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Fiyatı: 5 Kuruş SİYASİ SABAB GAZETESİ 

Ruzveltin 
Nutkundan 
Sonrası 

Amerika geçen harpte var
dığı noktaya bu defa yarı 
zamanda varmıştır. Vazi
yet normaldir. Harp maki
nelerinin sürati geçen de
faya nisbetle ik.i mislini aş
mıştır. 

Ya.zan: Ahmet Emin YALMAN 

Roosevelfin dünyayı çınla· 
tan nutkuna, bu satırlan 

yazdığımız zamana kadar, Al· 
ımanyadan, İtalyadan, japonya
dan ses sada çıkmadı. Bundan 
sonra çıksa bile hiç bir kuru laf 
gürültusü Roosevclt'in sözlerin· 
deki derin manayı örtemez. A· 
mcrika; bitaraflık nikahını ta· 
mamiyle çık_armış, atmış, mihver 
cephesine huaumetini apaçlk aan 
etmiştir. 

Heyecanlı Kovboy filimlerin. 
de; kurtarıcı süvarilerin karşıki 
tepelerde belirmesini, yüreğimiz 
ağzrmıza gelerek, bekleriz. Bu 
kuvvt.ıtler ufukta peyda olunca 
geniş bir nefes alınz. işte dünya 
mücadelesinin bu dakikaıı, Roose 
velfin nutkıyle gelmiş, çatmıştır. 

Bomba 
Tesiri 
Yapan 
Mesaj 

B. Stalin Dedi ki : 

"Askeri Bir Teca
vüzle Karşı Karşıya 

Bulunuyor.uz. ,, 
B. &.alin, Pravda pzeteainde 

.. meu.ja~: 
11 Beynelmilel vaziyetin 

kararsız~ğı bütün milletleri 
seferber edilmış halde bu
lunduruyor. 

Askeri bir tecavüzle kar
§' karııya bulunuyoruz. Ko
yu fiüımanlarımızın, bizi ga
fil avlamalarına meydan 
vermemeliyiz. Tehlikeye kar 
şı uyanık bulunmalıyız.,. 

Türk matbuatı vuıtasiyle Türk 
milletine mesaj gönderen lngil. 

tere Baıvekili Bay Churcbili 

Romanya 

Moskova 
Sefirini 

Geri Çekiyor 
İki Okyanusun himayesi altın· 

da ve bolluk içinde keyfine b~· Yeni yıl münasebetiyle nep-ettiği mesaj bir bomba aibi patlayan Bay Stalin «Romanya, Moskova'da bu· 
lunan t"lçisini geri çekmeye karar 
vermi tır. Bu. siyasi münasebet· 
lerin kesileceğine delalet etme· 
mekle ber her, dostane hır hare· 
ıket le değildir .. .> 

kan bir milletin tehlike işaretlen· IC5) ay Roosevelt'in nutkundan 
ni görmesi ve hakikatin kafasına 153) ve Bay Hıtler'ın Allahtan 
dank etmesi için zamana ihtiyaç 
vardır. Bir vapur saatte şu kada_r ve Allahın insanların azim ve ka-

h b rarının fevkınde hareketlerde bu· mil süratle hareket ettiği gi i. ır 
1 kt lunabileceginden bahseden me· Amerikan kafası da ata et no a· S l 

sından harekete gelerek tam kı· sajından sonra Bay ta in'in 
vama doğru giderken ayda §U Pravda gazetesinde çıkan mesajı 
kadar yol alır. bütün dünyada bir bomba tesiri 

Amerika; geçen h_arp.te. bu yapmıııtır. 
yolu tam üç aenede gıtmı~tı. Bu Bay Stnlin, Sovyetlerin hiç 
defa on altı ayda aynı noktaya kimse hcsa:bına ateşten 

çıkarmıyacağı hakkında 1 O M.art 
19 .39 tarihinde komünist parti· 
sinin 18 inci kongresınde söyle· 
diği nutuktanberi hiç bir sekilde 
umumi beyanatta bulunmamıştı. 
Bunun için tam Almanyanın Ro· 
manyadaki asker tah§itlcrine dair 
rivayetler dolaştığı bir sırada 
neşrettiği mesaj, her tarafta de 
rin ıbir alaka ile karşılanmıştır. 

Bay Stalin'in ima ettiği harici 
tehdit ve taarruz ancak Almanya 

tarafından gelebılir Bunun için 
Sovyetler bir taraftan Amerikalı· 
larla, diğer taraftan Jngilizlerle 
temasta devam ederek ve Ame· 
rika hükumeti Roo evelt'in nut _ Radyo gazetesi • 
kuyle de iktifa etmiyerek donan· ========:-===== 
malarının manevra} rını 20 sene· 
denberi ilk defa olarak hazfeder· 
ken ve tetikte beklerken, Bay 
Stelin'in sarfetiği mühim sözler 
derin ve umumi bir alaka uyan· 
dırmaya herhalde ld.yıktır. varmıştır. Demek ki hareket hızı 

iki mislini a§IJlııtır. Amerika g~ =======================================-== t 
çen defa yürümuştü, bu defa .koı-

1
. 

muıtur. 

Amerikac:la ıauya bµna do-
kunmamak cıtreyanlannı temail 
eden ayandan Whecler de bu .ka· 
naattedir. Rooaevelf e radyo ile 
verdiği cevapta diyor ki: cHarbe 
doğru yürümüyoruz, koşuyoruz.> 

Süratin böyle iki mislini a§llla• 
sına acaba sebep ne? Şurasına 
şüphe yok ki harp makinelcr~ia 
sürati ve kuvveti geçen harbe nıs
betle iki misline çıkmı~tır. Mese· 
la tayyarelerin sı.irati, Umun1i 
Harp tayyarelerinin iki mislini aş· 
mıştır. Sonra Goebbels' i unutma· 
mak lllımdır. Alman propagan• 
dası küçük ölçüde ve nikahlı şek· 
linde tehlikelidir. Fakat açığa vu· 
rulup büyüyünce ve tam hı· 
zını alınca her tarafta uyandırdı
ğı tesirler, kendi hedeflerine d~
ima taban tabana zıttır. Amerı
kadaki Alman propagandası, A· 
merikalıları çileden çıkaran baş· 
lıca sebeptir. 

Wheeler yalnız Amerikanın 
harbe doğru ko§tuğunu söyle· 
mekle kalmıyor, Arnerikalılann 
harbe girmesine sebep kalmasın 
diye A vrupaya bol keseden sulh 
teklif ediyor. Amerikalı ayan, A· 
merikanırı,...;lemokrasilerin mağlu
biyeti halinde maruz kalabileceği 
tehlikeyi anlamakta nekadar ~a.f· ı 
let gösteriyorsa Avrupa harbının 
mahiyetini kavramakta da o ka· 
dar gafil davranıyor ve bu har· 
bin bir arazi pazarlığı halinde bi· 
tirilebileceğini sanıyor. 

Bugünkü harbin halletmesi li
ZllD gelen dava ıudur: Yarınki 
dünyada zorbalık ve ıekavet mi 
hüküm sürecek, yoku hak ve em-

ir: gf ıtereye 

Yılbaşı Gecesi 
Hava Akını 
Yap1lmadı 

\ BARDIYADA 
20 Bin 

ltalyan Muhasarada 
niyet mi? Bu kadar fedakirbia ! 
girİ§mİJken İf pamuk ipliğine 

bağlanırsa ve y~i ~İr ailüı~-ı Londralılar Yılbaşı 
ma yanşına ve yena b1r har~ on- I 

lngiliz Müfrezeleri, 
Tohruga Kadar 

ilerlediler kan bırakılırsa gelecek ~eı:e 
k.aqı en büyük cinayet ıtlenmıt 

1 olur. 
Ha bin bugünden bitmesin~ 

r d k. da· ııahsı bir tek yol var ır 1 ~ • ' • 
! L • l . · ·ıı tlerını cihan· 111tıras an ıçın mı e 

·· ··kleyen ve girli~ davalarına suru h 
dünyalar ölçüsünde kuınard. ey~l· 

· • · ken ı mı· canı arayan iki kl§ının hak 
letlerinin hayrı ve dünyanı~ 

. d bir nızama Ve emnıyete ayanır .. 
kavu§ması için şahsi feragat gos· 
termeleridir. . ha 

Bugün safra atmak suretıle • 
lonları kayalara çarpmaktan ve 
S>~rc;alanmaktan kurtarmak ve 
aonül rızasma dayanır bir sulha 
"'"rrnak için son fırsattır. Bu fır· 
·~ta karoı kör kalanlar ve fertle· 
ruı ıqrninin üstünde bir ilahi kud· 

bret bulunduğunu kabul etmekle 
erllbe b . d la r u kuvveti kendı or u· 
rının . 

Yanla .ern~r bekler bir kıtası sa· 
~ıa:dıleride bugünü çok araya· 

ır. 

Gecesini 
Neş'eli Geçirdiler 

Kahire, 1 (.A.A) - Bardia 
mıntakasmdaki ingiliz lcirargihı 
nadinde bulunan Reuter ajanaa

Londra, 1 (A.f\.) - E.aki ae- nın hususi muhabiri bildiriyor: 
neyi yeni seneye bağlayan dün Bardia'da bulunan 20,000 J. 
gece, lngiltere üzerine akın ya• talyan tarnamiyle muhuara edil· 
pılmamı§tır. Evvelki gece de a· mi§ bir haldedir. l1eri kollanmız 
kın yapılmamıştır. Görünüşe gö· sahıl mıntakasını tamamiyle ele 
re havalann fena gitmesi Alman geçirmiş bulunuyor. Bu mıntaka 

1 · · ' A • ol Bardia·nın otuz kilometre kadar 
tayyare erırun uçmasına manı • . l b" · d M l·-1- · '- d 1 şuna gar ısın e erııa uıı.a cıva-
mal'ta ır. (~amı: ısa. s; ~u. u da) + 

Londrada 1941 Senesi Gecesi 
Na.ad geçti? Alman • Fransız 

Mlzakereıert 
Londra, 1 (A.A.) - Lon4:lra, 

1940 tan 1941 senesine geç.işi, 
hükumet merkezınin sullı zam~· ı 
nındakı bali~i _andıra~ bir şek~l· Kesildi 
de tesit e~'Tlı tır. Zıfırı karaolıga 

v Londralılar. lngiliz İm· Ltzbon, 1 CA.A.) Burada öğre· 
ragmen u. unun merkezi ismi ve· nlldiğlne göre, Vlchy hUkfunetı üe 
P_arat;l !dilly' de gruplar halin· Almanya arasındaki müzakereler ke· 
rılen ıc mı lar ve ananeyi mu· silmiştir. Bu haber kaydı ihtiyatla 
de toplan ş. :;a. 8• l!IU. 7 de) = verilmektedir. 

(I>e\aıIU· • 

fagUtere 

Yeni Seneye Kuv
vetlerinden Emin 

Olarak Giriyor 
1940 Yılında 3534 
Düşman Tayyaresi 

Tahrip Edildi 

Hitlerin 
Mesajı 
Alman Devlet 
Reisi Dedi ki: 

"Şans Değil, Hak 
Galip Gelecektir.,, 
Berlin, 1 (A.A.) - B. Hit· 

lt'r'in yılbaşı münasebetiyle neş· 
rettiği beyannamenin mabadi: 

Garp seferi bittıği zaman, had
dizatında manası olmıyan bu har· 
be derhal nihayet vermek ve Av
rupa halkını böyle bir henbin a· 
cılarından korumak arzusunu iz· 
har ettim ve bu sefer İngiltcreye 
müracaat ettim. Aklığrm cevap, 
bu cevabı verenlerin menfaatleri· 
ne tetabuk ediyordu. BüL~n de· 
mokrasilerin kapitalist harp mtis· 
tefitleri, o zaman müthiş .kızdılar. 
Kendi harp menfaatlerine bir ni· 
hayet verecek olan milletler ara· 
ınnda bir anla§llla. fikri. onlan o 
derece kızdırdı ki en mühim İn· 
giliz hatipleri harbe nihayet ver· 

(Deumı: ~ 3; Su. 5 te) A .<. 
Londra, l (A.A.) - 1nglltere ye. 

nı seneye kara, deniz ve hava kuv- ============:::
veUerinden emin olarak giriyor. 

Rcsmt Londra mahfillerinde tı.gi

llz donanmasının Akdenlze tamamll<> 
l:\kım olduğu ve denizaltı tch J '' ıc 
karşı esaslı bır mlicadclcye girl7tl~ı 
ıcharüz ettirilmektedir. Bu sene her 
thtımale ka.rşı koYacak yeni bir or
du teçhiz edilmfştlı-. Tayvarc• ktıv
vetlr.rlnın Almanyaya aske• • ıı • 
kımdan verdikleri zarar, Alma-; ı ·· 
yaroleı ının İngııtercye vercl'kli'I i z 
rardan fazladır Sene ıçlnde a', ı 
!'lola.rı 3090 ve :ıtara nıUdafn b ı· 
taryalan 414 dUşmaıı tayyarc"ı tat · 
rlp etmişlerdir. ttalyan fllosun · , • u 
·.tfl bır kısmı faaliYctte bulun,,!lıı · 
cak bir hale getirilmiştir. 

Ankara - lstanbul 
iıave Trenleri 
Aııkara, l (A.A.) - Haber al· 

dıt~mıza röre, bayram dolayı· 

ııı.llfo Ankara • tııtanbuJ arMında 

artıu-ıık <llan l olt·u lhUJ acını 
ı.arşılımısk \ c halkın IMtirahatı
tıl temin ctnıı>k için, :?.1.941 t.ıı.. 

rlhlnden ltlba!"i.'n on rOrı tnUd
ılrtic nk3r<ul n l!abahl&n saat 
s:ıo de 'e lla~ darpa.~lan ~ine 

halr.:ırı ııaat 9 da birer gUndUz 
treni tahrik edllrcektır. Akdeniz filosu kumandanı All'ıı 

1 (De1ıum: Sa. S; Su. 7 de) X ~----------"' 

B11g8nktl Sayımızda: 
2 lnclde : 

3 tlncüde: 

Şehir 11.aberler:I, Kızıl LAie on: Gönül Hrrsnı 

SlyMf baberlertrı de\-.au, Demoıuaılana 

mfihtmma.& depoau 

J~.·.ibldlııle ..... : .. •H•decao ..... Zabrta,.. .. ,..Rom ... am ............ _._,,. 

Yıl: 1 - Sayı: 135 

Cörçilin Türk 
Milletine Mesajı 

Türk Matbuatı Vasıtasıyle Türk 
Milletine Selamlarını 

Gönderen Bay Çörçil Dedi ki: 

"Felaketli Zamanlarda iyi Dost-
lara Malik Olmak Bir Nimettir.,, 

110eçea Mlşkll Aylar Zarbada Tiril 
Bilkimeuaıa ve T ı r il 11111 et ı a ı a 
Dellşmez Dosoaıaaa Mazb11r Olmak 

Saadetine Nail Oldllll.11 
Ankara, 1 (A.A.) - tn,iltere Batvekili B. (:hurdıill, Ana

dolu ajanaı vaatuiyle Türk matbuatına apiıdaki meuja söa
dennİ§tir: 

Yeni yıl münasebetiyle Türk milletine Türk nmtbuab yaafa
siyle en hararetli aelAmlanmı aönderir ve 1941 ~ içİD n&h 
ve saadet temenni ederim. 

Geçen sene zarfında İnciliz milleti bir çok elim tec:riiheler 
geçirdi ve öyle anlar oldu ki en iyi do.dar bile ~ 
mizden fÜphe etti. Şimdi böyle fiiphe eden pek az kİlme var
dır, fa.ltat İngiliz haBo arasında bir tek kimse bile nihai zafercim 
fÜphe etmiyor. Yeni yılın etiiinde bulunurken karplapcaimm 
zorluklara ve mücadeleye itimatla blıkıyonaz. Biliyonaz ki harp 
vaaıtalarımız hergün biraz daha artıyor ve Birlefik Amerikuun 
muazzam istibsalitı bize yardım ediyor. Akdenizde aon za
manlarda kazanılan zaferler öniimüzdeki yılm bize neler p.te
receğİJıe bir alimet sayılabilir. 

Felaketli zamanlarda iyi dost1ara malik olmak bir 
nimettir. Geçen müşkül aylar zarfında Türle hükUme
tinin ve Türk milletinin değişmez dostluğuna mazhar 
olmak saadetine nail olduk. Bu dostluk bir çok miit
terek gaye ve menfaatlere istinat etmektedir. iki 
milletin dostluğu felaketli zamanl&nn imtihanından 
muvaffakıyetle c;ıkmışftr, ve ben eminim ki, gelmek
te olan iyi günlerde bu dostluk dünyanın istikbali ve 
bütün hür milletlerin emniyeti, .saadet .a refahı için 
pek büyük bir ehenımiyeti haiz olacaktır. 

iNGİLİZ 
Donanması 
Adriyatikte 

Bir Mesaja 
Verilen 
Cevap 

Belgra.t, l (A..A..) - Belgr&t ga. 
zctelerlnde çıkan haberlere göre, İn· cYılbe~ münasd>etiyle ghde. 
gillz harp gemileri bu sabah, Adriya- rilcn mesajlardan biri dikkate li· 
tikte dört İtalyan iaşe vaı>unınu ba· yıktır. 
lırmıştır. Bu l'apurlarm, ağ'lr toplar, cltalya Kralı, B. Roosevelt' e 
ve kamyonlar nakletmekte olduğu bir tebrik meaajı göndermiıtir. 
söylenmektedir. . B. Rooaevelt verdiği ceva~a. 

lngUlz gemllerınln hUcumu, Yu· ı. I ill · . 
19 

.. 
1 

d lh 
goslavya • Arnavutluk hudut açık- tta yan m etinın ., e su a 
lannda vukubulmuştur. Batan va- kavutması temennisinde bulun
purl:ır mürettebatı salimen karaya muftur ... > 
çılonışlardır. • Radyo gazete•i • ! 
==------,======------=================~-~------~· 

---- -- -- -
--

ÇOCUK OYUNU 
- Pli.nlar nsede? Suya diittü ! Su nerede? R00tevelt içti! 

Rooaevelt nerede? Tetikte! Vay benim köse wkehm, vay ~ 
köae M1kehmL., j ~ 
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~ Şehirve Memleket Haberleri 
Safinaz Perdeleri Araladı ve Hızırı MahkOmlann ca:ış- Fabr:kalarımızın istihsalatını Artlır.l 

Koyuldu tın iması icin mak için Yeni Tedbir 1 er AhndJ. 
POSTAN iN 
Kuruluşunun 
Yüzüncü Yıll 

Doya Doya Seyre 
-18- ' ' ProJ~ Haz1rla~ıyor 

Safinazla annesi iki yağız at sıralandı. .. 1 Bütün mahkfimların nafıa ve 
ko ulmuş koçuya kuruldular, kar- . Dôrt geniş ıofrada birer du- amme işlerinde çalıt'lTlaları için 
!il arında da iki yosma cariye yer zıne davetli bağdaş kurmu§, yen- Nafıa ve Adliye Vekaletleri tara· 1 
a dı. !erini dirseklerine kadar sıvaya- 1 fından bazı tetkikler yapıldığı ya-

Kafıle Zeyrek, Bozdoğan ke- rak dolmalara, sarmalara saidırış zılmıştı. Öğrendiğimize göre İs
meri, Zinc~rlikuyu. Çukurbostan letrnişlcr, ho~aflara, ayranlara ka- tanbul ve Usküdar cezaevleri ve 
> o~y le Edırnekapıya yollandı. şık atmay~ .k?yulmuşlar~ı. j tevkifanelerinde bulunan bütün 

.:;ıehtın dar sokaklarında on beş Ev snhrbının bulundugu sofra- mahkumların i§ ve ekmek sahibi 

Posta idaresi Bir Seri 
Pul Çıkardı 

atlı ve bir koçunun yol alması da Huan Ağa ve Hu:ırdan baş- olmaları için Müddeiumumilik 
hayıi güç olmuştu, Fakat surlar ka dört lıeş ,·akur ihtıyarla ıkı de yeni ve esaslı hazırlıklara başla- ıw-~ · 

geçilip yola düzüldükleri zaman levend ya,:>ılı adam bılhaıısa gine l mış ve yeni bir nizamname ha· ı· ~~ 

Ankara, 1 (Hususi Muhabirimiz
den) - Postanın memleketimlr:de 
kuruluşunun ytızUncü yılı dolayı.sile 

P . T. T. umum müdUr!Uğü dört pul
dan ibaret yeni blr seri pul çıkarmış-

~ tır. Posta gi.şelerinde satılmakta bu
lunan bu pulların adedi yUz bin ta
nedlr. Sekiz kuruışluğu yeşil, altı ku
ruşlu~u kırmır:ı, on kurnşluğu mavi 
ve on lki kuruşluğu kahverengi o-

atlılar hayvanlarını oynatarak kır- çarpıyordu. zırlıyarak Adliye Vekaletine gön· • 
lanı yayıldılar ve koçunun kuv· Zülalizade lafı dönüp dolaştı- dermiştir. Nizamname Vekaletin · .., 
vetli bc;gırlcri de, sağından so· rıp Hızıra intikal ettirerek: ı tasvibinden geçtikten sonra der-1 ~ ,w.o.•I". 
hından ilerleyen .atl~rın .~u neşeli - Eskiden bir orduya meydan hal tatbikına baılanacaktır. İııtan. ' ' 
yayılışlarını kendılerıne ornek tu- okuyan kll'hramanlar •. ~ale kapı· bul cezaevlerine eroin, esrar gibi 1 
tarak tırısa kalktılar. sını koparıp kalkan gıbı kullanan zehirli maddelerin sokulmaması 

Arabanın yanından hizı:netkar- erler yetişt~~ni .. İ~ttir.' . bunları~ için esaslı ve çok sıkı tedbirler a
l~rın uza .. klaşmasını. fırsat bılen Sa- menkııbelennı buyuk. hır .~akdır j lınmıştır. Gardiyanlar bile içeriye 
fınaz, agır ve zarif kumaşlardan ve tevkırle okur ve dınlerdıı<. girerken aranmaya tabi tutuluyor-
yapılmış perdeleri iyice araladı Biz bu çeşit pek yürekli ve ka- lar. 
ve beş on adım ileride babasile vi bilekli erlerin artık yetiıımez 
b<-raber at başı giden Hızın doya 1 olduğunu sanıp tasabnıyvrduk. 
doya seyre koyuldu. Ve lakin soframızda dahi böyle 

Cenç adam hayvanın üzerinde bir yaman ki,i olduğunu bildiğim 
o kadar dik duruyor ve o kadar ıçın timdi gogsum kabarır, gön
heybetli görünüyordu ki, genç lüm haz alır. 
kız yiireğindeki hayalle bunu Ben gö-zUınle görme3:m fakat 
karşıl<ıştırdığı zaman, ona içinde gözlt'rile görenlerden işittım ki, 
a} ırdığı yeri az buldu ve tahassii. bu yaman delikanlı bine karşı 
ııunun hudutlarını• genişleterek gözünü kırpmadan saldırmakta 
ınkdır ve huyranlığını arttırdı, tereddüt etmezmiş! 

l lızırın bindiği, Hasan Ağanın Hasan Ağa Zülalinin Hızıra 
gi:>z bebeği gibi koruduğu ve ev-. ait hikayeyi anlatmaya ,başlaya
lat scvgısıne yakın bir sevgi ile ,. cağını sezinlemiıti. Sofrada bulu
bağlı bulunduğu halis bir Arap nanlardan birinin gammazlık e
atıydı. • ıdip ili Bostanc~başının adamlan-

Şımarık bir çocuk gibi cinsine na çınlatıvermesi halinde de, de· 
mahsus huysuzluklar yaparak sıç- likanlının düşeceği tehlikeli vazi
tamıı.kla yürümek arasında bir yeti dü~nerek: 

Bir Muhtekir 2 Sene 
Sürgün Edilecek 
Taşköprü, (Vatan) -- Tüccardan 

Muhittin Çanrıtekln Milli Korunma 
kanununa aykırı hareketile beraber 
mağazasında mevcut: gazyağı oldu
ğu halele gelen mUşter11er!ne yoktur, 
diye geı 1 çevirmiş, bu hal zabıtanın 
da dikkat nazarını çekmiştir. Evvel
ki gün beş litrelik ufak bir gazyağı 
tenekesini 160 kuruştan satarken 
suç üstünde yakalanarak mahkeme
ye verilmişti. Mahkeme, s~ sabit 
gördüğünden muhtekiri 500 lira a
ğır para ceza.sına. ve iki sene müd
detle Ankaraya sUrUlmeslne malı· 

k1im etmiştir. 

Lisans Talimatnamesi 

durumla ilerlemek isteyen hay· j - Dost dosta, o dost ta diğer 
van. belliydi ki yaydan fırlayan bir dosta anlatır ve belki de bir 
ok gibi ileri atılmak ve yeşil ova· ı ııoyııuzun kulağına erişir. Kerem 
da ala-bildiğine koşmak istiyordu. eyle de bunu bilenler yüreğinde 

Fakat ü~tündcki binici Safina· saklasın efendi hazretleri 1 dedi. Ankara. 31 (Huıuai muhabiri. 
za ~aha y~kın ol~ak ve arab~- J Fakat bu ııöz .z~la~izadeyi çi- mizden) - yabancı mem~eket· 
nın ıpek mınderlen arasında btr, leden çıkarmış gıbıydı: jıere ihraç edılecek mahsulat ve 
gül zarafetiyle parlayan sevgilisi· - Burada hazırbilmeclis o- mamulat lieansa tabi tutulmaııı ve 
nin benliğinden bir ıtır kaynağı lanlar hep ser verip sır vermiyen bu lisansların Ticaret Vekaleti 
gibi yayılan kokuyu doya doya 1 mert kişilerdir ağam. Kaldı ki bu- tarafından verilmesi için hazırla
koklamak arzularını yenemiyor- l günden geru hepimiz serlerimizi nan talimatname 1 Sonkanun 
du. Bu sebeple hayvanın dizginle. dini mübin ve ümmeti Muham- 1941 tarihinden itibaren meriye
rini kastıkça kasıyor ve bu tahak- met uğrunda fedaya hazırlanmak te girmittir. Talimatnameye göre 
kum. arzularına gem vurulmu§ emri mühimmini tezekkür için bu- thraç lisansı alabilmek için ma-

lan bu serinin mecmu fiyatı 81 ku
ruştur. Pulların mecmuu tUkenince-

1 ye kadar gişelerde kullanılacaktır. 
Ressam Ratıp Tahir Borak tarafın-

ı 
dan cidden sanatkı\rane yapılmıış ve 

büyük bir TUrk klişecisl olan Ali Rı
za tarafından hazırlanmış olan bu 

Kay~ri pamuk kom binasının iç görünüıü 

pullar bir asır evvelki ve bugUnkU 
posta teşkila.trmız1 canlandırmakta· 
dır. 

D&hill fabrikalarımızın ihtiyacım 

önlemek üzere günden güne istihsal 
kapasitelerini arttırmaktadırlar. 

Sümerbanka alt Bakırköy Bez fab 
rikası evvelce Uç bin iğle çahşırken 
bugün bu miktarı on bine ve tezg!Uı
larınr da 3000 e çıkarmI.ftrı-. 

Öğrendiğimize göre, bu miktarın 

da kAfi gelmiyeceğl nazarı: itibara 
alınarak iğ adedine 18 bin tane daha 
lla vesi kararlaştırılm~trr. 

Bugün, fabrikanın senelik istih
salatı 9 milyon metre ve işçi adedi 
1773 dür. 

Kayseri Bez fabrikası senetle 21 
milyon metre beZ işlemektedir. 

Merinos fabrikasının istihsali de 
3 misli fazlalaştırılmıştrr. Bütün yiin 

Piyang9 
Talihlileri 

Bu sent'de Milli Piyangomın Yıl

başı keşidesi 1941 yılına girilen ge
cede bir çok kimseleri zengin ede
rek sevindirdi. 

On bin liralık bir biletin sahibi ve 

ipli~i ihtiyııcını karşrlıyabllmek için 
yeniden tesisat meydana geti.rllmek
te ve mümkUn mertebe eldeltl vesa-
itle fazla. randıman almmıya çalışd
maktadtı'. 

SUmerbankın diğer müesseseleri 
de ayni şekilde memleket ihtiyacını 
önlemek Utere bUtUn l:uvvetıerile ça
lıf?llaktadırlar. 

Sellilloz sanayii de kuvvetle inki
şaf etmektedir. 

bmit KAğrt fabrikasmm istlhsa.
IAtı on Uç bin tona çıkarılmıştır. 

!kinci ka.ğıt fabrikası da çok ya
km bir zamaııda işliyecek ve k~ğrt 
ihtiyacnnızm mUhlm bir kısmı da
hilden temin edilecektir. 

Bir Motör 
Kurtarıldı 

Ar:t:ık~·a Halk~vi 
Antakya (Vatan) - Cümhu· 

riyet bayramında vilayet ıdare 
heyeti toplanarak meıaı progra
mını teııbit etmiştir. Ha!kevı re
isliği için yapılan seçımde Parti 
idare heyeti azasından ve Maarif 
müdürü Rifat Necdet Evnmeri 
intihap olunmuştur. 

Maarift3: 
Zehirli Gu Konferan11 

Eczacı mekteol ispcııçiyan kimya. 
profesörü Duquenoiıı, bu ayın yedi· 
sinde .... niverslte konferans Balonun
da harpte zehirli gazlar hakkında 

bir konferans verecektir. 

* Riyaziye Mesele Kitabı - Maa
rif Vekaleti bütün orta mektep ta
lebleri için bir riyaziye mesele kita
bı haztrlamaktadır. Kitap, talebenin 

Dün sabah Marmaradan !ima· riyaziye meselelerini halde işine çok 
nunıza gelmekte olan 20 tonluk yarayacak mahiyette olacaktır. 

insanlarda olduğu gmi, hayvanı rada toplanmış bulunuyoruz. l ım satışının yapılmış olması şart-
ı d talihlisi tstanbuldıı. Mehmet adında da şahlandırdıkça şah an ırıyor· Eğer içımizde sırra agah olun- tır. Lisans talebinden evvel satı· 

ayağında pabucu bile olmıyan bir fa

kirdir. 

T op.rakçınar . . ?1otör~~ün makin.~- 1 * Sınrtta Kalan TalebelfJI' _ Oni· 
si bır arıza gosterdıgınden motor venıite Dekanlar Meclisi Ustuste iki 
Ha!~arpaşa. açık}arın~~. suların sene ayni sınıfta kalmış talebler le
tesırıyle sahile dogru suruklenme-ı hinde bir karar almak Uzeredir. Bu 
ye başlamıştır. vaziyette olan talebeler bu karardan du. ca onu faşedecek tınette bir ki· lacak mal için lisanı verilip veril· 

Fakat üstündeki binici ORU o mesne varsa, bir lahza evvel a- miyeceği hus~unun Ticaret Ve
kaclar hakimane idare ediyordu ramızdan ayrılması iktıza eder, kaletinden ıorulmaıı malları sa
ki, Çekmeceye varıncaya kader dedi. ' tanlara bırakılmıttır. Jhraç lisan-
koçunun gidişine a~ak uydurma- Bu sözler sofradakileri il~ilen- sı münhasıran talepname sahibi 
ya mecbur kaldı. dirdi. olan hakiki veya hükmi şahsa a-

Zülalızade adagının çiftlik sınır Zülalinin buraya kendilerine ittir. Bu liaanslar hiç bir veçhile 
!arına dahil olduiunu öğrenince ,mühim şeylerden bahsetmek iı;ın l:la~kalarına devredilmiyecektir. 
beş on atlıdan mürekkep bir kar- · çağırdığını anlayarak hepsinin 
şıcı kafill"sı göndererek misafirle-: kalbini derin bir heyecan kapla- Polisle: 
rini ağırladı ve kendi de köşkten dı. 
bir kaç yüz adım ileride onları 1 Maa-mafih sofradan kaıkınca
bckliyerek. iltifatta bulundu. Hı- ya kadar bu mevzua tekrar te
zır İstanbul kadılığı mertebesine 1

1
mas edilmedi. 

ermiş bir adamın bu nazik hare· Akşam namazını müteakıp 
kelinden onun çok kibar ve mi· 1 çiftliğin en büyük odasında mi
safirsever okluğu neticesini çıkar- ı sa.firlerini toplayan Zülali, güzel 
mıştı. sesli brr hafızın okuduğu bir ka-

Elini Makineye Kaptırdı 
Galatadıı. Ki.ilhan sokağında oturan 

ve &ynl semtte bir mobilya fabrika
sında çalışan Petro isminde biri, 
fabrikada çalışırken kazaen sol eli
ni destere makinesine kaptırarak ya-
ralanmıştn-. 

* Kira Kavgo.!'lı - Gıı.latada Ka
raoğlan r.okağında 21 numaralt evde 
oturan Yaşar Yılmaz, kira mesele-

Kadınlar köşkün harem ciheti· sideyi müteakıp gene seslerin mü
nf", erkekler selamlık yanına a- euiriyeti ruhlarda garip ürperti
lındılar. !er yaratan mersiyeler okunmaya 

Köşkün alt katında geni.' biT başladı. Bu mcraiyelere ney ve sinden çıkan kavga neticesinde ev 
odada geniıı ve yumuşak kuştüyü tahıl sesleIİ de karıştığından bü- sahibi Mehmet Dıı.lı bıçakla kolun
minderlerle rahatlaştırılmış se- ı tün misafirlerin iç. durumlarında 
dirlerde yangelip yorgunluk ç•ka- ıbir coşkunluk husule getiriyordu. 
ran daha beş on misafir vardı. Bir aralık Zülalinin bir işaretiy· 

Genç iki içoğlanı mtsafirlere le ahenge nihayet verildi. O za· 
soğutulmuş ayran ve şerbetler su- mana kadar eğik bir halde bulu
nup sık sık çubuk tazeliyorlardı. nan baıılar doğruldu ve manevi 

Misafirlerin uzaktan geldiği ve bir hazla parlayan gözler Zülali
yolda karınlarının acıkmış oldu- ye dikildi. 

dan yaralamıştır. * Yangın Başlo.ngtcr - Kadıkö

ylinde Feritbey sokağında 43 numa
ralı Ziverin C\'indcn yangın çıkmış, 
sirayetine me~·dan verilmeden sön
dUrUlmüştUr. 

* Ga\atada Okçumusa caddesin· 

ğu hesap edi.lerek ve daha sonra- Zülali tok bir ses 
ki programa da uydurulmak mak- eda ile: 

ve ağır bir de Emine apartmanının 2 numaralı 
dairesinden yangın çıkmış, söndUrUl

sadı da gözetilerek ikindi vakti. Ağalar 1 diye söze başladı. 0-
ağaçlar altına serilen örtülerin dada bulunanlar bütün dikkatle
üstüne geniş yemek sinileri otur· rini şahlandırarak dinlemeye ko· 
tuldu ve yayvan bakır lengerler· yulmuşlardı. Bu alakayı sezen 
le itina ile hazırlanmış yemekler Zülali: (Arkası var) 

mUşUir. 

* osmanbeyde Şair Nigar soka
ğında SUleymanm evinden yangın 

çıkmış sirayetine meydan verilme
den söndUrülmtişttir. 

1941 yılına. beş bin liralık bir ser
vetle giren dtlnUn fakir adamının, 

bu bileti almak için evindeki. tencere
sini sattığını duyduk. DUn yanında 
berabel' getirdiği karısı ile paraları 
bllyük bir sevinç içinde almıştır. 

Fazla yüklü olan motör wbatma ancak önUmüzdek:l ders yılı ba.fında 
tehlikesi karşısında kaldıgında!' ısttfade edeceklerdir. 
imdat istemeye başlamı§tır. Vazı. 1 ============== 
yet sahilden görülmü§ ve motö- 1 K , . M k l 
rün imdadına Denizyollarının ar l e tup arı: 
Ecel motörü gönderilmiftir. 

Ecel motörü Toprakçınarı ye- lkliSldi Bilgi ve Tecru-
!~::~~ alarak limanımıza getir- baden Azami istifade 248153 numaralı on bin liralık diğer 

bir ikramiye de Konya. Ereğlislnde 

ilk tedrisat mUfettıı~lerinden Emine 
isabet etmiştir. 

Zeytinburnu hastahanesi memur 
ve müstahdemleri müştereken aldık 

Müteferrik : 
Eczacdar Birliji KC>ftlNIİ 

larr 68475 numaralr biletle on bin Türkiye Eczacılar Birliğinin sene-
lik kongresi bu ayın yirmi birinde 

lira kazanmışlardır. Etibba odasmda toplanacaktır. Kon
Ytiz bin lirahk ikramiyenin Di- :~rede Eczacı mektebinin mUııtakll 

yarbakıra,, 50 bin lirahğm Afyona, bir fakülte haline getlr:llmesl ve 

30 bin liralığm Edlrneye, 20 bin 11- bilhassa. TUrk profesörler yetiştirll-

ralığm Diyarbakır ve Bahlrnsire, on mesi meselesi de görüşillecektır. Ec· 

bin liralıkların Antalyfl, İstanbul. zacı mektebi hakkında alınacak ka

Ta.rsus, Ödemiş, Edirne, Konya Ereğ- rarlar temenni halinde Maarlt Ve
lisi, ve .Jtanbula isabet ettiği anla· klıletine bildirilecektir. 
şılmıştır. * De,·let Matbaası Nakledllecek-

Bir tarihte Berllnde bulunuyor
dum. Adlon oteline yolum dU.,tU. Bir 
salonun bir tarafında, birinci sınıf 

blr Amerikalı iş adamı olduğuna hUk 
mettığlm genç bir adam oturmuş, 

sıra bekllyen taımn taknn Alman iş 
adamlarlle mtıze.kerelerde bulunuyor 
du. Alman dllinl pll.rüzst1z kullanı

yor ve muhataplarına k~ı hAklm 
bir vaziyeti muhafaza. ediyordu. «Biz 
de bu sınıf ad&m ne zaman yetişe· 
cek ?> diye imrendim. 

Trende benim Amerikalı yine kar
~· çıktı. Yannndakl bir arkada.l}a 
sordum: 

- Bu Amerikalı kim olsıı. gerek? ----o--. Devlet matbaası ve Adlı Tıp Ensti- _ Hangi Amerikalı? diye cevap 
Askerlik Hizmet.na tüleri bu yaz Ankaı·aya nakledtle- verdi. Gösterdiğin adam, SUmerbank 

A• 1 M 1 • ceklerdir. Bu suretle bu iki mliesse- Umum Mlldtirll Nurullah Esat SU-
ı Jna:l arm aaş ~rı se daha merkezi bi.r yerde bulundu- mer ... 

Fiili askerlik hizmetlerini yap- rulmuş olacaktır. Memlekete dönünce bu zatın neler 
madan ihtiyat ııınıfına nakledil- * :Samık Kemal Sergisi - Şehir yaptığına merak ettim. Bilenlerden 
miş olan ve bu kere talim ve ma· ve !n.kıla.p MUze ve Kütüphanesinde sordum. Bizde !det olduğu tızere al
nevra münasebetiyle silah altına ııçılan Namık Kemal sergisi çok raı:; dığım cevaplardan çoğu, kusurlarını 
alınan memur ve müstahdemlerin bet bulmuştur. Her gün Uç, dört yü:: saymak yolunda idi. Fakat ortada 
maa~ ve ücretleri tamam olarak kişi sergiyi gezmektedir. Şimdly.-ı bUtUn noksanlarına. rağmen mUşkUI 
verilecektir. Bu karar bütün dev- ı kadar tertip edilen sergilerin hiç bi- ve çetin şartlar içinde vaktinde ye
let teşkilatına bildirilmiştir. ı isi bu kadar rağbet görmemiştir. tıştlrilmi!J bir beş yıllık p!An vıı.rdı. 

"""l!''!""!!""""!'9-'"!!""'!!!'!"'!"!! ____ !!!!!!!'!11!!'"'!!!!!!!"91!1'!'~!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!'!!'"-"""'!!!!9.ll!!!!!.!"~'!...!!....!!!...!!!...-""'"!""'!'!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!m!!!l!!!-11!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!'!1!"""!!!!!'!!!!!~~"!!!!!!!!!!!!!!!111"'!"!!!!!!!'!!!!!!'"!!'!!!!!"!"!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'1!!!!!9'1!==-'""'"'~ Bu plAn her halde l ş bllgisine ve 
yorulmak bilmez bir çalxşmaya dcla.-
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kibar, görmüş geçirmiş, tam manası 

1 

- Her ne is~ Ben bu akşam me-
le bir alle erkeği ... Piraye de ondan seleyi ona açarım ... Bakalım ne ağn 
daha iyisine \'aracak deill ya!.. ku1lanacak? .• 

1 
leneceğlnJ duydum.. Bıı rivayet doğ
ru mudur? 

- Evet Saffet Beyl. 
- Yaaa! 
- Xiçln o kadar ~*ını:ı; 'l Bu 

pek ta~li değil 1111? Bir genç kız ıtüP
heslz kendisine bir .hayat arkada.'ı 
seçecktlr. 

- Fakat bu seçimde alılandın !. 
- BiIBkb ! Selflml Beyin beni ta-

mamlle me11ut edeceğinden eminim. 
- Emin misin? Demk bir erkeğe 

emniyet edehlllr mb~~ln? 
- Şüplıes17. : Yalnız emnlyere layık 

bir şah<ıl\·ct ltlınadımı kazanabilir ... 

- Peki neden beıılmle evlenmek 
istemiyorsun? 

- ll:llfı. dc,·am ediyorsunuz.. Siz
clen nefret cdlyorwn ..• 

- Yalan söylüyorsun Piraye!. Be
ni eskiı.inden çok, hem pek çok se\'l-
yor<ıun ... 

- Bu beyhude idflianızla kendinizi 
gUlünç cdiyor.suııu.z! 

- O adamla e\ ıcnnılye~ckıııln ... 
- Vazifeniz ılcğll ... 
- Ben bu işe mtinl olacağım .. 
- Hiçbir şeye l\anşamn.zsınız .. 
- Görürsün... Ve seni pençeme <lii 

miyordu. Bir zamanlar kendisine 
tU.:-lü hakareti eden bu alçak adanı
dnn intikam alacaktr. Tek gayesi br. 
idi. İntikam!_ Knlbiııl parça.lıyıı.n 
karuı.tan bütiin duyı;uıarm fevklnd 
bir duygu!.. E\·et, Saffeti elAn se,·ııc 

bile yine intikam alacaktı. Buna az. 
metmlştL 

Sonra en büyük şüphesi onun söz 

lerlnde sam.imi olup olmaması hl. 
Ya. bu sefer de kendlsUe eğlcnlyors::: 
Artık o zaman haysiyetsiz, onursu. 
bir kız, hatta bir paçavradan farluı. 
olacaktı. 

Jet ediyordu. Böyle bir işin idaresine 

memur edilen adam, kusur yapa ya
:la olgunlaşmış ve memleket hesabı
na tecrübe sahibi ol.mu~tu. Bunun 
için günUn birinde işten çekilince ve 
i~e yarayabilecek bir makine muat
tal bir hale kanunca teessür duy
lum. Çünkü iklısadt işlerde yetiş

nlş adamımız o kadar çok mu ki, 
•etlşenlerden istiğna duyalım? 

Rana Hanım giizlnini yere indire- - rla bak!. fol<'i:imi Bf'yin benim 
rek bir ınllddct dli,iintlü. Sonra ba,ı eski mektep arkada,ım olduğunu, tı
nı snllıyarak: caret hayatına birlikte atılmış bu-

şürel!eğlm ..• 
- Ben sana hiçbir zaman emniyet _ Haydi bal<alını ... 

vereme,um öyle ml? 

Büfün bu dli'}ünceler onu ihtiyat' 
ılalT.o.nnuya sevkedlyor. hiçbir z:ı 

·man çürük talı taya basmamak 1,: 
keııdl kendine and lc;>lyordu. 

Bu mesele bana dert oldu. ÇUnkü 
!ttısadl sahada diğer olgunlaıpnış a
·amlarunızdan da IA.yıkile istifade 
dilmediğini gördUm. Bu dUşUncemi 
;·ızetelere yazacaktım. Fakat belki 
UlfUya.ra dokunur diye çekindim. 

- PekAld, dedi. Sen de bu işi mu- londuğwnuzu, ,·elhasıl hrr hususta 
nıfık buluyoNıun demek?.. O halde keR<Usine kefil olabll~·eğlnıi illi.Ye et
meseie kalmıulı .• İş Pirayenin muva- meyi de unutmaı .. 
fakııtlııde!. - Peki unutmam! .. 

- Adam sen de!. O zaten böyle ~e
~ e dündan hazırdır. 

- Öyle deme Murat! .. Yirmi beş 
ya..,ında bir genç krz, elli y~şoula bir 
adama varmak l.;ln can atmaz •.. 

- Piraye ke;ıdlni, me\·kiini bir ke
re düşünürse u!;'.ar itile& 

Odaya bir hizmetçi kızın girmeslle 
muhavere lceslldl. Nesrlııden mel•tup 
gelmişti. Baba. ile ana biricik kızların 
dan gelen bu l•ü\'Uk kAğıdı uzun u
zun tetkike koyuldular .. 

- Piraye, ltlr ihtiyar zengiBle ev-

- KemlinJzden baluıctmeylniz rica 
ederinı ... 

- Piraye! Blitün bu boş ı.özleri, 

bu moruk zenginin hlklıyelf'.:rlni bı

rak!. Beni dinle .. \'e <:flvabrnr Yer: 
Benimle evlenecek mlııln '! 

- Al~y mr cdlyor<ıunuz Saffet 
Bey? Zannedcr.,em !ilzo bir kaç gün 
en·eı son ve kati ce,·abımr vermiş

tim ... Bir daha bana. böyle şeylerden 
balısetme:yiıüz ... 

Gen<: kız, Raffetı ıırkaııında bıraka
rak !>alu;cıı!n gölgc!l yoU11rında 'ili· 
ratle ilerlC'ml;\'lı h. şl:ulı. D!n''ğı bil' 
ı:.ok i<;tü.h:ımla..:-ın ınc\ hum ı;enıbeı-lle 
sıkıh;l·or. kulbi biitiln hızı ile çarpı· 
;\·ordu. Saffetten nefret ettiğine emin 
di. rakat ncılen onun sözle~ı hi~slya
tında garip bir gatevan lıu•mle geti
riyor, neden ruluıııda yakıcı, rzlcl 
bir tazyikin buhranını duyuyordu 'l 
Acaba tıfila onu ı.evıyor muydu? o 
bu ihtimalden şüııhe etmeyi bile iste-

* 
Gözyaılan 

Bir ak~dı .. Gilu ağır ağır ko.rr 
rıyor. Etrafa mcnck,a rengi gill: 
ler serpillyordu. Sonbahıu<la b:::. 
İi.} le J:ltif ,.e hlizür.lü akşamlar o· 
ki, bunlar hiçbir mcvslmln gilzel 
!erile değişllme:r.... İşt-e yine öyle b: 
akşam ... l\lelal dolu, 'llr dolu, büzü. 

dolu bir akşam! (.Aıkuı var.) 

Nurullah Esat Sti:rvıerin Partinin 
on mebus namzetleri arasında. bu· 

·unduğunu görtince memnun oldwn. 
Jmumiyetle şunları dilerim ki, in· 
·anlo.rı şu veya bu kusurlarına göre 

·-~il •• bilgi ve tecrübeleri dolayısilc 
emleketin kendilerinden edebilece· 

: istifadeye göre tasnif edelim ve 
.tısadt sahada. bilgi ve tecrübeden 
on hadde kadar istife deye çalışa-
lım. 

~;-M. S. D. 
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T ehdi - ve T edlı ... ş 
Polit.kası 

Yazan: OC YILOI...,, 
A_ imanlar geçen pazar Lon-

dranın meşhur City' sinı 

yaktılar. Baskının korkum: taf· 
silatına ait telgrafların ark~sı ke· 
sılmiyor. Bu tarihi ticaret nıcr· 
kezinin bir çok binaları elan tu· 
tüyor, hır çok insanlar vıranele~ 
arasında dükkanlarını, tezgah 
!arını kurmaya çalışıyorlarmı~. 

Yılbaşı gecesi nazi politikacı· 
sının Danırnarka domuzu, çeşıt· 
li Holanda yağ ve peynir!erı ve 
asırlık Fransız şampanyalarıyle 
donanmış aofrasında. keyifle el· 
!erini uğuşturduğunu ve şu mo· 
noloğu aöylediğını görü:r g~bı o· 
luyorum: 

- ~şler yolunda gidiyor. Şe· 
fin İngilterede taş üstünde tat 
bıra.kmıyacağı hakkındaki vaidı· 
nin yılbaıından evvel kısmen ta· 
hakkuk etmeıi iy1 alamettir .. 
City' nin akıbeti İngilizleri yu· 
muşatmıı olsa gerektir. 

Alman politikuının hiç bir 
zaman anlamadığı ve galiba 
bundan sonra da anlayamayaca· 
iı psikolojik nokta budu:r. 

Tethiş ve tehdidin hayvanlar 
alemi gi:bi insanlar alemindeki 
tesiri de inkar edilemez. Al· 
manya ve İtalyada totaliter re· 
jhnler bu vasıtalarla kurulmuş 
yürümüŞlerdir. Geri ruhlu müş· 
temlekeler. kırlarda başıboş 
vahşi a-t sürülerine tatbik edilell 
aynı usulle esir edilmişler -ve 
bağlarına alıştırılmışlardır. 

Hatta kabul etmek lazımdır 
ki :zavallı ınsanda evvela şiddet· 
le reddettiği boyunduruğu son· 
re.dan zela bir muhabbetle aev· 
meye başlamak gi.bi bir hazin 
zaaf ta vardır, 

Alman politikasının hata•• 
kendi memleketi içinde, yarını 
ruhlu ve yarım idrakli müstent• 
lekelerde muvaffak ol<luğun\J 
gördüğü bu silahı herkese kabi· 
li tatOi.k. sanmasıdır. 

Sinir harbi diye başlandı; taY• 
yare ve bombalara ayrıca cana· 
var düdükleri takılarak çıldırll' 
cı yıldırım bask.ınlan ıe:k.lind• 
devam edildi. 

Bir çok milletler manyetize 
olmuş gibi ellerini silahlarına bi· 
le götürmeye kudret bulamadan 
teslim oldular. Basit nazi politi· 
kacısı sanıyor ki bu lıavalide ar· 
tık her §ey olup bitmiş, dağlaı 
ve sokaklardaki isyanla ruhlar· 
daki isyan da durmuştur. Bun· 
lar için artık yeni efendilerinin 
yeni nizamını minnetle sevmek· 
ten başka yapılacak iş kalma· 
mıştır. Henüz baş eğmemiş o· 
!anlara gelince, City yangınına 
benzeyen tethişler nekadar ço• 
ğalırsa İngilizler ve bu korkunct 
ibret dersleri karşısında titreyeQ 
dünya o kadar yılacak ve yu• 
muşayacak tır. 

T ethiş ve tehdidi her ~ey sa· 
nan Almanlar bu gibi şiddetlef 
rin, elinde vasıtaları olan ve bd 
vasıtaları kullanmasını bilen bi. 
millette dayanma azmını kaq 
misle çıkaracağını bir türlü be· 
aap edemiyeceklerdir. 

Üçüzlü paktla sırf Amerik~ 
yı yumuşatmak için yapılan teİ~ 
didin onu nasıl derece derece' 
kızıştırdığını ve nihayet Roose· 
velt'in evvelki akşamki n~tkıy· 
le ateşin ta ortasına attığını gö.: 
remiyorlar. Nitekim hertürlil 
haddi aşan tehditler ve teth~· 
!erle iptidadanberi dünyayı na· 
aıl çıldırttıklarını, aleyhlerine na· 
111 bir manevi blok meydana ge· 
tirerek partiyi evvelden kaybet· 
tıklerını anlamayacaklardır. 

Kariimizin arzusunu yerine 
getirdik 

Gazetemizde Üç Ustra adı1l• 
çıkan hikayenin muharriri BııY 
Ş. E. hikaye ücreti olan üç lira' 
nın gazetemiz tarafından muhtııÇ 
birine verilmesini arzu etmiştir· 
Gazetemiz üç lirayı Düşkünlere' 
vinde Fahri Savaş adlı bir hasW 
ya vererek bu ınsani arzuyu ye• 
rine getirmiştir. 

TAKViM 
2 tKİNCİKA .. YU:S ıou 

PERSEMBE 
YIL: 1941 - AY: 1 - GtJ:S: 2 
RUMİ : 1356 - 1 lnc.lk3.nun: 20 
HlCRİ: 1859 - ZlLIDCCE: 4 

\ ·.-....ifT \"a.~ATl EZA.Nl -GÜN'EŞ: 8,26 2,35 
ÖÔLE 13,17 7,27 

İKİNDİ: 15,38 9,47 
AKŞAM: 17,51 12,00 
YATSI: 19,28 1,38 

İMSAK: 6,39 12,48 
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DVAS! 
üCMAL 

Yeni Bir Viyana 
Görüşmesi 

Demokratlann 
Mühimma~ 

Deposu: 
Amerika Birleşik 

Devletleri 

~ ( ıreograf 0 'Telefo n H~beırleırn) 
Hitleri.n 1 Pamuk Kongresi 

mok ~,~~~~·t\.~ Bugün Toplanıyor 
gınlıkla reddettiler. 

Yozen: Vahdet GOLTEKJN 
A lınanyanın, cenup • 9arkt 

Avrupada yeni bir teşeb· 
btise giriımek istediğine dair ha• 
berlcrın, nazarı dikkati Balkan· 
lara çekmeye matuf bir hareket 
oldugunu işaret etmiş ve Alman· 
ya ile Bulgaristan arasında bi!Zl 

temasların cereyan etmekte ol· 
masını da bu arada saymıı1tık. 

Bu itibarla Bulgar Batvekili 
Fllov' un Viyana'ya sKliıi Ye o· 

, rada Alman makamlarıyle bulu
nacağı 8ÖtÜfmeleri, yeni bir cid· 
di siyasi hadiseye hazırlık olarak 
görmek pek mümkündür, Zira, 
bugün veya yarın Viyana' da 
başlayacak olan Alman • Bulgar 
temasları bir aiyast müzakere 
mahiyetini haiz olmaktan çok 
uzaktır. Bunu ancak Buİgari.sta· 
nın, son günler zarfındaki ha· 
d iseler üzerine, eiyaseline bir• 
denbire müstakil ve mihver ha
rici bir çehre veriıi üzerine, Al
manyanın eski taraftarını tekrar 
kazanıp kaumamıyacağı huau• 
sunda bir iıkandil mahiyetinde 
görebiliriz. 

Filhakika, Bulgar Başvekili 
dün, Viyana'ya gitmek üzere 

, Sofya' dan ayrılırken radyo ile 
neşredilen bir beyanatında Al
man • halyan siya11etinden bah· 
setmiş ve bılhassa «her milletin 
kendi mukadderatını tayine hak
kı olduğunu» söylemiıtir. Bina· 
enaley.h, Bulgar Başvekilinin 
A .manya tarahndan yapılacak 
iskandıl, hatta teldiflere, milli 
sıyasetini kendisi tayin etmeye 
karar vermiı bir hükumet reisi 
'.!ıtatıyle mukabelede bulunaca
ğını muhakkak görobiliriz. 

Netice itibariyle, bu seferki 
Alman ~ liulgar temaslarından 
da Avrupa eiyascti için mühim 
bir hadiae çıkacağını düşünmek 
pek kabil değildir. 

SENENlN İLK GONO 
Dün, yeni yılın ilk günü, dün· 

ya siyaset mehafilinde gene Mr. 
l<ooscvclt' in nutkunun akisleri 
ve aeneıbaıı münasebetiyle teati 
edılen telsraflar veya neıredilen 
beyannamelerle geçti. Bu arada, 
Amerikan Cümhurrcısınin nut· 
kundaki kuvvetli ve azimklr bir 
siyaset kararını gösteren sözle· 
rinın yalnız Avrupada değil, 
Lizak :;>arkta da büyük a~ısıer 
uyandırdığını görüyoruz. Fılha· 
kıka, Amerıkan Bırleıık devlet
lerinin, bundan ıonra, Çang 
Kay ;>ek hükumetine daha fa.~la 
yardım edeceğıne <lair olan soz· 
ler mılli Çın hükumeti tarafın
dan sevinçle karıılanmıştır. 

Japonyada ise Başvekil Pr.ens 
Konoe yeni sene munasebetıyle 
neşrettiğı beyannamesinde Mr. 
l<oosevelt' ın sözlerine cevap 
vermeye çalııtıiı ve bu arada, 
Buyuk Okyanusta Japon men· 
faatıerini miıdafaaya ık.arar ve r· 
dıklerini tekrar ettığını görüy o
ruz. lJığer taraftan ıae, Çinlıler, 
adeta yeni ıenenin ilk ıününü 
tesit eder gıbi, düımanlarına 
karşı yeni bir büyük taarruza 
geçmışıerdir. 

Hulasa, Amerikanın bugünk ü 

dünya harbinde m uvazeney e a· 
mil olmaya karar verdiğini gö .. 

teren ~arrhi nutuk, 19-i I ıeneıi· 
nin ilk hadiaeleri üzerindeki teai· 
riyle, bu yılın siyaset gidi.tind e 

büyük bir rol oynayacağını söa-

teriyor. 

Roosevelt'ln panr gUnkU bUyül 
nutku Amerikayı tekrar aktuallt ı 
ko710uştur. Mihver için bir idam ka 
rarnamcsl olan bu nutuktan sonra, 
Amerikanın tabll ve ıınal kaynakla• 
nnı fiJZden geçirirsek 1041 de lngll
terenin, muazzam bir müttefik ka. 
sanacağrnı anlarız. 

Birleşik devletlerde yOz otuz mil
yon nüfusun kapladığı arazi, Rusya 
ımUstesna olmak uure bütUn Avru· 
payı içine alacak kadar büyüktür. 
Bıt mUheVvet nU!usun yalnu yüzde 
d6rdU okuma yazma bilmez. Mek
teplere giden taleblerln adedi So mil 
yondan fazladır. 

Memleltetln şlrntıll şark kısmı da· 
ha ziyade Avrupalı sayılabilir. Cenup 
şark lnsnıı tabii zenginliğe ma· 
liktir. Ormanların yüzde 40 ı bura
dadır. BoJüılt (AIUirilnyum cevheri), 
petrol, kUkUrt, fo11!at çok boldur. 
Orta kısım buğday hazinesidir. E
ğer Hltler, Rus Ukranyasmı ilhak 
etse ancilk burası ){adar zengin bir 
buğday mıntakasına malik olurdu. 
Missliılplnin şarkt, garbt, şimali ve 
cenubi bulday tarlnları ve ziraat ma 
kinlerlle doludur. Burada sert esen 
rtızgtrblr buğday denizinin başakları 
nı Urpertlr. cenup garp kısmı bir 
mUstemleke ekonomisi temin eder; 
mua.21ıam ham madde verir. Burada 
Teksas, Rusya ve Almanya müs
tesna herhangi A vnıpn devletinde 
fazla nüf\ısludur ve Amerikanın pa
muğunun dörtte birinden fazlasını 

yetiştirir. Bu pamuk butün dünyaya 
yeti~ek kadar çoktur; yine burada 
Amerika lıam petrolUnlln yüzde kırkı 
elde edilir. 

Uzak garpta .Nevada, Kall!ornlya 
mmtakları vardır. Nevada kumarha· 
nelerlle geçinir. Dünyada en çabuk 
ve en çok boşanma kararları veren 
mahkemesile meşhur Reno şehri bu· 
radadrr. Kallfornlya altln diyarıdır. 

Senede 40 milyon dolar altın çıka
rır. Burası asrı ziraat cennetidir. 
Topraklarınde bitmlyen nebat yok
tur. Şimali şark pasifik kısmı muaz
zam bir nıeyva bahçesidir. Bütün 
memleket elma!ınrn ~te biri, kiraz 
laftn dörtte biri, armudun Uçte biri 
burMfa yetf~ir. Fakat buranın en 
büyük serveti ormanlardır. Amerika
nın kerestesinin yansı burada çıkar 

HAM MADDkLb ZIC~Gt~LIOI: 
Kömür: Dünyada birincilik Ame

likadadır. Dünya mahıuJUnUn yüzde 
34 ü Amerlkada, yU&de 19 u İngllte
rede, yilzdc 14 U Almanyada, yüzde 
8 1 Rusyada, yüzde 3 U Fransada, 
yüzde 3 Japonyada, yUzde l i İtalya
da çıkar. 

Petrol: Dünya birincisi Amerika
dır. YUzde 62 Amerika, yüzde 10 
Rusya, yilzde O tnglltere, Almanya, 
Fransa, İtalya, Japonya. · 

Demir: Dllnya birincisi Amerika

Kilometrelerce araziyi kaplayan ve ham maddeleri bir harp 
malzemesi haline setiren Amerika fabrikalanndan birinin 

umumi görünüıü 

İngiliz lirasıydı. Bunun yUzdo 4 7 si I yeal dünyada ikinci derecede bir 
Amerikada toplanmıştır. İngiltere kuvvet teşkil ebpektedlr. 1921 Vn· 
ve Fransa ytlzde 14 er, Rusya, ıs- şlngton muahedcslle İngiltere ve A
panya, Belçika, tsviçrenln her biri merika da ayni kuvetıe donanmaya 
yüzde 3 er, Japonya, Arjantin ve Fe- s:ıhlp olabileceklerdi. Fakat son bir 
lemenk yüzde 2 şer altın stokuna. rnn kaç sene içinde Amerika bu mUsn
llktir. Bugtın Avrupa altınlarının '"alı temin etmlye lllzum gOnncmlş, 
çok bUyük bir kısmı da Amcrikayn bunun UzC>rine birincilik İngilterede 
gönder1lml9tlr. kalmıştır. 1ngilterenln mecmu tona-

Milli Bervet: Mllll servet dc."llnce, jı l ,lGl,000 olduğuna göre, Amerika· 
mllll istihsal kuvveti, lşllyen sermn- ı nın 1,072,000 dlr. Buna. karşı Japon· 
ye ve sAy mahsulleri anlaşılır. BU- yanın 841,000 ton harp gemisi vp.r· 
tUn dünyanın milli serveti mecmuu l dır. Bugiln Amerlkada H safıharp 
190 bin milyon sterlingtlr. Yalnız zırhlısı, l 7 ağır, 16 hafif kruvazör 
Amerika bunun Uçtc birine malik- fi tayyare gem isi, 206 destroyer, 89 
tir. Dünya servetinin yüzde 16 sı tn-

1 
t a htelbahir vardır. Buna. kaJ1ıltk J n

rrl]terededlr. Bu umumi servetin yüz- 11ıonyada 9 s:ı..fıharp g emisi, 14 ağır, 
e 8 i Rusyada, yllzde 7 si Almıuı- 2 1 hafif kruvazör, 112 destroyer, 60 

Yada, yüzde 6 sı Frnnsnda, ytızdc 4 u tahtelbahir ve 6 tayya re gemisi bu· 
Çinde, ytlzde 3 U Japonyada, yUzde lunmaktadır. 
2 si ttaıyadadır. Bu mukayeseli rakamlara ayrıca hiç 

Harici ticaret: 1930 da Amerika· bir çey illıve etmiye lUzum yoktur. A 
nın harici ticareti şu miktarda. idi. merlka milli servet, altın stoku, hnm 

Umumi ihracat: a,177,000,000 maddeler, makine istlhsalAtı nokta-
tnglltereye 504,000,000 sından ezici bir falkiyetc maliktır 
Japonyayıı 23l,OOO,OOQ Dünyanın zahire ambarı yine Ame-
Kanadaya 4oı,ooo,ooo rlkadır. En lrnrkunç düı;ınanlarındal' 
Almanya.ya 47,JOO,OOO Okyanuslarla. ayrılmıştır. Fen, ma

kine, telmik Amerlkada en yUksek 
derecesindedir. Umwnt İthalAt 

İnglltereden 
Japonyadan 
Kanadadan 
Almanyadan 
Deniz kuvvetleri: 

2,31S.Ot)O,llu0 
148,000,000 
161,000,000 
336,000,000 
49,000,000 

Amerika bahri-

Amerikan ın Diplo
matik Bir Taarruza 
Geçmssi Muhtemel 
Ruzvelt Kongreye 
Yardım Projesinden 

Bahsedecek 

Amerflrn, demokratların zahire vt.> 
mllhlmmnt amban olduğu mUddetçe 
İngllterenin mağlQp olması hatıra ge 
tlrllemcz. 

Kt\:ıım Se,·lnç Alhnçağ 

Harp Vaziyeti 
«Yunan ileri harekatı. blittln 

cephe üzerinde lnldfaf halinde
dir. 

«Şbn&J ceph~lnde bazı ilerle-
meler kaydedllmlt ,.e burada ıla 

Btratejlk bakımdan mllhlm bir· 
çok tepeler zaptedllmlştlr. Bun-

den bir hafta en·eı ltaJyanlar g~ 
rl çeklllrken yolların Uzerino «Si· 

ynh ekmek» şeklinde bir çok lnfJ. 

dır. Yüzde 29 Amerika, ytlzde 19 Nevyork, 1 (A.A.) - Bayan An
Fransa, yilzde 11 Rusya, yüzde 8 1n- ne Dhare Mac, Cormlk, Nevyork Ti
glltere, yüzde 4 Almanya, ytızde o meıı gazetesinde yazdığı bir makale· 
İtalya ve Japonya. de, Birleşik Amerikanın lngfllere ıe

Bakir: Dünya birincisi Amerika· hine bir diplomatik taarruza ,.. çece
dır. YUzde 32 Amerika, yüzde IS Ja- A'lnl tahmin etmektedir. Muharrir, 
ponya, yüzde 3 Rusya, yüzde 2 Al- taarruzun ala.metlerini Rooseve1t'ln 
manya, yüzde O İngiltere, Fransa ve Mareşal Petaln'e hitaben yazdığı ve 
İtalya. Amiral Leaby'nln gBtUrdüğU mek· 

ilik cdl<'I maddeler atmışlardır. 

Çamurlar içerisine gömUJmUş o-

lan hu mruhlelerl toplamak için 

çok gilçlUk çrkllmektedlr. Ve hu 

ylizden hareket ağırla•mnktadır. 

Pamuk: Dünya birincisi Amerika- tupta, bUyük elçi Phllllp'in Romaya 
dır. YUzde ISO Amerika, yU7.de 8 Ruı; avdetinde bUyük elçi Vaddel'ln Mad
ya, yUzde O İngiltere, Fra.naa, Alman rltte İspanyanın harp harici kalma
ya, İtalya, Japonya. 

Mısır buğdayı: Dünya blrinclal A· 11 şıı.rtlle İspanyaya gıda maddeleri 
merikadır. YU7.de IS3 Amerika, yllz- gllnderilmesl için yapmakta olduğu 
de o lnglltere, Almanya, J aponya ve müzakerelerde görmektedir. 
Rusyada çok azdır. 

Elektrik kuvveti: DUnya blrir.clsl 
Amerikadir. Yü7.de ~~ Amerika, yilz 
de 11 Almanya, yilzde lO Rusyıt, 

B. ROOHVelt Konıre T oplanb

unda lnailtereye Yardım P roje

ainden Babaedec:ek 
yUzde 7 İngiltere, yU•.de «' Jııı:onya, Vqington, l {A.A.) - Rooııevelt'
yUzde 4 Fransa, ytl.ldn 4 ttalyL _ in hususi kltlbl Early, bugtln gazete

Kereete: DUnya birincisi Amerika 
dır. YUzde 48 Amerika, yüzde 14 etler toplantısında beyanatta bulu-

Yunanlılar, Liberon kasabasına 

15 kilometre J akla.'}lllışlardır. 

«Bu me\ klln şu bakımdan e-

henımlyctli rolU \'ardır: Draç Jf. 

rnnnr da İııgllb; ,.e Yunan tayya-

releri tarıı.fından sık ııık boınbar

ılınıan edildiği için İtalyanlar, a-
na\·atnndan getirdikleri mllhlın-
nıat ,.e yiyecekleri bu limana lh-

raç etnıektP.tllrler. 

aDraç - Tiran - F.lhuan yolu 
taarruzlara <:Ok maruz bulundu

~ndau, Çlnkln limanına çıkarı-

lan ask<'rler, ikinci yoldan geti

rildiğinden bu llma.nm Yunanlıla-

nn eline düşmesi ttal3an harekf'l· 
tını mUşkUI bir vaziyet~ düşüre-

ccktlr. 

a:lllmaranın şbnallnde harekAt 

Ruııya, yüzde 4 Japonya, ytl~e 2 naralt Rooeevelt'ln pazartesi gUnU, 
--------------• I Fransa, yüzde 2 Almanya, yilzd~ l kongre toplantısında, 1ngııtereye 

M A C A R İtalya, İngllterede azdır. kira ile harp m&Jzerneel verilmesi 
Şimendifer: Dünya blrincıs: .Amil- baltkmda huırladığı projeden bah-

YUGOSLAV rikadır. Yüzde 34 Amerika, )llzdc 7 
setmesl muhtemel bulunduğunu söy

Rusya, yUzde 6 Almanya, yllzde 4 

Dostluğu 

Avrupanın Cenubu 
Şarkisinde Sulhu 
Temin Ediyormuş 

yUz ., lemi-+1r. Fransa, yüzde 2 Japonya, ~ • .. ,.~ 

İtalya, yUzde a lngiltere. 
Buğday: Amerika dünyada ikinci

dir. Ytlzde 29 Rusya, yüzde US Ame· 
rika, yUzde 6 Fransa, yUzde 15 İtal
ya, yüzde 4 Almanya. yUzde l İngil
tere, yUzde l Japonya. 

MUstaldl devlet ler araamc1a: 

N'Ufuıı: Amerika dünya lkinclaldlr 
YUzde 8 Rusya, yllzde 8 Amerika, 

ŞER lR T lYA '.l' Kt' SU 
TEPEBAŞINDA 

DSA ll K l &H l 
BU AKŞAM 
Saat 20,80 da 

AB D AL 
Yasan: Dotoyevskl 

del arn ediyor. Burada da, ııtrate-

jlk h:ıkmıdan hazı me\ :ıJJer ı:·u-

nanlıların eline gtl!:mlştlr.» 
c:Radyo Gazetesinden> 

TEMSİLLERi 

tsT:tKLAL CA.DDESİNDB 
KOMED i KISM I 

BU AKŞAM 

saat 20,30 da 

PAŞA llAZRETLER! 

Budapeşte, 1 (A.A.) - ~'" yUzde 3 Almanya, ytızde S Japonya, 
Balkan mahfilleri. Mdaca.r • hu- yüzde 2 İngiltere, yUzde 2 İtalya. 

1 1 k ahe esıne, er Amerikanın kömür latfhaaJAtma 
gos av dost u mu 1 Alman Alaııkanın bUyUk kömllr havzasını 
ne pahasına olursa o sun, k 
1 • ..ı.. • h" t atfetme dn. lllve edenıek bu devletin kömür a eyutarı bır ma ıye 

· t k d Budape•te siyaai istihsal hacml büyUk miktarda ar· 

CHARLES BOYER 
CLAUDETTE COLBERT 

Yalnız başına bir sanat 
Abidesidir. 
Neşeden 'yaratılmış 

bir harikadır 

L A L E' de Gösterilen 
ıı eme te ir. " 
mahfll • Al a ve İtalyanın tar. 
c bı erı, k. ~a~yk. ühim d e v· Amerikac!a bulunmıyan madenler 

enu u ıar ının ı ı m . k 
lef . d I w u anlayı!t pllıtın ve alaydır. Manganez, cıva, 

ı arasındakı ost ug ' . ·ıe tungsten ve nikel çok az bulunur 
zihn · t" b" sem patı ı 

Harp, Mesullerinin imhasına 

1 
Kadar D evam Edecektir 

Demek oluyor ki, harp, mesullerln 

ı imhıısına kadar de\•am edecektir. Al· 
man ordusu kıymetini gbstermişlir. 
Fakat ben, Alman ordusunun önU· 
mUzdekl nylnrda daha mükemmel ol· 
masını kararlaştırdım. Bu karar, 
durmadan ve tam surette yerine ge
tirilmiş olacaktır. 1941 senesi, Al
man ordusunu, bahriyeslnl ,.e hava 
kuvvetlerini, hissedlllr derecede tak· 
viye edilmiş ve daha iyi teçhiz o· 
!unmuş bir halde görecektir. 

Demokrat Harpçil«rin imha 
Edilmesi Lazımdır 

DUnya,Yı uzun scnelerdcnberl nlha· 
yeti gelmiyen buhranlara ve karga
şalıklara atan demokrat harpçllerin 
imha edilmesi llzrmdır. Avrupa 11ul· 
hUnUn yeniden tesis olunması için 
bu işkenceyi icraya kati surette az· 
metmış bulunmaktayız. Bu hedefe 
var.mnk için Almanya, her halde bU· 
tUn tedbirleri alacaktır. Bu dcmok· 
rnsllerden doğan her kuvvet bu tcd· 
Nrlerle ölecektir. Eğer Churchlll ve 
enternasyonal cUrUm şerikleri, bu· 
giln kendi dUnyalarını mUda!aa ettik 
!erini ve kendi dünyalarının bizim 
dünyamızın yanı başında yaşıyamıya 
ca~nr slly!Uyorlarsa, bunu artık on· 
lar düşünsün. Alman d!lnyası, ltal
van dllnyası gibi, bir kaç pllltokrat 
kapitalistin menfaatleri devrini mağ· 
JQp etmiş ve yerine halk devrini koy
muştur. Eğer Churchlll ve onun de· 
mokrat taraftarları şimdi böyle bir 
dünyada anlıışamıya.caklarını biliyor 
lnrsa Alman dünyaıımı tahrip ede· 
mlyecekler, fakat ergeç, kendi mil· 
letlerlne hürriyet vererek kc!ıdi dün 
ynlarınr değiştireceklerdir. 

Han Harbini icat Eden 
Ch urcbill' dir ! 

Hava harbını ıcat eden Churchlll 
olmuştu. Bu canl, gece hUcumlan es
n:ısında Alman şehirleri Uzerine Uç 
buçuk ay gelişi gUzel bombalar ve 
köyler Uzerlne yangın pUlkaları attır 
mış ve hedef olarak bilhassa askerf 
hastahaneleri göstermiştir. Buna, 
Berlln halkı şahittir. Alman kuvvet
lerinin Uç buçuk ay ayni tarzda ha
reketle cevap vermemesi, bu adamın 
kafaııında, nihayet Almanyanın faik 
clduğu f ikrini takviye etti. Uç b.ı
çuk ay, bu adamlann askerlik bakı· 
mından bir budalalık ~kil eden 
gaddarJrğını mUşahade ettim. 

Şans Değil, Hak Galip Gelecektir 
Şimdiye kadar çok defa olduğu gi-

bi, hiç olmazsa propaganda sebepleri 
dolnyrsile, muvakkaten, bugün de 
~&llAhlann talil döndU> desinler. Fa
kat şunu iyi bilsinler ki, blr defa i
çin galip gelecek olan şans değil, fa
kat haktır ve hak tehdit altmdakl 
mevcudiyetleri için mUcadcle eden 
milletlerin tarafındadır. Bu mevcu
diyet için mücadele ise, bu milletleri, 
dDnya tarihinde misli göı1llmem1' 

en muazzam gayretler yaprruya teı,
vlk etmiştir. 

Demokrasilerde ise, istihsale hız 

veren şey, bir kaç nadir fabrlkatö· 
rUn, bankerin ve politikacının cebine 
attığı ktrdır. Nasyonal - Sosyalist 
Almıuıyada ve faşist İtalyada, hız 
veren şey, milyonlarca işçinin, bu 
hrpte kendileri aleyhine mücadele 
yapıldığını ve demokrasiler muzaf
fer olduklan takdirde yegAne allahı 
altın olanların, durmadan klr temi· 
nlnden başka bir insani his tanımı
yanların ve bu lştihaya tereddUtsUz 
bUtlln ytlksek dUşUncelerl fedaya ha
zır bulunanların muktedir oldukları 
bütUn kapitalist gaddarlığı ile hare
kete geçtiklerini bilmeleridir. 

Bu Mücadele, Kapitalistlere 
Karp Açılnufbr 

Dış Piyasalarda Rağbet Bulan Pamuk Çe
şitlerinden Yetiştirilmesi İçin Tedbir Alınaca 

Ankara, ı {HususJ Muhabirimiz· 
den) - Pamuk kongresi yarın sabah 
Ankarada toplanacaktır. Memleke
tin bUtün pamuk mıntnkalarından 

gelen mUmesslller, çiftçi ve pamuk
çu mebuslar bu kongrede hazır bu
lunacaklardır. Pamukçular Avr·ı>ıı

dn. rağbet bulan p:ı.muklarım.::. •,• ı 

hangi çeşidinin ~-etıştirllmesl Jll.:r.ım 

geliyorsa o pamuğun yetişcceğf mı 
takaları toeblt edecekler ., e ~Ut 

hatsıs raporlan dairesinde fcnııl Lı 

pamukçuluk yapacaklardır. Dı!' . 
raftan pamukçuluk l ile Uğr1 

bUtUn vatanda,1arımızın makul d 
leklerlnln yerine getirllebilme..ıot lı; 

de Ziraat Veklıletı tarafından nlAk -
darlara emir vcrıımı,ur. 

. BardiyadJ 20 Bin Ç ö RÇ i L, lff aiye 
ltalyan Muh sarada N f erlerine Dedi ki: 

cna.-:ı 1 incide) + 
rında T obruk istikametinde uza· 
yıp gitmektedir. Jngiliz devriye 
kolları T obruk' un cenup mınta· 

kasında muntazam harekat yap· 
maktadır. Bu yer Trablua toprak
larında 120 kilometre kadar içer· 
!erdedir. 

" Çocuklar Sıkı 

Dayanınız! ,, 

Harbin Ne Zaman 
Biteceğini 

Soran Bir Kadına da: 
İleri İngiliz postalarının gördü

ğü iıler hayret vericidir. Zırhlı bir 
devriye kolumuz Noel günü Tob-

ruk'un cenubunda, bir .ha~y~n H nı,manı Matıtp 
tayyare meydanında geçırmıgtır. ! 
Bu meydan evvelce !t~lyanların ıttt•ımıı Zaman 
Mısırı bombardıman ıçın kullan- il H 
dıkıarı ba~1ıca tayyare meydanı Cevabım Verdi 
idi. Jt~lyanlar burada muntaza: 
man 5 O bombardıman tayyaresı 
bulunduruyorlardı. 
oyıe anla'11ıyor ki, Trablusun ile-

ride müdafaası için o kadar ıuzwn
ıu olan bu yığınla malzeme etırarlı 

bir tarzda Grazlanl'nin elinden çık

mıştır. Ganimetlerin ancak kUçük 
bir kısmının listesini tetkik edebll
dhn. Bu listede 1000 kamyon, 120 
top, 70 tank, 600 mitralyöz vardır. 

Grazlani'nin Bardla'ya herhangi 
bir yardım teşebbU Unde bulunması· 
na mAnl olmak için icap eden bUtün 
hazırlıklar yapılmı!7trr. 

MUtemadlyen gelen takviye kuv
vetleri ileri mUfr zelenmizl teşvik 
etmiştir. Muvasala hatları uzadıkça 
Trablustakl ileri hareketlerlmlZ.ln 
devanı etmekle beraber ağırlaşması 
bekleneblllr. Bardla muhasarası bır 
yıldıran muhasarası değildir. 

Tobruk Tayyare M eydanlan 
Bombalandı 

Kahlre, l {A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerinin tebliği: 
29/30 llkklınun geceel lngfllz hava 
kuvvetlerine mensup ağır bombardı· 
mnn tayyareleri Gazal ve Tobruk'da 
tayyare meydanlarına hllcwnlar yap 
mıtlardır. Gazal'da müteaddit yan· 
gmlar çıkanlmlf ve lnfillıklar muşa· 
hade edilmiştir. BlltUn bombalar he
def nuntakasına dllfrnllştllr. Tob
ruk'da tiddeUi bir baraj at41flne rağ 
men, hllcurn sonuna kadar devam 
etmiştir. 

29 llkkAnun tebliğinde avcı tayya
relerimlzin bUyUk bir dllşman hava 
t~ekkWUne tesadUf ettikleri 'Wı vu
kublılan çarpışma neticesi bir Savo
la 79 ile bir Flal 42 tipi tayyarenin 
d~UrWdUğU ve diğer bazılarmın da 
hasara. uğradığı bfldlrtımıştı. Şimdi 

düfUrUlen Savola 79 adedlnln Uçe 
baliğ oldu~u nnlaşılmn,ıtır. 

Yunanistanda keşt! UÇUfU yapmak 
ta olan bir avcı tayyareıniz Preveze
Le!kaa civarında Cant 506 tipinde 
bir deniz tayyaresine tesadUf ederek 
bu tayyareyi dUşUrmUştilr. 

B. Eden Yunan Milletine Bir 
Mesaj Gönderdi 

Londra, l (A.A.) - B. Eden, 
dün akıam İngiliz radyosunun 
rumca neşriyat yaptığı saatte Yu
nan milletine hitaben §U mesajı 
göndermi§tir: 

cBüyük Britanya Hariciye N e· 
zareti mevkiine geçtiğim zaman, 
hayatlarımızdan daha kıymetli o. 
lan gayeleri müdafaa etmek için 
müttefik memleket~imizin har
betmekte olduğunu görmek ka· 
dar beni hiç bir ı1ey sevindirme
miatir. Gireceğimiz :'(eni sene zar· 
fında bütün kalbimle cesur Yu· 
nan milletine gittikçe artan mu· 
vaffakiyetler temenni ederim.> 

l~an Tebliji 
Garp Çölllnde 

ltaıyada bir mahal, l {A.A.) 
İtalyan orduları umumi kararglıhı
nın 208 numaralı tebliği: 

Londra, ı (A.A.) - Pazarı paz 
teslye bağlryan gece sarfında fkld 
il bir hUcuma maruz kalan City . 
ziyaretinde ChurchlII, itfaiye efr 
dından birine fUnları &6Yleml.fttr : 

cÇocuklar sıkı dayanmız.. Dil m 
nı tamamen mağlClp edecej:Jz. 

Bir ııığınaktan çıkan b r kadın b 

vekile yaklaşarak harbin ne zam 
biteceğini aormuttur. C?nrrerım b 
suale ,u cevabı verm ,ur: 

«Harp düşmanı ~Cip eWjJlmi 
zaman bitecektir.» 

Yugoslavyada 
Y iyecek 
Darlığı 

A dam Başına Günde 
500 Gram 

Ekmek Verilecek 
Belgrat, 1 {A.A.) - Bu sene, mah 

sulUn 6 milyon kental açığı vardır 

Fazla miktarda ihracat ve bazı m d 
deler Uzerlnde lhtıklır yapıim 

memleketin dahili stlkClnunu lhl~I 
debllecek bir vaziyet doturmu tur 
Bazı muzır unsurlar bu vazıye 

istismar ederek bl1lUn Yugoslavyad 
nUmayi9ler tertip etm"lerdır. HUJtO 
met gasp ve ihtiktı.ra k&f11 flddct 
tedbirler aJmıya karar vemılfUr. 

Bu tedbirlerin başında fhtlkAr ya
pan fırmcılar gelmektedır. Bazı gnfa 
maddeleri veıılka usumne Utbi tutula 
caktır. 15 sonklınundan Jtıbaren me· 
rlyete gi~ek ekmek vcslkaslle a 
dam başına gtlnde 500 gram ekme 
,•emecektir. Vesika mnıtttnnn yaJrm· 
da o\!Cker1', tuza ve yafta da tcşmıı f!

dıleceği söytcnmektechr. Petrol, ba· 
zı mıntakalarda vesikaya ttbi bul11n 
maktadır. 

Yeni Seneye Kuv· 
vetlerinden Emin 
Olarak Giriyor 

(a.,. ı lmdie) X 

Slr Andrev CUnnlngham'm şiddet! 
taarruzu, harbin netJcest üz rinde 
cSerhal tesirini gl!ıstermlftır. 

İngiliz hava kuvvetleri tarafındaı 
f•ldc: edilen muvaffakıyetlere gelin· 
rf bu muvaffakıyeUer bire karşı 3 
nlsbetlndedir. DUşUrUlen 3090 dti 

man tayyaresine mukabil yalnı 

10~ İngiliz tayyarcsl zıyaa uğ'ramı 
fakat bu tayyarelerin pllotlarmda 
400 den fazlası kurtulmuştur. 

Bu mücadele, dığer mılletlerln hu
kukuna bir tecavUz değildir. Bu, an
<'ak kUçUk bir kapitalist zUmrenln 
küstahlığına ve aç gözlülUğUne kar
şı açılmış bir mücadeledir. Bu kapl
tallsler. altının dünyııya emrettlğt 

de,·rln geçmiş olduğunu ve milletle
rin hayatında insanların yani fertle
rin katı bir unsur teşkil edecekleri 
zamanının yaklaşmakta olduğunu 

bir tUrlü görmek istemiyorlar, Ge· 
ı;en yonal - Sosyalist ordu
ları ı n Iınrckltını ilham eden ~y. 

bu hakikati 1SrmUş olmaklığımızdır. 

Bu lmnn g•l cek sene de bize zafer
ler temtn edecektir. Biz, mlllcUerln 
saadeti için harp ederken Alla.hın 

lQtuf ve inayetine mastahak olduğu. 

muza da kaniiz. Bugüne kadar Allah 
mücadelemizi tnsvlp ettt, vazifemizi 
sadakat ve cesaretle yaptığımız tak
dirde istikbalde de bizden ayrılmıya-
caktır. 

Blngazl hududu mıntakasında fııa
Uyette bulunan topçularımız düşma

nın otomobil kollarını müessir suret-

Yılbaşı Gecesi Hava 
Akını Yapılmadı 

- Mesajın ilk kısmı 
dün neşredilmiştir 

--o--- -

Bulgaristan - ltalya 
Ticaret Anlaşması 
Roma, l {A.A.) - Stefanl: 

te nt<'ş altına. almışlardır. Bardla cep (Başı 1 ine.ide) = 
heslndc dUşmanın ileri karakolları · v d k 

hafaza ederek bir agız an şar ı ınızdnn birine yaptığı bir hUcum tnr-
dedllmlştlr. oınrabub mıntakasınd sBylemi"leıdir. 
cereyan eden diğer bir muha rebe ne· Sey"ar satıcılar, §ansın timsali 

Düşes Petrovna 
(TOVAR.O) 

Onların kudretinden hayat alah bir şaheserdir. 
- G&!terllen fevkalılde rağbet dolayıslle bir hatta dn.hn. devnM 

k ıye ı ve tam ır .. et· Fakat bu maden İngiliz mtıaıtemle· 
. arıılaımıt olduğunu tebaruz l kelerinden temin edilir. 
~rınektedir. Macar • Yugoı a v otomobil, radyo, telefon, ve ban· 
d oıtluğu, Avrupanın bu ~ısm•n· 

0 
ltibal'lle de Amerika dünya reko

edecektir. 
a sulhun idamesini temın , et: y nu kırmış bulunmalttadrr. 

;nektedir .ki bu, mihver devle~ıerı 1 ru Altın stoku : 1937 de bUtUn dün· 
.. 1 ~1•fından da lüzumlu tellkkı o- • devletlerinin altın stoku 2,889,000 ---
"'nrnalct d ~a 

Programa lllvetcn: TUrkçe PARAMUNT JURNAL) 

Ayandan Clanninl ile Bulgar mu. 
rahhas heyeti reisi orta elçi Nlkoln 
Pctze!, Bulgaristan ile İtalya ara
sında tıcart mübadelelerin ve tedlya 
un tanzimine dair bir anlaşma lm
zalamışludır. 

tıcesindc kıtalarımız, zırhlı otomobil olarak beyaz çalı dalları ıatmış· 
Jcrle takviye edilmiş bir dUşmaıı I iardır. Lokantaların ve otellerin 
ml1frezC!Slnl firara icbar etmişlerdir. salonları hıncahınç dolmu~tu . 

HUcum ve avcı tayyare teşekkll•- 1 West-End mahallesinde bir c;ok 
lcrlml2!, düşmanın makineli vesaiti· toplantılar yapılınıştır. Yeraltı 
nln bulunduğu mahallere karşı bir- treni istasyonlarında vücudc s eti
kaç kere harekete geçerek mah"us rilen sığınaklarda şenhkler tertip 
zayiat verdlrmi~lerdir, edilmiştir • 

• ır. 
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A A UR< 
Buivanndaki 

Eski Eserler 

Adliye Haberleri j 
1'erfie Hak Kazanan 

Hakimler 
Adliye Vek~eti terfie hak kaza-

nan hakimlerin listelerini hazırlamış 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 22,500 (Yirmi iki bin beş yüz) lira olan sterili

zasyon cihazları ve teferrUatı 17 /Şubat/1941 pazartesi günü saat l!S,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bin8.'3mda satm almacakb:r. 

Y enikapı ile Gazi.köprüsü ara- tı. Yalnız yüksek maaşlı hAkimlerin 
sındaki Atatürk bulvarının üze- miktarı az olduğu için daha az ma
rınde bulunan asarıatikadan ma- aşlı htıkimlerln otomatikman terfile
dut eski eserlerden cami, hamam, rine imkan görülememektedir. Adli
çeş.me ve tür'belerin hangilerinin ye VckAkti terfle hak kazanan ha
> erinde kalacağını, hangilerinin kimleri daha fazla bekletmemek için 
l.etdde kenarına çekileceği ve ta- ı" . b' f uı t tk'k t kt.e ld 

Bu işe girmek isteyenlerin (1687,.50) bin altı yüz sekBen yedi Ur& 

elli kuruşluk muvakkat teminat ile kanmuın tayin ettiği vesika.lan ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.38 a kadar kemisyon Reisliğine vemıeler! 
llizmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankazada malzeme dairesinden, Hay • 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağrtıla.caktır. {12494) 

SENE OARANTiLi iSViCRE_ SAATi ~ . . ,,;enı ır orm e ı e me o u-
mamen kaldırılacagı tesbıt edıl-
miştir. ğu s<iylenmektedır. İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

Bu güzergahtaki Sü\eymansu-

VAT AN Gazetesi 1 
lLA..V FİYATLARI Kuruş 

Başlık maktu olarak 750 
ı inci :Sayfa SantiınJ 500 

başı camii. elyevm bir s,por klühü 
olarak kullanılan eski tekke bi
nası, lbrahimpaşa hamamı, Mi- ı 
marilyas camii yerinde kalacak
tır. Fatih devrinden kalma Elvan
Lade camii ile, Azaplu hamamı ı 
ve bazı çeşmeler kenara çekile- 2 » » » 350 

Güherçileye İhtiyacı Olanlara 
İdaremizce tedarik edilen sa.f potas güherçilesi kilosu 65 luııruştan 

ve beher pakette 5 kilo bulunmak üzere.satışa çıkarilmıştJr. 
Bu maddeye ihtiyacı olan sanayi erbabının: 
ı - Ad ve soyadı 
2 - Adresi 

EK ZARlf fl~DiYE 
TA~SiTL~ SAllS 

'OSMAN $AKARVE$~ ceklerdir. 
Önümüz.deki salı günü bunla

rın yerinde tetkikler yaparak son 
k.ar•ır verilecektir. 

Bagtlad Program 
8,00 Program, 8,03 Ajans haberle

rı. 8,18 Hafif program (Pl.) 8,45/ 
9,00 Ev kadını - Konuşma. 

12,30 Program, 12,33 Şarkılar, 

12,50 Ajans haberleri, 13,05 Halk tür 
kfileri, 13,20/14,00 Karışık program 
(Pl.) 

18,00 Program, 18,03 Radyo ea.z 
orkestrası. 18,40 Kadınlardan fasıl 

şarkıları, 19,15 Müzik, 19,30 Ajans 
haberleri, 19,45 Radyo ineesaz heye
ti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Mü
zik: Gençler mandolin ta.kmu, 21,00 
Müzik: Dinleyici istekleri, 21,30 Ko
nuşma, 21,45 Radyo orkestrası-, 22,30 
Ajans haberleri, 22,45 Dans müz.lği 
(Pl.) 23,25/23,30 Kapanış. 

BULMACA 

,, 

Soldan Sağa: 
ı - Namık - Kemal, 2 - ltiraf -

Has, 3 - Zaman - Avare, 4 - A
tak - Eledi, 5 - MUr - Elen!, :3 -
Egav - Nim, 7 - İki - Elif - Si, 8-
Ha - Elem, 9 - Llız - Emir - Ar, 
10 - !dam - Kar, 11 - Marw·~ -
Harp. 

Yukardıı.n aşağcya: • 

1 - ~izam - 1klim, 2 - Ata.ttirk -
Ada, 3 - l-fimar - İhzar, 4 - Irak 
Ma, 5 - Kan - Ege, 6 - Ela.lem, 
7 - Alevilik, 8 - Ehven - Ferah, 
9 - Ma.adin - Ra, 10 - Asri - ts, 
11 - Mikrop. 

DV'NKÜ BULMA.CA.N'l.!'ô BA.ILt 
Soldan sağa: 
1 - Bir kere daha - (cici) nin ya

rısı, 2 - Tavır - Tavuğun yumurtla
dığı şey, 3 - HUküm - Akar su, 4 -
Fırlatalım - Çağırma işareti, 5 -
İhtiyar kalfıı. - İrat, 6 - Fukaraya 
yiyecek dağıtılan yer, 7 - Doğurtan

Blr Arap hükOmeti, 8 - Getir - Ma
kara, 9 - Kışın yağan - Atın özeri 
ne çık, 10 - Genişlik - Arka <li.şler, 
11 - Avuç - Eser - İşaret. 

Yukardan Aşağıya: 
1 - Emekli - Toprağa tohum a

tan, 2 - Kendi manası obnıyan keli
me - Bu anda, 3 - Blr nevi bahar, 
4 - İşaret - Mah, 5 - Ayrı olarak -
Uzuvlar, 6 - Yüz - Yavaşça söyle
nen söz, 7 - Sual edatı - Nota - Adi, 
8 - Kuş akını - Zamiri ~ı. 9 -
Helva yapılır - Fiil, 10 - Tadına 

bakan - Aşağıya doğTu gidiş, 11 -
Ateşe verir - Genişlik. 

3 » » » soo 3 - lcra ettlğ'i sanat 
4 )) 
5 » 
6 » 

» 
» 
» 

» 
» 

100 
75 
50 

4 - · · ...•.. ınllddet zarfında ihtiyacı olduğu gt!herçile miktarı 
hakkında malilmatı havı talepnamelerle mmtaka iktısat müdUrlUğtı.ne 
müracaatla bu ihtiyaçlarını tasdik ettirdikten sonra bu vesika ile Top
hanede barut satış mağazamıza müracaat eylemeleri (12516) 

r Dünyanın meşhur fekercisi 

ALI lvtlJtiIDDİN 

HACI BEKiR 
Mei"tteZi: Bahçekapı, ~ubelerı: S'eyoglu, Karaköy, Kacfık.öy 

Mısır (Elkahire) 
MEYYALi NUGA KİLOSU 130 

Maarif Vekilliğinden 
Türkçe, Fransızca Bilen Bir Daktilo 

Alınacakbr. 
Ankara.da Vekillik Neşriyat Müdürlüğünde çalışmak 1lzere türkçe 

ve Fransızca bilen bir daktilograf alınacaktır. Kendisine 100 lira Ueret 
verilecektir. 

İsteklilerin tahsil ve çalıştıkları yerlerden aldıkları hizmet vesika
ları ile şahsen veya bir istida ile 13 K. Sani 941 pazartesi günü saat ~ 
ye kadar Neşriyat mUdür!UğUne müracaat etmeleri IAzımdır. 

Müsavi şartlan haiz olanlar arasında lilzwnu takdirinde imtihan 
yapılacaktır. (12524) 

Adet Liralık 

1 2000 -
s 1000 -
z 750 -
4 500 -
8 250 -

M 100 -
80 ıro -

800 20 -

L+f 

Lira 

2000.-

8000.-

1500.-

2000-

2000.-

8600..-

4000.--

6000.-

,,, 
ı 

Türkiye İt Bankasına para yatırmakla yalnız para Dl• J 
riktirmiı olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemi 

olursunuz. 

Kettldeler: f Şubat, 2 Mayıs, Kumbaralı 'Ve Inımbarasız 11 .. 
1 Ağusto11, S lldnclteşrtn ta- saplarında en az elll UrB.!lı bu· 

rihlerinde yapılır. lmıa.ıılar kuraya d&lıll edJ.Urler 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: AlDlET EMl.'l YA.LlüN 
Buıld.ıtı Yer: VATAN MATBAASI 

1 
r 

GALATA BANKA),.AFl CAO. 4'1-5~. 1EL. 41318 
9EYAZ•T ÜNiVERS\TE CAD.!8-KADIKOY iSKELE CAD.33/2 . 

. 
7 ll<inci Kanun 1941 

İkramiye İkramiye İkram İye 
Adedi Miktarı Tutan 

LİRA LİRA 

1 50.00.0 50.000 

3 10.000 30.000 

s 5.000 40.000 

15 2.000 30.000 

120 1.000 120.000 

180 500 90.000 

1 

l 
30(J 100 30.000 

600 50 30.000 

6.000 10 60.000 

60.000 4 240.000 
Teselli 

147 120 5.640 m llkiı.f atı 

67.274 725.640 
BU ÇEK1LIŞTE 

ta bir derin kuyu halini almLŞtı. ' rüyor musunuz? 1 Bu kulübede geçen saatleri bi- ' de kızdı. lere rağmen verirse? 
Bir taş alarak attını. Oldukça de- - Görüyorum ama şimdi ne rer birer size anlatacak değilim. - Buradan çık.arsak yakala- Ben de vermez diyordum, ama 

~ rin oldu~unu anladım, hemen o· yapacağız? Esasen hafızamda bu sıkıntılı gü- nacağız, bunu anlamıyor musu- emin de değildim. Bu adamın 
tomobile döndüm. - Bilmiyorum. Bu gece sak- ne ait teferruat kalmadı. O za- nuz? diye bağırdı. kim olduğunu ve ne dereceye ka-

Frans'a da yolun kenarına gi- !anacak bir yer bulsak yarın da· mana kadar geçen en ufak ha- I Sonra mahzun bir tavırla ila- dar emnixet edilebileceğini bile-

Zabıta ve Aşk Bomanı ! 
dip kimsenin gelip gelmediğine ha kolayca kaçabiliriz. Siz bu ci- diselerin teferruatını hatulıy01'um ve etti: mezdim. 
bakmasını söyledim. O uzakla- varı biliyor musunuz. Hiç öyle da kulübede geçen günü bir tür- ! - Fakat susuzluğa dayana- Ktz, ba§mı kollarına dayamıo. 
şırken otomobilin hareket etme- geceyi geçirecek emin bir yer yok lü hatırlıyamıyorum. Fena halde mıyacağım. Gidelim teslim ola- sessizce oturuyordu. Bir an uy-
sini temin ettim. Gaze bastım ve mu? sinirliydik. Frans'la konuşmaya lım da kana kana su içelim. lkuya dalmış sandım ve memnun 

Yazan: Mariin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Y Alman 1
yere atladım. Araba bir ok gibi İşte bu sualimin iizerine başlayınca iş hemen münakaşa Bu sözleri söylerken sesi oldu- j oldum. Fakat biraz sonra başını 

_ Z4 _ fırladı ve taşocağının içine yu- Frans'ın aklına bu kulübe gel- haline dökülüyordu. Mariot'un ğu kadar haykırıyordu. Fena hal. lialdırdı ve gayet sakin bir sesle 
var landı. mişti. Burası bir çam ormanının masum olduğunu kız bir türlü de sinirliydi. Her tarafı titriyor- sordu: 

- Peki, anladım. 
zaman dönecekmiş? 

Amcanız ne sefer geldiğimiz ~ibi büyük park- XIV ortasında vaktiyle Ned amcanın kabul etmek istemiyordu. Ga· du: _ Acaba biz hayatta mıyız, 
tan çıkıyorduk. Hatırıma bir plan Üç metre genişliğinde, yeri av kulübesi diye kullandığı bir zetede gösterilen deiiller kar• J - Gitsek, buradan git.sek çok yoksa rüya mı görüyoruz? 

- Bu akşam sekiz buçukta .. 
- Nereye gitmirı?. 
- Bılmem. Smit söylemedi. 
- Niçin sormadınız? Hem bu 

uşağa hcııim emniyetim yok. Ya 
!iimdi bizi polise haber verirse .. 

Frans cevap vermedi. Bu sefer 
kızmak sırası bana geldi. Haykır
dım: 

- Cevap versenize .. ya habeı 

gelmişti. toprak bir küçücük kulübedey· yerdi .. Ş:mdi i:se ancak bahçıvan· şısında onu cinayeti yapmakla it· iyi ama nereye ;ı Ned amcanın Bu abuk sabuk sözlerden kork 
Geçtiğimiz yoldan bir kilomet- dik. Köşede bahçıvan aletleri du- !arın aletlerini muhafazaya yara- ham etmeye imkan kalmadığını avdetine kadar beklemeye mec- tum. «:Acaba deli mi oldu?> Bu 

re kadar ötede derin bir taşoca- ruyordu. Duvarda bir av tüfeği yordu, günlerce ktmse semtıne •bir türlü anlamak istemiyordu. ı buruz, diyordu. 
1 
kadar helecana belki de sinirleri 

ğı gözüme ilişmişti. O tarafa doğ· asılıydı. Eşya olarak bir sandal- uğramazdı. 1 Bir müddet kavga ediyor, son· - ~imdi akşam oldu, Frans, dayanamamıştır diye düşündüm. 
ru sürdüm. Ocak oldukça derin- ya, ağaç dallarından yapılmış bir Saatlerdenberi bu,radaydık. ra gene barışıyorduk. Saatlerden· hava bıraz daha kararınca o kü- Fakat sanki benim korkumu anla. 
di. Otomobili durdurdum ve masa, bir de gene ağaç dalların- Karnımız a~tı ve susa~mıştık. B~r beri burad~ ~al~ak yüzünden fe.

1 

çük eve kad.ar .~i~eriz. mış gibi knhkahalarla gülmeye 
Frans'a: dan yapılmı~ bir kanape vardı. akşam evveıdenberi agzımıza hır na halde sınırlenıyorduk. - Hangı kuçuk eve?.. başladı. Benden akıllı, benden 

Çabuk ininiz, dedim ve ben de Otomobili taşocağından aıağı şey koymamı~tık. Aksi gibı he- Bir an oldu ki Frans oturduğu - Canım şu bu sabah çocu- düşünceli olduğunu bir kere daha 
indim. attıktan sonra Frans hemen ya- yecan da insanın iştipasını bir kat yerden fırladı: ğunu köpek ısıran adamın evine ..• anladım ve sustum. 

Taşocağının kenarına doğru nıma koşmuş ve hayretle yüzü· daha açıyor. Allahtan cebimde - Artık tahammülüm kalma- İsmi Alrais d~ğil miydi? O bizi Bir müddet daha böyle geçti. 
\it:ri• diyorum. 

- Sovkdim ya .. "ermez, 
yaklaştım. Burası metrük bir o· me baakrak: on tane kadar sigaram vardı. dı, susuz'.uktan ölüyorum, dedi. ele veremez. imkanı yok. Bu sa- Sonra gene kız söze başladı: 

benı caktı. Uzun senelerdenberi bura· - Şimdi ne yapacağız? de::- Frans'a da verıyordum, fakat o - Gidip te bari size su teda- bahk.i hadiselerden sonra bunu - O kadar yorgunum ki biraz 
sever. dan artık taş çıkarmamışlardı. mıştı. üç sıgarayıa günü geçirebileceği· rik edeyim. yapamaz. uzanmnzsam bayılacağımı bisse-

Otomobile tekrar bindik. Bu ('.;;..,ı,:: .di.hi(,,L.,,. -..ı çıkmıştı, ade- ı - Yaptığım şeyi münasip gÖ· ni söyliyerek reddediyordu. Diye cevap verdim. Fen~ hal- ı Ya ele vcrirsd O hadise- diyorum. (Arkası var) 

--


