir. 
Japonların anlapna 

teklifleri 
aponlar bir pakt yapılması i. 
Sovyetlere teklifte bulunmuş

. Bu pakt proj'esine göre Sov
er Mançukonun Japon nfifuzu 

a olmasını tanıyacaklar ve 
yardımdan vazg~erdir. 

una mukabil Japonyada iç 
ııgollstanı Sovyeeere terkede~ 
ve Port Arthu limanında c!a 
etlere menfaatler temin ede. 

·r. 
vyetler hu teklifi reddetmi~ 

ır. 

erikan - lngiliz ~Çin 
anlaşması 

pon lr.aYDaklan bir ta.rafta 
ve diğer tarafta Amerika ile 

Londra UJJerine yapılan son manda Alman cfldi.n um1imfycsbıl 
dügman hücumlarından biri es- harbin uzamasından mtttevelllt sı· ınamt§lardır. Bu clhet ihtiyatla bu 
nasında harap olmuetur. kmtılara dayanabtlmosl için oya.. hususta hiçbir rakam ıfkretmlyen 

Fakat lngiliz Jazılhaçmın hyabllmck zanıreUle yeni harp İtalyan resmt tebliğlerinden de aJ\. 
lıa.Tp aervlsleriyle dominyonlar cepheleri açmak IUzumunu hisset- laşılmaktadır. Yunan zabitleri an • 
teşıtilitı arasında (la.ima ml.lha.- mcsi mümk\bıdür. \'e :&manya.da. cak mai.retıerlndeki askerler kah· 
faza olunan iş.birllği saY'eSinde toplanmakta olan .kuvvetler !'lhndl i'amanlıgı pervunıca bir ctlie~ de. 
bu nvılreme derhal Kanada kı. · tedafüi bir vasıta oJaı:ak hazll'lan· reeealne çılw'dtklan zaman milda. 
ztlha.çı tarafından yerine kon. irıış ol<ıa bile o zaman bir taarruz hale etmek m~cburlyetinde kal •. 
mU§tur ordusu llallne girebilir. maktadrrlar ld bu da pek sık vu 

• Bu izahatla !JUDO demek lstiyorm _ku_bu_ı_m_a_kta_d_ır_. -------

Amerikanın yeni Lon
dra sefiri tayin edildi 
Nevyork, 17 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesine Vaı;ingtondan §U 
haber verilmektedir: 
• Reisicumhurla sıkı münasebeti 

olan mahfellerd~ öğrenildiğine gö
re Cenevre beyneımilel i~ ::>fisinin 
eski direktörü Con Vinant Reisi
cumhur Ruzvelt tarafından Ken· 
nedy'nin yerine Amerikanın İngil
tere elçiliğine tayin edilmiştir. 

ki Romanyanm Almanlar tarafın. 
elan işgali Da81l bir maksatla ya
pllnuş olursa olsun BalkanJann 
sulhu için daimi bir c-ndl~ kayna. 
ğıdtr; bu memlekette o işgal bu 
~,dide de\'9.111 ettikçe Ama\-uttnk
takl tt.alyan - Yunan harbmln her 
gün diğer Balku memleketlerbıe 
ılrayet etmesi ve Karadentzle A· 
dalar denlz:lnln de ateşle.r içinde 
kahnası t.ehllkesl bUtön Balkan 
mllletlcrinJn ba§mda Demoklee'ln 
kıllCI gibi aıallanrp duracaktır. 

ASIM US 

Ne demell 7 
''Zade fLt-anbQri,, diye başla. 

yan arabca tabiri dün llir rnruıase. 
!>etle yazısına a:an. bir muharrir, 
bu ibarenin belki de musahhih ta. 
rafından -arabca izafetlerin mut. 
laka elif lamlı olctuğu zanniyle
yanh~ dizdirildiğinl sonradan gör. 
müş olacaktır; l>u tabiri ikmal için: 

"Nainıet-ül.uhri,. dememeli, 
''başka bir nafıne,. demiş olmak 
için ''Jıalmetenuhrt,, demeli. 

Hu"an, Mahmuda, Potide reialn p .. 
gömWll bulunduğu mezan tarif et-1 K 1 

Haaan bundan bir şey ani~ 
mıgtı. Mutlaka lşln içinde blr iş 
var, diyordu. Selim, bu kadar ca
navar olamazdı. 

t1. Orada gömnlü bulunan altmlan • ç k l 
a1m•mn• da~~ ::r;enblh ettl er es ız arı 

Tayfalar, Ha.sanı sımsıkı bağla· 
dıkt.an eonra alt ambarlarm biri
ne indirmiş, zlnclre bağlamışlardı. 
Uzeriııdeld silahlar da alm.mlftı. 

Mahmut, yıldızlı bir gece Çerke-
slstan 118.lılllmnde taraya c;ıkmak ~- No. 29 Yuan: NlY AZl AHMET __ .. 
tbere kalyondan kendinl firlattı. 

Haaan, mıu gizlice seyrediyordu, 
Mahmut, dalıralar aııuımda bir kaç 
defa dönUvermlş, eonra kaybôl
mU§tu. 

Huan bir: 
- Ah .. diyebildi. Gözleri yaşar
~ 

- Allah yardım etsin. diye mı. 
nldandı .• 

Karanlık gece ona çok tesir et
ml§tl. Da.kik.atarca, belki aaatlerr.e 
Çanayı dUşUndii. Bntun tanıdıklan 
birer birer aklına geliyor, yüzleri 
gözünün önfinde canlanıyordu. 

Bir aralık: 
- Ke§ke ben de dentze atlasa 

fıdim •• Bu gemide yalnız başona ne 
yapabfllrlm.. diye dUşUndU. O es
nada Selimi hatrrladı: 
• - BUUtn Uın.ltler onda. .dedl. 
Efer Selimhı yardımını temin ede· 
mezsem hiç btr şey yapannyaca.. 
fmı. Onu mutlaka bulup konuşma;.. 
lr, her ıey:l anlatmalıyım, Yoksa 
lstanbula ÇJktıktan sonra her şey 
bitecek. 

G<!!nlniıı tçhıde dolaşıyordu .. Se4 

Ume rastlaaa, omuzlarmdan yaka· 
layrp bir kenara çekecek, onunla 
konupeaktı, 

- Elbet inanır sözlerime di
yordu. 

Selim ortalıkta yoktu. Hasan, 
onun kamarasında uyuduğunu .ölt· 
rendi Ne olursa bu gece olacaktı. 
Kamarasına gfrmeğe karar verôl 
Yerlere sUrllnerek, halatların ara· 
smda gizlenettk kimseye görtJnme· 
desi kamaraya yaklqmıştt. Kapı
&mJ hD1a iterek fçerJ girdi. Selim. 

Büyük Tarihi A§k ve Macera Romanı tsTA.NBULDA 

yatağından fırladı ve bağırdı: 
- Kim o .. 
- Susun .• ses çtkarmaym .. ya 

hancı değilim .• 
Sellin, hemen hançerine davran· 

mıştı. ·Hasan. 15llzle anlaşmanın 
mtimkiln olmadığını anlayınca, ay
nı slllhla mukabele etmek lUzu· 
!hunu duydu. SUratle Selimin Uıe
rine atrlarak bileklerinden yakala· 
dı. Hançeri yere dUşUrttU. Sonra 
bir elile ağzını kapadı. Kula~· 
başını eğdi: 

- Selim. dedi. Ben senin dllş
manm değilim, dG!tunum. Anladın 
mı?. Bak, fŞU anda sana istediğim 
fenalığı yapabilirim. Halbuki ben 
serii f Pnalıktnn kurtannak lstlyoe 
nım. BenJ Jyi dinle.. Başında bU
ylik bir tehlike dolaşryor .. 

Şimdi ağzmı brrakıyorum. Han· 
çeri de eline veriyorum. tster 
sen bonl öldilr. Ben bir şey yap
mıyacağmı. Fakat evvela beni din· 
le .. 

Serkeş. kabına ınğmıyan ve bU
tlln harektleri vahşi bir in.san ha
reketine benzeyen Sellin, Hasanı 
t\Ukftnetle dinlemişti. Hasanm göz· 
lPrine dikkatle baktJ. 

- Bana mı iYfiik yapmak isti· 
yorsun?. 

- Evet, sana ve kendime .. 
Selimle ·H~anm konuşmatıı.rı 

bir saatten faıla sürdü. Hasan, 
sözlerini bltrdiği vakit g5zleri ya. 
gamıt§tl: . . . • • . . 

- İşte, dedi senin babaıı böy· 

le bir adamdı Sellin •• Onun fnti- Hasan, zindandan çtlı:anldığı va
kamm.ı almalıyız. Bu fıreatJ kaçı- kit. tstanbula gelmiş olduklarını 
rırsan hiç bir teY yapamayız. ~rdll, Sarayburnu, Topkapı sara 

- Peki ne yapalım! yı sabah sisleri arasından yavaş 
- Geminin 1stanbula gitmesine yavaş sıyrılıyordu. Hasan, bir se. 

mani olalım.. neden fazladn: lstanbuldan ayrıl -
- Bunu naaıl yaparız!. mıştJ. Fakat beklemediği, umma· 
- Burada senin söztln geçiyor. d·~ bir anda onn aeı ile, kalbi ze-
- . Ben ancak kaptanın eöyle • hJr dnlu kavuşuyordu. fyi günleri, 

diklerlnl yaptırabilirim. bütUn tatlı hat.ıralan arkada kal-
Fakat ae.na yardım edecefim. mış, bir insan gibi idi. Çerkezistan 

İstediklerin olacak.. sanki doğup bilyildUğU yerdi. 
Hasan yerinden fırhyarak Seli· Yanındaki wmlara baktl. Bu 

mln UstUne atıldı. Onu kucakladı. bakışla: 
Sevinçle: - Niçin hana daha .;ok acı ve· 

- Sahi mi, l&hi ml? diye hay- rlyorsunuz. lstanbulu neden göRle-
kırdı. riyorsunuı .. demek istiyordu, O, 

- Kapmm lhıtinde bekle blru. buraya gelmeden halletmek iste
Hasan dışarı çıktı. Selim, atı· dfği me.selelerin hiç birini hallede

ratle yastığının altından pi,tovu- memfştl. Hasan, bir taraftan da 
nu ve kamçısını çıkardı. Kapıya şimdiye kadar öldUrUlınediğine 
yakla.ştI, Piştovu H88anm göğsüne hayret ediyordu. 
doğrultu ve: Muhafızları onu bir odaya sokup 

- Kımıldama.. diye haykırdı. kapısmı kapattılar. Gemi, ağır a 
Hasan şaşırmıştı. GUlümsemek ğır Tophane önüne yaklaştı ve de. 

Jstedi. Bir gey söyliyecek oldu say. ınlrledl Hasan, bu karanlık ocla· 
liyemedi. dan etrafı görmüyordu artlk. Yai· 

- Kmııldarsan ateş ederim.. nız kulağm.a 9esler geliyor, bağ-
- Fakat SeUm.. nvtar duyuyordu. Kapım açıldı. 
- Ellerini yukan kaldır.. Kendisbıi zindandan çıkaranlar 
Selim başını Ud tarafa çevire- tekrar gelınfşlerdl Hava karan

relı: seslendi, Bir kaç tayfa koşu- ldrt:ı. Hasan, kapı aralığmdıın yıl-
gnrak gelnlişti. Ha8&111 işaret dtzlan gördU. Hafif bir rtlzg~r eFi· 
etti: yordu. AdJ.mlarm yi]zleri bıığh idi. 

- Bağlaym 111 adamı?. Zinda- Fakat Hasan anlan ilk bakışta ta· 
na atm.. • , . • JPml'§tı, gillllmaeyerek; 

cı--- döndü. iZ' .. - .. -·-.. , ....... ~.. _..__.. --. • 1 :-- Yolculuk mu var?. dedi. 
4t. · ' (Devamı var) 

187~ harbıne takaddüm ede.il 
tarihi hadiseleri tetkik edersek.~ 
rihin tekerrürüne çok uygun .,,.. 
misal tesoıt etmış oluruz. 

1808 yılında Fransa ile PrüsY' 
arasında bır mukavele i.t.nzalaJl
mıştı. Bu mukaveleye göre Fraıı" 
sa, ışgali alundaki Prusya ~~ 
ketlenni tahliye edecek, PruSr 
ancak kırk sekiz bin asker bulUJV 
aurabilecekti. 

1808 de Napolyonun Prus~1 
mecbur ettiği bu \'aziyet, 1914 1" 
sonra da tekemir eunişti. 1808 ~ 
sonra da. 1871 harbi ile dünya bU" 
günkü keşmekeşe ginni§tl. -·--' 

Burada bu tekerrürlere i~~ 
etmek nıyetinde değiliz. Napol)'O' 
nun, Alman elçisi Metemihe ~!; 
!ediği bazı sözlerin ehemmi)'CW
tebarüz ettireceğiz. 

Napolyon doğum günfi mi1Jılo' 
sebetiyle sefirlere verdiği aiyafeıtf 
sefirle şöyıe konuşmuştu: _--lr 

Napolyon - Gene bizimle ~ 
etmek niyetindesiniz. Yahut ~ 
aldatmak istiyorsunuz. . 

Meternih - Katiyyen böyle bit 
niyetimiz yoktur. 

Napoiyon - Öyle ise bu kadal' 
tedarıkat neye? .. Bütün Avnıpa.)1 
telaşe düşürüyorsunuz. Ani~ 
tehlikeye giriyor. Bu suretle DW"' 

yenizi de harap E'diyorsuma. 
Meternih - Büteon buruar keP" 

dimizi korumak ıçindir. 

Napolyon - Eğer öyle olsaydl. 
bu kadar acele etmezdiniz. AS61J 
topluyorsunuz, top hayvanları toP 
luyorsunuz Harbetmek istemese 
ıdiniz bu tedbirlere lüzum görmd
diniz. 

Ordurwz dört yüz bin kişidir· 
Bir o kadar da :htiyat askefınil 
var. Sizden örnek alacak oısaıo
mevcut askerime dört yüz bin pe.. 
ter daha ıla\c eune.iyim. Bu da 
ilkılane bır hareket olmaz. Bu ka• 
dar askere muhtaç değilim. HeOI 
sizden önıek alrnıyacağnn. Çünkil 
sizin kaidenize rıayet etsem ~ 
geçmez karıları ve çocuk.lan dası
ıahlandınnağa mecbur ola~ 
Bununla ooraber maliyeniz ı: 81' 
şan olmakta ve kambiyolannıı al· 
çalmakta ve ticaretiniz: tedenni ~ 
mekteclir. Bunıara sebep nedır? 
Sizden bir şey istedim mi? Yerle
rin izin birine göz diktim mi? .• & 
fendinizle olan mülilkatırnda ~ 
söylemiş olduğu sözler iki bük~ 
dar arasında hiç bir garaz ve da\11 
bırakmamıştır. Aramızda bir ınüt
külftt varsa söyleyin, halledefürı.. 

Metemih, bu sözlere karşılık. 
hükfunetinin taarruz filcri beslt' 
mediğini, bunun için en güz.el oe
vabı da askerlerin bir yerde te
ceırunu etmediğini bildirdi. 

Napolyon - YanıJ.ıyorsunus
Galiçyada ve Bohemyada muaJ
zarn ordular tecerr.mu etmektedir· 
Fakat biliniz ki beni gafil avla~ 
mazsmız. Her an tedarikliyim. Bel 
ki Ru:;}'a imparatoruna güveni
yorsun;ız, Jfiltlıı yanılıyorsunuı. 
Çünkü onun bana muvaf akatinl 
ve sizin tedarik:\tınızı tasvip etme
diğini pekfüA biliyoruın. Eğer bun
da bir şüphem olsaydı derhal ide 
\'e Rusyaya harp açardım. Avru.. 
payı şüphe altında bırakmak iste" 
mern. 

• ... Alman asılzadeleri bütün Al
manyayı garazkflı fikirlerle doL. 
duruyorlaı. Siz ise ondan milteet
sir olarak herkesı silahlandırıp 11-
tırahınıza halkı hissedar ediyorsu
nuz. Bu gidişle bir hale varacak· 
smız, ki artık durmak kabil olaıı
yacak ve neticesı muharebe ola
caktır. Bugünkü vaıiyeti.niJden o
nun için korkuyorum." 

Napolyonun bu sözlerindeki ke. 
hanet, ne yazık ki, tarih sayfala. 
nnda kaldı. Ayni endi~ 1940 
Fransasıncıa mevcut olsa idi, Na· 
polyonun dediği gibi Avrupa oOP. 
heden değil, belki bir fel~eterı 
kurtulmu5 olacaktı. N. A. 

Polonya baıvekilinin 
teberrüü 

Londra, 17 ( A.A.) - Polonya 
Başvekili SikorS!<ı düşman tayya· 
releri tarahndaıı tahrip edilen bir 
filonun }'enideıı ı • .,şası için Ç&çil~ 
450 bin lr.J:iliz limsı göndermiştir. 
Çörçil bur.a karşııık bir mektupta 
şöyle OO:ınlktedir: 

14
- Yaptığımı bu tebemı ocak

ları yıkılan, Abiaeleri tahrip edi· 
len, fakat ruhu <t~.a tuğla ve taslar 
~ibi çökn iyen büyük Britan}a 
milletinin hakkımtzc!aki doc;thığu .. 
nun bir rümzü J <ırak tel§kki edi
yordur. K.ı husuc:ta bir karar ve· 
rilinceye kadar tt.berruWluzu mu· 
liafaza ~iz" 



Ati s kundura Şehir Haberleri 
mağazası sahibi T b d b. 
Ü1' be komiayonun· ara ya a ır motosiklet 

dliyeye verildi d • 1 ~· e eşyası tlzerinde yeni. enıze yuvar andı 
baı:z ihtikar ihbarları yapıl. 
. Evvelce, fiyat mürakabe 

"syonu, bu eşyaların satış fi- 6 yaşında b. k b ..... ld 
Jatlcrini te..bit ederek Vekalete ır iZ ogu u 
göndermi~li. Vekfüet, bu listeyi he. Dün öğleden sonra Tarabv""da. 
nnı tasdik etmroiğindeıı ihtikar C\ ları üzerinde yeniden tetkik. ki a::;falt yo1<;ia feci bir kaza oimu~. 

ı,...,.,1 .,. .. ...,, 6 ) aşında bır çocuk denizde ula
e ~ ...... ştır. 
Dığer taraftan mürakabe büro- ra karışarak kaybolmu.tur. Yapı-

su., yeniden bazı ihtikar vakalan lan tahkikata göre hadi~ Ş)yle ol. 
·~ ~ek faillerini adliyeye muştur: 

vermıstır. Bunlar, Karaköyde At. Ahmet Tanay adında biri ı dün 
Jas kundura mağazası sahibi, Şişli f!!Otosikletinin pctme kardeşi 
Halaskargazi cadde i 146 numara- Mahmut Tanay ile çocuğu 6 ya. 
da :Mardik Donniyan ve ayni cad- şındaki Ayten"i bindirmiş \e a falt 
dede 1192 numarada Omer LQtfi. yolda Tarabyaya dobrru kaymağa 
~- Atlas kundura mağazasında başlamışiar<lır. 
iki ay evvel 15 liraya satılan kun.. 
duralann son zamanlarda 18 lira- Ancak havanın yağışlı o~ma ı 
~ diğer mağazalarda ise manifa. dolayı.:;iyle kaygan olan a falt \Ol
tura ihtikarı yapıldığı görülmüş. · da hızla giden moto5iklet tam 1·0 • 

katliyan otelı onünde kızak yapa. 
rak denize uçmu.tur. 

1ç.indekıler motorla beraber .. u. 
lara karı;:rnış ,·e etraftaki balıkçı 
\e kayıkçılar hemen imdatlanna 
retişmi~Jerdir. 

Ancak Ahmet ve t\lahmut Ta. 
nay kurtarıldığı halde Ayten bil. 
tün aramalara rağmen kurtarıla. 
manıı5, sulara karışarak kaybol
muştur. 

Henüz moto~ıklet denizden çı. 
karılamamış ve Aytenin de ce...~i 
hulunamc.ımı~tır. 

Zabıta vaka etrafında tahkikat 
yapmaktadır. 

Doğum 
Muharrir \e Avukat Bay Suat 

1'ahsin 1ürk'ün bir erkek evladı 
~ memnuniyetle haber al. 
dı:k.. Yavruya sıhhat ve uzun ö
mUrler diler, doğumu ailesine kut. 
lulnm. 

Avukatlar bugün Eminönü 
halkevinde toplanacaklar 

Darü§§afaka m ezun
lannı davet 

~faJca tnezunlan cemi. 
'Men.: 
İdare heyetini yenilemek ü-

} ~bui barosu ~vukatları bu. 1 nin önür..dekı koridorlarda birbir. 
gun öğleden sonra bır toplantı ya- lerini göremeden toplanmaktaydı. 
pacaklardır. lar. 
Avu~tların ~ug~mkü içtimala. ı B~ünkii toplantıda konuşula

r~nın. bır hu u~ıyetı de, !oplant~yı cak o:an meseleltr ara.ında bil. 
şım~ıye kadar .olduf u . g~bı" adlı ye ha sa a.dlıy~r:in ı !ahı hakkında 
k~rlan yerme hmınonu hal. temennıler ıçın ... eçilen avukatlar 
ke~ı. salon~nda_ yapmalarıdır. heyetinin raporu ehemmiyt"tlidir. 

İtalya ile ticart 
ınünasebatımız 

Bazı eşyanın ihracı için 
lisanı verildi 

Ar. başındanberi aramızda mev. 
cut tıcaret anla~ına ı hükümd~n 
dü~tü~ünoen Italya ile olan ticaıe· 
timi~ durgun bir de\•reye girmişti. 
Malum o!~uğu ürerc Türkiyeden 
ltalyaya bılhaSSJ. yumurta ve ba. 
hk gitmekte, oradan bize manifa. 
tura c5yası gelmekte idi. Eski müd 
d~i biten anlaşmadan dolayı kle
rıng hesaplan henüz ta::.fiye edil. 
memi)ir. Maamafih, klering he. 
saplarında ltalyaya az miktarda 
borçlu olduğumuz söylenmektedir. 

Diğer taraftan, dün, Ankaradan 
gelen biı" emirde ltalyaya bazı ka. 
lem eşyanın ihracı için lisans ve. 
ıildiği hildirilmektedir. Ilk olarak 
15 bin k!lo YlJ!llUrta ihracı için li~ 
sans \erılrni~tır. Bu ma<ldelerin 
eski taahhütlerden olduğu söylen: 
mclctedir. 

Böylelikle. Türk-İtalyan tica. 
ri münase~Ueri:ıin yeniden ba~la~ 
ma ına dogru bır adım atılmıc:. ol· 
maktadır. ~ 

Deniz Bankçıların 
muhakemesi ' 

Eski l.Jenizbaru~ erkanı hakkın. 
da, birinci ağırceza mahkemesi ta. 
rafından verilen karar temyiz u
mumi heyetince maznunların lehi. 
ne olarak bozulmuştu. 

Muhakemeye önümüzdeki Pa. 
zartcsi günü öğleden ronra yeni· 
den ba~anacaktır. 

Çukurboatan cinayeti 

S.- \'AKI'I 

Girip dlflDdlkçe: 

Bir posta şubesi 
daha açılamaz mı? 

. Sı~ sık mektup göndnmelt adetinde değilim. Hatta doğmsunu 
ıs~crse?ız, ~nektup )'azm!'k, benim ir!n yorgunlukların rn bÜj'Ü.CÜ.. 
dur. l azı ıle yıllarca ugraşmak, vazı/e dışında )•azıya bir angarye 
damgası ı:urnyor. 

1 şte bundan ötürüdür, ki ,postalıanelerimiıden bahsetmek ım. 
k<imm lrtmm he.men Jıiç bulmammmdır. Dütı, bir arkadaşa rast· 
ladtm. Beyoğlu postahanesindtm çıkıyordu. alnı sırstklamdı. 

~- Bak, dr.di, bir mektup vermek beni ne halr. koydll! 
. l'or'.!,ımluğu aşikdrdı: fakat sebebini anlamak giiçtu. Gulum. 

.~edı ve kolumdan tutarak: 
- llelc azır.-ık gel de gör. 
Dedi. iki adım ötede postahamnin kapısı bir ~rı ko'vmıınıtt 

ağzı gibi kalabalıktı. Gişelerin önü insan dııvarlariyle kaplanmıştı. 
fla.voda zarflı eller sollamyordıı .. Dostum yine soylendi: 

- Biraz evvel ben de işte bu talihsizlerin arasında idinı. On. 
deu, arkadan her saniye ar/atı bir tazyik ile ter diıki1yMdımı. 

Yılbaşı değildi. Bayram değildi, paskalya değildi. Postalımı 
böyle bir hiicıwm icabettirecek hiç bir srbep yoktu. Şu halde bu 
kalabalığm sebebi, mtthite göre merkezin darlığı olmak lôıım g~ 
fiyordu. • 

Somp öğrtrulim Hakikaten biitiin Beyollmıda bir tek posta 
merkezi varmış. Orada oturan yüz rlli bin kişilik yığımn ihtiyar.. 
l.annr, bu bir ttk merkez karştlayamıyor demek. 

Halkı huzttr ı•c rahata kavııştrırnıak, idarecilerimizin en buyüA 
m;eli olduğunu biüyomz. Her t•esilfdc bu dikkat t"1 itinanın izlt'. 
ritıi gördiiğiimiiz içi11, dertlerimizi söylerkr.n ayrıca bir zevk 
lfuyuynmz. 

Acaba, "Taksim,, de bir posta şııbr.si açmak çok mu ehemmi· 
yttli bir kadro işidir? Eler böyle yenilmez bir mahzm yoksa, pos. 
ta idaremizden bu kalabalığı azaltacak, halkı rahatla mr.ktrıbunu 
r:erecrk bir çmt, bir ytni posla şubesi açmasını istemeli yersiı 
bulmayorrım. HAKKI SUHA GEZGiN 

1 GONDEN GONE 

Doktorların otomobi lı 
zere 29.12-940 tarihinde 1'Jmin
önü hAlkevi salonunda yapılıı:n 
toplantıda nisa'bı ekseriyet ha -
eil olmadığmdan 19--1-941 pazar 
günü saat 15 de aynı salonda 
teknır toplanılacaktır. Bütün 
Dari.işşa.fakalıların gelıncleri. 

Zıra. cs~:ı adiıye sararı .. yandı- 1 Bu me\"?U etrafında birçok avu. 
ğın~fanbe~ baro. toplanır ıçın mil. katların söz söyliyect'ği \'e toplan
na. ıp bır mahal bulamamı~ \e tının bir hayli münakaşalı cereyan 
avukatlar. ya daracık ağır ceza sa. edeceği .. amlmai<tadtr. 
!onunda veya ticaret mahkemeleri-

Bir müddet evvel, Çatalca civa
rındaki, Çukurbostan çiftliğinin 
Mana~tır mevkiinde işlenen cina. 
yetin muhakemesine dün de birin-
ci alJ.ırcezada devam olunmuş ve 8 fR arkada.f:ım, geçenler- yacaktı. Bay doktor, e\"lnden 
müfiei~m;ırni muvani mütaleasıru de bir gece, bir dokto. çıkarken, hizmetçisine "filin 

Bir doktor ağır surette 1 Etiket koyma 5er~~~~~~. katil Mehmet Erca. run hususi otomobilini, bir eğ~ yere gidiyorum. icap ederse 
yaralandı 

1 
mecburiyeti nm, bahçıvan Ba}Tamı öldümıe. lence yerj önünde gördüğünii oradan ararsınız,, demiş. ve 

sine sebep olan hahçeden salatalık ooyledi. beş on dakika sonra: da. der. 
Etfal hastahanesi cilt müt._ehas. J i\1e,·cut pazarlıksız satış kanu. koparma keyfiyetinin mahalli örf - Ne çıkar. dedim. Eğlen- lıal oraya vannıs, dünyanın 

~~an, doktor Tala.t Çamlı nuna gore esnaf ve mağazalann ,.e §.detlere a_vkm bir sc.'' olmadı;ı;..., mek doktorların da hakkı de- fil.ni z.evk1erinden biraz da ken· 
* Ticaret oda.;ı. eczayı tıbbiye dun ögleden sonra Taksım mey- bütün mallarına etiket ko,·maları binaenaleyh bu yüzden Ba~'rnm~~ ğil midir? eli tatmak ist.emiştir ... Fa.rzc-

Kısa haberler: 
\ie kiınyeviye mevzuu üzerinde ~a.ı:un?an g~ken şoför ~ıyaset icabetmektedir. Son zamanlarda, katile tokat atma,.mm tahrik sebe- Arkadaşm1 , bir maksada i. delim ki, gerçekten kendisin~ 
te~er yapmağa .ba~amıştu. Bu tının ıdaresı~ı ~tom~il çarp. birçok kim...-::elerfrı bu §arta riayet bi sayılacağı ileri "-Ürfüerek. ken. ret ediyordu: bir davet vaki oldu ve hemen 
tetkikler neticesinde, Türl.;yeye !111~tr:r. Doktor bu şıddetlı sadame etmedikleri görüldüğünden dünden disinin ceza kanununun 448 inci - Öyle ama, dedi. Doktoı- bir hastaya yetişmesi rica e. 
nerelerdcı. eczayı tıbbiye getirile. ile bırkaç metre kenara frrlamış itibar~n tekrar ıkı kontrollara maddesine <J;Öre cczalandmlmaq larm otomobillerine hastalara dildi .. O :r.aman ne yapacaktır? 
bileteği anlaşılac.aktır. ve başından ağır surette yaralana. başlanmıştır. ,.e 18 y~mda olma~ınm da göıö. yetişmek i~in müsaade edil· 

* Yapa"'ı bcyannamesı· \erme rak Beyoğlu hastahanesine kaldı- nünde tutulma-.ı i~tenirnrd11. ~fu- miş değil midir? Derlıal eğlenceyi bnııkıp, mu. t> ım trr • H ta b 1 ~ ka.ddoo vazife a.Şkiyle yerirr 
mfiddetirun bitti~ini yazmıştık rı ı~ . Manifaturacılar bir hake~ karar için kalmı~trr . - as u unmadığı za- den fırlayacak, dışarıyn mç-
D en itibaren yurd dahilind~ C:...for "akayı mu'teakı"p yakalan. nıen, kendisi de pekala istifa_ cak ... _._ ·r .. ~ıh l .,,....., a.ı"rket k d 1 d ed_,, ·ı· ded" rayn , ~veya çıt numa· 
}DpQO• satış arı serbest bırakıl- mıştır. ~ ur u ar Karabük fabrikasının e uı>ı ır, ım. mı~. Manifatura itha1Mçı1an, kendi Arkada.şmu, ikna kabil ol· nllı bir taksi aramağa kalka. 

* Mıntaka liman reisliği kon. aralarında bir sirket kurmu..,ctlardır. katran ve ziftleri nıuyordu; nthayet şu miitale:ı.. rak vıı.kit kaybetmeden kendı 
trolorlerinden Sıtkı Tol. Vekfilet Kömürden zehirlendiler Şirket va.::ıtası ile yapılacak itha. piyasaya çıktı YT ileri sürebildim: otomobiline atlayıp hastasının 
emrine alınan Hüsamettın Taç- lAtın daha müsmir olacağı ümit Karahük. demir ve çelik fabri. - Bana kalırsa, o otomobil, tehlikesini atlatmağa veya M.· 
km'm yerine Bartın luı. .. n ı:-ıs ve- Beyoğlunda, Alyon so~ğında edilmektf!ıdir. kalan, piyasaya ilk ~fa olarak hangi ı'loktoru.n i.c;c, o eğlence yatmı kurtamıağa koşa.cak-wıı.~ .. e tayın· edı"lmıc:.tıı. Alyadis· apartrmanında oturan Şa. Manifaturacıla1 birliği reı i ı. ., k x. rcrl önüne de yine hastaların tır... Doktorun otomobilini, ~UJ " ki Du ak ·ı o E bu R · A nduk hük J\atran "e zı t çı ·arma"a başlamı!=..· f . * Limandaki Yunan bandıralı r re ı e sınan rtan sa- emzı \'ll · timetten di- men aatı hesabrna getirilmiş- geceleyin eğlence yeri önUnde 
Dafni genisi, §alilIDldırasmı tar~ bah odalam'ıda mangal yakmışlar rektif almak üzere Ankaraya git. tır. tir. Dü§ün bir kere .. otomobil görmekliğinin hikmet ve ma· 
ys.rak yanında duran diğer bir va.. ve çıkan gazlardan her ikisi de ıe. miştir. sahibi doktor, eğlence yerine nnst budur azizim ... Yoksa bu 
~bindirmiştir. Çarpma netiro- hirlenmi§!erdir. VAKITa yaya olarak gitaeydi, herhan. mühim :benzin tasarrufu de'\'. 
sinde Datn!'nin ön direği kmlmıs- Şakir v~ o~n yetisenler tara. Altın Fiyatı b gİ. bir suretle hasta.ya çağın}· resinde kendisine verilen mü· 
trr. fmdan baygın bir halde Beyoğtu Altın fiyatları dün de 2'J.4:l lira 8 0 ne mak ihtimali ka.rştsmda, ken· saa.deyi suiistimal etmiyor ... 

• Belediye memurlannm tayin. hastahanesine kaldrrılrnışlardır. idi. olun uz disini aramak güç olacaktı. Buna inan! 
terfi ve tecziyeleri hakkında Dahi. ======::=;=;~:=========================~;;~===~An.~n;r;lsa.~d~a~deıiı~~ftl~~bu~l~u~na~m~ı· Bilmem inandı mı? 
liye Vekftleti tarafından hamlan- - 27 -:ti!tl o~~.PN=~ G A l M A s KEL • H AY o u T ~~:z :ı:!~~:::~u.&onra, 1-----n_ı_K_JI_E_T_l\_ıv_x_Tıı __ 
meni haz 

1 
B Biz motöre atladık. Stanley, ı 1 n ır anmasında yeni ~ · · • · • • • • • · 

rem kanunu esasları göz önünde kaptan yenne g~ti. Vurulan adamın (Kaplan) ol. 
bulundurulmaktadır. lld adam telıi la: ç k 1 b" duğıınu söylersem hayret etmez 

* Al~adarlann tesbit ettiğine - Geç mi ka.ldrk? dedi. Ge- o heyecan 1 ır zabıta romanı siniz değil mi?. Çünkü her teh· 
gor: , İzmir dal!il, Karşıyaka, Bor- mi henüz kellunadı ya?.. · likeli vv.iyet.te daima öne SÜ· 
nova ve Buca nnhiyelerinde işler Sözlerini bitinneğe meydan /ngilizceder. Çeviren : H. MONIR- rillınüş olan bu kanlı haydudun 
halde 5500 radyo vardır. bulamamıştı ki; sakit polislerin bu nazil< '·aziyette de yine, ön 

* lzmirde, Defterdarlıkça tesbit bir kaçı birden ta:bancala.riylc mal~ adeta. zorlUk çekiyormuş m'..l.Şken, yukanda. merdivenin ~ta karşımıza. çtkmış olduğu 
olunan rakamlara göre, haziran.. k8I§Ilarma. sıkarok: gibi biraz oyalandığını görüyor üst ba.§mda bize i.saret eden o.· mu!lıakka.ktı. 
dan birincikanun 9
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0 

3 
kadar 7 ay 1ki hoydudu teslim aldılar ve dum. damm apar topar &ı,cm.ğiya. ru. B~c'rrndan aldığı yara ile in. 

zarfında muhtelif vergi tahsilatı az ileride bekliyen polis kam. Bu oyalanmanın sebebi üçü . var)andığm'I gördüm .. Ve bu e· liyor, bi~ silsilemize, bütün 
ı),983,000 liraya baliğ olrn~tur. yonuna naklettiler.. müze de malumdu. Durantinin rada denize bir tabanca düştü.. dUnyayn ağız dolusu b.-üfürler 
Geçen yıl ayni müddet zarfındaki Bunda.o sonra Veyn ile, Stan bir yat büyüklüğünde olan be· Stanley, bir a.kroba.t QCVik- savun yordu ... 
tahsilat ise 5,190,000 lira idi. Be. ley arasında küçük bir konU§· yaz gemisi civarındaki vapur- liğiyle, merdivenin pa.rmakhğı. (Ka.plan) , geminin demir a.l· 
Kaya vergilerden geçen seneye na· ma. daha g~ti. laıın bordasına sokularaık, giz . üzerinde dönerek, de!ıi7Xlen ta - ma.sma fm;at kalmadan, arka 
ıaran 10,200 lira fazla tahsirnt ya. Bu konuşmanın, gemiyi bas· lenmiş polis yüklü motörün, al· rafa bir sepet gıbi saJlanmışt.ı.. teraftan tutunarak çıkan poli.3-
pılmıştır. mn.k Uzere motörbotlu polisin dıkları talimata göre işe giriş· Stanleyin, patlayan silahın !erden birinin ~iJihiyle, tam 

* Kö)•lümüzün keıxli gi}-im eş. alacağı tertibat J;ıa:kkmda oldu. miş olmalanıu bekliyordu. kurşunundan kurtulduğu an.la . Sünleye ateş ettiği sırada vu.. 
!.aSIDJ yapabilmesi için ve el ile ğu anlaşılıyordu. Az sonra, bana dönerek: şrlryordu. nılmuştu. 
dokumacılık sanayiinin inkişafını Stanleye lbir ta'-anca verildi. - Temam, dediğini işittim .. Fakat aşağıya yuvarlanan a • Aynı zamanda kaptan köprü-
temin için lktısat Vekftleti tara~ Ben motörden yakaladığımız Şin'i.di yana.şabiliriz. dam nasıl devrilmi§ti? sün.il ve Durantinin husust ka -
fmdan yaptırılan dokuma tezgah. kaptanın siliıhiylc mücehhez- Onu alt basa.makta güçbeli marasını basan r.a.lbıta, hem 
lan ve çıknklann biJ\,'Ok vilayet. dim. ~mfnit; kıç tarafındaki. ::in. zapted®ildilc ve motöre eldtğr- geminin hareketine mani ol. 
lerde ziine devam olunmaktadır. l\totöre sivil kıyafetli bir po- cirin ~~. tJöltıe'kr f)e'l.tda mız esna.da, deniz polisinin mev muş, hem Durantiyi silMı kul -

Sana}i umum müdürü Reşat lis .memuru daha aldıktan son. olmuştu... · kiini gös~ren hıı..rikullde ma.n- lanma....cıma meydan vermeden, 
Bener bu tevziat işite meşgul ol- ra, gemiye doğru açıldık. Ve bizim motör geminin, mer mra derhal gözüınü:zıe çarptı. gık dernMen ele geçirmişti. 
nıak ~-e G ... ı~ntebe gitrnictir. MaJa;admıız, Durantinin bek iiYenine yaklaştı. . Duranti.nin """""imnin güver. Bu arada 1... .. altına --

1
•
1
nn-

..._... Ql,oKU• ~ Iedıği üi adamı, karanlıkta ge- Yukarıdaki adaı1ı, hata: tesi on beş }~lkadar polisin mış korkuda~"".il titreyen R;in.. 
r-------~----ıl tiriyormu.~uz gibi görllnmekti. - Ça.buk, çabuk olun, §imdi gölgeleriyle doluyiu. son teelim olmaktan başka. ça· 

Bununla. beraber, bUtün bu kalkacağız. .• diye söylenmekte Demek ki, vapurun kıç tara· re bulamamıştı. 
hidiselerin cereyan ettiği müd. devam ediyordu. fında zincire tutunarak çıkrna.'k Geminin Uç beş kişiden iba -
det zarfında kasmet defa ölüm filhakika. geminin ma.kinele · ve vapuru işgal etmek hwruı.ının· ret olan ücretli tayfasından.. o 
yolculuğuna çrkıyorduk acaba?: rinin i.şlemeğe başladığını gös daki plan, tam ma.msiyle mu. dehşetli polis baskını eenasmda 

Vazife hissine ilave olarak. teren gUrültüler geliyordu. \•affak olmuştu. itaatta.n başka. her hangi bir 

Cumarte. Pazar 

- 18 11.KAn. 19 ll.Kan. :> 
~ 
cı 7.0hlooe: 20 Zllhlooe: %1 

bizı uzun zaman uğraştıran bu thtimal bu esnada. geminin de. Bu arada. komifser Veynin se· h~ket göriilmemiştl. 
---.!.----~----il çeteyi pa~.a.lamak. ihtirasiyle miri de yukarı almıyordu. i işitildi: Şef Raym.ond, biu bu meşak. 

~e :razıydım. Ben merdivenin parmaklığını Yukarıdaki polüder arasın- katli hizmetimizin mükfl!atıru, 

... Kasım: 12 Kaııınn: '7!1 

Va.atı ICıa.nJ 

8.23 %.16 

lS.%.ı '7.17 
15.63 9.46 
18.0'7 12.00 
19.48 ı.so 

6.87 U?..31 

\ MllU l)ı.anJ 

8.2! %.14 

ıs.ıt u• 
15.64 us 
18.09 1%.00 

19.44 1.36 
fJ.8'7 12.so 

Gemiye yaklaştığımız vakit, tutarak Stanleyin atlama.sma dan gelen bu ses, bir.e! parlnk bir ziyafet gcoesind zi· 
küpeŞtede bir adam göründü. yardım ettim. Stanley, taban· - Hersey yolunda .. gelebilir. yadesiyle ödedi. 
Eliyle karşıya bir ~mı ~ı:,t· ce.sını ka\Tayarak yukan çık - siniz! diyordu. O kadar ki, bütün meşakkat
ler veriyor, adeta nerdcsınız:.. ~.7a. başladığı sırada idi ki, Stanley, bir akrobat çevikli- lerin acmını, unuttuk diyebili. 
diyor gtbiydi. yukarrdan gecenin karanlığını ğiyle fınldak gibi dönerek ası- rim. 

o s?t'ada yanımızdan geçen yırtan korkunç bir siU.h sesi i. la kaldığı yerdt..n tekrnr içeri; Dunt:ntinin muhakemesi esna· 
büyücek bir vapunın dalgaları. şitildi. daldt ve motÖ!"e a.ldığnnız ada. smda. Levisin §'ahitliğinden çok 
motöri1 )'S!lacb; sarstı.. Fakat silah se.sini müteakip, mm ~mı tedavi ettirmek ü· istifa.de edildi. ------ ---...!i Stameyln de, ıenüye yaldq- Stanleyin yıkıla.cağından. kork· rere bme,, h.utaneye götürmek· - SON -

18.1.941 
.OS Aj3nı 

8.18 HAnf 
progmm 

8.45 Ev kBdmı 
JS.M Tlb'kÇ-O 

p~lar 
JS.60 Ajan!ll 
U.05 Türk(e 

pl!klar 
1'.20 RlyBSet.icunı 

bur bcuu!oı!ll 
15.00 !"lnema 

Org'u 
111.03 Ou 

18.40 Fıokior o.
nıeJdl!l't 

19.00 Kmıuema 
10.16 2'Aıybek 

ha~ 
19.30 Ajanıı 
1 P.'6 Fuıl ~ti 
20.t 5 Radyo 
~ 

20.46 Tür&.~r 
21.15 Konupn:ı 
21.so ~lctıtnl 
22.80 Ajaruı 
%%.60 Ondıaııd 

Yirmi yıl evvelki Vakıı I 
18. ı. 9%1 

Şehremanetinin 
bir müracaati 

Şehremaneti bütçesin~ mevcut 
iki milyon liraya yakın açığın ka· 
patılabilmtSi için Sehrcmaneti ok 
trova resmiyle tebaai ecnebiyedeı 
rü umu telediye istifası esasınıı 
kabulü hakkında hükfunet \'a$Ita 
siyle düveli itilafiye nezdinde te 
şebbüsatta bulunmuştur. 

Konservatuar orkestra
sının konseri 

lstan'bu1 belediyesi k r&. 

tuvar orkestrası bu akşam ıı:a.a~ 
20,30 d.ı Eminönü ıha:lkevind<> 
bir konser verecektir. Bu kon 
serde orkestrayı Seyfettin Asa' 
idare eıcieıOOktir. 





•-Y&DI 

AMERiKADA 
YIZlll: ıskender F. Sertelli 

-48-
- Bu numarayı bizim mem -

lekette köy pelılivanlan yapar. Bu. biru kederli bir hitlye 
Hatti. geçen sene bizim kasaba· olmakla beraber, aynca bir ke. 
dan böyle )'eDi yetilJIÜI bir der ve dert eahifemia olmadJtı 
genç köyl11 pehlivan geçmişti. için buracıfa koyımntik: Bir 
Bir meydanda çocuklar etrafım gece Bay Selim. adımıkJllı ka• 
ll&nJUllardJ. Ben de oradan p fayı ttltBWedikten aoma poker 
çerken. kıJahalrğı gördüm. Bir mHBlllllS oturm'Uftu. Gece yar:• 
kenarda durdum, bu pııQ peh - mna doğru kıtlp aektesinden ö. 
livan ortada gtlreftl. Raemmı Hlnce, arkadaştan falll'dılar. 
yendikten amıra, bu.apn b- Klhayet gtctip 9Ulyetl kamına 
dar kelm bir ataca ip bqlaya- bildirme{le lranr wrdiler. Ka• 
rak, ajacı mrlamağa çalıttı ve dm kendilerini l8rt bir çehre ı. 
yarım allat içinde koekocaman le karpladı: 
atacın köldlntl oynattı ve Jere - Bayan.. kocuım.. 
devirdi. Bu alacı JO}oulardan - Yine 90k mu içti? 
on kiti el birlJfiyle on yıl çek- - Evet. biru içmişti. 
.ıer, mrlualar dev1remmler- - Kumu da oynadı mı? 
dl. - Evet oynadı. bayan! 

Mia NeJeon hayretinl glzlf)'e- - Qak para b.ybetti mi! 
medl: - Bvet btru para kaybetti. 

- Sizin mem1ebtin1me dev- Kadmm 8lhn tfllrenmiltl: 
Jer J9tillr .. J'ilJerf ,... VUJ'lll - Aman bıktmı, artık, öllle 
az.ıan1ar ~· Ben anlardan de kurtulanı 1U heriften! 
babMtmlyorum. Harrynin yap· - Bia de bunu haber venne. 
tıJdannı g61Bm'le g6rdOm de, le plmletik, koeum kalp 8ek
bu 9dam kolay kolay ,.nllmn teefnden öldU, bayan... 
CUJordum. Biç olma- berüe- Dl,e cevap wırdiler. 
re ka1Jraum kana&tbıde tdtm.. 

- Dı.. ne yapalım! Talih Çarei laalaa 
kUIU tklınisin bal!Dd• da dolar 
tı. Fakat, benim bqmu terclh - Bayan, Ü le'Vdiflme ve 
etti. Buna tlmhı ne dlyeeetf o- prMtif ettlflme bin kere yennn 
it.bilir? .etim! Şimdi 10G c1ela olarak 

Valbr .e. kanttı: IGl'llYOnlllll Benimle eriemDek 
- ııı. Nellonun (bmp) me- ilteyor lllUllUDUS1 

lllellnden baberi ,ok plib&f - Peklll, pekall. lllııl eem • 
TercOman hldWeyt Jaaca. ... mı Eikmaktan ~lrtmet için 

l&ttı w cebinde duran .... • _bafka..--_çare __ taım __ ıyo_r_ı __ _ 
nln o Jmmmı ~ 

Nel8on pmeteye p atar at
mu Jra.hhhayl& sUJdtl: 

- Spor muhaniri Joce Vil • 
eon.. Nevyoırkun eantajeı m11-
hanirleriııden b1rL 

Valker: 
- Kim oluna olsun, ded:, 

efklnumumtyede fena ttıpheler 
uyandıraclık bir yurchr. 

- Böyle bir feY var mı? (). 
yun ~ delil miydi? 

- Evet. Tam•mty'le aerbedt 
gtlrettl. ll'alrat, beW ld, IKı ı· 
dam Ha.rryden para almış.. Or 
ta.ya böy~ bir meeele atarak, 
~YUll)alWa.&a:.ır• 
la~. 
N.ı.oG ..vmcB. 

- Doktor. rica ..,.,. .. 
.aaleriMi bir - ...... 

- BMcltftlluJuns ..ur? 
- ......... oUtil1'tıe ...... 

..... &ditu Mnai ceb9 ffbıai 
~ """"'oluJOr. 

El bombcuı 
T2.lel>eler askerlik deninde el 

bombMı talimleri yapıyord1i. 
Aakerlilr ~ hepeme bom 
banın nuı1 atılaeafııu öğretti. .. Evvel, bombanın emniyet f ıti
lini çekersiniz, eonra bete ka • 
dar sa)•ar ve bombayı fırlatır • 
.,.!... 

Doiral 
Bir ttlcear, bir m~ 

den, borcunu tesvt,e etmeeinl 
ı Mtışterjnin verdiği ce

vap aynen tudur: '-ıleeabm tee.. 
vi) esi için bu kadar uzun a
man beldemlt olan llsfn gibi 
kiber bir zatm, blru daha l>P.k
lemep b~bir 
tilrlll inanamıyorum.. 

Siil m..ıaia 
Bir QOCUfun h tırat defterin. 

den: '1>lln inelimlzl çayırda ot
latıyordum. Bir aralık hayvan• 
calm dikenli tellerin bulundll • 
fil bir Jent •plMıch. Zavallmm 
.Ut mUBhıfu parc:alandı ... 

- Ah.. ... teiadllftlıa\de 
wnmuıuım. Yepyeni '* alt 
kodu menua. Bumı anlamat. 1 
çin, bugUıı ldmNUr Yulaf P""· 
llftlll anym ne kadar p p. 
•tecl va1'dlr. 

T~ blrt DdJe bciu. 
•,.sıktaıa .......... ,. -

- Bflltmn t1Clf' ""' 1lıfMI llt- tınca CliNtmen 80ldu: 
ret .... Mr illl9 .......... - Nedin ....... ~ MiHlll _,,,... fünr ....... • ., 
.......... .,......, - ................. dar. 

- N...n K .... _,,., ... ..,..._ JdBa bo.. bo.. bomba.. Bfnwtol - B11albl ...,.. "''°'' e.. eelhnde pa.. PL PL• patlar. INMınl Bo1"Jlla cı7«1oa1ı wnı. 
(Deuılwas .,.., - Ba1d w~ Nftm! dı!. iı-. f1o tabak bTabair llÜtliwl? 

fA[ Hl Kl ==----A-şk_h_a r;....;;:.::_a=-=b~e~le~r~I 
Yazan: Ceoat PALANDOKEN 

llcmn. 1'btlne, atldM ••dadaki& Wiıı od111nı glren bir hbımetçıl o. 
rma tirdi ba ....ıı Düa IOllra teUll bQyt1k l&Jonwıda Od ~uı 
Ollll Od daim aruma lloJd1ı.. 1111 lrenctwnı beklediklerbıi .Oyledl. ce 
IDd terennUmtbıe bqı.dl.. Bun - W ba ile bUu taaccUp etmekle 
lar - '* ftfa _,_ tuba beraber burrlaDdJ ve aaJona lndl 
nan fft)'atlarmdan ..._ lıir .. , O, aeJenleri taıimuyordu. Yanlan 
deltldl. Da llderek klndlabal takdim eıtt! 

Neballat ve lebDa aaktu fail " ellerini nktı. CeW. emlrlertnls 
1arı ~ Dedir der ıtbl bammlarm yUdne 

Rtlqlrlardaa ~tGa lrolnma bütt .. Nebahat baytlk bir beye-
Nt tatb ilk O)'UDG OID lc:lnde IÖH bqladl: 
Smden batka )lok khmem - CeW Bey, beni tanıdınuı mı. 
Sevdlılbn adar ..o.em dedi. CeW oaa dllEkatlı baktıktan 
Ardında llrtlnea ,&lgen ol11UD IOIU'a: 
Kollarmm arumcla bahm98JD • - Ah. Nebahat, sen. ee11 mlı&bı f 
N~ ln'fnelm hM> tenala dedi. Nebahat: 
Kalbimde tttrtyorwba - Evet ,ceı&ı. benim.. 
BeUd llllln ldD Bleeellm, - Buralarda ne anyonun. 11•· 
01- de mencettm.. ram!. 
Blru ..,. da ~ ar. - Burada oturuyoım timdi. Si 

tmda : .. bir kaç ıtJnclenberi l«'rtlYol" 
AJ aperaa Rlarm ~I cluk. l'üat yanmıu seJm te dof. 

llhllcle yıkan l'llsu cenret edemiyorduk. Bana 
RÇmu 4alp1arm haline bak Wl dargın nuam Celll ! 

da beni lll. - Ne mtlnaebet b llkla.. Co
Ne kadar HtmNt cftnlUn bana cnaklü O&tmd• geçird1tım1z o ha 

l8ndlD aeryan, tıralar benoe 6yle lr)'llletll ld ! Bta 
lnltYtD dalplann ballne oü 4.& 0 lllDan1ar blriblrlmlsl ne kadar 

bent ID... lnlDiıltJkf 
86ylece bb' caattea fasla ıaman - Colr Celll P'a t tud tlml-

rec;mı.tl. Artık ortalık iyice ki il buhunadık. Bu mtırap mukadder 
l'U'mAla bqtam"ltl. CeW yertn- mil Ben -'1mdl yalnm kaldım K~ 
den kalh.. Sahilde çırpmu dal- aut olaınadmı. CeW !. 
patla.na ballne bir bre diba - IDnt buna cluym'Qftmn.. Ha 
bütıktan IODra Selma ve Neba yatnmz bil' 1Ztrrap içinde ıeotı.. Ne 
b&tiD yanmdan ceçtl. Geldlti yer- yapanm talih! Başa gelen c;ütlir 
!erden, yine pmb ıdnnlarlı ytlrl- derler... Derin bir llktttan ..,. 
yerek otele vardı. ~ Qtktt Nebahat e6se bq]9dl: 
ve yattı. Selma .,.. Neblllat Cett.. - Dtla a1qam ~e cam
lba aynlclılım cGıtnce OD1lll ba- tar '1umda dollfll'lren IG nmnJ 
lanchıfu CJ8lllhta kottalar.. Ala· bir ~ atamam dmcla bulduk 
em tbıerlnde OeWba blrUtılr re- dedi. Ve CJl1ltumdaa remnt CJlkanp 
lbn orada clura:yordu. Bana ılchJar CeWe nattı.. CeW, ,...ı bpar
UIUll mDddet bütdar.. Bu rMfm euma Nebahatln elinde aldı, ona 
lılr ...... yddsma ÇÜ bensf)'OI'. haktı. IOIU'a OD1I ~ IÜJaT 
da ve art* meraktan crlıtıraeü lfbl cebine koyda. Jr•vHstnl top. 
bir bale pbnlşlerdl. CellUn lllTI- lapnk: 
111, onan plltonlk qkmı 8lr nmek - Dtln ~un CJ11'11arda clo1a 
lcln kabil olla Ur 1811 feda ede- llften anutmqum dedi, Sonra ba 
eeklerdL ... llll•ıtnl Olllara l"'lr•ek: 

mıt.tlıl ... .,...... ._. C.. (Dllııu 1 .,..., 

T al.ilr.s adam 
Yna yakıl& anlatıyordu: 
- Çok talfaia 9d•mımdJr, 

veueli.ı · Bir gazinoya gitaem. 
kırık iıikemleler bana dUeer, 
lokaıJ.t&lanla hJP sinekler tx. ı 
taıbaflma dtlşerl Ç4cufun biri. 
nın IOkap .ıtıfı karpus kaba
f.u benim ayafmım aJtma nat 
lal" w mtUııttl yen otururum l 
Bır peneeredeın bir çl- l&bl
aı dtlpe. muhakkak benim ka • 
fama lllllbet eder.. Bele tu ba 
ımıa gelenı anlatınam m a 
dar talflla oldufum atz de ~ 
Janmm: 

- '" Ptln eokakta ~yar. 
dmn. Yerde ayıinna bir para 
etm!am (arptı. Derhal ..mm
rek ellltp aldım . Bir de ne g6-_ 
reyim benim clllchınnn c1elt1 
miymifP 

Sarlaoı altlı 
Adamakıllı bf alan ttltdle 

dikten aıra, meyhaneden cdr. 
m:,Jardı. 8lru yUrlldOkten -
ra Ahmet: 

- Hey Mehmet yUrtlyemf,_ 
cefım pliba ! 

- Nedeni J'en&lılbn _,, 
Bqm mı d&ıUyorT 

- Hayır. Ama her ~ ~ 
~ 

- Qolrwunu ..,... ... 
de flft gOrO,orum.. Ha bak 
yapalım: Kolkola gfreUm. bl• 
g&dbnOzll llapayalım.. o .... 
mahsur kalmu. 

Malakem.de 

Reis - Ne• Yine mi -· 
Yahu bu aeffl hayatı ~ 
vugeçrui~ llllaİD T 

MRZ' un - Vallahi ba)' Mit 
kım ! lateyerek yapml)OJ-. 
akal .. man bir kadeh ful& 
parlattı mı!.. Sis de pek ll& 
biliralnis! tnaan .. ,....... 
bilmiyor! 

Kadın ortidler 
Sarı'.pll artfetler temlll -

unda aı,.ıt bir peroJr.a tüt*J& 
n amaıı daha gOael saaw 
ceklerfne k•tiJ911 .......... 
Emler artt.tJer ile _,.. lılr 
peroka ile çok culp olaaldtd 
m rannederter. Kumnhr 111. 
eemer veya Mntm .,.,,....... 
caztbel'1iİıfD bir mJall ~ 
na emindirler •• 

o 
s;.orta 

Bir elgorta mlı•HHtr• .. 
çen bir lıöyHI IÜW· Kua r 
g->rtaları bakkmda ... ..,.. 
sormak emelindedir. l'ak&t o 
kadar kala alıfl sörDnce .... 
nr ve memura 111 ..U ._. 
eder: 



Aşk harabeleri ~ ......... ._ ......... .....-........ 
Ereğli Kömürlerı 

( Btlf taraf& S incide) 
- J'üat bunun bana alt oldufmıu 
~eıa blltyordunus? diye eordu. 
~ bir ıapmJıJr devreBt lçin-
•• i1reı:ı Selma hemen: 

- BJz de o esnada ıemıeie 
t*'"Jlfık. Bbl ~rdilk orada, ve 
nmıha 111-. ait olmam ihttmalfnl 
411Qnerek retlrdlk. dedi.. CeW 
tok tetekktır etti. ~yleee bir .._ 
at kadar lı:onqtular.. Eü1 bayat· 
Jumclu, nJtan11 olduklan pnçlik 
~ bablettller. Bu yeniden 
tampna on1arm arumdaki eatı 
.... mlyetbl, yeniden tewQsUne 
,..Ue oldu. Artık Nebahatle Oelll 
lllk mk bal111111orlar. Ve camlara· 
ıumda. mahrumiyetler içinde ge
ctdiklerl eM1 hayatlarmm 8CJllllI 

c*anforlardı. Bir ctın Nebahat 
1IDe otele ıetdl. cew vazifesine 
~ti OdamDa çıkb.. CeWden 
bir tllrltl ıstruemedlii mrrma, vl
klf olmak 11UYüiJe kitaplarım ve 
eftÜDIJ kanltn'maya bqladı. ~ 
ainftıktan IOlll& nibayet CeWln 
ktlra deftelnl buldu. Defterin 
..... tarafmda eew. kencllaUe ge
Cla nl .. nhlık hatıralarmJ bOtUn 
tdlıllltile )'UmlltI. Bunlar hep 
aWniDde canlandı Okurken hıç
blk1annı saptedemlyordu.. Talib· 
......... aeıdl ve yandı.. Soma Ce
... macenlarma ve bUIUllyetlne 
- aıecmlt olan çok temiz hatıra· 
.... olmm•duı ablfeleri çevir
• ...,.. dert.in llODJarma dol
.. latlrlara natlldı: 

••• 

rbı bir aaadet duydum. Yazılan • 
.mm keııdUinde Aklı olduğunu aöy
ledl Bir muamma karpmıda bu· 
lunduğumu anlıyonım. Balerini 
benden eakbyor, e6z arumcla çok 
zayıfbğmdan balıaetti. UzWUyor. 
Beni de kendialııl de harap edi -
yor. Bu hırçmlığa sebep nedir? Hiç 
bir ıey Baylemlyor ki! •• Yetil be
rine beyaz çJzıW ytlnden ördüğü 
bir ceket glymJi •• Bu ona o kadar 
yal'aflllJI ki! aank1 btltUn kalbini. 
mriarmı bep ona eöylemJt gibi! 
lnce çizgiler arumcla rem. ümit
ler 8Ç'lıyor, sonra yepllildere da· 
lıyor. Daha ötede mustarip bir 
ömrtın gtumeyen sUnJeri gibi ea· 
btrlr, yekneeak duruyor. itte böy. 
le gOlen, ısöyleyen, ailıyan niha
yet tahammW eden bir lı1s ifade· 
ai var o cekette! 

21. ıı. 1940 
Artık tahammttHln kalmadı. Ona 

bucUn açık olarak yazdmı. Ne is
tenen o olacak, dedim. Gidelim, 
buralardan uzaklara, adalara, yu
vamıza gidelim, dedim. Hayatın 
utıraplı ve netelt yollarında el ele 
beraber yUrilyeUm, dedim. Hangi 
seven bir kalb, eevdlğinln saadet ve 
ıztırabmı paylqıru. bahtiyar ol· 
maz? Fakat o bUtUn bunlara karşı, 
teklifimi kabul etmeel bile, bir aa
tırclk olsun cevap vermedi. Dört 
lfiln eonra ona aahilde raatladmı. 
Kırık izzeti nefsimle, yaralı kal· 
bimle yine yanma aokulmak ia~ 
elim. O, benimle konuşmalı: detu. 
yUzijme bakmak değil, bir aellm 
bile vermeden ve hmlı adımlarla 
kaçıp gitti.. Halbuki ben ona ha
yat arkadqlıfı teklif etmiftim •. 
Ne olmuştu tabll bllmiyorum. 

Artık parçalanan bu kalbin ta
hammW etme.ine imkan kalmamıe
tr. Buralarda daha fazla kalamaz. 
dun. Gitmeliydim .• Çtlnkll bu hava 
bana ıtlf a vermekten ziyade haya
tmu selıfrllyordu. Evet onun al 
zmdan beni bir kere sevdiğini duy
madan, ild satırlık bir hatT?Umt 
~rmeden, yanan bqmıI göğsüne 
koymadan. eıcalı: nefesi dudaklan
JDJ yaJnnadan gitmeliydim. Artık 
nuti allamak olan ~n1Umlln 
eon bir &ek harabeel oldufunu an
lıjcftum. Demek bu kadar eevgl. 
bu bdar abrap nihayet b~ 
ri s&mek lçinmlf .• Allaha ........ 
1a4Jk Hvglli yavrum. Hem &nrU
mbOn IOlltma kadar!.., ••• 

Ntblhat artık CllAUn aımıu, o-

B&ft Dif, Ke.ıe, Grip,.Bomatinaa 
Nenalji, ~ınkhk •e Bitin· ~Ajnlanaw Derhal Kaer 
lcabıact. fODde 3 kat• almabilir. TAKLl'n,ERJNDEN SAKININIZ 

ttER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ . 

f';tanbul Levazım Amirliğinden verilen L harıcı asker• kıtaatı ilAnları 
500 ton yuJat pazarlıkla aatm aımacaktrr. Tahmin bedeli 7 kul'Uf 75 

aaııUm olup tutan 38,71M> liradır. KaU teminatı .5512 lira C50 kWUftur. lhale. 
al 28/1/IH.l Salı gtlDQ -.at 11,30 da Çanıkkalede ukert aatm aıms komla· 
JODUDda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komleyona reJmelerl. 

-(1759 - 238) 

• • • 
Keıif bedeli 308,368 lira olan mUteahhit nam ve heaabma ben

zin tanklan açık eksiltmeye konmuvtur. İhaleli 21/1/9il Pazarte
si gllnU saat 14 de .Ankarada ıı. !ıl. V. satmalma lı:omleyonunda ya· 
pılacaktır. 1lk temlnat 16,084 Ura 72 kunıetur. Şartnameli 1550 ku
ruta lı:omiayondan almır. Taliplerin belli vakitte komJeyonda bulun. 
malan. (1739 - 119) 

••• 
Kevzuatmz e:ıo.ooo kilo un atm•caktır. KG.paL zarfla ekalltmut 5/2/IU 

çarp.nba gQDO aaat llJ de Nlldede aakerl nt;n alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. TalımtD bedeJ1 116.006 Ura 75 kunıı. ilk temlnatı 8704 liradır • 
Şartnamul kom11ycmda s&'QIOr. Tallplertn kaDUDl TC81kalariyle teklif 
mektuplarmJ ihale aatbıdeD blr aat evvel komisyona nrmelerl. 

(1747 - 183) 

• • • 
Beber klloaQJa& tabmlD edlleD nau e kunıt 25 santim elan 8000 ton arpa 

pmrldda Aba aımacalcbr. Puarlıll laer gQıı .Aııkarada LY. Amlrlltl ntm 
aıma lcomJQODUDda ~· aoo tondan aplJ olmamak o.zere ayn ayn 
taliplere de ihale edUeblllr. Arpalar dlSk11m ballDde Ankara ve ctnr lltu. 
ycmlarda temUm almır. 8000 ton için kaU tem.inat 21,2SO lira, 800 ton için 
2818 liradır. ıı:vDf ve prtn&mul 990 kuruta komJqondan almır. Taliplerin 
ber gQa kollı!QoDa mQraca&UerL (1781 - 240) 

••• 5000 liralık SJiır eti ve aynca 5000 kilo miır eti aJmacalı:tır. Pa-
zarlıkla ekailtmesl 20-1--Ml pazartesi ıünll eaat 9 da Pınarhisar 
askeri aatın alma komiByonanda yapılacaktır. Tallplerlıı kati temi· 
natlarile belU vakitte koııüyona gelmel~ (1'1'11S - 324) 

• • • 
Pazarlıkla apirda yasılı enaklar talfpleriıı ptireeek1erl ntımune-

ler ilzerlnden aatm almacattır. letekJUerln 23-1-941 perıembe gU
nll saat 14,30 da Çorluda uterl 1&tm. alma ~ bulumaa· 
lan. -

lllldan allll 
20 ton Nobud. 
15 ,. FILIUlye. 
10 .. llereünek.-
10 " Bulpr • 
5 ,, Kuru Uzt1m. 
~ .. ~ . 
5 .. Şehriye. 
5 .. Şeker. 
ltl defada beter ,US kilo .eytln daHd. (1'169 - 318) 

••• 
2000 ton lnıra ot 5-2-941 Ç&l'l&Dlba ctınil 11aat 15 de BalıJte. 

llrde ukerl aatm alma tamleyonunda puarbk1a satm almacaktır. Be
her Jdloeunun Wımln bedeli 6 1mruf 50 eantlm kati teminat! 15,SOO 
liradır. 200 toadan llaiı oJm•mık prtile ayn ayn taliplere de iha· 
le ed8ecektlr. Tallplem meıktr mtte komlsyoaa gelmeleri. 

(1'111 - 820) 

nun bir hicran b•Utam olan blbl· 
nt ~ti.. Simdi m.beten kal· 
bl uJdMI • l'abt onu kurtarmak 
1Apmch ÇQnkt1 o da CeWi CJllcm
ca eeviJoMU. OUDler seçti.. Neba· 
hat IQlnclelrl derin qld1e bir kldmm 
yapabllecell her fedaldrbtı P 
terdi. Ber Dml de mesut idiler. Bil 
tin cıJptı•ıar çlnde bir 181le _. 
vlttller. Su4etlertDl bolal1 en ufak 
bir blcBlıe tıOe olmaclt J'lıllat bir 
gtbı Nebüat 111 mektuba aldı: • • • 

Sevgili Nebüat. Beher metre mtlrlbma tüuDln edilen ftya.tı 152 Ura olan 307 met· 
Bayatta sGrmecDlim maetln • re m1klbı tereate kapalı arf1a eblltmeye konmulı:tur. Umum tahmin 

blyiljilDU bana ıen verdin. Beni tutan 15,958 lira ilk teminatı 1197 liradır. thaleei 3-1-941 pazar
ayle tuelll ettin ve bunun için o tesl gUnU saat 11 de Diyarbalurda askeri satnı alma komleyonunda 
kadar tllUldUn ki, bilmem ben ıse- yapdacattır. ı.teklilerln kanuni veeiblarUe teklif mektuplarmı iha· 
ntn bu bılglnnı D8II1 Meyeblllrlm. le saatinden bir eaat evvel kommyona vermeleri. (1713 - 322) JQ1!111Mf.s yap.cbimı adada senin, _____________________ _ 

baa atlllerdllln ae&i, eefbt. fe- Satılık Kötk Sde·W ' ....,.. icra meamrlala-
clülrl* bılanbinı en blyQ\lclnr. ...: 

Bu bir eeneyl daha fazla yap· ıı:nnJdt>' Sanatoeyomu lıltiffıinde N0/4862 
mam, mf HDln yOlaıek varbimla ıa numaralı 41 döı>Om J'mtıJdı çam-
mtlmkb olc!u. J'abt btlttııı baDJa. ilk. 4 dllDllm bal. 2 dllDGm YlpeUk, ı N0/'882 ıuımanb dMJ&da kira 
ra raimen bDiyol'IUD ya, içimdeki odaJı kcmforlu bir kllflr. llayqaa, karpblı olarak mahpus olup paraya 
ba cUnmes ain>'t yenemedim •• Za- terU.. eıektrllc n teıetoe tematmı eevrUmemae karar verilen 881 lira 
t:m buna lmkf.n da yoktu. ÇUnJdl baftllr. lleııaba G2 cSanOm. kıylDı8t1Dde 12 adet Soba n muhtelU 
onu p Hriyordum.. Ollun bure- ınr....t: rau. .___ _.. renk n b11:Jlllıcll11de Banl n çanta· 
tile atıarten, diler taraftan _. ..ı 1 _,. lr , , ... Or ıar açık artırma wretlle U/11141 
ıı1n, benim ylldmden çektffin ız- _. N.,.a. ~lfof•n u 1u cumarteat ıtızıtt aat 9 De ıı arumda 
tırabma da tahammttl edemiyor- BeJOllwıda ı.tıkW caddelbıde 11/l 
dam. Bntnn bunlarm tafılllltmı ha- uumaralı dUkJrlnda atılacaktır. 

f erlmd 
_,_..a "'-- d!m. Şlmdl bu mektubu poeta ka-

tıra de t e uauuua .... saman --"'il d &-... '" ,.._ ...... oı·-·· -... ... 1 m-'"·--- ,,_ '--in tuauna atıyor ve ..,. e O&& u aOs .. ~ ....... ......., ................ -ı 
bana hak verece- • ,_...ıc,ı ___ , metlDID -..ta 'JG ılnl bııJmnu 

Nebahat, ıuyorum. Artık çe .. ,,..IU& -..uarm ~-
Sevmek veya eevmemelı: lnaancı derinlikJerlne bir daha dönmemek 29/1/Hl Çarpmba ıuno a)'Dl ..atte 

x.ı midir" Ban tısere dalıyorum. Beni, deWerln .,.. &1111 J9l'de 2 bac1 artırma nntue 
elinde mldlr, de~.1 . u M l aff t n.ıı.-1.~..a ... ,._._ D&ıl olunur. (3"49) 

LtJıtmııladea : 
3780 numaralı kanuna m1.lstenıden neşredilen 2 

num,_a~Iı kararnamenin 3 sayılı karanna göre teşekkül 
Ereğli Havzası kömürleri satı, birliği, 3867 nwnaralı 
ve 2-1454 7 sayılı kararnamenin tat1>iki neticesi olarak ı. 
nunusani . 1941 tvihinden itibaren y.stiye halıne konm 
m~ma bınaen sözü geçen Birlikle t&ısfiye tarihir.e kadar'. 
ted~lmiş olan mukavelelerin kö:nUr teslimi vecibeleri ve 
vecıbelerden doğacak haklar işletmemiz tarafmdan d~ 
n~le.n · k~ul edibni~tir. Binaena!eyh 1. Kinunuaani 
tarıhınden ıtıbaren kömür teslim:ne müteallik Wepler 
Z.O~ldakta. Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri J 
sı muessesesıne müracaat edilmesi ilin olunur. 

--- - ------------------

nr11ıre ca•11.ıreu 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk U 

Şube ve Ajans adedi: 265 . 

Zirai f1I ticarf hn nevi baMa muamıltltri. 
Pua llılrlktlımı.n tUOI ika ~ wut7ar. 

Ziraat BuıkıemtJ& kumb&rab ve th1>ar1a1 tuamd belaplarmda • 
eo Uram bulunanlara eenede. det& çeklJecek kur'a ile~ 

pl&Da ııs,. lkrıunlye ~ktır. 

& adecl 1,000 liralık ""° Ura 1 180 adecl M 11ı11111ı: a.101 
' • 600 .. t.000 • 1JO • '° • 4.111 
6 • ıso • ..... • ı• . to • ... 

" • 100 • C.llO • 

DlKKA T: Heaplarmdaki paralar bir 8111• lçblde IO Undaa 
dUfml1eD1ere lkraml)'e ı;ıktıtı takdirde .. ıo ~ ftılllılOlllll! 
Km'alar 18Dede ' defa: 1 EylQJ, ı BU1DclUııull. ı Kart .,. ı 
tarnalerinde çekllecekUr. 

Sümer Banlı Umumi Müdürliiiüıulen : 
Karabük demir ve çeUk fabrikaları ilrtlhlalltmm ihracat u .. 

kalı 8&tq illeri umumi mtıdi1rltl1Umlbd8 temeddls etttrllmll 
dan bundan b e aWralılarm dofrudaa doiru1a .Aı*arad& 
mll~lllğOmUze mUracaat etmeleri ltlqmu llb olunur. (138) 

latanbal Şelwrciler Cemiyetinden: 
Cemlyethı lMO aıeneaine alt idare heyeti muamellt '" 

raporlarmı umum! heyete an ua' nm hılrHfled uaa w 
yet1nbı müddetlerini ikmal eden mmf U&ll yerine yeniden mu...
ruı için cemiyete kayıtlı uanm 24: itinctklnun 1Ml cuma stıall 
15 de belediye clvarmda Babılll cadcleslnde 10 numaralı blnadül 
miyet merkeabıde hazır bubnunalan üAn olunur. 

............................. 1111111 

Ereğli Havzası Kömürleri 
..... Blrlllblll•: 

3780 numaralı kanuna mu.tenic1an DelNCtilen 2-12818 
maralı kararnamenin 3 sayılı b.ranna ı&-e. t:eeeJtJlıOl 
Ereğli Havzası Kömılrleri 9&tJi l>irllti, ahiren mevkii 
yet.e konulan 3867 numaralı kanun ve U4M7 ayılı bımtıl! 
me hWdimlerlnin tatbiki netla.1 olarak ı 'Kanmn' ll•I 
tarihinden itibaren tasfiJe haline komnufbır. " 

Sabı blrlifiyle •imdiye Udar aktedtbnif olan mllb 
lelerin kömtır teslimine müteallik vecibeJerl ve itba 
lerden doğacak haklan Erefl1 KömUrleri i1Jetmea1 taıtJDI! 
dan kabul olunarak k6mllr teelimab ltbu mubveleler 
.ktlmlerine göre yapdacağmdaır b1' hUIU8 için 
Ereğli ktimtırleri işlebneeiııe ve tasfiye tarihinden 
muameleler ic;in dald merkezi 7aııgu1dukta balun-.n, lıali 
!iyede Ereğll Havası k&nUrleri ~a. birlijine müracaat 
meleri illn olunur. 

blJmiyormn. fakat ben eeverek ve affedtldiıı;• glb e •• uva&erlllUen -· 
masum bir qkla, 111 mektubumu o- ISper ve u.na bUyllk laadetler cll
kudağun 18mankr, artJk ba cltlD- lerim.. Benim çok vefülr ve çok 
yada bulunmuyorum. Ve yine tana le'\'glll Nebahatlm.. 

laıubal DIJrfiDcll ıaa 11....,.._ 
........ AılllJe .... 'l'lmM ..... ....._, Sinema n Tiptro 

da inan ki 8eDln lfVllni de clabna Nebahat mektubu okur okumu 
kalbimde aklamak prtlle 61Uyo- bir deli gibi fırladı.. Şiddetli bir 
nun. Saadet ynsn ~rmlyen bana tipi altmda l&hile dofra kotuJo ... 
biç aenn•mam bllhaaa aenden ., clu. Ve helecanmdan kalbi dura· 
rarla latlyorum. DOn ak'8ID lçin calı: bir halele idi. O anda, kuytu 
aana lt]ertm dolaymfle Adava ge- bir ;ymle CeWln pardestıdDtl bul
lemlvecelfml aöylemlfttm. Bu lıaf- clu. Bmnı elbıe alchfr saman tdn
ta gOndtls eve ufracbm blzlmldlerle den ainema ydclızmm reeml • 
vedalqtun Son bir defa daha onn mQetU. PardelOnllıı bu reeml 11111-
~rdttm. Kimin için olduiunu bil- hafua için ona aanhn11 oldulunu 
m~ c;ehreat çok 10lm'Qltu. Bu anladı. Altmda 111 yazı vardı: 
IOD aynb1rta onu psmıemlt olaa (Son vuiyetlm: ona çok bfmse. 
ldlm lclm daha u ferahlanacalı:tı. yen ba remn1n beDfm1e beraber 
Allah bu kadarelk olınm Ultfunu g&ntllmesfdlr.) 
benden elirgemedl. Hep ytldmo Bedbaht im hr~l• arum
bülyor. baa naller aormü isti- da. ~ yerde CeWI aradı, aflacb, 
yor, betkl de yaptıklarmdan neda- f~ heyhat! .. 
met duya10rda. J'alı:at artık buna AnclGa bir Jıafta reçmlttl Bir 
tm1rAn var mıydı! Ben bu kadar labab, ~ Jpzarnbll cımı, Bo
nklıt etmemeliydim Nebahat! lamı Arm.fttWy sahtlttrbatk 
Bayır delO mi! Çok yorpıı ve buldular •• Btlktllm~ boyma, ll868k 
bltlrfıMllm. Aklam .,.pur0e Adaya g6&1erile l&Dkl: Belll umatma,m. 
d&nıılilm. Sen yine pencerenin a- diye yalvaf'IYordu.!. 
nlblcle, her ak1am benl bektedlıtn Ve nihayet bu IOll 8'k barabeel 
yerde otuma• '\'in BrOyor&m. Dal ele blly!eee ..-e. tıtr .......,. 
1anD .,...dan. ana psrtımneden rUlgin sfbl MU ft blttt.. 
son balemi, eon ved&unı ı&ıder- CeYat Pl'll_..., 

il• ı' tm: N0/42'1 

"1115 

ı.tanbu1 u.umı• meuap TOrk 
aıacaamı blmD Atilla 'fapurmmD ı.. 
tu)ıuldan tmdn ..,.. ederken cmoar 
oldulU deDls bzul btkJrmda tamim 
•Wll raponm tudlld ıeml mQdQrtl 

Bamdl SeUm otlU tarafmdaD t.tea· 
melıcJe müiaımece ulp huzurlle ... 
bltıerln 30/1/Mt tarlblM mGladU 
Perıembe sQDO .. t H de d!DJenm.
lerllle ve mubıkemetfnlD de 11/1/Ml 
tarDaJDe mOladlt CUm& ıtmG .. ı 14 

Pan.ıa ~ karar \f8rDen 
11'.ua, 8aD6a1Je Ye KallYelaaDe ..,... 
nm blrtDct açık artırmuı 2211/Nl 
tarDdDe ıe.dtlf eden Çarpmba ıaııo 
.at 1J de Beyolbmda Kurtulutta 
Bozkurt caddesbıde Paonma psl· 
ll09Ullda yapılacak ve kıJmatlerbdll 
JDzcSe 'llJ tini bulmadılt aurette UdDcl 
a;ak artırm.umm 21.1.941 tarDı!De 

tuadUf eden Panrtal ıuno a)'Dl ma· 
hal ve aaı.te yapılacalı Dln olunur, 

(8'811) 

de lcrum& ıwv TVl1mtt oldallmd&D -----------

....... : 
H0/32tl 

.... lıl4l8t De aWaalı lıubm&Dl&nD ra· 
por abllldcen blmt lıallJ!l!Mllft ft' 
,. bir 'feld1 ı6DdenDt1erl dlDla Uca· 
r.c...,......... ıOll DCl maddMI htlk
mlble ~ Dl.D oımnar. (3'1152) Pan,ıa çevrllmubıe karar verila 

-============I aıtm ,.ıdıaJı aaat ile antika ll&t por-• .-ıen XOtallya mamuı&tı YUO v...ır 

Sahibi: ASIM l1B 
Buıldılı ,..: vaır • ...,. 

Umum Dlll'IJ&b t4are ec1en: 
RefOı .ütJl8t ..,,.,.,,, 

bana mQmaııll emv&Un blrlncl açık 
artırm&ll ::4/1/Ml tarthllle teadOf 
eden Cuma ıtbıtl .. ı 12.IO da htan· 
bul K•pıh.carp Jluhdıacdar 42 ıua· 

maralı dllk~ )'aP.11acak ... --

• Y ... :a..ıe.t

** bUkW CA4Nlli K--e imi ... 
Gellfia H •: (IOUIJ& 

üpm ..... 

Beyoila HGllı Sin • .-ı 


