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'Jf' ~ ' 
~dş~m: 
~Gçük-
~illetler 
Yen· b- 1 
'llZa 
~ada küçUk devletlerden 

tl1 büyük bir teeeeüfle 
~enı k ıcap eder ki yeni ni· 
~ l' linllnc sokulmayı bak et. 
ltt, 

1f!rdh.. ~yete jçinde hürri. 
~ ~ıl yukardan verilmez, 
tıı:ı 1.ararmdan ıı.lmmıa bey
~~leı snhııda da ber millet 
~ Yeti için her fedakirlığı 
; alınaya kalkmadıkça hürri· 

"o istikWe hak kamnama.z. 

Yazan: 
•e in Ca it Yalçın 
il 
ı \~çtN esM harici~ c ıınzr 
\ l'l Undcn bir nutuk söyle. 

ı.ı liüı;llk mllletl~rlc yeni ni. 

~tılelesinn temas etmfs. Bu 
\ ~e llazmnm heyıı.natma gö
~~'~.r <lc\letJ"'rinln ıHinyaya 

le f.ı~iklerl yenı nizam kü· 
:;ııeflt>ri hcnılikrlnc nyrıb. 

I' bir sahnifa malı.sur bırak. 
ibarettir. Biiylo malı ur 

~ 1'Uı;uıc mıııctıer hllrrlyet ,.e 
1f'tlri knybedeeeklerdir. 8a
tbıı bü, Uk nıihn•r de\ Jetleri 
oı 
~d~eklerl t~ln hu sanayii 

6 geldiği gibi ldnre eyliyc-
0 Plıe z. ı •. 

i...' 1lıaridyc nazm böyle bir yeni 
.""!~ rı lsteçtn ne aalr küçük 
S: lcı-t.ıı biç catlp bultunıyacak· 
~ ~k f.alıtJ ııddcttiktcn Olll't\ 

~ ı.ı0:ı.3ı dcmıeyan ~myor: 
ı bir sulh medeniyet yu. 

'la~ tak imi cs:ısı iizeı ine 
~ ~ Böyle bir ta.kshn liii. 
~~~l'U rl hcrbnngl lıUl ük bir 
\ ~ fakir ldrııcılan menzilcsl-
ı. rect.ıktir 

1. "'1ıt-· .,., 
ı u ' 11 Cski hariclro nıı.nnıım 
l.'.'°~I . 
t~ ~l:ııdo A\Tupnıım bfrtok 

b dt\ lctıeri çctl< büyük bir 
.. labnırıer. ÇünkU A\TUpada 

~ \ üren Jmrkaktıı.:, hodgô.m· 
~. ldeaı mahrumiyeti kü(iik 

1 ~ ~11 ~ktan ma.ne\i surette 
\ ~~'tı!i , • ., onln.r da ne palıasr 
ı... a. olsun aziz c3nJ:ımıı kur. 
:1 bıı.,., lt:ı.l ı;uımdan b:ışka bir 

-'"1Qnadı. İsrnçln buhran kı§. 

~ ~l daJ.ü hnttı hareketi tsn'ı!:
l~le bir secin yükseltilmesi 
sotı) bUtün bUtUn ortadan kal· 

ll. lle,ıım eden harp İs· 
~ rı <lUşUnrclcrlnde böyle 
~ bfı. değf lkliğe sebep ol. 
'\. lııettınuniyc.t dnymnk icap 
~ 

\; ~ '1nı1en'bt sözlerlnıtc ttı
.. ~ot !lokta Uzerfnde 7.lhln 1ll ip 

~ ' •tnı, ar dm letlcrlnln t.c6h 
1stecın.terl .}eni nlı.am fiile 
htuıun J.."iiçii'k de,·letJer için 

~ ~ldJ edeceğini pek dojru 
l 'ııy:liiyen eski htuiclye nnn
~ ~bir nizamı kilçük dm lf"t• 

' ili edcmlyecchl rlnJ &iiy· 
,~, 

\.~, ltabuJ edip etmemek M'8.. 

\..'ı elinde midir? Onl&mt 
~ ~ ldtn !\Orocıı'k \'e mUtalea. 
~~ ehemmiyet -verecek! 
~ lıır-CIOlletierte bütün Avrupa 

' >tııı ltıaJıı.1llnlyet ~idi edecek 
~lb( tılzarnıian kurtulmak içfn 

~· ~ı. btr gayret eseri gösterdi

\ <t 11.ı/ll.Jlhlar , .c ne yapmayı 
~ t~ Ua.r! 'orveçtn döYti tttğU· 

lorııı. Fa.kat onum da bir 

'1 ttupı.ı dü mana hizmet e· 
etıfaatıcrinl temin etmek 

\ t>b.. B:ı~ka t.nraflar da 
, ı...'.. t1 :.'1 ml~icte davet et. 
~ lnrııflar u miidl\hft. 

'"' lrı~ilf<>N'•' ki lmallh da güncfon güne arlmlan fngtll7. bombardonan tayyıırclerinden muht~llf tipler •.• 

Bardia'da 
HARP 

Her an takviye 
edilen 

ingilizler 
lehine 

devamediyor 
lngiliz kuvvetleri 

Bardla • Tobrall 
yoluna keıu 

Lnndra, 20 (A.A.) - B.B.C. K.a· 
hireden gelen aon haberlere ~öre Bar
diya etrafmda muharebe devam edi· 
yor. HarekAt mUtemadlyen takviye 

(Devaını 4 üncüde) 

lngiltereye 

Denizaltılardan 
daha sür'atli 

Büyük 
Amerikan 
vapurları 

veriliyor 
Amerika 

limanlarındaki 
Danimarka gemileri de 

satın alınarak 
İngiltereye kiralanacak 

(Yazn;ı ' ünellde) 

neye bqladda.r. 

ltalyada 

41man askeri 
var mı? 

Loadra maballU 

Bu haberleri büyük bir 
ihtiyatla karıılıyor 

Loa4n., H (AA.) - Rlpır: 
tt.aıyaya Alman a1kerlert gcldifiJl• 

dair Amarilcan meııb&larma gelen 
haberlerle 30 bln Alman aakerlııbl 

fimdiden Afrikada bulundutuna dair 
bir .A.merllwı (&zel:Ml tarafmdan Ye

rilen haberler hakkmda, Londra mah· 
tıllerlnde hiçbir teyit mevcut detll· 
dir. 

Sallhlyett.ar Londra m&htilleri, bu 
haberltrin bUyUk bir ihtiyatla telA.kld 
olunması icap etutt fikrindedirler. 

ingilteren.in 
• 

yenı 

siparişleri 
12000 tanare, 

2500 tank 
Ve 1 milyar 700 milyon 

dolarlık top ve 
mühimmat 

Vaşington, !O ( A.A.) - Va
şingtonda. tahmin edildiğine gö, 
re İngiliz hUktlmeti, yeniden 12 
bin tayyare, 2 bin ili 2.500 tank, 
top ve mühimmat sipariş ver
mek üzere mukaveleler akdetmi
ye ça.hşmakta.dır. Tayyarelerin 
bedeli takriben bir milyar 125 
milyon dolardır. Toplarla mü· 
himmatm bir .milyar 700 milyo
na baliğ olabileceği tahmin edil
mektedir. 

Cörçil 
Avam 

kamarasında 

Mühim 
beyanatta 
bulundu 

•'Sila1Janmamız941 de 
tamam olacaktır,, 

italyan 
askerleri 

Senelerce memleketin 
idaresine İştirakten uzak 

bir disiplin albnda 
tutulduklarından 

Harpte erkekçe 
heyecanlar 

duymamışlardır 
Londra, 19 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
AV8lll kamaramıda askeıi vazi

yet ha.kkmda beyanatta bulunan 
Batvekll Çörçil, sözlerine Ameri -

(Do\1Unı :S incide) 

Eşya stokları 
yapılacak 

iaşe te§kili.tı depolar 
temin edecek 

Ankara, 20 (Telefonla) - la.şe 
teşk.illtr vasrt.asıyle stoklan ya
pıbnasma lüzum görillecek eşya. 
nm muhafaza. edileceği mahaller 
hakkındaki tedbirlerin alınması i
çin milli korunma kanunu tadil.8.
tma dair olan kanun projesinde 
mevcut Mlih.iyetlcr geni.şlemıştir. 

Kanundaki yeni bir maddeye 
(Df'nmı 4 ünrilrle) 

Anla,,ılıyor kt kü(iik devletler 
bir lıalMkir hf.kllyorlar. &§kalan 
onlar için çarpJIUÜ, kan döke
cek, harap olacak ve nettc~e İt· 
veçt.en b&llıyarak sair ~ kti: 
çii'k devlf'tt hürriyet ,.e l~tiklile 
ka,,.,tannak Dtteft De Mhnedm 
~ltı<'.ek. Avnııı-da küçük dev. 
Jetlerden birçoğu büyük bir tees. 
süne söyJenmclı icap eder ld 7eaf 
aham rejimlne sokulmayı hak et· 
mlşlerdlr. Bir I08Y• içinde hürrl· 

HükUmetin mühim 
bir kararı 

Tutun ve zeytinyağı piyasasında 
:=01:!: ~~ Devlet nAzım vaziyetine geçecek 
hada da her millet ltlintyeü lein 
h f~-•.a...a.ıı:.. .. aJıroe.i;a. ı-n. ı Allkaradıul blldirtldlibuı göre, hU· 

er 'C>UAAA• ..- gor;e --. kametbı mıı.tahsllleri b!m&)'e .tmek 
ma.dıkça hürriyet ve lstikllle hak Tt fiyatıarm dll.fmHine ıı:ı.e)'d&Jl Ytr-

kauuwnnı:. memek için, tilllla ,.. aeytm,.atı wa· 
H~ o.bit l'AL(IN ...,. ınUdebüt etrMfrl ku~ 

muhtemeldir. 
Bu huauatakl lı:ararm nqrinden 
~ tUtün ve zeytinyağı mUbByaa o· 
lwıact.k ve hUktlmet plyl\Uda nazım 
ıotU lt& ~ttr. 

Amerikan 
yardımı 

l stihsal müşkülatı ve 
mali güçlükleri nazarı 

itibara almadan 

Amerika ya 
siparişe devam 

etmesi ingiltereye 
bildirildi 

NemJork, 19 ( A..A.) - Nev
york Times gaut.esiuin Vaşing
ton muhabirine göre, Ruzvelt, 
istihsal müşkülatmı ve mali güç· 
lükleri katiyen ~azan itibare al· 
maksızm Amerikaya siparişte 
bulunmıya devam etmesini ln
giltereye tavsiye etmiştir. 

Muha.bir bu mesele hakkında 
j gazetesine verdiği malum.atta 
şöyle demektedir: 

Amerikaya yapılması isteni
len üç milyar dolarlık siparişin 
Amerika tarafından ne suretle 
ifa edilebileceği ve sipariş bedel
lerinin hangi kaynaklardan te· 
min edileceği ü?.erinde fazla dur· 
madan bu siparişlerin verilmesi 
lngiltereye tavsiye edilmiştir. 

(Dc\·anu 4 iincüde) 

HABER 
BEROON 

8SAYFA 

Hadiselerin 
-- ıawwwz - -
Tefsiri ...___ 

Mühim hadiseler 
Arif esindeyiz 

Yazan : HASAN KUMCAYI 
[ TALYA, gerek Ama' utluk· 

ta, gerek Lib~ adn, mağliıh 
olmakla beraber, mücııclP.leyi, ii) '" 
kolay kolay bırnkmıyacakhr. ~tu. 
... oıını elinde olll.rl bütün \'asrtalıın 
kullanarak harbe ıl~\am Cflecddir. 

Zira Am~\\ ntıakla Libyanm Uıh· 
llye!ll. fa,ıst lta.ıy-a için ölüm de. 
mekt.ir. Almanya tararmdan. ttaı
yaya 100 tane asker nakline mah· 
5U5 tayyare göndf"..riln:ıl olma.'>• da 
'"1nu g<M~rtr. 

Yunan harbf _______ .., 
Cenupta 
ıtalyan 

mukavemeti 
kırıldı 

Yunanlı/al' 
T epedelen önlerinde 
anudane mukavemet 

eden 

.talyan kolbnu 
püskürttü.~r 
General Papagoı bir 

• A 

emrı yevmı 

ne§retti 
Londnı. 20 (A..A..) - B.B.C. Dun 

ak§&m ne§redllen reıımt Yu• 
nan tebliği: Cephede ça_rp1fmalu le• 
hlınizde devam ediyor. Dll§m~ aııu• 
dane mukavemt'tine rağmen süngü ile 
yaptığımu: hücumda mevzilerinden çı 
kararak 600. Hlr, btr Bilrtl mitralyöz 

(De\1UT11 4 ttncUde) 

B'ır Amerikan gazetesin~ 
göre 

F ransada işler 
fena giderse 

Musolini bunu Trat.lus 
hududunda patlayacak 

Fransız 
toplarından 
öğrenecek 

Nevyort<, 19 (A. A.) - HetilJ 
Tribun gazetesi, şunları yazıyor: 

İtalyanın Vişide cereyan eden 
manevralarla ala.kadar olduğu ta.. 
mamen muhakkaktır. Pelen veya 
Hitlerden biri yanlış blr hareket 
yaptığı takdirde bundan ağle'bi ih 
timal en çok müteessir olacak o· 
lan Musolinidir. Şimdiye kadar a. 

(De'\'&1111 l üncüde) 

Birkaç satırıla ---------ne;hade bir ıayret ! 
BİR ak~ &"azat l ccnp ~rl· 

) 'Or. 

l'1al(ımdur kl bu ı-:ıv-:te bu:tınJcrde 
t-a,ırmı ,.e no yap;ı.cnl:aıı bllmlycn 
bir balo gcımı,tır. HA~taJıtmın ~hlsl 
nl kolıuak bi1'..e dll,mllyor, bu yola 
ısapıuııak bu, l>e.ndlnilzl övmekten tıa • 
ka bir nctloo 'H!~ k1 hu da ,.ara· 
dılı.,mıf7m nıll.'!ıa&deıtl haricifldedlr. 1 
to bu ııa!llnnanm teıolrl~ bu ~flklnıl11, 
7,onguldakta rıhtıma b:ıtlı duru~kl'P 

dalgal:ınn kı>..ndl lnl rıhtıma çarpıp 

eakatlamamaaı lçlıı ambar k.a(l&klan
nı açıp kuma otu.nuı Yelkeud '\"&· 

rurunu Karailenl& açrklarmda dalga· 
Jarla mıicAdele ettimıı,_ ~rlde ailele
ri, çoluk çoctıklan olabl~ğlnl dahi 
dtlşünmel,, JUztı.m gönnt"den .andal· 
Jarla dcnlre tndlrtrnt, tözüm ona 61· 
ılttrtnı~n kurtarma~·a çaJ~mıt '°1? 

(De\amı 4 ün~üde) 

J.\.lman)·anm, ttaıyaya nakll)·c 
tayyattlf'rl ,·ererek, yardmt etme. 
i;e bn.,lamasmdıın anlı)Ont7, ki, 
bu va7lyetl<', Renin hükfınW11 d ·, 
artık blr hal'('ket lü1umuno hl • 
"'ehnektcdlr. 

Bu itibarla, Ualyanm )1ktlmMm· 
elan enet, Hitlerln, Britanya adıt. 
-.ına bir j.;tili t~ebbU"ü )&PM'Jtğı• 
na d:ılr olftn haberlere inanmak 
lii:ı:nnclır. 

Bu tc~bbü4'ün söyJenıllğf gibi 
ônümUı.dekl 1:1\bahardan enel ol· 
mn<ıı da muhtemeldir. 

Amt•rik:ı Cumharrels.l RU7.\'f'ltln, 
loı;ilterı•yf' ariyet olarak, her tür. 
lü harp llihlan nrme-k yolnnda 
ldığı karamı bu \llxlyetlc alakMJ 

o'"a gerektir. 
öniimib:drkl hafta.la.rda Ye ay• 

!arda ~ok mühim hldl!!C1~re lnthu" 
l'tm<'llylz. 
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Tarihi deniz romanı: 9 
lriyan d8rt gardlyan onu yaka

ladılar; beline kadar eoydular; 
grandi direğine bağladtl:ı.r; iki ta.
nesi karşı karşıya geçerek beşer 
dallı kırbaçlarmı ınymirlar; mtı. 

na w.rmağa başladılar; kırbaçlar 
şa.kladrkça de.riıı.in boydan boya 
morardığı, kan sızdığı görtiltiyor
du. Gardiyan başt "elli" dediği 

zaman Oruç reisin sırtı parça par. 
Ç\L kabarmıştı; kanlı kalçalarma 
doğru akıyordu; bu kadan yetmi· 
yormuş gibi bir kova da deniz su
yu attılar. 

Onıç remn başı göğsfuıe düşll. 
yor; solgun yilzünUn etleri r.ol"la 

geriliyor, çeneleri sıkılıyordu. 

Şimdi yaşamak arzusu her şey -
den nstlindil; bunlarm intikamını 

herhalde almak istiyordu ; ıstıra. 

bı gittikçe artıyor, sırtına sayısız 

iğnelerin girip çıktığını, kızgın de
mirlerin gezindiğini BantYortlu. 

Biraz sonra da küreklerden bi· 
rinin önUne, kalın b1r tahtııdan ya. 
pılınrş oian Biraya oturttular. Ge. 
minin gilvertesine bağlı iki paslı 
zincirin uçlarmdaki demir halka -
lan iki ayağına, bileklerinden ge. 

· çtrdller. Kocaman birer kilit 
~ula?'. 

[, '.Ayni ıtrada Uç kişi daha vardı; 
)'üzleri ve yan çıplak vücuttan 
güneş ve ayaz altında. yanmış, çat· 
Jamrştı ; eac;lan ve ukallan birf
birine ka.nşmıştı. Onlardan biri 
kadere inanmış bir .sesle türkçe o. 
larak: 

- Geçııtl§ olsun heıqerfm, n -
zllime, bu da geçer ••• 

Dedi Oruç rei.s bu ses ve ı6z • 
den b!raz teselli buldu, Ötekiler 
de: 

1 • t -- Gecm!IJ ohıun!,, 
Deyince adeti gfuıllt 

duydu ; ünıitlendl 
Önünde ve a.rkamnda 

rahatlığı 

srral8llan 
doksan kadar forsanm içinde, zift 

kadar siyah olana kadar ldyah 
r eng l.ri h er !:e§idlııde iMaıı vardı : 
bir kısmI h erhangi bir suç ~le ._ 
miş olanlardı; fakat çoğu müslU. 
man gemilerinde, mllslilman ~
larmda y:ıkalanmuJ namuslu in • 
sanla:rdı. 

Oruç reisle ilk lı:onu§an adam 

anlatıyordu : 

- Bana Çeşmeli Kan. Mahmut 
derler. Yanımdakiler de tm•bolu. 
dan Paytak Receple Eceovalı Tok 

Mustafadır. Onların geli~teri birin· 
~i ama lıenlmkl \lçllncUdUr. Bir de. 
fasında kaçtım, ikinci defa.smda 
ıeh%ade Korkut paşa bedel'mi ver 
d1, vermeseydi gene kaçabilirdim. 

Bu mrada ikl direk arasına., bi
'l'ibil"leıinln. kolların& bağla.ruırak 
ai~len yan çrplak leventlere yir 
mişer kırbaç vuruluyordu, Kara 
Mehmet homurdandı ve sustu. 
1 Akşama doğru öteki geminin dn 
men! tamir edilmiş, iki.si birlikte 
batıya rota. yermişlerdi. Oruç re. 
is gUzel Anadolu kıyılarına dolu 

g8zlel'le bakıyor, kim.bilir ne na • 
:t:nan kavuşacağı hürriyetin hll!lre. 
ti şimdiden bağrında alevlenU>or -

ou. 
Ertesi gün akşama doğru R~ dos 

adası görüıı.c'!U. Gemile r iki ta.~
lı yüksek kuleler ve mazgal!an 

dolduran toplar arasından limana 
girdiler; top at!lrak selimlaştı • 

lar; kıyıda ve ma!!:E'allarda lı:csu -
çanlar. e ::ıvinçle haykıranlar old,, 
Ka.dife vel'a. çu.ha elbise .. , d2.ntele 
y:ı.!mlı, şapkalo.!'l tuylil, b elle rinde 

ince uzun meçler b-qluna.n çalımlı 
§Övalyeler görtindU; gemiye çıktı.. 

lar; ltum".llda.ru t ebrik ettikten 
sonra esirleri g3roUler, sonra hep 
beraber Gran Metr Temerı' Dıını· 
bovanayı ziyaret etmek Uzere git 

tiler. 

Oruç reis kend1$ine verilen kara 
peks·meti ark11.da~1a.riyle birl!kte 
bir tnhta. çanakta suya batırarak 

kemiriyor; yarmt dllşünUyordu. 

Şövalyeler tuttukları müslüman e. 
sirlcrinln kon:ın ol::::ıbrmı, kuv • 
votli ve gc:ıçseler, kendi gemile • 
rinde zincire .vuruyorlar, kUrek 
ııektirlyorle.rdl. P'akıı.t kuvvetli ve 
~eıı.9 olmıya.nlarla sadece ticaret 
\'B.pall cemllema yücalanaıılsn .P& 

Yazan: Kadircan Kallı 

r.arda satıyorlardı. Yalnız ellerin _ 
de forsa ihUyacmı kaI'§ılıyacak ka 
dar esir bulunmazsa bu usule at. 
drrmadıkları da oluyordu. Yolda 
s:rk sık forsaları gözden geçirmiş, 
vakit vakit değiştirild.Uclerini gör. 
nıUştil. Demek _ld forsa kıtlığı yok 
tu. Bununla beraber onun birinci 
Rados gemisinden kurtulduktan 
sonra ikinciye çatmış olması kor • 
Rnnltk sayılacak mıydı? 

Böylece iki gün geçtl 
tl'çüncU gün sabahleyin onu ge. 

miden çözdüler, a.rkadaşln.rile ve 
tanımadığı esirlerle birlikte ayak. 
!arma başka bir pranga taktılar; 
zincirini sUrilte:rek karaya çtkardr. 
lar; bilyilk bir demir kapıdan ge. 
çirdiler, her kılıkta ve her boyda. 
insanlar arasından, dar ve pLs so. 
lcaklann iki tarafındaki bastık, kil. 
çUlt pencereli evlerin önünden yil. 
rüttUler, çevresinde uzun mızrak.. 
lı askerlerin nöbet bekledikleri 
büyücek bir meydana götUrdiller. 
Burası esir pazarıydı. 

Esirleri blr kenara dlı:dllm:-. 

Karşrda ta.htadan yapılmış yüksek 

blr yer vardı; onun bir tarafmda 
şövalyelerin ileri gelenlerinden 
beş kişi ikl katip ve ild tercüınan 
duruyor, bir tarafmda ise kimisi 
Rum, klıniai Tunuslu, lUnisi de 
Mrsrrlı veya Sudanlı, Venedikll, 
Ceneviz oldukla.n a.nlaştlan esir ta 
cirleri yer almrşlardı. Aralarında 

birkaç yerli de göze çarpıyordu, 
Piyer Arno o gUn eatış heyeti

nin reisliğini yapryordu. Elinde 
bir tokmak olduğu halde bir eli -
rcğin ve direğe asılı baktr tepsi. 
nln yanında duran tellala brl lşa... 

ret yaptı. Tokmak Uç defa arka ar 
kaya teps:ye vuruldu. gür bir ses 
laUnce olarak haykırdı: 

- Salı§ baı,lryor! •• 
Askerlerin a.rdın çepeçevre du • 

ran halk ve eaJrleri birlbirlerine 

göstererek konuşan tacirler bir 
anda sustular. Ortaldrta gonıkun 

son, uzun ve titrek sesinden baş

ka bii şey duyulmuyordu. 

-4-

Es1rlerden birini kürsü gibi o • 
lan yere çıkardılar; belinden yu. 
karsını soydular. Brl ka.nbur yahu
di onun dişlerini, dilini, göz ve ku
laklarını, göğsllnU, karnmı, kol ve 
bacak bazulal'mı yo!ı:luyor, yanı _ 

b~mda duran adamıı. bir şeyl~r 
söyfüyor, o da yüksek sesle tok ~ 

rar ediyordu: 

(Devamı var) 

lamartin hakkında 
konferans 

20 BIRINO!KANUN -~ -ı 

Edirne seferleri 
başladı 

Su ve elektrik tesisatı 
tamir ediliyor 

ıl ı ' ' T 1 .., rJilli Şef !! ramv::r~z ıgına 
U nİrJersife birliğini 1 Durak yerleri azalbla-
yükseh himayelerine 1 ce.k, bazı seferler 

alıyorlar 1 birleştirilecek 
Edirneden bildirildiğine göre. I 

Vekaletin 8U dairesi reisi ile su l Maari Vekili de Tramvay seterlerinln çoğaltılmam 
ve elektrik nıUtehassrslarmın fe • f ı••ı•ı re1Si oJacaı. 

1 
için dün belediyede blı toplanb yapıl-

yezanda hasar gören su ve elek- ...-- ı a. mıştı:i. 
trik tesisa tI üzerindeki çaltşmalan 1çtımado. deği§lk hatlarda bazı aıe-

devam etmektedlr. Yeni kuru!a.ea.k ola.n ''Üniver- terlerin diğer ııeterlerle birleştirilme 
Dün Ankara.dan sular umwn site Birliği" ha.kkmdaki talimat- si ı:ıevzuubalıs oınıu;1 bıı sureue ayn! 

mlldl\rU de geım•a, valiyi ziya.ret name dün rektörlüğe gönderil- hat tızertnde d.a.b& fula. tramvay ço.lr§ 
e<lerek vaziyeti gözc!en geQirmi§ miştir. ması: J.mkAnlan temin edllnıesı karar 
ve umumi mlifettfJ}.lkte kendfslıe Birliği Reisieuınilıur Milli Şe- laştırılmı§tır. 
a.ynlan dair~de sal!hiyetli }en he. !'ııniz lsınet İnönü yUksek hima- Bundan başka lhtlyıı.rl durak yerle
yetleriyle bırlikte çalışmaga baş • yelerl:ıe alm~la..."'drr. Maarif Ve-

1 

rlD1n t.ıı.hd!di de görü§WmU§tUr. lht.l· 
tamıştır. \ kili H~a.n Ali YiieeJ falın reis yari durak yerl~rinden yakm ol.anlan 

Dlliı Uzunköprüden Ed•rneye 1 ca,!·tır kaldmla.cak. bıı auretle zamandan ta· 
bir tecrübe katarı geçlrilınişth·. o a • l ~ tı. aanı.ıf edilecekUr. 

18 Bu ta una ameye göre, evve-
Bunu tanbul posta.sı takip etmiş LA., her fakliltede ayrı ayrı birer Araba kAfi getınedlti takdirde birin 
ve saat 22 de I~araağa.ca. gelmiş- cemiyet teşekkül ederek ve bu Ci mevki ıı.nı.ba.larmm bir kumu Ddn-
tir. İstanbul • Edirne treni bugün- tl ... ~ . , .. cı mevki ıı.ra'baya tahvil edilecektir. 
den itibaren muntazaman işliye • cenı.iye er tJDlVersit.e hirligini 

· tir vücuda. getirecektir. 
Ceıt • Ü 

niversitenin bütün talebe ve 

55 bin ton 
kan satılacak 

Şimdiye kadar denize 
dökiilen bu kanim 

kontrplak labTikcılarının 
işine yarıyacak 

Pazartesi günü şehrimizde 
tonlarca kan satılacaktır. Bu 
kan, İst..ı.n~ul m.~z~hasmm bir 
sene zarfınca oelaktan deveye 
kadar kesilecek hayvanların ka· 
nıdır ve bele;iiye evvel~ akrp gi
den bu kanı şimdi eatmaktadır 
Bu kanın alıcısı kontrplak fab
rikala:ıdır. 

tedris heyeti birliğin 8.zası ol!a.· 
caktır. Azalar muhtelif komis
yonlar halinde çalışacakla.rd!r. 

Birlik ve fakülte cemiyetleri 
kültür ve neşriyat, memleket, 
memleket teıt.ltlk seyahatleri,. ge
ziler ve ağn-ln.ma, ta.1eıbeye içti
ma! muavenet gibi muhtelif kol
lara ayrılnuştır. 

Fakülte cemiyetlerinin birinci 
reisi dekan, profesör ve doçent
ler ara.smdan. ikinci reisi ise ta
lebele?:' kendi a.rafa,rmdan se~.e
ceklerdir. TaH:na tname mevk ii 
tatbika. konduktan sonra. toori~ 
cen b:.rlik i~ bina ve levazım 
tedarikine b~laııa.caktır. 

M@nakaıat Ve~lll 

Oaniz Ticaret 
r~ektebini gezdi 

Et fiyatları 
düşecek 

Celepler, fiyatların 
yakında normal hadde 
ineceğini temin ettiler 

Fiyat murakabe komisyonu, dllu de 
vali ve belediye rel.si Lfıtfi Kırdarm 

reisliğinde toplamnt§, et ve ma.lmr& 
ffyaUar~ U.Zerinde konuşm~ştur, 

Et fiyatlarının neden pahalı oJdulc
la.rmı lzah i~in çağnlmı§ olan celepler, 
et flya tlarmda g6rllien bu lereJ:'fUUn 
Arızı olduğunu ve f.imdJ fiyatlar dil§· 
t11ğUndeıı birkaç güne kadar normal 
hadde ineceği hakkında komisyona 
temina.t vermlşlerdlr. Komisyon et fl
YS:tlan bak.krnda. mahallinde yaptıra
cağı tetkikler ::ıonımda bir karar vere· 
cektir. 
Buııdan sonra makara satJş fiyatları 

konuşulmuş ve bir liste §eklinde .her 
makaranın einı!liı'l.e göra fiyat twlt Cevdet Kerim I n"c-eda

,yınrn bugün Silivriye _. oıunınu;ııtur K&.r baadl yüzde 111,-20 

8t..IJ.$UlclU.dı,r. Bitkaç gUru:.,.k~dar g,e.~
teler.le il$.n ol una.caktır, . gitmesi muhtemel 

9tasqefe_ 
d ek? 

Gayrimeşru ne em 
eııe 

G ERÇt biz de ça:yı göf121 r9 
~~'!"t 
.. ~rn uzsf1P&1' 1U1D1Z& gore aya,,.._.._... 

rafJmyız. 1aai1 
Kft.ğıt yok, var dlyeolerlO elt< 

lan da hep muhtemel bit g 

ğe daya.niyor. ,~oı 
Fakat ortada. bir J!oc>f~ rJ:l 

karan var ki bnna tebalre ·aıı ....... yıı• 

reflklerlmiz ya.nında onlaJ'lll 0~ 
dB ....Hrümek za.nıretlnl doYoY ~ ".. ,ııt 

Ancak bir sabah reflldJnlı CJ.Jl ,~ 
o koordinasyonnn son fa.b ,.,ı:ıııl' 
nlşletnıe ka!'&rmdan babt' ı. 
gibi gazetelerin sayfa ~· 
rmdan bahsederken: "~ytbl1tlt'1~ 
ta.birini kullamyor ve bo gaf # 
nı rekabetle lsfıemlyerek J>lllleel'' 
kendisinln de sürüklenıne1' .lll 
rlyetınde kaldığını blldlriYor~ 

.Bilmeyiz ama bnun "g•Y ~~ 
ru" la tavsif etmek ~ 
bu kellmenbı man:ısmı biJJll~ 
kabil olabilir. Biz davasınılD' d" 

hsı olduğumuz halde b~~,-orıı' 
m.aşm bJr hareket gofll1 

11 
tt 

Sayfalarını a.rttmuı1ar kat' 
baiyet ediyorlar. 

__,# 
Manlfaturao.ıot 

3 
Jlava kurunıunaa 

milyon liı-a tebert 
edecekler , 11~~ 

Mıın1!atura tftccarla~ p~ 
kurumuna teberrü ettikleri ut 
yekQnu 300 bin lirayı buıı:nuşt ı ~ 

Yakmda teberrUe bUtUJl I' ~ ~ 
i§tlrakl temin olunacak "'8 ul'cs-1'~ 
ta.Jımineıı 3 milyon lirayı i> 
~. 

F ındıh nümuneletı 
hazırlandı ~e~ 

Şimdi hariçten kan gelmedi· 
ğinden ve kontrplak fabrikaları 
da bir kontrplak'm katla.rını 
teşkil eden gayet ince levhaları 
kanla biribirine yaprştı:rdığmdan 
önümüzdeki senP. mezba:hanm ta• 
Jibaiz zjyaretçilerinin kan18J'mni 
bir hayli pahalıya satılabileceği 
ümit edilmektedir. 

Ticaret Vekaletinin eınti t,JŞ~'. 
ne memleketimizde ye . a f 
fmd!klatm standa.rd tipıe;ıif~ 
re yeni bir nümune ıtoll J$r 1 
vücuda ge tirilerek ilıracat~ ı.e! 
çin hazırlanmrştır. Vck~et eli ~ 
t esbit edilen fiatlar tızeriJ'ld ııııı<ı 
dik ihracatı bu nümuncıer0 iitıl~ 
fdı: §ekilde yaprlacaktn' .. 1iaııd6 

Münakalat Vekili Cevdet Ke- ler ihracat başkontrolörlilı;~ 
Yapılan hesaplara göre tsta.n· 

bul meZbahasında bir f!ene zar
fında kesilen kasaplık hayvan
lardan elde edilen kan miktarı 
55.000 kilo kadaroır. Bu kanlar 
oluklardıın akıtılarak toplan· 
maktadır. 

Ordu ihtiyaç
ları iç:n 

Lüzumunda. hnriçten de 
bazı nıal.zeme 
getİi'ilebilecek 

ıim lncedayı, dün sabah Den~ Otomobilsiz doktoTlar dir. 
Yolları !(iletmesi Umum Müdür- 0 - • Je~ ~ Resmr vazifeleri olan bazı dok· A lı l "k • gıcı 
lüğilne giderek, Umum Müdt\r torların otomobils'zli.ği ileri süre- s er ı ıtaıına ·ye 
furabi-m Kemal Baybora ile gö- rek b~taıara gfunemnkte olduk • üniversitelilerin ı?at:td' 
rlişmüş, kendisinden hzı i.7.a.h.at lan hakkındaki iddialar fu:erino Askerlik vaz' fesini yııpl'P ıırU 
alarak servisleri gem: iştir. tahkikata gL"'.ltiJmi.5 ve b:m:ı kat- ıtlversiteY<' dew m eden :ın~d& t 

Vekil bundan sonr:ı, Yüksek iyyen mfuııaade edilmemesi alaka • dan sbıia ç.ıığn1 anla..rm, ste.J tı'>ıe 
Deniz Ticaret mektebine gitmiş darlara bildi.rilınjştir. lundukları mliddet zarfr:nd!J;,11~i 1 

ve talei::e~eri teftişten sonra ken- belik ve imtilıan hakla.rtll1 ~ ~ı 
dile,.ine öğütler verer ek, genç G 1 kl•f • • memclr-ri ve torh:sten s~ll·etl L'! 
denizciler~. dünya vaziye ti düze- ıezmc ( ta 1 ını verslta rektvr;uğilııl'e ~~n~ Jıl 
lir düz1!ırez ilk iş o!aı-a 'c D eniz nin ayrı ayn tetkik eclilDl 
Ticaret mektebini bc;ıb.:iye ka· dd d k rarlaştı:rıimıştI:r. ' 
dar bitiren mezunıarm st~ i i ;}in re . e en genç iZi o - • el 
Avrura ve _\..-.,.c-i'-a :l?<:ml kr:ı.3- Yılbcşında icr.::ı da•' 
~~;tir~'kderil:ce~in.i m~.ıjı:~b- Bıç:ıf;ı.m çc!te:reh: 9 beş gün lıapal• ~· 

Münakalat Vekili Yüksek De- yerin:len yaraladı 194[} sen c5i 'bitmesi do~:ı~~ 
niz Ticaret mektebinden sonra icra ve· iflia dairelerindelt.

1 ae 
Ankara.dan verilen maıoınata göre motör'e 1stinye dc'.t ve fabrika· F atihte İskender p~a mahal· la~ tae:-ı.ili v e c'i,';crlc!'~ D 

ordu th:Jıaçiar.ıı:ıda.n melbu~t ve tec- !arını ~e .. ~ike ~tm:-t;r, için a::ı ve 31 'bir~"lcikall~ ~ 
hiza.tın yerü mamuıa.tmda.n teminine Cevdet Kerim lncedayı geç lesinde oturan 18 Y~~da. Bahri- pazartesi ve salı ve 2, 3, ul]l~ 
hnka.n buJunmayrp memleket haricin· vakte kadar lstinye:le kalc.rak ye Solmaz. diln, işine giderken k:lnun 1911 ].)Cl'§emb?, tl teO 
den teciarildne !Uzum hami olduğu tak burada etrafiyle tetkikat yap· ka.rış1sına Faruk Ge~ adın.da birisi cumnrtroi g·m1nrl flıll~'t\ ~ete 
dirde mUll mU<!a .... :ı, iktıı;at ve ticaret mıştır. çıkmış, kızr gezm.c3'e davet etmiş_ ve hacizle müddete tiiıbi j,<j•'' !).: 

kA• tı M'. k l"' V . Ce d t K , ac•'"' ..... ~-... + ~·:ıı:-~~"'HL oJ;:!l::->' ·"' Meşhur Büyük Türk dostu ve ve ..ue erln.ln nıu~er:ık tcl:llfi Uzerl- ıma a <:tt ekili v e e- tır. B..Jıriye, bu daveti kabul et- -·~ ..... ""' '"'" ~--~ ur&""' 
Fransız edibi Lam--'-'ne'run' ır.:o ne lcıra vekilleri karıı.rile tu levazmı rlm İne~avı b1ı<'!ilıl Silivriue m. · ı b-~~ t rt' r e iş aahipleri.nin diğer ı:n ıuL .., _, o' mcymce ara armda. aJ.u. e ıp larr kab;ı.il ed!Jmiyecc~?1'· ./ 
ncl senel devriyesi mUnasebctile mamul veya gayrimarcul olarak ya- derek ora-:Ja yeni ya.nılmn.kta o- bir ağız münııka.,~ası başlamI~. Bir _:::::..---_,... 
Birincikanunun 23 Uncü Pazarte ~ bancı memleketlerden de mUbayaa ve la.n li...,...,TJ. tP.~;satmt tl'."tl·i1r. ede- az sonra da Faruk bxt-ağınr çek e. 8 .-....... ~ ............. .......-- t; 

si günU, saat 5 te, tl'nivemite Hu. tedarik olunabilecektir. Bu mevzu u- ooktir. Vekil, Devlet Demir Yol· "' /f' Ve, 
kuk Fakülteı!l salonunda, Reş't zerinde bazırlaıuı.ıı kanun l!yiballt Jk- Iarnım Yeclikuledek.i fabrikala- rek Bahliyeyi 9 yerinden ::aartıal.B.rıl~ f 1 ÔÔ 5€ ne e \/.:,.-
Saffet Atabinen tarafmdan bir tısat enc'Clmeuindetı geçerek Mecus rmı v~ YeşiHrCiy hava istasyo- 1!!;!ştrr. Bahriye hastaneye ,, i ~ 
~k~onr~·~er~ans!!!!~v~e~ril~·~e~ce~k~b~·r~,!!!!!!!!!!!!!:!!!!!~ruzn!!!!!!!!~am!!!!es~in~e~a~l~mm!!!~~b~r~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n~un~u~d~a~g~~!!!!!~e~k~di!'r~.!i!!!!~~!!!!!!!!!m~ı~ş~tr~r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ ı ~İ,. 

1 

mek •stedUderbıl nan etmelerini bek· M e v le v 1 n ı tı Vakıt 

lııillk! Jdare te§kilAtıınızm devıetçl

llk pre.naipim!z!n iktisadi hayat saha
sında tat bikine ııızinet edecek maJ:ı.i· 
yette olmadığını yazan Asını Us, 
netice olarak §unları ileri sürmekte
dir: 

"'0 lınlde ne yapmak IAzımdırT 

Kaymaka.mlıl,, valilik gibi idare ha· 
yatında uzun zaman fJUen tecriibeler 
ge!;lrmlş, bugünkü cumhuriyet idııre
slnlıı fa.allyetlerlne yalmulnıı Jmnş· 

mış olan bazı D.l'kadaşlarımızm bize 
bu husus ta verdiği f1klr 11udur: Bu· 
gtink:i köy ve na:ııye te;tldlLtlarmc 
tmldınnalt, bunların yerine her biri 
altı ,yedJ Jtöydeıı ibaret blr tek teşkl· 
ıa.t yııpmak, bu U1Jk1Utın bao:ına cum
huriyet ldnreslnln köyler lınkkmda im.· 
bul etmiş olduır,ı preosJpleri tatbik ve 
taldp edecek zJhnlyette, bilgide, lmbl· 
llyette bire1 adam llcı bir mecılb koy· 
mak, bunlıı.nn eline maayyeıı maks::ı.t
tu için ııarfedllecek blı btltçe ver
mek. .. 

Zannedlyo.rw; ki bu, tıurl.n.48 cldıtı· 
yeUe dllnnap deler blr tinıttDNMilr. 

l<'ap ederse tııtblkatmı temin l~in 
devletçe maddi feda.kA.rlıkla.r da yapı

lııbl!Jr. Herhalde bugün mevcut olan 
IGare leı:l.UA.tu.:uzm mlill bünyı.mılzJu 

icaplarına ve fütjya91anııa h:ıkilraten 

uygun olup olm:ı;lığnu tetkik e!ıqe,k 

zo.m:ı.ru gelmiştir • ., 

Yeni Sabah 
H üseyin Cahit Yalçın bugUnkll ma· 

kalesinde "sulh IAklrdılan,, ndaD 
ba.lısetmekte, propaganda tertlbıı tının 
esaslı prtlarmd:ın birinin de sulh 
hakkında §&yialar QJkarmak olduğu

nu, belki taraflarm bunu bil' yokla· 
ma balonu gibi kull:ınarak kar§tla· 
nnd&ldnln niyeti tııı.klwıda fikir edin· 
meğo, yahut kar§l taratm ınaneviya 
tmı: aı.yıflatmağa çıı.Jııtıklarmı anlat· 
bktaıı. llQnl"& aözleriııl to:vı. 'blllr1· 
yar: 

"Objektif dtiştı.nüldilğtl ~. iki 
bUyül' devletleT ı;Uınreslnbt O'lnı.tehlcl 
maksat takip ederken blriblrlerlnl a.ıı
lryaınıyaralt sırf bu suite-fehhüm yü· 
~Unden Jı.-ırbe g:lrl,melert kabU olamr 
yac:ığtna. hülmıOOJlmek zanırtdlr. De
mek ki lld tarıı..rt:ln blr:l ııambnl değil· 
dlı. Yıı ,-\lm;ınlar ya lnglllzler düa:

yayı ve k an<U .kavlınlerinl ald:ıtıxıağa 
çalıı;ıyorlar demektir. Hangi taraf 
doğru ııöyJiJyor T Hangisi hllekA.rlık 

edJyorf 
Şimdiye k:tdar biraz akıl ve muha· 

kemesi o!ıın ln!!anla.r bıı bııbda blttabi 
lıJr flklr e:Unmtıı~. Fakn.ı ~ ph9i 
\'8 tıllb;*tıt te?1kltllert bir tarab ln
rııkaı'ak mUııakaşa göt1bmlyecek ..,. 
rette er.aslı ve realiteye möstenl.t de
Wlere b:Jka"ım Bwıuıı lçtn de Al• 

nıanyanm "" lııgDt.enınln kl'9Uk mU
lıetlerln hayat balda.nnt, ı.tı.k.Wle.rtnı 

DMl1 clU,UndWderlnJ,, nuıl vikaye et· 

~~ l ı 
MeselA, Almanya., Belçika ve Bolan h Q t l f Q 0 f 11 

da~, hatta Fransayı ~Uye ederelt, ,:ı 

Lilksemburgu hır.üt.arak eskJ hudut· Vakti' le hatıralarını Y 
lan içine çekilecek, ve Lehtııt.a.n ile 1 Y 
\lekoslovakyanm tekrar dirllmeslne 1 bırakan: 1 
ra:ıı ola.cak mııllrT A.nıa.vutıuk- • Ah "b ah• pe1> 
'b,Ln babsetm1yoru7'. çü.nkU, çoıc yatan- l çı I r ını t: 

d~ Yunanlı dostlarmıız bu meseleyi 1 3 LJ' • n C u·· ya Z 1 d C 
lıalledecekJerdlr. Halbuki bJz Almıın-

ya tara.tından böyle bir teınınat değil, • y . 1 bir ilkoS..llı. 
bir ilçüzlü misak görilyonız ki Avnı· öz sene evve 

p~ ttzerlnde ttaıya lle mUıJterek blı • 112'"-· ha _,_ ualli.Jıae 
h!Uı:imlyet llAn etmektedir! nn.yyum şıw.~n m 

1ngilterentn beyanatı tse ııarlhtı.r. o ı ··Leyla ile Mecnun o!tuY~ . ı-ı:ır• 
rı;aten lıJ9blr Avrupa memleketi lstlJA J dokuz yaşmdaW çocn ' 
etmf\mlştlr. Bonfarm lstililsı nihayet . . .. ılJıJI t-ıl 
bulup bir daha böyle t.aarruzJarm Vlr 

1 

B Süpürge çopU ile yaP 
ima geln:dyooe~lne dair temhıat elde dil fitUleri, 
~dlllııce hw'be nihayet verecektir. t .,,.,,, 

Binaenaleyh bugün vakla.lar tama· Bu hatı:ralar, 100 ~ene . c 
1
,u 

miyle A.Jmanyanm ı.ıkıyhlndedlr. Al· lstıınbuJ hayatının bir ıQ. 
manya ba meselelere sa.rih cevap ver- bir aynası halindedir. 
meıdlkr;o dilııya efid.rf'ınlt'mlye'llntn 1 _ Pek yal.en 3.a JIABf:r.de ,. 
onu !thımı .ıtmeııl ve lllıllltUl t;ın mıııaı j ....... . . - ............................ ~ 
zaroridlı.-
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H A B E R - Ali88m P08bst 'C!_K~mJN \.~ ·-•---- · 

~ -~~--.............. 
Scı~;~/~ M PO S T A S t 
~& •• Nl!piqat Miidiiri 
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!!':ır.:ııııır. 1 

~~· . · u, Amerika.:ia memle-
r t\n harbe girm~sinc şid· 
nı~~ !•tnr ola.ı "infiratçı" 
~·etıer bile !ngiltereyc silah 
-ihiınrnat göndermek sure· 
~tında bulunulınasrnı is· 

~ "e ilave ed.ivorlar: ...... hı ~ 

' gil.terenin zaferi ka.zan
harbe ~rak etmeksizin 

~ etnıeliyiz. Çiinkü lngil
~ lllağlup olması takdirin· 
~arz.uuı: maruz kalmak sıra· 
~ gelecektir." 

\~Uhal İngiltere ma~lup 
~ ttin A vrupaya hakirrı. o-
~()lan Almanya.nın Birleşik 
~~~aya hücum ebnesi müm
kn Udür? 
:"oU.l etmek 13.zmıdrr ki bu 

?ltenfi cevap vermek vazi-
< ~k saüımdan görmek de

:a ~ar. Bir2eşik°"Amerika Av
ıtasnıdan dört ibin kilo-

11.... -
~ "4esa:ede lhuluı:nıakla hc-
~1hoınb~ ta.Y.'l8I'eleri 
a ~le !A:~~~Ameri
~~layhkla"ği~ler. 
~ f~r~n~~~ınr_ t~y
~::OSu; lskoÇYemn şhnalın· 
ile ~ya ait ve geçen

giltere tarafından işgal 
ll'eroc adahi'hn~. Izlan
Groenıanttan geçerek A

~l'a Ula~. Atıa.ntikte 
~~llerm §iiiiilt şarldsinde· 
~~~,ada.lan ..... ~!tere· 

..... ~ Almanya.ya. geçer
~ 124.ı kilometre mesafede
~ ~a:rka ve 1141 kilometre 
'ecleJ.ri Norfolka yapılacak 
~tdll'nan akınları için mü
~~ 'bir üs teşkil edebilir. 
~~ kalknca1~ tayyareler 
ıı.ı tben 1800 lrilcnıetre me
~11 bultı.nan"Nevvork ve Fila
a:>'l ~ıyabilirler. 
~aYa n&kiın bir Almanya 

~~~:ile~ de Birleşik Ameri
·ıı:uz edebilir. Donanma 
~tı ikiye ayrılarak bir 
~ e"Yorka taarruz eclerken 
~ısını Sen Loran nehrine 
~ il lle'.hrin sahillerine son 
~ e arızasız araziden mem-

' ~ı.:.p veya şimal is
ltı Uerıne ilerilemiye ç:ıhı;a· 
'!' <>torL?.e kuvvetler ihraç e· 
·~Y1e bir tabiye Birle~ik 
~~ ın sahil müdafa::ı. sıs
ı,11 11 istifade etmesine im
~ez. 
~l!er sahasında akla ge-
~li 4" • 
t 4 araziycler bunlardır. 
l\~1-bnanyanm iböyle ibir pla
.\~ Jtıevkiine koyabilmesi 
\l Pada havacılık bak1-

()J ellerinin tamamiyle ser
t4~ı. yani bütün hava 

~=~illi . • "'q,b· n1 Amerikaya karşı 
~.1

1lnıesi, bundan başka 
til Se \. • 

llııa.u· .1. merL1<:a donanması-
~ ı} ibir deniz kuvvetine 

.\~~ası ve nihayet Bir
~~ e.tı~anm Pasifikte m~
~ es1 liı.znndır. 

t ~a bütün bu şartları 
:n.iltereye karşı giriştiği 

(!~U?.ııffcr olma~ı takdi-

" ~"' e-Jebilir. kt.: kı..~men 
• ~Pledir ki B:rleşik A-
.t' l • 

ı-... '1.~nyıınm ga!ip gelme-
' cılrnrY.1. nzmc~miş bu-

'ta,_ı . 
ır. 

SE:.KRETER 

• 
Amırlkada 

Bir "Yüksek 
müdafaa 

heyeti" 
kuruldu 

Japon 
hariciye 

ingilterede 

Beş milyon 
asker 

kaydedildi 

lstanbul bekarları ve bekarlara karşı alınan ted
birler ... Bekarların y~tıp kalkacakları yerlerin 
ve dışarda C:olaşabilect.. '~le>·i saatlerin tahdidi ile 

nazııı 
şehir asayiş ve inzı2,atının kolaylıkla 

tanzimi c! ·;şüncesi .. 
Japon yanın Yazan: 

Amerikaya karşı 
hcumane emeller 

beslemediğini temin 
ediyor 

Londnı., 19 (A.A..) - Bir kat 
güne kadar askerlki hizmeti için 
be§ milyon kişi kaydedilmiş bulu
nacaktır. 11/18 Dtincikinun tarih· 
lel'mde kaydedilOOek olan souf 
36 yaşında. olanların smtfıdır. Ge
çen ay, kaydedilenler 35 ya~ında 
olıuılardr. B usmlf, orduya 381.643 
k.i~i vernrlştir. 1936 srufmm bun
dan fazla olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Ahmet Bllent KO~U 

Harp malzemeıi 
imali.b tesri ediliyor 

Ya-,lng-ton. 19 (..\ .,\ .) - Nevyork
Taymi.I gazete.:!nL"l \'~lııgton muha· 
b;ri bildiriyor: 

Birleşık. Amerika ve demokra~iler 
için bayatı bır ehemmly~ ı olan harp 
malzemehl ımaliu.uun katil oldul;"u 
derecede tesrii me8(':lt'!il hakkında dün 
akşam Ruzveltin hıı.rlıiye nazırı ile 
yapm~ olduğu konuı,ma, bir ''pren· 
sip ltillHyle., neticelenmlı,tir. Bu gö· 
rüşmede harbiye nazın Stımı!!Onuan 

başka bahriye n1.zın Knokı ile her i · 

Paıllllıte bir harp 
çık ırası 

" Medeniyetin 
mahvolması 
demektır,, 

Kayrtlarmı yaptıran bu adamla
rın hepsinin şimdi silah altına ça
ğırılmıyacakları şüphesizdir. 

M EŞRUTtYET inkılabına 

k:ırlar, mahalle içlerin-
de, bekllr erıcek bulundurulmazdı. 

Erkek çocuklar, mUbalağa.sız, on 
dört on be.ş yaşlarındayken mü -
nadp bir krz bulunarak ba~ göz e· 
dili di. Çok sert bir mahalle di . 
siplini, bir .. mahalleli namusu" ts. 
tanl.Jullularm aracımdan ve bir a-

ki nezaretin mWıte..51.rlart da hazrr T k A ) D • B A o yo, 19 ( .A. - .N. . -
bulunmuşlardır. , . . jan.,,ı bildiriyor: 

Esasen bunların bir kısmı. milli 
e-hemtniyeti haiz vazifelerde ça. 
ltşnıaktadırlar. 36 yaşında olanlar, 
kamilen kaydedildikten sonra, 9 
mayıs 1940 tarihinde neşredilen 

kral emirnamesinin hükümleri, 

' ğanı ı, efendinin kapısında. yerleş
mia kapu kulu ara.smdan uygun · 
sı:ı: insanlar çrkıp barınmasına 

mli:l." di. Fakat, bir iş tutmak için 
Anadolu ve Rumeliden 1stanbula 
her yıl, akm akın bekar tayfası 

gelil'di. Bunlar, bekar odalarında, 

hanlarda. kahvehanelerde yat.rp 
kalkarlardı. Buralar da her türlü 
fı5k ve fücur irtikap ederlerdi. 
Bunların ara.smdan bazan kanlı 

vakalar olurdu. 1242 de tanzim o
lunan bir belediye nizamnamesin -
de, 1stanbula iş aramak için gelen 
bckil.rların lstanbula gidebilmeleri 
için birçok kayrtiar ve şartlar 

konduktan sonra, 1.stanbuM& bir iı=ı 

bulup kalan bekar esnafın hayatl 
da tnhdid edildi. Bekar eanafın ka· 
lacaltları hanlal' tesbit edildi. Ge. 
celeri bu hanlardan d~arda kal _ 
malan şiddetle menolundu. Şimdi 
bu belediye nizamnamesinin bu 
şayanı dikkat maddelerini okuya -

lım: 

Muhabir bu mUza°'ertlenn "letıce.s! J " r · t b.. ük' · . . apoı:Yanm "ac:ın~ on uy · 
olarak Stlmson, l\:nokı ,.c mıll rnhdıt· l ·ı ·-· · , ~ · ed'~l · k nda 

yerine gclirilmiş bulunacaktır. 
Başka srnıflarm kayda daveti için 
yeni bir emirname neşri laznndır. . . Knud· nden mu· J e çı ıgıne ....-.yın ı en ve ya ı 

faa encumenı relaı . . ,-azife:>i bac:ına gidecek olan No. 
rekkcp bir ••yük.sek nıUJafa:ı 11<':;dı. -~ \ "k J . mura c:~retıne .- men ·an - apon 

İleride neşredilecek olan yeni 
emirnamenin t:ırihi meHim değil · 
dir. Bu suretle 40 ya§ma kadar 
üa.sı mecburiyeti ilan edilen askrr
lik hizmeti için, biitün miikellefle
rin kayıt ve tesçiline imkan hasıl 
olınuş olacaktır. 

teşl;:U edıleceğini de llA.\·e e) !emekte· 1 · ~t- • t i d ·ı b" · . . . cemıye ı ara ın an wrı en ır zı-
dir. Bu heyetin vaz.lfesl 'ırt sılAhlan· f t J h . . !\lal 
ma gayretini tahakkuk ettirmd< ola· ya ekt eb_ apontukarı.~1 >1·.e nazkır1r ·po -

. 1 e ·'' · • t· :-ıUO ·a tr 11U SOY tyere a n_ 
cak ve kendl~ı:ıc .fl:r.ııngelen al .. ııı~ e ·ı A "k d k" .. . . ya ı e men a arasın a ı muna-
ıer de verııecelttlı. ~ÜNierden bahsetmiştir. Bu Mat-

T rablusa havadan 
asker nakli için 

Almanya İtalyaya \ O 

tayyare ~ermiş 

suoka, ~omuranm Pasifikte vui>uu 
muhtemel her türlü ihtilaf imkan.. 
!arının önüne geçece.~i ümidini iz_ 
har ederek demiştir ki: 

lki mern!eket arasındaki müna
'ebetleri halen mevcut vahim ve 
~aya:H teessüf vaziyete sokan se-

Eski Fin 
Cumhurreisi 

bepler muhtelif ne,·idendir. Maa- Kalb sektesinden öldü 
maıih ba~lıca rebep, Japonyanın 

Lowlra, 19 ( A.A .) -
ja.n.sı bildiriyor: 

be~'.ediği garel.!rin Ameriak tara. 
fmdan yanlı~ tefsir edilmi~ olma. 

Afi a· sıdır. Amerika ve diğer memleket
Helsinki, 19 ( A .A.) - Müsta.· 

fa. reisicumhur Dr . Kallio 
Helsinkiyi terketnıeden evvel 
ihtiram k rtasrnr teftiş eder ken 
kalp sektesinden vefat etmiş. 
tir. Kallio 67 ya§Illda.dır. 

Kıtaat na.klinı- .nahsus 100 
kadar Alman tayyaresinin 
Tra.blu.s G&rba t talyan takviye 
k.ıt3.3.tı götünltek üzere ltalyan 
liroanlarına. gönderildiği &9ylen
mektedir. 

Her t ayynre tam teeh iZAth 
30 er nakledebile~ğind'"n AL 
man tayyareleri her Mıf<'rinde 
:3000 kiı:i nakledeıbileceklerdir. 

İtalyanm Tra.blus Garbe de· 
nizden t.Jcviye kıtaatı gönder
mesi ı.arureti ve bu kuvvet.len 

taşıyacak vapurlarm İngiliz 
donanması tarafından hatırıl
mak tehlikesi karşt1'mda bu 
tedbirin alındığı anlaşılmakta
dn-. 

BolaDH llllall mı 
edildi? 

Berlln, 19 (A.A.J - Bir ecnebi 
ajans muhabi.rlnln bildirdiğine ıöre 

Berlin iktuıat vekftletl beş gUndenbe· 
ri Holandadan gelen nıallardan gUm· 
rük resmi almms.drfmı blldlrmletir. 
Almanya \'e Hol&nda ara.amda gtim· 
rük hududu kaldrntrruııtrr. Holanda 
da aynı karan \'Crnı.iıtır. 

Alman hariciye vekA.letı bu vaziye
tin bir •zollunton., yani l{Umrük itti· 
hadı olmadı~mı iddia ve btıcllııenln 

ler efkan unu.ımiycsinin bir kısım. 
na hakim olan noktainazar hilafı. 
na olarak Japonya Çine karsı bir 
tecavüz ve ihtiras harbi yapmıyor. 
Bu harpten Jaı)onyanın maksadı 
imha etme.!< değil, fakat devamlı 
bir sulh ve refah ile adaletle mü- rnesi veya Amerika i~ Japonya a
savata istinat eden bir Uzak Sarl: rasında Pasifikte bir harp çıkması, 
yaratmaktır. Bu büyük vazlfenm kültür ve medeniyetin tamamiyle 
tamamlanmao:ma io:tirak etmek is- mahrnlması demektir. 
tiyen her millet, Üzak ~arka hoş Japonyamn müttefiklerine kar
gelmiş olacaktır. Manıı kalacağ1 şı diırüst hareket etmekte olduğu 
tazyik n~ olursa olc:un ve bu tazyi. ve edeceği hakkında Amerikahla. 
ki yap:ıcak devlet han~i de\·let o. rm mfü;takbel dış siyasetinin te. 
lur~a olsun Japonr:ı bu yoldan meli üçlü pakt olacalı:.trr. Bu bir 
dönmiyecektir. tehdit değil, fakat anlaşamamaz

Cihan sulhu, mahalli sulh temin lıklarm önüne geçmek için sadece 
edildiği zaman kabil olacaktır. l\1a- bir müşahededir. 
halli sulh ise, mahalli yaklaşmalar Çin me:-elesi Amerikalılar için 
sayesinde temin edilmiş olacaktır. bir his meselesidir. Japonya için i-

Uçlü Pakta gelince, Amerikan :'e Japon imparatorluğunun rnev
milletinin bir kısmı . Japonyanın cudiyetine dayanan bir hayat me. 
bu pakta iltihal' etme.ine saik o- sele~idir. 
lan sebepleri anlamamış ve Japon- Japonya, yakında Çinde sulhun 
yayı Ameril;.aya karşı hasmane ni. tekrar teessüs etmek imkamndan 
yetler be~emekle tahtie etmi~tir. ümidini kesmemiştir. Nanking hü
Bundan boş ve hakikate bundan kümeti daha iyi zamamlann· gele
ziyade uymıyan bir ~Y olamaz. ce~inin mübeşşiri olarak kabul e. 
J aponya Amerikayı ve sair devlet dilebilir. 
!eri tahrik etmek arzurunda değil- Japonya ve Amerikanın in~ni. 
dir. Japonyanın her serden ewel yete karşı olan vazifeleri bütün 
i~teciiği sey. sekteye uğramadan e- gayretlerini toplararak Pac;ifikte 
serini tamamlayabilmesi için işle- bir harp felaket ve deh~tinin önü
rine ba~kalarmın kan~rnama'."tdır. ne geçmektir. 

Bundan b~ka Japonya Çinde Matsuoka sözlerini bitirirken iki 
ve A\·c;r.:ıda devam eden harplerin memleket aklıselimine hitabederek 
diğer memleketler Ye bilhassa A. dü11yanın fevkalade vaziyeti dola
merika gibi kuwetli bir milletle yısiyle her iki tarafı da hakim bir 

Avrupa yeni nizamı ile hi~bır 11lıikıt..<11 harbe girmeden bitmesini istiyor. ı muhakeme soğukkanhlıklarmı mıı. 
olmadığını mı e etmektedir. Amf"rikamn Anupa harbine gir hafaza etmeğe davet etmi5tir. 

"Bundan böyle lstn-bula gelecek 
ve elyevm mevcut olan bekarlar 
için müna .. sip semtlerine uydurula
rak, müslüman ve raaya karı.şık 
oturmak üzere 1stanbulda. üç dört 

ve Üsküdar ve Galata ve Eyllpte 

birer ikişe'r han tahsis olunacak· 
tır. Gelenler bir sanata girinceye 
kadar ihti.qap ağası marifetiyle 
doğru o hanlara gönderilecektir. 

Oradan, gireceği iş, neyse evveli 
he:rnşerllerinden ve evvelce kefili 
alınmış taknndan kendisine bir ke 
fil bularak ihtisa.p ağası huzunına 

götürecektir. Eğer silahları varsa 
kendisinde kalacak, fakat mevcut 
olan fişenkleri alındıktan sonra 
hangi dükkana girecek, yahut han 
gi i.skel~e hamal olacak, yalıut 

hangi hamamda ~liyecekse yazı • 
lacaktrr. O yerin evvelce defter. 
de tesbit edil.mis olan adamları 

kafi derecedeyse cevap verilerek 
yazılmryacakt:ır. Bu cihetle de .ah· 

vali meçhul eşha.sm lstanbulda lü
zumundan ziya.de olmamac;rna ihti" 
sap ağa.'~ı çok dikkat edecektir. 

1.htisap :ı.ğası bulunanlar, kendi 

yap.lanndn ~aklanmak Ü7.ere ''İh . 
tisabı tsıaTtbul.. diye bir mühür 
kazdıracnklardrr. Deftere yazı _ 
lan mevcut eşha.c;tan, yahut bun· 
dan böyle gelip lstanbulda. bir ic; 
tutacak ta kınımdan birisi vilayeU
ne gidecek oldukta. İstanbul kR • 

Dikkat ediyordum : Burada her 
ııey değişmiş gibiydi. Yengemin 
yüzü düşünceliydi. Duvarda kmrk 
bir lamba yanıyordu. Amcam, ab
lam orta.da yoktu. 

BOY OK HiKAY E 3 Yazan : İLHAN T ARUS 

İki çantayla bir dut lı:unı.su 
torl>Mından ibaret olan e§yala.rnnı 
konsolun önüne koydum. Yen.gem 
kolumdan çekti, koskocaman sedir 
bomboş durduğu halde beni yer -
deki halrya oturttu. Pa.mıaık1arm1 

dudakla.rma götürerek: ''Yavq 
ko~uş yavrum! t~erde hasta var!,. 
dedi. Sonra. benim konııol& doğru 
baktığımı görünce: "Bize dut ku· 
rusu mu getirdin! Ela!tk olma. Ab. 
lan neka.dar sevinecek hıma!., di
ye ilave etti. · 

''Ablam, amca.ın nerede yen -

ge?,. dedim. 
O yine ııu.s fıta.reti ya.pa.n.k: 

"Amcan Anka raya gitti. Ahlan da 
oda.sında yatıyor. Birıu raha.t :-u: 

da ...•. 
Fakat daM. lı\fını bitirmeden o· 

da ka.pmıun ~mir reaeei gICll"da.. 
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KAVRULAN ADAM 
dı; dağınık siyah saçlariyle bir ka.t 
dab& uzun boylu görünen a.bla.m i· 
çeri girdi. Yengemin yalancr çrk
tığmı görerek utandnn, fakat y\i· 
züınde birdenbire sıcak bir pamuk 
yığmmm temumı duydum. Abl&.. 
cığmıı gerdanından, yanaltlarm • 
dan şapır şupur öpmeğe başladım. 
İstiyordum ki yine eskisi gibi biri
biriınize e&rxlarak yerlerde yuvar· 
!analım. Çığliklarlıı. koşmacalar 

oynıyalun. O benim kulağnnı ısır • 
sm, ben onun göğsünü çim<likliye

yİln... H ayrr, ablam artık bunla.n 
istemiyordu. Beni bıraktı, duvara 
doğru yürUyCTek l§mbayt hiraz da 
ha kıırt.ı. Sonra yengemle göz göze 

geldiler 

Halmm üstünde ses.~i7.ce oturu
yorduk. Aklıma. gelen bin bir su· 
alin bir tanesini bile toparlayıp 

soramryordum. Ben yüzlerine bak_ 

tıkça onlar gözlerini yC're indiri -
yorlardı. Hiç olmazsa ablama. dut 
kurusu torbasmı gö.cltermrk için 
yıoıryordum. 

Birdenbire sokakbn bir takım 
gürültüler gelıneğe başladı. Ab -
lam çelik bir yay gibi yerinden 
fırlxyarak lambaya koştu~ püf di -
ye söndürdü. Elim yengemin avu. .. 
cundaydı. Bu el titriyordu. Dikkat 
ettim, ayakta duran ablam da tit

riyordu. Sokaktaki gürUltU, nal 
sesleriydi. Şakır şakır atlar geçi -
vordu, Ve a.ruır& çoban gibi bir 

adam kalnı sesle nara atıyordu. 
Ablam yanmııza çöktü. Anne 

mi omuzlarından yakaladı: 
.. Kapı ı;ahndr! Kapı çalındı!., 

Diye inledi. Yengem &yağa 

kalktı. Evvela oda kaprınna, son. 
ra pencerelere doğnı ibirkaç adım 
attı. Arkası bize dönük olduğu 

halde: 
"İbrahim 8.i2ağıda.. Korkma. Sel-

ma!,. Dedi. 
Ablam yüzükoyun yere kapandı. 

Boğ:ızma bir şey t.Ika.nıruş gibi sık, 
sık soluyordu. Yengemin ona. doğ
ru teıasla koştuğunu görünce ben 
de korktum ve: •'Ne var! ne olu· 
yor yenğeciğim, beni sakla!,. 

Diye bağırmağa başladmı. So • 

dL'll efendi tarafmd:uı alacağı mU. 

rur tC'zkere!!lni ihtisap ağa.sına gb 

tUrlip evvelki defterde olan iarni

nl bozdurarak tezkeresine "kaydı 
hozulınu§tur., diye işaret ettirecek 
ve mezkür mUhlirle mühürletecek
tir. Bu işaret ve mühür oldukça 
derbentlerden müruruna ruhsat 
verilmlyecektir. 

Eceli mev'udu ile gelip ölen o -
!ursa, kefili ve bulunduğu yerin 
bir adamı gelip ihtisa.ba ha.ber 
vererek ismi kaydını sildirecektir. 
Bu suretle İstanbula gelecek "'e 
lstanbuldan gidecek memurlarda.n1 

Tatarlardan ve sair gC'lip giden • 
lerln mecmuundan, Çekmece ve 
Bostancıba§t köprüsünde olan ihti. 
sap memurları ta.rafından adam 
başına dörde<r, hayvan b~ma iki.. 
şer, yani piyadeden dört, ve ail'" 
variden altı para tezkere harcı 8r" 1 

lma.ca.kUr. İhtisap ağa.sı ve me • 
murlan tAra.fmdan hiı;bir sebeple 
bundan zi~·ade akçe alrnmryacak • 
ttr. Bu mUhim noktaya dikkat e.. 
dilmiyecek olursa ihtisap ağası 

şiddetle mes'ul tutulacalı:trr. Bu -
na memur ede~ adamları ona 
göre mutemet ve müstakim olmak 
üzere seçip tayin edecektir. 

Hamal Ye ka.yıkçı ve sair beklr
lar, §'ttrada bura.da belmr odaaJ 
tedarik ve ihdas edemezler. Ak • 
§am olup işi bitince tahsis olwıa • 
oa.k hanla.rma. gidip sahe.hleyin işL 
ne gideceklerdir. Bekarlara. tah -
sis olunacak ha.nlar da kargir ol
ma.yıp ah.şap olaeaklardır. 

Bekal'lar odalarında. asla sil~;) 

ve cephane sakla.ınryacaklardn-. 
s.kıarlarsa h&nın od& b~ \·e 
hancm· ihtisap ağa.sına haber ve· 
nrek o beklrla.r yakala.nacak ve 
tedip olun.acaktn'. Bu cihetle, ban.. 
lardaki hancı ve oda.blliillm tecrll.. 
beli ve iş bilir mutemet Mam}a.r 

bulunnwnna diltkat edilecektir. 
Bu suretle taşra.dan. htanbola 

gelecek ec'bas derbentle-re geldik • 
ten ihtlı5ap ağası memurları bun
ları gözden geçirerek, eğer bir i· 

ı,ini g5mıek yahut bir işe girmek 

için gelmişse tezkeresine ''ihma. ~ 
ba" diye işaret edecektir. F~t, 
gelen şahıs tstıı.nbulda. asker oı.,. 
mağa, bir kapıya ginneğe yalıut 

sanata elverir makuleden olm& • 

ytp §()yle eeMerice gelmiş mtkfGt 
"Ve şerir olmasmdan şUpheleniree 
tezkeresine adeti "ihtisaba,, diye 
işaret eyledikten sonra, ih "8a.p 
tarafiyle aralarında evvelden k.& • 
nırlaştmlnuş olmak üzere rakam • 
la veyahut başka. bir su-retle diğer 
bir işaret daha koyup, o kimae 
iht.isap tarafına geldikte, tezke • 
r~slne bakrldığı gibi, başkaca. 1şa... 

(Lut/en sayfayı çevirink) 

kak kapısına sopa gibi bir eeyle 
sert sert vunılduğunu Mtiyordum. 
Aşağıda taşlıkta, o anda top sesi 
gıöi bir sesin gürlediğini ve he -
men arkac;nıdan kapıdaki gürültil
n!in kesildiğini ve iki, üç atm so· 
k::ığın öbür başına doğnı uzakla~. 
t rğıru duydu. 

Yengem, yarmı göğsüne göm.O· 
lı>n sesiyle: 

"tbrnhim ! ,. Diye mın' 1and:J.. 
Ben a.tlann uzaklaşb: mı iyice 

farkettiğim için art.ık korkmuyor
dum: 

"Kim bu İbrahim yı>ngeclğim !,. 
Diye aordum. 
"Bizim. odacı yavrum, dedi. a • 

şa~a yatıyor ... ,, 
''Niçin aşağıda yatpor? ,, 
"Bizi bekliyor e"YlAdım ! ,, 
'•Sizi niçin beıkllyor yen:;e? ,,,.,. 
"Bizi mi! Dışarda. düşmanlar 

var da onlar içeri l:irme&m ~ 
Dışardaki düşmanları birden'litre 

an"qııam•dun 
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Orti idare kararı 
3 ay ·uzatılmasına dair 
Başvekalet tezkeresi 

Meclise verildi 
Ankara.dan gelen ha berlere gö. 

re, altı vilayette bir ay müddetle 
il!n edilen ör1i idare kararının 
20 :.i{anunuevvel 1940 tarihin. 
den itibaren Uç ay daha uzatılnııl· 
sı için Başveltalet Meclise bir tez· 
k er<> vermiştir. 

.Mecli~ bugünkü toplantısında 

bu~u g5rüşecektir. ------
Bır kömür 

deposu yıkıldı 
tki kişi yaralandı 

LA.."lt;'ııda Tülbentçi Hüsameddin 
m&balle8ln~e Demireller caddeslncfeki 
6 numaralı ahpp ve harap bir katlı 
kömür deposu, dün, saat 16 te bir
den'blre yıkılmıştır. 

Y:.kılma esnasında depoda kömür 
doldurmakta olan Cemal Karaçubuk, 
Ali Yılmaz, Bekir Ari§ te enkaz altın· 

da kalanı · vUcuUarm!D mublellt yer
lerin~ yaralamllJ§lardır. Yaralılar 

Cerrahp&§& hastanesine kaldırılarak 

t.davilerl yapıldılttan B011ra serbest 
mrakılmı§lardır. Tahkikata devam •. 
dllmektedlr. 

Bir liralıkların basılması 
bitti 

Darphane eski ytu kuru.flukla •• 
rm yerine kaim olacak 1 liralıkla.. 
rm da.tbmI ikmal ederek tama.men 
merkez ıbankamna. teslim et.mi§tir. 

ztya stoklan 
c:aa.., taratı ı aclde> 

g6re halk ••e mnn mlldafaa ltlti.. 
ya.cmda:ı madud olan her tfl!'lü ee~ 
yanm korunma.ar 1çfn lkt:ım eden 
mahfus mahaller ve depoW- btl· 
kümct.çe :icar için tahliye ett.iril.. 
dikleri takdirde f&i)llerin bu it-
ten dolayı meyda.ı:ı.a çıkaoelt mas
rafları hü:ktlzr.et.ç~ ödenecektir. 

8irkac satırla 
HlllDWL 11 Jlll1lmliW 

( Bq tarafı 1 llcMe) 
nlha~ec vapuru Oral ...... .._... 
kl'Ildhıi p:ı.tırtımfQ. 

'il le bir haberi ~ ...,ı.&an
na ~ıreu bu J'Oftklmlzln bavadJabıl 

ı .·ee En on DakJka tclttlp etmiş, son 
ra dıı ı;ıımh reflkle:rlmlzdeB llOllJS 

H ~r ynzımıir ftl lıldl-111 .._. 
m:ly;;tshlljtld Wl&rils atar ..... 
ha~ıll!ln bir t.ek:tJp&a dıllla MI 

h3k1ld mahlyetbal bizden öÇenea bu 

arklldı\&: "HP-ptlnl ml biz ötreteoe
iiz!,, di~ te.recly., ~ s&ttm.ya kal • 
lrışmr,. 

Oördlik kt hbe 8fnıttikJert mo••eee.t 
En Son D3.ldlııamw lit~rladm 

\"e Haberin bücWderJDdlıa bir luıUme 
ıazıs ~u. 

Kuma oturtulan blr ıenı.t .tı tayfa· 
ıılle ac;ıkı;n batınyonıa, ıeıeını b&tmrı 

btılannr. \ok tıatmanuı, illin. .ıtar
maş th\ bontntla bu ga.eıtıe bama bile

rek tı.tmm.- eô)lftı: eelıl ilk 7eırtv. 
Buna turu ,,.e c:ıevap verme bbe eunu 
anlatır ld bo caıı.etentn eamuyonel 
ba\•a.dl!ı 113 dnrma.lc ve lcad etınek gay
retDe pireyi dm-e yapmak ..aatindfın 
ha tm btr ~ - lUf:'e.ttta ımnatl vardlr. 
Bize: 

G :.°* ~ lagatere 1e blylik 
va_yarıar verııı~or 

mıtlJlflPiı'~~~~nt~~~~~~ç ~ 

1 ımın barbi lsva9te motldf 
Nevyork, 19 (A. A.) - Nev

york Herald Trlbune gazetesinin 
Vaşington muhabirinin salahiyet. 
tar mcnbalardan öğrer 4 lğine gö-
'!'c Birleşik Amerika d tlcri , 3() 

1 k cı.clar Danimarka vap ıu kendi 
hasaplnrına satmalma... için icap 
eden teşebbüslere g:riı:mi~ bul.ın· 
maktadrr. Bu gemiler Danimarka. 
mn Almanya tarafından işgalinden 
beri Amerika limanlarında muat
tal bir halde bulunmaktadırlar. 
Amerikanm bu teşebbüsü, 1ngilte
reye seri şilepler temin etmek 
mabadiyle hazırlanan bahri pro. 
grammrn ilk hatvesini teş!dl et 
mektedir. 

Ayni muhabir aşağıdaki meeele
Ierln tetkik edilmek ilzere bir mü 
tehassıs heyete havale edildiğinl 
bildinnektedir: 

Hin cUıtancia 
(&a5 tarafı 1 ncldO · ht • h • 

kuvvetleri aJma kta olan lngıl!z kıtaa 1 ıyat arp sanay·ı ı 
tı lehlude uık~a! ediyor. 

lfALl'AX TAYYARI>; , k 1 
~iE\U.\~LAlll \'.\iaLDI mer~<ez~ uru uyor 

h.uıılrt", lelJ (A.a.J - lngılır. ııava ı·eni "-lhl 19 ( · k . 1 intn · ı .,... • A.A.) - Hlndıstan 
U \ vet eı diln gece neşredılen teb· hUkQ ti Ban lığı: me • galorda bir tayyare tab 

17 ·l ö ıJkkAnun gecesi, lngillz bava 
kuvvetlerine mensup bombardıman 

tayyarelerı, blıtUn gece, Beni.na tay· 
yare meydanlarına karşı garbi çölde 
yapılml§ olan hUcumlarm en şiddet· 

lilerinden blrlnl yapmı§lardtT. Tonlar
la. bomba atıımıı ve yerde bulun&ll 
tayyarelerle binalara bUyUk hasarlar 
yapılmI§tır. HUcum, biribirini takip e· 
den da.ıgalar haliııde lleriiyen birçok 
tayyare grupları tarafından icra edil· 
mııur. 

rıkası, Mo.draada deniz itı§Aat tezglh· 
lan tesl.sl lçln .Bombay sanayicileri 
t.ara.fmdan tanzim edilen projeyi taa
vlp etmittir . 

Bil pl4nlarm tahakkuku, bu muha· 
rebe içinde imparatorluk taratuıdan 

aarfe.dilcn gayreUere i§Urak maksa· 
dile Hlndistanda 1htiyat1 bir aaııayl 
merkezinin teaial mUhlm bir terakki 
teşkil edecektir. 

tn_şası lal!lavvur edilen deniz tczgA · 
hr, senede 8 ilA 12 bln tonluk 16 gemi 
in§& edebilecektir. Bu mUes~·~selerle 
her birinin asgari 3 milyon tngıuz Ji· 
rası sermayesi olacaktır. Tayyare tab 
rikası d:l Amerikalı teknisyenlerin 
yardımlle idare edilecektir. 

(Sa§ tarafı 1 nclde) 
ve çok miktarda n:ıalztıme elıınize geç 
ınl;ıtir. 

ıJU§nıan tayyareleri, bariz Kırmızı 

tlııç lsaretıeıtnl taşınıaıaruıa rağmen 

ha~_,meleı·e taarruz etml~lerc.lır. l!ı 

zim tayyarelerımiz ıse askeu neuı.:l 

len bonıba.rdınıan etmijıerdir. 
SON VAZİYET 

Lonclra, ZO (A.A.) - B .B.C. Atina 
radyvsu spikeri, aakert va.ziyeU şöyle 
hWAsa etmiftir: 

Şiddetle YS:&n karlara ve dilşmanm 
bazı noktalarda anudane mukaveme· 
tine rafmen Yunan kuvvetleri fü.rle· 
mege devam ediyorlar. Yunan ordusu 
eşsia bir cesaret ve mukavemetle dağ 
lara taarruz ediyor. 

Sahil mmtakaaınd.a. Porto Palermon 
muıtakumda İtalyan mukavemeti ta· 
mamen kırılmıştır. İtalyanlar HL'?la· 
raya doğru çekilml.§ierdir. Merkeze 
Tepedelen mıntakuıncla dllşman tid· 
deUe tazyik edilmekte "e Ywıa.ıı.lılar 

tarafından adım adım takip edilmek· 

blr ys~guı .k 51 
lnfünk maclde:eri fabrı e. 

mahvoldu etaııl ,. 
::..u:..hulnı ıu l ~.A.) - St 

;anııı.ndan : ri ci' 
Merkezi laveçte Karıskoı• ,ellııı!l~ 

vannaa Bofora mevkıtndekl UüŞ ıılt 
ınaddeleri fabrikalarında ınU 
yangın zuhur etmıotır. bl ,ıt' 

Şehir, zelzeleye tutuıınu~ gi yeıııll' 
sılmııı, iki saat arka arkllyafiddeıı
ğeıini takip eden wüAklartll 
den bUtUn camlar kırılı:n.ı,tır·50 )il"' 

Bu inf!IAklardan b&Wal'l• 0 ~ 
metre uzaktan i§ltilınl§tfr. S ıu'ıtP 
yaralı vo.rdır. Kayıplardan bırço dtl'· 
ölmüş olmasından korkuıın: ~,1#1.ı 

Ahaliden 2000 kl§i, ııebrl .ttJ ili• ti' 
mecburiyetinde kalmıştır. ):sııS'1'1t Jıll 
mamile bastırılamamt§tır· fa~tr 
mmtakadakl bUtun fttatYe t: ~ 
nm ı;ör.terdigl gayret sa>~ ıı:ı~tııl'• 
gınm tahdidine imktın h8~ 

- • c: ri1e 

1 - Amerika limanlarında bu
lunan ve Almanya tarafından iş· 
gal edilmiş diğer memleketlere a.. 
it be.zı gemilerin aatmalmmuı. 
Bu gemiler bili.hare İngiltereye 
kiralanacaktır. Bu suretle hemen 
1ngiltereye ıönderilebilecek gemi· 
ler elliye ibl~ğ edi~ olaca.ktrr. 

Birinci uç111ta yangınlar çıkanlmQ 
ve bu yangmlarm bunu takip eden hU· 
cumlar esna.ısında ·~ha ziyade fazla· 
lS§tınlm.tşUr. Bn intil!k vukua 
gelmif ve asger1 ı ..... ıı~an tayyare81 
tahrip edilml§tir. Son hUcum eden tay 
yareler, bedefl terkederkeıı, yangın 

tamamlle umumi bir mahiyet almıı 

bulunuyor vo kalın duman tab&kuı 

bütün tayyare meydanını kaplıyordu. 

Fraasada isler 
leaa giderse 

F ransanın yenı .... tl 
Jo.."llsurad& ve Tepedele.nin bel kilo· komiseri Sofya~~\'~· 

metre oarkmda bir İtalyan kolu anu· Sofya, 19 (A.A.) _ suriYe gt.Cerfl 

tedir. 

2 - Birleşik Amerika devletle. 
rine alt vapurların lngiltera em
rine verilmeai. Bu \•apcrlar ~ilep· 
!erle ;)'olcu ve yUk taşrmağa mah. 
sus gemikreden ve hat.ta Va§ing· 
ton ve Manhattan gibi seri, bil. 
yUk yolcu va.purlarmdan tel'ekkUp 
etmektedir. Bu 80n iki geminin 
denU&ltılardan çok. 11Unı.tli olduk
ları malfundur. Mez.\cfır gemiler 
&erVisten çıkarılarak Ruzveltin teç· 
hizat planr mucibince tr.gfltereye 
kiralanacalı:lardtr. 

Bardlya • Tobntk yolu da bomb:ır
dıman edilmiş, fakat bu yolda. pek az 
hareklt mUphede olunm111tur. 

(Ba3 tarafı 1 nclde) 
lman malumata göre Laval'in az· 
!inden mlitcvellit netayiç hskktn. 
da ltalyı;-nm reyi sorulmamr,ıtır, 

dane mukavemetten aonra. pll.ıktırtuı- de komlserllğtne tayin edlleıı.:{1111' 
müştur. Klisura Yunan topçUIWlun &· Dentz dün ak§&m buraya ~ ,w.· 
te§ı altındadır. Garda ıenerall FransazılD sof~ il' 

Daha §imalde Yunanlılar milhlm si karşılamI§t.ır. General sa!uJYds' ıe· 
Avcı tayyarelerimiz, keşi! hareket· 

!erine ve kara lruv\"eUerlmlZle ifbirli· 
ği harekAtına de-n.m etml3lerdir. Sa· 
\"Oç& 79 tiplndo bir dllşman tayyaresi 
alevler içinde düttlr1Hm~Ur. 

Filha~ıka her şey iyi gittiği za
man, Hıtler, tantana ile Bremmere 
kadar giderek yaptığı işlerden 
Mu.90liniyi haberdar edecektir. 

ilerlemeler kaydet.miflerclir. İtalyan gUn ko.Jdıktan sonra tstaıl~ 
zayiatı da mühimdir. İtalyanlar, top· çerek Surlyeyc gidecektir. 
çu me\'Zileri bulunan yerler Je ('.!<1det· ---o--- ft' 
11 bir mukavemet göstermektedir. Al b• ha Fakat iııler fena· gittiği takdir 

:La Mu!Olini, bunu, ba§ka hir ~ 
ta ile, Trahlue.garp hududunda 
!aUıyacak olan Fransız toplannnı 
gürültüsü ile duyacaktır. 

GE1'"ERAL PAPAG-OSUN manyada ır l 
Yr:VMI E»Rt dannedilebilece '~ 

Bir Rodezye. tayyare !ilosu, Ketem 
mada cro,man tayye.relcrlne ve lalala 
rma hücum elmlftlr. :Ba§ka tayyare
lerimiz de Kasa.alanın 50 kilometre 

Londra, %0 (A.A.) - B. B. C. Yu· Bcrlln, 19 (A.A.) - ,ı\lıt.Jll ~· 
ıııı yortular mUna.sebetile J.lıtl '"~' 
ki dana yerler inde 2~ kAJlUl1

118 ıı• 
3 - İngiltereye talim edilmek 

Usere bazı vapurlann Amerikada 

nan ordusu bagkuma.ndanı general 
Papagos, c!Un Yunan ordusuna h lta· 

§imali §&rklslnde SerobaUb ve Jebele ben negrettlgi yevmt emirde Yunanis· 
hücumlar yapını§lardır. Buralarda 738 yaralı olduğunu bildirmiş- tanın, kendiler inden ifUbar ve gurur 

•- yangml:ır çıkanımıatır. tir. duyduğuııu ve bUtün dünyaıım Yunan 
A1M8rlkaa yardımı Cenubl Anıa:nıUukta ,tayyareler!· lSKENDF.RlYE BOMBALANDI ordusuuıı ka.hramanlığu hayret ve tak 

inpa ve teçhlızl mtweleai. 

(Jlat tarah l ndde) mlz Avlonyaya yeniden hücum etml§· lllkendr.riyc, 19 ( A.A.) dır ile taıdp ettığiru aoyledikten sonra 

Muhabirin zannettiğine göre, ıer ve bir denta tayyare hancarı ile Garp çölünde lngiliz bıı.rruru. diyor ki: 
bu tavsiye Ruzvelt tarafından civar mmtakaya birçok bomb8 atmID· nun .hMlangıcmdanberi İtalyan· "Dü,manı mevzilerinden çıkardmız, 
Vqingtond& bulunan İngiliz ,.; ;.ı,. Jardır. Bir depo ateşlenmi§tir. Dutman lar ılk defa olarak bu ı:ıaooh arka arkaya taklp ettiniz. DU§manı 
sek memurla.rma ya:ptlm-+rr~'4A avcıları fle 20 daklka süren bir mu· 1.ekenderiyeye bir ha.va hücu- gayet güç vazlyetıere llOktunU%. Düş· 
A.ıt'ER!K.AN PROJESİNİN hare~ vukua gelmışUr. er. •2 tipinde mu yapmrc;lardrr. AlA.rm b;r sa- 1 man onunuzde ve Afrlkarla lngilizlcr 
1NG!LTEREDE AKİSLERİ bir dUtmıuı t.&yyarUI muhtemel ola- atten ft~la ~ünni't!ltttir. kaıııısı11da nıağlup oluyor. Kendl mem 

l.nJtdTa, 19 (A.A.) _ Londra· :a,~~ı:::n:e =m1;:1~a.n Resmi tcl>Iii, dil~ ta:vya- leketin<1o mağlup uluyor. Za!er blUm· 
nm 8İyl81 mahf"ılleti Ruzveltin 3 3 3 ,_ - .,,..._ relerinin ııııbah erkenden lsken- dır ve bu taribimlziıı en pnh zaferi 
kanun\111&11.i Wiım•mda k~ BOttm diğer bareket:ıere lft1rak e· deriye mmtaka.<mıt bombflla. olacaktır ... 

___... --~ den t.ayyarelerlml.zln hepsi allmen dıkl b'ld' A ı lJ"a t ııe 11& 

ye 
teklif niyetinde bulundugu~ a.rmı ı ırmektedir. Telefat rı ı erı. ...,ınanı amam m c> 

U!'lerlne avdet etmlflerdtr. ım-~..;:.. ·b· h lQ deli proje ha.kkında. dün akşama ka- 0 a.u.a~• gr ı asar da yoktur. P e m .. 
dar mU.talea eerdetmem.işlerdir. U~UMI KABABGAIUN TEBl.JGt İTALYAN TEBLtCt Dl "KU TE8LW 
Bu proje, malftm olduğu gibi tn· Kahire, 19 ( A.A.) - İngi· ltaltyada biT malt.al. 19 ( A..A.) AtiN.ı, 19 (A.A.) - Yunan 
giltereye satacak yerde harp le- liz umumi ka.rarplımm tebliği: - İtalyan ordulan umumi ka· ba.şkumandanlığmm dün akşam 
vanrnmr ariyet olarak vermek Mısır: B&rdiyada. düşmanın rargahmm 195 numaralı tebli- neşrettiği 59 numaralı tebliği: 
esasına müstenittir. Bu sükuta adeden faile kuvvetlerini muvaf- ği: Cephenin muhtelif nokW arm 
rağmen Amerika Reisicumhuru- fakıyetle yerinde tutmı.ış olan Şimali Afrikada Ba.rdia mm. da muvaifakıyetlı mevzıi hare
nu:n lbu fikriyle aynı mahfillerin kıtalarnnızm ileri Uil8urlan, takasında lbüytllr: muha-rebe de· ketler olmuştur. Aralarında bir 
:;ıemnuruyetini celbet.miş oldu- gittikçe takviye edilmek~-. vam etmektedir. kaç rubay olmak Uzere bugıJn 
ğUnda. da. şüphe yoktur. Ruz· Bu mmtakada mağlil~ edilmil Bu ınmt&kada düşman maki- yeniden birçok esır aldık. Biıyük 
velt gazetecilere yaptığı be- İtalyan ordusunun gerı kalan :neli ~tinin külliyetli mı.ret.. miktarda mcıiwme de ığtinam 
~t~, kom§tmun evi tutuştu- I ~IS?U~rmr:ı . vaziyet! . şimdi te tah.şit ed1ldiği haıber veril· e<lilmiştir. 
gu vakit her §eyden evvel fiyatı umıt.siz telaki:ı olunabılır. ımektedir. Atina, 19 (il..A.) - · Yunan 
pazarlık edecek yerde yangını 1 Alınan esir~~ .• miktarı art. . Bu şehre ya.klaşmıa,_fa ~eb- top<;:usu Amnvutlukta Chimara 
söndürmek üz.ere su hortumunun maktadır: D~unı usera. kamp- bUs eden bu maXinell teşekkUL limanı ile Tepedeleni vP. bu mev 
kendisine verilmesi lazon geldi· Jarında gır.ıtliye kadar 31,546 lerden birkaçına tarafmıızda.n kiin şarkındaki Klissoma.yı bom 
ğini ileri siinnüşt.Ur. İtalyan esiri sayılmıştır- Bwıla- muvaffakıyetle multabil taarruz bar lıı:nan::ı devam etmektedir. 

Bitaraf mUşahitlerin dikkat , rm &rasmda .1626 ltaıran suba- yapılm~tır. Cepheden alman son habe.cler 
ettikleri bir nokta Ruzvelt tara- , YI vardır. Binlerce eeır de ha· . Ta.yYl\l'elerimiz dümıan ma· Yunan krtalarının yeni hücum. 
fı~ ya.pılan bu teklifin büyük ı:n m~c?e meyd~mdan ge- !kınelı vasrtalanrın m~.ir 8, _ 1arc1an S011l1i tahkim edilmiş 
.Bhtanyanın harpten galip ((lka· rıye gonderıhnektedir. rette bombe.rdnna.n etmi~lera ir. n~ü~im mevzilt>r işg ı ettiğını 
cağına da.ir Bir~ik Amerika hü • Sudan cephesinde, keeif kol. Yunan cephesinde 9 ınıcu or. bıldır•tv•!ücdir. 
ktımetlerinde cari olan umum· l~u.. Kassala. ve Galla.bat du mmtaka.smda ~11 faal iyeti ımssomanın İtalya'"~·~r tara· 
kanaate delalet etti!?i ve cü:ikt: mınt::ıkalarmda yeni.den faaliyet olmuştur. fmdan tahliye edild i~i !.· 'ıeri 
~cak böyle bir iti~at bes!eyen 'e'"·~ .. l--1lunn:ıp~l-.r. ve ~işmana .. Deniz kuvvctlerimi.ı. rtünkü Yunan krtaatını teşci etın.i,,<>tir. 
bır memldtetin bu yolda bir pro-

1 
zayıat kaydettırmışlerdır. ~ Lukova mmtııkacımdaki . Yunanlılar tarafınd n işgnl ır 

jeyi düşünebileceği husumarırlır. ı Kenyula, 1~ ktınmucweldeki du~an hıh1ti111atrru n-.'if'4~h· 8,1• dılı:ıiş olan C'strovitZ3 dağlart
A.ynı müphltler R~lt tara - muvnffakıyetlı hareketimizden rette bo1"1b"rrl"""I.'"' "'+- {.alor..:ı ; ,.. nm ötesindeki muhareOO mey· 
ftndan ileri sürülen plirun .Amc ~nraki vaziyette ciemlklik Tayyare!~riıniz, E!g"ri, 1.ı"or- da.nı düşman zabit ve t>irat c&-

1 ktnunusani 1941 taı:ibtle 
danııcd!leccğinl btldirml~ttr• ~ 
- . ·ıece 
Amerikadan getırt 

otobüsler ııeıe· 
Bazı Amerikan f~ • ıl • 

diyeyc serbest dövizle otob'1e oı·· 
masma dai r verilen mti"sıd r~ • 
rine trnmı·ay ve elekt:rik id 111 ,,,:.. 
ne mUracaa.t etmişler, o~tı'· , 
mak tı>klifinde buluıun~ 901.'I 
Tf•klıfler tetk!k edildiktcı:ı 1 )., 

ra en uygun oianiyle anl~tobiif 
pılacnktrr. tık partide 38 
geUrllecektlr. 
~ etiı'li 

Arnavutköy cirıat. 
muhaken1e.ı t.'J.fJf'~; 

Birkaç ay evvel Artı•~dt ~, 
de metresi Haceri kısk-811~1 
-ıünden öldiırcn inhisar ~c &0\1 
den Faık'in muhakemE'!itl1 •• ~ 
binnci e.ğırcezada b311l1Jr-ı1' 
til: cır1ı· 
"- YapUğımm fıırJtJJlÖ' 

lim !,, demıştir. Jbl ıÇY 
Muhakeme §ahitlerin ct 

başka bir güne bıraktıını:tıt· 
~~ 

/ngilizlerle ticaf~ ı 
anlaşma&ı lôyihtı5 

Mecliste atı tıt~ 
lnglllzlerle yapUğıtnlZ ~ ıl1 

\'e mall anlaşmanın t.tıJ uıet )! 
kanun lAyihaa.ı dUn B(l,yilk )fcJlc 
l!slne verilmiş ve a!Akadar 
lerde t~tıdkinc başlanrtıı~ur. • btf 
Fındık yutturulatı 

çocuk boğuldtJri~ 

rika. isthisalatı ile t.!.lvilk B. : ~an· yoktur. gone ve Kolonia mmtakalarındft.. setlerile doludur. Ölenlerin bir 

bir ya ~stihsali!! ~ras11~.da bir ahenk ı Kahire, 19 (.A.A.) _ Röyter· ~!m~:;!ı~~rl.2.."tmı com~ar. ~;~~t~~l.ıktan ve yorgunluktan 
p .yret olur- t~:s e1ecrgım ele ı1cri srrmck· Bard.iada İngilizler tarafın: ~Cl\.U Dtı ~rnıtUye pı1buç ~ ted~.Jer. ~u suretle AmerU:a sa dan demir bir çenberl uh Şarki Afrika.da tayyareleri· METAKSASL."'i NUTKU 

Alalnl lddla ,.tmcsl br.) hu de 

Şehrcmlnl&de oturan v.ıı aıd 
da bir kadın dUn, iki ya1ıııd c&J'•ı 
ğu Aysele bir fmdık verıntş. • f' 
dtk c;ocuğ\m hoğa.Zmt tııcarn1~r· 
hastaneye götllrUIUrken ıııııı~ıci 

Cel!let morga katdirJıınıf
ba§lanml§Ur. 

General 
Franko 

asker/ere 

aramtda unmara ili lııa certdenhl •· nayıı 1~~ sanayiİ.llİn iı.de~ bı. ra altına alınmış ola: ltaJ~8;; m.~z. Ghedaret mth:rtsıhkPm m<?V· Afüıa, 19 ( A .A.) - Atina a.. 
imi o.'n;.;.:=-.l;)nn»n da kı... bulua- buaynuh lı !~ ha.reket edıecektır kı . kuvvetleri iki fırka kadar tah.. kıı ıle tayyare meydanını ve i~. jan'!ı bildiri}or: 
MJn "e bu t.~ı pile.er alhmuıealne a ....... .,~n sonra ortaya ÇJ min edil-ncktedir. tasyonuru ~hı-,r~"M.,n edn-~k Htik<lmet reisi B. Meta.ksa.s, 
~ıklan aıtrııclan gtUmentış olsun. ka~ muhtelıf smat mesele!erh• 1 Barclb • . . büyiik ''n'lt,rn

1
<t,. hu.crule getir- dün, zirai kooporasyonlar milli 

ıballi hU8UBunda. mühim btr P.mP • • . e~rafındakı fngılız mislPrdir. kor.fe~era~yonu idari komitesi· 

ret bulundub'U halde lhtisap ağa· 
llt o kimseyi istintak eder, halini 
ve PanTJU g r.-fü gibi anlar. Uy -

guns ~'U meydana """ ... L 3abr 
AJi··e !ıbar ede r . O m · .. uırı uygun. 
suz c hr.'3m ve bilh~a bu defa 
1stanbuldan tudolunaDlarm bir 
vakit ~nra sahve rilmc.meleri için 
se.<1T.n::.ıı'n Anadolu ,.e RumPJi ta.. 
rafmda 0 1.nn \•ali, muta.um! ve 

muha!ızla.ıa, §3yhiiliB!Am da. hi · 

<ılarakbr. Cihıı,.u bu i.l<i r.emk kul~et.ıeı:i mıktan sUratle gön· TRBLUS I..lMANı B0"8ARD1'1A~"I n~ riya.set etmiş ve sbyledi~ nu-
ketin f!anayii ı-rı:ı-,,,..d'.Uti ;r-:rı· d;rı.:_-, pıv:ıde kıtalariyle sa~ t j Londra. 19 (A:A.) - Amiralhk tukta ezcümle der.~stır ki: 
~ t~n &ate fazlalaş:na.ktadır i ain!el 13/ 14 K. ı · " ~i harp sonu iktısaii vaziye":nin R • b' t . · · a.nunevvc gecı:-sı "Ba@n iki meydan muhare. 
te."!lıımını tei"kil ed~czk ,.e umu· · eemı ır evıt elde ediln ' eniz tayyarelerinin Trabulu!ll bir besi vermekteyiz: Biri. Arnavut 
mt bir rorn:ı husul:üne mtihim mış ~lmakla be~b-cr, sanıld ı ucum yaparak dört ton bomba luk arazicıinde, diğeri de ziraat 
·~tte d ~---•.... na gı:re, seyyar ıleri kuvvetJ ~tıklannı bildirmektedir Lirnan~a saf.'1Sın~d r. 

_nu: yar ::m t;.~~ı..İr. E"r-1. ı ıı - Tol)nık yolunu kesır 'lğlr buluMn ıa· .. e vn~ıı.,.1 ... rı ••• ..._ A ı d "" ""'"- Pii"tr'nna karşı yaptığımız --· • u a u K Kmm er ır. 'ne üç tam lsa.bnt kaydedilıni§ mu'1areb-o. l""UVaffııkı.,1etle de· 
M&Unelerden iUb&nn Londro, 19 ( A .A.) _ Harl ltrcpohra ve miihirrıat deJlOlan- var.1 etmekte olup İtalyanların 

ve Miişte~n B. Croft, 
1 

.ordl a ciddi ha.,ar ya.,rlm.,,..trr. İnfflrt:<- tı>m hez.i ~netile nihayet bulacak-
1.ç: .. .,.,, .. r .. cıı" ... " B ro;;. ·ı· A •r vukua g"lmiş, yangtrlar <'Ik t r 

• · ' '" · ""'rçı ın va· •ısttr. • • 
1 

• 

1 
kamarasındaki beyall2.tma mı Ordumuzr:n iyi elle~ bulun. 
K"hil b""<'r.Ptt b 

1 
• Limaıui~ld gemiler de bombar dufuna hepiniz emin olabilirai· 

l 11j k~n 
1 

, la. · U wm:ıUŞ V ıman tmlnıiltir. BU İngilis ta - • 
J ..;1:,. un,_zeV\eJ.C k:ıdar T ıbyad:ı 1 "'Rre1.1i bu hareketten geri dönm~ nız. Erkanı harbiye Ve kuman• 

1 

., ~ r;ayıp armm 72 ölU ve . miştir. • da.rlarnnız vazil'elerini parlak r--..- bir ~~!=ilde vapmışlardır. 

TAKSiM 
S 1. N EM A S 1 N DA 

ilk de!a olnrak 

kim ,. r -ı'- " rP t"1c;~ .. n emir ve 

tcnb h ede elıl~rdir. Bu marl:le"l i rı 

temini ici.ı, tnıırnl:ırdan gelecek -

lerd n. yC'rlc rinde tezkere haı ...ı Okvanos 
veya d:' w C'" '1ir namla bi .. 2 l•çe a · ı 

-.e:aımm n YuTUın ordusu, dünyadaki or. 
MUAMELE VERG!StNE u• · dular:n en iyilerinden biri, 01d11 

'ı ğunu isbat etmi<rt.ir. Atalarımı· 
Tabi Müesseselerinin 1941 den İtibaren Tutacaklar zm muvaffakıyetlerini geride 

lınm.ıma.:: ı d--hi biklirileccıktir ~ EKÇ LER. 
ı.::::~~'.:,~~:--::~~~o~~:: 1 'j l 1 
Rumeli aha lisiyle fhtilaUım uya • 
rru• arr.ğuıd:ın mevcut olnn hanlar
dan bi"i.si d" bundan böyle Ada . 

lar nhalisl içln aynca tahEbi olu · 
nncak, nİ2ıemı diferlerhllrı ayni o. 
'ıcaktır. 

Artlatleri R.ALF BELLAMY 
Filme DAveten 

KIZIL Rakkase 
"SALOME,, . 

TUrkçe wnı ve şarkılı iki 
film birden 

1 - 7 üzerine iyi ktlğıda lıa ılrnış • bırıi{~ rk.,, 

(İMALAT r ıctaksas, ordudaki ihtiyat 
) - (MUAMELE) ask?rlerin tarlalar1•1m en iyi şe-

(EMTJA İTHALAT ve 1HRACA T) kilde sürülmesine müteallik mü

(~A1'JŞ) ch>fterJ.-rllc (AYLIK BEYAN~AMEl.ER) 

Tebllt •e ~ tutma a90lftn0 göıt.erı.r. 

l>etterlerknl.zln 25, 60, 100 ve de.ha !azla aahttclileri mevcuttur. 

Umam ~hl Yert: fNKILAP KtTABEVt 

rııtanbul, Ankara Caddesi No.: U!~ 

zaker"ıcraen bahsederek demiş· 
tir ki : 

''Hayvan, araba, kamyon vel
hlL!ll her şeyi müsadere ettik. 
Nihai zafer önünde bunların 
hepsine müsaade vardır. Şimdi 
yegane dü~ineemiz, ltalyan or. 
dusu.nun tamamen tahrlbidtr ve 

''Veni f edakArlık 
lar dan bahse~ 

'' lJ.~· 
Sarrago.!sa, 19 ( A.A·l; (jtrl 
İspanya devlet reısı ıı 

Franko refakatinde ha.rl>iY~., 
olduV,u halde dün S:ırt8~tıf 
askeri mektebi ziyaret e bit' lıl 

Subay ve talebeye kıd'1glıill 
bede bulunan General. eıı 
safahatmı gözden geçird~ıı 
ra, yeni fedaldrlıklat ya~ 
zır ~lmarun lüzumu. üı.:e ~~. 
etmiş, ve kara, deJUZ .0 ~> 
dl'larma mensup herkesl ı 
ispanyanın vahdeti oı~ası 
geldiğini beyan etmi~tır. 

tahrip edi)erektir. ~ıbl 
Kıtalarmırzm yıldı:rJll1i ·lC 

leri yürüyüşleri cıotayı.! ) i:J. 
kerl le\•azım teŞkilfıtınll111tıti 
muvaffak oıaın.adığı J1l~ J.:!.l 
re Epir çiftçileri, erk€"k• d 
ihtiyar ve çocuk sırtıarr~ı~ 
mek ve mWıimma.t W 
dır.,. 
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r.1ısralarda 1 hamlar ..... --. --
1 

HAYArlA asıl obn blJ'1'Qk 
&eyler \ımlır 'e bunl rm 

uaııııuı:a gelenl §Udar: 1' l 

tık yn ~, Adem Bab:lnm 
llltnuıu meY'ulle ba.51ıı.dL Son. 
l'n ttıezhep lhti fl:m b!.ttr b1· 
rcr filiz , erdll ço ço ~ dı. Dini 
l klara. Jçttnur yıısaldar ek• 
1 tıdj , e in lar, cnerjllt ham. 

h 'O harelıetlerlle mcde?llyetl 
k 'tltıtırmeğe \"&Ştık~ l o.· 

Uslleslnln sayısı arttı. 

ı e , S<f.ca 

ktınnek ,.e Uınhilrmek l ak. 
br, Dıuın roğmcn berkes tın U. 

?tlr 'e sümlrllrUr. 

''ııpur Ye trenlerde uzanrp 

l"ntınanm yll.8D.lı oldul;-ıınu bildi· 
le'.·bnlarn rağmen U)'lrusu 

IMen her \'nb.nda& a.ynldıı.nnı 
pelcre uzatıp YC h ita l."Un• 

durabnnı da ı;:ıkıırıı.ralt &ekerle. 
me ynpııbilir. 

Tram\·n.ylardn. \"C Tünelde si. 
ge.rıı lçın~ memnudur. llalbukl 
fosurdnta, fosurdata i~enlcre 

kaç kere ııı.sladıın ' e it! L\ dn 
rastlıyorum. 11ne tr:ırnnıyların 

bnsamaklnrma. asılınıuıın hare
ket Jınlindeyken atJaırumm ya· 

sak olduğunu \'C bu hare.kette 
baluD!lnlardan V-3- oezası alına. 

ca.ğmı bcplmlz biliriz. l'e bildL 
ğtmlz holde yine basama.kb.m 
asılırız. 

Bir nn lçhı bUtUn bunlan hos 
görchUir, halkm fC]ılr terbiye· 
lndeld nlfılmtm:lığma ve ıcayıt
sız.lığma atfooebillrlz. Faliat ya 
pollslertn, bcJediy ı:sbıtası me. 
murlıırmm, b!r l ellme ile yas:ı... 
ğı, lmnunu, bı.tbl?de mUkellef o

J:ınlarm trnzın ayJ:ı.ra. tızilm nl· 
laml n gibi asılınalarma ne cll. 
yelim! 

' 01 mabtıer ki d rya ltredlr 
dcryıı.yı bllme:ıler.,, 

l.u\EDRI 

Avnıpayı Amerikaya bağlayan kablo 
Avrupayı Amerikaya ba~layan ise artık Amerika ile Avrupa ara-

llt smda b'r dakikada kaç kic:inin mü-
telgraf kablosu dakikada ancak ~· , . 

ıı~ kfileme yapabilec"'01 mese esı mev. 
'Q kelime nakledebiliyordu. Şimdi zuu bahsolabilir değil mi? 

17 gün aç yn§ıyan inek 
Garip bir hadise Amer"kada 

'a§ayan Gersney cinsi ineklerin 
7Mı

ğına hükmederler. Fak t. hfıcl!.. 
seden tam 17 gUn sonra in 1:: çift 
tikten çok uzal·tıı derin bir çu.. <:>"-U su içmeden ve yem yeme. 

• "l .... ha: atta kalabileeelderini kurun içine düşmllş olarak ?ulu-
t"'4~ ~ ..... ..:ı • 1 nur ve anlaşılır ki a.lclfıde mek. 

'"'1llle"'wurı. ed i - lerin yem yem en ve su çme.. 
~ ..._'";":'";:,;rniyada Hofman adını den ancak 5 gün yaşnyabilmele.. 

ta~ ~""!FY.atin ineği kaybolur. ril"!eı m11kabn bu ~tns l7 gün da· 
, ı ~yıp tararlar, bulamaz- ı Y. T'm" rt.adır. Adet de· gibi. 
ll' Kaybolduğuna veya çalındı. dır. 

;r ezgahtar m ymun 
~.\ınerikada maymunlardan ma 
~''>Zalarda. satıcılann yerine isti. 
fude edUmesine ç;ili§ lmaktadır. 

~ll tecrUbeler profesör Con
"0lde tara:ı:ında.n yuptlmnktadır. 

riibeler, iyi neticel r vermiştir. 
Bu şempanzenin paradan anla. 
ması için selloit parala.nn üzer. 
!erine işaretler yapılmıştır. Ne. 
ticede bu maymun, şimdi bUyUk 
bir mağazada satıcı kızların ye
rini tutarak ça.lıı.cımakta.dır. 

lierkezi Afrika.da yakalanm1ş 
0la.n bir şempanze ile yapılan tec 
~~~~~~~~==:=!!~~!5!::~!!!!!!~ 

...____ ______ _ 
Para kazanan prens 
k~ Jorj'dan bUyilk annesi 
... -UÇe Viktorya'ya: 
......_ BUyUk a.nneclğinı, dlln bir 
~da :tahta bir at gördüm. Pn.
~ Yoktu, alamadım, bana biraz 

tônderlniz. .• 
~ Vllrtoryadan Jorja: 

~"-Artık ibUyUdUn, amma. para
l'tı ~etini .öğrenmedin.. Yok ye. 

P<ua sartedecetfııe kazanmıya 
.... 
~ Jorjdan Vnrtozynya: 

~ ......_ Bllyiik nmıeclo~. mektubu.. 
~ aldm:ı.. Çok evindim. BilyUk 

'~ el yazı1armI toplıyan bl· 

~ 25 franga t:tmı. GörUyorsu
~a., para kaza.nıyorı.un ... 

sın 
O d bilmiyormu§ 

Kral Beşinci Edvar bir mektep. 
te talebelere sormuş: 

- Kra.l Beşinci Edvar ne yiğit

lilclcr ya PIX11!it:Ir? 
Kimsede ses yok. Çocuklar. 

da.n biri başını önüne eğmiş ve: 

- Bilmiyorum.. diye ~
nuş. 

Beşinci :Edvar: 
- "Ozlllme, demi§. ben de bil· 

mlyo.rum! •.• 

GAZETESi 

5 

Avam 
kamarasında 

ühim 
beyanatta 
bulundu 

1 

''Silahlanmamız 941 de 
tamam olacaktır,, 

italyan 
askerleri 

Senelerce memleketin 
idaresine iştirakten uzak 

bir disiplin albnda 
tutulduklarından 

Harpte erte <çe 
heyecanlar 

du mamış ardır 
(Be§ tarafı ı nclde) 

kadald lııgiltere bUyük elçisi Lord 
Lothia.n hakkmda bütün takdir his 
lerini parlak bir surette iıbar et· 
tikten sonra. demlştir ki: 

"Şiınctiki hnlde Bardiya eehrine 
ve kalelerine gtttiliçe artan bUyUk 
kuV\;etlerle taarruz ediyonız. 

Tarihe 'eçecek olan bu mUhim 
muharebe geniş bir çöl Eahasmda 
sUmtle hareket eden motörlll kuv
\·etı<-...rim1%1n eseri olarak dilşman 
ktltlelerirtln ve düşman mllstahkem 
mevkllcrin1n içinde ve dışında öy
le iııldşaflar g&stermililr ki eJ;mdi
den bütnn t CallAtil bunu anlat· 
:aı.rya hnk!n yoktur. 

Ben emtnb:n ki. em.rıerın mfkta.. 
rmı göstermek Uıere Uerl sürUlen 
30.000 rakamı bakikatfn çok du
nunda.dır. Tarafı:mızdtın kullaml
ması mllmkUn 100 top, 50 tank ve 
büyük miktarda kıymettar harp 
levazımı eimd.iye kadar askerleri
mb: tarafından topl&nml§trr. Ev
velki gUn Sidl.ömerdeki muharebe
de 800 eslr daha alınmış ve bir 
topçu batarynsı müsadere edflmfş
tir. Çölde cennhta çok m\ihim bir 
mevki olan Siva valıasmm gnrbm
da klln Jnrabub vahasında bir A
vustralya sUvıı.rl lıölUğU, yalm kı
lıç ht1cıuma kalkmış ve ga.nlmet o
larak toplar ve nakliye vasıtaları 
topla.mŞır. Çarpışnıacla ltalynnl&
nn yflluıek bir muharebo kabll1y8"" 
ti veya yU.)aıek hasletler g&ster
dlkleri .söylenemez. 
İtalyan tarihinin başkn devirle

rinde İtalyanlar bllyllk cesaretler 
gösterml~lerdir. Kendisile ştındlye 
kadar kavga etmemiş olduğumuz, 

Faydah bilgile 

Karadağ 
Geçenlerde ba.u yaba.net tayya. 

relerin Karadağlıları aynkland:Ir· 
malt için beynnnameler attıklan 

yazıbnI§tı. 

Bugün dostumuz Yugosla.vyanm 
arazisinden sa.yılazı Karadağ, es
:kiden b!ze tA.bi bir prensllkti. 
Memleket b:ı~tanba§a. gayet sarp 

Deği en fikir 
~ iki ~ arnsmds: 

,._' Bu hususta kat'i bir fikrin 
I" lllı? 

Bir milddettenheri tertip et. ve ~ siyah kayalardan mlite· 
tiği ve gôrdilğll rağbet yUzUn.. fekkil olduğu için oraya (Kara· 
detı on defa tekrarla.dlğı kupon- dağ • Montenegro) ismi vcrilmi§
lar sayesinde okuyucularına de. tJr. tık ahalisi arazinin ekilmem 
ğerli birer kü"+n ..... 'h .. _,. k""'""dır. 

' B!naç kere fikir değiştir
~· fakat doğruyu istenen .hiç 
~ fikr1m yoktiL.. • 

Bfoimsizmi .. 
~~aJl. odn.yn girdi, bir de ne 
~-·-azı? .. Hizmet.çisi nyna.nm kar-

1 llıa ~.mantosunu, onpknsı-
:1Yın1ş ... 

t!b.a kızdı: 
......_ I~, bu ne hal! .. 
' ~e var? 
........ b_, ' , 
~ ~ap n a, m n omu 

' ZiYruu yok, lben tuval 
~ d - im 
e~ e m ... 

..... ~.., ............. m~nı olduğu için çobanlık ve eş-
mıştır. • ldyalıkta.n iba§ka b1r şey yapama-v KIT gazetesı . ~lar, bunun neticesi halkı. !w:V• 

gacı ve muharip olarak yetişmiş-

BüyUk bir alaka. ile kar§ıla. 
nan bu hizmetine yine okuyu· 
cularım memnun edecdc yeni ibir 
şekil vererek tekrar devama 
karar vcrmi .. , on birinci defa 
olarak hazırladığı kuponları neş
retmiye başla.nuştır. 

Bu kuponları siz de 
mutlaka toplayınız 

tir. Harice karş:ı m1 lrırebe etme. 
dikleri zaman .A.rabistlı.nda ve Ye
mende olduğu gibi kabileler biribir· 
!eriyle mücadele ederlerdi. Aileler 
ara.smda. intikam ve kıın davası 

gütmek bir oeref aa.ydırdı. Kara· 
dağlıların ekseri erkekleri şimdi 

bile s.ilA1ı ve .asıkerlilt işlerinden 

maadasmı pek yUksek. biT meşgu
liyet sayma:ılar. Tarla hizmetleri
ni ve saJroyi hep kadmlanna gör
dürürler ve Ml! Çetine vesair ka.
sa.balarm eokaklarmda kadın, er
kek hepsi mutlaka siynh.lı olarak 
gezerler, 

Allo.h bflfr kavga etmeyi hfç iste.
menıiıt bulunduğumuz \'e kendisine 
karşı yalnız sempn.t! beslediğimiz 
bir miJleti, askeri hasletlere mani 
bulunmamakla itham edecek değl· 
Um. Fakat, ltnlyo.nlar, belki bugün 
isteklerlle harp etmiyorlar. ltal· 
yanlar, o derece uzun zaman ken
di memleketlerinin idaresine her 
türlil iştirakten uzak tutulmu"lar 
ve disiplin altındn tutularak id:ı e 
edilmişlerdir ki, kahrıınıan ordula· 
:rın ha.rekatma es3s teııkil eden \-. 
hürriyetin WımJI eylediği disiplin 
net!ceslııde en iyi tarzda kC'ndi: ini 
gösteren erkekçe heyecan ar duy. 
maıruşlardrr. 

Kendisinin miktarea çok dunun. 
da bir kuvvet karşısında sllfıhla· 
rmı kullanmadan terkeden asgari 
bir tam fırka gördük. Biz'm kuv
vetlerimiz, üç, dl>rt, beşe karşı bir 
nfsbetinde mücadele etmiıj ve Mla 
da devamlr muvaffakiyctlerle mU
cadele eylemekte bulurunuştur. 
Aldığım en son haberlere gBre, 

çölde sUratle hareket etmekte o· 
lan ve blltUn blr hafta durmadıın 
harp etmi~ bulunan çok bti}1lk ln
gllls ordusu, 16 kA.nununcvvel ge
cesine kadar, er. erbaş ve ubay 
olAnık binden nşağı ~ın veyahut 
yarıılı vermlştir. Bu ordu, İngiliz, 
Hintli ve imparatorluk kıta.larm· 
dan mürekkep bulunmakta.dır. Mıı· 
hakkak ki başka kayıplar da ol
muştur. 

Biz bu h!dise;i çok pyam mem 
nuniyet teia.kkl etmeliyiz. Bu hft. -
disenln be.§ka. htlkametlerdcld ak
sUllmelleri çok milMlt olacak vo 
bize vaziyeti evvelkinden dalın z -
yade cüretkarane tclnkki etmek 
imk!nmr verecektir. 

Yaptığımız hu ha.rektıt bl"lc:r 
iç.in çok tehlikeler doğumbilce k 
bir luı.rektti. Bu büyilk kuvıretin 
çöl içerisinde ıoo veya 130 kilo • 
metrelik bir ha.rokette bulunmas1 

çok btlyilk manla1a.ra maruz kala.
bilirdi. Sidl Bara.niye karşı yapıla· 
cak olan hUctım benzin ve su stok
lanmmn ancak bu taamızu idare
ye J..-Mi ~lmesi ve herhangi bir 
teahhur veya muvaffa.lnyetsizliğin 
hnrkAtnnrzt çok bUyük tahditlere 
manız btrakmast gfb.I bir çok Pn· 
diııeler uye.ndmyorlardu. Fakat 
btltnn bu manialar ve bUtihı btt 
tehUkclcr muvaf!alayeUe iktlluı.m 
edilmiş ve en iyi askeri tabiyecile-
rimfzden biri olan general Vil..cıon 
ile eöbrctl şark ufultlarmda bir ıfut 
daha. bUytlmUı -0lo.n..genenıl Vav • 
Un hhnmcti Uo Umit ettiğimiz ne
tlceuer elde edilmiştir. Mareşal 

Sir Longnıore hava hazırltklarnm-
mı en kritik ıamanmda, Yunan~ 
tana göndermek 1izcre kuvvet.le -
rlnden mUhim bir kısmm.ı elinden 
çrka~ ve fakat buna rağmen 
mUtC'mın.iın tehlikelere atılmalrta 

ııebnt ylcmlı Ur. Marcşnl Lognıore 
çok bUytlk tııkd.irlere lAyikıtır. 

Genelkurmay, harp komitesi ve 
m eleYi tetldk eden kurmay he
yetleri de, burada, tehlikeli vnzl
yetleı-Je k8.1'Ştlıışml§lar6ır. Temmuz 
ve nğus•osta, elimizde o derece az 
bulunan ve evvel kendimJzl mU· 
dafaıı. etmek ve bfi!har& taarruza 
geçmek Jçln ilıtiyacmuz olan en 
iyi kaliteden kıymetli tan.klan ve 
toplan, OmJtbumu yolu ile mun 
blr seyahate Çlkarmalt kolny de • 
ğlldi. Bunlar almmuı gtiç karar-
lan teşkil ediyordu. Harbiye nazın 
ve ben, bu net!celerc varmenya 
kadar heyecanlı günler geçirdik. 
Fa.kat riskler almn.dAn bu harpten 
muvaffakıyetle çikmnk ihtimali 
yoktur ve bu riskler, a.vam kama
rıwnnı hlllı:flmeti ve asker! lnı· 
mandanlan tutması icap eder. 

İlk defa olarak çölde düşmanla 
mUsavi bir teslih ta malik bulun· 
duk. Balbuki biz, hfıl§., te.,lihatm
da işba. noktasını aşını~ t:ırn silah
lı bi.r millete ko.?'§ı harp eden na
cak yan silahlı bir milletiz. Fakat 
1941 de. iyi sflAhlanmış bir mlllet 
olacağız ve bu, bize, şimdiye ka
dar knrşıla,.cmıadrğmıız imk6.nlar ve
recektir. Amerika. Birleşik devlet
lerinden gelen ve gelecek olan <'-Ok 
bUyUk rnikb!.rda .ıralzeme sa~
de, 1941 de i;>1 silfıhlannuş olaca. 
fanrzı limit etmekteyiz. Yalnız ha.
va kuvvetleri için değil, fakat a.y
nt zamanda ordu lçtn malzem.eıert 
a.rtrrmak Uzere esliha fabrikaların· 
da bUtun gayretlerin yapılması e
ııa.stır. Dllşmanm at.eşi k~da
Jd bUtUn risklerlmfz ve mllttc-hit 
mill;tıer1m1:t.ln istnı.sall fazla~ 
tmnak için çah~akta göstercce{;lf 
bütlln gayretler, zafere, daha. ya-
km bir zafere varmak için birer 
merhale teekil edecektir. lstihsal 
neticelerinden memnun değiliz. Fa-
kat bu neticeler muhakkak ki çok 
bUyUktt1r, erlerlmiz1n eline yapa
caklan vazifeye ve fedakarlıklara 
l&yık eil8.hla.r vermek için gayret
lere devam etmemiz 18.zmıdrr. 

lnglllz n:-. .. •. lı'li 

Bu aynı, kuvvetle, gıda madde
lerı ıs ins li için de \'arittir. Geçen 
gUn 1943 ve 1944 den bahseder • 
ken, harbln o zamana kndar devam 
edeceğini zannettiğimi söylemek 
intcmedim. Fakat ziraat lçin vo ge
mi inı;:ıa.tı için, istikbali göz önün
de tutmak Jnzımdır. Fakat eğer 
hıırp o zamana kadar sUrerse, ki 
bu hiç de gnyrimUmkUn değildir, 

grdai mnddeler istihs:ılimW fazla • 
la.5tırmak içi nyapılncnk her şey, 
en hakimane bir garanti olacaktır. 

Parlamento, kısa bir tatil dev • 
resine giriyor. Bir sUkfuı hlsru vo 
eld ('d 1 n tcrakkiler karşI5mda 
mC'ınn•ıni t hı ~i ile ayrılıyoruz, 
Fı.k t e r h ı hn.ngi bir l:ims~. 
1 "ıli' .in, ('n büyük t ıır • :min, 
öl lm t 1 1 · ~in geçınL oldu '?u • 
• u 7 ", bu, hatıl :ut bir fe· 
la t olncn.ktır TehUk~ geçme • 
m· r. Uzun bir çı.'mıaz tehlikeleri 
Vt.rdtr, 

Fa'<at, daha yakın tehlıkeler de 
olabilir. Kı~. bır mutecavize, yazın 
avantajlanna tekabül edebilecek 
bazı avantajlar vermektedir. Ana. 
vatan ordularımızda teyakkuzu 
gevşetmek, bır cinayet kadar bü
yük bir ihtiyatsızlık olacaktır. lh
tımamh hazırlıklar, devam etmeli. 
dir. Kıtalarda bir mıktar izne mü. 
saaac vermek mümkün olmuş ıse 
de, bu, ço~ } akın bir mesafede dai
ma tam kuwetile me' cut bulunan 
tehlikeyı 'e tehdidi her saat gözet
lemek ihtiyacında olmadığımız 
hissini vermemelidir. 

Sahil muda!aalarmuz tamdrr. 
Jskoçynnın ? mahnden ba~lryarak 
adamızın dort tarafında, muazzam 
miktarda tôp, mıtralyoz, tahkim 
edilmiş mitralyöz yuvası ve diğer 
her türlü müdafaa vasıtası doludur 
ve bunları İ)·i terbiye gönnüş bil. 
yük mıl<tarda askerler beklemek. 
tedir. 

Fakat, yalnız Majino hattını 
tutmanın ka.!i geleceğini dtişünrniiş 
olan Fransız genel lmrmayınm ha. 
tasına duşmiyelim. Karanlık gün
lerde Parise bır gidişimde manevra 
kabiliyetinde seyyal kütlenin ne 
işe memur edileceğini sorduğwnu 
hatırlıyorum. Bu) ı.ik bir teessürle 
öğrendim ki, bir mancvTa kütlesi 
mevcut değildi. Bunu, hatların 
muhtelif kısımlarından çekmek i
cabedıyordu. Bugun biz, burada, 
büyiiük bir sürat:e her nereye olsa 
gideb"lecek ve çok buyük bır kuv. 
\etle mukabil taarruz hareketine 
geçebilecek çok bu> Cık bır ordu}a 
mnlik bulunuyoruz. Binaenaleyh, 
herhangi bir kuwetle sahillerimize 
ayak basarsa, duşınanımızı maJt. 
lup edeceğimize itimat olunabilir. 
Maamafıh, p:ıro amız, durma

dan müteyakkız bu UMlak o!malı
drr. 

Hitlerle Napolyon arasında her 

('örril .•• 

muz bir tehlikenin nrtmıs bulun. 
duğunu kabul etm.ınıiz lazım geli
yor. Bundan böyle fılotilla \e di
ğer müdafaa usulleri ka) naklarımı. 
zı gıttikçe fazla.la tıracağız. Fakat 
bu dünya yolunun. halen hücum. 
lanna u~radığı deniz alblara ve 
uzun mesafe tayyarelerine karşı 
müdafaasını ve idames.ini bugün 
karşıla5tığırnız askeri vazife'erin 
en birincisi olarak telakki etmemiz 
lfizırndır.,, 

Çörçil sözlerini şöyle bitirınI~tir: 
"Şimdiye kadar kurtulmu~ kal 

m:ıkla ve hariçte en iyi do tlanmız 
da dahil olduğu halde dunynda bir 
çok!aıırun muka,·ernette d 'um 
kudretimizden umit ·z bul '~ 
hır zarnandanberi terak · er 1 ay
detmiş bulunmakla mem •n o a. 
lım. Mukavemet kudretım·z art. 
mışt1i. Adamızda crnnıyct içinde 
ya~dık ve bize itimad etmi'l olan 
memleketlere kat'§I almıs o! uğu. 
muz taahhütleri yerine g tınnek 
üzere kuvvetli kollarunızı Okya
nuslar ötelerine kadar gerdik.,. 

Basvekilin nutku, b"r çok 'J rle.. 
rinde şiddetle alkışlanrnı ve uzun 
alkı'-lar ara ında nihay t • •tır. 

1 - VUctıclUııUn uzuvlanndan lld• 
atnln nltı pUrtıuUz.. 2 - Belediye, 
sahne, 3 - n n.1ın yurdum, akUSrlln 
oynadığr, 4 - S!l.f ve temiz, bir oyun 
da ba§b&§a gelmek, 5 - Notn, mU
lmnmel. 6 - Elblaenln en nlt kısmı. 
1tnJyada bir tıehlr, 1 - l{apıda lnıl· 
larulan tahta parçalarından, uzuvlalT" 
mızdan ik1s1, 8 - Aktôro vel'llen ç{tt 
w.zl!e, ~t, 9 - B1r emrin tersi. 
bir rcnk, suya bnlmı§ demir, 10 -
Vukua gelecek, 11 - ValrtUc Bcnl Iır 
rntlln Ya§amıD olduklan yerlerden, ~ 
kada~, 1 

•nknrdnn apl'l)ıı: 
ı - s fazb. 2 - 'l'Ul'ldyenln ~ . 

yuksok aacı, mllltahkem duvar, 3 -
Güne,ln kaybolduğu yer, eski bir. 
Tilrk de\'leti, bir emir, 4 - Uzuvları

mı.zdan Udsi, geyik cinsinden bir haY" 
van, rayiha ne§rcden, 6 - Ziya!!! 
tazla, b1r edat, 7 - Evin kımml&rm
dan, bir mcvaım, 8 - Şerd, b1r &ıertn 
alev alırken çıkardJlı ses, es1ct değil, 
9 - Ccbr n, blr renk, 10 - Çnyırm 
kurumU§U, oldukça, 11 - Hıyar. 

hangi bir mukayese yapılmasına 58 numaralı bulmııC<lDlWll lwlll: 
tahammül edemem, çtmku o illeri 1 _ Arabavapunı, 2 - DolrumaCl" 
tahkir etme · i:.te~ıyorum. Fakat tık, 3 _ Amade, trak, 4 - ı.ıı., Ala, 
Hı~cr, muazzam bır kuvvete ~a- , A§8n, 15 _ Enik, eıs, A, 6 - s, R, 
liktır ve bu kuv~ctı. merh~etsı~ Dirayet, 7 _ lklaopa, Arı, s - Knle, 
kullanmaya kadırdır. Şımdı \e~a. Amir, 9 _ Avlu, Alat, ıo - Takip, 
hut her halde bir ka~ aya kadar u Ev 11 _ ıs. Şirin. Ne, 

kendisinin bir şeyler ) apmaya bil- _· __ • ----------
yük ihtiyacı vardır. 

Birçok bakımdan muazzam ısla. 
hat kavdetmı" o.rnakla beraber, 
gece tay}·arel~rine kar!ı.ı hiç bir ~
vanı memnuni~ et çareye \'arama. 
dık. Bu hava hücurnlannm deva
mına intizar etmeliyiz ve bunlara 

20.12.940 
tahammül edeceğiz. tı.03 AJ:ımı 

Hava bombardırnanlanna karşı 8·18 Hant 
sığınaklardaki şeraitin daha ziyade u 5 ~~mu • 
iyiI~eğine itimadım vardır. Bu ı2.SS Saz scmnı. 
hususta hiç bir masraftan kaçın- 12.ıo AJ:ıns 
mnıacağız. ıs.o:> TUrı.uıcr 

'.! ..... 18.20 mmşılc Prı: 
Kaydetmek i tediğim b~r bai1fia 18.os Rn<'lyo ınmr. 

mesele daha vardır ve bu da AL ıs.so :Pnsıı heyeti 
lantikte ticaret filo u ka)'lpları. ıo.so AJ:ıns 

19.SO Maknmlnr 
dır. k d' . ı;tl(ldl. 

Bu kayıplar, ço · en ı!;e verıcı 20•15 R. g:ıze~ı 
bir mikyasta daima devam etmek- 20.4G TEMSİL 
tedir. Bu kayıplar 1917 se~inin 21.so nonuşnı3 
h'"Titik devresiııdckilcr kadar büyük 21.45 Orkestr& 

22.SO AJ na 
değildir. F knt bir sene evvel önü- 22.45 orı.:csım 
ne geçebildiğimizi sanmış olduğu.. n.oo Dn 

21.12.940 
8.03 Aj:ln 
8.18 Hn.lif 

ıırogrıun 
S.6 l: Ctll"..k l1st. 
ıs.ss Türkçe PL 
18.50 Ajans 
14.0ı> Tlirl. e l'L 
u.20 naııao 
115.10 Opel't't Par. 
lG.80 l onser. 
20.ı 5 r.. gazcteıd 
18.40 &ız CSl.'r. 
lD.00 Jtonu, 
J0.15 F oll 1 r um. 
19.SO AJ:ı.ns 
19.45 lUulı. 6J1rl;&. 
20.45 Fasıl b~ 
21.ııs Konusma 
22.$0 Ajru 
22.ISO :ıwı~ııa 
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Kiı içki tekrar ellerini 
h&Yaya kaldırarak: 

L•:k Polonya EnteUcens Senit Şl'flt-rind<'n .•. 

§iddetle otomobile bindik. Yrldrnm slira • 
tiyle hareket ettik. V/ 

D 

u 
a 

D 
- Asla!.. .A!ıla, diye bağırdı. 

Beni kaçrrt.an ne cürüm §erikle · 
rlm, ue de jandarma çavuşudur!.. 

- Kiriçld !. Demek oluyor ki 
kontes Vale&ka •eni hakikaten bir 
defa da.ha. ölliınden kurtarmış ol
du!.. Çilnkü hldiseyi bilmem ~n
ra.dan öğrendin mi? .. Köylüler se. 
ni linç etmeye geliyorlardı. 

Adı verilen bu maddeden 
• - Ne ctiliim şeriklerin.iz, ne 

de jandarma çavuşu değil mi? Ya? 
Şu hnldA ~ütle tndirilmit o -
l.c Almanlar mı? .• - Biliyorum! .. 

kadın . ayakkabıları yapılıyor 
- Asla! 
- O luılde? .. 
Kiriçldnin sakallan uzamış su -

ratında donuk donuk bakan uy _ 
kıısuzluktan kanlanmış gözleri bir 
danbire parladılar. Yüzillne garip 

ga.rlp bakarak: 
- Beni kaçırtan Valeska.nm a. 

<inm larıydı ! .. 
Dedi. 
Hayretle sormaktan kendimi a · 

laınadnn: 

- Valeskanm adamlan mı? 

- Evet!.. 
- Acaip §ey!.. Fa.kat, Kiriç-

kl, bunu a.nla.mıyoru.m.. Senin o 
gün başma ağır bir şeyler vurup 
seni blta.p dilşüren bizzat Valeska
nm kendi--idlr !.. Dunu yine bizzat 
kendisi ibana itiraf etmiştir. Sonra 
da yine seni o mu kaçırtıyor? 

- Evet, o! .. Mahirane bir usuL 
le ... 

- Nasıl ma.htra.ne usulle? •• 
- nen jandarma binaamda hap 

aedlldiğim odada niçin ve nasıl 

tevldf edildiğimi pek iyi bllmi • 
yordum. ÇünkU beni nehrin boyım. 
da buldu.klan zaman tama.mlyle 

kendime gelmiş değildim. Jandar -

ma bina.sına konulduktan IOIU"a 

da hio k.iınse bana izahat verme -
diği için neden mevkuf buhmdu _ 

ğum.u öğrenemcmişt.iın. Fab.t bi· 
na drşmda büyilk bağnşmalar ve 

gürültüler işitince birdeabtre 
korktum. 

- Korktunuz mu! 

- Evet? .. 
- Neden dolayı? 
- Ben ne olduğunu, ne geçti-

ğini, hatta nekadar zaman geç -
m.iş bulunduğunu bilmediğim için 
Polonya.da harboluyor unnettiın!. 

- Harp mi? 
- Evet!. DL<ıaroan işittiğim 

bu gürültUler <}e esasen ya. harp, 
ya bir ihti:fil ~.-urilltülerindcn ha.ır 
ka bir §eY olnru.:ı.ulı. O e~a bu 

lunduğum odamın pen .. crc.sine vu
ruldu ve i mim ç.lğnldl. Ben bun· 
dan büsbütün ürlrtilm.. Onun ~ 

cevap dahi vermeden, mtlmdat et 
;mPk U..oreı-c, no olaeağmı bekliyor. 

dum. 
O va.kit pencered bana bir 

sesin •'Kiriç'ki ! .. korkma! Biz ya. • 

be.ncı değiliz.. Biz Val~k!ı. tarafın· 

dan geliyoruz! Seni Jrurta:m&lıc i -
çtn geliyoı"ll.Z ! Seni bumdn ö!dil • 
recdd(>t'.,. dediğini işitince emni _ 

yet geti rdim! .. 
- Ekıru~ et mi getirdir.b.? De. 

ınek bunun da. bir bil~ ola.bilece
linf diiışilnmUyordunuz? 

- Ha.yıT!. Çünkü Vnleeka.nm 
fsni bana en büyük emniyeti ver
meye kifiydi! Valcskanm beni 
bir ölilm tehlikesinden l:urlarm::ı.k 
~ vaktinde adamlar gö~d rmiş 

olmasını ta.bil, gördüm!.. F..o3as n a
damlar ı;üratle ve mlimlcün oldu. 
ğu kadar gUrilltU çık rmamaya 
ça.lıı:;arak pencereyi eökmeye baş • 
lamışlardı. Benim de işin ciddi ol
duğuna nala §Üpham kalmamıştı ... 
Hatta fnzla gütültil çıktrğmı gö
riince adamlara "Aman güriiltü o· 
luyor! .. dikkat! Jandarmalar l i . 
mesinlcr!., diye ihtarda bulunma 
ya b'le lüzum gördüm ... Fakat a... 
damlardan biti benim bu sözUme 
gUldU ve ''korkma! .. Jandarma ça 
vuııu da kontesin adamıdır!., de -
di ... 

- Ya! O da mı? .. 
- .l!.vet!.. B::ı.na öyle söyledi -

- Peki ... Hayatını borçlu oldu. 
ğun Valeskaya §imdi düşmanlık 

etmek için bana gelmiş olamazsın 
ya? Bunu pek alfı aniryorum, Ki· 
riçki!.. · 

Kriçld ben.bn ô..nt bir hiddetle 
söylediğim bu söz üzerine birden
bil'e ayağa kalktı. 

- Oh rica ederim! .. Evvela be· 
ni dinleyiniz! Acele hüküm ver _ 
meyinfa! dedi. 

- Pek llA ama .. Kiriçki! Vales. 
kannı o gün senin bayatmı kur -
tardrğmı be.na şimdi, bizz.at kendin 
anlattıktan sonra, dinliyecek bir 
cihet kalmaz! .. 

Kiriçk.i acı bir kinle yUzfuno ba-
karak: 

- Oh! .. Ben de, ben de sizin 
gibi ~iyetle buna inanmış, böy • 
le zannetmiştim! dedi. Ben de Va. 
leekanm hakikaten beni sevdiği _ 
ne, ve en tehlikeli bir :2l'Dallda 
hayatmu kurtarmak iç.in bu hare
keti yaptığına hUkmediyordum!. •• 
Fa.kat it hlı; do öyle olma.c'1! .. 

Hayretle ve a§ikar bir itimat -
mllkla Kiriçldyi sümıekte devam 
ediyordum. 

- İş öyle olma.dı mı? ne de • 
mtık! 

Diye ııordum. 

1lim d~yaya yeni bir madde 
daha kazandll'dı. Bu madde şimdi. 

ki hade ne topta, ne tüfenkte, ne 
de medeniyeti harap ve mahvet -
mek için kullanılacaktır. Bu sana· 
yide, §lmdiye kadar deriden ynpıl. 

mış gördüğümüz şeylerle, içinde 
lastiğin mühim bir rol oynadığı 

şeylerin imalinde kullanılacaktır. 

Bu maddeyi keşfeden kimyager, 
keşfine vinilit adını verm !: ve bir 
çok fabrikalar bu maddeyi yap -
tıklan işlerde kullanmaya bile haş 
lam rıı la rdır. 

-Habel' verildiğine göre Vinilit 
şeffaflığı bakımından cama ben • 
zer bünye bakrmmdan da lastik -
ten farksrzdrr. Ne sıcaktan, ne so 
ğuktan müteessir olur. ffiı;bir 

kimyevi madde, bu madde üzerin· 
de en küçük bir tesir yapamaz. 
Bir parça Vinillt çekildiği zaman, 
tabii boyunun iki buçuk misli u • 
zar. Onun lastiğe benziyen bu hu
susiyetidir ki, içinde Jô.stiğin mü_ 
him roller oynadığı mensucat sa
nayiinde kullanılmasını mümkün 
kılmı:ştrr. Şeffaf olması da ayn 
hususiyetlerinden başlıcasıdır. Ta 
bil halde böyle cam gibi şeffaf o· 
la'rak elde edilen Vinilit istendiği 
zaman istenen renge kolaylıkla 

boyan.ılır. Böylece boyanabilmek 
hassasmdan da ~effaf olması ar_ - Şu demek ki.. Vale&ka. va._ 

lal beni linç edilmek tehlilcesi.n _ zu edilmiyen yerlerde siyah veya 
den kurtarmış, fakat bunu biç de koyu renk olara.k kullaruimakt.a • 

kendi haynm için ya.pma.mış, be- drr. tik te.criibelerde Vinilitin a • 
nt gizli bir ölüm cemiyetinin eline 
hUrriyeümden mahrum edilmem 

prtiyle teslim etmişti! .. 
- Ölüm cemiyeti mi? 

Novonikler cemiyeti mi? 

yakkabılarda da mUkcmmell:'n kul 

lanılabileceği anlaşılmıstır. O ka -

dar ki bugün Amerlkada birçok 
Yoksa fabrikalar deri yerine yalnız Vi • 

nilit kullanarnk ayakknbı yapmak. 
- Evet! .. Novonikler!.. 1 e ld'" ı B a m şgu ur E'r. 1! ayın sonuna 
- Garip şey, Kiriç.ki! .. Vales - kadar Amerika piyasıısına bol bol 

k&yı sen ondan sonra hiç görme· kafi gelebilecek mi1ttarda ayak ; 
din mi?.. 

- Hayır! .. 
- Peki, bu seni kaçıran Novo_ 

nikler ıııeni ne'reye götürdüler? .. 
- Şimali Polonyaya!. 
- Şimali Polonya)"& mı? 
- Evet ... Orada bir köy mezar. 

lığına! 

- Köy meurlığma mı? .. 
- Evet, bir köy mezarlığ:ın,'l ! .. 
- Ne ya.pma.k i.çin ? .. 

- Hapeetmek için! .. 
- Mezarlığa insan hapsolun • 

duğu hiç işitilmiş bir l}ey değil -
dir, Kiriçki?.. Ne demek? Bunu 
anltyamıyorum ! .. 

- Anlamıyacak bir şey yok! ... 
Bu adamlar beni bu köy mezar · 
hğmda bir mezan açıp içersinc 
ııoktutar ! .. Da.ha doğrusu, soktu _ 
!ar değil, hep birlikte bu mezara ı-> 

girdik! .. Zira bu mezar hakikatte 
b 'r mezar değil, bir yeraltı kam. 

pr, bir yeraltı binasıydı! Bir tabaka \'hıilit r:ımılan fnrksız-
Zira bu mezarın içinde her şey 

vardı. Yatacak yerler, yemek )i -
yecek yel", uzun zaman )iyecek 
atoklarr, bıı.ttA dışan ile ve belki 
bütün dUnya ile muhabereyi te • 
min eden bir de kUçük telııiz ciha · 
~ma va.rmcaya kadar! .. 

- Tel.s:z cihazı mı dediniz? .. 

- Evet, telsiz! .. 
- Bir mezann içinde? .. 
- EYet, Lcıte benim hapsolun . 

dır \'e i .... tcnilen ren~e boyanabilir ... 

Bu o demektir ki, medeniyet, 
1941 yılma deri yerini fnzlasile 
tutabilecek bir maddenin yalnız 

ke§fiylc değil, bu keşfin ayni za. 
manda tatbik sahasına konulması
na girmLs bulunacaktır. 

Sanayiin her sahasında lmlln • 
nrla.bilecek bir madde olarak gö. 
rünen Vinilitin 1941 senesi içinde 

duğum mezarın içi bu suretle tan_ 
zim olunmuştu!.. Netekim orada !=============:::::: 
on Uç gün hiç drşan çıkmadan 

kaldık! .. Yanımdaki adamlar, ve • 
ya muha.!ızlanm, benim yanımda, 
hiç perva etmeden, telsiz makine
siyle ınk stk meçhul bir yerle mu· 
habere ebnekteydiler! .. Bu adam. 

IE7!. Filhakika pencerenin sc1kül· lan evvela ben Polonyalı zannet. 
mesi epeyce uzadığı ve hayli de m!ştim. Fakat yanımda bazan 
gilriHtU olduj;u halde ne bir jan_ benden gizli §eyler konuşacakları 
darmıı., ne de jandarma çavuşu gö ı>.a.man arnlarmda Litvanya li~ani-

yen cevap da Yermiyorlnrdı. A _ 
damların bir gün beni uyur zan _ 
nettikleri bir sırada Litvanya lisa
niyle konuşmaya lüzum görmeden 
"bizi bu adam sonunda. ihbar el
miyecek mi? .. Onun için Valeska· 
dan daha bir müddet haber gel _ 

mczse kendisini haklarız!,. dıye 

konuştuklarını işittiğim için de 
kendilerine herhangi lıir ıSual sor. 

rünmecliler! .. Nihay"!l pencere sö. 
külÜ!!~ derh!ı.1 dışarı rırla.dlm. 

Ke§ani tızUta dunnakta olan bir 

le konuş•ıyorlardı . Onun için ne maktan çekinmeye liizum hisset -

konu.ştuklannı anlamıyordum. Be- miştim !.. . 
nim herhangi bir walhne kat'iy • (Devamı var) 

şeff f bu 'intlil 1<'n y:ıpılma aynl)l ıılıı bizim pnrn.mızla 
2; ,1 \ r . ' • nı J,11 ... ,ı • r:ıkn t 

1 urııunua gurdut.>uniıı: -;anma~ ınız. nurası da \'inilitle 

VIIlilitfrn y pı'nm; l·~r }l!lra ç!lnta"ı ... 

dnh:ı ne gibi f;f'yl re yarıyabile · 
ccği atll' tınlmaktudır. 

Vinilit'n ayakkabı imalinde kul. 
lnnılmaya elver.işli olacağını bu 
maddenin sud n da miıt!"C'S.'Ür ol
maması ve hafifliği akla getinvıiı;r 

tir. 
Bu maddeden yapılmı!l aynk. 

kabılarına, <'ı lwhl d n f zla kıi -
dınlarm t'!.' "b t cdPc klerıni dtisti. 
nen fabrikalar im l" ti rmı yalnız 
kadın ayakk lJrln.rm h""r troi bu 
lunmnkt .... dır. v· ırt n'n'<'.ahı -
lı bir kadın aya'!l çıplak a) nktun 
farksızdn-. 

Bu maddenin Plıistiki olması da. 
a:ı;akkabınm ayağa iyice intibakım 
temin ctmektC>dir. 

Nasırdan ve ayakkabı vurmata· 

n yUztinden su toplamalarından şi 
kayct eden kadmlarm, bundan_ son 
ra rahata kavuşacakları ve nnsır 
den ·1 n fıC'yin artık dünyada eseri 
bile kalmıyacağı iddia cdilm<'kte_ 

dir. 
Şimdiy<' kadar Vinilitten belli· 

b lı şunlar imal edilmiştir: 
1 - radın ayakkabıları, 

2 - Para çantaları. 
3 - Erkek pantalon askıları. 

l'lnflit hlr askt 
1 4 - Klasörler. 
l 5 - Masa örtüleri. 1~e 1 6 - Deri ceket ycrlni faz 

t11..tan ceketler. e). 
7 - Möblelerde (deri ~·erit' 

• 8 - Kasket. af• 
Vinilitton yapılmış ay~, 

bugün Amerikada., bizim P "I , 

la 8 le 25 lira arasında bO)' bO. 

dur. 

100 Dolar -100 Frc. 
100 Ltr~t - ., &S· 
100 İsviçre Frc 

29 -100 Florin 
Ray:l§marlı. 

,,. 
ıoo 

100 Bejga -.. o.p9• ~ 
100 D,.a.hml 3.6ı· 
llO Leva 

100 Çek kronu ..... 9316 

100 Peçe ta :ı..:Z 

ıoo Zloti -"~ 2ti63· 
100 Pengö oıııı• 
100 Ley s ı' 
100 Dinar 

!1 
100 Yen s 
100 lavec; kronu .... 
100 Ruble 

Esham 'rC Tahrl1At ı9 'j'~ 
Ergaııl ı9 l~ 
Sıvaıı- Erzurum 8 19.1~ 
Sıva.cı • Erzurum p Merkez bankası peşin 

SENi 
SEViYORLI~ 

diye mırıldandı 

sıiJ' 
Şayet bu kol~Y. v~ cıılltl' 
f!Üzellik tedbtrını k ~ 
o r~· 
nırsanız size de 3 dit• 

sözü söyliyecekl~r eletiıı 
Her genç kız, bu k.~l~sillcl'J 

ahengini duymak hol~ ıı&1 
dır. Buna da pek ya~ınd~ıı ~1' 
olabilirsiniz. Keııfedılen ,.cSil'' 
basit güzellik reçetesi .~: tJ.f' 
de ve yalmz bir kaç gu·'l< el~ 
fmda scvimliliğinizi yıı b·Hf!!d~ 
bilir ve cazibenizi arttır~·r cil 1 

niz. En esmer ve en sert ,.c r 
beyazlatıp yumu~atactı:lc .. &e· 
restişe layık bir hale ıfr3gsi)-ııtı 

\'C -_,.p,, 
rC'ktir. Keza, solmU!'l t 7,.cıı:;-
benlerle dolu bir ten ~ur· 
cek ve saf bir hnl a.ınca c:ttl 1'11 

Bu ba rıtnki mUteha.;5-}8sfi_)-e 
nasihatini okuvunuz: ~
edilmif;, taze kaymak ~c ,1.~d: 
yağının cilt üzı.>rin.a: . e:cıır. ~ f 
yumuşatıcı bir t c>sırı 'a di"'c 
iki unsur. halihazır?~ ,:e lJC' 
kuwetlend'rki. be ıevıc ı.•r te 
vazlatıcr un urlarla b r it f• 
v 1 ı·r ,,<ı vaz ( yn w ~ız) T0"" 011 'l l"V. 

kiblnc F'ln •ır lrrr tı~ ·ı ,. 
73rr nclrt T'l'· 1 ., l•r' . . . , .. 
zi. hi<' rnl•l ....... , .... 
cede ('" .... 11::-:lir · 't \\.. ... 
t.:ı.rıtktır._ 



' ' ::dayken cinayet davala-
~ aa etmekle geç.hlcn bir 
\ bıı.._evlenntlş, bilahare on • 
llıı.L~ ve 80nwıda elektrik 
'ı.~~ boylamış olan bııydtu 
~elle tııruşmı:ştı. 
~ k~ bu hayduda onu 
~ lçın nıetree olduğunu söy. 

"t .buluna.uysa dıı. tamamile 
\ tdilaı:ncdi. Muhakkak olan 

haydudun ölUmllnUn kadını 
~ ~teeesir ettiği, fıı.kat 
\- rün geçici olduı:'Udur. 
' ~det eonra Al Vud ile ta -•e '- On.un metresi oldu. 
~~ ~ ve ka.ba haydudun, 

' Y\'anlara taş çıkartuak 
~ ~~ ıa.1im olduğu için Lavlııa. 

5 
çetelerin rekabetiydi. ÇUnkU hu 
kA.rlı işte Al Vud yalnız doğildi. 

Rakiplerden Uıvrens I.att.er en 
mühimmi idi. Bu haydut omrindc-
ki çetenin faaliyeti Vud'un ''tica· 
ret" ini geni:Jletmcslne mfı.nl olu • 
yordu. Vudun LaV?"ellsi kıskanmn -
smm en mühim sebebi, onun Nev 
yorkun daha zengin mahallelerin. 
de "çalışması,, ve dolnyısiyle dıı -
ha çok para elde etmesiydi. 
Diğer çete Luçiyano leimli hlr 

ltnlynnm fdare&ndeydi. Fakat bu 
adamın talli iyi gitmemiş ve ya • 
kalanarak otuz üç sene hapse 
mııhkfun olduğu için çetesi dağıl. 
mı.s, Al Vudun rakiplerinden biri 

ortadan kalkmıştı. 
~ diter birçok ka.dmlara ol -
' ~ ancak bir tiksbıme his" Al Vud, ''Kozmopoliten k!Up,,ün 
~,1- etnıesı beklenirdi. Fakıı.t de hi9sedarıyclı ve kunuı.rhancnin 

\ ~lırıa.dı, garip bir cazibe ile biti,.c;iğindeki daireyi kendisine gir 
\ı; landı ve hayat.mı onun mıı.. 11 ikametgAh ittihaz ct.mlşU. Bu • 
~ "1haYatnıa uydurdu. rasmın kumarhaneye açılan gzll 
\~Yo lld lştktı, onu hediyelere kaprsmdan başka bitişik binaya a-
\ 111( ~u. Onun için Mıı.nhatan - çılan gene gizli diğer bil' kapısı 
'~~ ~ir apartnnan kiralamış dııha vardı. 
\-~ti. Lavinanm hususi bir Garip "ticaret" i kendlsino bol 
~fıbUı, kıymetli kürkleri ve mü bol para getirmekle bera.ber Al 
~< lert vn-'-, bir dedlg~,· ikı' ol. -.,.l'1. cu.'UJ Vud, ara.sıra zahmete degcr hay • 
(J l'dıı. dutluk va.knlarlyle de alakadar o • 
~dun çetesini teşkil eden luyordu; Kardley bankM1 c;oygımu 
~ gelince, ekserisi bi'r kaç böyle işlerden biriydi. Soygun, 
~ ~t.u o!muş haydutlardı. Çe- onun şahsan yaptığı pıırnca ynrdnn 
~in §ahst muhnfızlnn bU • sayesinde muvaffak olmuştu. Bu 

~-_:-'ilet-ikada zabıta tarııfmdan sebeple şimcli mUkA!ntrnı, öııba 

'~ Dak Riçard.son ve Cil. doğru.su kıl.rdn.n alacağı büyük 
~ ur 1simlerlnde iki kanlı his!ıeyi, sa~lt'Stzlıkla beklemekte 

~ idi 
\ 'l'um.bul ile Samucl Val· Sven gideli epey obnu5, saat 
"~tenin panı işlerinin hesabı. yirmi üçe gelmişti, Al Vud sabrı
'\ ~ lrla:-cıı. Bu ildsl Nevyo'I"k - sızlı:k alıi.metleri göstenneğe baş • 

' t!cari müessese maskesi aı· ladı. Arkadaşlarma: 
~Çelenin yazrbanesini kur • - R06da.n hA.lA. haber yok, de -

~ ' lnaiycUerlnde birçok ''tah· di. Bizi atlatmış olmasın. 
~ kullnruyorlardı. Frcdi bardağına. viski doldurur-
~ çalışma §ekli ancak A • ken cevap verili: 
~ lı!ı görlllen bir haydutluk - Hayır patron. Valter Ros 
~~ : Tehditle para almak... sözUndc durur. 
~ e~anelere birer birer mu- - Ben de o kanaatteyJm. ÇUn· 
~ ecııuyor, müessesenin "muh kü bizi atlatmağa kalkışması ha. 
\ ~a.vtUıere karşı himayesi pı yutması demektir. Fakat bil' 
ııı~çtan yüzde muayyen çe}Tek saat gecikti. 

~'ıı '""~ Ucret ~eniyordu. Bu Rlça.rd8on: 
\~ ~uı edildiği takdirde me • - Bir çeyrek Baat gecikme çok 
\)\ 'or, her cuma günü ''hl değildir. Hava karlr, yollar kayı • 
' '1txn.daki,, mUesseseleri do. yor ve sokaklarda bu saatte oto. 
\~lenin tabsildarlarmdan bi· mobil kalabalığı vardrr, bu kadar 
~ ~ almak Uzere onya da gecikmeyi mazur görmeli ... 
'1~~ başlıyordu. "Himaye" - Pek lla, biraz rlaha bcldiye-

\~'ezse ticarethane yağ • lim bakalım. 
~ ror, hatta sahibi öldürlllil- Seymur da bir şey söyliyecek • 

~~afm Amerikada bu gi· ti, fakat daha ağzını açamadan, 
\ ~ ertn kudretini bilmiyen pek kapı vuruldu. Bu Befe'r Svenin gel 
\il ııtu için reddedenler çok bu diği kapmm ka.rşrs:mdaki taraftan 
~ )ordu. parola verilmekteydi. 

~0?tun cenubundaki bUtün Vud emretti: 
~ eı~. yanı oehrln büytlk bir - Geldi... Haydi aç ka.pıyı 
~ hıı suretle Al Vud çetesinin Freddi... 
~ "--altında bulunuyordu ve İçeri giren adam Valtcr Ros de. 
~ "U Çeteye karşı bir gey ya •• ğil onun adamlarmdan Skot ismin· 
~~; çUnkU Al Vudun yük- de biriydi. SelA.m verdi: 

\ ~~~ dosttan az değildi ve - Merhaba.. 
~ ı.~" haftada yUz bin dolan Al Vud kabaca sordu: · 
~~~çtan cömertçe hisse a. - Patronun neredh O neye 
~~ gelmedi? 

(Devamı var) 

B A B E R - Akşam Posta.St 

Georges Rodenb ch'dan 

Son la.5mmnmm intibalannı 
hiç unutm1yacağım. Sık sık ev 
değiştirmiye aiışık olanlar bunu 
bilmezler, veda. ve ayrılmanın a· 
crsım tanımazlar. Yaşıdıkları 

muhite ahşacak vakitleri yok • 
1 tur. Saııki hı.yatımın biitün bir 
parçası e1ediyete intiltal edecek 
oraya gömülecekti. Şu duvarlar
da solgun çiçeklerden ycpılmış 
tezyinat gibi ne kadar çok batı· 
ra.arım a.s!lı idi. Bu evde, !:a
lonun tezyinatı ile beraber sa· 
}"ISIZ gençlik hayallerim de bl~ 
rer birer solmuştu. 

Şu aynaların içine, bugün öl
müş, kaybolmu.~ veya unutul -
m~ kaç çehrenin hayali akset -
mişti. 
Sıcak bir temmuz günüydü. 

üstelik de biraz rahatsızdım. 

Asabım çabucak teheyyüce ha· 
zır bir halde idi. Bu taş1nma be· 
nim için, ufak mikyasta bir ö
lüm, bir defin provası gibi bir 
şey oldu. 

Bu taşınmadan istifade ede · 
rek senelerdenberi çekmecelerde 
birikmiş kağıt, mektup ve yazı
larımı biraz düzletmek istedim. 
Bilha~sa yığın yığın mektupla • 
rım vardı. Onların bir kısmını 

yırtmak, mütebakisini tasnif et
mek ve !binaenaleyh okumak lfı.
zımdı ... Ah, o tekrar okunan 
mektuplar ... 

Sanki rengini ka~'1>etmi -
yen bütün mazi tekrar diriliyor. 
Snr<trmış kağıtlar eski ~aşır
lara benziyor. Solan mürekkepte 
kendiliğinden yok olmak istiyen 
bir hal var. Bu eski mektuplar! .. 
Ölmüş bir çocuğun çama.şirJan, 
aynldrktan eonr& tekrar bulu • 
nan izdivaç cihazlan .•• 

Okuyorum ... Aradan bu kadar 
zaman geçtikten eonra sanki hiç 
olmanuşlarmış gibi bim yaba.net 
gelen ve bir zamanlar 'bütün ih
tiraslarımıza, hayranlıklarımı -
za, coşkunluklarımıza. ve UzUn • 
tülerimWe selbep olan bir eUri1 
hadiseler.. Ve hepsinden daha 
boş, daha manasız aşk mektup
lan. İnsan o zamanlar sevdiği i· 
çin kendini mesut zannederdi. 
Halbuki mektuplar sa.dece heye
can, sitem ve ıstırap dolu. Ve 
mürekkeplerinin böyle solgun ol
ması, U7.erine dökülen göz yaşla
nndandir. Aşk hakikaten bu mu 
idi? Bütün aşklar, hepsi böyle 
midirler? Aynı kutiınun için -
den gülünç eşya çrkryor. Bir 
kurdele, bir yüzük, kurumU§ bir 

gül ve solmuş çiçekler... Mek · 
tuplar ... YüzilrnU kızartan bir 
heyecanla onları tekrar okumak 
ihtiyacını hissediyorum. İnsan, 
bu mektuplarla mazisini yeni • 
den inşa etmek istiyor. Kfı.ğıt -
tan bir kaşane .... 
· Düzeltmek için açtığım çek • 
mecelerden birinde bütün aile 
hatıralarımı, lbütün çocukluğu -
mu buldum. Orada bir yığın da 
resimler var. Benim resimlerim .. 
Şu yedi yaşında., öteki on ~ ... 
Ayn ayn simalar, ayn ayn 
ruhlar ... 

Sonra ba!=:ka resimler ... Anne· 
min, baba.mm r~imleri. Ölilm • 
lerinin acısı içine yeniden <ln • 
hyorum. Onları, köydeki büyiik 
evimizde tekrar canlı ve moout 
görüyorum. Ben de yanlarmdn 
koşuşan küçük bir çoeuğum. Bii· 
tUn bunlar bitti. Şimdi onlardan 
kalan iz şehir civarında. bir me
zarın mah7.eninde ta.ş üzerine ya
zılmış birer isim, benim ismim· 

den bnşkıı. bir S"Y dcftil.. Sonra 
daha uzak ba~'m hatıralar ... Ai
le kfığıtla'h, r,cocrclcr, askerlik 
etmiş ccde.dın \'CSikaları, ni .. nn 
berathrı. noter senetleri, el ya
zısiyle kitaplar.. Elime gecen 
her kağıtla beraber o hnyatların 
7.C\"kleri, mücadeleleri Ye ma -
temlerini tekrar yaşıyorum. 

Düşünüyorum: Bir glin benim 
o~Ium da bu kağıtlan knrıştlrn
cak ve bütün bu mevcutlardan 

f a.zla olarak benim hayatımı da 
bunların arasında bulacak. İnsan 
ne kadar hiç.... Bir hayat ne 
kadar az yer tutuyor! Şimdi gö
rüyorum ki bu kAğrtlar bir ara
ya getirilirse küçücük bir çocuk 
ölüsü kadar yer tutıruyacak. 

•• 'f. 

Bu hazırlıkların arasında, e -
vin balkonundan kat'§ıdaki evde 
ağbyan bir genç kız gördüm .. O
nu evvelce de kumral ba.şiyle ve 
neşeli olarak birkaç defa gör • 
mtiştüm. DüşUnüyonım: "Kim-

se mesut olamıyor." demek onun 
da bir derdi vardr. Ağlaması bu· 
nu gösteriyordu. Akşam üstü i -
§in ne olduğunu anladım. Güne
şin bata.cağı zamarfardn onu ye· 
niden göz yaşları içinde balkon
da. gördilm. Kalabalrk olan ai· 
le efradından bazılaM da onunla 
beraber balkona çıkmışlardı. 

Hepsinin elinde üstüne siyah 
krep bağla~ çelenkleı· ve bil· 
ketleri balkona çıkarıyorlardı. 

Havada. taze kalsınlar diye. 

Demek i~lerinden biri ölmüştil. 
Demek karşı evde bir ölü vardı. 
Demek biz bu ölünün karşısında 
uyuyacaktık. Bu düşünce beni 
hakiki bir korku içine düşürdü .. 
Cenazenin ka~kacağını düşilnU -
yordum. 

Uzun zamandanberi oturduğu
muz hayatımızın birçok hatıra·. 
lariyle dolu bu sokağı böyle kötü 
bir intibala terketmek ne kadar 
fena idi. Cenazenin benim göçüm 
ile beraıber kalkmamasını temen· 
ni ediyordum. Gece iyi uyuyama
dım. Odamda ya.nan kandil ba
na karşıdaki ölünün başında ya· 
nan kandil gibi geliyordu. tnvi
yctin rşığı tavanda. bir hnyalin 
yerini durmadan değiştiriyordu. 
'.Ertesi sabah karşıkt kapmm üs
tünde beyaz perdeler gördiim. 
Demek cena7..e bugün kalkıwaktT. 

Buna ben, memnun olmuştum. 

Ç.inkU ben, ertesi gün taşınıyor
dum. Cennzenin kalkması aynı 

güne tesadüf etmiyordu. Tekrar 
kağıtlarımı tasnife başlamıştım. 
Kitaplar, el yazıları, makaleler, 
eski şiirler ... Sonra yine mektup
lar, atılacal: mektuplar, kıymetli 
hatıra.!nrı olduğu için sa.klan • 
ması ica.beden mektuplar ... Sev
gili bir dost ne kadar zaman da· 
yamr? ... Hayat ne kadar hazin, 
her eey ne kadar hazin... Ya 
iilü ... 

Pencereı.,.,.;mdeki perdeleri ar· 
trk kaldırdırnn ;,.ın, karşıki evi 
cl<ıh'l. iyi tr(lrllvordum 

Kapının perdeleri arlmsmda 
görillen aralığa tnbutu koymuş
lardı. Cennzenin ka.ldmln:.ası za· 
manı yaklaşıyordu. lfaldtrım Ü· 

zerinde bitin<'i komilnyon elbise
lerini g-ivmiı; b'r yı~n beyazlı 

kü Uk l·ız r:ördi m. Şimdi her ~ 

yi anlıyordum. Hafızamda. hiç 
yer etmemi§ şeyleri şimdi hatll'· 
lıyordum. Faraza., bir öksürük, 
kesik ve kuru bir öksilrük ... Hat· 
ta bunu duyduğum zaman: "Bu 
fena öksUrUk." diye dUşnmUş • 
tlim. Geçen sene ilıkb:ıhard& bir 
akşam bu evde birçok kereler 
yemek yenmişti. Nazan dikkati· 
mi celbeden şey davetlilerin kıs· 
mı nzamı beyaz elbiseler giymiş 
kUçfrk kızların teşkil etmesiydi. 
O 7..aman bunun bir birinci ko
münyon yemeği olduğunu anla · 
mıı:rtnn. 

Alay hareket etti. Kış güneşi
nin altında beyaz elbiseler daha 

beyaz gözüküyordu. Tabutun Us· 
tü bembeyazdı. Solgun renkli -'i· 
çeklerden yapılmı.§ ~qııkler v.az.-,. 
dı. Etrafında beyazlı bakireler 
kuğu k~lan gibi kaynaşıyor • 
lardr. Arkalannda simsiyah bir 

sUrU vardı. Koyu renkli kmn&§
Iarla hayatı tanıyanlarm, akra· 
balarm :r.ıtrra:bı geliyordu. Göz
lerim uzun uzun cenaze ala.yını 
takip etti. 

T 
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b:ıh1~yin rliyn.larla dolu hafi! bir 
u:,·ku içinde iken ayak sesleri i · 
~ttim. Yan uykuda yan uya. -
nrktım. 

Uya.nık şuurumln. "galiba ha· 
mallar geldi'' diye düşünüyor • 
dum ve beynimin uykuda kalan 
kısmı ile. ı-enaze a.rabnsım \'e 
cen&ZCyi taşıyan adamları gö • 
rüyordum. Bir taraftn ha.mallar 
vardı. Bir tarafta cenaze alayı, 
hamnllar yamlı) or, ta:butu alıp 
tasıyorlar. Cena.ı.e mt'!Ilurla:n, 
benim evime ~va toplamıya gi· 
riyorlnrdı. ~ıı;ny~r" k uyandnn .. 
Pencereyi açtım. Biraz hava al· 
mak, serin hava ile ruhumu ve 
başımı temizlemek istiyordum. 

Hakikaten arabalar boş soka· 
ğa girmişler, kapının önUne gel· 
m.işlcrdi. Biraz sonra hamallar 
içeri girdiler. Düşümı1\yen ve 
kuvvetli insanlar? Adeta otoma· 
tik ibir süratle eşyayı, koltukları, 
tabloları, yatakları, kitapları, 

bibloları, bütün hatıralarımı, 

bütün hayatımı kaldırdılar ve 
merdivenlerden gürültü ile in -
dirdiler. 

O zaman karnrki evde inanıl· 
mryacak ç~bukhıkla cenazeyi a
rabalarına yerle.~iren adamları 
hatırludon. Şimdi de benim ha· 
yatrmı götüıi.iyorl:ırdı. Benim 
hayatını bu muydu? Eşyalnrnn 
bunlardan mı ibaretti? Orerleri
ne tor.dan muhafaza etmek için 
sanlan bu bezler gilnün parlnk 
JŞiğı altındn. ne kadar çirkin gö
rUnüyorla.rtlı. Evet bu da bir ce· 
na.ze merasimi idi. Hayatmıın 

bir lnsmmm cenaze me.nısimi, 
eşyalarnn zavallı akrabalar gibi 
kapmm yanma yığılm~lardı. Bir 
gUn evvelki oenazeyi bir kere da-

ha. d~ndüm. Bir ölü daima çir
kindir. 4Kunı öksUrüklU o küçlik 
krz da muhakkak tabutun içnde 
çirkindi. 

Kısa bir zamanda. her şey bit· 
mişti. Apartnnannn ta.mamiyle 
~şalmı§tı. Şimdi onyJ;qıw.ıA • 
yordum. Orada artık bend~ 8fç 
bir şey kalmamıştı. Derhal o yal· 
nız kendinin olmuştu. A.§ağıda 

apartmıanm antresi de çabucak 
boşalttlınl§tt. 

Nasıl karoıki evde ölüden eser 
kalmadı ise burada. da. benden 
iz kalmamıştı. 

Eşyala.rmır ta..cpyan arabalar 
hareket ederek köşeyi döndüler. 
Sanki bir ta.but on sene Ya§an • 
m11 bir hayatı götürüyordu. On 

Birka.ç dakika sonra yeşil ce
naz.e ara.bası geldi ve he
men sonra kaşla göz arasında 

.. .. . sene, bu aynı zamanda ka.rşıki 
kapıya asılmış ortuyiı çıkardılar evde ölen kUçUk krzm id. 
perdeleri indirip değiştirdiler. İri 

/ 

CD yaşı ı.) 
evamı var 

§amdanları aldılar ve ortada ar-
tık ölüyü ve cenaze merasimini 
hatırlatan hiç bir şey kalmadı. 
Artık ka.rşıki evin aralarında bu· 

Junduğu diğer evlerden değişik 

hiç bir hali kalmamıştı. Yine 
tıpkı ötekilere benzemişti. A -
damlar bu işi tıpkı göç için gel -
mi§ ha.mallr.r giıbi gayet çabuk 
ve tasasız, tasasız yapmışlardı. 

Ölüm ... O da bir göç değil miy
di? Ve göç etmek de küçük bir 
Ôlüm!. .• 

O gece de iyi uyuyamadım. Sa· 
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Pata Hazretleri 
~ ~e endişesi, diğer 

niz de sizin gibi düşünürdüm. Fa· ğin için. sofradaki yerini değiştir- !imdir. Kendisinin elma sevdiğini 
kat, bugün fikrimi değiştirdim. Al' din, öyle mi? duydum. Bu elmaları kendi~lne ik 

daki oyukları birer birer muayene 
etti. Bunlardan birinin içine bükü· 
lüp sokulmuş bir kağıt parçası bul· 
du. Yava~a çıkardı, cebine koydu 
ve elmayı soyup yemeğe ba~adı. t4SUS _LUKREÇeYA 

Dorduncü Murad devrinde bir Venedilc şöval esinin kı.zı 

Yalan: İSKENbERF. SE.RTELLl 
.33. 

~\rımR AGANIN 

GEVEZELlGI... 
~ 

~,~Kösem sultanın misafiı 
~' · Cevher ağa da valde 

dairesinde hizmet ediyor 

~ 
~ SOfrası çok nefis çiçek ve 
~ e S\islenmişti. 

~ ~a bir aralık sofranın 
\~ duran bir muz tabağını 
\... ~f.ranın tam ortasına koy· 
, ~lirler henüz yemeie otur 

Valde sultan, Cevher a~anm bir 
yemiş tabağını kaldırıp başka yere 
koyduğunu gördü: 

- Ne yapıyorsun, Cevher ? 
Haremağası güldü: 
- Yemişlerin şahmı, layık oldu· 

ğu yere koyuyorum, sultanım! 
Valde sultan hayretle Darü$4la· 

de ağasının yüzüne baktı: 
- Muzdan daha nefis yemişler 

var. 
- Mesela. hangisi, sultanım? 
- Elma, armut, üzilm .. 
- Bunların hicbiri muz kadar 

oefis değildir. Bugüne kadar köle· 

lah razı olsun Yıldızdan. Beni ikaz - Evet sultanım! ram edersen memnun olurum. 

etti. 

- ~e o? Venedik dilberile 'aran 
çok iyi galiba? .. 

- Kulunuzun herkesle aram i· 
yidir, sultanım! Bugün Venedik 
elçisi gelmişti de. Lukreçya bana 
bir tabak muz. verdi. "Bunları sin· 
yor Greçyoya ikram et. O, muzu 
çok sever.,, dedi. 

- Sen de götürüp verdin mi? 
- E,·et. 
- Greçyo ne yaptı? 
- Ne yapacak?! nazik adam.. 

bir iki tanesini yedi. Kusurunu 
bıraktı. 

- Sen ne yaptın. ? 
- Hepsini yedim. Ve itiraf e· 

derim ki, bugüne kadar muzun ta· 
dmı bilmiyor<ium. Ne nefis, ne leı 
zetli bir meyve imi~. 

Kö:.em sultan muz hikayesinden 
şüphelenmişti. Misafirlere duyur 
madan, harem ağasının kulağına 
iğildi: 

- Bir daha Lukreçya sana. Ve· 
nedik elçisine ikram edilmek üzere 
muz verirse, elini sürmeden ve kim 
reye göstermeden bana getir, anla· 
dm mı? 

- Başüstün, sultanım! 

BlR TABAK ELMA ... 

Birkaç gün sonra. 

Lukreçya, sinyor Greçyonun sa· 
raya geldif,<ini duyunca, bir tabak 
Amasya elması hazırladı ve Cevher 
a~aya verdi: 

- Greçyo ~imdi sarayda Cemal 
Çelebi ile konu~uyormuş. Bu a 

- Muzun tadını yeni ölreJıdi· dam nt de olsa benim memleket· 

Cevher ağa, Lukreçyanın padi· 
şah tarafından ne kadar çok sevil· 
diğini görüyordu. Onu her vesile 
ile memnun etmek lazımdı. Tabağı 
derhal aldı: 

- Başfistüne, sultanon ! Merak 
etmeyin.. Hemen şimdi götürüyo· 
rum. 

Cevher alt kata indi. Cemal Çe· 
lebi ile Venedik elçisi lafa dalınır 
lI. 

Cevher ağa: 

- Size elma get1.rdlm, s1'nyort. 

Cemal ç.elebi: 
- Ben de tabiat bu ya .. hiç et· 

ma sevmem. sinyor! diyerek, elin· 
d~i yazısına devam ediyordu. 

Greçyo merak ve heyecan için· 
de, işin, çabuk bitmesini bekliyor 
du. Acaba, elmanın içinden çıkan 
mektupta ne yazılıydı? 

Lukreçyarun zekftsma hayran o· 
lan Greçyo kendi kendine: 

- Bu kadın, isterse, Osmanlı 
sara}'Inın altını üstüne getirebilir .. 

Elmayı çok seversiniz, dei:ril mi? dh•ord u. 

Elçi derhal tab~ alarak: Bir aralık Cemal ç.elebi dışarıya 
- Ah, pek severim, cıe'.c!i, bilhas- çıkmı~tı. 

sa böyle nefis ve nadide elmalan.. Greçyo bu fırsattan istifade ede-
Cemal Çelebi yazı işiyle meşgul· rek, cebindeki p·Js'ayı çıkardı .. §(;, 

dü. • le bir aöı ıeçirdl. 
Greçyo elmaların bqtaraflarm• 
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Sace tanınmış bır beyneımııeı delll, 
ayaızamaada muktedir bir idareci 

Muslih ( Hoca) 
ı.lezıyetleri.. Oyun tarzı, hususiyeferi ,uer bakla ma1a11m1ar> 

Ba,,'-... !Mf, N e•le, ( Grip, Bomatisma 
Nevralji, Kmk!ak Ye Büta n Ağrtlarıe ası Oerbl Ke8er 

lcabhlda ııtoct. 3 ıı..- ıhnııırnı. TA~LlntRINOEN SAllNINll. Galatasaraylıdır. Hem de ne lerde bile Muslih bütün Fener. 
koyu Galnt.asarayh!.. İşte bun - bah~li arkadqlan ile bir kardeş 
dan dolayıdır ki ben de Mwılihi gft>l g~inıniş ve kendisini hepi • 
anlatırken her oeyden evvel Ga· mlııe sevdinnişt.ir. 

HF.R VElft>F: rut.tU-' KUTllt.ARI ISRARLA ISTl'Yl"llZ 

!Ata.saraylıdır. Diye söze b&.'1ladım. 
Muslih öylesine Galatasaraylıdır 

ki bileğimi kessem kanını san 
kırmızı akar!. . ., sözü Muslih için 

çıkarlılmı§tır sanki. 
I<!Ublinil canı gibi sever ve ko

rur. Uzun seneler - bilhassa Gala· 
ta.sarayın en müşkül anlarında • 
büyUk bir feragat ve sadıı.kıı.tle 
\lilbüne <'.mMlslz unutulmaz hiz · 
metlerde bulunmuştur. Hakiki bi. 
rer Galata.snraylı zann~ttiğimiz 
blrçok kimseler b: l bir t.ebep, be
hane ve menfaat yolunda birer 
birer klilplcrini terkedip başka 

klUplero girdikleri o nazik ve nan 
kör dc\irlerde, Muslih Gala.tasa • 

raya daha sıkı sarılmış, yaklaş • 
mış ve sevgili klübU için - bazı 
kendi.si gıöi sadık Galat.aaaraylı 
arkı.ı.da§ları ile beraber - canını 
feda edercesine çalI§IJUŞ, ça • 
bala.mi§, didlnm.iş ve klübünUn 
tekrar ytik.selmesi için cidden fay
dalı bir varlık olmuştur. 

luslih sadece tanınmış beyneL 
milel meşhur ve değerli bir fut • 
bolcUmilz olarak değil, a.ynl za • 
manda memlakeUınl?..de yetişen en 
muktedir bir klUp idarecisi, bs.hu· 
sus ibir klUp başkaptanı olarak da 
temayüz etıiı.fştir. Bımd.an da baş. 
ka Muslih futboldeld ameli ve na 
zart bilgi ve mehareti ile maruf 
ideal bir futbol yıldw, mütevazı, 
mert, doğruluktan aynlmıyan, kl
b1raiz, neşeli, sevimli bir arka -
c!aa olarak da herkese ke~ini 
sevdlrmia ve aaydmnı3trr. 

Musllhln futbol oynadığı za.. 
ma..nlarda cli<rlpllne olan ria>:et ve 
temayülü, ça.lşnasmdnki intizam 
hepimizi kendislne hayran bıralr 
tınrdr. M:ıç zamnnlıı.rmda, maç 
arifesinde nefslııl her fena §ey -
den ~ayanı hayret bir metanetle 
mahrum etmesini bilirdi. Bu ee -
nnlarda Muslihe bir tek sigara, 
iıir bardak içki içiromezsiniz. Bir 
gece uykıısu:r. 'brra.lanağa teşvik e
demezdiniz. O daima. bu anlarda 
bliyük bir ihtimamla kendisine 
bakmayı ve sahada muvaffak ol _ 

nuıyı bir vazife bilmiştir. 

Tnbildir ki kendisi bu şekilde 
yetişirse, bugün onun yetiştirdiği 
idare ettiği sporcular da mllkem
mcl bir disiplin ,.e intizam altın. 
da bulunurlar. 

Tipi, husu iyeli, oyun tarıı, 

mnlyetlerl ,.e noksanl:ın: 

Esmer gUzel bir yüz, koyu ell 
pnrlak bir çift göz, muntazam bir 

ağız ve ~ler, kestane renginde 
parlak saçlar. Kısaca bir boy, ge
tıig omuzlar. İdmanlı kalınca ba -
caklar. İşte Muslihin tipi. 

Muslih çok gUzel konuşur ve 

kendisini her zaman herkese zevk.. 
le dinlettirir. Konuşurken sesinde 
kendisine mahsus bir tempo ve 

ahenk sezersiniz. İzzetinefsini da· 
ima korur. Hiçbir vnkit kendisini 
kllçUk dlişlirmez. Çok temizdir, ti. 
thdir, evhnmlıdır. 

Bllzan da ani asabileştiği görü· 
Itır. Birden hiddeUeniverir. Hele 
kJiipçUlUk dam.an bir tutarM ada
makıllı coşar. 

Blıim zamanımızın ~'llelmilel 

en kıymetli sol açığı idi. Gerek 
kendi klübil Crl\la.ta.~ray ve ge _ 

rcl<sc mJIII ve muht~lit taknnla • 
nm.mla uzun seneler enerjik ve 
muvaffakıyetli oyunlarına milte • 
nı&diycn şahit olmUŞU%dur. 1928 
Anuıterdam olimpiyadında sol açr
ğnnız Muslihtl. Birçok seyahatle -
rlmlze de ~ etmıştir. 

Muelih a.damBkıllı koyu bir 
klüpçü olduğu halde hiçbir zaman 

btı ~ ~rıı bir rekabet çizgiajn., 
l!ea &şan 4;1b.rma.nırt, işi husu • 
met dcrceclerhıc vnrdtrmamDJt.Ir. 
En §iddctll Galatesaray • Fener • 

bahçe rekabeti lbulwı.duğu de.tP • 

~~ y •• • 

:Muslilı.i.n futbolculugunda en ba.· 

riz hususiyet ve meziyet §udur. 
Son derece enerjik ve ceaur oyun 
oynaması, Muslih maçlarda, canmı 

dişine takarak var kudret ve kuv. 
veliyle çalışır, çabalar, didinir. 
GUcilniln yettiği kadar takıma fay 
dalı olmak ister. Bundan başka 

iyi yer tutar, iyi koşar, icabmda 
geriye de yard.mı eder, iyi korner 

atar. Paslan, görfieleri, dripUııg • 
leri, kafa vu..ruşlan, vücut ve a • 
yak çalıml&n deplismanı da mu • 
kcmıneldir. Nefesi, mukavemeti, 
atletik meziyetleri de yerindedir. 
En çetin maçlarda bile maneviya
tı kat'iyyen kmlınaz. Oyunun eon 
dakikalarına kadar, takımı mağ. 

lfı.p vaziyette bulunsa dahi, zerre 
kadar ceMreti kırılmaz; faaliye -
tini, çnlışmasmr, didinmeıııini Um1. 
di keelp brrakma:r.. 
Sağ o.yağı zayıftır. Bazan maç" 

larda lilZU1Muz a&ablyet ve sert
lilc gösterir. 

Jdll$lihle, bu tam mnnıuıile ideal 
sporcumU7:la blltiln bir Türk fut. 
bol tarihi, hepimiz ve bilhassa 
Galata.saray spor kllibU dalına if
tihar cdec~l:tir. 

Bedri G ORSOY 

Mektepliler Voleybol 
müsabakaları 

lstanoul erkek mektepleri 
voleıjbol lik heyeti başkanlığın
dan: 

20-12-194.0 cuma günü Beyoğ- j 
Iu halkevi salonunda ya.prlacak I 
voleybol maçları: 

Saha. komiseri: H. R. Yal mı. 
İstanbul er. lisesi - Işık lisesi, 
saat 14,30 ha.kem Turgut, Bo
ğaziçi lisesi - Sanat okulu saat 
15, hakem Turgut. 

20·12-1940 cuma. günü Emin
önü halkevi salonunda yapıla 
cak voleybol maçları: 

Saha komiseri: l. H. Turgay, 
Ticaret lisesi - Şi§li Terakki, 
saat 14,30, hakem Ah.met, İstik 
lal lisesi • Pertevniyal lisesi, sa· 
at 15, hakem Ahmet. 

Bu haftaki lik maçları 
lstanbul futbol ajaıılığınd4n: 
22-12-1940 tarihinde yapılacak 

lik maçları: 
Feııcr stadı: 

Bcyoğluspor - Sülcymaniye, 
sa.at 13 hakem: Muzaffer Çizer, 
yan hal<cmi; N~ - Fikret, 
Beykoz - 1st. spor ı;aat 15, ha
kem: Hüsnü Savman, yan ha· 
kemi: Necdet • Bahattin. 
Şeref ~tadı: 
Vefa - Topkapı, saat 11, ha· 

kem: Şazi TcT.can, yan hakemi: 
Muhtar _ SelSmi, Beşiktaş · Al
tıntuğ saat 13, hakem: Tarık 
Zarengin, yan hakemi: Şekip -
Bülend, Fenerbahçe • Galatasa
ray, saat 15, hakem: Ahmet 
Gündün, yan hakemi: Şazi - Se
mih. 

Kazanç vergisi mükelleflerinin nazarı dikkatine 

İstanbul Defterdarhğından: 
SHO mail yılma ait kazanç vergilerinin 90n taksit mUddeU blrincil<Anu· 

nun 940 ayı sonunda bitmektedir. MezkQr vergiler bu ay içlndo ödenınedıgt 

t.akdirde yüzde on UA.veal ıuretlle taball edileceğinden lcra1 takibata ve ceza. 
ilA.vesine mahal kalmamak üzere ala.ka.Jılarm borçlarını mezk~r tarihe kadar 
menaup bulundukla.n t.a.hsil ,ubelerme yatırma.lan rica olunur. (11947) 

lstanbul P .T.T. Müdiirlüğünden : 

Posta Çantaaı imalinde kullanıl.mıı.k üzere 5000 metre bezin alımı kapalı 
zart uauWe eksiltmeye konulmU§tur. Ek.!Utme 27.12.940 cuma saat 15,,5 de 
Büyükpostahane blna.sı karfıamda Valdebanı ikinci katta 23 No. da idare· 
mı. umum1 depo muhaalpUği odumda toplanacak müdUrlUk alım satım ko
miayonunda yapılacaktır. Beher metresi muhammen bedeli 19~ kuruı hep
sinlıı 9750 lira muvakkat teminat 731 Ura 25 kuruştur. Taliplerin olbabtakl 
!ennt ve idari vartna.melerinl görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 

Uzere.BUyük Postahane binası birinci katta idari kalem binalar ve leva· 
zıın kumuna, eksiltme saatinden bir saat evvellne kadar 2490 No. Jı arttır
ma, ek.ı.ltme ve ihale kanununun tarifatma göre hazırlamaları lAr.ımgelen 

mektuplarını 940 senesi ıçtn muteber ticaret ve sanayi odaııt vesikası, mu· 
vakkat teminat makbuzu ve teklif mektubunu havi olarak Büyük l'ostaha.
ne birinci katta idari muavinlik odasında. bulunan alım sııtım komisyonu 
bqkanlıfma No. Jı makbuz mukabilinde tevdi eylemelori. (11737) 

r-Tısanbul Levazım Amirliğ i nden verilen ı L harici askeri kıtaat ı i lanları 

&her kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 kuruş 25 santim olan 3000 'ton 
arpa pazarlıkla satın alınacaktır. Pıı.zarltğı bergUn Ankarada Lv. lmirUğl 
aat.malma komuyonun•Ja yapılacaktır. 300 tondan qağı olmamak üzere ayn 
ayn taliplere de ihale edileblllr. Arpalar dökUm halinde Ankara ve civar a· 
tuyonlarda teslim almır. 3000 ton için katı teminat 21,250 lira \'e 300 ton 
lçln kaU teminat 2813 liradır. Evaaf ve Dattnamesl. 960 kunı~a komisyondan 
almır. Taliplerin hergUn Ankarada Lv. n.mirllgi aatınaıma komiayonıuıa geJ· 
meleri. (1572) (11'06) 

.. .y. • 
225.000 kilo bulgud alınacaktır. Açık ekalltme~I 30 12-940 pazartesi gU· 

nfi saat 15 te Ni~dede ukert tıatmalnıa komisyonunda yaptla.caktır. Tahmin 
bedeli 33.750 lira ilk Uımlnatı 2521 liradır. Tallp:ertn belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (1616) (11656) 

A§ağıda yazılı mevadm kapalı urna ekailtmelert hizalarında :yazılı 

gün, saat ve mahallerdeki ukeı1 aatm alma komlsyonlarmda yapılacakt!• 

Taliplerin kanuni vealkalariyle teklU mektuplarını ihale aaatindcn bir aaıı.t 
evvel alt olduğu komLsyona vermelert. Şart.nameleri komlsyonlannJli 
görU!Ur. 
Cln!l.I 

Yulaf 
Un 
Arpa 
Un 
Un 
Odun 
Stğır eti 
Un 
Odun 

Mlld&n 
lt.llo 

960,000 
960,000 

1,476,000 
M0,000 
400,000 
•S0,000 

22,000 
144,000 
480,000 

Sığır eU 35,000 
B&kır 8.f kabt. adet 30.000 

thale 8&.&ti 

H 
15 
H 

ihale gUnU 

27'12 94-0 
27-12 940 
27-12940 
25·12·940 

Tutarı 

J.lra 
72,000 

144,000 
95,940 
94,500 
80,000 
10,0SC 

5,500 
22.320 
10,080 

8,750 
21,000 

Temlnati thalenln yapılacağı &Un 

Lira B&&t ve mabn.1. 

5400 23/12/940 15 Niğde 
10800 25 ,, ,, 15 Niğde 

6047 23 ,. ,. 16 Nl:de 
5975 23 ,, ,, 11 ElAzıg 
5250 21 ., ., 11 ElAzıg 

756 27 ., ,, H Gaziantep 
412 27 " .. 15 •• 

16H 27 ,. 
" H 

756 25 " .. 111 
656 25 " .. H 

1575 20 " .. 15 Samsun. 
(1592 - 11510) 

muvakkat muhamnlen bedeli 
temlnatı 

kilosu cinsi 

lira Kr. 
756 00 
412 00 

lira. krg. 
10080 00 

5500 00 
1674 00 22320 00 

756 00 10080 00 

460000 odun 
22000 sığır eU 

lUOOO un 
480000 odun 15 

H 25·12-tH.O 656 00 87:10 00 35000 sığır eti 
Yukarda miktar, muhammen bedel, ve muvakkat teminatları yazılı er 

zak kapalı Zl\rtla ekııiltmeye konulmuştur. Şart.nameleri latanbul, .Ankara 
ve Gaziantepte uker1 aatınalma komlsyonlannda görtılebllir. tateklilertn 
yukarda yazılı gUnJerde ve ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 
ru<:ktuplannı Gaziantep aakeri aatınalma komliıyonuna vermeleri ve gön· 
Jcrmeleri llln olunur. (1588) (11509) 

,,. JI. ~ 

Bir hastane pavyonu inşası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ihnlesı 
26·12·9•0 perşembe günn saat 15 te Çanakkalede Mat. Mv. ıatınalrna kom!s· 
yonunda yapılacaktır. Keıtt bede!J H,218 Ura 83 kuruş ilk teminatı 1066 lira 
42 kuruıJtur. Keıı.t ve Dart.namesl komiayonda görtı!Ur. Tallplerin kanunl ve 
slkalarile teklif mektuplannı ihale ıaatlnden bir aaat evvel komlııyona ver
meleri. (1620) (11691) 

"" :(. ~ 
15:5 ton C 600 maklne yağı aatın alınacaktır. Bu yağm evsafı her gün 

ltom!.ııyonda g-örUIUr. Ta11plerin 23/12/ 940 pazartesi günUne kadar teklif· 
lerlnl Ankarada M.M.V. Satınalma komlsyonuna vermeleri. (1628 - 11733) 

Aşafıda yazılı mevaddm kapalı zartla ek.llltmeleri hlzal.armda yazılı gün, sa.at ve mahallerdeki ıuıkerl ııatm· 
alma komlayonlarmda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalıırlle teklif meıctuplarmı alt olduğu komisyona. lhale 
saatinden blr uat evvel vermeleri. şartnameleri komlsyonlarmda görU!Ur. (1612) (11652) 

Cinsi ıniktan tutan teminatı ihale günn saati vo mahıill 
lira 11.ra 

Tevhit .ııcmerl adot 15.000 1125 26·12·940 115 .Merzifon 

Odun ton 1000 15.000 1125 25·12·9'0 11 Ça.n&kkale 

Bin& m,uı ve ettıv tft 25.,57.00 1909.3:5 30·12·9•0 11 Koııya Lv. Amirliği 

Mercimek ton 60 16.800 1260 30-12·940 10.30 Edlrno Havsa. 

Nohut ton 70 U.000 1050 30·12-9•0 11.30 .. 
Zeytlnyafı ton 

KuN fuulye ton 

30·12·0•0 u " 30·12·940 111 il ,, 
11 7.810 586 

ft 29.100 218S 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır. 
~ 

En sıkışık zamanda ılıe en bOytik )'ardımcıdır. Kalöri, gıd••btil61" 
Ye •efaı.~t baJumından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı ısl tf!I 
Mercimek, bezelya, buğday Yesnir corbalık komprimeleri!O 

yerde hulabllirsiniz. 

ÇAPAMARKA MUSTAHZARA11 
rY1. NURt ÇAPA Kuruluş tarihi: ~ 

Top nk m a hsuller i ofisi İstanbul şubesinde~ 
, ""'l"'mizin 1941 ihtiyacı olan vMa U Uç bln afyon ihraç sruıdıtı 

11 
'ti' 

pazarlıkla yaptırılacaktır. Tnllplerln 20.12.940 cuma gUnU saat ıo 
mlzde hazır bulunmaları. · 

Şartname hergün ııubemlzden almablllr. (11826) 

~~~~~~~~~~~----~ 

Bronşitlere KATRANHAKKI EKRE~ 
~~~~~~~~~~-~ 

.... . ,, .... ,. ..... 1 # .... - ' 

Adeı IJralık Lira 

1 2000 -2000.-

8 1000 - 3000.-

2 760 - 1500.-

4 500 ... 2000.-

8 250 - 2000.-

36 100 - 3500.-
80 50 ... tOOO.-

800 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatınnakl• 
yalnız para biriktirmİ§ olmaz, aynı za• 
manda taliinizi de denemiş olursunus-

. __,. 
K~ldeler: ' Şubat, 2 Mayı!I. ~ Kumbaralı ""o kommrasız ........ 
l Afostoe, S tJdndtt-ırtn lnrmd:a en az elli ırası btıl 

tarlblrrlnde vapılrr. ınır•aya dabll ecımrıer. 

• 


