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~waA_f'l_~ 
Radyolardan 
Müntehabat 

lııgutero ltalyan kuvvetlerine 

Qcaba niçin hilcum etmiş? Bu_ 
nun sebebi pek basit: ltalyan. 
la?'dan korktuğu için! Bunu Ba· 
ri radyosunun arapça. n~riyatı 
~ ediyor. Fakat kahraman 
lta.Jyan kuvvetleri acaba neden 
Oeıltİliyorlar? Burasını Bari rad. 
~<>su söylemiyor. 

Yazan: 
-ıaybı Cablt Yalçın 

1 .. l'AISA.."" radyosu 'ıÖylü. 
lilyor: 

''hı ' . glllz matbuatı 15lmali Afrika-
~Jiık bir harbin voknundan 

bnektedlrler." 
'~e &;a.rtp bir ifade tarzı! Şlma.. 

.\frfkada acaba büyük blr harp 

lllıııııyor da bu bavadl~l İngiliz ga. 

;::•ert mi uydurdu! İtalyan ga1..e
~ Dlmali Afrika harbinden ha... 

r değil midirler! 
... ~ba haberleri olacak ki ra.d. 
~o ...:ı 

""Yde dfJ\·am tıdiyor: 
~'İtıgılizlc.r bu h&rp lçhl Avrupa, 
w.,~ \·e Afrfka.dald ycrlcrlndt'.'n 

~ IdJIJi harp salı.noalne getir
._ ~ir. İn~rln bu teeebbü. 

ltı.11\'affakıyetslzUkle ~tt~lene. 
~ Oltıl'!la AkdenfZ(le ,·aT.fyctlcrl 
._'1a 
t nacaktır.,, 
~ 11~U7.Jerin ~blıU!il\ ''mm affa
~ et&iııliklc nctioe~nirse,, ~üpht>. 
~ lıı lngtıt.erc ı~ hoe blr şey oL 
~ Fakat bu teşcbbUs b~lamı~, 

ile e~lerini ,·e~, be' general 
~ lılrUkte otuz binden fazla ttnı-

"'lr dilpnll • Ualyan radyosu 
~llın hal.)'& \be.rinde ne tcsl• 
~ğnu düşünmüyor da tnglIJz.. 
)\ ltıağJiib olurla.rsa diye bir hol. 

Ya kendisini kaptrnyor. Ortada 
~llb olan btrt var. Onu düşün
lııt~ daha. kolay , . ., yakın değil 

• t& h'liktakbel ihtimallere kalır. 
~-bir zelzol<'dr. büttln tnı;Ul7. a. 
,~ batana İngtıfzlerln hali QOk 
~ll' demek daha parlak blr 
~ ~l etme7. mt f 

l/ollol/o 

~ltere •'kendi ini her taraf· 
~L'ara.n" İtalyan kun·etlerlne 
~ niçin hilcum etml'? Bunun 
~bl pek bMlt: lt&lyanlıudan 
---~la için l Bunu Bari radyoso. 
~ neıtrlratı temııı ediyor: 
~ .... tngUtere artık dayanamı_ 
~ ltatyan kuvvetlertne saldır
~ bu hareketi ıüphe-ıılz ki 
\o ""'an ltalJM trovvetlerlndeın 
~tından 1"JIDl1P•,, 

'-t,~zler ıtaıyanl&rdan korktuk
~ ~ ltıalyaulal'a salc1ıımıt1ar. 
'tt ~t kahraman tt;alyaıı Jm".,·etıe.. 
,--- necim Jmc11orlarf Bura. 

8-rt !Uy08• ıtö7lemlyor. 

" 4-llolf. ~ ayuf Jladyodan: 

~~ler din !§idi Ba.rranl'de 
bı,_~ etdr aldJklarmı nef)retmlJkCn 

~ ra.kaını 20000 e çıkarddar. 
lıııt hill Uç fırlwım ~lr eıdlldl.. 
"" aôylecJL İngiltere devlet adam· 
0, llltıtlaka alollarmı ~·~ 
'hlar. Bu teli§ ve bu palıı.ua. 
t'-a ''e yalancılık tngtlterenln ne 

' hır ''Ulyete dli!lltü~tt gös. ... 
l!lıJn 

t\ııı ntı1ı bir dakikaya düştükle-

~d lngntzır de itiraf ediyorlar. 
'1 •lı.ı_rı e61rlcr o kadar çok 

~ btııııan nMtl be!tllve<'eklertnl l ~ 
'lltlllkk-rtnl söylUyorbr. 

'l-11-lf. 

~ radyo undan: 
"1t hn:ınya11ıı bugün h&rp halinde 
g~ 'WIO 220 bin (W lnıta e-

lf llseytn o.hlt l'ALÇIN 

( DMMlll ' ti-.ltle} 

Kapuzza 
kalesi 

zaotedildi 
Sollum da 

alındı 

ingilizler 
Libyadaki mühim 

ltalyan üssü 

Tobruktan 
37 kil o metre 

mesafede 
Sollum tayyare 

meydanında bulunan 
ltalyan tayyareleri 

lngilizlerin eline düştü 
Kahire, 17 (A. A.) - İngiliz 

umumi karargahının gece neşre

dilen fevkalade bir tebliği Britan. 
ya kuvvetlerinin Sollum ile Ke.
puzzo kah~inl 7.aptettiklerini bil· 
dirıne-ktedir. Sollum'da yerde bu. 
luna.n İtalyan tayyareleri İngiliz· 
lerin eline gec::m.iı;tir. 

Kapuzzo kale.!linin zaptı İngiliz. 
(Dcnmı 4 Uncüde) 

İtalyan gazeteleri 
ve ltalyan aıusı 
bildiriyor : 

"Kahramanca 
harp ederek 
adım adım 
arazi terk 

d. ' e ıyoruz.,, 
ltalyan tebliğleri 

İngiltere ile 
mücadelenin güçlüğünü 

· gösteriyormuş 

Roma, 1 J ( t.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Roma. si,·:ısi mahfillerinde şu 
cihet tebaruz ettirilmektedir ki 
ttalvan teb1 i~kri. iyi haberler 
hakkında olduğu gibi fena ha -
berler hakkın:fa da daimll aynı 
derecede samimidir. Ve Mar • 
marikte hala devam "tmekte o. 
lan muharebe hakkında düş· 
m:ın propagarıd .,,., ...... " tahmin
lerinin mevsimsiz telakki edil· 
mesi 18.zmıdır. 
M~arebe, bir hı:ftıı daha, 

belki de daha fazla etirecektir. 
Bu hul!USta bir H 1·i'm vermek 

(Devamı 4 ...._) 

SON HAVADiSLER 

POS 
17 B!R!NCtKANUN - 1940 S A L I 

.,~ 

.. ~. 

ttatyaninrdlln aldıl;l:ın t~plan utklk f'dlyorlar 

Esir italyan 
Generali 
ağhyarak 
anlatıyor: 

''Sidi Barraniye 
ilerlememiz bir hata 

olmuıtur., 
Kahire; 17 (A. A.) - İtalyan 

motörlü fırkasının başında öten 
general M~rio Maletti ile bera.. 
ber ou1unan gcnenil Cerio, bir 
subay esir kampına yerleştiril
mek üz:eı-e bir destroyer ile ls. 
kenderiyeye ve oradan Kahireye 
getirilmiştir. 

General Deyli Meyl gazeteal. 
nin muhabirine ani baskın dola. 
yısile düştükleri hayretten bah
settikten sonra şunları söyle. 
miştir: 

" - Kanaatimce ltalyanlann 
Sidi Barrani üzerine ileri hare. 
ketleri bir hata olmuştur. Bu 
mevki emin bir mevzi değildi. 
Bunu bizim bildiğimiz gibi siz 
de biliyordunuz. Fakat bilmedi. 
ğimiz bir §eY varsa o da kuv-

(De,'amı 4 ünciide) 

Tuna 
do.ndu 

Nehir yoluyla 
münakalat durdu 

Londra, 11 ( A.A.) - B.B.C: 
Belgra.ddan bildirildiğine göre 
Tuna üzerinde görülen buzlar 
yüzünden Yugoslav seyrüsefer 
komisyonu Twıanm Yugoslav
yaya aid kısmı üzerinde seyrü.. 
seferi tama.mile menetmiştir. 
Bütün Yugoslav gemileri kışlık 
demirleme yerlerinde atıl dura.. 
ca.ktır. Avnıpada hüküm süren 
şiddetli soğuklar yüzün:icn di
Tuna devletleri de aynı tedbiri 
ittihaz edeceklerdir. 

Bulgarlar 
bir sınıf 

askeri daha 
terhis ettiler 

l.tOCldra, 11 (A. A.) - B. B. C: 
Röyter ajansma göre aak.erl 

hb:ın.ıtlcri sonbaharda hitam bu. 
lup siyasi sbepler yUzUnden h!.11 
&l~ altında tutulıın btr Bulgıır 
askeri mntfmm da terhis edildiği 
Sof ye.dan Viş!yc _bildirilmtSUr. 

-.... --
ArJ!anOak 
c ..... sinde .• ,... 
i lyan 
ric'ati 
Denize 

doğru devam 
ediyor 

Nevmidane mukabil 
taarruzlar püskürtüldü 

AUna, ı 1 (A.A.) - B.B.a - ttaı· 

yanlarm kuvvetlerini toplayarak mu· 
kabil hUcumltıra geçmek huausunda· 
ki nevmldane gayretlerine rağmen Yu 
nanlılar muannldane mukıı.vemct et· 
mekte, blr karış arı:ı.zi vermemekte ve 
Uerlemeğe devam etmektedlrllr. 

Yunan hllkQmetinln bir sözcUail dUn 
İtalyanların denize doğru ricıı.tınln de· 
vam ettiğini blldlrml§tır. ltalyanlıı.rm 
bUtün mukabil taarruzları l\endilerlne 
ağır zayiat verdirilerek pUskUrtUlmU~ 
tUr. İki bin metre lrtifamdak1 Slkvo· 
kiçe dağında bUyUk bir muharebe cc· 
reyan etmektedir. Drimos vıı.dlsindc 

Yunanlılar, aralarında zablUer de bu· 
ıuno.n 200 esir alınııııardır. 

YUNAN TEBLtOt 
Atiııa, l'7 (A.A.) - B.B.C. - Yu· 

-- (Don.mı 4 üncüde) 

--

Yazr i~lerf Tel. 28872 

Çatala~zı 
santral 
Büyük elektrik 

merkezinin 
inşasına başlanıyor 
Bfltb makine ve teıiıat temin ediW 

inşaatın azamı slratıe yapılması 

için tedbirler alındı 
Zonguldak civarında Çatalağzmd& 

kurulması takarrür eden bUy:Uk elek· 

trlk sa.ntralmm plA.nları ikmal edile· 
rek lll§&at hazrrlıklarına ba§lanmıştır. 

Etibank taratmdan teali olunacn.k bu 
bUyük elektrik merkezinin yeri taay· 

yün etmi§tir. Şimdi bumda toprak 
tesviye.si işlerine ba§lanııcıı.ktır. 

Diğer taraftan bu elektrik eantralı· 
na alt ınıaat hazırlıkları dıı yapılmak 

tadrr. Makine ve tesisat da n)TIC& 

temin edllml.§ bulunmaktadır. Yeni 

elektrik santralı kömUr havzasında 

geni§ bir sahaya elektrik cnerjt kay
nağı n.zlfesinl ı;-örecektır. 

Çatalağzt elektrik santralı muhar-

rik kuvvet olarıı.k kömUıJen istifade 
edecek burada kömUr a~rt kıymete 
mal olduğundan elde edilecek elektrl· 
ğln mııliycti de çok düşük olabilecek· 
tir. 

Etibank, yeni, elektrik sa.utralmın 

W,,aatının azam1 sUraUe yapılabllmaat 
ve elektrik aantralmm biran c'-vel 
kablll istifade bir hale gelebllinoa! 
için tertibat alml§ bulunmaktadır. 

ÇataııığT.ı elektrik santralı medeD.l· 
yet Ye refah alAmeti olan elektrik ı.· 

tlluıa1 kudrctimlze mUhlm bk mevcu· 
diyet ll!ve edecektir. Yapılan ~· 
tiklere göre 1923 BeDcsindenberl 
memleketimizde elektrik enerji lstlb 
eali yedi mlall artmıatır. 

Et f igatları göriil 
e iş dereced 
güks~ldi / 

Bazı toptancılar getirttikleri sürüleri civar otlal .. 
larda tutup mezbaha ya sevketmiyorlar. 

Bu vaziyet tahakkuk ederse Murakabe 
Komisyonu işe müdahale edecek 

Geçen haf ta yüıksclmeğe baş. 
layan et fiyatları bu ha.fta da 
yükselmekte devam etmiş ve son 
senelerde görülmemiş bir rad. 
deye çıkmıştır. Filhakika dağlıç 
eti fiyatlarının 80 kurusa yük· 
seldiği son yıllarda görülmemiş. 
ti. Karaman eti bile 65 kunışrı. 
çıkmıştır. 

Toptancı kasaplcar et fiyat. 
larmdaki bu yükselişe sebep o. 
!arak Karadeniz limanları hız

landı ve şark v:ilfıyetlerindcn 
kati derecede kıtsaphk ha~an 
gelmemekle oluşunu göster. 
mektedirler. 

Hal:bıık•i 1biz.tnı yaptr.ğımıv. 

Hadiselerin 
Tefsiri ......_... ___ 

Fransada 
içten içe 
Kaynayan 
Feyezan eserleri 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 
y J·l..'lit F.ra.runz Kanunu esasi· 

sinde Ma~ Pctene re.ıs. 
men halef gösterilmiş olan l.avıı.· 

Un kndro harlclndc bırakıldfoitlln 

~nra t-0,·kif edilmesi bu işin esası 
bir fikir ihtil&fmdan çok ilerde ol. 
doğunu ı:öcıteren bir hr.dl!'tedlr. 

J<;ğer Jmkikaten ajanslarm h~ 
ber nmliği ~bl Almanlarla anla· 
~mk lllareşel Petenl c1Uşürm<1k 

\'C onun ycrlne De\ lct r..clsl m~\". 
kllne g~k n nihayet İngiltere 
aleyhinde Almaııya He lttıfak yap
mak için hu mJ t.ertipler mı huır. 
~tır? Yoka& Fn.naa cJe:hi"'de 
~ ı...an ..,..ecı 

tahkikata nazaran, İstanbul §eh. 
rinde ve şehir civarındaki ka. 
saplık hayvan miktarı hiç te 
et fiyatlnrrnm bu kadar yüksel· 
mcsini ica'bettirecek kadar d<.>. 
ğildir. Fakat bazı toptancılar 
getirttikleri sürüleri Anadolu ya 
ka.~rndaki otlaklarda tubnakta 
ve mezbaha.ya getirmemektedir. 

Belediye ik~at mtidürlüğü 
bu vaziyetle alii.knda.r olarak tet 
kiklere başlamrştrr. Et fiyat. 
lannda bir gayrita.biilik görU· 
lü.rse mesele fiyn.t murakaoo 
komisyonunun mUda.halesini mu 
cip bir şekil ala.ca.ktır. 

aleyhinde galeyan ha.llııe gclmlJ· 
tJr d blr ihtilltm &ılinc Kctr.tck 
için Marc~l Peten maliım obn 
t.cdblrl alınıd< zuuretinf mi duy· 
ınnıttnr? 

Bu lhtimallerdtın hangi ı haltlln. 
t.c dnha uygun olur. ol· un 'ul -
yettcn tıkM'ak DetJoe dailllA ayni. 
dJr. Bu da l~la nuıtbu1!.t sa
ha.ama çıkamırn.n ır!Y11A1 bir ih!.lbra· 
nm §fcldctle hüküm ~Hnnf"l-:c ol. 
masıdrr. Aooha l.avalin J:nbi~cııı 
atıb..rak tevkif cdilmelll bu siya i 
huhrıı"lt dıırdura.-:ak nntlır? r•m·aı.

kat bir 7.s.man için M~le o'n I!lr 
,·e ııi~·asi b11hmn "nnnnş "'İİ"Üno. 
bilir. Fa.kat bl1:e öylf' ~· llyor kJ 
İngll"-lf'r bir gün lJbyayı tama· 

men cllerlno J:C(lrerek Frun«ıL'lM 

Tunu.5 hudntluma dnynıııı~· r, o • 
lnrlal"'la ~dJ mo\·akkat.en durrnu<; 
~örlimm hn.tt.krtl"'r 1rniılMI aldç
ler yapınaia hnşhyaMlkbr \ "C bir 
~·M:ırdağ lnıllfamdıuı f"'\"''el yer 
altrnda bb&tdllf"n korku:ır güri.l. 
tUler gfbt Fran..da lullk tahr.lmhı
n arasmda yGbekTck iktidar 
ınevldlcrtnde mtıhhn dcğt~nım·lcr 
yapu.ak hlT derecıeyS lnıbn leye· 
ma eee.rlert • amu be1k1 &nine' 
~llllıN btr l'html ~lıd .ıa .. 
~. 

BMdM n•n 



Tarihi deni:z romant: 6 
Kllr&kler sorlanmıyor; sade

ce suya dalıp çıkıyordu. Uzaktan 

bakanlar geminin bttlı gittiğini 

sanıyorlar; l~ o hemen yerinde 
duruyordu. Açıhna.ldA devam et
ti~e göre dUşmanm aldandığma 
llphe yoktu. Gerek reisin gerek 

leventlerin yüzleri aydınlıktı. 

GUneş mavi ufukta yU.kseldi; BU· 

lar pınl pınldı. Dilşman gemisi te· 
:mb bir aynaya vuran temlr bir ha· 

yal gibiydi; epeyce açılm~tı; &'m· 
dl orsa alabanda trarnolll edi ordu: 
demek ki Oruç rei<Jin maksa~ı 

tcsmiştJ.; llkin geç kalm:ştı. 
- Yelken fora!... Sık hamla, 

ton hızla ileri! ... 

Kfiçiik Türk gemisini makara 
aesleri, mkarmoz gıcırtıları, forsa· 
Jarm solukları ve gevşclc davra • 
nanlarm omuzlarma, sırtlarına i · 
nen ktrbaç şaklamala:rı doldurdu; 
denizi ya.n.rak, sağa sola köpUk • 
ler eaçarak ileri fırladı; üç dört 
mil ilerde gün~ yaldwadığı ka· 
yalık bumu kıvnlmca karşıda A· 
Wye kaleel görilnecck, limana 
Türk toplarmm himayesine girlle. 
cektl 
Oruç Reb bu R8doe gemt.sinl, k'".n. 
d.18tııden bUyUk olm:ı.sma l'ağmc:ı 

haklıyaca.ğma emind!, fakat o bir 

tüccardı, gerek tonlannı, gerek l" 
"Yentıertni ve sil!hlarmı a:ıccJ: mU· 
Waa itin kullanıyordu. 

Dilfmaıı gemlal dönmU., tam 
70lla Tilrk gemisinin kıç bod09 • 

l&maaını tutarak san hrz.la kova. • 
lamıığ h~lamıetı. 
GUneı Uç dört mızrak boyu yUlt 

ııelmioti; kAyalık burun yarmı mil 
ötede klSpllkleı:ı.Iyordu. Bu ıırada 

direkteki vanµya tellfla b&fırdı: 
- Reis, provada bir gemi! •• 
Gemidekiler merakla o tarata 

aktılar; bir lt'Y (Öremedller. 
Vardiya .Uiive etti: 
- Radoa gemialdirl 
Ynalerde 1.ynl te.l!ş anaforlu. 

iı. 0""J ~ ip merdive!l9 trrla • 
dı: Mr anda vardiya.nm yanma 

c.::ıktJ: prova hi%a.mıa baktı ve hı.. 
d.I. Dilmene aealendi: 

- Alabanda iskele •.• 

GeınlrıJıı l&nkl omurgam esnedi: 
kısa bir ka.vi' üzerinde provamnı 
engine verdi. lkl dU~ da onu 
•rala.rma alacak oekilde mane., -
:ra yaptılar; 110D hrzlarmı aldılar. 

GUnet yUDeldikçe rll.zgAr sert· 
leşiyor; poyraza dönUyordu. Bu, 

:Radoslular fçlıı da.ha elverişli idi; 
~ll ontann gemileri daha yük. 

ek bordalı, daha çalımlı olduğu 

l1b1 yelkenleri de bUyU.k ve çok • 

ıu. 
Orut; sat ellnf ganiJ kırmızı ku.. 

11tmm arumdald palanm sapma 
dayl.JDJI, aol ellni kUp01teye koy-
111UIJ ve düşman gemilerinin reU.
Jerini dikkatle ıözden gec.:;iriyor • 
au: eonra forttlan da.ha sıkı ça • 

batırmak, hattl tayfalara da oa. • 
lara yardım ettlımtık için sikt e -
mJrler veriyordu; ltıdn her eeye 

rağmen düşmanın yakl~tığmı gö· 
rllyordu. bter btemez çarpqmak 
IAı.ımgeldifini anlaymca: 

- &lya! ... 
Kumaııdumı verdi: ktlrek1erln 

topaçtan içeri almdı. 

İki dUşman gemi8i aağda.n ve 

soldan Uc;er yUz kulaç aralıkla 
borda hattına gil'dller; rotalannı 

iskele ve sancağa kırdılar. Oruç 
re!a dilmene emretti. 

- Alahıında iskele! ... 

Sonra fo~lar kUrcld!re e.s~l<!ı. 
far; gemi iskeledeki d·işr:lsna 'ta., 
verdi: bUtUn hm~ la, şn.hin gibi 
ealdrrdı. DUşm.aıı gt'nusi bu çılgın· 
ca hücumu hayretle ka ıladı, li. 
kin ı:&buk toparlandı; lombar ka • 
'paklan açıldı; topların parlak 
naınluh!n görilndil ; birkaç dnldh 
.-ont"a alev1w, beyaz dumenlar, 
borddmı yer yer kapladı: boğuk 
uğultuıar havayı S3.1"8tı ve de c 
titretti; ~ gillle Türk gemi • 
llnin lafmd,a. solunda. anilnde su 
atıhınıa:n y11Uelt11. 

0ruo ,.. b8I k.aııen.ya fırla • 
=ıtz, Deli HilaeyhlJe Ferit.at, U · 

Yazan: Kadircan Kallı 

Zllll Ahmet ve aı'kadallan top ı... 
şmdaydılar. 

- Güverteyi yalatacabmız. U· 
%UD Ahmet, aeıı dümen ltötltUnil 
vuracaksın. Ateş! .. 

Birinci top gtirledl ve dUpanm 
haf ita.sarasını bir k.aaırga tara • 
dı: en u on kişiyi ağa, aola ve 
denize aavurdu. İkinci top prova di 
r~ği ile grandi direği arn.ao:.daltl 

kalabalrkta büyük bir oo..,ıulc aç • 
tr; il~üncü glllle lrumanda irôt · 
lrlinU -:ı! ... dı ve tevenUt'r heye. 

ı canla bıı;kırdıl r: 
- Sağ ol!._ 

-8-

PRANGA_ 

Türk topları ikinci defa ateş e
derken dU..oqnan gem1ainlıı borda • 
smda da namlula:r alev kusuyor • 
tardı. Bu sırada Oruc.:; reia yeni 
bir kumanda vermi~!.i: 

- Alabanda sancak .•• 
İlyu dilmeni sonuna kadar is · 

keleyc kırdı ve gemi sağa döndü. 
Bir gillic b:ı.ştaki Uttin yelkeni,.· 
p:ı.rı;ala:lı; bir b~kuı Lücle kil • 

pe{ltC!!ni parçaladı ve ild forsa -
yı öldürdU; düpıan gem:hıi tüz • 
gıir altında fn.zla aü.rilklenmer~ • 
l~in yelkenleri mllyna ediyor; dü. 
meni tıı'lltre çalı~ıyordu; fakst 
yelken.ciz de olsa bUsbUUln dura • 

mıyordu. 

OtekJ dU.şman gemisi çoktan O. 
ru~ reise başvermek için manevra 
yapmt§tı, bu sefer yanm sancağa 
dönüyor; onun açıktan dolaşarak 
AIAiyeye yol vermesine encel ol· 
mat lsUyordu. Zaten Tilrk geml· 
!erinde en kuvvetli toplar provada 
olduğu halde onlar bordalarına 

koyuyorlardı. Yaptıfı ~ancvra 
hem müdafaa lıe.m taarrus için 

Fındık ihraç l 
fiyatları 

tesbit edildi 
Kınk, bozuk ve çürük 

neviler için fiyat serbest 
Ankara, 18 (A.A.) - Ticaret 

Vekülelii.ıloın tebliğ olunmuştur: 

Kooriln:ısyon hcyet'nlıı e2 ve 
63 sayılı kararları mucibince fm
d!k a.sgari ihracat fiyattan ve 1940 
mahaıılU tc: frndtklarm ihrac:nda 
almaca.k fob mlktarlan ve dlğer 
fındıklar nevilerin.in ihra.ema mU
te&IUk kayıtlar arağıdrı yazılı ol· 
du~ gibi tcebit edilmiştir: 

1940 mahsul\l levant cinsi fm
dıklann BS.;i'ar! fob ihrnc&t flyat
Jarr kilosu kuruııı oll\rak Jç tombt'l 
standard 51, ıırra 50, natilrel 50, 
ince 46 b• <;uk, ııivri 49 dur. Bu fi· 
yatlardan 3780 !!~vtb kanuııun 27 
ncl maddesi mucibince seyhıı.ncıı 
11 kuruşu zerbe.nk nezdindeki 
fmdık fcbuna almacaktır. 

Bu malların fob tenzil edildll:
ten sonra ihncatçı fiyatı 40. 39, 39, 
35 buc.:;uk ve 38 kııruş olacaktır. 
Aynı nev:Ierln k:buklll4!mıun 

aagarl ihracat flyatlan tombul eks· 
tra 30. krlble 27 natürel 25, ıılvri 
knb!c 26 ve natiirPI 24 kun,~tur. 

Kebmdu !md:lılardan fon alm
!'1 ~ac:-l:t.'?'. 19!:> ma!ısulU Clresun 
"İl"''"lc-rfrıin M"'art füra.cat flrcıtbrı 
için fmrMclardıı yukandn y&Z'lı o
lo.nlardan 2 kuru.' ve habukluslW· 
da 1 lmrc!I fııı:'a ot~c~kttr. 
1D3~ m!\.h•ul'iniln aıııoarl ihrac:ıt 

fiyattan iç tombul standard 31, aı
ra 31, n&tl!rel 29. ince 29, ııivri 29, 
kabuklu ekstra 20, krible 20, M· 

tUr.,l 18, ıivri ltrible 18, narrel 
18, kuruıstur. Bunlandan. da forı a
lı:nmıyaca.ktır. 

BllClrııum vurgun, ktnk, bozutt ve 
çilrilk neviler için fiyat .crbesttir. 

Oniveraitede tasarruf 
haftası ıneraainıi 

elver'.şliydl Halbuki Oruc; r6~1e ' 

arkadqlart çekilip gitmek arzu • 
aunda değillerdi; ilk muv&ffakJ · 
yet onlarda hücum ihtiyacnu lh. 
Uru dere<:eıılne c;tkarmıştı. 

Mllll ilı:tıııat n tu&mı1 haf bal 
mUnuebttfle dün ünJversltede, lktı· 

aat taktılt.ulnde bir t.optanb yapıl· 

~. rektör, profeaör ve talebeler birer 
nutuk aöyllyerek h&ttanm malılyetinl, 
hedcııtınl. gayeai.nJ izah etm~leı:dlr. 

Gemi gülle clbl gidiyordu. 
Oruç re. baıı kıuıarada dimdik 

duruyor; topçular&: 

- Göreyim a:zı, bunu da öte • 
kine benzetin! 

Diyordu. 
YUz k~ yaklaştılar. 

(Devamt uar) 

Kayıp eşyayı bulan 
yardım istiyor 

Geçen cuma günU İatikW cad. 
deal:nde sa.at 12·13 arasmda yolda 
bir erke-le çanta.<Jt, altm t.Ahaka ve 
bir mendil bularak bunlan kaybe. 
dene teslim ebnişt!r, Bu olruyu
cumw: fakirdir. Eşyayı teslim et· 
tiğinden bir ney lı>temeye cesaret 
edememiştir. Şimdi yardım yapıl. 
masmı adresini ve ismini bilme • 
d.iği eşya sahibinden istemektedir. 
Kont.lnanW otelinden ellktrlkçi 
Pler diye aranacaktır. 

60 kuruş için bir adam 
öldürüldü 

tzmlrdeıı bfldirllditme göre, Bayın· 
dırm Karapınar köyUııde fect bir el· 
na yet ııılenmt,, Durmuo adm Ja birlal, 
akrabaıımdan T:ı.hlri birkaç yerindan 
bıçaklryarak öldUrmllf tUr. 
Durnmşuıı akrabumı ~yle ~l\k 

do~k ederek öldUrmeslne aebeb 60 
kuruılı.ı.k alacağıdır. 

Yeni Sabah 
HUııcyi.:ı Ctı:ııt Yalçın. ''le'ikb3lde 

Avrup:ı .. baglıklı maıcaleainde. bu 
harpten 1011ra r.asıl bir Avn.ıpa. nuıl 
bir dUnya Uc kar ılapc:nğtır.m tot 
k :: etmektedir. 

Umumt harbin Uztı1nd~n 22 sene 
geçtiği haMe dünya l.şlerinln l:tnC7 

dU7.elcmemie bulurıınuma bug-ünkU 
ha.rbln fel ket. tedıık :-lık ve malı 

rumlyetlcrt lrızlmam ı>tUği lç;tn dilr.yıı 

da bUtl!ıl hayııt ;artıarmm büııbUtUr 

karmakarl§ık olacağını ve bugtlrı'kt 
harbin acısını. be,.eriyetuı yum ırullı 

adı ..Uen Tulytt Uknır tM llC.ı et 
t1l1 saman hakklY1• bl•:N?d~nt 

kaydedca rrıuhamr. diyor ld: 
•Arm edllooelı bal t8n:I ,....,, 

al'tlk bArbt k~, kara, ._.,_ 

YUbek lktıaat ve ticaret mektebin 
de de aynı mevzuda yapılan toplantı 
da çok isUtadeU olm~tur. 

Mec1'sfe dla llabal 
edilen ııanantar 

Ankana, 11 (llıaw;.i) - BUyUk :Mil 
Jet M:ecllıı1 dünkU top1antısmda 

aakerl m U h e n d 1 • 1 e r 1 n fen 
meınurlarma verilecek lhUsaa Ucre·. 
lerl h&kkmdakl kanunun birinci mac:1· 
dealnln (C) fıkra.ama alt tefalr mu. 
b:ı.tasmı !:abul eylem~ ve devlet kon. 
aervatuvan ve R!yaaetlcumhur tllO.r. 
monlk orkeıtraaı tara!mdan verlleeek 
temall ve kouerlerin gfrlı Ucretıerl· 
ne, emniyet te§kllltı kanununun 49 

uncu maddesine bir fıkra ııııveslne, 

lspençlyart ve tıbbt mll.stahzarlar hak 
kındakl kanunun bazı maddelerinin 
tadili ve but maddeler 1l!vesl h:ı.k

kmdaki kanun l&yUı.alanyle devlet 
ldnJnl mUted1.vll aermayeıine ek ka. 
nun 11.yihaamı ve jandarma te§kllA.tı 

iı;in yapılacak binalara alt lllyibo.nm 
ikinci mümkerelerinl yaparak kabul 
eylemiştir. 

Meclliı, belediyeler imar heyetinin 
t en itılerl t ~1<.ll&tı k&nununa bir l'll1td· 
de, telgraf ve telefon kanununllll ye 
dinci maddl'ııinln tadiline alt kanunun 

da birinci maddeWıe bir fıkra il~ve· 
lerlnı dair kanun 11.yihalarmm birin· 
et. mUzakerelerlnl yapm~tır. 
Mecl~ çarpmbl. g'ünil toplau.cak 

tır. 

ve hı\va allUılllrnıa nJJıayet ~ 
ııarp hanrltklannm mllleııere tnhmll 
etti i aiJr maanıf\aı-d&ll kurtulmak 
"'»'otiJle terUenn )'ilkünti laaMetmek 
ve aosyal ıslahat lmkf.nını balmAk· 
tır. rn~t ntaHı trtn~ Amerika cwrr 
lııırrclsl Runelt bütua mlllc~rl bir 
konft'ranıı lllUUI bcaşmcla '°plananık 
.,lkA;> ı:-t ve teleplerinJ orta7a koymajta 
u cJoat.:lno mn.kereleor ,-ohıyla f!lif
llflan h:llletm•~• davet e~ ve bo 

~il :t yiidaılılll HitleriD bakaNtSne 

uğr:ı.m~ Dbya • ~ bir harp 
•Wıel ~ ~ NtQp dolap 

DEMiR 
SANAYiiMiZ 

Muhtaç olduğu yarı 
mamul demiri, 

piki ve çeliği 

arabtlkten temhle 
baııadı 

Münakalat 
Vakilinin dünkü 

tetkikleri 
Vekil, memurlarla bir 
hasbihalde bulundu 

İki ıtındenberi §ehrimizde bulunan 
~Unakal.At vekili Cevdet Kerim ln· 
cedayı, dUn aabah devlet Umanları iş· 
letme.tlne giderek umum mU'.iUr Ra· 
ut1 M:anyaı ile gör1ljm~, kendisinden 

KarabliktA Türkiye demir ve muhtelit meseleler etrafında izahat 
çelik fabrikalarımız ~bıdiye ka"'1r aldıktan sonra §Ube mUdUrlerini ka.· 
memlekete IUzurelu iht!yaçlar t- bul etm!Jtlr. 
zeriüde yaptığı ima.lattan sonra Vekil bundan .onra öğle tatlll sı· 
yerli sa.nayiG de yavaş yavaş ll • rumda yeni yolcu a&lonunun birinci 
zrm olan bam ®mır, pik, köşe _ katında şe!lerlle birlikte toplanmı.ş 
bent, çuhuk demir \"C saç ile çelik bulunan memurlarla bir görUşme yap 
vorr.ıe~e başlıuna!ttadır. Bu suret m.JJ, kendilerine ezcümle demiştir ki: 
le Ka.rn.bllli ana deınir ve çelik "- l4e.sai saatinin ıonuııu as.at el· 
fabrika.lannm mUhim rolü hisse • de beklemek tembel insanların harcı· 
di!mcğe ve aniaşılmağa başlamış. dır. Jle.ııat aaati yok, iş vardır. Bunun 
t:r. Bilha~za harbin zuhurunda.n l'Jin heplml.zln tedakG.rlığı ltzımdrr. 

sonra muhtaç oldukları evsafta Şlmdl, benim vek!leUm zamanında 

yarı mamul demiri p;Jı:i ve çeliği d• .... l, heı- zaman bu te~ııtı yap· 
bulmakta. milşlcülıl.t çeken dcmlr I nıa>ll-' belclcir. Münakale 1,;:ermln re· 
sanayilmlz §imdi ham maddelerin! • .::tııi .l ... UzU yoktur. n .. ceıerl evi· 
keneli milH fabrikamızdan temin 1 nı-ıılc ..ı.> :: kaçar&& irılntz1n ba.şr 
etmek lınki."l!nl bulmaktadır. nıt r,ı>ıı .,., ı'!c tg olarak dUşünUııllz . ., 

Şimdi bütun haddehaneleri ve vekU .. :ıatle tahdit edilen me:::ı.inln 
ocaklariyle çalışmağa başlamış o • veı _,gı fena neticeleri, bir mavnanın 
l:ın I~n.rabük dem·r ve çelik fab. bo~aımama.smın memleket iktısadlya 
riltal:ı.rırun ta.m kudretlyl~ fnaliyc tll!a. ıru ettiği zararlıın tebarllz, et· 
tini te.nzim etrn~:icn sonra ar· ı tircllkten aonra ınUnakale i~lerinde ge 
tık d"mir !18..'Ul}'Üınidn ı>"'1c a.~ ya· rt kaldıl;1mızı ve bunu teldfi etmek 
rı mamuileri.ı1 alınllla!!ı için baıı::.a mecburiyetinde bulunduğumuzu gözö· 
n1em.Jeketler demir sanııyino muh· nUne koymUJtur. 
taç olnuyaca.ğı an!a.şrlmakt!l.drr. Bu Cevdet Kerim lncedayı, öğle yeme· 
v:ıı:iyetin memlekot!mlzde bütün tini yolcu aaıonu lokantasında yedik· 
ıubeleriyle bir demir ve Çl'lilt !la. ten aonra tekrar devlet limanları u· 
nayll:ıin do~~ına yol aça.calı mum mUdUrile beraber i§lerl tetkike 
muha.lrka.k bulunmalctadıl'. devam etmif ve aa.at 1:1 te Uman test· 

Haylaz talebeler 
84 talebeye muvakkat 

tard cezası verildi 
Ta!Gbl'yt mur:ı.lcabe etmek 

kurulaıa Gjtretmcn ara.otırma koll ı 

gU:ıün belli G:mıyan ve okulların ru 
allyct ana.U~r'.nde kahveleri Ye !lne 
malan araııt.ırmaktadıl". 

Bu a~tırm& netlceal.ac!e evvelce 
kahvede oturan ve oyun oynıyan 40 
talebeye UA.veten U talebe daha ya· 
kalanınıştır. 

Bu IW'etle flmd!)'• kadar 84 talcb• 
yakalanmııtır. 

Bu talebeler okul ınzlbat mecllııle 
rlne ııevkedllml~lerd\r. Kendncı .ne U· 
çer gUn muvakkat tarcı cezam venle 
cektır. 

Talebeye bobstil kıyafe~ 
yasak 

Maarif vckı\letl tarafından b?!J .. ~11 
kıyafet mened:ldlğlnden bundım t<.J .e 
talebeler bu kılıkla mektebe gid~nıi: c 
cek ve bu yolda teftişler yıı.pıt.ıcak 

tır. 

v Ki 
GAZETESi 

Bir müddettenberi tertip et. 
tiği ve gördüğü rağtet yilzün. 
den on de.fa te'rrarladığı kupon· 
lar sayesinde okuyucularına de. 
ğerli birer kütüphan~ kazandır. 
mrştır. 

Büyük bir alaka ile karşıla. 
nan bu hizmetin1e yine okuyu· 
cularmı memnun ed~ yeni bir 
şcl{il vererek tekrar devama 
karar Yermi!'}, orfuirinci olarak 
ha~ladığı JnıponJan dünden i. 
tibıren neşretrneğc b1ştamıı;t1r. 1 

Bu kuponları siz de mutlaka 
toplayınız. 

eat ve vaaıtaıarmı cörmeğe çıkmıştır. 
Yeni Mumhane antrepolarını, Ga· 

lata nhtunı tızerinde montajı yapıl· 

m:ı.kta olan 'Vinç, diğer ambarlar ve 
eski yolcu .salonu ile Tophane ambar
lan guUmlf ve motörle Kuruçeıme· 
ye gidilmiştir. 

Vcl:ll, Kuruçe§D\ede antrepoyu gez· 
<1 l:i.Cl) e;:ınra :kömOr &tpoıarını tct.}Qk 

c · m.~. yapılacak modem kömür tesl· 
tı hıı.kkında Lzahat almış ve bura· 

( 'ln'lce giderek limanlar umum 
ır ı'lüğllnün yeni atölyelerini tetkik 
eıru ıUr. Vekil, bugUıı de tetkikleri· 
ne devam edecektir . ., 

.>OLISTE: 

P~ ab altında ı ı 
~ a cuk yar almadı 
l{ayı:,sdaJmda uturan 11 ya

şında Rı~fik oğlu Heşid, dün Cü~ 
4 ""oe f st:lHon caddesinden g r.çcr. 

.' . '3iirü.rü lbrahımin idarndi •. 
deki 8318 .ıum:ırah ar~banm ı:ıa 
~amr.8iı:e maru~ !:almış. ağır 
surette yaralanmıştır. 

ÇoccY ,,Umunc ~ıa· tnh:ır.~sinc 
kal<lırıJrı11~. arab:ıcı yakal:ı•un~

tır. 

Bundan baeka Küçükpazctrda 
da bir ar. bn kazası olmuş, yd. 
dan geçen Mehmcd kızı Hac re. 
Mı.:.st.afa::ıın 4647 num:ıralı y\ik 
arabası cı:.rpmı§tır. Kadın tedavi 
rıltın·ı Alı:tmı~, arabacı yakalan 
mıştır. 

DENiZE DÜŞTÜ 

J{adık3yi.inde oturan Kerope 
oJlu Nilı,,i,1 dün Boğaziçi iskrlc 
sinde va.tJnra yetişmek üzere l:o
~arkcn, bfrdenbire ayağı kaya. 
rak nenize düşmi.iştlir. 

Nasip bir hayli su yuttuk. 
lan sonra yc-ti~cn kayıkçılar tnra 
fınclan kurtarılmış tedaYi altınn 
alınmı§tır. 

13 rakamı 

L AV A.L tevkif ~. Söf • 
le;ıdlğine gö~. bu a,Yitl 

13 üncü gUnU ruızırl:ır t:opbn~•; 
nm aluıblndc. 

11 
On ü2 ralcamınm uğursu'Zluğnn 

inan:ı.nlıı.rdan clcğliim. Sırf Frn~~~ 
taraftarları :ırnsmc!n. dn bu r::ı .. ı 
mı u 'h.ırsıtz tcl.UJrl:i t>-Oenler ber~-

l::ı• .. ,. 
de im t.C\~dften sonra buna -
etmiycceklcrcJir. • .• 

llcr meselede t-Ok c"•phcll l ~ 
ktim vermek doğru oı::.m:ız, n.J~. 
l.im bunda da. \':11.iyeti l,:ı~:-.lc !ö'.>; 
r.ırsann dcği,cbilir. Uclkl 0İ t" 
gi,nc k:ıdu buna l:ıanrııyan ~'e 
druıtlr. Fak:ıt bugrn t~"":t~nı 
inanmamı~ bile kuf sm<ln nııı. 
hnldmk bir isttflı:ı.m ımrrınuştır. 

• * * 
Bol tramvaycı 

kavuşacak mıyız? 

I 
., 

STA. .. ~DUL hann, cl ,: 
1 

(Tra) derken traııw:.n•c r 
bal1serliiece~ini anln-nea.k ı..-:r 
zekidir , e bu bahlqle ~k tıgiU 1.~ Valimizin, trsmny, tun~l ı;c •~,'. 
triJc ldarel!:'rlne JAzmı ycdclt :~: 
aamrn stinı.tle Amcrll~a.n ge · 

11 leccğine dair verdiği beysnsı.tt '11" 

memnundur ve bol trom,·aya l:L\'ı-. 
'a<'.aklan müjclesile de tı\inçiJ " 
Fakat nedense İstanbul gr.ı.""td; 
rinclcn blri, İstanbul hallil111 r. 
linç içinde ı;i)rmekten az!!P d 11: . 
mış ~llıi mUjdruıinln sonundıı. ~ > 
le bir cümle kulliuıryor: d,. 

' 'Tmm,·n.y seferleri o yaJdl 
da çoğalabileıcc1'tlr.,, , ~ 

Xlçln ''(oğnlacnlı." değil de • ç • 
ğnbbUeccktir . ., lltı .rm·a mı! n. 

================~.;:::::::::-
Piyasada geniş 
kontrol başladı 

Murakabe teşkilituıfl. 
icrai salahiyet verild1 

.rıı! 
Fiat murakaba koınlGY0 i'i , 

nun dünkü toplantısında, :ır.· 
murakaba komisyonunun o ıı
nizasyonu ile meşgul oı:n;· 'l'i~.fl 
r et vekaleti baş mUf ettışı ı... ~fı.. 
Aral d& bulunmuş, Ticaret v~ tı· 
letinin bu husustaki tanılın i· 
kundukts.n sonra ba§ mUf ettiş 
zahat vermiştir. s-

Tanüm icrat sal!hiyeti taJ'l~, 
men murnkabn komisyonu 
vermektedir. . d• 

Bir füi ihtikar hô.disesı.ııl ıtıı.
tedkik eden komi.yon blf kS· 
rarn ..-aramanug ve di.'ciş JXlfl. nlll 
ralarına a7..aml aabş fiatı }to 
masına karar vermiştir.. t,slC 
Baş müfettiş yeni vaz;ıyet · 

kında demi§tir ki: fırt· 
" - Ticaret vekaleti ta.rıı b" 

dan !stanbulda fiat muraı:~et 
te~kilatı §cfliğine vekillet ~ı "· 
ti~lerinden Muhsin Bnç taY~010 
lunmu.;tur. Fiat murakabe dır 
su komisyonun icra vası~~iit" 
Evvelce mıntaka ticaret nıu t;iıı 
lüğünc bcğlı olan büro vekal~lC· 
son karurı ile t~kilatı genJ;t·"· - ·c ,ı> 
tilerek doğrudan aoı::.rruya ' ı-ıı· 
kte bağlanmıştır. Fiat nıura el=· 
he bürosunda mcvcud oııın .. d~ 
rnanlar vazifelerine deı.rıı.nı iıı~ 
cekler ve yeniden büro "J11

1 
t.B· 

verilmek üzere lrontrolbrlcr ,11~ 
yin olunacaktır. !stanlıul~ ~~!•· 
den 20 - 30 lrnntrolör ,•cr.1, v re· 
tir. Bu kontrolörler dcva~ ·1r.·1{· 
l:ildc fi:ıtlnn muralmbe . c 

1
,r. 

ler ve ihtikar hadisclcrlrı n 1 e 
1 kl d yaln'Z cana çıknraca · ar ır. 'J'icıı· 
intibakları için bir müddet . ue 
caret ''ek~leti mUfettişlerı nı ıı 
birlikte calışacaklar ve . ~0~u 
büroya vcrilecckleı:d~r. ı::~ 11 ıı. 
ra.lmbe bürosu şcfınm f 1"' 1ş.
rakcbe komisyonu içtinıaına. 

ııuth .,artları 101!·18 harbindrn soıır.ı, tirnki tensib olunmuşt~r.de fiılt 
aktl'dllmlıt muahe<i<'llllmı>h rl rok Jıu· Vekalet müfctii~}CI'l nfil 
m t<'lll.kkl eltlrlX'C'k k::ıdar müthı, ot:ı· mumkabe işlerini kendi pro~ı:ıJ.ll 
c·:ıllttr. l\IC'ı;el~ m."lğlup mııı .. tıer bıı· brınm b1şına almışlardır. t ftJŞ 
gUn J ıklıklıın mcmlclu~tıerl t:unlr i · mi.if ettiılerimiz de a}Tıca ı~ııır· 
çln uıun ne<ılUeri mflıldctınce gnllp ve tedkiklerde bulunııcn 

ADM'rika cumhorlyetbıln ba tE-,kUflnı

ml geleeek P,, 
HUseyln C&hlt Yalçın, Adil bir dlb 

ya kurmak prenalplnin 111.nı, dikta· 
törlerin mllletlerl barbe ıUrUklemek 
için Deri aUrdUkleri bahaneleri ılUp 

ıUpUreceğlnl n on.lan dA boyun e~· 

mc':rc mec..1ıur edeceğini ip.ret ettik 
ten ıonra diyor ki: 1 

-"Fakat !ıaldJcalea ldD lıir dU:yna 
kurmak prenstpt bir hayal tıe!Akk1 e
dlltyona. o ZaGMMl lll1b ~ bil 
tim büttl.ft ............ tılelıtt ... 
dflmeslnl ....,........ -... ...... 

illkülcrdô amelelik ile C>ıniirlt•rlnl gc- dır." -----

rln.'<'Cklerdlr. lllUı.'!nkbcl Avrupa ya ·---.... ----·~--=-~ı bütUn bu ldibusları atarak nlhnye;t 
h:ıl•l,a, hlirrl)"(•te ve adalete kavuş· I ı 

mt11 bir medeni dilnya ol:ıcaktır, ya 1 L.---.,_~-·--------
IUt Çll.ğlnrd:t Mı. görillmemı, dettcede 
mütht, tabııkkllmler attm<lA lııli~·c.n 

m&f:'lOp ,.e her tUrlti insanlık hnldnrm 
dan mahrum ınflletlerln eearı-tt l.iı:crl · 

ne mııe.- ve rene ordtıhra. dO!lllJl· 
maiara, g1zlJ ltttfaklara.. dlplomul 

mannratanna ballı bir pl&pla " 
hNdm'- .nu.ıı .,.... 

Jl!'• 
Eski O.iesa baqltonsolofllat•"': 

uf Köstem Hcybelia~a. s:ı~ ... n 
'-'omunda vcfot dml1•1r. 1,,. -. J v Z"'l·ftr ' zcsi bu'.?i.ın Beyoglu ıı • 1 ı 

o ı- ,_ k~ 
tahane:J.indcn e:ı.at ., o ~ rlıı ı·i 
rllarak Ferlköy mezrrlıgt~ •ti• 

Jrabristanuıa defnedılcı. 
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ffabe 

~yer VAKIT matbaası 

~ansıarın Dilı l sum ıı• ı-H--. 

:llJanıa Vazı1etı 
•Almanya 

l l~aly~ takip etmekte olan 
llgııız kuvvetlerinin Libyaya 
tll:Uesi İııgilfaleri son derece 
,,.utdirnıiştir. tngiliz efkarı u. 

\> llıniyesı, Yunanstandaki mu. 

ffaınyetlere muvazi olarak gi
t~ bu zaferleri lngiliz başku. 

, naanıığı taraf mdan tatbik e. 
.en Plfi.nların mükemmeliyetine 
r delil saymakta ve bunu siya. 

~ \e askeri mahiyette beliğ bir 

~ ~~ye tavsif etmektedir. 
~~tun gazeteler, Büyük Bri. 
~ Yanın bu taarruzda ısrar e
"~k ltnlyaya gittikçe daha 
"'detıi darbeler indirmek husu. 
~ daki kararını takdir etmek. 

r. 
bauy Herald ..... azetesi de bu 

• b 

, Usta şunları yazmaktadır: 
·~ b • orveç hezimetinden sonra 

~ıı olan bir şüphe bugün za. 
Olınu.stur. Filhakika donan. 
~ nıüdahalesi mümkün olan 
~ tnuhare1bcde dalına kat'i bir 
bulır Yapa.bile<:eği sabit olmu~ 
~ Unınaktadır. Bizi asıl te~çi c
•ı nokta da budur. Bu dersten 
~ .. ~de ede~k hareket teşebbü. 

1., Un ıbizc geçtiği bu anda Mu_ 
">ııı". 
1 '11-Ye daha. sikı darbeler in. 
ı~ehyiz. Bu suretle, Hitlere 
r, .. ta~"I işgale karar verdiği 
ile cratl3, askeri kıymeti haiz 
lt~ şey bulallileceğini anlat. 
llıY!z .. 
~ . 
~ ews Chronicle ga.?.etes1 de 

, e demektedir: 
bllr:ıitler müdahale etmek mec
~etindedir. lta.ıyanları 1'ra;b_ 
1 • kurtarmak mümkün olma_ ar gibi Akdenizde muva.zene)i 

e etnıek tc mümkün değildir. 

111lkat Brenner yolu ik. İtalya. 
'ttı~ ~ngilizlcrin eline geçmesine 
~~ olmak kabildir. Musolini. 
~ tı 1Şgal edilmi~ ttalyada Gau
~I er rolünü ka.bule mecbur 
~ltt ~ı müsteb'at değildir. La
~ böyle bir istila. uzayacak o. 
~ h Alınan münakale hatlarını 
~ziyade znfa u~ratacaktır.,, 

ıı::ll li.er ajmsınm diplomatik 
.~arriri ise diyor ki: 

~tı Alınan propagandası, Arna. 
~ 'Ukta ve Tra:blusgarpte cere. 
~ eden son askeri hidiselerle 
~anılardaki siyasi inkişaf 
~h. ısında gafil a vlanmışa ben. 

"Ot, 

ı\ıınan matbuatı ve radvosu 
ll bir tav:n hareket takip e. ;&i bilmiyor. Bidayette 

!
er, Musolini arasında bir 

Q' 

ıt~at yapılacağı tahmin e-
lğine göre Berlin tarafından 

~lan bu ha'bcr evvela Roma. 
ııı~a da Berlinde tekzip edil-

\> r. 
~ ~ müzaff eriyetlerinden 
~'?.e elldışeye düşmiyen Alman 

11 ~len İngiliz rnuzaff eri yeti. 
a.ııı. tanı mana.sıru birdenbire an
ıı~i gözüküyor. Gazetelerden 
1tı lll1 bidayette İngiliz muvaf. 
'rı ~etlerini küçültülterek !tal
~~ •hti;.ya,t kuvvetlerine ve hal. 
~ tekrar kendilerini top
lll . arma besledikleri itima. 
~ 1Zhar etmis?erdi. 

'aka_t şimdi bir g::ı.zetc 1talya
ba~lolnuısı imkanından bile 
~ lnıiye kndc.r \·armıştır. 

~~~urın beraber 1talyaya 
1nı nıc~lcsi y:ılruz bir ga. 

!;CKRETER 
( De,·amı 6 mrıda) 

HABER - Akşam Postası 

F rankfurt, Brem en ve 
Kil de bombalandı 

NAPOLi 
Bombardımanı 
Pek şiddetli 

oldu 
Harp gemilerine isabet 

olduğu anlaşılıyor 
Loodra, 16 (A. A.) - İngiliz 

hava nezaretinin tebliği: Kahire, 16 (A. A.) - Orta 
Dün gece İngiliz hava ku\·vetJc· Şarkta'ki İngiliz hava kuvvetleri 

ri &rlin mıntakasında mühim he_ umumi karargahımı tebliği: 
deflere ve bu meyanda demiryol- Fena havaya rağmen İngiliz ha 
lıı.rına, fabrikalara ve umumi hiz. va kuvvetleri, dün garp çölünde 
metler şebeketilne karşı hücumlnr düşman tayyare meydanları ile 
yapnuştır. tayyare inme meydanlarına hü. 
Bombardıman tayyarelerimiz - cumlarma devam etmislerdir. 

den mürekkep da.ha kiiı:ük teşek · A \'Cı tayyarelerimiz. ileri 
küller Frankfurt iç limımım ve !i• _ kıtalarımız için himaye uçuşla. 
hir civarında sair hedefleri, I\!l'I rmı idame ettirmişlerdir. 
tersane.cıini. Bremcn llm:ınmı bom-
bardnnan etmiştir. 14 - 15 ,.e 15. 16 kanunuevvel 

Bu harekatı yapmakta olan ~eceleri, Bardia, Gmimi. Gazal. 
bombardıman tayyarf'lerimiz Frnn la, Tobruk, Gtrbbi Ye Elalem 
~ ~nhillel'i açrklannda diisman ti. üzeti~de taarru.zlar yapılmıştır. 
carf't g<"mileri görmüşler ,.P b _ Ba.rdıada 100 kılomctrc mesafe. 
!ardan ikisine hücum ederek ~~r ' den göriilen şiddetli yangı~lar 
ikisine de tam isabetin kavdet • çıkarılmL5tır. Dalga kırana ısa. 
mi.c;lerdir. • 'bet Yaki olmuş ve mühim hasar 

'l'ayyarclı>rimizden üçü ÜS8Ün<' yapılmıştır. 
dönmemiştir. Dün gündüz, bombardıman 

• Tokyo, 16 (A.A.J - Honoydao 
Domei ajansına gelen haberlere göre, 
Tayland • Sıyam tayyareleri. 4'i saat 
süren bir sükunet devresindP.n ımnra, 
yeniden 1-'ransız Hindi<;ln!fii hudut 
mıntakasmo. karşı hUcumle.rına başla· 

m~lardır. Birkaç demiı-yolu istaııyonu 
na bombalar düşmll.ştUr. 

• Çunking, 16 (A.A.) - T1Uls, Çin 
basınına gört', Çin ıııuhaclrlcrı. büyiık 
kitleler halinde memleketlcnnt' don· 
ınekte<lir. Yalnız te~rlı.anl ayı zarfın 

da, 3.300 den fazla Çinli, FuçPn yolu 
ile Çine dönmi.Lştür. 

• HUkrc:. 16 ı A.A.) ~ Tas11 Cuvan· 
tul gazetesi, Romen na.zırlar beyeU· 
nin demir muhafızlann emrine 110 mu 
yon lııy vermiş olduğunu bildirmekte· 
dir. 

• Tanca, 16 (A.A ) - Röyt1>r. Tun 
ca civannda bulunan 1200 mattrlpU 
askerin yerine muntazam lspanyol 
ordıı.ınına mensup hin asker ikame e 
dilmiştir. :;;öylt'ndiğlne göre mıı)trıpll 

Askerlerin geri alınmıısı aralarında 

b~g&teren memnıınlvet'!lzllkten ileri 
ı:-elmcktedlr. 

• Budapeşte. ıi ı A.A) - Grıpten 

rahatı<ız olan Mııc;ır harıciye nazırı 

Kont Çaki bir kıı.ç giin yatacaktır. 
• llontevideo, 16 ( A.A.) - Lord 

Vellingtonun riyaseti 11ltında bulunan 
bir lng!liz lkl111adl heyeti dün Monte· 
\'ldeoya gelmiştir. Heyet bUyUk tczn· 
hUratla karşılanmıştır. Hı>yetln mil· 
bayaat yııpmak ilzere değil mUtekahll 
lhtıynçlan tetkik için gı:-ldlğl söylen 
mcktedlr. 

tayyarelerimiz. Bomba, Appo. 
lonia. Oerna ve Bennina'ya. hü
cum!ar yapmışlardır. 

AYcı tayyarelerimiz. Tobru'lca 
kadar geniş bir saha ürerinde 
taarruz uçuşları icra etmişlerdir. 
Bu harekat esnasında, iki Cr, 
42 tayyaresi düşürülmüş ve di. 
ğer bir düşman tayyaresi de 
muhtemel olarak tahrip edilmiş. 
tir. Bütiin bu harekat esnasında 
hiç b:r İngiliz tayyaresi kaybol. 
marn ıştır. 

14 • 15 kanunuevvel gecesi, 
uzak mesafe bombardıman tav
yerlerimiz. Napoli ü.zermc çÖk 
şiddetli ve muvaffakıyetli bir 
hücum ~-a.pm!şlardrr. Bombalar, 
üç zırhlmm ba.ğlı bulunduğu 
dalga kıran U7.erind" ~tlamış, 
uzun zaman yanan yangınlar çr. 
kaıımşlardır. Bir kruvazörle, 
destroyerler kümesi Urerine beş 
tam isabet vaki olmuş "e mmu 
dört i?lfili.k takip etmiştir. Tay. 
yareleri.mimen bir tanesi bütün 
b:mlbalarını bir zırhlının yanına 
atmıştır. Aynı zamanda bir 
tayyare mcyda.nma da h Ucum 
edilmlcı \"e yangınlar çrkarılmr.,. 
tır. Demiryolu istasyonları ve 
iltisak noktaiarı da hücuma uğ. 
raınıştrr. Oc: büyük ınfilak vu
kua gelmiş ve bunu ya:Dgınlar 
takip eylemiştir. Tayyarelerimi. 
zin hepsi, salimen üslerine dön. 
mfü::lerdir. 

Şarki İtalyan Afri-kasında, 
Gurava bir gece hücumu yapıl. 
mı~tır. Bombalar, tayyare mey
danırm, hangarlara ve meyda. 
nın bir ucunda bulunan tayya_ 
reler civarına düşmüştür. Aynı 

Alman 
tayyareleri 
Şefild çelik sanayii 
mıntakasına hücum 

ettiler 
Londm, 16 (,\, A.) - Diln ge· 

ce Alman tayyarelerinin hedefini 
yeniden Şcfild mıntaka.smın teşkil 
etm1ş o'du~ru bildirilmektedir. 

l,ondra, lfi ( A. A.) - lngiliz 
hava ve dahili emniy(>t nPzarf'tlE'. 
rinin tebliği: 

Bugün gtindüz düşmıuı fnaliyeti 
az miktarda münferit düşman 
tayyarelerinin lngilterenin şark 
\'C cenubu şarkt Uzerinde yaptık -
lan uçuşlara inhisar etmi.,.li"r. Bu 
mıntııkalara biı kaç bomba atıl 
mışsa da hasar ve zayiat az ol -
mu~tur. 

---(')....._ __ 
B.nzveıtıa 

mömeasnı 
Amerikatlan 

Londraya gitti 

Gününe Göre 
amıııııınml!IPllDl...._ııır.ııa111Dr.ıı.•1111ıın111 

itcıiyill, yc111at 
Masolial ne amda; 
Ne balda?. 

R ııd,roınıı lırıştırırken, hıuıı.;i 

i5tasyondıı.n goldl~rinl bilnıc 

diğim bir takln1 ıoe:.lcr i~itüm. Dil,· 
kat J,tıı.lldlm, baktmı, bu R<>ma Is· 

tasyonu idi. Ya~a, hurra, st•blcri 

\P. biiyüh bir kalabalığın 'ıi.aynns

maı.mdan hU!ttık ~el('n bir uğul 

t.u.. •• )lızıkalar C.'lllıyor, hasılı kı 

yıuu.-t kopuyordu. Bir ~: ~ene 
radyodan tanıdığnn Musıwıllninln 

~ir 't• müt~hf'\"\ ir ı.t'"'İ• deh~tli 

bir nııhıl< ı.öylü~·orthı. hal ya. miit · 
t.efiklere karşı harbe ı...-irmiştl. Bu
nu Mu!otSOllni, \'enezya ıı.araym.m 
balkonundan İtalya halkma. \'P. 

dün;rnra ilan ediyordu. 10 ha7Jran 
pazartf>SI gUnü idi. Sa.at beş ııınla

rmdaydı. nu tarflı \"(' bu ~. o 

zamandım aklımda kal<lı. 

Nihaytt aşlardanberi beklenen 

~y rnkua ~clmJı;U. O ~elik pafit · 
lann, Rnonntr mli!!ikııtlarmm, V<' •• 

Fa<:ıll't ol.rruuım elbct1e bir sebebi 
vardı. Mu~linl birbirinin pt>şinden 
ko,an mütt"llddlt Alman 7,aferlerinl 

Londra, 16 (A. A.) - Ruzveı· 
tin miıhim işlerle> tavzif ettiği mL AAbırla SCyl'f'tmlş, b<'tılN11lş, beki<> 
ralay Donovan bugün hava yolu mi~, sonunda tunıap gözünden 
ile Lizbondan lngiltı>reye dönmUş- ,·unnu ·tu. ıtalya harbe ~~kM>, 
tür. b11ndan daha mü alt 1.aman olamaz· 

Bu sclcr miralayın Amerikan 1 dı F .. lanü ı hilll ı...aıa 
rf'isicumhuru tarafından ne ile tav · ran~ ço '' n ......, -
zü edildiği malum değildir. nuşt.ı. fngillzler Dünkerkte bezime-

~ uğra.mı!Olanlt. Adalann milifafa· 

lngilterenin Vaşington al'lı tam dej":ltdı . .xc~ytıe, on tııes 
elçisi kim olacak? gün lçlnrlf' Jnı~i'!zlerin de (aman) 

dllf'melcri mükadd{'l' \'f' mukarrc-r 

di. tt.alya;\·a gün doğmuştu. Dün~·n· Londra, 16 (A. A.) - Lord 
Lothian'm halefini tayin mesele:ü 
tetkik c<iilmektedir. Mumaileyhin nm yarı.sı büyüklüğünde muazzam 
halefinin kim ola.cağınm derhal bir mlraı., Almanyanm (elik müt
bildirilmiycceği zannedilmektedir. tef&I ttalyaya, gel !ilen de benden 

tyi haber alan mahfillerde öğ - his!ltcnl al divordu. Duracak za
r?nildiğine gö~ bu va.z.ifeye b~r •nan nuyd:'! Tunus Kontlka Clbu· 
diplomattan zıyade modern btr 1 · .. .. ' ' 
devlet ada.mr tayin edilecektir. fn- ·ti, h_unlar dunun mUt.curl loıtekJtı .. 
giliz dipJomaıdsiıı.d<' mWılm olan rlydi. Bunlar h&rp81z f'lde t.0.dilıMısl 
bu mevldl jşga.I ed<'Ce1c zatın ne • tabii ıtöriilen pa~alanlı. Muzaffer 
zaretlerde t~rübe sahibi. olması İtalya, elb4-tt~ bunlarla kanaat ('t
ve harp vazıyetlne tam.a.mıyl~ va. miHı<'f'k büyük Roma. lmparator-
kıf bulunması !Azmıgelmel..-teqır. ~ ' · 

luı;undan daha hii~·ük bir lmpa.ra· 
torluk kıırab~U. ıt.lyanm e

gece. Zula, Gondar, Assa.b. Ba. 11 1 ba.ld k eni ti r-
hardar üzerine de hiirunıl:ır ya.- mf! M kalen ço g ş • ..._. .. 
pılmıştır. As.."kıb tayyare nıeyda. ceph~I yıkıldığı zaman, Fra.Ma., 
nı civarında kışlalar mmtakıı.. ilaha hilshütün iimJt lzllğc lliisme
smdaki binalıı." i.17.erind~ yangın. den, ttalyayı hHnrnf ı •rnlrmak 
lar çıkarılmu-tır . Gow!ar. sid-

1 
için Tıınusta!I bir parça !<9panp 

detli bir hombnrdıına0:1 t3b: t•ı. ' n•nn~yi Rom!!tlakl sefiri Ponso , .• 
tulmuş ve l Jr kam~ ta '1Uytik 

sıt.a. .. ile ~cı•ıt Cianoya teklif t•tmlş 
yangınlar gcri.ilmilştiır. Ihltaı'. 
darda bombalar hedef mıntalrnsı ti. Fm•ı :rnrn nhhğı rı·vap şu oldu: 
na düşmüştür. Hasarın ~eniı>Iiği {tluHiı hütün Tımıısu ıla \"erseniz 
müşahede clunarnam1şı.ır. 

Düşman. 14 - 15 kaınınuevvcl 
gecesi \'e yeniden dün l\lalta t!~ 
7..Crine birer hücum yapmıştır. 

nnfi'ı>. o•c ya~·dan ~ıkmı~ bulunu 
~·or!.. l 

İtalya. bu kati karanna. n rıe\1l-

hma. rnğmf"D, }'ranl'acll\ beklenen 
Hücumlar r.eticesinde hiç bir ha. 
sar ı.rukua gelmemiştir. Ölü ve m<'shur mn<'iıe hf>l':ıl hh:ıkkuk e-
yaralı da. yoktur. der, mü1Alıa7.aslyle, ~ene ihtiyata 

T~vkifhane müdürü yaptığı tah 
kikata nazaran Valcskanm harjç
ten bir müdahale ile kaçırılmamış 
olduğunda kat'iyyen ısrar etmek· 
teydi. Zira tahkikat, bu sefer Va. 
lesl:anın kendi işini kendisinin 

hallettiği mf'rkl"zindrydi. 

Görünmiyen Harp. bir kadm pe~inde sergüzeşt entri. 
cnları çevtrmek davasında olanlar 

Polonyayı nasıl can evinden vur -
duklarmı hala bilmiyorlar mıydı? 

Gi.ıya bu şerir karlın kendisine 
8.§ık ettiği bir jandarmanın yar • 

dnniyle kaçmıştı. 
Netckim jandarma da birlikt(' 

firar etmişti. 
Ne olduğunu, ne döndüğünü ta· 

mıunı tamamına kavrıyamadan 

bUytik bir teJB.ş göstermekte vf' bu 
ddiıısı:n..ıa ııon d<'recı> ı:af bir ka 

nnatle ısrar etmekte olan tevkif. 

hane mUdürüne: 

- Bny müdilr! .. Valeska ne a. 
şık bir budala jandarma, ne sa -
br.kalı bir cüıüm şeriki tArafmdan 
knı-ırı1"1t<; dP'?ildir: .. 

O bizzat vatan düşmanları tam· 

fından kaçırılm13tır. Sen uyuyor . 
sun, uyuyorsun!.. 

Diye bağırmaktmı kendimi nln. 
nıa<lım. 

Frıkat iş işten geçmiş bulunu 

)'<)l'dU. 

\'akıa tevkifhane> müdürü fira· 
hıidisec:ini bana vukuundan 20 

2:; dakika sonra dl'rhal trlefon Pt. 
miı;ti. Onun ic;in \'alcskanm hf' . 
nUz Varşovadan pek uzaklaşmış o 

lamı;rncağnn hC>.-C!Slphynrr.k bütü 
Varşova ııjanlanmli'.a lek şüre ilı 

" malumat ve Pmirler ,·erdlkle'. 
baı;ka resmf Varşova polisine de 

s • • K.ol ıncı 
62 Yazan: VLADMiB SABAT 

Sabıl• l'olonya t~ntelirenııı Sı>n-lş şcflerlndc-n •.. 

şifreli telgraf ve telefonla tamim 

yaptırdım. 

Diyeıbilirim ki Vale.ska'nın fira

rından itibaren 48 saat müddetle 
bütün Varşova gizli polisini sefer_ 

her etmeye muvaffak oldum. 

Fakat bütün bu gayretlerimi?. 

ııeticC'sinde Valeskaya ait tek bir 

iz bulunamadı. 
Valeska adeta srr olmuştu. 
Çek fa.brikatörünün ani ölilmü 

nü takip eden bu firar hadisesi clı' 

ha.na bizzat Varşovanm içinde he. 
şinci kolun fevkalade mükeınml'I 

IC"rtibat \'e tr.şkilatı olduı'.;runa zer 
re kadar şüphe bırakmadı. Dah, 
gıırip \'e n<'ısı şudur ki: 

Valcskanın farari,rlc kendi ken 
ıisini mahkum ettiğini, ha.kkınd· . 

ki ithamarmn teyit ettiğini ileı 

dürerek bıı tehlikrlı kadınnı ııd 

ta en lıa~ta Polon) a ill' ç.ıırpı.<ıt 

~mı söyl<"yip mutlaka yakalanma 

sı için her türlii fr\•kalüdr tE'd : 

'ıirlerin alınması elzem oldu~ 

hakkında resmi maka.mlarda yap . 
tığını §iddetll teş&bböll~re bUytl1: 

bir lli.kaytlıkla mukabele edild$ni 

gördüm. . 
O vakit, Valeskanın bizzat baz.ı 

htiki'ımet adamlarının da himaye · 

siyle kaçırılmış olduğunu anladun. 
Bu bctbahtlar bir kadm şeklinde 

tek başına bir düşman ordusunu 
himaye ettiklerinden kat'iyyen bt 

haberdiler. Veyahut bizzat ken<li 
memleketlerine karşı bilerek hıtln. 

dilPr. 

Onun için bir tAraftan Vsleska)ı 

ıliri veya ölü olarak her ne paha. 
suıa olursa olsun ~le geçirmek i 

<;in bütün teşkil!ıtımrza şlddc>tli <' 
mirler verdiğim gibi. diğer taraf _ 

f.an da onun seferberlik gib.i \'ahim 
,·e son dcree" miıhlm bir zamandıı 
knçınlmasında dalı 1i olan adarı1 . 

lır lıakkrnda şiddetle takibnta gı 

ı iştim. Buradan beşinci kolun y1_ 
lan ~lJ\•alarına. rn derin ,.<' gizlı 

ıha.net ocaklarına ulasacnğıma kat 
t\'yen emin buhınu,·orum. 

Polonya, kanlı. ,.c b<.>lld bır O· 

lum ,.e dirim harbıne tutuı:.nınk ü

zere seferber olduğu halde hll! 

Evet, hissetmiyordu. 

Polonya tarihinde bir gün tek. 
rar bir şeamet saatinin çanı vu -

rursa, yclkuvan benim şu sözü • 
miln üsttinde duracaktır: 

'•Evet, hissetmiyordu ..... 

Zira gerek Valcskanm kaçırıl • 

m.asr. gerek bütün Varşo\'ada ona 
ait tek bir izin bütiln ga)TeUeri • 
mize rağmen ele geçirilememesi 

ve ge~k benim onun kaçırılma • 

smda amil olan hakkında hususi 
takibatnnda ula.!<tığım şahsiyeUe • 
rin yüksek mevkileri karşısmi!n 

duyduğum hayret vr. rlehı:ctlc cı 

derece bilyük oldu kı Varşovayı 

beşinci kola karşı aynen vebaya 
karşr olduğu gibi karantinaya al 

mele liizumuna kani oldum. 

Bu heyecanla erkanıharbiyeye. 

hiç ol.mazsa Varşovada bütün te _ 

lrunn sant..rallarma. bütiın muha -
bere şebekelerimiz.In merkez ve 
iltisak kollnnnn. posta merkPzle
rine biltiln ll..cı.keri binalara, fab
rikalara. köpriilc>re gizli memur • 

lard:tn bn ka MkPrl nöbetçiler 
konulması. bl"'Si.nc.i kcıln lcarşı Var_ 
ı;:ov·anrn arle?tfı k:ırnntinıı 11.ltma n· 
lmması içın raror \'erdim. 

Bu talebıme hiçl h f'bt>.:u!'llı -
) et \"erilm 1iğ;nj daima t l'essiıfl._ 

yaı:!edcceğım. 

( DP11an11 tıar) 
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azami dere()f'(fc riayet <'derek, bir 

h:ıfta dalıa s:ıbretmeyi muvafık 

~örılii. 'l'il iti Frımsanm can çeki'· 
ıncl<f<' oldu~'llna "urctl kattyedc 
kanaati kiımlle ~etirdl. tşte Q r.a 
ma.n, usuliln<" pel> u~·J,,'lln bir su· 

rr.tte, harbe b"İrm<'kt-«' olduğunu 

ılaba en·ellnden 115n ederek ,-c 10 

h:ız.ira.nı l 1 hadnın:ı h:ığlı.\ an I:" 

<'C yansınd:rn ltih!ıttn mlittefili
lerle harp haline ı,rimıl .. bultıruı.ca· 

~mı bildir<li. Fa'ıat harbi kendisi 
ilan <'tii~ dhf'tlı', taarru1.:l g~ 
mt'51 pc-k t:ıhli ola.rak brklenen 
ltalyan ordu.,u, ilk i. olaral<, Frnn
.,17. - İtalyan hududu ii..tündeld 

köprüyü berha\a edert'k, Fransız· 
l:ınıı yapması mil:rnnda hlr ihtima

li olan bruoikma ka1"5ı mani tedbir
ler aldı. tiı:, dört, he gün geçtiği 
halde, hudutta silah ııa• la.nıadı, 

ılenilebllir. v~ sonra, Fransa ile, 
galip sıfa.tiyle, mütarekf! mal'Ur 
na oturdu. 
Artık ~ıra, Jngilterenin yıkılma· 

,;mı beklem"ğ<' ~eli~·ordu. ı,tc bn 
olmadı. h.alyanm bütün iAhmlnlerl 

,.e evcl<'kl hesaplan alt Ust olmu'}
tu. Zira, Mu solinl ha'kikaten harp 
ı•tmek ist-<'mlyordu. Almanya Po· 
lonyaya yürüdüğii 7aman, ı-ulhu 

kurtarmak için, !1-0n ~şebbfüıü yn

ı>an Mus~lini ohnu~ ,.e o zaman hu 
hareket ~ulhn istiyenlerln takdir 

n~ minnetini kazanmJştı. EYet~ 

MnMOllnl katiyen harp lste:ne~
tlr. Fakat, 7.afer Jmzanmak lr.t~ -
mlştir. İtalyan ordusunun, halkı • 
ıım W! fa6i<ıt rejiminin "Mdet , . ., 
-ıclameti namına, harpsiz bir u
fere ( CF<}di ihtiyaç) \-ardı. t~te 

hu ohnadı. Rn olmadı da şu oldu: 
lta.lya İnglliert'ye karşı harbi de 
\&m ettirmek zorunda kaldı. Yani 
İtalya en çok çekindiği ,.e korktu

ğu ~ye uğramış bulund1L İtalya· 
nm tngllw~ye karşı harpte bu -

lonma.sı ! ... Bu, bir İtalyanı ~Jleden 
çıkar:ıt'ak d:-r•c('f'dt• müthl~ bir 
?Jf!Ydlr. Allah kfm!§e~i bir defa ~ 
şrrtma.sın. İtalya işte böyle bir şa 

kmhğa düşmüş ola<-.akh ki, ro· 

yerden bir de, Yunanlstana ba:-ıı 

açmak gafletinde bulundu. \'ari 
yeti uzun u7Adıya anla~ ha • 
t'et mı Tar! 

İtalyanm umduğunu anlattık, bir 

•1e bnhhıfrunu anlatalım: 
1 - Amavutıuhta bozgun. 2 -

Onlkl adalann kuş uçmaz derece 
ılc moha..,arası. 3 - Deniz kun-et
lcrlnin miihim bir ~nsmmın mahYol 
ma.ı;r. 4 - Ordu Ue faşistler ara 
"mda ihttıar ,.e ordu ,.e donanma 

haşmda bulınıanlann a.zll 6 -
Ubyada inhiza.nı ! .• 

lta.lyanm bir d<', bu gidişle, da
ha neler bula<-ağmı inocllyellm: 

1 - Amarntluk l!lltlklill % -
On!ki adalann kayıbı. 3 - Trab
lusgarpte Sunusi de,·letf. 4 - Müo;; 

taldı HabesM.ft". 5 - Fqlst reji· 
minin ta.o;fiyesl, w, tommet!.. 

KUNT 

Mısı,. 

lngiltereqi · 
te ~rik elli 

Kahire; 16 (A. A.) - Mısıı 
başvPkili Hüseyin Sım paşa El
ahram gazetesinin bir muharriri. 
ne şu beyanatta bulunmuştur: 

" - fııgiliz zaferi Mısırda bii. 
yük bir nliıka ile karsılruımıştır 
MuvaffnkiyctJeri bizim de rnU\·af 
fakiyctimiz olan mfütefil<leri 

mizin nihai zaferinden şiiphe <'t 
miyornz" 

Başvekil İngiltere büyük elçı
çisi Sir 1-.iils 1...zmpsonu ziıarcı 
ederek Mısır htikfımctınin t4':b 
rik!C"rini T.0ndraya bilr.Prmesirı• 

rica eylemirtir 
Hüsevin ~ırn paşa. İngiltere. 

ye karşı bugünkü siyasetlP de 
\•anı edecq~ini ~efirı> temin f't 
miştir 

---o

Cenup hudutlarımız
daki muhafaza 
mcmuriarına ev 

Cenup ve Hatay hudutıarımı7.da 

nıU~kul şarUar lçındr \'8Zlfe göreı 

ı;tımrUk muh:ıfoza mrmurlarmın ve 
&il.,leriıun otura b mel eri için 17 ta 
n"' p;>rtati! ev ya;>tırılmıştır. Bu e~ 

l ıer bl\1hare ço,aıtııaca.ktır. 
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Dün Ankaraya avdet 
buyurdular 

Anlam, 17 - Milli Şef İsmet 
İnönü, Ankara clvnrmda ynptıkla. 
n kısa tetkik scya.hat'ndcn dün 
saat 11 de şehrimize nvdet buyur
muşlar ve ge.rda Büyük Millet 
Meclisi Reisi, BnşvckJI, G~nel 
Ku'rr.lny Başkanı. Parti ~nel sek· 
reteri, Vekill r ve mebuslar tara. 
fmdan kan:ılanmLcılardır. 

ııan "\ veliahtı 
t ıı ,r 

V:ıo!ngtoı:ı, 17 (A.A.) - Holıındn 

vellahJI prensca Jullana, yarın snbah 
Vaşl.Dgtona goiecek \'O 0(; gUn beyaz 
sarnydn. Amcrikıı. Blrlcş!k devleUert 
rcislnlı:ı ve bayan tıuzvcltin rnle:ıfiri 
olaıak kalacaktır. Prenses Juliana 
t'lının sabahı lianad:ıyn dönlll{'den e,~ 
vel, Nevyorku da :t!yaret edecek ve 
orada dıı Uç gUn kalac:ıktır. 

arbl 
(B tArafı 1 nddo) 

ıı.an ~kumandanlığının resn1l tebll· 
ği: Cephenin muhtelit noktalarında 

lehimize neticelenen mevzll muharebe 
ler olmu~tur. Yunıı.n kıtalan Derleme 
ğe deva.:ıı etml:lerdlr. 

UA VA IIUOU:lll.A 1 OLMADI 
At.tnıı, lG ( .A.) - Emniyet neza 

rctlnfn dllıı &kgam nO§redllen tel::llği · 
nutun gtın memleket dahnlnde hlı; 

/

bir dtışmıı.n ba.skmı kaydedilmeı:nlo 

Ur. . 

a ram 1 ca rlc' Cfit 
( Hııı; tarıı.fı 1 nclde) 

için, mub~r~be:ı!n neticesin! 
beklemek hap eder. 

Şim:ıli .A!'riJr ıda 1 ibycı. krtn. 
ları ile takviye edilmiş olan 
ltnlyan kuvvetleri, Kahraman· 
ca h:ırbetmekte ve enerjilerini 
'w'e vasıtaln.nnı israf eden dil§
'll:ın karşısmda ara tlyi adım a
' ım terl•eylemektcdir. 

Romadaki karaat, mu.l:arebe
e :,.."tirn!t ctmcltte ol:n ltalyan 
tvvetleri ile ihtiyatta bulunan 
lyan kuvvetleri, vaziyeti 
ıl~ak i~in ta.mamiyle ka 

old11;::,• P' rkezind~r. 
~1"an:rımE !LE MUO.IDE'LE.NL.~ 

GOÇLUOU 
Roın:ı, 10 (A.A.) - Stef&lll aJanSJ 

lldlrlyor: 
Popolo Dl Roma gazetesi diyor ki: 
Ycdl gündcnberi Mıınnıırik çölllııde 

ttalyıınlarla İngilizler arasında devam 
etmelctc olan muharebe, §lmall A!rl 
kada §imdiye kadar vukun. gelml§ o· 
lan en büyUk meydıuı muharebesidir. 
Bu, h:.tıram t.ıı.rlhte b!r meydan muha· 
rebe:ıldlr. İtalyanlar. orada, İngiliz 

İmparatorluğunun muazzam kuvvet· 
lerlne kar§ı çarpıgmakla §eref ve it· 
tihar duymaktadır. 

Diğer taraftan İtalyan ve İngiliz kı· 
talan arasında p!aktruı gUı:.:?§ batm· 
caya kadar devam eden çok kanlı 

muhnrcbeler vukun geldiğini ve ltıı.l· 

yanların İngilizlere muazzam kayıp· 

lar kaydctUrdıldertnl tebarüz ettiren 
dllnkU tebliğ gtbl tebliğler ttalynn 
knhramanlığını ve muharlpllğlnl ve 
aynı zamanda. ln~!liz lmp:ı.ratorluğu· 

na kar~ı mUc:ıdelenln gUç!Uklerlni 
bir kere daha göstermektedir. 

H.eı akşam -(E:.ı.5 t:ı.r:ıfı 1 nctıle) 
dilmiştir. nu yıl ;5 l:ln C\' ~·apıL 

mış \'C 2C bin <'' do henüz yııpıl. 

m:ını:ş!ır.,, 

Gcç"n t~ıin lli ~ler nutkunda Al
mnny:uım nclıadnr s ::fa! ct l;;indo 

(Ca;; tıı.rn.fı 1 nclde) 
!erin Llbyıı topraklarında ilk za
ferler:.ni teşkil etmektedir. 

Kapuzzo'ııun ve Sollum'un zaptı 
Mısırtln bfiyilk b!r sevinç uy:ındır· 
mıştır. 

Gayrircsmf blr ha.bere göre lta.L 
yanla:r Bardfa. mıntal:ıısmc3 geri 
pil!!ltUrtUlmüşlerdir. lnr;iliz ileri 
unsurlnn Libyadn çok müt un bir 
İtaly31). Ussu olnn Tobruk' tan 20 
mil (37 kilometre)) mesafe.le bu· 
lunmaktnc'ırlar. 

ESiRLERİN 1'Y,ŞF~I 
l.ondro, 17 (A. A.) - B B. C: 
Garp çölünde lnı;il z ilerı hare. 

Utmı takip eden bir muh3bir 
mü§nhedelerini bildiriyor. Muhabir 
çölde Libyalı esirler ile dolu bir 
İtaljan kampma ra.slıımıştır •• Bu
r~daki esirler ~jmürde k:y:ıfet, 
b.tap ve meyus hnllerile h crltcshl 
~~rlııımetini celbcdlyorlardı. Üç 
gun aç ve susuz kalmııılardı. Ayni 
muhabir, biraz ötede çok iyi gt· 
yin.m~. ka.nnlıırı tok 8COO ltaly~ 
esiri ile dolu ba.,kıı bir kampa rae. 
lanuşlır. Bu ltnlyn.n esirler, s·~
ra içerek gUU\şUyorlnrdı. Bu, 1. 
talyanlann yerHlere kargı ne ka
dar fıırkh muamele yaptıldıırını 

gösterir. 
Mı::ha.blr İtalyanlıı.rm Sldi • B::ı.r. 

ranlyi tekmil teçht:atile bırnkt.hl

iannt, depoların petrol ve mazoL 
la dolu olduğunu görmUştUr. 

İnglıLzlor, ınıdJ J"rf uarekcUe
rinde İtalyanlardan zaptotmiş ol. 
duklan kamyonlan ve teçhlzatı 
kullanıyorlar. Sidi - Bnrraııi 1ngi· 
liz donruınıMırun bombıırdunrun ne 
ticesinde bir harabeye dönmllştUr. 

KUM FIRTINASl?'lDAN 
SONRA YAGllUB 

Londra, 16 (A.A.) - Hoy er: Lon. 

dara askeri nıahfillerlndcn öğrcnlld ·• 
ğlne göre, lng1Uz kuvveUerl, halen 
Sollum, Bnrdia ve Capuzzo clvarlarm· 
da muharebe etmektedir. l{um fırtı. 

nasını yağmur latlhW etmlt;tlr. Bu 
hal, rulyeU fenalagtırmnkta ve ııcrııL 
ti güçleştirmektedir. 

INGtLtZ TEBLtG1 
Knhlre, 16 tA.A.J - ı...0u.z umumi 

k!ırargtıııı tarafmdnn neşredilen blı 

te bllğdo bir lnglliz Deri kuvveUerlnln 
Libya hududunu gcçtıklerl ve muhr . 
rcbenln §imdi orada. devam eU.ıği kay 
dedılmektt,dlr. 

Tebliğde Sollunı clvo.rmda dUşma. 
nın henUz mlıstahkem mevkiler işgal 
ettiği ll~ve cdllmekt.edir. Havanın fe. 
nalığı ~• havı §llrUan rUyete man .. 
dlr. 

Sudan hududunda 1ngiFz kc§l.f 
kolları dün yeni muvaffakıyetler 
elde etmi§lcrdir. 

DOXAN.lllANIN P AL1l'ET1 
Jtahirc, 16 (A. A.) - Diln bil. 

tUn gece uonnnma sahil boyunca 
dilşman mevzilerlni obU.s yağmu
runa tut.muştur. ltalya.nlar ş'ddcU~ 
kara hUcumun.n daya.nabilm(-k için 
mUdafoa mevzilerini bu bomba.r. 
dnnan altında tahkime çalı;µyor
lar. İngiliz harckfı.tmm devamlı 
muvnff:ıkıyetl bUytlk bir kımıı iti· 
b:ırile donnnmıı, hava km·vc tlcri 
ve ordu arasında.ki tnm iş l;cra • 
berliği snyestnde teinin cdilmcit
tedir. 

lTALYı\N TEBL1Gt 
halynrla. lllr nınlınl, JG (A. A.) 

- İto.lynn orduları umumi knrar. 
gS.hııun 192 numıı.r lı tebliği: 

Blngnzidc hudut mmtakn.sında 
dilşman kuvvetlerinin tazyiki de • 
vam etmektedir. Tayyareler-miz 
düşmnnm zırhlı tcı;:ckkUllerlnl 
bomb:ırdnnan ederek bunlnn ağı. 
zayiata uğratmqılnrdrr. 

Yunan cephesinde dü:;ma.nın ye· 
nlden yaptığı taarruzlar tardtldiL 
miutir. Crey:ın cdon çc tln muhn
rcb:::kr csnasmdn her ilii taraf da 
mnh3Us za~in.ta uğrnm!Ştır. 

Ş~l:i Afrfüadn düşmanın Ae.aaJ.ı 
üzerine yaptığı b r hava altım 

n"'t'ceein:ic Eıchrin bazı binaları 
hasara uğramı5Lır. 

)'ııtı:ım~cto. olılnğuniliın b:ılı.s~d er- ot 

'İ>"D l>!z Alm::.nyıınr.ı scn·et , e re.. (:E:ı.5 b •• ""nfı 1 nc~ldc) 
fohmı h tırlntmı~"":!ı. Şlmdi Al. vctb rinizin bu der c~ n:ot rı-e 
man r:ı.(]yosu l!Jtlt"ri te!rzlp, bizi olmn::ıı idi. Ad terl rimiz i~i h r. 
tascım cdlyor! b~W. 17 ~n .. tr.rıklannı~a mu -

:f.:: =.~ vem~t cttil~r. F',,Jı:a.t mıtral ıo'! 
l'in Abn !l h •1 ve el bombal:ı.rile 12 to:ı.lu~ 

l 
~ u.n rn yosu .. ~ %.vı:. · • ı tanklarmmı l·:ır .ı n e ya.p"bilir. 

\'c •• yor: 1 •• ? 
"~ı n- . craı . .. 

•. :' ı. r.· :ı~'}nl ih • Sabri Pn,~~ 1 Huhabir görti"mc hııkl·ı da1ti 
oldürlilmesı:ule lmıl:ı.ntl:ın 7."hır ynzız·nı fiÖYl~ b'tirrr. : t cdir : 
d:ıh:ı. C\'Yel tn<;llı m"tbcat nt~,-.ı "- Bu cözlcrdrn sonrıı: g ·n~· 

\'n ıt:'.."lyle Mı rr h:ırlci3<' n"1.:-r· rol derin bir teet"Ür~ kanıl lı v. 
tlnd"'ld l\!mrh bir mütercim gUneşten ynnmııı ohn yüzünd ,, 
Uz rinde tecritbe ctlilmi , mstbo:ı.t j göz yaşltı.rı akmrğn bı. ladı •• 
ı: "~ nezdinde bir lulhve lçPn - - , ---.--~ fi' 

b.ı r.ı mur d"rh:ıl ölınüc;ttir. :Su 

ı HabeşistandB 
·taıvanlar 

fena vaziyette 
Yiyecek ve mühiaıın't • 

alamadıklar1 gibi ayakla~ 
ka >İlelerle de uğratın' ),t 

mecburiyetinde bulunuyor 

.:. 

• ) 
Bir hükümel darbesi 

_vapars:tk i·· başına geçip 

Şimdiye kadar yardım g örcmeciiğinden ancak 
31, kabiliyetlerinin üstünde mükellefiyet tahmil 
edil=i.iğinden de sadece iki ~ikayet vaki olmu§tur. 

ıngilleı ege 
lıarp ilan 
edecekmiş! 

~ a :&ız n ya n , ! ssa üyl rde 
a a e 'r v fa alı e ilde 

devam eliıy 
Anlctu11, 17 (llu US!) llUyUk ve mentaatıerden ıa.ytkile ~tlfadc et· 

r Ie 
ll ı let Meclisinin dllııltU toplantısında ınl)enll!r kul:ı.)lıı.l& mllracnat eu1)". 
d:ılıllı)C veklll Faik öztrnk, asl<er a tar \'C müracaat edecek yer bulabı 

llekrlne yıırdım ııekll haltkındn Mo.nı Uyorlaı-. B.ze yapılan bu mllıacaatla
sa mebusu Re..lk lncenln suııı takrt· 1 rın adedine bakarak nnlıyorıtz kt, ya. 
rlne cevap verml;;tir. pılacak yardım!Ar yapılablılyor. .B • .. 

Berne, 16 ( A. A.) _ Vi,ic'!~n Dahiliye vek'li, ask~r allel~rlne nun bil!ıasııa köylerde olanmdan daha 
bildirildi~ne g öre , Fransız na. yardıın l<eyfiyctıuc rııUtcaımı oı:uı çok meomnunu~. 
7.rlnr heyeti, b.ı . a jnh mareal lmnunl hWtUmlcri olrnmug, ~nra bu Bu izahattan sonm takrir snlllbl 

P t 
•. · t 'nd t l hUh."ilmler da iresinde yapılan hıız:rlık kUrsUye ,..clerek dahiliye veklllne 

e en ın rıyase ı e op an."nJ'" · • e 
tıT · lan cll:rec. rd, :r:ırd.;m i lerlnln kuy te~e!<kUr etro~tir • 

iIALÜMAT VERİLMİYOR 1 !erde dıı.hlı mUaa;;ir ve !a)dıı.lı §Ckilde 
cereyan etuğlni, a:ıCD.k §ehirlerde 

Vi~i, 16 ( A. A.) - Nazırlar 

1 

bazı mUşkUllcr arzetUğint aöyllyerek 
meclisi bugün bir toplantı yap. bunlan şöyle anlatmıııtır: 
mıştır. "-BUhaS:ıa büyük §ChJrlerde muhte 

Dahiliye nazırı gazetecilerle Uf semtlerde btr defa malı kudıet ıu. 
yaptığı beyanatta bu bapta hiç 1 barlyle bUyUk t.ahaıur göstermektr. 
bir sey söyliyemiycccğini bil. <lirler. Bazı &cmUer daha zengin, ba 
dirmi!'ltir. zı scmU:)r daha fakir. Bunn m~kabll 

KOMPLO ruılıerc gidenlerın nisbcU birine naza.. 
Loııdra, 16 ( A.A.) _ Dai.J raı:ı diı;erlnlnki daha mUsalt değildir 

Sketch gazetesinin bildirdiğine !<"azla olarak t'aklr semtlerde yıırclıma 
?,Öre, LaYa.l, Pctenin yerine geç· muhtaç olan nııeıer daha fazladır. 
mek ve onu mU..."'temlel·elcre •ı. Zengin semtlerde bu kabil aileler da
mumi vali olarak göndermek ha azdır. Bunun tabı! nctıccsi ola.ak 
ic;in bir p18.n haztrlamıı:ı bulu fakirlere daha ağır mUkellertyetler 
nuyordu. dUşUyor. Zenginlere d:ıha hnfıC. ·rat 

Fakat. polis prefüsi J :ıgeru.. bllcat bize bu m3hzuru gösterdiği za. 
ntt -ıır--· u· ... ~ .. L • • ı- .. · ... Pil'r~ct mnn çarelerini aradık. Evvel~ ııchlr 
darbcdnin Noc1c1e yap~lmnsı ve kasabalarda vnzi!elerin mahalle 
takarrür etm!şti. Lavnl k&bine- heyeti ihtlyarlye1crı taratındıı.n gö • 
sine al'tY.ı.y Delo. Rok ile Doriot dU:1llmestne 1mltı1n bulamadık. ÇUn. 
nun girmeleri de mukarrer bu· kU zaten heyeti ihtiyariye diye bir 
Iunuvordu. Lar-ıJeronmı dosyn. §ey kalmadı. l'Juhtarlıklar ilga edt· 
sında Lavali c:ı.raia-:ı.ın gönd~· lince, onun neıceı tabliyesi otamk da 
rebi!ecclt vcsikalan mevcut ru- ihtiyar heyetleri Ilga edildi. Şu hal. 
lunduğu zanııcdilmcl;tcdir. de bız ııehlr ve ltasabalardakt belce . 

yeteri bUUin bunların yerine kaim 
TEYlT !arzettlk. Şehir ve kasabalan birer 

Ziirih, 16 ( A.A.) - La Sui&e ktil olarak kabul 1.1ttık. Kcndı lı;Je 
gazetesinin Vlşi muho.biri, La· rinde bulunun muhUıcı muavenet aa.. 
valin tevkif edilmiş o\luğunu kor aılclcrlnc topyelt n olarn1< yut. 

tevit cd""cek vaziyette olduğunu dım edeceklerdir dedik. Evveıa oo . .. 
bildirmekte vo Lavalin Auverg le bir tebligat yaptık. Bunu tatbi 
nede Chateldon'daki malikane. ke başladılar. Biraz sonra usul nok.

1 
sinde polis n<?:ı:arcti altında bu· taamdan Gn bunun biraz daha t.aıızL 
lunm?.k mecburiyetinde olduğll · mine lüzum gl>rdUk. Bunu da bir tr. 
nıı ıı:. .. ,.. ptf"t>}ttccHr. limatname ılo truız1m etmek yolun• 

NEVYORKTA ALINAN girdik. Bu tnllmatname icra vekU· 
TAFSİLAT lerl heyetince tasdik ed1ldl ve 6 Ey· 

Nevvor7c, LG ( A.A.) - Tn...s: ıuı ı9to tıırllılı resmi gazete4e UAn 
Üni~ Press ve Asscciatcd edildi. Buna göre topla.nan yardnnıc 

Press Amerikan aj:ı.nslı\rmm tevcllnde takıp edilen usuı &ıudur: ıtcn 
f ... ,.;,....,. ... ,.'h~· ·-·~- · · .. ,...,,,,,.di. cUıerini yard.-mn ı:.1ubtaç tel!kki eden 

ğine göre. Lava1, 13 lt&ıu. 
nucvvcl n nzırlnr hA··eti 1,.timaı
m m"k:ıJdp. Franct·~ polisi tn
r~f.,.,"lnn tev1df ec ilmiP.ti.-. 

S:ılühivcttnr ma..hfillerden atı 
nan mn!ftmata h:tinnden Ame
ril-ıı.n. ai"W1Pn muhnblrleri, 
d:ı..lıiliye mı.znı Pevrouton ve 
diğcr!crinin Lava.li Pariste 

.. t'l.'d l bir hUhU.mct lrnrr.1n.k 
ve Ji'rnn .. "vı tr-ı't""reve karşı 
h "rb'.! :;n '-ı:ıc.k tc~:>1:;~ :.:_ ·· i'z it· 
han"\ etti dC'rirJ ya.zmal..tı.dırlnr. 

\1nit~d Pr ,,:"' Vi :den aldı
r b:r hn 1-. ...,.,..e :--··,,. , Ti',..._ , . .... hü· 
kfımeti, Laval'in hUkfunetten 

.an, ar~: ;ı.. 

da vanılan tediluttan ve !on 
hc.dirıe'er hrıltkında.ki di~cr me· 
Ec1ekrden bahsetmelerini me
~~l''cmi ... tir. 

lSPANYOL 0ı\ZETELERİ1 m 
GÖRE 

Mrıdrid, 11 (A.A.) - B. B. C. 
Is-... ··ol gazeteleri. T wtı.l'in 
de~<;tirilıne~iı::e b:.ivl.ik bir ohem 
miv~t n+fctnıcktedlrkr. 

aileler bcletllyelere veyıı gubelerlne, 
köylerde <le muhtarlara ve Uıtl.)ar he. 
yetıerlne ınUracaat ederler, truıkikat 

neUceı;lnde bunların yardıma muhw.ç 
oldukları teocyyun eı.lerae ltenıJılcrine 

her ay yardım vapılır ve bordroya gı. 
rerler. 
Şimdiye kadar bUtllıı memlekettı> 

kendilerine yardım yııpılmadı~cudan 

veya yapılan yardımm azlığından do 
layı dogrtıdan doğruya veJa. vasıta 

Ue bize ynp"an §ıkAyeUerln aa~ .. ı 31 
dir. Bunların hepsi takip edllmı.§ ve 
lçlerlndeD yardıma muhtaç olan aile
lere yardımlar yapılml§tır. Mllkellef. 
ter noktal nazarından adalete ne dl'. 
receye kadar riayet edlldlğl lteyfiye 
U de bize gelen mllracaaUara göre öl 
çıilmektedır. Şimdi,,e kadar vaki olan 
şikı1yetıer, blrlsl şifahi ve bllvasıtıı 

ve diğeri talırm ve doğrudan doğru. 
ya olmıık Uzcrc ikiden ibarettir. Ya.. 
ııi kablllyetıerlnın Ustünae kendileri· 
ne mükclldıyet tahmil edildtğind'ın 
§lk~yct eden şimdiye kadar iki ki~! 
olmu~tur. Şimdiye kndar tatbtk'\tt.zı 
mcmnunl)·etıe gördUğtlmUze g3re, ka.. 
nunlarm ltcndl.13rlnc temin etti.fi tıak 

Çukur ovada 

Pe ı e ·em·r 
mader.·ar · 
b1 ! ndu 

Ankaradan alınan m:ı.lftmnta 
göre, Çukurova bölgesinde .ı. 
zun zamandanberi t~dki1:lerde 
bul :ınan maden tcdkik ve arama 
enstitüsünün mUtclıasmsları A
danaya bağlı Feke lıazıısmın, 
Enders ve Kizt>mit mcvkilcrimle, 
Menge köyünde, Yenihacılar kö. 
yünde, Görüme mevki\nde. Sa.. 
im beyli kazaLlna b:ığh Faraş 

köyünde, l'iryaki köyünde de. 
mir madenleri bulunduğunu t t !· 

bit etmiştir. 
J{ozan Jmz:ısının Ç~t~koluk de 

resinde de zengin petrol ve o~~ 
maniyenin Karatavuklar m vki
indc de bo1 krom cevheri bulun. 
mu§tur. B~ madenlere aid ha
ritalar Adana valiliğine gelmiş 
ve bu mmtakalann ehemmiyet. 
le muh:ıfamsı bildirilmiştir. 

1 talyan radyosunun 
ti:irafı: 

1 
Lon:lra, 17 (A.A.J - Dün akıarn 

İtalyan radyo:;u, lng iltcrcnin YunnniB 
tana yn;>mı~ olduğu ani yardımdan 

do~ayı İtalyan yüksek kumanda he· 
yetinin Ş!lşkml:ğn uğramış oldu(l'unu 
ıtlrnf etmiştir. 

Spiker 1telynnm yalnız Yunanlılar 
la değil, fakat hem \"unnnlılar \'O hem 
de Inglllzlerle harp etmil} olduklaı"Inı 
ı..abata çalıştlktruı sonra, harp başla· 
dığl zaman tnglllzlerln bu kadar yar
dım edecekleri dU~Untllmeml§ oldu· 
ğunu mı.ve cylcml;,tlr. 

İstanbul ve lzmir 
'l\caret mCd · rıerl 

(i!~t 
• 

Ankaradan bildirildiğine gö. 
re, l:&taııhul mıntaka ticaret mü
dürlüğüne sıfoık Bertin ticaret 
ata:;cmiz Sait Rauf ~r. Iz. 
mir mmtalm ticaret mUdUrlüğil. 
ne de Tkaret Vekaleti m~vir. 
!erinden Nejad Aytaman tayin 

"E: " r.i=utE!T'.m Irrlin ıru~ 
h'l'fr:, Eerlin!n r "lab;r t1i T"'"r· 
fil' :?rinAe Laval'in uz<' ·ln --t·nl. 
m<>'"l hı ..... •unda mu+n1~ ı l::cvan 
etme'rten rekinildi.ir:i 'bildir. 
fn" 1{me'.t edir. Hub "-l;r li'rnn21z 
ka1l·nesind n1d d:?;pr;iJ:liC:<in Fran. 
ı::·z - Alman mi'rı" ""''"ıtı \i .. .,riıı. 
el:- <'f'-1t bti~i.ilt t~ir1r '"i görülcce. 
irini ilave ctmcktr-d~r. 

s K , "'dilmiştir. 

FI ANDEN HASTA 
V:~:. 77 ( A. A.) - B. B. C 

Yeni hariciye mlz n Flanderc 
n~zl"d n muztariptir. 
- - -----

ıılncmsuıda 

Cevlw.h\dfl bir progrwn: 
tSTANDULt>A tLli DEFA 

Maliye vekaletine 
memur alınacak 

Maliye vekC\lell kadrosunda birçok 
:nlınbnller olduğundan veklUet m~rkez 
eşkilfltınn almaca.k b\ı meınurl&r lçln 

.>UyUk bir lmUha.n açılmasına kanır 

\ crilmi§tlr. Bu imtihana yalnız lise 

, . 
Memleketı 

tahliqe 
etmeleri 

muhtemel I 
-· Londra, 16 (A. A.) - Jl)I ~· 

niyetli kayna.klardıuı LoodzW~tJI'' 
len haberle.re nazaran H~ te o' 
lılnr A!rikıı.da cereyıın euncJı. S)ıl 
lan harekatı bUyUk btr a.aP_,; 
Wdp ctm<!ktedlrler. ttal~ 
kaıııı d.ahnl iaya.n haUnde ~· 
Il~~tanlılar, İngilizlerin iP' " 
dnki muvaffakıyetlerinden .,,, u&"' 
paratorları Ha.ile Self!ae'tUn Jı~, 
ta bulunmasm.da.n fcvtnJAdt 
ret almaktnd;r. . L~Jf 

Habc~lıstand.an gelen ~'# 
göre, İtalyanlar yiyecek ~ • 
hlınmat alamadıkl&n gl>i, ıı; ~ 
im- arMrnda vukubulan bS.~tı ' 
de mütern~ıdiyen b;'a~ edi}1ıt 
dlr. ~ 

Habc~i..stan bankasmm Jıl ~ 
slllerinden bh i olup ıı~· 
en iyi tanıyan A lTUpal1lıı.r ,iti' 
d<l bulunM Comar şunltırl 
mlştir: I ;J 

•:_ Hacheşist.ıuıdn habe-.-ıer ~r.. 
ça,buk yayılır. Hıı.bcş•otanlıJıi.1' ~ 
ta havada.rı koku alrrlıı.r. Jl~ 
de Ha.flf.Selnse hudutta oJd f"~ 
bilcllrmek j(;in loop ede1l ~ 
yapmıştır. Sıwi.nçli gi\nl~ ~ 
lr.ştığı anlaşılıyor. lt.aJyaD ~ 
zonlarmda müşahede edUell ~· 
kUn 'Dğün istikb:'ı.lj karantıı tıf:.p 
m,.lerlnd <>n ilffl gP!mek~ " 
nu hcrltes anlıyor., tal~ 

En eon gelen haberler. 1 ~,.. 
!arın en kı~ bir müddet ı et r 
d:ı H:ıb~istanı tahliyeye ~~. 
dilmi.~ olduklarmı blld1nt1~ 

indistarıtfl 
harp 

gayretler ne 
ışt rakı 

Şimdiye kadar 1 ~ti 
milyon n§ek, 400 d. 

gülle gönderil l t. 
?-•n 

Kalld.ita 16; (A. A.) - l ~"' 
tehid ticaret odaları unıu~ e 
ydi içtimaındn. bir nutoıı: ~ıJll 
den Hindistan umuıni ;,,P'' 
Lord J.,iniitgov BritanYB- ıd;Jr' 
ratorluğunun giri§miş 0 r.. fC' 
mücadeleye Hindi&tanı~. 11

111cfC 
kikle iştirak edebilccegı 
lesini tedkik etmi~Ur. . )re 1" 

Lord, Hindistanın oiJllCl~cP e• 
dara lngiltereye 120 rnil~cııı:-ııl· 
şek, muhtelif çapta .~0 l< ~) 
muş 400.000 giille ile bllyU ~·e· 
tarda infifük maddesi. ~ IC' 
kumaş, elbire, çadır \'C ,,ı;-;ıe
vazım vermiş olduğunı.ı 

. t' ~ mı~ ır. edc11 
Siyasi vaziyete ıemas ıl~ 

mumi vali, Hind kongre Jl e ~ 
tarafından terviç edileJl .; 01~11 
riçde iyi anlaşılama.sıı:eııl< uııdcfl 
bir hareketin mevcudıY'e w""' 
~efle bahsetmiştir. Fi1::rı aı1< 
Hind partisi zimarnd,ı' ııı ;d"' 
taraft!ın İngilizleri, :tın;t' ~ ~ fı 
meei r:- cs,,lı.::-"-.lc h1ç t ~f' 
müşkülata maruz bıt .. p-rJ'I 
caklannı alenen ilin e(i .. l>_fv 
diğer taraftan ınenfi ın~Jl Jıl' 
met siyasetlerine iuıtlssl ıı:ıtl> 
gilt<>reye insanca ve patn~e t'
yardımı yn~ıln·~,cn.lill ~p dtıf• 
siye etmek hakkını iste,.. 
maktadırlar. ~ 

.... ~ıu---•sf la Tlf ld,e 
arasmda ort• 

arııeıerı 1.ccrUb::mln rnm-affakıycti rınl.:ı!::l

dıktan sonm, Mısır parlflmentos _ 

nnn bannda Sıı.brl Pqanm ~ -i 
bir fincan lmm içine de ayni ~c. 

• ~ehnıde 
• hafı 

.. rkıı;mıı ve Buıı.u':lWl oere,-:ın c. 
•n bir en uıılul< filmi: A&yanm «>• 

.up (!11 korlrunç d3~1an 1 d-... 

lr tayynnı lı,:fnde &"eçeıl öWJ\ 
MÜCADELE t 

LAVETEN: 

rne:cunı:ı.n kabul edilecek ve imUhsıı· 
d3 muvaffak olanlann bııremdc 12 in· 
el dereceye kadar ta;ı; inleri yapılacak· 
tır. 

o.• ıfill 
Loıuın, l'f (A.A.) - u;B- ..ı>Uf-' 

iklncikAııunun dlata.n Ue Türkiye ıı:raşroda ,,, 
yediıılnde yapılacaktır. Gene maliye terlerinln ııigorta t&rifu! diln t.ır• 
vekll.leti merkez te~killtı için daktl· d& b~blt edilerek llAD cdllıııi~ t ıı~ 

lmtlhım Ankıımıb 

bir konmuş '\'C abrl Pa buncbn 

1 
sonra maltmı tııt"Lda. hlrdenblre öl· 

mUt;tUr.,. 
H seyln t YALCIN 

tedlY4 ı 
lolar nlrnacalttı.r. Bu dr.lttilolar için de Türk • tngl.li% ttcaret ve t rıf• 
ı ;o; il<l~ctuwuu~ bLr imUll.w yapıla· I l8fmL.oın'll nct!~·t <>)lı,...ı 1 

u " 

m~~P:~::ı:illi'.difZi~ll':iP:-4~~ ı caklır. ucv:ı: oııırak yaptlrnUJ(u. 

PAl'RO?'\Ulll KOCAM 
'LA u-:OETTE COLCEI?.l' -

i'IIBL\"YN DOUGLAS 
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Araştırmalar 

a ur 
yesın 

·ıe i almak için şemsi
rehim bırakan kaşif 

~UgUnw harp sa.nayiinin en çok tanındı, çünkil i~başı gözi.IDU 
~:dıgı maddeler arasında. ! kendisinden ayırır ayırmaz der .. 
R Ur l ve demirden sonra lastik hal lfı.stik parçaları üzerinde 
~ ·Lastiğin menşci Antil a.. tecrübeler yapmağa çalışıyordu. 
)a atıdır. Bir ağacın Uzerinde Hatta bu yüzden t<'k bir hücre. 
eılılan yarıklardan akıtılarak de hapsedildi vR r.olı At::.ı .e.::1ar 

edilir. yaşadı. 

!ot Lastik ilk defa bulunduğu va .. 
~nun bu kadar mühim bir 
~ e olacağı hi~ te tnhmin e .. 
le § değildi. O vnkıt tamamly. 
tı~llltışak bir madde olan ıas .. 
laı, ~ kurşun knl.::m yazı .. 
bu nı ~ilmek için istifade edile. 
~ı zannediliyordu. 
h~ği çok kıym..,<>Ui bir meta, 
~ nde ıncdenılyet rucmJne hedi. 
.\ın eQen Şarl Gudyer isminde bir 

~tlkalıdır. 

!.et &rı hayata nındenden ufak 
eıt ev eşyası yapan bir fah .. 

~açmakla ~lam~tır. leleri 
b~ ç~ iyi gidiyardu. Belki mü .. 
ao~inl ibüyUte'bilecek ve 

011 IUıda zengin olacaktı. Fakat 
ttıı llıl aklı lbir noktaya sapla:ı .. 
~~· kalmıştı. Lastiği sertleştir .. 
ta ~ "e bu suretle lfı.stikten bir Gudyer hari:ha.roden çıktık. 
A~ eşya. yapmak iırtiyordu. 1 tan sonra hnpınhanede el eme. 

b:"'Ilt i§lni gUcUnU bmı.lonrıı. ğinden biriktirdiği para ile bir 
U1-ıL ..,.., d' ~-';~ gayretini tecriibelerine ilkkı:ı.u açtı, burada kışm yağ .. 
~1e . §ti. Bu uğraşma. Gudyer'in murdan ayak knplarıru muhafa. 
~nı bo~u, dağ kadar borca za için yaptığı lastikleri satma... 
~ • fabrikt.SI ve satış mağa.. ğa. başladı. O kış işi fyi gitti. 
ııı~kapandı. Hileli iflas suçiyle . Fakat yaz geUnce dükkanda.ki 
Uç eıneye kadar sUrUklendi ve lastikler ta.hammill edilmiyecek 
~ne hapse mahkWn olarak pis bir koku neşretmeğe b~la. 

0 
da. hapirl.1amye girdi. 1 dı. Komşular şikayet ettiler. Be. 

baııe tarihlerde Amerika ha.pis.. lediye Gudyer'in sermayesini 
tııaııletlnde mnhkfunla.rm çalış.. teşkil eden lastikleri denim 
~ nıeoburl tutuluyordu. Gud.. a.ttı. 
~l 'tenekecilik filerlle m~ Gudyer bu Bu.retle Şteyin §eh. 
ba.ı:ı 1 hlccburf ~utuluyord.u. Gud. r~de beş parasız kaltnı§tr. Ce .. 
~anede kotU blr i§Çı olarak bmde Nevyorka gidecek bilet 

~u 
'·~!~ Yok ki bu J;M~ lmlar tpt Jıın•nl~.,ıımp tlv•rln,. kttırlnılE-n b!rlnJ 
~it~~ fllklr dc~Udlr. Bu ttsml ç--!c ;n Am"ıil.:ılı fotol',rrafçr tıUyllk 
)' '1akn. uyıındı~trr. ltnl n1 1 y qı ~ ı ~ey bir hileden b:ışkn lıtr 
)"t~:''ildir. Rcsıııln n sıl t.clı.i.Hliğlnl ilğr~mnck lst lyorsanu 7 lncl 
~akı n'SlllO bnlwuzl 

parası bile kalmamıştı. 
1836 yılının yağmurlu bir sa. 

bahmda biricik eerveti olan 
şemsiyeyi iskeledeki bilet gişe .. 
sine emanet bırakarak aldığı 
bir biletle kapağı Nevyorka dar 
attı. 

Gudyer Nevyarka gelince mu. 
vakkat bir zaman için 11...tıtik 
işini bıraktı. Arka.d~larmds:ı.n 
ödünç aldığı bir miktar para ile 
dokumacılığa başladı. Da.ha çok 
iş ya{.lcıbilmek için dokumadan 
anlayan lbir kız ile evlendi. Aile.. 
nin geçim du~u blraa dUze. 
lince inaü;t k!§ii ytne lbtik igi. 
ne devam etti . 

U.stiği kireçli suda '<aynata. 
rak biraz eertleştirdt, bu .11.11'etle 
lastikten sofra örlilleri YB.t·~a. 
ğa muvaffak oldu. 1.ei birdt.. \. 
bire parladı. Lbtlk eofra 5rtU. 
leri moda. olmuştu. Fakat bu ye. 
nl ve cicili bicili örtUlerl kullan ... 
mağa başlayanlar bu örtülerin 
sirke, limon gibi elql maddeler 
ile temas ettiği va.kıt eriyip ak. 
tığını gördüler. Nevyork halkı 
Gudyer'in dUkklnma. hücum et. 
ti. Polisin mUdahalesile dellkanb 
hayatını güç kurtardı, fakat 
bütün sermayesi bir defa daha 
mahvolmuş ve zavallı adam yine 
beş paraaız sokakta. kalmı§tt. 

Gudyer evinde içerisi erlmlt 
lastikle dolu bir kaç çay fincanı 
müstesna olmak il1.ere bUtUn eY 

eşyasını sattı ve yine arkadqla.. 
rından yardım istedi. 
Arkadaştan bu inatçı adama. 

deli gözile bakıyorlar. aldığı 
parayı lastik uğrund& mahvet. 
tiği için hayatmı ve aile!ini dil.. 
şünmemekle itham ediyorlardı. 

Bu delinin eUne artık para ve1" .. 
meğe cesaret edemedikleri için 
kömür. un ve buna. benzeyen 
yardımlarda bulunuyordu. 

Gudyer kireçten sonra kükUr. 
tü tecrübe etti. KUkürtte karııı. 
tırılan lastik ince tabakalar ha. 
linde kullanılıyordu. Gudyer gil.. 
zel renkli l8..<1tik torbalar yaptı. 
Fakat bu torbalar, güneş v m .. 
cağı görür gönnez eriyip akı. 

yordu. 
Gudyer kartSl ve çocuklarite 

beraber tam bir !lef alet içeri.. 
sinde idi. Fakat inadını bırak. 
m:ı.dr. ''Ya devlet başa.. ya kuz.. 
gun leşe" diyerek u~tn 
devam etti. 
Gudyer 1841 de lastik ve kükürt 
balitasmm 270 derecede eridik. 
i;fn sonra tekrar dondunılursa 

sıcak ve soğuktan aynı derece .. 
de miitee.ssir olduğunu meydana 
srkarm~t. Bunu keşfettikten 
sonra kendi.!d ve ailesi efradı ic:in 
lastik başlıklar yaptr. 'F'Jkat 
Nevyorkta. halkın artık llstik 
eşyaya itimadı kahnamı§tı. Bu 
yeni lastikler halk arasmda bir 
o.lav me,-zuu oldu hatta "sokak. 
tı:tlfuıtik ceketli, ~as~lk yelekli, 
pa pucu ve OO{}lığı l!l;tikten fa.. 
kat cebinde meteliği olmayan 
bir adama. ras~eli~iz bu Şart 
Gudyer'dir." Cümlesi adeti bir 
bilmece. ata. sözU oldu. 

Fa.kat Gudyer'in bu &on keşfi 
yürüdü. IAstik ayakka.bılann. 
sofra örtülerinin, t<mba.larm ar. • • 

kasmdanl!stik yatakıar.yutık • . Uç metre kumaşla 
lar, cankurtaran sandallan ya.. . 
pııdı. Artık tali ke.t't olarak yaln iZ 2 0 sanıyede 
Gudyer'e gtUmU!J. zavallı .adam 

zengin olmuştu. M an k en ·ı ne 
Bu kadar kat'f ve mühim bir 

n_eu~.ye rnlrınen bir gün ge~ip te Elbe se yapan 
lastığin muayyen eartlar ıçeri.. ' 
sinde demir, çelik, bakrr, ağaç, adam 
kreele, pamuklu bez ve ipek ye .. 
rıni tutacağrnı aUşnnemiyordu. Birkaç ğ1te e b r 
Hatta biz.zat Gudyer bile Iiistiği Stl 
araba ve otomobil tekerlekleri 
imalinde kullanmağı dll§Uneme. giy irme te i. 
ml§tt. Ancn.k ı845 yı1maa Rober HUnerını bu resimlerde 
Tomson isminde btr İngiliz lls.. Ö b 
tik tekerleği tahakkuk sahnınna g re nırsınız 

• AmcıiklUllll en mcııhur a ı 1 • • 

1 
çıkarabıldl. I do.n biri, §Uphcalz k1 Al!Ol\$ DQrje"dlr. 

M. Bilgin Bu ut. kadml&n, &lclAde Ug met.re 

ı.umn§ btr 1•nı; iğne, bfr 1ft.stlktc ytrm' 
S<'\1\lye lçtnde giydirmektedir. 

UUnerinl blr çok filmlerde g6stcr. 
dili gibi Nevyork dünya. sergisinde 
be§ )'Uz biD ki&d taralmdı:ı.n a yredl.I· 

m,ştlr. 

Resl~'ler, kcndlıılntll lifr ~u!!1fi 
c.n.nı ı::t:ıtu:ne!tt~ı!t•. 

Unuuneyın :.:~ tııı i:l cuı ,ı.-ıat • · 
Al)'~ b1Urn..kt.cdlr. 
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Sanatkar Çalyapin 
nasıl yetişmişti? 

.) 

1883 eenesinde Fedor Çalyapin l serinin mUracıı.tı sıro.suıda bir o · ı Kızlannı çok severdi. Pariste bu 
on yaşındaydı ve Rusyada Kazan. perct kumpanynsının müclüriinr lunduğu 7,3.manbr, çocuklarını ya
da bu.!Mnuyordu. Babll.'11 mf!mur - başvurdu. E;nıinin dinlenmesine nında görmek h•terdi. Yekpare 
du. Manşllll ayın yirmls.inde aldı. karar verdı. Çalyapinin sesi ve tn. gümil3tcn takunlarla örtülü ye _ 
ğl için her aym yirmisinden otu • gannicit kı bil~isi ;::-ayrikfıfi s:ı.~;J · mek mn.."Ul.sı. en büyükleri Lidya· 
zuna. kadar sarhoş yaşardı. Böyle dığı için iş<ı arkada<jı nluıdı. Bu a· yı, Bor!'i, Manayı, Uarinayı, hat_ 
sarhoş olduğu bir gün yüzü hoşu- cJnmın ismi Maksim Gorkidir. tıi btı;_'Ün on &ek"z yaşında. olan 
na gı.·tmıyen bir yabancıya yak • ! "be'"'~Jc" B t c t ı Çalyapin ser~tir,~ttrn. sergüzPş. ""' Myayı e ra ma op ar -
laştı. Neı.a.ketle selii.m.ladıktan son le atlı~·arak R;ıküyc grldi. ParR - dı. 
ra cemilekiırane bir lisanla konuş. ı B' .. .. · s17J1kt.an pard(;siisUnil sattığ ı için, ır gun, kuçiık ?.farlnanm ı,:enf!· 
mrya baı:;ladı. Yabancı ô<>nunda: · · 
•'Ne istiyorsunuz?,, diye sordu. 

yırtık elbi:.:ıeli fnc;qn,nrla dolu bir ~ını tutmuı,, ve giilcrek: 

Fedorun baba.cır: 
İ7,be meyhanr:ı e gitti. Or&da Bo -

ğıız toklııt;:ın'I .... ' ''J 

- Gözlerin.izin nıçın domuz 1 ba~latlı. Bir g .. n. 
gözlerine benzedjğini ö.!h"enmek is-

gt ce l:arardığl 

tiyorum • diye cevap verdi. 

Yumruklar biribirini ta.kip etti. 
Çalyapin evine, göı:leri şişmiş, el· 
biseleri parçalanmış bir halde dön 
dil. Karrsı ile oğlunu, lıareket11iz 

kalmcaya kadar dövdü. Küçük 
Çnlynpin sonra, yere oturdu ve 
kendi !ICSİ değilmiş gibi, kadm ~
sine benzjyen yüluıek b.r soslo 
sarkı söylemi.re basladı .• \henk -
Ieştirdiği sözlerin. dünyanın hiç _ 

bir lisanımla manası yoktu. 

Çalyapin, bir milçfdet sonra. o 

mukaddemtnın hükmedecek e!'I -

rıı:rengiz bir kudretin me\•cut ol -

duğunu. 6()yle böyle hic;settiği irin 
kP-ndinden utana.cnk bir dPrccede 
müteheyyiç oldu. 

Muallim, çocuğun iatidadmı far. 
koclince kendisini muganniliğe ka
bul etti. Az sonra da onun her pa-
1.ar kilise dualarında teganni ede . 
rek ayda bir buçuk ruble kazandr 

ğnu görUyonız. Bu para. ile Ka. 
~dan geçen tiyatro turnelerinin 
verdikleri temsiller~ gitti. Fakat. 
onun tiyatroya ve tegannlye karşı 
ha;>T&nlığrru babası hiç lıoş karşı

lıun.'yord u : 

- Sen, hizm~i olmalısın! Ti. 
yatroyu eeyta.n alsın. Ancak hlz • 
metçi olarak dişlerinin arasına 

koyabileceğin bir parça ekmek bu

labilirsin, diyordu. 

Aradan seneler g~ti. Çalyapin, 
19 yaşrnn. geldiği zaman onu, VoL 
ga nehrini şimalden C1??1Uha ine • 
rek ve seyahatlerinin mMra.fmı 

çıkarmak içln gemi tayfa.lal'Inın ö
nünde şarkılar söyliyerek, hikıi _ 

:reler anlatarak, cambazlıklar ya -
parak bütün Rusyada serseri do -
ls.şırken görüyoruz. Nihayet, bir 

operet ve opera trupuna korist o. 
larak girdi. Bil' gün, Galka piye· 
alnde büyük ef'.an90n rolünü oyru· 
yaca.k olan aktör, hastalandığı i . 
çin, Çalyapllıin sesine dikkat et· 
mlş olan rejisör, rolün oyn.Mma.sı

ru ona bımktı. 

Çalyapin artık sahnede, fakat 

son derece korku içindedir. Ken • 
dini teşci eden ha.zI hareketler ya 
parn.k şarkısmı söyledi. Birdcnbi· 

re kollarının çok a.ğır}aıJtJğmı ve 
onlan ancak dirseklerinden bilek
lerine kadar oynatabildiğini his _ 

setti. Onları, u.~ıkla, birer birer 
açtı ve tavırlarına heybet ''er • 
mek ic;Jn pamukla doldurduğu kar
nmm üzerine koydu. Sahne sona 
erdi. Müthiş bir nlkı;: tufanı. O, 
bu alkışlann kendisi için olup ol • 
madığmda h!lfı. müterC'ddittir. Or" 

kestnı şefi: 

- Selamla ... Allah mfüıtnhakı
nı versin, selamla! diye mırıldan .. 

dı. 

Çalyapin, geriye çckilirk<'n, et • 
rafı, istical ile selftmlamaya baş -
ladı. Fakat bir koltuğa çarparak 
yı>re yuvarlandı ve nynklan hava_ 
ya kalktı. Bu sefer. kesilmek ü -

zerP olan alkışlar iki misli arttı. 

Çalyapin, şarkısının mı. yoksa 
dtişünUşündeki tuhaflığın mı al -

•• • r: 

Çal~-ııpin S<'\ il Ilt'rhl"ri'n1 t ı-m~ll 
t•ılf'rk<'n ... 

ınman ı:ıirk meydanına gitmeye ve 
ya.malı elb~lerle ge7.mesine rağ . 
men bütün parasını elbisesinin 
astarı içine dikt,i~ söylenen bir 
tüccarın bo~a7.Inı kesm<'ye karar 
veren bir gnıpa katıldı . Çalyapin 
pusu kurmaya memur edildi. O bu 

lt'klifi re<ldelmcye cesaret edPme· 
diği için korkudan kn~lı ve bir 
daha meyhaneye dönmedi. Bu 
suretle son ya.5a.ma imkiı.nrnr ela 

kaybetmiş oluyordu. 

Çalyapin, bir müddet sonra Pe
te~burga geçti. Artrk, onun için 
bir muvA.ffakıyet devresi başla • 
mıştır. Fnknt, her yerden ziyade 
Rusyada münakaşaları yapılan 

Rimski • Koı;sakof'ıın. Glinkanm, 

Borodino ve :-.fosorgsk"ki'!lin <'SC'I'. 

lerini ta.ganni etmek cesaretini 
göstcremPdi. Onun şöhretini Mi -
lan, Paris, Ncvyork, Londra tur -
neleri temin etti. Harp ve ihtilal, 

mm·nffakıyetlcrini a,...aJtamadı. 

J 922 de Sovyctlcrll'! arası açıl • 

dığı için menfaya gitti. 

Aktörlük liyakati kadar takdi • 
re ııayıın latif glir sesi de Çaly:ı • 
pine büyiik !jÖhret tf'min etti. Mu
ozzrun kompozi!lyonlnr \"Ücudn ge

tirdi. 

Onun sahnedeki tehevvürü, 

1 

dehşetli hiddetleri, tiyatro haya . 
tında. darbıml'sel hUkmüne geç 

mi~ti. 

Çalynpin, haddi zatmdn muva _ 
zPnPsiz b.r adamdı. O, hiçbir şeyi 

kxşla.ndığmı bir türlii anhyamıyor. diğerlerinin görrlü~ü gibi ~örmii -
1u. yor<lu. Mc>sr!n, yarım düztin .. göm 

Bu hA.diseden bir müddet sonra I l~k. bir düzine elbise ısmarladığı 
Kazana geldi, Tam diğer bir ser c"''t' 

- Bunu çirkin buluyorsunuz 
hR? ı:füe, onun giizel olacağmı ha. 
bl"r vereyim, 7-at,.n o benim 

• portremdir. Demi!;ti. 

tam 

~Iarlna, o zrunandnnberi sal gü· 

7.!'lliği ile, ( Rul'ya Miııi) unvanm1 

kazandı. 

Konsc>'r günleıi, bUtün apartr • 
mıın alt iist oluyordu. Çalyapin, 
dah~ şafak sökerkPn: 

- &n tag:ı.nni edem.iyece~. 

Sesimi kaybet.tim. Bitti: bu defa 
P.rtık bitti. 

Sözlerini kkrarlıtdı. Bütün kti -
çüklPr, korkularmdan cxialanna 
kapanırlardı. Arasıra bir sandal -
renin ıı<;tuğu. hir yemek kahınm 
fırlatddı*1 işitilirdi. C"rec"e i~e. !'ah. 
nPd" zarif \'e iri Ça.I~·apin, tem· 
fil cttifri rolü. hiitUn ateşi ile can. 

lıındırrrclt. 

S:>.nntında dnh:, hayatında titiz 
olan eski kli<;ük ı;eneri, zamanı -
mızın yegane romantik R.ktör\1 idi. 
ı ·e yar.ık ki hn fftni gibi onu da 
bundan iki kü11ur sene evvel kıı.y

betmiş bulunuyoruz. 

AJansların Dil ı 
--~IMUlllllK"W Mh--IH•t RUUuıaW 

ı rta ya;:ıın Vaziyeti 
Ve Almanya 

(Ba .. <jtrmıfı .~ iinr-iide) 

Z>"'lede yer bulmuştur. O da. 
İngiltereye kar~ı hücuınlar tek. 
sif edilirse ltalyaya <;ok müessir 
yardım olacaktır tarzındadır .. 
ltalyaya doğnıdan doğruya yar. 
dım meselesine işe kat'iyt"n ima 
bile edilmemektedir. 

1 Filh:ıkika Almanya, ortağına 
nasıl yardım edehilr? Bunu yap. 
mak çok güçtür. 1talyadan sev
kedilerek kıtaat İtalyanın şima. 
!inden c<.-mıbuna kadar uzun ve 
yorurıı bir ı:eyahat yapm~ k mcc. 
buriyetinde kalacağından ba§ka 
Arn:wutluk . limanlanna bile 
geçmeden evvel İngiliz abluka. 
sile karsrla~acaktır. 

Almnnlıır kuvYet gönderme. 

1 den öne<> bu müşkülleri ı:üphesiz 
gözönünde tutacaklardır. İtal
yanlara gelince, öyle mühim !'le~ 

bepler vardrr ki dudutlnnnı 
Alm:ı.nlara ::ıçmndan evvel çok 
dü~ünmeleri icabl"der ... 

SEKRETER 

Sinemada sarkıntılık 
ve adam dövmenin 

cezası 

Sa!iıhattin adır.da. biri, eV\·el
ki akşa.m Karagümrükte Aysu 
sinema.•11na gitmiş ve önle-rinde 
oturan iki gene krza laf almL<;. 
tır. 

Kızların kontrol memuru ~rch 
medc şikayetleri üzeri~ :=:nıa· 
hattin oradan kaldırılmış. nııc:ık 
film bittikten sonra Salahattin 

1 kontrol memuru 1Iehmedhı üz<-. 
riJ.e aılarak kendisini dönm'ğc 
ba.sla mı!=tır. 

Giirültüye bir polis memuru 
yefü;miş. Sal3hattin bu ı:.efer 
de polisin yanında brr;ağmı r:ek. 
mi~ ihtara ra~cn bı"'.nğı bı
rakmamı~tır. 

r Güncii sulh C'eza ır.alıkemC'. 
sir.e ,·erilen $alahattin dün 16 

1 
gün hapc:..e mahkum olmuş ve 
hı-m~n tevkif edilmiştir. 

17 BlR.1NctKA1'~ - 1940 ~ 

f(ız "1-Jiseleri voleyhol 
müsabakalaı·ına diin de 

devan: edildi 
istanbul· ·esi t~ ğ , Mr .. 

Y e 

ft 

Krı mektepleri arasında ya_ 
pılan ve gün ;cçtikçe heyecanı 
artan voleybol müs:ıbakalarır.a 
dtln de Eminönü Ha lkevi salo 
nunda devam edilmiştir. • 

Günurı ılk maçı g~-çeıı hafta 
Çamhcaya buyük bır sayı tai kıyıt: 
yenilen I~ık li5<:,i ı!e Jc;taııbul k:ı 
lisesi ara..,ıncla idi. 

Glizinin :,ern.., atı~ırle mu•ab • 
kaya lstanhı:l Iİ~51 ba::-ladr. \ e 
birinci seti 1516 ıle bitırdı. Ikincı 
~ti ek yin<· J,;tanbul Jise ... i 1513 
ile kaıanmı-;tır. 

Halihazırda kız mekteplerinin 
en zayıf takımının Işık lise i o'.d • 
ğu görülmektedir. i~rk li~.c.,imıı 
k ızları sonunculuktan kurtulabil • 
mek için çok çalı~mıra mecbur • 
durlar. 

İstanbul lı~~ine gelince. birinci 
sette bir aralık Işıklılara arka ar• 
kaya sayı yaptırmalan rakipkrını 
benim~memekten olsa gerek. Be . 
mutad takım kaptanları Selma y.• 
ne güzel oynamıştır. 

Birinci maça takımlar şu kac·· 
rolarla çıkmı~lardı: 
lSTA~Bl.:L LlSESl: Selma, UI. 
ker, Güzi11, Srmalıat (Ve/iye!, 
.\'ecl<i, ı\le/ilıa. 
IŞIK LlSl~Sl: Saliha, Nurııcilımı 
!Jilkat, Tirajr., S<sime, Zizi. 

lkinci mü ... ahaka Cumhuri)'l'I 
kıı füe::.i ile Bo~aziçi Iİ~"•İ ara ıı . 

da idi. 
tık :-ete Cumhuriy<'lin en·i;:; at • 

şı ile ba~lanclı. Cumhuriyctlileı 
h·i o\'nurnriar. ).;itekim bunun 
mük:Üatıİ11 cia ılk ::<!ti ı 517 ile k< . 
zamuak aldılar. lkir.d • ·te bao:laı 
ba..;Jamaz Bo~aziçili!cr kendilerlni 
topladılar \'C -ayıları ~ çıkcı. • 
mıya muvaffak oldularsa da Cuır• 
huriwtliler ta\"ma' t i ti vere kcr• 
dilc;ini topla~nıya fır.at buldl • 

' 

- - _.._ 
Cunılıuri,\·ı•t orf:ı melit<!bi rnlt•ybol lakıı ıı ... 

lar. Bundan ~nra oyun her iki ta• 
r afın ... ıkı oyunu ile de\ am etti \'l' 

neticede, biriııcı seti J;:i/l:! ile a'• 
ınıya ınU\affak olabildiler. 

ikinci ... ette Cumhuriyeti mağlf • ı 
bıyctten kurtaran 0:ıhal ile Bida • 
dır. 

317 ile mağlup \·aziyetlc oları 
Cumhuriyctlilcr Bidarın scr\'İ::. a 
tışlariylc 717 'azıyetine gcçmış!e . 

ki~. lfodriuc. 
lJo{Ja::ici: Nililfcr ( K). Rcl>İll· 

Zeliha, Enıcl. Solmaz. Handan· 
tır. 

Nuri Bosut 
Fut bol ajanı oldd 

dir. :'\ihale gelince çok guzcl g< • lstifu eden futbol ajanı ttıısa.tl 
rü-:!eri \'ardır. Rnkıp:erinin o) un • . . , . . . • ııa· 
rıu mükemmel b;r <:urette takip <' • ı Kamıl Sporclın yenne n3n.nlıg~ . 
nektcdir. I kem komitesi azfısmdan Nurı B?. 
Boğaı:ç;nden de 0:ilfıler çok g;·. sut tayin edilmiş ve keyfiyet ı; 

el oynamı~tır. ikinci . ette Cun • mum müdürlüğe bildirilmiştir. 
1mriyctlilere birçok korkulu anlaı 
;şıtmıştrr. -

Bu hcvcc:ııılı m:ıc:ı üıkımlnr 
ışağıdaki kadrolarla· c:ıknuşlar_ 
hr: 

•gılC 
Nuıi Bosut muntauı.m mcsaı 

tanınmış bir arkadaştır. Kendisi· 
n<' uzun ve \'Orucu bir mesai iSti. 
yPn Y<'ni va~ifesinde başarılar dl-

Cıwıhuıiyct: • ·ilal (K), m_ lerir. 
lUff, lla1.1ı iiıııı:.s.ı, Scıık.ıhat , Bel. 

-..a.ııiıı'iillliiiillll .. lllllı:;;.;~;iıiilllıılİıiil~iiWİ..-.-.......,....,._...;;o;_~+.._.~w.w...,ttP_. . ...,.h~1ı..no._.....,.~ • ..,...~:::•M~--~~==··:•~·=~~:;:~~~~:---= 
Iştk 118MJ voleybol taknnı... --
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~U malrtma.t on üç on 
lıt~ da ıbir çocuktan alm. 

tıa:rnı. otomobili Pakard 
z lcoYu ınavı renkte ve nu· 

.. . 23222 idi, 

lıılldUrınğU otomobilin nu· 

~b.ıısusı radyo istasyonu 
l'e bUuın zabıta merkez • 

l'adYO maklnelerile mil. 
l>o!iı otomobillerine bildir-

~tedbirler alınmış, her ta. 
~tnat verilmişti; haydut· 

6~ kurtulmalarına polis 
~liıııaıi.ln alt\ka.lt §Ubesinde 

Verilmiyordu. Fakat 

~ ~ clnat §ube !iefi Barin. 
"at binliği, aradan yirmi 

geçmesine rağmen, ta -

' ~edl. BUtün araştırma • 
~ ~tk.tı, koyu mavi otomo. 

lınaınadı. 
~-~e, va.kanın ertesi 
'"Cl.l'tlıg, meivctindeki me • 

loıı t'lı beceriİtlilerlni oda • 
!adı. 

'lııtın boylu, geniş omuz
~ teııı an Yapılı biriydi. Gören 
~ Y~ından fazla olduğu· 
~ ~ etmezdi ,hakikatteyse 

~ Ya.§mda vardı. 
~ dan yalnız N'cvyorkun 

llıUhitl değil, maiye . 

~etnurln.r da korkarlar, 

' erden farklı olarak ay 
~da onu severlerdi. Zira 
t, ede hl(}bir ihmali affet· 

t'tı ltıaiyeUndekl memurları 
bir elle idare ederse de 

't.onuı ıı.Ima~ı. mUkiı • 

~ ~ ~ terfi iç.in uğraşma-

\~ :Saringtn koyfi biç de 
l' efiıdı: 
:u~Ctin!zden memnun de· 
~ aaylendi. Çok kıymet. 
~te kaybettik ve bankayı 
'bundan izini kaybet • 
a~ ncıa istifade etmesini 

' talınan para ve mü. 
değerinden başka be -

ı l'llı ~r biliniyoruz. 
retnuş bin dolar bir 

\ ' llınıu çalanları ve znval· 

~~ ôldilrenlerl cezasız 
~~? Bu işi kimlerin 
'ltıtıhakkak öğrenmcJisi • 
~:: :ç gt}n milhlet verlyo • 
~I ç g\ln zarfında haydut. 
btıı:'a.tnağa yanyacak ip uç-

~~ız benimle i§inlz 
~tir ... Haydi bakalm1 §İ.m 
'.~ iş başma! 
~ ltlenıurlar işleri çıkmr 
~ l!\rrnıa tetkike bal'la 

~!JYdi ki içeriye birisinin 
· tal'dü, karşısında durup 

) hllrınetle selfı.mhyan de. 

bırhaını. 
d erkek gllzell olan bu 

~ikanıı güzelliği sayesin· 
ll' hı Ilıkta kendisine par • 

lto tik.bal temin edebilirdi. 

~~\tut aktörleriyle reka -
~ı aklına bile geUrmiye
ll tll.n başka bir meslek 

ÜnivcrsitE'yi bitirir bitirm z, 
yüksek 'bir tavsiye say inde zn • 
bıta te<-kilatıruı gırmiş ve y v 
yarnş Jerliyerck, btiyıllc h ydut • 
lamı takibine memur ve B r cin 
<'mrindeki şubeye g çrni ti. 

Bıı.ring, ismi Fransis S arton o. 
lan bu gence hususi bir t " cc' h 
besler, fakat bunu b 1li ct.m z ·. 
Sparton pek genç ve ub in. 
deki mcmurla.rm en yenisi, fakat 
en cesurlarından b'riydl. I'n t h. 
likcli işl re kooardı. İki d fa y:ı. • 
r:ı.lanmış, ikinc· inde hem n he • 
men mulıakkak bir ö'iimdrn mu
cize k:ıhilinden kurtulmu tu. 

Bnr'ng, delil.anlıya oturm Tı 

işaret etti'!.. ten s rrn r r u: 

- Ne vnr ne yok ı:: rton? 
Bir t .. yliy (' win mi v r? 

Delikanlı k<.'ndincl n 

cl::ım tnvnyla konu tu: 
- Kardlcy ban' ası h 

dair ip ucu buldu !umu ., 

rum. 
- Mük ınmcl... N dir? 
- Çete efıı:::dırm bu g"1· i 

de pi mi.s I-ims l r oldu fo nn ı. 

lıyor. Pnm1ıı.k izi hıra un m k i -
rin buçuk eldiven giym i b'le 

ihmal ctmemlc;ler. 
Bütün bunlnr:ı. ra !men v "'l 

darın ölilsUndcn C'ıkanlan ku 
çok kıymetli bir p ucu 

diyor. B1knıız !} f ... 
Cebinden m vzu ahs 1'"• 

çıkararak fımiriı e " rd1 \ d \ 

etti: 
- Bu kumun 

ri.nln hususiyeti, d"l .,. d'\ iıç 

kurşun ııılma.cııdır. B' 'ft1ki1 
kiknda ancak ikı yUz ku un 

bilirler. 
r mı \'Rr) 

5 inci ı:::wfacfald resmin nn ıl 

ldlılP'ini ııu rcsıne di'Juıtlc b l 

fôe.nız ı·ola~lıltla 

Ha 9r n 

o 

7 

- Ho.n:;i bunlnrdn.n T 
- lşte... 'liıva!et, kadm ve 

bunlara taa.llu.k eden meseleler. 
d~.Hayret edıyorum, bütün 
bunları bırakarak !buraya nasıl 
g 'd binizc. 

- G lmiye mecbur oldum. 
Öyle icabetti. Maamafih buraya 
gelişimden çok rnemnr.ınum. 

- lyi öyleyse! lsterc....eniz ge
lin, sizi nrabamln. cvinire kadar 
götüreyim. Pek yorgun görünü.. 
yorsun uz. 

J an _ Mari biraz ileride eski 
bir sütçü arabası gördü. 

- Nereden geliyorsunuz? 
- Her gün köye iner süt sa_ 

tarım. 

Arabaya bindiler. Bu arada 
beygirin birdenıbire hareket et. 
mesi yüzünden genç kız muva
ze~sini kaybetti. J an • Mari 
tetik 'bir hareketle belinden tu.. 
tarak onu rnubakkak ibir kaza. 
dnn kurtardı. Fakat tehlike zajl 
olduğu halde eli. kızın belinde 
sarılı kaldı. 

- Niçin kolunuzu çekmiyor. 
sunuz? 

- Ebediyen böyle durmanızı 
ne kadar arzu ederdim! 

• • * 
r. Ertesi gün Bayan Aleksandr 

., i gü7.cl mi? Genç ile Jan - Mari,yeni komşu sı. 
fatile şato sahibini ziyarete git. 

hüküm veriniz. · mişlcrdi. Genç artist 1bu tanışma 
.. k ~ı .. rın en 'büyü. esn:ısında önünde mütemııdiycn 

kontesle büyük kızmm çirki su. 
·"7 't''vlülerin dil. rııtlarmı görmekten !bıkmış, 

elıir kızları sol. canı sıkılmıştı. Nihayet kendi. 
terine cay ve lbisküvit ilmun et. 

bir knhhha i1c rnek üzere çılmgeleıriki köylü 
kız bu can sıkıcı muhite neş'e 

~epe-

ve hayat getirdi. Bunlardan kü-
çüğü malsahibine dönerek: 

- Anne! diye hitap etti. 
· ' an lr, Jan - Mari. Çayımızı balkonda içsek daha 

m'.lcer ını duyun_ 

* *. 

,. · li olrWl? 
. ....... ı 

rr-..uıuz. 

I ri mevzuu de W•stire-

manto cizc ne güzel yn. 

? Buna ço'c mcmn.un 
tabii bunlardan an. 

iyi olmaz mı? 
Bayan Aloksa.ndr hayretle 

söze karıştı: 
- Allah ~crama., sizin kaç kı. 

zmız var, kontes? 
- lştc. §U gördüğünüz .~s 

kız. 

- Jan • Mari bu arada yüzünü 
buruşturmuştu. 

* •• 
ÖbUrgün ikindiye doğru ''.köy. 

lü km" tekrar gördü. Küçillt 
süt arabasile köyden dönüyor. 
du. Öfkesini belli eden bir eda 
ile ona: 

- Neden köylü olmadığınız 
halde bana yalan söylediniz? 

- J{a'bahat lbenıdc mi? Bnn 
bu sıfatı takan sın.iniz. Ben de 
bunu eğlenceli bulduğum için ses 
cıkarmadnn. Esasen buıiıun size 
ne zararı dokunabilirdi? 

- Bana hiç; fakat si?.e belki 
dokunurdu. 

- Ne gibi? 
- Şurasını iyi biliniz ki, bir 

erkek bir köylil kızmı, bir konte
se nisbetlc, kucaklamak ve öp. 
mek için daha kolay karar vere .. 
bilir. 

Genç kız: 
- Şu halde beni de bir köylü 

kızı telakki ediniz ... 
Diyerek bn.şmı Jnn • Mari'nin 

göğsüne iğdi. 

gurtLU)'or- ltcse nltm aınn şu bacaksız herif hMA 

, çok yazıl{ oldu 

5 ağa dUn ak· 

zlndnnda mı yatıyor?,, 
- Acalp '1CY! Elmas ağa ne cevap 

\ ennlş, sultanım? 

- Ne ce~ap \CTCCclt? ş.ı.şırmış kal· 
mı . "Hayrullah efendi kimseden rU§• 

vet almaz!,, demek Jstemlş. Fakat, 
Lukreçyn bnğtnnl§: '•Haydi sus! de· 
lll1§ • ben her şeyi duydum. Yeni Uca· 
ret muahedesi l apmak 1stiyen A vua· 
turyn clç1s1.ndcn bir kese altm rllş
,. t almışı .. 

Kilmll bey bu söZleri dinlerken buz 
gibi do:ıup kalmıştı. 

Demelt ki, Vı.:nedlk elçisi bu hadise• 
yl LultrCÇl anın ltulıı.ğmıı kadar erı,,· 

tırmeğe muvnffak oımuııtu • 
ŞımdJ Lukrcçya l ni bir rol oynu· 

yordu. 
ı :; rull ı:. f r.dın sınyor Greçyo 

d L r nltm rJşvet alwğı ma· 
lü du. Fakat, Greçyo, Avusturya el 
ç a gıı, Venedılt elçislydi 

Lu 1,;e ya, Elmasağaya bu mesele· 
den b:ı.lı ederken, acaba hakil.aU ne· 
d n tahrif otml.U? Neden Avusturya 
elçlslnl ortaya sürmUştU? 

(Devamı var) 



z 1 .'ZOs . 

Hm· ! ~ı;l• .lııl~ ~ S.&ı.ı,ye 

rU\!!ıD ll&a..nl IP.G.nıt e&m&ll ._.. .AJJ· 

1• Otn~ o&aa t'-'O) Kra bonnmdaıa 
4ol&ı'ı b1rincıl de~ tpot.ıklı bul•· 

ua hdı1Q07 aa.Ar'.r~ mo.hallea 

-~ '" 8ahra)'eicedi<ı Camii, 
&&l'Jlllmde l.01/l ..-. ıoı 1'o.lı b&h· 
.. ~ bu.lwu.ıı oarka11 16 parael 

Mm&J'ab mahaJ garbeJı Kı.yış~gı cad 
._. pmalcn 12 parael numaralı ce· 
aube.n orta sokak ile mahdut halen ev, 
Ciıah~ "• bahçe kö~eslndu ahşap dUk· 
&.lııd&.D ı bıı.re t bu ı wıaıı ve t.:ı.mamma 
ahllYUkut tara!uıd:uı (1165) Jlrz. bln 
ruz •ltını: ti<-~ lira kıymet tııkılir edi· 
ıcn gayrıme:ıkul 2004 No. lı kanuna 
lıtvflkıuı aaWmuına karar verilmlf· 
llr. 

MeskiU pyı1menkulUJı vazlyeU ha· 
IUIL8l: 

Bıno.nm a.mtıı katı zemin kat çl· 
mııoto kaplı bir taşlıkda iki oda bir 
mutlak vardır. Bl.ııanın lttlııallııde 

kum dıv&rlı laerl kısmen oluklu aaç 
ve kmneu kl.remlt Uz örtUIU ve zemin 
kıı.tmda çimento bir koridorda iki oda 
bir mut!ak bir hellsı bulunıın diğer 

bir bina da mevcuttur. Cephede ve 
b:ıhçcnln kö§esindc aynca bir abfı.p 
dUkkll.n vardır. 

Sııluı..!lı: 703.50 metre murabbaı ohıp 
97 metre murabbaı. binadır, 17,50 met 
r• murabl::at da dUkkA.ıı mUtebakiııi 

bahçedir. 

BO A 
11 BlRlNctKA.."'lUN . - 1940 

1 Sterll.n 
100 Dolar 
100 :ırrc. 

100 Liret 
100 !ıvtçre Frt 
ıoo Florin 
100 Raytfmarlr 
100 Be}ga 
100 D'"ahml 
110 Leva 

100 Çek kl'oo 
100 Peçet& 
100 Ztotl 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsveç kronu 
100 Ruble 

ıı:...... .. ~t 

kapanı, 

li 24 

132.20 

29.6875 

O.P9'lrı 

l.62!!5 

12.93ill 

2-;~?~ ı 
o.ew 
S.176 

S1.ll7tı 

Sl.806 

Ergani 19.75 
Sıvaa • Ersurum 2 19.11 
Sıvu • Enunım 3 19.10 
Sıvu • Erzurum 5 19.11 
Oeınanlı bankası pe§l.n 25.-

17.12.940 18-12-940 

EN 
} 

BUyUk bir parts terzihanesinin 
mUşterek mesalsile bir Fransız gU· 

zellik mUtehassısınm vücude geUrdl· 
ğt yeni pudra halitası: 

"Rachel, Gayet beyaz blr cilt lçln 

renkler ... 
Tokalon pudrası "havalandırılmr§,. 

tır. Bu sayede ciltte hemen gnyrl· 
mer'ldir ve Adeto. tabu gibi görUlUr. 
Bu pudranın lstlmnllle artık "mak· 
yııjlanmış., manzaralara nihayet \'C· 

şeffaf ve saf bir güzellik temin ede... rilmlştir. Fazla. olarak terkibinde 
''P~che.,: Açık tenli esmer ve sarışın 

"Krema köpUgii,, bulu:ıduğundan bU 
larm ekııerlslne uygun olarak pembe tün gUn sabit kalmıuıma medar o· 
bir parlaklık verir. 

ıunur. Hemen buSfuıden Pariste en 
'Brun SoleU,.: Esmerlere cazip bir fazla rağbet bulan r enklerdeki Toka 

ııevlmllllk temin eden ve yalnız To· lon pudrasını tecrübe ediniz. Temll' 
kalon pudrası serisinde bulablleceğl· 1 edeceğiniz §Ik ve cazip teslrl..nden cld 
niz diğer bir ç:>k yeni ve e:ızlp den hayrette kalacaltomıız. 

11 BlR1NotKANUN ~ 

.... 
aş, .. Dif, Nezle, Grip, Bom•ıu:; 

..Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarıllızı Derbal l 
lı:-ıbını.ta ıııunde 3 ltılşe alınabilir. TAKLITLF.RINOEN SA~l~I~ 

HF.R \'r..RDF: PULLU KUTC'r.ARI lSRARt.A ISTF.'tl~ 

-----~ 
Em .. m!:ıllm .. Eml .......... mrıı .. ı.. ....... aı 

OSFARSOL 
Kan, Kuvvet 

Hrr eeLllllooe bulunur. 

tanbul Levazım amirliğinden verHeo 
harıci askeri kıtaatı ilanları ,,,-

-- ıık'u .,-ı 
Portat!! çadır bezi evsafında olmak Uzere 25.000 metre tıarı> Pıı~-': 

ı - lfbu pyrimenku!Un arttırma 
gartıııunesi t 1 ·941 tarihinden itibaren 
IH0/2632 numaralı üakUclar icra da· 
lreainl.n muayyen numanıamda herke· 
al.n görobllmcsi fçl.n aı;;:ktır. llAnda 
yıızılı olanlardan fazla :ınııJQmat al· 
mak lsUyc:nler, işbu ;artnıı..meye ve 
940/2632 dosya numaram ile pıemuri· 
yetimize mOracant etrnelldlr. 

s.os Ajıul8. 
8.18 Procram 
8.U Yemok Uz. 

8.0S Ajana 
8.18 Hatıt Prog. Jlf!J:l•••••••lliil•llil!lm:mliiii:mmmm tı9lm:ımr:;::::ı-
8.45 1"~ llıt. l!T 

20·12·940 cuma gUnü SAat ı lde Ankaradn M.M.V. satınaıma koıll ~ P 
pazıırlıkl:ı. satın alınacaktır. Beher metrcsl.nln tahml.n bedeli 95 lt:_.ıte ~ 
teminatı 3512 lira 50 kuruştur. Taliplerin ktuıunl ıresikalarile ))elU 

mlsyoııa gelmeleri. (1574) (11408) 

~~~ ~ 

2 - Arttrrmaya lğtlr&k içln yukar 
da ya.ulı krymetln yü:tde 7,6 nübe· 
Unde pey 'V(lya mllll bir bank&Dm ~· 
mlnnt mektubu tevdi edllecclrtlr • 

3 - lpolek ır.ıhlbl alacaklılarla. di· 
ğer alAkadarlarm ve irtı!ak hakkt 
aııhlplcrtn!n gayrimenkul Uz<'rlndekl 
hıüıJarmı hu!"..ı.sCo fa.iz ve masrafa dıı.· 
lr olnn iödbln.rmt f§bu lllD tarlbl.nden 
fUtmren ylnnl gUn 1clnde evrakı mlla· 
b.tc erilt: blrllKte mcmu:iyetıı:iıfze bll · 
dirmclerl icap eder. Aksi t.alll• bak· 
Jtm tapu s1cilll ilı:ı 11a bit olmadıkça 

ımtı.<ı bcd3ltnin paylnf!JlnsmdAn hariç 

kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttı~Jo· 
tırak edenler arttnma ıµırtnazrıeslnl 

okumu., ve 10...-umlu mıılftmat almq ve 
bu.ııLın tamamen kabul ctmi§ ad ve 
ıUfur olwıurlar. . 

fi - Gayrlmc.nkul 20·1·941 ta.rihln· 

de pazartesi gilnU saat U ten 16 ya ı 
kad:ır ÜakUd:ı.r icra memurluğun1a 

Uç t'lefa bağnldıktan avnra en çok art· 
urana nuııe edilir. Ancak arttırma 

bedeli nrnbnmmen loymetln yüzde 75 
§ini L-ulm!ı.Z V~'& a:ı.tış fatiyenln ala· 
cağına rUchanı oıruı diCer alacaklılar 
bulunup da bedel bwıların bu gayri· 
menkul ile teml.n edllıni§ a1~1a.rı· 

nm ıner.muımda.n fazlıı.ya. çıkmezııe 

en çok arttıranm taahhUdU baki kal· 
mrı.k Uzer.ı ıı.rttırma oo gUn daha. tam· 
dlU edilerek ZO·l·9U tnrihinde pcr· 
ıembe gUnU s:ı.at lt ten 16 711 kadar 
UskUd:ır icra memurluğu od&nnda 
arttzrma bcdell tıf fsUyeniıı alaca· 
ğına rUçhaıu olan dlğ r alacaklılarm 
bu gayrimenkul ile temin edil.mit al&· 
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
r.ıarWe en çok arttmı.na ihale edilir. 
n:ıyıe bir bedel eldo edilmezse ihale 
yapılmaz ve saU,, talebi dlllll!r. 

6 - Gayrlm,...nkul kendisine ihale o· 
ıunan kimııo derhal veya vcrilCD müh· 
Jet içinde parayı 'ermezse ihale kı.ra • 
rı feabolunarak kendisinden evvel en 
ytıkack teklifte bulwıan kimse, arzet· 
mi§ olduğu bedelle 11.lmaya razı olur· 
sa ona, rnzı olmaz veya. bulunma.zaa 

l ~.il 'l'Qrkçe Pi. 
U.60 AJaııa 
11.N Türkçe Pi. 
lUt Kantık Prc 
11.0I Cazband 
18.IO KODUflDB 
18.U Çif~ı ııaatl 
lt.00 Temıll 
ııuo AJıuuı 
18.'6 Faaıl Myttl 
%0.16 Radyo Gzt. 
20.4:.i Kl&elk Prg. 
21.SO Koo11şmo 
21.U M\lslk 
22.IO Aj&ıuı 
H.46 Orkestra 
:29.00 Dım5 mttzttt 

ıı.ss Yonı ıarkı .. 
U.GO Ajana 1 
lS.os Halk tUrkU. 
11.20 Orkestra. 
18.0I Konoerto. 
18.SO Konu:ıma. I 
18.t:S Çocuk saati 
19.15 Ç~uklar l • 
19.SO Ajan!! 
19.t:S Kanııık 
20.15 Radyo 
20.'5 Fasıl hı•yı• 
21.10 Konn,ma 
21.25 Oyun 
~Uô Bıındo 
2%.SO Aj&ııs 
%2.t:s Gıı.zb&nt 

~f~r,~HI~ Şehir Tiyatrosu 

l l
•ıı ı ı>peb&şı Dram Kııımındıı 

Ak,.: m 20.30 da 

iım Bulunmaz Uşak 1 
\'aua: J. M. BARRll: 

ADiiii İKTİDAR, 
EL GIVŞEKLİGI 

ve :r.atlyeU umumlyeye karşı 

Hormona fabrikumm 

LANDOllBATİN 
altları çaredir 
her eczaha.nede kutulU 200 

kunııtur. 

Reçete ile ııatılır. •m•ı·ı 

~ .............. .. 
Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastalık

İan mütehassısı 
Beyoğln latlklll Caddesi No. ~u 

Bana Pazarı UatU Ohanyan 

Apıutman. Tel.: U2S:i .................. 
hemen yedi gUn mUddetle arttırmaya ır11111••••••••••
çıkarrlıp en çok ıırttınına lhıı.IG edilir. 
lld ihale aras.ndaki fark ve geçen gün 

Jer iç;:ı yüzde beşten hesap olunacnk 
tabı ve diğer zararlar aynen hUkıno 
liacet kalmakSJZm mcmurlyeUmi.zce 
aırcıd&D t.ahsil olunur. (Madde 183) 

7 - .Alıcı arttırma bedeli haricl.nde 
olarak tapu ternğ harcım yirmi aene· 

ÇOcuJı Bıklm.I 

Ahmet Akkoyunlu 
I'&ILl1m. TaliDlbuıe Palu No. • 
Puard&ıı aıaacı~ bergtln saat uı 

tea eonra. retefon 401:/'1 

lik nkıf taviz bcdellni ve ihale k&· tırma bodellnden tenzil olunur. İ§bU 
rnr pullarmı verı eye mecburdur. gayrimenkul yukarda gasterilen taril: 

:M.Qtera.klm verglkr, temirat ve tan te tl'ıkUdar icra memurluğu odasmd~ 
zıtat ,.0 tell~lye rcsmlnden mUtevel· 1.fbu llA.n ve gösterilen arttırm:ı şart 1 
ut te1"dlye rusumu ve mUteraklm namesi dahilinde s:ıtılacağı llA.n olu 
vakıf tcaresl alıcıya alt olmayıp art- 1 nur. (15318) 

.... .ll!IR". .............................. ._. 

Maarif Vekilliğinin 
Lise birinci, ikinci sınıf 

Fransızca kitaptar-ı çıkmıştır 

VAK 1 T 
a Sattlfnaktadır ııı 

ızm;:ıım .............................. ., 

' 

Türkiye ~um~urlyetl 

ZiRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrlktlrenlerc 28.800 Ura ikram.iye veriyor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tas:ırnıı hesaplarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağtdakJ 

plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Adet ı.ooo Llrnlık 4.000 
4 
4 

40 
10~ 

120 

.. .. 
• .. .. 

500 
2l0 
100 

lSO 
40 

160 .. 20 • 

.. 
" 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hcsaplahrrtıtlkl paralar bir sene 

2.000 
J.000 
4.000 
5.000 
4.800 

Llrn .. 
• .. 
• 
n 

dlişmlycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlo.slyle verilect-lttir 
Kur'alar scnedo 4. de!a: 1 EylQI, ı Blrlnciktınun, ı Mart ve 1 Hazlrnr 
tarihlerinde çeklleccktlr. 

Aşağıda yazılı acbzclerl.n kapalı zarfla eksUtmeleri 23·12·8'0 p~ 
saat 11 de :Cdlrned~ Havn3ada askert satınalnıa komisyonunda ~)(~ 
Lır. Tnliplcrln ihale saatinden bir ııaat ev\•eline !tadar kanu"t ,c 
t-.kll! mcktupl:ırmı komlsvona vermeleri. (1602) (11572) t~tı 

Clnsl mlkto.n tutarı Jlr6 

I.Ahan& 
Prasa 
İspanak 

kilo lira 40, 
63.000 6355 ~ 

63.000 7245 567 
33.ooo 7:;ı;o • 

Maydanoz 1.000 110 z!;Z 
Havuç :50.000 3750 ıoı' 

~:r.tt- sOOo 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 kuruş 25 snnUın oıaıı ~ıııır~ 

arpa pazarlıkla salın alınacakllr. Pazarlığı hcrgUn Ankarada ı.~ '·ır 
aıı.tmalma ltomlB)ouunda yapıtacalttır. 300 tondan aşağı 01maıııak ı:11'r 

~il t6I 
ayn tallplere de ihale edilebilir. Arpalar dökUm halınde Ankara ~ :ıoO 
taeyonlıırda teslim alınır. 3000 ton lç!n kati teminat 21,250 ıırs ~.>'°':; 
lçl.n kaU teminat 2813 lirndır. Evsat ve §Rrtnamesı 960 kuru~a ıco 11 ,ı.ıııı 

-••\'0 
alınır. Taliplerin hcrgUn Aııkarada Lv. Amlrllği aaunalma ıtoıı-
mclerL (1572) (11406) ... ~ 

ooO 1ıt8 ı;or 
875 adet eğer takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Tutarı 70~ırdo 

teml.natı 9500 liradır. Tallplcr.n 24·12·040 salı gUnlı ıınat 16 da 1 

novada askeri aatınalma komisyonuna gelmeleri. (1636) (llSOll 

• • • ~ıP 
AQRğıda yazılı mevaddm pazarlıkla eksiltmeler! h!Za!arındll ~d,. "yd 

ve ıı:ı.atler:te Pınarhlsarda Poyralıda askeri satınalma komisyonla~:>) 
ıncaktır. Taliplerl.n belli vakitte komlsyono. gelmeleri. (1650) (ll re ,_,'1 

Cinsi miktarı tutarı tcmınatı ihale gtııı ~ 

Arpa 
Arp:ı. ,. 
Sığırcti 

sıg-ıretl 

Sığı re ti 
Sığı re ti 
SığıreU 

kilo lira lira :ı.S 
500.000 42500 6375 19·12'

940 ı• 
500.000 42500 6375 19 12 

940 ı' 
60.000 21000 3150 20-ız-~O :ı.' 
60.000 21.000 
Gü.000 21.000 
60.000 21.000 
60.000 21.000 

3150 

3150 
3150 

., 9•0 ..ıı 20·1.. jV" 
20·12 940 O 16 

.,0-129~ ıs'° - 1 . 
20·12 940 

*** ~ 
Be§ ton mangal kömUrU, b<>ş ton pekmez, Uı; ton kesme §eı.err tılı~~ 

satınalmaca.ktır. l'azaıltğı 20 l:.! 94U gUnU saat 10 dan 17 ye ıtadS 811tııı"' 
belli saatte temlnatı.:mle blı lilcte K.ırklarellndc Kavaf Emin ııaodtl 
komisyona mUracantları. (1616) (11861 1 

~~~ ~s~~ 
A cııı. ynzJı ır \addın pazarlık la el<Slıtmelcrl hizalarında. yaz.ılı giln, saat ve mahallerdeki asl<e ul~ 

komisyon! rındn ~ pı cıı.ktır. Talipler in kanuni vcslkalarile bclll saatlerde alt olduğu komisyonda ıı 
Şartnameleri komili) onlarında gorUIUr. (1G12) (11857) 

Sa.-ıtl; Loli Angclo<ı \'e Bt•rlln oilnı 
plyatlarında resmi l<ontör olnrnlt lntl· 
hnp edll«"n ycı;dne swıttlr. 

UMll)U ACt~NTALICI: 
1stnnbu1, KuUu h::uı 1/4 
BütUn büyük ma~ul:ırdJı snhlır. 

'guam:::ı:x:::=:::ı:ı::::m.::ı:r.::ı:~ 

H Göz 1-~ekimi •: 
~ Dr. Murat R. Aydın iS 
9Beyoğlu • Pannal<kapı, imam rı 
H•oknk No: 2. Tel: ın:;53 ·e 

I
Muayene Yt ber türlü göı ~ 
amcliyab ftkara için pn,.,uu .•. Ü .. 

........ u '!t~.ı:u::ı:r.:i: 

Cinsi mfütarı 

Kuru fasuly.. 130.000 kilo 
Pirine 83.000 .. 
Bulrur 90.000) ,, 
Kuru fasulye 3.000) ,, 
Yulaf \.500.000J ,. 

Arpa l.500.000) ,, 
Toz §eker 40.000 ,, 

r..:- :ompoze maden kömUrU luOO ton 
Kaşağı 10.000 adet 
Krlple ldlmUrU 700 tonJ 

ı:::omikok 200 .. ) 

Un 
Nalı:llyc lrnbum takımı 

Yem torpası 
H:uı-u ot 

22;) u 

107 Çift 

10.000 ad t 
luO ton 

lnce m .. ine yağı 
İspannk 100.000 kilo 

Lııhanrı. 

Prıwa 

45.000ı " 

80.000 " 
40.000 .. 

250.000 .. 

tutan teminatı 

lira kr. llrn 

43.M2.50 3267.19 
16.912.25 1268.44 

16.800 
tJ.;,00 
10.000 

29.000 
45.000 
15.865 

13.000 

800 
10.000 
3.150 

2520 
ü:l-J 

1500 

4350 
6750 
2380 

1951 

120 
750) 
234.25) 

ihale gün, saat ve 

2i·12 9.J.O 
27-12·9:10 

Hl 121l!l0 
30·12 9~0 
25·12·940 
25·12-!)10 

23·12·940 
21·12 940 
3HHJ40 

31·12 940 
2::-12 940 
20·12·940 

10 
11 

ıo 

15 
H.30 
10.30 

10.30 
11 
10 

H:l7 

10 

mahal il 

o,ınJrtııı 
Konya ı..v. ııg-t 
Konya ı..v. Aınlr 

tunlrllli 
Konya ı..v. 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

ErZuruı:n. 

Erzuruın. ,p 
Erzurum r,ıtılll 
Kırklareli kll''ıt! 

V· 
USitl) ' ' 'Edirne eski ı.n 

5.600 420 21-12·!HO ıı Çanakkale 
6!1.000 4450 21-12 940 11 çana1<1<ale Sade.>' ğı 

Un 
Yulaf 

60.000 3750 18·12 940 14 çanakkalC 
1.500.000 .. 12ı>.OOO 7250 18·12·940 11 çanakkalC 

SığırcU 400.000 120.000 7250 25·12 910 10 çanakkale 

" ~ ~ :(. ı ••~ 
d kl asker •"' AIJağ'ıcL'\ yazılı mevaddın lmpalı .zar:fl:ı ckslllme!erl hlzalnrında yazılı glln, saat ve mahaller c bir ~ 

l.oınlsyonlarmda yapxl::ıoaktır. Taliple rln kanuni vcsikalarilc teklif mcktlıpla rını ihale sııaUerınden 
t oMut!'u komısyona vermeleri. Şartnamclrn komisyonlarında. görUIUr. (164$) (11863) ~ 
Cinsi mlktan tutarı teminatı ihale glliı, sa:ı.t ve m 

Sadeyağı 

Un 
Buğday kırdmlmnsı 

'dun 
:ılı'ır eti 

20.000 kilo 
700.000 •• 

145 ton 
760.000 1{110 

500.000 ldlo 

1 ra lira 
2.>.6;,6 
122.500 
24.!JOO 
24.700 
190.1)00 

1925 
!Jl87.5t. 

1867.50 
1852.50 
10.71'i0 

1·1·{)41 
2·1·941 

31-l'.?·940 
31·12·940 

61·941 

15 
ltl 
16 
12 
16 

Niğde 

Erzincan 
tzmir 130rnov& & 

Urfa t c."ı! 
Kırklareli bUkOtnC 


