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rAIURI ROMAN Yazan: Şahin Afıduman 

-- Artık kurtuluyorsunuz! 
Mehoare zındana inmi~ti, Tayyar zad~vf ve lıa· 

basını Jıurtarmağa çaı"ıyordıı, fahat-
••• 64 ••• 

Ve Bin bir direk zındanının nemli 
toprakları üzerinde yürilmeğe devnm 
ederek Tayyar oğlunun içinde mevkuf 
bulunduğu höcrenin önilne vardı. BuraN 
da yeniden durdu. Başka bir anahtarla 
zmdarun kaplSını açtı. 

Demir kapının gıcırtı.siyle birlikte, 
zındanı dolduran karanlık arasında bir
den bire titrek, iniltili bir ses duyul
muştu: 

- Sen misin Mehpare?. Ah bilsen!.. 
Seni bekleyerek burada geçirdiğim saat
lerin beni ne dayanılmaz, ne müthiş bir 
azap ve üzUntü içinde bıraktığını bilN 
sen! .. 

Mehparenin ta kendisi olan hayal 
zındanm derinliklerinden gelen bu sese 
vecap verdi: 

- Artık müsterih olmalısınız. tşte 
her şey bitti. Bir az sonra kurtulmuş 
bulunacaksınız ..• 

Fakat çok acele etmek !Azım. Henüz 
tehlike içinde bulunuyoruz. 

Rica ederim, bana tek kelime söyle
meyin. Hele bir kerre kurtulayım, o zaN 
man bol bol konuşabiliriz. 

Hadi, efendim.. Geliniz. Şimdi gide
lim. Pederinizi zmdandan çıkaralım. 

Tayyar Zade hemen yerinden fırladı. 
Mehpare ve genç adam dışanya çıktı
lar .. 

Gidecekleri yer hiç te uzak değildi. 
Defterdar Hilseyin efendi, oradan iki 
adım ötede, oğlunun :r.ındanına bitişik 
ayrı bir höcrede mevkuf bulunuyordu. 
Mehpare Ferhat ağanın odasından aldı· 
ğı anahtarlardan birini kullanarak bu 
zındanın kapısını da açtı. 

Genç kızla delikanlı, ikisi birlikte içe
riye girdiler. 

Zındanın içlnl tetkik eden delikanlı 
hiç bir şey fark edemedL Göz gözü gör
meyecek derecede kesif bir karanlık bü
tün boşluğu baştan başa kaplamış bulu
nuyordu. 

Tayyar Zade birden bire şaşırarak 
yanında duran Mehpareye dedi ki: 

- Ben karanlıkta hiç bir şey seçemi
yorum. Acaba babam nerede? Ortada 
kimse görUnmUyor.. Ah, bu dakikada 
yanımızda bir fener o1saydı, ne kadar 
işimize yanyacaktı! 

Mehpare heyecanlı bir ifade ile cevap 
verdi: 

- Diln gece alnuştım. Fakat bu ak
şam yanıma fener almadım. Çünkü bu 
saatte burada ışık yalmıak pek büyük 
tehlikeler doğurabilir! Pederiniz sizin 
sesinizi tanır. Ona bir defa seslenseniz 
fena olmaz. Bu suretle nerede bulundu
ğunu tayin etml§ olunız. 

Tayyar Zade bakışlarını wıdanın ka
ranlıklan içinde gezdirerek: 

- Efendi babacıiun neredesl:niz? Di
ye seslendi, biz b11nlya sizi lrurtarmağa 
geldik! Rica ederim, bana cevap veri

• 1 
nız ... 

Karanlıkta tıs yok. Tayyar Zadenin 
sesine, zmdanın kalın duvarlan üstünde 
husule gelen sada ahinden başka hiç 
kimse cevap v~ .. 

Tayyar Zade bin'birinin peşi sıra bir 
kaç defa daha seslendi: 

- Efendi babacıtım.. Duymuyonnu
sunuz? .. Neden bana cevap veımiyorsu
nuz? İşte ben geldim .. Ben oğlunuz Tay
yar Zadeylm ... 

Sesimden beni tanımadınız mı? 
Zındanın karanlık bir köşesinden an

sızın zayıf bir mınltı yükseldi. Bunu 
duyan Tayyar Zade ile genç kız hemen 
yerlerinden fırladılar. O sırada yerde 
yatan bir cimıin ayağına takıldığını fark 
eden Tayyar Zade etildi eliyle yoklaya
rak bunun zındanm ıslak toprakları üze
rinde yatan bir adam olduğunu anla
makta gecikmeyen delikanlı ağlar gibi 
bir sesle Mehpareye dedi ki: 

- Burada birisi var! Acaba bu adam 

benim pederim mi? .. 
Aman Yarabbi! Elleri, yüzü buz kesil-
• 1 

mış ... 
Eyvah, belki de geç kaldık! Onu kur

tarmak için buraya geld.iğim halde bu 
ciakikada, işte pederimin cansız cesediy
le karşılaşmış bulunuyorum! 

Böyle diyen genç adam derin bir 
Uzüntü ve heyecana kapılarak bir taraf
tan acı acı seslenmeğe, bir taraftan da 
cansız bir vniyette yerde yatan cesedi 
kollarından tutup şiddetle sarsmağa baş
ladı ... 

Aradan bir kaç dakika geçti. Halbuki 
burada kaybedilen saniyeler Tayyar Za
de ile genç kız için son derecede büyük 
bir ehemmiyeti haiz bulunuyordu. Bunu 
fark ederek telAşa düşen Mehpare o da
kikada duyduğu acıdan hıçkıra hıçkı
ra ağlamnğa koyulan delikanlıyı ikaz 
etti: 

- Vakit eeçiyor. Aman efendim! Ne 
yapılacak ise, şu bir kaç saniyenin için
de, derhal yapıp bitirmeliyiz. Hiç merak 
etmeyiniz. Pederiniz demin size cevap 
vermişti. Mutlaka sevincinden bayılmış 
olacak! Onu ikimiz tutup kaldıralım. 
Eğer kendine gelmez ve yürüyemezse 
birlikte taşıyarak buradan çıkarırız. 

Böyle diyen genç kız Tayyar oğluna 
yardımda bulunmak üzere delikanlının 
yanına doğru ilerledi. Fakat genç adam 
Mehpareyi durdurarak dedi ki: 

- Hayır olmaz ... Sizin kuvvetiniz onu 
kaldırmağa kfifi değildir. Fakat duru
nuz. Aman Yarabbi! lstc kımıldanıyol'.". 
Evet, pek doğru olarak tahmin etmişsi
niz... Demin birden bire bayılan pedc-
tim, şimdi kendisine gelmeğe başlıyor. 

Ve aynı zamanda çok hafif, belli b~
lirsiz bir ses duyuldu: 

- Ah ... Acaba aldanıyor muyum? 
Beni kim tutuyor? Demin bir ses duy
dum. Bu acaba senin sesin mi? Tayyat' 
Zade, sevgili oğlum! Bana hitap eden 
sen misin? .. Sakın bu gördüğüm bir rü
ya olmasın? .. 

Ve yerin altından gelir gibi, hafif bir 
inilti halinde duyulan ses birden bire 
sustu. 

- Gördüğünüz rüyn değil... Tamamiy
le hakikatten ibaret bulunuyor. Hiç bir 
veçhile yanılmış değilsiniz. Ben oğlu
nu~ Tayyar Zadeyim ... Çok şükür, işte 
artık kurtuldunuz ... 

Fakat birden bire niye sustunuz! Ah, 
Aman Yarabbi, işte yeniden bayıldı. 

Böyle diyen Tayyar Zade yen.iden ağ
lamnğa başlamıştı.-

Tam bu sırada uzaktan gelen müphem 
bir gürültü duyuklu. Bunu işiten Meh· 
pare derin bir korkuya tutularak: 

- BİTMEDi-

Baua llornllardımanla· 
Palda muoaffalııyetln 

lldşartı.. 
Tayyareler tarafından yapılan bir 

bombardıman taarruzunun muvaffakı
yeti şu iki şarta bağlı olduğu bugün bir 
hakikat şeklinde tesbit edilmiş bulunu
yor: 

Birinci şart : Hedefe doğru uçulur
ken filoyu dağıtmak ili.ere saldıracak 
düşman av tayyareleı·ine karşı koyabılN 
mek için avcılar 100 - 200 metreye ge
linceye kadar ateş açmadan beklemek .. 

İkinci şart ta tam hedefe yaklaşılır
ken, bombaların hedefi bulup bulmadı
ğını kontrol için şaşmadan yürümek ve 
savucu bataryaların ateş barajlanru 
korkusuzca geçmektir. 

Bu iki şartın yerine getirilmesi de 
ancak seciyeli vatanperverlerin uzun 
bir talim ve terbiye ile kazanacakları 
hüner ve mümarese snyesinde mümkün 
olabilir. 

YE1flASIR ı9 Sonlıcinun Pazartesi 
- s 

- . 
ŞEHiR HABERLERi: 

"atılan tütünler 
18 milyon kilo

yu buldu 

Dünkü Lik 

---·---
5 • 6 gün içinde piyasada 

satılacak tütün kal· 
ınıyacak gibL 

Göztepe Altınorduyu 
3-8 sayı ile mağliip etti 
Altay • Demirspor maçı beraberlikle bitti.-

Tütün satışları 18 milyon kiloyu bul
muştur. Fiatler iyiliğini muhafaza et
mektedir. Her tarafta alıcılar hevesli 
görünmekte ve satışlar dilzgiln gitmek
tedir. Üç gün içinde 18 miJyon kilo tü
tün satılmış olması, yakın senelerde vu
kuu hahrlanmıynn bir hadise teşkil ey
lemektedir. 

Dördüncü kalite tütünler yüz kuruş
tan yüksek fiatlcrle sablmnktadır ki bu 
vaziyet çok tatminkardır. 

5 - 6 gUn içinde piyasada tütün kalmı
yacağı ve hepsin!n satılacağı limit olun· 
maktadır. 

----~--~-~-~ Selçuk ve civarında 
bulunan eski eserler 
Yapılmakta olan İz.mir - Efcs turistik 

yolJarı inşantı esnasında Selçuk ve civa
rında çıkan eski eserlerle yine o semt· 
lerde ötede beride bulunan bazı eserle
rin Selçuktn Efcs müzesine nakli için 
İzmir ve Efes müzeleri müdürlüğünden 
maarif vekaletine vaki talep ili.erine bu 
iş için şimdilik 250 lira tahsisat gönde
rildiği vekfiletten mi.izeler müdilrlüğüne 
bildirilmiştir. 

~-~~---~----f.. k me k kartları-

Dün lik maçlarına devam edildi. 
Mevsimin en mühim maçına havanın 
ynğmurlu olmasından dolayı beklenil
diği kadar seyirci gelmemişti. 

ALTAY- DEMIRSPOR 
ilk maçı saat 13 te bu iki takım yap

tı. Eski kuvvetli kadrosunu bir tülrü ye
tine getiremiyen Altay takımı daha bi
rinci devrede tesaiis eden 1-1 beraberlik 
vnziyetini maçın sonuna kndar bir türlü 
bozamadı. Netice 1 - 1 bcraberedir. 

GöZTEPE - ALTINORDU 
Günün ve hatta mevsimin en mühim 

karşılaşmasını bu iki tnkım ynptı. Bu se
nenin şampiyon takımını belli edecek 
kndar önem kazanmış olan bu maç gün
lerdir alakadnrları tarafından memk ve 
heyecanla bekleniyordu. 

Altınordu. rakibinden iki puvan gerİN 
de olduğu için maçı kaybettiği takdir
de telafisi ~ayri kabil bir vaziyete düşe
cek ve şampiyonluğu Göztepeye bırnkn
caktı. 

Göztepe için de hiHen bmirin lik ve 
şilt şampiyonluğunu muhafaza eden Al
tınorduyu yenmek şampiyonluğu ga
ranti etmek derecesinde kıymetli bir ne
tice olacaktı. Bu sebeple her iki taraf ta 
"5a.haya şu ıekilde en kuvvetli kadrola
riyle çıktılar: 

Göztepe: Mnhmut, Alaeddin. Reşat, 
Yusuf, Mncit, Abbas, Adnan, Halit, Fu-

n ı n le zii at, Emin. Fadıl. 
-----·- Altınordu: Necati, Ziya, Nuri, Nu-

(Baştarafı ı inci S:ıhiledc) rullah. Adil, Lütfü. Muammer, Sait, Ih-
san, Hiiııeyin, Mustafa. 

KART USUL'ON'ON 
BAŞLANGICI 1 Altınordu takımı maç esnasında o 
K l d y lnı• b .. k kadar değiştirildi ki bir aralık Saidin 

.. ~t .arın a~ıtı ası . ugun. ~ şam merkı-z muavin ve Nuri ile Adilin mu-
uzerı nihayetlenın~e keyfıyet val~ık m.a- hncim hattında o nadıklan örüldü. 
kamı tarafından ticaret vekAletınc bıl- B d w· • 1Y WlAb'g k 
d. ·1 kti V kf!l tt 1 k ~-1· ta u egıştirme er mag u ıyetten ur-
ırı ece r. e l:l e en ge ece ..a ıma 1 k · · 1 d k · f "d ·· d k d km kl k rtl t · tu mn ıçın yapı ırsa a e serıya aı e gore e yn ın a c e er a a evzı D'· Al d b' J d dil ğ b 1 ı1 kl vermez. un tınor u ır penıı tı an 

e Dr;!e de ğatşılan kaca 
1 

ır. kk lti beraberliği temin edebildiği halde ar-
un a ı nn art nr muva a r ve k d S · H "' · · 'k" ı kk k 

nih t . k da ıcı...-d· A b a an aıt ve useyının ı ·ı mu ın n ay ayc ıne a r mu U\:'r ır. y a-
şından itibaren Ankaradan gönderilecek 
renkli kartlnr istimal edilecektir. Bu GÜNÜN MİZAHI 

gol kaçırması mağlubiyete sebep olmuı· 
tur. Bu gol fırsatlarını kaçırmasalardı 
takımın değiştirilmesi akla bile gelmi
yccekti. 

OYUNUN CEREYAN TARZI 
Üyun güzel ve heyecanlı ba~dL Be

şinci dakikadan sonra rakip nısıf aaha
ııından nyrı]mıyan Göztcpe 9 ncu dakiN 
kada bu hakimiyetinin semeresini gör· 
dü. Sol açığın direğe çarpan yerden IU· 
tu gol olmuştu. 

Beş dakika sonra Sait, penaltıdan be
raberliği temin etti Fakat bundan son
ra Göztepeliler yine üstün bir oyun tut· 
tuıdular ve otuzuncu dakikada Fuat 
ikinci golü attı. Bu üstünlüğü devam et
tirebilen Göztepeliler altı dakika son
ra Fadılın ayağından üçüncü golü çıkarN 
dılar ve devreyi 1 - 3 galip bitirdiler. 

ikinci devreye başlanırken Alınordu
nun vaziyeti kurtarmaııı hiç te uzak bir ih
timal sayılamazdı. ikinci golü atmak kar
şı tarafı sarsacai:rı için vaziyetten istifaN 
de ederek beraberliği temin ebnek zor 
olmayacaktı. 

Fakat böyle bir vaziyete düşmemek 
için daha baılangıctan muvaffakıyetli 
bir oyun tutturan Göztepeliler üçüncü 
dakikadan başlıyarak 7, 16 ve 24 ncü 
dakidalarda sıra ile beş gol çıkardılar 
ve Altınorduyu şimdiye kadar bir maçN 
ta düşmediği vaziyete düşürdüler. Göz
tepe mııhacimleri, rakip müdafaayı pek 
kolaylıkla geçiyor ve hepsi de pürüzsüz 
ı;tol atıyorlardı. Sağ nçıktan maada di
ğer muhacimler ikişer gol atmışlardır. 
Bundan sonradır ld Cöztepelilerin gev
§emesinden istifade eden Altınordu 31 
ve 41 nci dakikalarda iki gol atabildi 
ve bu mühim maç ta böylece 3 - 8 GözN 
tepenin galebesiyle bitti. 

Bu maçtan sonn Göztepe, ikinci olan 
Altınorduyu 4 puvan geride bırakmışbr 
ve Göztcpenin elde ettiği şampiyonluğu 
kaçırması beklenemez. 

renkli kartlar daimidir. 
DACITMA OFtSt 
Ticaret vektıletinde kurulmakta olan 

dağıtma ofisinin 1zmirde bir şubesi bu
lunacaktır. Dağıtma ofisi mevcudu nz 
olan maddelerin dağıhlmasını tanzim 
edecek ve tükenmek üzere bulunan em
tia ve besi maddeleri stoklannın temi
nine yanyacak faaliyette bulunacaktır. 

lstrhsaiimizı arttır

malı çaiıı maları 
(Baştarnfı 1 ind Sahifede) 

JüT tŞLERt 

Ekn .eğe de, Ekmek düş
künlerine de alenen 
harp ilan ediyorum! 

Tecrübe z.iraati olarak ta jüt işine baş
lanmıştır. 

Dalaman devlet çiftliği şimdi arama 
yolundadır. Bilhassa jüt ziraatlnin mem
lekete büyük faydalar temin edeceği ve 
jüt ihtiyacımızı temin edeceği ümit olun
maktadır. llerde bir jüt sanayii fabrikası 
kurulması da derpiş olunmaktadır. 

Rio De Janerio'da 
mühim bir teklif 

(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

askeri tedbirlerin alınması için 21 
Amerika cümhuriycti Genel Kurmay
lan arasında irtibat kuracaklardır. 

3 ALMAN TEVKİF ED1LD1 

Ekmek düşkünlerinin, fazla ekmek bi
riktirmek için ortalığı ~ kıyamet 
edenlerin ağızlarını kapatacak olan bu-
gün, yani ekmek karnelerinin dağıtılN 
ınağa başlandığı bugün; ben ekmeğe 
aleni harp ilan ediyorum. 

Bu harbi ekmeğe ben, çoktan illin etN 
mişimdir. Fakat bugüne kadar açıktan 
değH, kendi kendiciğime, kadın kadıncık 
bir surette idi. Şöyle ki : 
Çocukluğumdan, gençliğimden beri 

ekmeği ben ciddi sevmem ve pek az ye
rim .. Neden? Hiç bir başka sebepten de
ğil.. Zevkimden, keyfimden, canım öyle 
istediğinden.. 

Hele kırka vardıktan ve kırkı aştık
tan sonra sıra sıhhat cihetinin araştır
masına, cana bakmak knygusuna gelin-
ce anladım ki yaşamak için yemesi gc· 
reken şeyler içinde insnın en büyük 
di.işmanı ekmektir! 

'l'lp, hıfzıssıhha kitapları, makaleled 
ilah .. mı okumadım. Gıdalar hakkında 

YAZAN : SALAIIETTİN KANTAR 
mi knrı.ştınnadım. Mütehassıs alim ve 
doktorlarla mübahescler, münakaşalar 
mı ilah .. etmedim .. Hele bidayette •Kuv
vei gıdaiye• sonra cKnlori- nihayet •Vi
taıninıı, •Hormon• istihaleleri alan ma
hut maksat uğrunda kaç yüz A, B, C, 
D, E, ilfilı mı yalamadım, neler yapma
dım! .. 

Bugün ha.la putlara, fetişlere, hayvan
lara tapınan tam medeni, yarı medeni, 
az medeni, yarı vahşi, tam vahşi mille~ 
!ere, kavimlere deseniz ki : 

Yahu! .. Yanılıyorsunuz, aldanıyorsu
nuz : Bu sizin taptıklarınız Allah değil
dir. Taş, toprak, çamurdur! 

- Size ne derler? .. Bunlar size ne 
derlerse ekmek düşkünlerine de : 

- Yahu! Yanılıyorsunuz, aldanıyor
sunuz. Bu sizin taptığınız ekmek patate
sın, yer elnıasının, ıspanağın, maydano
zun, kavun karpuzun - marulu unutma
yın! - yanında hiçtir, vızdır! .. 

Deseniz, onların diyeceklerini derler!. 
O halde? 

Rio De janeiro, 18 (A.A) - Brezilya 
polisi Cumartesi sabahı memlekete yol
suz bir surette girmiş üç Alnıanı tevkif 
etmiştir. Bunlar bir otelde gizli toplan
tılar yapıyorlardı. kimyevi rapor, tahlil, tecrUbe etüdled Evvelce bir hastalık vardı, adı aİsteri• 

Bekarlık vergısı 
ciüfünü.lürken 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
mühimdir. En gÜzel çare fubıu bütün 
ıekilleriyle öldürüp bekiıret fikrini kuv
~etle ynıatabilmektir. O zaman erken 
evlenme kendiliğinden temin edilmif 
olur. 

Bütün bu tedbirler arasında bekirlık 
vergisi bizde en çok konuıulanıdır. Ev
li İnsan cemiyete karıı bir nevi mükelle
fiyet yüklendiği için bunun karyılığnu 
bekardan bir vergi teklinde almak ce
miyet adaletine uygundlD'. O zaman 
böyle bir verginin huılabnı evlilere ve 
hele çok çoculdul.ara vermek uygun olur. 
Şa kadar var ki nüfus davamızın yalnız 
bekarlık vergisiyle halledİlmif olacağı
m sanmak yanlq olur. Anlattığmuz ça· 
releri bir bütün halinde ele almak Juım
dD". Çünkü bir çok tehirlerde bütün iyi 
niyetlere rağmen evlenmeyi geç hD"akan 
aebep en çok iktisadidir. 

Barem kanununda, arazi kanunda, U. 
gorta nizamlarında, belediye talimatla
rmda bu mi11i pyenin icabettirdiği ıe
kilde yenilikler yapmak l&mn gelir. 

* Bizce aaıl terakki bütün vatandatlar-
da bir nüfus ve nesil fUUl'UDUD uyanma
sıdır. Milletinin ve kamnm üatünliiiüne 
inanan her Türkün aabbatli çocuklar ye
lİflirmek üzere evlenmesi milli borçlar
dandır. Burada çoaduuz veya tek ço
cuklu yuvalann nüfus aiyuetimiz bakı
mından bir kıymet olamıyacaklannı aÖy· 
lem.iye lüzum yoktur. Çünkü bir ailenin 
çökmemesi için en aıaiı ÜÇ çocuia ihti
yncı vardır. Bunlardan birinciai anarım, 
ikincisi babanın yerini tutacak ve üçün-
CÜ çocuk bir yedek olacakbr. Bu sebep
ten üç çocuklu aileler olsa olsa nüfusu 
ualmakt.an koruyabilirler. Fakat ço
ğaltmular. Nüfus artıma için çocuk uyı-
111 dördü bumahcbr. 

Köylümüzde doğurucoluk kuvnıtle 
yqamaktad ... Fakat tebirlilerimiain de 
nüfus davamızda daha çalqkan olmala
mu tem.in edecek her tedbir yerinde ola
caktır. 

Prof. Dr. Sadi IRMAK 

Açın depolarınızı, 
Dökün mallarınızı ,.... -

Her harbin iki tip kahramanı vardır. 
Birincisi memleket müdafaasında kud
retli hamleleriyle, beşerin feragat hudut
lanru aşarak asaletle, kahramanca dö
vüşen, tarihin şerefli malı olandır. 

Benim asıl temas etmek istediğim ikin
cisidir. Bu ikinci tip birincisinin kanı pa
hasına kazandığı muvaffakıyeti istismar 
eden ve hatta sınısında onu arkadan vu· 
ran milliycWz bir düşmandır. Milliyeti 
yoktur, adı vardır. Onun adına muhte-
kir derler. 

Muhtekir; yurd sınırlarında toplar pat,. 
ladığı veyahut patlaması muhtemel ol· 
duğu zaman ziyadan müteessir olan mu
zur böcekler gibi zemin katlarda ~ıksız 
anbarlarda, küf kokulu dehlizlerde ge
zinmeğe baŞlayan bir mahluktur. O her 
gün binlerce vatandaşı doyuracak gıda 
maddesini, binlerce çıplağı giydirecek 
kumaşı biribiri üzerine koydukça bin
lerce mustnrip insanın arasında tatlı bir 
neşe, süslü bir hillya ile yaşamaktadır. 

Çilnkü yarın memleket sınırlannda çe
lik yağmuru altında demir muharebe 
<:ıramalannı istihdaf eden bir kudretle 
düşmana atılan bir asn kahramanın aç. 
Ç!plak, çö'kük avurtlu, hasta benizli ka
rısı ona milracaat ederse o bir lokma gı
da, bir parça bez verecek, fakat muka
bilinde bu zavallının, bunun gibi yüz 
binlerce zavallının bütün bir maddt var
lığını sömürecek... Ve nihayet zengin 
olacak ve hem de firmalı bir zengin: 
«Harp zengini.> 

Muhtekirin hülyasına gelince: Ge
çen harpteki meslekdaşlan gibi yatta 
gezecek, adada bakara oynayacak. Ok
sijen boyalı, kızıl saçlı Avrupa balozla
rının alüfteler.ine kiğıt beşer liralıklarla 
çarşaf serip karşısına geçecek, yilz lira
lıklarla sigara tellcndirecek! 

___________________ ... ____ !l!l!!!!l!l!!!!!!l"""!!~.....,'!!!!!I~~~~~~~~~!'-~~~-.~~~~~~~~-~-~~~~-.~~"'!"""~!!!! idi. Şimdi daha çok var ya, fakat yeni 

Geçen harpteki efendilerine ayak uy
durmak isteyen kara kalpli gafiller! Mil
letin başında Osmanlı hanedanı yok, on
lar siz ruhta şerikleriyle birlikte çoktan 
silindi .. 

~-....c;::::,..c;:::.-c;::y::::::,.<::::,.<:::><::><::><::><::><::><::::><~~;::::,...;::::,...:::::.-:::::.-::::::.-~~~ 

Büyük Gece 
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Bir an içinde, sanlıl odanın içinde bir kıyamet 
fırtınası lıopmuş g!IJI, hef' taraf altüst edildi .... 

Amir, diğer odayı araştırmakta olan 
iki jandarmaya da seslendi: 

- Gözünüzü iyi açınız. Kapıya gele
cek olanları da hemen tutunuz! Diye 
emir verdi. Diğerlerine de: 

- Bll§ka bir fCY yok mu) Her halde 
iyi aramıyorsunuz! Diye jandarınalan 
hqlamaktan da geri kalmadı, fakat jan
darmalardan birisi, kendisine yaklaoa
<lirseğini şimdiye kadar fark eclllcmiyen 

- İyi arayınız. ne bulursanız 
getiriniz ... Dedi. 

bana bir kapıya şiddetle dayadı ve kapı açıl
dı: 

Bir an içinde, sanki odanın içinde bir 
kıya.met fırhnası kopmuş gibi, her taraf 
alt. üst ed.ildi: Sandıklar h0talt1ldL Çek
mece ve sürmeler alt üst oldu, jç çama
ıırlan yerlere darmadağınık aaçıldL Za
bıta amiri, evrakı bir masa üzerine yaya
rak tetkike başladı: Birdenbire: 

- lıte, dedi. Burada penceresiz ve 
karanlık bir oda daha var. Burasını ara
madık! 

- Gördünüz mü) Budalalar: en mü
hiın tcYleri bu karanlık odada bulacağı
mıza sizinle bahse gitiFrim. 

Zabıta amiri bu odaya daldı; duvar
da asılı lambayı yakınca, büyük bir za
fere kavuşmuı gibi 'bağırdı: 

- Hah hah.... Bak işte... Bunlar da 
ne~ Bu kağıtlar her halde işe yaraya
cak.... Hey... Budalalar.. Baıka bir fCY 
bulmadınız mı) Diye söylenmeğe bq
ladı. 

- Oh .... Oh ... Ne lla. Güzel bir mat
baa makinesi, henüz üzerinde bulunan 
harfler .... Bu da bu bay ve bayanlar için 

gibi I rahatsız edilmesine değer bir halde doi
rueu.., Hele, hele... Bu efendilerin bir 

Etrafına btr §CY 1er bulacak mış 
bakarak: 

a:z da edebiyetlanna göz atalım .. Bir ta
baka kağıt getiriniz ... 

Jandarmalar, makinede basılmak üze 
re kağıtlar ararlarken zabıta amiri kapı· 
dan Anton ve Sofyaya: 

- Vay benim külhnnilerim... Sizi 
tebrik ederim r Diye alaylı alaylı söylen
di 1 Ve sonra, çirkin bir kahkaha ile: 

- Yanl" •öyledim ... Sizi taziye ede
rim. Şimdi bakalım, makineniz iyi bası
yor mu? Haniya kağıt... Dedi. 

Nihayet kiığıt geldi: :zabıta memunı1 
bir jandarmanın tuttuğu lambanın ışığı 
altında bir nüsha bastı. 

Antonun yüzünd derin bir istirap izi 
göründü ve kendi kendisine: 

- Zavallı eslci makineciğirnl Bu pis 
ellerle girleniyor!. Dedi. 

Zabıta amiri, elinde basılı gazte ol
duğu halde: 

- I~ık .... lıık mı} Ya ... Bu m~hur 
gazetenin muharrirleri, tabıları sizsiniz 
ha .. Tebriklerimi sunanm! İşiniz iştir 
artık. Ben de bugünil boşuna geçirmiş 
değilim. Fakat.. - Yine o çirkin kahkaha 
ile - sizin ışığı ben söndüreceğim. Dedi. 

Anton, nefret ile: - Ne çıkar? 27 
nci nüshası tam bir ay sonra çıkacaktır. 
Dedi. 

- Görürüz. 
Ve zabıta amiri tekrar işine koyul

du. 
Anton. kendisini bekliyen büyük fe

lakete rağmen, kin ve nefretinden bir 
ıey ek.iltmeden IÖZÜnc devam etti: 

Gözlelrnde korkudan bir ~ık vardı: ad taktılar mı bilmiyorum .. Bu hastalı-
- Hiç bir engel biri durduramaz t ğa tutulanların en baştaki hassası; dün

Beni öldürebilirsiniz, bu elinizdedir. yada ve biltün hayatta madd1 manev! 
Fakat. .. Batkaları. bu iti bıarkbğımız bilcümle havas ve melekatta sebatın 
yerden devam ettireceklerdir. Hiç bir ademine rağmen yalnız bir şeyde se-
şey ve hiç bir zaman... battır: Nefislerine acındırmak. O dere-

Fakat, zabıta amiri: ceye kndar ki kendi kendilerini bıçakla 
vururlar, başkalarını nefislerine acın

- Ne var~ Dikkati Diyerek bitişik dırmak için (Beni vurdular!• diye ağ
odaya koştu, Ayni zamanda bir jandar~ )ayıp sız.1arlar! 
ma, nefes nefesine yukan çıkh. Elinde, İşte •Ekmek düşk\lnlerh nin de hali 

Cümburiyet hükümeti bir harp duru
mu içinde memleket.in ayakta durabil· 
mesi için Kolera, Vebadan daha tehlike
li olan sizleri temizlemeye aunetmiştir. 
Bunun için alnı açık bir Türk vatandap 
olmak :isterseniz halk.ın içten temennisi
ne, devletin §U kes'kin emrine itaat edi
niz. 

cAçm depolarınızı, dökün mallan
M. ôGE nızı.> 

Vasilinin getirdiğine benziyen, koyu bunun ayni. 
renkli bir paket vardı: o halde ne yapmalı?. Ben yapacak ..., 

- Anlatıldığına göre bunu getiren bir şey buldum, kendi kendime .. 
bunlann bir arlt.:adaşıdır. Fakat bizi g~ Bir cemiyet kurmak niyetindeyim .. 
rünce, pak.eti Jorjun bacakları arasına Adı (Ekmekten bıkanlar) cemiyeti ola . 
atarak kaçtı. Hemen arkasından ko~tuk, caktır. 
fakat tam bu sırada lflk ta söndü; hiı; Azası üç sınıf olacaktır. 
bir iz bırakmadan kaçtı. Fakat arkasın- Birinci sınıf : Hiç ekmek yimeyenler. 
dan iki arkadqımız takip ediyor. Diye İkinci sınıf: 100 grama kadar ekmek 
vaziyeti izah etti. yeyenler-

Tantal büyük br aevinçle: - Oh, ne Üçüncü sınıf : 150 grama kadar ek-
alA .... Vasili kaçmağa muvaffak oldul mek yeyenler-
DedL İşte bundan ibaret Başka hiç bir kay-

Zabıta amiri, kudurmut bir hal aldı; d ., .. ....., t-L.._ 
ı, ~·· YO&\ur, 

hiddetinden adet ağzından köpükler aa- Ben, bugün yazdıklarım aklıma gelN 
çılıyordu: meden çok evvelden beri nice yıllar-

- Hay ahmak müsellesi herifi Diye dan beri yirmi dört saatte 150 gram ek· 
bağırdı. Başını tuzağa uzatm11 bir hay- mek ya yerim, ya yemem. 
dudu bile tutmağa muktedir değilsini Cemiyet teşekkül ederse hiç yemiye-
Bcn iddia ederim ki lcaçırdığmız bu he- ceğim .. 
rif, bu çetenin ba11 idi. Ancak bir cemiyet yalnız başına ol-

Ve, Anotna bütün hiddetiyle: maz.. Dahil olmak istiyecek. feleğin çen-
- Bu kaçan adamın adı nedir? Ça- berinden geçmiş zatlar bekliyorum. 

buk Söyle!. Dedi. Kendine gOvenen var mı?.. Hodri 
_,_ B t TM B D t 1WW meydan! .. 
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•••••••••••••• 
Yürek neden zayıflar ? 

~le hisse HDetlerlnin No. lan aşağıda yazıh olan ht..-darlanımz .._ 
seden miltevellit borç bakiye}erinj &itmekten bnthıa ettiklerinden e1lerbıdeld 
hisseler _.. mukavelenamemtrin 18 trıcl maddesi bUlanilne l6ra 1stmbul kam
biyo Borsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. 

•••ga Bazdannm 7UrekJed pek •ilam ol- hafif yoqaluk yemekten aoma oluna 
Satın alanlara yeni hisse senetleri v~. 

1 OODrBN D__. duğu halde iflerinde cearebiz göriln- nefe8 darhiı dalıa çabuk meydana ÇI-
D'ONKC Nt)SftADAN MABAT 

• ••• •·-• düklerinden kendilerine zayıf kalpli de- kar ve 1Hreiin za,uhia daha ziyade bel Sıra Hlsle Makbuz İsim ve Adıoem 

·--•H"'U DBD-• nilir. KimWne de, merhameti fazla ol- li olUl'. 
No. adet No. 

orus DOKU • ., ~ ·~-- duiundan yufka yürekli derler. Bugün Nefe• darbimdan batka ylıek arada 
,.t!'_~- Uplt ~yl~m~k iatediiiın o. tUrlü yürek zayıf- aırada durduğunu hiwıtirine, yahut bir 
~ (e'akrAft) TBir~- iP •• ~ maddi kalbuı za,..,0....dır. az devamlı çarpmtı olur1a, hafif yorpn-
~ aerop1ane (m e'arıpleyn) _,,__ Yureğin dlf&l18llldaJd ve içerisindeki lukı:an aonra aöiüa &mine eaııca pline 
Am. aft l!n. (m • Ja'pl) Bir bava hattı zarlannda, adalesinde iltihaplardan ile- bunlar da yürek zayıflılınuı allmetleri-

10714 
10717 
10720 
10734 
10869 

1 6938 
1 8961 
1 6942 
1 7014 

~~~ (m e'andr6am) Bir tayyare meydanı ri gelen buatbklarm hepsi. damar hu- dir. Y&rekte çarpınb duyubnua bile ha- 2 5082,1'195 

.._~ıu; (ı hen(s)ı) ~!::118ar :tt~•n.~a ba,b uzuvlardaki bas- fif bir yorgunluktan aonra nefN darlıiı 

.:.."!8 (uln•ı•) Kuyruk ar in zayıflığı türlü türlü ala- gelince arada unda kendi kenc:Iİı)e na'b-
.a.1111 (tıeyl) metlerden sonra meydana çıkar. O haa- zı yoJdamak iyi olur. Nabız hlz1ı hah. 
PropeDoı- (Jınpe'h) Pervane talık!_ar~a _~in zayıfhyacaiuu dlitü- yahut genlf genif vuruyora y6rek zayıf 
EnRfne (e'ncm) Motör, makine neres; onunu almıya çahtmak ha.talıiı d ektir 
Twln - engined (tulnencınd) ~0:ıotörlü teda:n eden hekimin ~dir. ~üreibs zayıflıiı ilerledikçe alAm• 

10870 
10878 
10877 
10879 
10880 

2 5081/794 
2 5106/819 
2 5107/820 
2 5109/812 
2 5105/818 =.. \ ~~1:!.ga) Umur Bır de •.. b~ batlı hiç bir hutalık ol- ler de az çok tiddetlenir '"daha hafb.. 

Parachute (pe'-..J\t) n:.:? .. nt ~·~-~ yur~ zayıflaması vardır. Bu lan da belirir. Nefee darbiı yorulmadan 
:An accident ... ~... Bir ... ~~kaza"' t~r~~nde yurek zayıflıia tutulan ken- bilhuea geceleri aıka U.W yatmca pay• 
'A - aır' pocket (ın e'ksidnt) cliainı hasta saymaz. lıinei giieüne de- d l • -ıaı.--1. -..a..L 1--~-
'MI (m e'apokıt) Bir hava boşluğu vam eder. Yürek zayıflıiuun verdi~ afo ur, ~'bTir.._ d k 7-~~ 

10881 
10882 
10883 
10884 

2 5104/817 
2 5103/816 
2 5102/815 
2 5077/"190 

To take off (tı teyk &f) Çıkarmak h laizli"" b .. 1 .. -· ne .. zor ıu.11u e uru v"811nıs; ........ 
To 1--d İnmek a gı .!'yagı yor~n uga atfder. En lir. Mide daima dolu phl fİl)dn, m1- 10885 2 

J1W (tı lend) sonunda yurek zayıflıgı ilerler ve teda- ge 
To travel by air (tı trevl bay oa) Hava seyahati vi kabul etmiyecek bir hale ıelir denin aaimda bir alırlık, a,yaia ka1km- 10887 2 
To be in cbarge of (tı biy in çAc Bir şeye memve olmak Bu zayıflık bazılanııda ail mh ca bat d&mneel. otunmca da ~ 10888 2 
~. ıv sa'mshuga) bidir. O aileden doiıuı her :ocuk 8:.~i ve kanpk. acayip ritya)ar. .. 10890 2 
~bati.es (e'anbe'tib) Akrobatik hareketler yilrekli olur. Yürek eeuında zayıf olun- Yüreiin zayıflayap zayıflamadığmı l089l 2 
To loop the loop (tı l~p zı lQ.p) Başı yukarı dönmek ca, her insanın bayabnda bulunan heye- anlamak 1'in aeceleri yataıbn ayaklan- l089' 2 
l1pıdde down (a'pseyd daun Yukandan aşalı nlar -·-'uklar d . na babnak iyi bir ..,.dir: Ayak bilekle- 10889 2 
1>o -... --ı.... to travel in tbe air or cm land? ca · ' • yo.a ....... _ ... aha zıyade tesir • • etrafmda. yahut ayak parmaklan- 10896 2 
'b~-..- t-... ~ ettildennden yuregın zayıflıiı çabuk nnm • • 10898 
~ mı yok.sa kara yolculuğunu tercih edersiniz. artar. Klmı.inde anadan ve babadan nın biraz yakınında yatarken hafif tlt1ik 2 
R.a.a yahut kara seyahatlerinden hangisini tercih edersiniz? gelen bozuk miras doirudan do.. bulunur ve .. bahleyin kaybolma yGre- 10899 2 
~ aeroplane Is faster tban a trahı. kalbin adalem üzerinde meydana za iin zayıfladıiuu tahmin, fakat iatirahat ~:3 2 

~ trenden daha süratlidlr.. o vakit gene yilrek zayıflar. ' ebnenin çok iyi geleceiine kesin olarak l09l: ~ 
it aets out from one aerodrome and Jands on another one. Fakat, çok defa yGreğin zayıflaması- bükmedobilininiz • 10917 2 
!l'anaı-e bir hava meydanından çıkar ve diğerinde yere iner. na aebep hormonların ve midenin, ka- G. A. 10926 2 
~ le in carge of the aerop1ane. raciğerln, yahut böbreklerin bozulmua- ------------- 10930 2 

f8nrareyi idare edendir. dır. Mesel& hayatın eon bahanna var- ..., ___________ • 10938 z 
~:o!:~ tı;: of v!d:.eroplane. mık' olaühn bayanlarbda kadın bayabnda D O K T O :a 10939 2 
l'9 ~ hlııl twa Winp, one on either aide. pe m.. iın olan ir hormonun ifleme- Sallhettln TBBAllD 10940 2 
~ her biri bir bmrda iki kanadı vardır. meainden yÜrk zayıflar. Karaciğer itini ÇOCUK BASTALIKLAJU 10942 2 
~: the __ 1 .. _ .. is called tbe taiL yolunda aöremeyince gene öyle olur. Jl()ıjıgı ASSJSI 10943 2 
~ Midesi devamlı aarettıe bozuk olanlar- llMta1anm her ...a.. !fX.1..L- llGlln 10948 2 

arka lrvrmma kuyruJı: denir- d .. ..::.....Jt: r...._ •- ua-BolDe luae aeroplaıın carry tblrty or forty passengers; these aeroplanes are an çogunun .,. ...... zayııur. Numan sade sokak S a.......,.a.ıd 10945 2 
eallecl alr llnen. Şipan olanlarda y{lrek yağlanıp da hUIUli muayeneh.,...... b'bal 10947 2 
8- l.n..nL L k;.,; ........ Jar bu +----!ere --+• ~........... adalenin araama yai tabakası girene eder. 10950 2 

uuyu& tayyareler otuz veya ku'.. '9" _.. • -u-~ ...-- -.,ı.- yüreiin zayıflaması tabiidir. Bunun ak- m..Bl'ON; 3'53 10951 2 ==· wbich have twa engines are called twin _ engtned aircraft. sine, tifmanlamak korkuaundaıı az ye- EV : 3'51 1095' 2 
1kl ınotörG ohm tayyarelere iki motöı'lü tayyare derler. mek yiyenlercle, bmaz olanlarda yÜrek 1. _____ ı_-_u __ <..,sı.>..__.... 10961 2 
-- zayıflar. Kısa sözle, vücudun hemen • 1098' 2 

Uzalı tloJı.a harpleri Vaşingtontla verilen ~~.hılli.'da bozukluk 
01
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~ ı 1ne1 Sahifede) aon lıcırarLar Onun için yürek zayıflıiuun alamet- JCeınaJ Sallll Ay.., 10991 2 

~- ler~ b~ek vak~e ~e muay~~e > Sad Jwıtahklar mtltehvmp ~= ~ 
JAPoN TAŞITLARINA HUCUM (Blıttanıfl 1 bıel Sahifede) ec:lilerek ilerlemeaıne mini olmak ıçın 

1 
BAKTEalYOLOG • ı 

Sloga • dl re Kral Altıncı Jorj .Mister Çörçile çetin faydalı olur. ı Dahili lwtalanm 'Dlldlikte Batu· ı > 11021 1 
~ fu.~~ -~~~~in bir yolculuktan sonra memlekete dön- Yüreğin zayıflamıya batladıiuun ilk 

1 

niy amil lmpanda N8JD811ih 1 1 11-028 2 
-. sabahı Gemas Tam: bölgesine mesi m~betiyl~ ~ir telgraf çekerek ~e '!1ühim alameti hafif 1!ir yorgunluk 

1 

1 cadW Mo. 2 de bhdl .-. l 1~= ~ 
~ ümlarda dUşın taşıtlan choş geldiniz> demiştir. uzenne !elen nefea dar~dır. Meeell > TELEFON : KLbdK : a.za 
llraauıda , ........ '- . an ÇöRÇlLtN DöNOŞV' pek te yiibek olmıyan btt merdiven çı- 1 BVi 3531 9189 2 
..._ utqua. tahribat olmuştur. Tam· VE GAUl'ELER kınca, yahut kıaa bir yol yilrüy\ince, bu ~ -- - !_ - - - - - -- - - \ 9190 2 
.- ırmalaıdan dolu istikametine dojru . - - - - - - - - - - - - - ,. 9191 2 
~ '99 Ut ld1ometre1ilc bir sabayı Londra, 18 (A.A) - Pazar gazeteleri . 9192 2 
hı'ı,r:m bin kadar arabaya hi1cum edil- lnsiltc;reY! dönen Çörçili seJAmlıyor. Ve ~----İllll-ıılııılllİI--•••----..--------~ 9193 2 
ani§ttr. Bir il t '-1--~- b ~. Amerika ile Kanadada kazandığı mu- T c z B k auu yandıı! ; .. ar~ ir Ç05u.• vaffakıyetten dolayı hararetle öviifor. ·.ı. • ı·ra o ıt an ası 9194 2 

ttc JAPON c':tsı:BATDULDı ~~ ~~ • u,. = : 
v~ 18 (A.A) - Amerikan olalı en tetba sı,ut .., .... tleıinhı birin- ............. ' ıw 10288 2 

ilenıza1t,Jan cumartesi günü Tokyo den dönmil§tUr. B41§vekJ1 bUtfin Ameli- ---~- I ........... 'J'~ ........ 102ıft 8 

~-= 99 dilşman ticaret gemisi ~ ~ ~:1~n; IJabe •e aJan adedi' za ~= ~ 
l'!LtPtım:m JAPON Httcuım ler bekliyor. Fakat onun f(>hreti §imdi- ... ,. tleMl ller ant 8-lra mamelelerl 10318 2 
8İDDETLt den tngilterede ve biltUn dünyada her PARA JdldKTJRBMLBBB 38.800 LiRA 10323 2 
v~ 18 (A.A) - lüırbi,e Da- zamankinden ziyade yilkselmiştir. ..... .a....... 10334 2 
~ Wldirdliine l&e F1liph>de Ba- Diğer gazeteler de buna benzer milta- aaauuıua• ftBBCBK ~035803_ 1ı0 - 1VDD. adeemdakl Ameribn kıta- 1a8larda bulunuyor. Ziraat ....,_._,. kumhuah. ft tblmmz taıuıaf bnı.plmmda e a (IO) ~ ıo 
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Milli kıüdafaa ve 
havacılık bahlsleri 

---·---
f: anıri tayyare-
lere sahip olan 
ınen_leketler 

korkmaz? -·-
Tokmak gibi vuran, bomba gibi 

pathyan, çapı küçük, harcanmak· 

la tiikenmiye('ck kadar bol bir 

havacılık Hi.zımdır •• 

YAZAN: A. AKISKAL 

Avrupa tayyareciliği bir aralık sür
atin peşinden koşmak, irtifam ardından 
tırmanmak yükünün altında bunalmak
tan bıkıp usanmıştı. Fabrika mühendis
lerinin, usta başılannın ve amelesinin 
gönül eğlencesi denilebilecek garip bi
çimli tayyareler hazırlamak hevesi de 
kendini göstermişti. Normal kanadı, 
gövde çatısı üzerinde pervane gibi çe
virerek tayyareyi olduğu yerden hava
landırmak ve dar bir meydana indirmek 
arz.usunu da alkışlamıyan kalmamıştı. 

Tayyarenin kuyruksuz oluşu, gövde
nin kanatsız kuruluşu, motörün fıçı iç
lerine yerleştirilmesi hep birer hulus 
eseri olarak koltuk1anmıştı. Beş satıh 
üst üste yerleştirileı;ek bir tayyarenin 
kanat apartmanı manzarasını alması gö
ze hoş görünmemekle beraber garibe ol
masından dolayı beyenildi idi. Dört mo
tör için çok denirken, on iki motörün 
azametli gürUltUsil Avrupadan Ameri
kaya kadar aksetti. Devler yaratıldı. 

Harpten önce tahta çatının, japon ka
ğıdı kaplamanın yerini çelik lonjöron, 
düralumen lC'Vha aldığı halde daha 
çetrefilliği aramaktan bıkmadılar. Çelik 
halitalannı adı sanı işitilmemiş çeşit ma
denlerle karıştırarak şeffaf bir hale sok
mayı, sonra da bundan milimetrenin da
ha azında ince levhalar hazırlıyarak tay
yare gövde ve kanatlarını kaplamayı, 
görünmez tayyareler inşasını kurdular, 
tasarladılar .• 

Otomobil motörünün kırk beygirlik 
takatım sessiz sadasız vermesi gibi bin 
beygirlik bir motörden hızını alarnk ha
vayı parçalayan, yırtan ve kendine yol 
açan iki kulaçlık pervanenin de çıt çı
k.armadan iş becermesini istediler. 

Bütün bu garip biçimler, tuhaf temen
niler, mevhum dilşünceler bir tahakkuk 
çaresi arayıp dururken ve memleketle
rin ateşle ölilme karşı müdafaa tertip ve 
tedbirleri ihmal edilmişken, Avrupanın 
havasında barut kokusu yayılıverdi. 

Zafer peşinde orduları sürükleyen ha
vacılık sınıfının ne yaman bir kuvvet 
olduğu, ne afacan bir silah çeşnisi ver
diği ve ne inanılır, güvenilir bir yardım
cı bulunduğu meydana çıktl. 

Tokmak gibi vuran, vurduğu yerin 
kolay kolay helini doğrultmasına imkan 
verrniyen ve raştlaclığı yerde bir tahrip 
tanesi haşmetini yaratan normal göv
deli. klasik kanatlı tayyareleri hayretle, 
hayranlıkla seyrettik. işittik. Ve bugün, 
dükü ihmalin ve fantezi zihniyetin kur
banı olarak acılar çeken milletler de 
kani oldular ki klasik silahın başardığı 
harikalar karşısında fantazi kılıklarda 
yüze gülen garibelerin tekrarlanmasına 
imkan yoktur ve hakikat, sade, fakat 
müessir olacak silahtadır. Ve yine mey
dana çıkmış bir hakikattır ki. fazla sür
at, çok yük.eklik ve tahammül çerçeve
si içindeki yükü taşıyabilmek hasletleri 
bir hava silahının başlıca meziyetleri 
olarak kalcaktır. 

Bir memleket müdafaasından çok 
fantazi çerçevesine giren garip biçimli 
ve tuhaf duruşlu bu vasıtalardan ayrıla
rak, iş beceren çeşitlere hayranlık gös
termekte isabet vardır kanaatindeyiz. 

* Amerika birleşik cümhuriyetlerinin 
Atlantik ötesindeki kara parçalanna ta
arruz edebilecek bir hava silahını ancak 
Amerikayn karşı menfaatlerini korumak 
iktisadiyatını yaşatmak mecburiyetinde 
olan bir devlet hazırlayabilir. Amerika 
hükümeti de böyle bir ihtimali göz önü
ne alarak ordusunu mukabil silahlarla 
donaltmak mecburiyetini düşünüyorsa 
uçan kaleler gibi tonlarca ağırlıkta, on 
bir kişilik ve Atlantiği bir hamlede iki 
defa aşabilir kıratta tayyareler inşa et
mek 2ahmetine katlanır. Bu azamet 
önünde: komşu devletlerle bile dost ge
çinmek istiyen ve hiç bir taarruzi niye
ti bulunmıyan bir memleket süse ve 
gösterişe kapılarak her biri yarım mil
yon lira kıvmetinde olan bu dev tayya
rr:lerden bir düz.ine almağa kalkacak 
olursa ciddi bir muhasama karşısında eli 
kolu bağlı kalmak, misallerini Avrupa 
harbinin ba,lnmasivle gördü!lümüz faci
afordan birine kurban gitmek namzetli
ğini kendi istd~ivlc kovmuş bulunur. 

Harpçı milletlerle topraklarını koru
mak davasında, hi.irrivetini sonuna ka
dar müdafaa etmek azminde olan mem
lı:-kctl .. r icin fontazinin yeri olmadığı 
muhs.kk ,,, ktır. Sürati altı vüz klometre
den aşağı olmıvan sağlam. oynak ve 
Üzerlerindeki •il"hlnrivle her türlü ha
sım tavvn~ecili~ine knrısı koyabilı>cek bir 
hava birli;;.i kurmıık fırsat ve bnhtivarlı
ihrın ermis mem1r ke•J.-rin kolay kolay 
kuru gürültüye parmr bırakmıvacaklnrı
na da innnmnk isteriz. 

Hava muharebelerinde muvaffakıyet 
göstermi., ve Avruoa harbinin korkunç 
devrrlerinde dik durnbilmis olan mem
leketlerin havacılıklarına bakacak olur
sak; el ile tutulur. gözle görünür haslet 
ve kabiliyette hava silahlarıml malik bu
lunduklannı açıkça farkederiz. Bu silah-

sa:::a:::: 

Akcıenız ve Alr.kada 
---·---

"Malta" da son 
48 saatte ta
mam 9 tehlike 
işareti verildi -·Hal!ayada ce bi A~ri· 
kaldara teslim olan 

mil veRiler açW·~a" 
mecalsAz bir ha!de •• 

Malta, 18 (A.A) - Cumartesi günü 
neşredilen tebliği : 

Dii.şman tayyareleri cuma akşamı 
Maltayı bombardıman etmiştir. Evlerde 
hasnr vardır. İnsanca. kayıp yoktur. Av 
tayyarelerimiz düşman tayyareler=ni y&
kalamağa muvaffak olmuş ve bir tayya
reye isabet kayde~tir. Fakat bu tay· 
yare bulutlar arasına girerek kaçmağ~ 
muvaffak olmuştur. 

Dün gece Maltada altı, bugün de üç 
kerre tehlike işareti verildi. 

Londrn, 18 (A.A) - Libyadaki ce
nup Afrika kuvvetlçri yanında bulunan 
Royter muhab:ri bildiriyor : Halfaya· 
daki düşman garnizonu teslim olmak 
karannı verince bir Alman ve iki ltal-
yan subnyı ellerinde beyaz bayrak ol
dui:'U haldC' cenup Afrika kuvvetleri 
komutanı ile müzakereye gelmişlerdir. 
Cenup Afrika kuvvetleri komutanı ge
neral DeviU!ers kendi kurmav heyetine 
mensup subaylarla birlikte ö~le üzeri 
düşmanın müstahkem mevzilerine gire
rek teslim munmclcsinde bizzat bulun
muştur. Düşman askerleri o kadar zaif 
diişmüşlerdi ki üç kilometreden fazla 
yüriiyememislerd!r. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Bcrlin, 18 (AA) - Tebliğ : Şimali 

Afrikada Sollumdaki kıtalarımız kahra
manca bir müdafoa ve mukavemetten 
sonra teslim olmak zorunda kalmıştır. 

Denizaltılarımız Sollum doğusunda 
bir İngiliz muhribini batırmış ve Tob
ruk yakınlarında üç gemiye tam isabet
ler kaydeylcmistir. 
İTALYAN TEBLİÔİ 
Roma, 18 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Her taraftan cevri1en ve her çapta 

top ve bomba hücumuna uğrlyan Hal
faya ve Sollum garnizonları fena hava 
yüzünden, ve her türlü yiyecek ve su
dan mahrum kaldık1an için mukave
metten vaz gecmişlerdir. 

Batı Sirenaikte düşmanın tayyare 
meydanları, kamyon parkları bombalan
mıştır. 

Alman tayyareleri Maltaya hücumda 
bulunmuştur. _______ ..,,,..,_._,,.,... ___ __ 
Amerika \"iladi .. 
vostoku kul
lanacak mı? -·Kuibişerte buna dair 

müzakereler yapddığı 
bildiriliyor •• 

Stokholm, 18 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : Londra radyosuna göre Bir
leşik devletlerin Moskova maslahatgü
zarı Kuibişefte hariciye müsteşarı Lo
zofski He görüşmelerde bulunmuştur. 
Amerikan deniz ataşesinin de hazır bu
lunduğu bu mülAkatta J aponyaya karşı 
muhtemel hücumlarda Amerikalıların 
Vladivostoktan ne de.rece faydalanacak
lan görüşülmüştür. 

------NWOW·,....,,_.-.----
ispanya ln~ilte

revi protes
to etti 

lriv:iliz donan
ması kuvvetli 

---·---
Verdiği ağır kayıp-
lara rağmen kuvveti , 

her gün artı yor -·-INGILIZ BAHRiYE NAZiRi 
NA ulNA SÖYLENEN NUTUK -·-Londra, 18 (AA) - Bahriye nnzırı 

Aleksandnn Kardifte bir nutuk söyle
mesi kararlaşmıştı. Başvekil Viston Çör
çil Londraya döndüğünden B. Alek
sandr da Londrnya dönmek mecburiye
tinde kalmış ve bu nutuk bahriye lordu 
namına bir başkası tarafından söylenil
miştir. Bu zat demiştir ki: 

- Harp donanmamızın kuvveti ağır 
kayıplarına rağmen her gün artıyor, Bu 
kayıpları daima hesaba katmak gerekti. 

~:::,.<;:::,.<;::><;::><;:::y;::::.-ı:::::.-ı:~~~~~~::;;::,..c;;: 

Bulgaristanda yeni 
harbiye bütçesi 

kabul edildi •• 
Sofya, 18 (A.A) - Sobranya mec-

lisi Harbiye bütçesini kabul etmiş-

~ 
tir. Bu münasebetle beyanatta bu
lunan harbiye nazın general Daska
los bütçe hakkında izahlarda bulun
muştur. 

.<:.._~y;,::>-;.;:><;;:><;;:><;;:::,.c;;;::,.c;;;:;,..ç;;:;,..ç;;:;,..ç;;:::,.<;;::,.<;~;:y; 

lngılızlerin yeni tay
yor e hücumları -·-Londra, 18 (AA) - Hava nazırlığı 

tebliğ ediyor: Sahil Bopur tipi tayyare
leri Senpier limanında düşman gemile
rini bombalamışlardır. Adadaki Alman 
kıtaları makineli tüfek ateşine tutulmuş
lardır. Fransanın şimalinde top mevzi
leri ve marşandiz trenleri de bombalan
mıştır. Bir tayyaremiz kayıptır. 

Berlin, 18 (A.A) - Tebliğ: 
Dün gece düşman tayyareleri Alman

y:ının şimal batı taraflarında bazı şehir
lere bomba atmıştır. Nüfus zayiatı azdır. 
Meskenlerde hasar olmuştur. lki düş
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Manş denizinde bir 
hücum-

Berlin, 18 (A.A) - Tebliğ: 
Manş denizinde İngiliz harp gemileri 

bir vapur kafilemize saldırmışsa da hiç 
bir netice alamamıştır. Bir İngiliz hücum 
botu batmıştır. _____ ,.,,..,,_ ________ __ 

Japonıara göre 
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

gazetesinin bildirdiğine göre İngiliz 
Bomeosundaki Sultanlar ve eşraf Ja
ponlara işbirliği teklifinde bulunmuş ve 
halkı Japonlara karşı mukavemet gös
termemeğe ve bunlara yardıma davet 
eylemişlerdir. 

Huğda y ve un azlığı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

HİNDİSTANDA DARLIK 
Kanton, 18 (A.A) - Delhi radyosu

na göre Hindistanda buğday darlığı var
dır. Elinde buğday ve un bulunanlar be
yanname vermeğe davet edilmişlerdir. 

-~"---·._.,_ - -
Meşhur bir sinema 
artistinin karısı öldü.. 
Cenevre, 18 (A.A) - Nevyork haber-

lerine göre sinema artisti Klark Gable
nin karısı Karol Lombard bir tayyare 
kazasında ölmüştür. _____ ..,,,..,_._,,.,... ___ _ 

Isveçte 2izli 
teşkilat keş

fedildi -·- -·-Protesto notası $iddetli Teşkilatta yabancdarm 
bir lisanla yazılmış- da bulunduğu anlaşıldı •. 

Madrid, 18 (A.A) - İspanyanın Lon
dra büyük elçisi İngiliz hükümetine bir 
protesto notası vermiştir. Şiddetli bir ii
sanla yazılan bu notada (Santa İzabe!) 
limanına yapılan hücum protesto edil-
mektedir. 

Ayni mahiyette bir nota İngilterenin 
Madrid büyük elçisine verilmiştir. 

Stokholm, 18 (A.A) - Başvekil Han
scn parlfunentodaki beyanatında hükü
met aleyhinde çalışan cemiyetlere karşı 
alınacak tedbirlerden bahsetmiştir. 941 
~enesinde kabul edilen fevkalAde haller 
kanununun tatbiki hususunda meclise 
hiç bir teklifte bulunmıyacar,'llll, zira 
böyle bir teklifin İsveç esas kanunu ile 
vtıtandaşlara temin edilen hürriyeti or

"B ı · d l l er ın,, e a ay ar 
---·---

Mil ver orduları 
Rusyada da, Af. 
rikada da ha
kim divorlar -·-Berline göre Ruslar gibi 

İngilizler de Libyada 
hez~mete uğrıyorlar 

ve bu sebeple ••• 
Berlin, 18 (AA) - Gazeteler lngi

liz propagandasının neşriyatiyle alay et
mektedirler. Gazetelerin başlıklan şun
lardır: 

c:Berlin sokaklarında mitralyözlar.> 
cÇörçilin İngliz milletine yutturduğu 

uyuşturucu haplar.> 
Almanlara göre İngilizler doğu cep

hesinde Sovyetlerin ve Afrikada Britan
yalıların uğradıkları hezimetleri Örtmek 
için bu yalan propagandasını yapmakta
dırlar. Folkişer Beobahter diyor ki: 

lngilizler Almanyada ihtilal çıkacağl 
ümidiyle sarhoş olmuşlardır. Führerin 
kendisini S. S. kıtalarının makineli tü
fekleriyle muhafazaya çalıştığını iddia 
ediyorlar. Bu gibi yalanlar lngilterenin 
nasıl bir haleti ruhiye içinde bulunduğu
nu gÖ!!terir. 

Diğer bir Alman gazetesi diyor ki: 
Deyli Ekspres gazetesi Berlin sokak

lanna toplar yerleştirildiğini yazmıştır. 

Bu İngiliz propagandası tekzibe değmez. 
lngilizler bu yalanlara inanılacağını sa
nıyorlarsa aldanıyorlar. _______ ,.,,..,,_·---------~ 

Bir Alman mare-
şalı ölcıü 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

ederek Alman askerinin ebedi fazi· 
letlerini bu zamana da naklettiğin
den ve böylelikle bu faziletlere yeni 
bir ışık verdiğinden ve muharebenin 
en şiddetli anlarında çok defa en ön 
safta bulunmak kahramanlığını gös
terdiğinden bahsedilmekte ve mare
şalın adı Alman milletinin ve Alman 
ordularının tarihinde ebedi olarak 
yaşıyacaktır• demektedir. 

* Berlin, 18 (A.A) - Führer, mare-
şal Reichenav için memlekete yap
tığı hizmetlere mukabil milli cenaze 
alayı tertibini emretmiştir. Bu ce
naze alayında Führeri mareşal Gö
ring temsil edecektir. __ _____ ,....,,_.,....,,_-~----

Almanlara ~öre 
Rusyada harp 

vaziyeti -·Kurskun cenup doğu· 
sanda Sovyetlerden bir 

çok köy alındı-
Berlin, 18 (A.A) - D. N. B. ajansı

nın öğrendiğine göre Kurskun cenup 
doğusunda Almanların karşı hilcumlan 
şiddetli bir mücadeleden sonra 1nuvaffa
kıyet1e neticelenmiştir. Alman kıtalan· 
nın hücumu bolşevikler tarafından işgal 
edilmiş bir çok köylere karşı yönlen
mişti. Bu köyler şiddetli çarpışmalardan 
sonra ele geçirilmiştir. Düşman ağır ka· 
yıplar vermiştir. Bolşevikler şimal do
ğuya doğru çekilmişlerdir. 

* Berlin, 18 (A.A) - Tebliğ: 
Kırımda ve Sivastopolda yeni düşman 

hücumları pıiskürtülmilş ve ağır kayıp
lara uğratılmıştır. Doğu cephesinin şimal 
ve merkezindı:ki kıtalarımız kanlı muha
rebelerden sonra düşman hücumlarını 
püskürtmüş ve karşı hücumlarda bulun
muştur. Muharebe devam ediyor. 

Alçaktan uçan tayyarelerimi~ d~~a
nın taşıt kollarını ve bir çok agır sılfıh
larını, demiryollaruu ve asker yüklü 
trenlerini tahrip etmiştir. 

Merkez kesiminde bir zırhlı tümeni
miz buradaki düşman kollarını geri at
nıış ve 450 ölü verdirmiştir. 

Leningrad kesimindeki harekatta S. S. 
htalarımız 13 blokhavzı tahrip ve müs
tahkem mevzilere girerek bir çok silah 
iğtinam eylemiştir. 

Sonknnun içinde Sovyetler 105 tayya
re kaybetmiştir. Aynı devrede zayiatı
mız 15 tayyaredir. 

F1N TEBL!C1 

lann ba.ııında da ne muazzam gövdeler, tadan kaldırmış olacağını ilave etmiştir. 
ne hayula açtılar, ne de metrelerce uzun- HükUmet aleyhinde bir teşkilat mey
lukta ve boydan boya yer işgal eden dana çıkarılmıştır. Bu teşkilatta yabancı 
kanatlarla, düzüne motörler vardır. Ha· ajanlar vardır. 
yır! Hiç biri yoktur. ----- Helsinki, 18 (A.A) _ Bugilnkü Fin 

Muvaffakıyet: kuvvetli bir motörün CEK KABİNE j tebliği: 
sürükledi~i dokuz metrelik bir gövde, k h · · k 
on iir, on dört metrelik bir kanat ve bir A man Sİ$*emine Kıtalarımız şar cep esının cenup e-

y 1,;, 1 siminde düşmanı bazı yerlerden çıkar-
kulaçhk pervanenin afacanlığma ema· uydnrelacak .. • mıştır. Düşman 300 ölü bırakmış~ır. Beş 
net edilmiş bol sayıdaki eil~htadır. Göz Prag, 18 (A.A) _ Çek kabinesinde tank karşı koyma topu ve çok mıkdarda 
karıırtan ııteş kabiliyetindedir. Alman idare sicıtemine uygun ısltıhat ya-1 mühimmat elimize geçmiştir. . 

Heybetin. azametin kurh:ını olmı- mlacaktır. ş=mdiye kadar bir ba kan ve 1 Tayyarelerimiz düşmanın otomobıl ve 
yanlar ve bunl arın havacıhkları bol sa- 9 nazırdan mütc:-sekkil olan kabine ıslfı-l 1aşıt kollarını bombalamışur. 
yılı enerjik c:i1[ıhlariyle hudutlarda bek~ 
fomekte ve kendilerine çatana çarpmak- h:ıttan sonra yedi nazırdan teşekkül ede- - --
tad1rlar. c<-ktir. HÜR FRAN$1Z!LAR 

Fantazi çer<"evr!li ir inde kalan f'arihe- Bu deği c;iklik devlet reisi Ha.hanın isnan~:-ol bmanma 
ler yerine. tokmak ~ibi vuran, bomba durumunda hiç bir tesir yapamıyacak- ~ ~ 
r!ibi pa•lıyan norm:ıl ['Övd e ve knnt> dın tır. firmemE~ler.. .. 
bir)r .. ti;;.i, f' :ını kiieük, "avı~ı f .. zh. h ıu- A ----- Londra, 18 (AA) - Hur Fransız 
camakla tiikenmeyecek kadar bol bir B. Jod1!p !~m ""'~~a... milli komitesi neşrettiği bir tebliğde ls-
hnvacılı"a hayranl;I: duvmalıyız. Bu Londra, 18 (A.A) - Vişiden gelen panyaya ait Santa lzabel limanında bir 
hayranlığımızı tahakkuk ettirecC'k feda- huberlere göre eski Başvekil Lcon Blum hür Fransız gemisinin üç mihver gemi
karlık ve vefakarlığımız nisbeinde de muhakeme için sevk edildiği Brasulde aini müsadere ettiği hakkındaki haberi 
belimiz Clik durur ve sesimiz gür işitilir. l hasta bulunmaktadır. yalanlamıştır. 
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Türkiye .. Almanya ticareti 

''Berlin,, e gitmiş olan 
heyetirr..iz dönmek üzere 
Heyetimiz gel•rken Mac aristana ağrıyacak ve 

Macar ticaret mak amlariyle temas-
larda bu lunacak-

istanbuı, 18 (Telefonla) - Türk - Al- umum müdürü Ahmet Cemil Conkun 
man ticaret muahedesi hükümlerine gö- r!yasetindeki heyet bir kaç güne kadar 
re karşılıklı mübadele ve nakil işleri şehrimize dönecektir. Umum müdür dö
etrafında Alman makamlariyle temas· nerken Macaristana da uğrıyacak, Ma
larda bulunmak 

0

üzere bir müddet ev- car ticaret makamlariyle temaslarda bu
vel Berline gitmiş olan ticaret ofisl lunacaktır. 

Dünkii §por hareketleri 

Ankarada şilt, Istanbul
da kupa maçları yapıldı 
Ankarada Demirspor, Gençler birliğini yendi-. 

Ankara, 18 (A.A) - Bugün yapılan llk müsabaka 1stanbulspor - Alemdar 
şild maçında demirspor, Gençlerbirliği- arasında yapılmış ve lstanbulsporlular 
ni 3 - 5 sayı ile yenmiştir. O - 4 sayı ile kazanmışlardır. 

Gençlerbirliği birinci devrede oyunu İkinci maç Beşiktaş - Galatasaray 
1 - 2 sayı ile kazanmış, fakat ikinci devre gençleri arasında yapılmış ve 0-10 De
vaziyete hAkim olamamış ve üçe karşı şiktaş lehine bi~tir. 
beş golle mağl<ip olmuştur. En mühim maç, Fenerbahçe ve Ve-

lSTANBULDAKt MAÇLAR falılar arasında, sert bir hava içinde ya-
lstanbul, 18 (A.A) - İstanbul kupası pılan maç olmuştur. Oyun ancak ikinci 

maçlarına Fener stadında devam edil- devrenin 14 cü dakikasında Fenerin yap-
miştir. tığı bir golle Fener lehine bitmiştir. 

Istanbulda bir düğün 
• 

evının 
• tavanı çöktü 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Bu akşam 
(dün akşam) saat 20 de Sultan Ahmette 
Akbıyıkta bir düğün evinin tavanı çök
müştür. Hadise şudur: 

Hüseyin isminde bir adamın bir katlı 
evinde Muazzez ismindeki kızının düğü
nü yapılırken gelinle beraber 8 - 10 da
vetlinin bulunduğu gelin odasının tavanı 

çökmüş ve odada bulunanlar enkaz al
tında kalmışlardır. İtfaiye derhal kaza 
mahalline gitmiş ve enkaz altında kalan
ları kurtarmıştır. İyi bir tesadüf netice
si olarak enkaz altında kalanlar sapa 
sağlam kurtarılmışlardır. Yalnız Muaz
zez adındaki gelin hafifçe bacağından 
yaralanmıştır. 

Müskirat ile mücadele 
(dün) Yeşilay cemiyetinin 20 nci yıl 
kongresi Eminönü halkevi salonunda 
yapılmıştır. Kongreyi cemiyet reisi pro
fesör doktor Mazhar Uzman açmıştır. 

Mazhar Uzmanın Anadoludan lstan
bula gelen gençlerin şehrin iyi ve nezih 
yerlerini geL1T1elerini ve mızır, zararlı 
yerlere gitmemelerini temin için bir Ye-

şilay mlhacaat bürosu açılmasını teklif 
etmiş, bu •teklif kongre azası tarafından 
alkışlarla kabul edilmiştir. Bundan baş• 
ka azadan bir çoğu meyhanelerin tah· 
dit edilmesini, mekteplere yakın olan 
meyhanelerin kapatılmasını, bakkallara 
içki verilmemesini , bir kütüphane ve 
Beyoğlunda içkisiz bir kahvehane açıl· 
ması gibi dileklerde bulunmuılardır. 

"Afyon" da zelzele old1 
Afyon, 18 (A.A) - Bugün saat 3.30 da şiddetli bir yer deprenmesi olmuştur. 

Hasar yoktur. 

Okullar ko1usunda Haydarpafa birinci 
İstanbul, 18 (AA) - Şişli - Zincirlikuyu arasında üç kilometrelik okullar 

koşusu müsabakasında Haydarpaşa Lisesi birinci gelmiştir. 
~- ~ ......... ~y;;:~::::,..c.;:::,.<;::><;;:::,.-:;;:::,.-:;~~~~ 

Makine ve 
' .. erilirken ····-35•! , ..•.. 

ALMANYA - İT AL Y P. T1'"[;' 1SP ANY A 
B1R ANLAŞMA 11\~ ~TİLER 

Berlin, 18 (A.A) - Bugün Berlinde 
Almanya İtalya ve İspanya arasında 
müşterek düşmana karşı yapılacak ha
ıekctlcrin anahtarlarını tesbit eden as
keri bir anlaşma imzalanmıştır. 

1NG1L1Z TEBLtôt 

Kahire, 18 (A.A) - Orta şark İngiliz 
umumi karargahının tebliği: 

Halfayanın düşmesi üzerine Elagayla
nın doğusunda bulunan düşman kıtalan 
hariç olmak Uzere Mısır ve Sirenaikaya 
Mihver kuvvetlerinin bakiyelerinden te
mizlenmiştir. Elageylada durum dün de
ğişmemiştir. 

Halfa.yadaki Alman mlifrezesi kuman
danı ile birlikte 55 nci Savona tümeni
nin kumandanı General Georgis)le ku
mandan muavini General Buttafucco da 
teslim olmuştur. Teslim şartsız olarak 
yapılmış ve bu çevrede hazırlanan kuv
vetleri miidafoa hatlarının ilerisinde bi
ı· iktirilmiş olnn ehemm:yetli mikdarda 
cephane ve her ~aptan bir çok top oldu
ğu gibi ele geçirilmiştir. 

JAPONLAR 1LERL1YOR 

Tokyo, 18 (A.A) _ Kara kuvvetleri
ne ait bugün Malezyadan Tokyoya gelen 
haberler pek nzdır. Bu sabah alınan bir 
telgrafta japonlann motörlü ileri unsur
larının Juhoreyi Singapur adasına bağ
layan bentten 58 kilometre mesafede bu
lunduklarını bildiriyordu. japon kuv
vetleri büyük İngiliz üssüne yaklaşırken 
jaPQD tayyareleri de adanın üç tayyare 

meydanı ile haz!rlanmakta olan diğer 
tayyare meydanlarına Uç akın yapmış
lardır. Cepheden gelen haberlere göre 
harbin başında Singapurda bulunmakta 
olan 500 tayyareden ancak elli tayyare 
sağlam kalmıştır. Filipinlerde Luzon 
adasında Bakaan yarım adasında düşman 
kuvvetleri sahile erişmooen evvel bu 
kuvvetleri sarmak üzere japon kuvve't
leri Amerikan mevzilerine saldırmışlar
dır. japon pike tayyareleri de General 
Macarthur kıtalarını üst üste bombala
maktadır. 

Singapur, 18 (A.A) - Muara yapılan 
japon askeri çıkarması üzerine İngiliz 
sol kanadına çöken tehlikeyi hiç kimse 
Singaporcla hafifsememektedir. Hakikat 
şudur ki: 
İmparatorluk kuvvetleri büyük kara 

ve hava takviyeleri gelinceye kadar Us
tün olan düşman km·vetlerine karşı sa
vaşmak zorundadır İmparatorluk kuv
vetleri görünüşe göre Malaka boğazını 
kontröl altına almış bulunan düşmanın 
sahillere asker çıkarmalarının ve çevir
me hareketlerinin devamlı tehdidi al
tında arasız çarpışmaktadır. Ancak en 
ziyade cesaret veren şey İngiliz topçu 
müdafaasına sahrada gösterdiği artan 
:faaliyetidir. 

YALANLANAN BlR HABER 

Vişi, 18 (A.A) - Akdeniz durumuna 
ait bazı meseleleri görüşmek üzere İs
panya devlet reisi G eneral Frankonun 
Fransaya geleceği haberleri salahiyetli 
Vişi makamlarınca yalanlanmaktadır. -------·-------106 FİN YARA.LISI 
İSVEÇTE-. 
Stokholm, 18 (AA) - lsveç do

nanmasına mensup prens Şarl hutane 
gemisi lsveçe gelmiştir. Gemide 106 
Fin yaralısı vardır. 


