
~an gıızetclcriniıı İs\içrc hak· 
l'ı da bu türlll lisan kullanma.la_ 

lt a~~~ bulunduğumuz taarruz 
~ kn.ituıın bıwln.ngıcmı teşkil 
~er. İsviçre nlc)lıindcki bu şi. 
~etleri ve tehditle~ görünce 
~ di kurban edilen milletlerin 

" ı:na İsviçre de mi karI§lDak 
~ C bulumıyor? c!1ye bir- met". 

'\,; hasıl oldu. 

' Yazan: 
•&eyin Cablt Yalçın 
4 LlıA.ı.'\'1 ANIN en mühim or 
~ gun!:ı.nndıuı biri olan \'ol· 
l~ l'r neobahtcr gnzetcslnJn h· 
1' hakltıntlnki trhditirrhıl a 
~a.r bildiriyor. Alman gazct.>: 
tııı. Şilrfıyetine gön•, ts,içre in· 
"ı'IJ"~re al<'yhlnılc Jaıt'i t('dblr al· 
~ 0t"ı-ıus. ?fattii İs\iı;re ~chlrieri· 
\iı. bf tııbar<lmıanı bile buna kfıfi 
1 ı\ b •p tclfıkki c<!ilmlyormu~. 
G 

1 
~tıln bbahntf bundan ibaret 

~ 1· ls"fı:re ga.2Cteleri İn:rilt~re. 
~erini bir uı.mnn meselesi 
~ l orl:ır, J ani neticede İogil. 

'·· lıı galip çıkaeağına cmln bu· 
"\' ~rlar. Jla,·a mufıarcb('Jerindc 

"'-. ~larm bir şeye mm·affak o· 
>~annı bir 1'f&mo mağlfıbi
>~ gıbı göriiyorlnr. Cu da Alman. 

\~ İah::unmlilünii t.aşmyor. Js. 
~l'li bitaraf bir memleket gihl 
)~ 11JtıU3 or. Teca,iizkilr bir ,·azı
~- ~abnaya mUsait blr parn.\ıına-

ı\ llıi.ror. 
'flxıan ga.zeteJcrinln bu tiirlü il
~ ~llanmalan alı~km bulundu. 

'Ilı tn.ıı.rnız tekııJğinin ba,. lan. 
\,

11
1 ((.<;kil eder. Almanya hlr fo· 

"~ geçeceği zaman motlalra 
'~~ Cdcc<"J\ bir cihet bulur, 
~ağa eder, uydunır, ne ya· 
'bı hpar, cn-elıl bir matbuat 
'~ P.ı:ılr. Onun l~lıı 1 \itrc aley. 
~ ~ eı.ı hu şikfi.yctlcri \'C tehditle. 
~~! <ıt\hıcc Imdl kurban edilen 
~llt!rJn arasına ı~\içre de ml 
~. tııaıc üzere bulunuyor? diye 

~~c~~k ha ıl oJclu. 
~lıı ku şikayetlerin baştan a~ğı 
°'ııd Olılnğu kabul edilse bile 
t.~ a Alınanfann sabnnı tükete· 
~~lr elbet bulundu~"l.I kabul e· 
"' kat!z, 1 'içre tngnt~rc aleyhin. 
\ı l'i bir tedbir almryol'S!\ bun. 
~ lainız ıs,içro \'lltnnda~larmm 
'hıt~ hal!.i.1 \'ardır. lmanya~·a 
~t 1 )°Um_şak da\Tnnmnğa mec· 
>Q\ &tatmış baf'ka lrlitiik mllletlf'r 

llıııdur'! 
Hüı-:c~in C:ı.hlt YALÇIN 

~'~). _ .. 

sol~ ~ i A V A D i S L E R, 
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Milli koruıuna kanunu ve ihtikarla 
mücadele mevzuu üzerindeki 

V e n i 
k ararl a r 
Yarın Mecliste 

müzakere edilecek 
Ga yritab t fiyat temevvüçlerine mani 
olmak için 5 O milyon lira ~ermayeli 

bir ithalat of isi kurulacak 
Mı"ırdald lt.alyan e4'1rlerl blnpta birdirbir oyıı11yl)rlar ... 

HükOmete yeni Şimali Afrika Ergfrf lzerlade Am'e· rı·kada 
cephesinde 

Tobruka 9 İngiliz_ tayyaresi günde 500 
··ıh· b. . 50 ıtalyan taggaıe 

:· sal8.hivetler veriliyor· 
Ankara, 24 (hususi nıuhabi. 

mu iŞ ır tayyaresileçarpıştı yapılacak! 
hava ak 1 n ı , illgııızıer ı, ıtaı1aa- Ancak, makinelerin 

1 d lar 8 tanare hazırlanması için altı 
yapı 1 ' kaJb&ttllar ay lazım geliyor 

rimiz:len) - Milli Korunma ka. 
nununa yeni hükümler ilave e.. 
den layiha Büyük Millet Mccli· 
sinin yarınki toplantısında görü 
§ülecektir. 

Bu layiha ile başvekilin haiz 
olacağı inzibati ceza verme sa
lahiyeti, icabında mezkur ceza· 
Jan hafifletebilmek ve kaldıra-

bilmek iktidan verilmek ... reti 
ile encümence daha etrafli bir 
şekle ifrağ edilmiştir. Hükfune 
tin teklifinde kurulacak müess. 
selere mevdu vazifelerin el. 
yevm mevcud müesseselere de 
tevdi edilebileceği yazıl . .:ır. 
Mevcud müesseselerden m ksat 
husust müesseseler detlldir. Bardiyaya, esir Italyan 

genera llerinin isimleri 
yazılı listeler atıldı 

Bardiga hir 
müddet da
yanabilecek 
v·aZ:İgette 

Kahire, 24 (A. A. ) - B. B. C. 
Orta şarktaki İngiliz havn kuv

vetleri karargi..'lmın tebliğidir: tn. 
giliz ha\·a kuvvetleri Bingazi ya-
kınında Berka Ye Beninn hava Us· 
lerine şiddetle taarruz etmişlerdir. 
B::rkada bliytik yangınlar çıkmış, 
iştialler olmuştur. İngiliz tayyare. 
leti dönerken yangınlar şiddetle 
devam ediyordu. Bcninada da yan 
gmlAr çıknw,, 2 hangar ateş aı· 
mıştır. 3 Uncil bir hangar mühim 
hasara uWa.mıgtır. 

Diğer bir kıııım hava kuvvetleri 
(DeYamı 4 Uncüde) 

Çör çil 
ita/yanlara 
hitap etti: 

Sizi bu 
badireye 
sUrUkli

yen bir tek 
adamdır 

Bir gün 
gelecek 

italyan milleti 
mukadderatı
ni kendi eline 

alacaktır 

Kahll't',. 2'1 (A.A.) - (B.B.0.) Or- f Va.ofngtoo, 24 (A. A.) - B. B. 

(Den.mı • tinctide) 
t&§ark İngiliz ha\'& kuvvetleri karar- C: Harici:re nazırı Hol, lord Hali· 
&Ahının bebliğine göre cenubi Ama· filim Vn§ington elçiliğine tı:.yı., 
vuUukt& Ergiri llzertnde 9 1ngiUz av· ha.berinin Birleşik Amerika bükü 
cı tayyaresi ile w dU~ tayya.rcşi meli tarafından memnuniyetle 
arasında 1iddct11 bir muharebe obnU§· ka.ıııılandığmı bildiren bir beyan. 

Bü.gük Millet Meclisinde 
tur. 8 İtalyan t.&yyareat tahrip ed.ll· (Denmt ı üncaıfo) Milli Müdafaa Vekili Or~u zm.t.tr. ~ bet ~ daha dU 
ıUrW.mll§ olmuı mUhtemeldir. Tayya· 
releriınizden uı:1~1 tlıılerinc dcinmem~

tir. :M:unlardan birinin pilotu pıu·:ııuue 
inerken dUşman tarafından mitralyöz 
ateşine tutulmuıtur. Tayyıınıclnin al· 
dı~ yanı. neticcs!.nde öldUğU zanncdl· 
liyor. 

~nubl Arnavutlukta Kuco\·e petrol 
kuyularına muva!faklyctll bir taarru:ı: 
yapılml§tır. BUtUn bombalar hedeflere 
dU~mUş, bir e'ektrtk santralına. bom· 
balar isabet etmiştir. Düşman a\'cı· 

lannm taarruzuna uğrıynn bom\n:r. 
dımıın tayyarelcrimlzin blr dUşman 
tayyareııl dU~ürdUğ'U zannediliyor. lkt 
İngiliz tayyıırcsi UssUnc dönmemiştir. 

Arnavutluk cephesinde 

Yunanhlar 
TEPEDELEN 

YOLUNDA 

iki köy 

Yedi gla mahıetll 
Alman 

ııtımatomana 
·isviçre gazetelerine 

gore 

PETEN 
CEVAP 
VERMiS 
Vişi ise ültimatom 

şayialarını tekzip etti 
General d6 Gol 

franıızları 

nlmaylşe davet 
ediyor 

(l'aıı!iı 4 üncüde) 

ihtiyacı için izahat verdi 
Milli fabrikalarımız ordu ihtiyacı için ç&lı§mak

tadır. Fakat icabında hariçten de mübayaatta 
bulunula bilecek · 

Ankara !4 (Husıısi)- Büyük 
Millet Meclisi dün toplanarak 
~lediyeler imar heyetinin fen iş.. 
!erinin te~ki1atına ait kanuna bir 
ma<lcle ve Telgraf, telefon kanunu. 
nun yedinci maddesinin tadiline 

1 mütedair kanunun birinci madde-

! ine bir fıkra ilavesine ait kanun 
tarihalariyle askeri izin kanunu. 

! :ıun birinci maddesine bir fıkra ve 
jandanna erat kanununun bazı 
tr3.ddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna Yeni bazı hükümler ilfive. 

\ sine ait kanun layiha'armın ikinci 
rnü1.akere'.erini yaparak kabul ey
lemiştir. 

Türkiye. Romanya arasındaki 

ticari anlaşmaya zeyl olarak imza. 
lanan protokolun Türkiye ve Ro. 
manya tediye anlaşması muci
bince açılmış bulunan klering he. 
saplarında yapılacak peşin tediye. 
lere ait anlaşmanın ve Türkiye .. 

( De\ amı 4 üncüdt') 

Bir otomobil 
çukura yuvarlandı 

Şoförün kaburga 
kemikleri kınldı 

zaptettiler ~.........._ ............... --.. .Bir idam 
mahkumu 

2566 pl~a numaralı otomobil dQn 
saat 16 raddelerinde Tozkoparanan ıt 
derken Daday apartımanı önUnd' de
rin çukura yuvarlanmışhr.Yuvarlıuıma 
ncliceslnde şoför Halli GUnd~in ka• 
burga kemikleri kırılmış, araba da 
kullanılmıyaca.k hale gelmiştir. T epedelen ve Klisura 

etrafında bazı tepeler 
~ İşgal edildi 

Bir Kara 
Glmleklller tabura 

eıır edildi 
Atına, :U ( A.A. ) - B.B.C. - Yu· 

na.n kıtalan Tepedele giden yol ü.ze· 
rinde dün iki mühim köy işgal et.mlf · 
lcrdir. Tepedelen ve Klisura etratm· 
da bazı tepeler ltg&l edllmlotır. tngı· 
Uz donanmuı taratmdan A\·lonyanm 
bombardımanı ttaly8n muhariplertnl.n 
maneviyatı llzc.rindc mUthi§ bir tesir 
yapmJ§tır. 

YlJNANtSTASDA ŞE~LlK 

Atina, 23 (A.A.) - Hirnaranın 
alınması şerefine bütün binaların 
üç gün müddet'.e bayraklarla do
natılması emredilmiştir. 

30 subay ve 800 erden terekküp 
eden 153 üncü siyah gömlekliler 
taburu bütün levazım ve teçhil~ 
tile birlikte esir edilmiştir. Bu ta. 
bur Arnavutluğa 6 Ka.nunuevvclde 
gelmiş bulunuyordu. 

AVLONYAYJ TAKVİYEYE 
ÇALIŞIYORLAR 

Atino. 23 (A.A.) - Deyli Tel
, i l>eYaml' üwıtldel 

7 IDCI Sa1 ladaki 

BABEB'la 

atıtununu okuyunuz. t 

" .. ,.. .............. -,"················· 

1 O sene firarilikten 
sonra yakalandı 

' Rizenin tncesırt köyünden 
Reşid oğlu nyası öldürmekten 
suçlu olup, giyaben idama ve 
aynca başka birini öldürmek su 
çundan da 14 sene hapse mah
kO.m olan Mustafa Enez, on se. 
nelik bir firardan sonra dun 
şehrimizde yakalanmıştır. 

Ifatil, bu on seneyi Sovyet 
Ru.syada geçirdiğini söylemiştir 

"Bir polis yiyeceğimf,, 
diyen azılı katil 

Adanada sabaha kadar süren bir tabanca düello
sundan sonra yakala ndı ve tevkif edildi 

Adana, (B uaual) - Hatayda am· ı ve tatanbulda yakalanarak latanbul 
oumı para ~den CSldUrmekt.en baplahanestııe konulan, buradan da 
f' 1eDe ha.pae ma}:ıkQm iken Hata.)' o.lata poat& merk8l ve.medarmın 

ı.tısbaDMmln cSıı.ıwııı delıtrek ~ 'Devum :& adde) 

iZDiVAÇ flıESEL ELERI 
~ ~ ,_, 

HEKİME GÖRE: 

İDEAL İZDiVAÇ 
ve 

ŞAl'-.TLABI 

Kıymetli muh&rrlr ve mütefekldı 
arkadaşırmz 

Or. RASi ~ ADASAL 
Blltün memleket gençlerini yalan• 
d:ı.n alakadar f"Cle«"k bir ser!. sur 
h:ızırlıımıştır. 

Bunlardan blrlncl.slnl Cumart.81 
giinkU nüshamızda bulat-~mrz. 

Muht erem doktorun bu 
seri yazılarım 

BEKARLIK RUHIYATI -
aeriıi takip edecektir. 



ı 

Tari/U tl•nia romanı: 13 Ya.zan: Kadircan f'~aflı 
- 1 - Bot prd.lyan onun yanma ~l. 

ztNcta K.IRAlf- dl ı 
'Sonbeıhar pltyordu; ~ refs - Kendlıı için de pş.ra Yerdir 

hio taulJ s6rtlnmllyordu; lıatt& Mydin burada kalma.zdm. Bu ha. 
nqellydl; ~J konuttuğu, tatlı yat h~una nıı gid.i>·or! 
pkalar yaptıtı &cin her milletten - Nk;ln .Ayet edeyiın. Ek -
laerkeı onunla konu§m&ktan botla.. 1 mek var, 8lJ \'ar, katık veriyorsu.. 
IU)~rdu. Kendi aıuh&fızlan, zabit· nuı. ~u ha.vnya bak, Jnsan hiçbir 

ler ~il• onunla ark~ ıGriiotı- toY yemese gene &hneı! 
yorlardı; ODUD bir an btle Um.JtBlz - Uyu~ kedJ lfl"bi konu~uyor. 
!Jle dllomeme.t etrafında hayran. •an! 
1ıJc yaratıyordu. O kadar ki b!r llcı gardiyanla blrluı., f}Övalye 
IGD lçlcrindaı bJri ~öyle e dt: de onun bulunduğu tarafa gclnı.fıJ 

- Biltila eıllrler ~ bil• ıe- dlnUyorlardl. ı 
Jll kaçırmak istemeyiz, ıen ~dff. - Ş!.mclllik öyle... ÇUııkU clğ0r 

ten Llsl Jdal •ilendtreceltT pek yüksekte ... LAkln bir Jlln a~. 
Ve bu .a.u herkM &lk1'1adl. tan da olurnz. 
O •ırada lim&na on aelı!z oturak 
~ Türk petkendeai r'rdl. toın· 
den lteyu kavuklu, kmnm kat • 

- Aslan dt nisan neye yamr" 
ırncirde olduk' an eoora ... 

- Bir ,Un o ıdnclrler de kllT" 
t&r.lı, mavi plvarlı ve Jarmm pa- in-! .. 
buçlu, uıua boylu, im l&kallı blr Sert!~ loci~un iplerde ,.e 

yelken aralarında çaldığı ıslıklar, 

deniıin ıem.iye vurdukça çrlt&rdı • 

it ufultu, aereden geldiği hemen 
anlaşıla.mıyan gn-rrttlar blrlbirine 
bnşryı>rdu. 

adam Clktı; arkaamda daha ude 
~yinmJf olan Ud kiff <!aha oldufu 
halde Radol Gl'UJllttr'bıla nsua~ 
111 Vilye Adanı d6 UJ, bfrkag zabit 
Ye uker taratmdaa lrartılındı. 

Sebirdekl Türk •• rnüaltiman e· 
.ırter arumda MYlnçll blr haber 

... dolqtr. 
~ - Piyale bey ıelmftt .. 
' - Acaba kaç eah' kurtaraeüT 
• - Oet1rdlll paraya ı~re ... 
1 Piyale be)' tehsacle Korkutuıt 
bprabqısf)ldı; lıır leJlt d6ıt bJıa 

altın a.1arü Re4oa ıeliı, orada. 
ti Türk tıe mO.llllnaa •frfenfea 
bir nmw tu:rt.armh; ba Mfet 

de Ud bbs aJtm ıetinnJeti " aurtı 
..U Jcartanlacaktl. 

Piyale bey tlıuaplenlerle 11· 
21lft0, ulqtı; • llldleriadta 
Jmk kı.t ayudt. 8lullarm .,..... 
Onı~ reli lire1ftly0l'dQ. Fakat ba 
)1ef:t adam kendJsbü o kadar eok 
11ndlnntotl ki, onwı )'triM lt&doll 
ta kalmayı k&bul edecek olan bir 
~ kJtf bulaıall ıtıç d~. o . 
nıç rell buna hiç ram olmuyordu. 
Piyale bey aynca clhilttG " 
ttüad• Kortudws bin lirayı n • 
reblleceftnl 16ytedl. Oruo ret1 ba. 
au da kabul etmedi: 

- Bu parayla on bet Jlnnl ld
f{yt kurtarmak mUmkündllr, bell 
llU1l ola& kurtulacağım. K&rdefl • 
mi ve btrçok yoldql&rmıı 6ldUrd11· 
Ser; bUtUn varmu yofumu bybf't.. 
tfm, bir dl para YeJ"lrHm aptal
lık olur! 

1 ~ ~~~ıeıt adenen e11rltr1D JOlda 
bqka hrtst.lyan ~0111M!an tara • 
fmdaıı yablanmamala.n için f6 • 
ftlyelerln ıemUerlnden tıtriyle 

Antalya dvanna s6tnrillmelert. 
on4a teılllm edJJm•lert karvlq • 
aı. 

Radoslular Onıç reisin son söz 
lerlne ,.UldUler. 

GUverte zabltl ka.pten Maryo 
Priftntf ,.UlmUyordu: 

- Sana bayraıuın... Gerçekten 
Mlaa ~rekll blr adamam. Ben 
bir ,ey dll~UndUm: efer U-klifiml 

kabul edersen hem zincirden kur. 
bılUt'IWl; hem 4e zengin v• ınet • •lft' olunun f 

- NuıtT 
Onıc reli bunu ff'llet ~ıet !!or. 

muttu; fakat herkes dikkatle din· 

UYordu. 
- Bblm dJ!lftl izi blllyomm : A. 

detlertmial bUlyor1un ve aramızda 
eum l'lklhıuyor. MQatumanltktan 
ae ha}"U' rördUn: gt"IJ hriııtiyan ol! 

Onıc; rew cUJUmeedi: ıem · nln 
kıçındaki kocaman hıu;ı ve Mer • 
)'imle ha heyt~lnf gösterdi: 

- 811fa dlnlntıde ne var ki .. 
Kendi yaptıklanmza taparsınız, 

ftllllan bfrfsf paralua paralanır • 
tar: atete v~ yarıarlar, blr ıru · 

)'UY& ataan çıkamazlar. Ben onla. 

ı. 1lUI! kutluk eder'..m; blr kimse 
1ı:endlshü bell~an kurtaramaz.'5& 
bqkaamr ıwıtl kurtanr ve bana 
ıı.e faydam olur? 

lt&pten lmdt; llkln be1U etme
tU; ili &laya -,urdu: 

(Devama var) 

imar pl.inlannın 
tatbikine baılanıyor 

Belediye, veklletço tuJik edi 
len imar pll~lftnnın ta+bikhıe 

fi tJG lemi donatıldı; tehlrdeki .. derhal bqlayacakbr. nk ol~ 
.ırıv &det olduğu u.,. talılple • Kılıç All ve Valde camllerlnın et 
riDden ldralanclr, foru olarak aım· t raflıtn e~11:ı~_.,kht'. Tonhan.• v~ 
dı, Oruı; ret. de bunların ara.mıda ı lu da ~Cara~oy~ doğru genı'-11'-tı 
lm.lunuyordu. I lect!kbr. 'l".enil:apı<la. bir halk 

H A B E R - Abam Po!ta.51 

Var~n1 asrı 
dolduran doktorlar 

Yeni bir jübile 
yapılması teklif 

edilecek 
TUrk hekimlert yıırdım ve 

dostluk birliğ inin senelik kong
resinin gelecek aym dördUncU 
:;inU ynpılmamnıı karar veril
miştir. O glln aat 14.30 da kon
ır.o Etibba Odasında topla.na
ca ,ctır. 

Önilmli.7..deki ~·ongrc nıına· 
m~lnin en mtlhim madd terin· 
den birhl h., ta ''e bugtin moo
leklerıni gelir k:.ynağı olarr.k 
lmllanamıyan hekimlere ynrdım 
\·a~·1mut me elezi te§kil etmek· 
tedir. 

Buı:dan iki eene evvel yapılan 
meslek! hayatlannm yarım l!l· 
rını ikr.at etmiş doktorlar jilbi· 
1 e<lİ cemlvetin ~ye'erini uygurı 
bir şeidl<le Kerek doktorlar ara· 
<>md1. tetıqnı:t, ,erckse mesleğin 
büyUklerine karşı hürmeti yeri
,,e getirmek baknnmdan çok iyi 
'1•r T!"t'c" vemı{e:tl. Btmun tc;in 
için bu defa kon~ede o zaman
danberl mes!e!d hayatlarmrn 
vamn asırlık kısmmt ikmal e
~en d'>ktorlHımız için jübile 
yapılması te:clif olunacaktır. 

Sokakta iki çocuk 
bulundu, biri donmuş! 

Üsküdarda Nubkuyusu 
mevkiinde bir tarla içinde tah. 
minen Uç dört gün evvel doğ· 
muş, ölü bir kız çocuğu bulun
muştur. Cesedi muayene eden 
doktor, çocuğun soğuktan dona 
rak öldüğünü eöylemfotir. Bun· 
dan brı!1ka Gedikpapda Azak a. 
parhmanının kAplR> önünde dt> 
6 aylık bit kız çocuğu bulun. 
muştur. 

lngilizlerle ticarette 
kolaylık 

1ncillzlerle yapılnn Uc&ret anlat· 
muı mucibince, lngUtareden lthallt· 
ta bulunacak tacirlere kolaylık ıö ter 
mek Uzcre 11.mdiye kad&r taku limi 
tedce verilen akredltl!lerln, badema 
Merkez bankaeı ıubelerlnce derhal ö· 
den.meal. temin 1dilml1Ur. 

---o--
Kahve stokları 

Halen toptancılar elindeki kahve 
!erin azaldığı tesblt edllml§tlr. GUm· 
. Uklerdeld ro&llar ithal ed!lmeğe IAı 
ıandıfı glbl ılpıırı, edilen kahvı par 
tllırt dı yoldadır, 

Mavnalardaki mallar 
boşaltılıyor 

lıfaYDAlarda ~kllyen lthallt qya· 
ımın Uç gün .zarfında ithali lçtn alı· 

nan kararlar dUnden IUbarcn tatbik 
mevkUne gtrmt~Ur. Bu mallar, l&hlp· 
lerl taralnıdan haber verllmed ti tak· 
dlrde dert.al antrepolara alınacak ve 
Uç gUn aonr:a. • mıtıM'.aat edilmediği 
takdirde · ıahlpterlndcn cezalı antre· 
po resmi lahsıJ etlllece ·tır. 

Eski ticaret vekili 

Cezmi Erçin 
vefat etti 

1tas 
Yoldan çıkma 
AZETEJ,ER blr trnJ11l"Bydl 

yolda.o çıktığını lmbOl' .. ~ 
k ıa· ri)' uı.ar. Yine gnzcteler blrÇO 

ma.o, blrÇ-Ok yerleı'de \~ oldU~ .,, .. 
glbJ Maslakta da bir rıı.ııdtWO 

Jua. b:l.'lıldrğnu, bazı yoldnıl çıkııD lkftl 

dınfarla erkeklerin yaımıandJc.~ 

Yeni n1uhavvile 
m~rkezleri 
ya~ıhyor 

Cereyan kesilmesı 
hadiseleri olmıyacak 

Ankara, 24 (Telefonla) - Sn haber veriyorlar. fi' 
bık ticaret vel illerind~n Antalya l' ol'-:l.n tıknn unlılıırr, ,.akıl dl· 
mebusu Cezır i Erçin, dUn Ea.n.t fJP t.oczlye etme!> laıbll. FaSUlt rll 
15,•5 de vefat etml:Jtir. ğericrlnJ yoldn.n cıktılrt&n &Oll ıe 

Belediye elektrik, tramvay ve ömm habeı l Millet Meclisinde <b yola getirmek gtl~. llelo tıö~ 
tunel ialetmeleri umum mlidi\r- duyulmun ve teessür uyandır- yedek pnrç:iliınn, 00zulı yerl 
lliğü, r...nielemiıs olan §Chre mev- mıotır. Cenaze si bugün m •ra:.Jm diizclt11meslno lmkAn bal~ 
cut elektrik ~kebe1ke~lnhı k~fi le kaldınlaca 't ve nanınzı oğ!e. QDlADda. .. 
gelmem ı ~ ı c elet lk frl·e-- • y B d k ı el ı 
tinin ı;cookcyi bir1:ok mtltekas~f yın lıacı a~ ram a ı m 1 :tan 
semtlerde, bilho.~o. t1ana~·i mın· sonra Cebeci le dı-fne1;lecel~tir. Relik Halid'in 
takalarmda cereyan VO'"(miye-- Merhum 1196 de İstanhu' la "fik,,sizi de kim 1 
cck seldlde hırnkmı" olma rr.- doğmu§, ruül.dyc t.ı.lısllmi yı ı>· lt 
dan dolayı mii0 Ullı.t ile k...rcı· tıktaıı sonra maliye hlım tıu. SMA.'l Cemn.t d05tumnı b 
la§ma.kt wdı. SillJıtcrağa clc'd· rinde oulu"lıJHl'}, 7Jra:-t bankc:.sı fıJ~msmdA, t.anonı.dl~ 
rik fabr11•ıı.o;·nıı ycnt l:a:-:r.n ve u.nı.P"n mH i tr1füjtlnden rncbus öyJedl~'1 yeni lmzndnn ooııscdl>'0 ' 
tesisat !IA.va edl~dlği~den gfmdf s~çhmi~ti. 1~ •• .ıK Mıllct Mecli· Oıırlp ~Y-· GerçJ biz, ()sın:ıt' oe: 
şebeken:n tev~ilU ıml:A.nı da aimiz ile aiJ"!ı! ı:rkil.mna taz.1et· l malin gn.nıbotf sevdltfnl bllllÜ • 
çebekenın tevsıi lmkA.nı da 1 lerimi:i bililiı :r:z. ' b kada d ğlL Af111 biJll 
şehrin muhtelif noktalarında. ma u · mu e •tf.;Ptı 
yeni muhavvile merkezleri tesl- "() lclndc çalışmıyorlar mı? 1 _ · ... t 
sine karar verilm.iştir. T . 'r.ofik JlıılidJn "fik" izi o~ 

Elektrik \dıtre'll fen 13Crv!~i epabaşı bahçeaınden lnı.rcunııa çılwı bu ımm dll ~· 
şehrin geni§leyen ve yeni b•na· geçecek ı aerdivenli yol burlıınn lslmlerlndcn medet ~ 
lar in~a olunan ve bflhassa sa- birl mır 
nayi mmtnkası olup yU'rnelt ce- Tep~·~ .. ~ı ~ h.cesi önilndPld. 
reyan sarf ve istihlr k eden mtn- cadde ı.e l t: nıa arkasınd-..kı 
taka!arrnda te3fs olunacak bu aataJtı ye!. 1..1& .eı ine bağlıya
yeni mu.lıavile rnerl:ezlerinin cak meı·dh·e~ lordc:ı birisi ikmal 
yerlerini intihap etmiıJ ve pro- olundPğul'lda1.\"' Asri sinema ya
jeleri hazırlanmıştır. Hemen nına {<.k:.. • .ı.Jt merdivenler için 
in§aata blflana.rak tesisat yapı- de bahçC'nin _:;u_ 1 ·s.mı yıkılmı§ 
lacak ve bu suretle ~ebrimizin ve toprak f4 •vıyesın& başlan
muhte!if yerleıinde'd cereyan mıştır. 
verme imkA.nsızbğı veya mUşkU· 
latı orudan kalkacağı gibi za
man zamr.n görülen cereyanın 
kesilmesi de ıall olacaktır. 

Bir genç eski nİ§anlııını 
yaraladı 

Bir fakrtbakada amelelik yapan 
Faruk Genç, bir mUddct evvel Bahri· 
ye aclmda l)lr kızla. n.lşanlanml§, bir 
müddet sonra da kız ni~anı tıozmuı· 

tur. Yaruk, Bahri/eyi Beyazıt meyda· 
nmda gern:u:. tekrar nlpnlıınmak 

tekltf etml". kız reddedince bıçakla 

dört yerıııdcn ağır 11Urette yaralamıo· 

tır. Yaralı kız Haseki bıı.stnne:rine 

kaldrtılq, Fanılt; blrlnct cullı ceu. 
tnahkenıeat tarafından tevkif edilmı,· 
Ur. 

POLiSTE: 

·ehveden 
zahir lendi 

Galatad.:ı. oturan Hüseyin Çelik a· 
dmda tirisl, odıunnda yaktığı mangal 
dan zelıirlenml~ Beyoğlu hasla.nasine 
kaldınlmı;ılır. 

TR . .\.1\1\'AY l\IA!'JDAYA 
ÇARPTI 

Vatman Nuri Göl:yıldızm idaresinde 
k1 Yedikule • Sirkeci tramvayı, Yedi 
kuleye (!derken Ağa hamaaımda 

bir arauanm arkamndakl mandaya 
çarptJU§, yara!amı&tır. 

DO. r OZZAL\NDIRILANLAR 
Emn /et IJ.lt·.ncı oube memurlan, 

ı.lt\n de lleleJi> niz.anılarma mugaylr 
hareke. eden 28 ,;o;ıır Ue tramvaj·l1r· 
dan at \yan 46 yolcuyu cezalandır· 

nu~larcl!r. 

---o--

PoUs vura11 tev~I 
edildi 

- ~ (Bq tarafı 1 neJ<le) 
katili Abdullan ıle birlikte tJrara mu· 
vat!ak olup Adan.ada yakal.a.nan Tev· 
Cilt ,tekrar lstanbula iade edilm şU. 
Hataym TUrkiyeye verllme.eiııden son 
ra nt§redilen at kanunu ile aerbest 
bıra.kıla.n 'l'evfik o zamanlanbert Ada· 
ııada bUluıımaktadır. Tevllk, aon defa 
Adanada yaltalaııdıfı için katıuwıa ııu 
ealllt iikri yeıle:ıUrml.şti: 

"Adanada muhakkak bJr polll yiye· 
et~!,, 

Herhalde bir pol\a yemek taUyen 
Tevfik, üzerine 66 adet mermi, 6 §ar

jör ve bir tabanca alarak arkada.~ı 

Romanyalı Osman.la blrllltte bir gece 
(Turan) barına &'!tını,, hayli konyıili 
ve §aıı!panya içm~tir. Tevfik, gece· 
y ansmdan sonra ıokaJa çıkmıo ve 
tabancaııı ile havaya ate§ etmlşUr. 

Bu suretle Tevfik, polisleri kendisine 
davet ılml§tir. Böylellkle, Hııcıbay· 

ram me.Jıalleainin polia ve ~kçllerl ile 
le ... ık ara.11mda gecenin karanlığı t· 
çinde bir taba.n.;a dUeUosu tınıılnmıo· 

tır. NeUcede Tevfik, kem.ilnı Vehbi 
Devecinin 146 numaralı cvlno dar at· 
mı~tır. 'l'cıvfıfin eve girdiğini g11ren 
polil Tev!tk Uluca ile katli Te\·flk a· 
ıasında k&rşllıklı tabanca enüahll:ın 
bqlauuı, lkW de yaralanmıatır. Bir 
az aonra Tevlik, t&l;a.nca ate=le:i al· 
tında evden ka~ıua~a tekrar mu\·at· 
tak oım·l§tur. Hurmalı mahnileal, der 
hal kordon altına almmıı. memu.lıır 
sabaha 'tadar bekledikten sonra nlha· 
yet çamı.rlar içinde topallıyan Tevflğl 
yakala mt§lıı.rdrr. 

Te't!ik :ıorgu hi1k!mliğlncc tevkJC 
odılmt,tlr. BugUnlerd.I muhakemesi 
yapılacaktır, 

Muhtekir 

K mŞEHİRE gaz saı.tııdıJI 
için iki sene sUrgUne S6ıı. 

ı.Jerllen gaz muhroklrl, b:I-~ 
bi.i)·le bir iş geleceğint he54P e • 
mis olsaydı, şilphc yok ld ilk :. 
p.'lCat1 IJJ, s:ı.Wadığı gnzterıle!I ııt 
m.ilrtamu, sUrgUne gideceği, >'11~0. 
göndcrlleeeğinJ tahmin et1f~ ye~ııe 
re 80Ykeder \"e onula mum 1° 
g:ule derdine yanıı.nlL tf 

Mnnmnrıiı, ha mohtcC:!dr ttıtllJ!ldl 
melidir. Gideceği yerde muın 
lıul:ıbillr. 

Göz.liikçüler 
tfb'"' llZLtlK aııtanlarm lın ıc$ 

lıı.n lçln Uç aylık bir ınUh1111-
verUmJ • Bu zaman za.rfındıı. ~ıJ!f" 
lar, vllıl te ınUnı.ca.ıı.t ed~ 

mt,.. f,6tıl 
Bize kalırsa, gö2lükçUlerfn, eJ)fl' 

tutulaea.kJıı.n imtihanda ince el 
sıl< dolmnmaJıdır. nunbrm bilı:: 
sa göz boyıyarnk etrafı güllük 

11
; 

ll.cıtanl~ gösterme S!lllntıncbl ıı 
me-rtebe ileri glttlldcrl nnta,ı~ 
\ "C bund:ı. llvnkstf "'Örülenler 6 • • .. (11 

dlrllme:lea ~~ııerclt b:ı.ltkııtııl;, ııı1 
haflyccllllt 'c sa.lrc gibi bllgtlcr ~ 
lıa!;,kl~·le t::.tbil\ snhs..qma. koyabl\

1
• 

cc!tlcrl meslaı.Jero çll'a.ff edl1Jl1C 

t11r. 

Heyetimiz yarın 
M caristana gidiyor t 
Ma.c:ı.ristana gidecek tıcıırt. 

heyetimiz yarın yola ']rka.~. 
Memleketimizdeki Macar tı i• 
ret nteşesi de bu müza.lcerclot 
çin Macaristana gitmi§tir. 

~ 
"' Limandan c:t-.ddı; fakat blraa meydanı açılActtktır. 

eonna rcmUerden tkJıf rota YT H~ :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~:!!~~!!!ll!!!!:!!!==:!e!!!:!':!!::!'!:!!:!!!!~~~~:!!~!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!~!!!~ 

Yeni Sabah lik"amua eevirdUer; lç!nde Oruç 
nJibs de bulunduiu UcilneQ ıem.i 
Aııtatyaya dofru yol•1na devam et BU.yin Cahlt Yalçın, "Balkan me· 

1elelınn.ı. bil 'l'\lr" tut,, bqhklı aert 
tJ. Yan cıplak fo~ Ya1dt ftktt ~alelerlnln buıUıı dördUncU:ıUnQ 
anavatan Jaydanna, anavt.tan dal JUDlllln'. Hllaeytn Oahit Yalçm B41· 
Jarma dalıyorlar, bu mrada kollar kanlu blrlltf mevzuunu tahlile devam 
le\'ledlit için kUrekter 11ln11yo1 ede,·ek TUrk • '.lunan anl&fnwmu 
p.rdlyanlarm lurba~lan yanık ıtr · m"vzuut.ala tdJ> .>r. Mub&rrlr, wıwı 
Jarda hıcelm'ı boyunla~& ~'kit • mQcadelelerdeo eoora kurulan Türk • 

1unan dOftlugwıu anıatarak diyor 
)'Ordu. Buılan da k1mdJl'!rl'lin Ye kJ: 

diğerlerin.hı ne u.mM esir dUt • ..Bu ao"""' hayat n ııenedmbcrt 
tnklerinl hattrlamağa çalışıyorlar; den.o.o ecU,r'1 • .-o Ud taralı ela mem· 
ıcıtecek ıene Piyale be7 tekrar non lnnkqor. Da ıuıla,mat:ın blı. çok 
ıeldiği am&D kurtulup kurtulamr ınc.nuonu• "' rıınanb .&.tıarıı..ıı.t.ın 

yaeüla""ı ht"Mp edlyorlal'dı. ı d• llWltllun olduklarını bUtyonız. A· 
aırJtct. lhttıt.fl<U"ın ... ft)wnı y.apar 

Çok seçmeden ır\lael bir lodoe 1 ktn bulunlUl tıal f&rtJ91 kuıureııı:. mu· 
Mmefe bal'1~dı, ~·e!k-1a tora e. kemlftfll, uıc n adaltt ldf'allnı• buna 

dlldl: - -.ı ı.t~ık, ınutl&lı: aurett.e ışı bit 
- n.. kllr*... .. , ~llldt. raıcat h tJ atta !:aıur-

' Kumanduı .er!lıfl. IUll ve mutlak hal ~lcrl arıuna!r-
• .. ,_, l taa büyük lıtr kata ;rol.t\u'. Sbbl ve 
• oraalar ıadi w.wen yorl&.rdı. aza.ınt bir lylUk ile nrtıra etmeğe mec-
Oruo reJe bu ı~!r tMB ke~ıot· banıL 8.~ ki ıw ,u ı1tc 1>a3 '" ):ıphk 

ilin yanma 4llpnllftt1, dtnefbıi ,,. ,.pt;pna hlf de plfft1U olma· 
4A1UDJ1, .,-c1m11k " OınltU bir .m. Blllh ..... 
,nde ubdatl&l"ftı sftzdm ı~ • 1 IJu(Un 'nlrkl,..., ...aı • ....,... 
rlyor• to1ara WJı .ezıer lll'Sylll • I ;re rafmen, bil~ blraa Elm r~•q n.r. 

' ~tt. da lll)'le... FaW •Ja. '°'' Meli " thBlt ••ı1'wft. Nnr fttaada nfaUl• ..,.,. ini" 
Turna Rı•a1t Kara ômer " u. :a.ıv lclBılt .... !., ....._. bld ._ 

lll!l ~ M .,.a. lllVa ... • ı-'D• ellJW. Oftlulll ~n 
rDı' ... ·- lrhll .. _ ........ aa,Ml ... 

dutıanmız itine almak ıtlbl bir da\'&· 

ya QOk dahı\ büyük n bnklld mP.nf-l 

ler feda. edllcmez. Ve etmlyoruL 
Demek IJtlyorum kl TUrldye ile Yu 

nanJstan aııla.,ırkon Ud millet de çok 
acılar dnymuıtor. Çok kıymeW uııc.I 
lerden Ye lıahr:ıJıırd.:ın va7.geçml~tlr. 

Fakat b.ın!arı yapmalc ılyıııl bir lnkl· 
ıt&I ve olg ınluk eseriydi. Her lld 
QMluıll'lt< t için OJtl:ı'}m:mın tcvllıJ ede 
ceğl mllıl menfaatler ft'da eıJllt'n tel'~ 

leruı IMlll rını garçabuk unutturacak 
kadsr u:alı ve hnyntt idi. Nasıl ki 
bö) le ol<lu. Türk ve Elen nıllletlerl be
.. p :.ırmda yanılmadıbr.,, 

fillceyın C&hlt Yalçın, bu dostluğun 
Yuna.nl& ar.m bugünkü vaziyetinde 
ne kadar faydalı olduciuuu, bu aayedı 
Yunan!.s.anrn ar!<adan bir tecavll· 
ze upa· u:ıı tehlike.;! bertaraf eda· 
mil bulı nq;ığunu t;;aret ederek yUUiı· 
nı ,öyle bitiriyor: 

"Bunun akal olaaydt, Yunanistan ne 
k.ıı.4ar aııu,ık bir v:ı.Llyette kalırJı. 

Gar~ Tr:\J~ld eakl topraklama 
lltlrdAt etmek lstb'eoek ve lntl!Quu 

plllnde lropaık btr Tllrklye ltln bir 
eok lmkAnl&r açılnn1 olacaktı ve ba 
,..._ mn"ekkak k1 bütan~ 

kan içinde kala~ Falmt Türkiye 
Ue Yunanl!ltanm Enmiml surette nuıaıı
mabn hem lı'nnanl :ıtanın mUdAfaası 

m kuvvetlendirdi. Hem Ttlrldyeyl uıa· 
ceraya atılm:ıktan menetti. hem aa1r 
Balkan devletlerinin de rahat dura=.· 
larma ıebeb oldrı. 
ı·unanUanın mJaaU gözönilnde du· 

nırlıen cliğ:::r &ııllrnn devletleri;; le de 
aynı t:ırı.Ja antaımıuıın mUrn:dm ol· 
dutunu lddla eı!erscm cok fula nllr 
bin, çok fa~la baynlpervcıllkl• ltluım 
edlleblllr ml3 lm? Bence, bu anla:Jın• 
;yalnız •'. ıllmkün" addot'llme?n'!lMlr. 
"bcheme.ba! lluuı,. tdUUü ollllWJ&· 

lıılır., 

Vakzt 
Amn Uı, İngiltere hariciye nazm 

Lord Hal.taksın, Amerika bil} Uk el· 
çlllğ'ne ve hariciye n'.lzır ıg- ı: a da har 
biye nazın Edenin taytnini movn· 
ub"1ıll el ıektedir. 

Muharrir, bs,vekU Çörçillıs badcl 
ye nazırını VaJin~tona sefir olarak 
(l:Sndermekle ltıt;lllcrenln Amerikııya 

bu harpU- ne dcrc"etcrde ehemmiyet 
~ (ÖIUrd141 pbl J',(Jq1 de 

tekrar hariciyeye getlrmekle bu genç 
devlet adamını vaktlle fsllfaya mec· 
bur edeıı hldiaede onu.o hnkkmı tes· 
llm etm~ olduğunu kaydediyor, 

Aamı Ua, Lord Hnllfakmı esasen 
hariciyeden yeU§m!§ bJr devlot adaını 
olmadığmı. hayatmm bUyUk blr kıa· 
mmı ziraatle reçtrml§ ve 1nçUtercdc 
bllylik çlfUik aahlbl olduğunu, yalııız. 1 
ahllld me~yeUeri n mU§kW vaziyet· 
ler fçlnde §a.h.sl tegebbUBU Ue idare 
kablliyeUnt takdir etUğl için, eski 
ta,,vekll Çemberla.ynm kenulslnl Hin 
d4tan umuml valWfine tayin ettiğini 
kaydettikten sonra onun Çemberlayn 
kabinelindı Avru;>:ıyı harbe ııUrUkle· j 
memek lçln sar.l'etUfl meaalyl hat1r· 

!atmaktadır. ı 
Bundan aonra Edenin hıuiclye na· 

zı:rl:ğmdan balıstldcn muharrlr maluı· ı 
le:ılnl ~öyle bltlrmektedlr: 

HERGON 
Mütenevvi 
Mü nder ecatlB 

SAYFADIR 

Haber" tn lstnr.bnlnn ~n 
ç.olt okwıan ı;azcteSJ ol• 

mıısında elbette bir ~ 
met \'tırdırı 
Bu hikmeti onun bn.Jtikf 
bir akşam gazetesi olu. 
ounda ve doğru ve ııU. 
ratll haber veren yegli• 
ne gozcte bulun~undJı ıı· 
ranuılıdır. 

"Fakat ı::ıentn tn~Ubı al.}1W lulya 
tındaki şalı8f ehamr.tlyctı. aiyasl ka· 

naatıcrlnln dotnıluğu bldlsderle an· 1 
be~ olmasında de~llcllr; yeni bari· 
clye na.un tn;Uterede s;rnç·ık neııll· 

nln bll' mllmeYW~. Ç4S~ll m le- ı 
ke';e mllll birlik vUcucb ıctlrm • . l
ı;ln U1:enıl ve l}'l part!lerlnln tc!ltrl· t 
•• kablnesloe aldığı clbl EdenJ da lptl 1 
da harbiye nazxrı ve l1mdl harlcılye 1 
nazın yapmallla s<""O ne 11 ıımamıla 
kendisine kuvwt.11 bl1' a~oM ı.-

1 
mlA cı&mJaUr.,. --... ................. ms.-----
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Dili 

a 

~erikan yardI:nı bu harpte 
f~fezin knzanılması için !n
"'i: hesa!bma. en mühim a
teşkil etmektedir. ~bu 

'tCdir ki Amerikada İngiliz 
~~ clçı.1iği inhilal edince 
~ hükfuneti bu vazifeye 

e ka:binesi 8.zasmdan Hari
.llazın Lord Halifaks gibi 

ltaıın bir sahsiyeti gönd· rmi· 
tar vennistir. Dünkü lngi
~teleri lbu bahis iizerinde 

lıltlerle doludur. Incri\iz ajan
; dediği gibi: ' 1!ngiliz kabi

~~~e husule gelen değişiklik 
.;._~in 'her ise o işin ehlini 
;t' getirmekteki maharetini 
~~~ yeni bir misal teşkil 
·~~r. Halk yapılan deği
~i hemen hemen müttefi-

1'1' lll<"?n.nuniyctle karr:.lamak
~ \: :S.aş1ıca gazeteler 'b:.ı mem-
"~t izhar etmektedirler." 

~ly Mail gazetesi şunları 
~~ta.yır: 
~!t~re, en ileri gelen cev
.--.auanndan birini Birleşik 
!' kaya göndermekle. bu 
{:kete ~arşı ne derece yük-

'to'l duYgular lbeslcdiğinj fbi.itün 
~Ya an1atmrştır. I.ı0rd Ha

• beş sene Hindistan vali-
~~~tılrtn.n sonra. muhtelif 
~e'crcıe nazırhklar etmiş ve 
'l:!t hariciye twzaretiıni de 
eyieıniştir. 

~ciye nezaretinde iken a
hir ruh ta.şıyan F...dene ge
~nıanla lbu atı!ganhğmı 

tırmış ve bilha&cın harp 
~~a işl4rin idaresi için la

~~ "n bir kiyasete varmıc:tır. 
ll hariciye nezaretine tayi

:'ıı h halde Birlesik Amt'rika
~ !)Şuna gidecektir. Alman
~ \rasingtonn karşı yapttk

rııditlerin bir neticesi ola-
. b~liz ~iyasetiııin ehemmi
bı.ı l kadar arttığı bir sırada 

tayin dü~nnlarınm hic 
l\tına gitmiyecektir." 

~ly Expre"".:>S de şun1an yaz
' ~:.adır: 

' n ·· n tayini herkesce al
~· caı~tır. Eden hariciye ne

'ld<'n Musolini'nin yüzün
aYrılmıştrr. Romanın kah

bı-'l~na Mısırda ımua.zzam 'bir 
lndirdikten sonrn aynı ne

~~ avdet etmiştir. Bu darbe
~~edair 'hazırlıldar 'bilihare 

. '111cli ~i zaman tarihin . bir 
~'J- .sayfası kaydeylediğini 

z .. 

~l:t'ı.Lks'a gelince, Çörçil'in 
~lı dü.5ünceleriyle harp kn.

. ~ı ~mm vaziyetleri hak-
~ lanı malumatlı olarak 

"" 't i!e görüşe'bilecektir. Ye
ti) liği planı hak1krnda Ruz

f ı irler verebilecektir. Ha-
b~ ~ınniyetle mütelea beyan 

11 eceği gibi, nazilerin pliın
ıı ~ karşı koymak için günle
!Jlq ~ta :ınatıerin eh emmiye
• d Ugu bır sırada seri karar
t a. Yere'bilecektir. • 

'.'iliz - Amerikan münase
.. ~t\ lngiltercnin istikbalinin 
~ l'llelini teşkil etmektedir. 
t'1'1, Halifaks'ın tayininden 
~ Almanla.rm Vaşingtona 

. lanmış oldukları tehdit 
)\i.<ıleriyle de meydana cık
buıunuyordu. Almımlarm 

f7"'a ızea tehditleri, Amc-
1 arın lnctlizlerc knrşı olan 

ı il .. ini azaltmak için daima 
l1dtklan Alınan usullerin

tt!) ~alifaks'm Vnşingtona 
ln erılmesi ise bu meyli art

l\ ~. hUst.•sunda müracaat e
tı İngiliz usullerindendir". 

,, °11 usuliin pek büviik bir 
t~ 1' kıyt:t kazanacağma da 

0 etll"emektry;z. '' 

c.r v. D ı: T. r D 

Pi A B E R - A)qpam Poetam 

Eden yeni 
vazifesine başladı 

Lord Halifaks 
Vaşingtona gelecek 

gidecel< 
ay 

Londra, 23 (A.A.) - Röyter ajan· 
sının diplomatik muhabirinin bildirdi· 
ğine göre Lord Hııllfaks yeni senenin 
ilk günlerinde 1ngi1terenln Vaşington 
bUyUk elçiliği vazltcsinl ifaya başlıya
caktrr. 

Yeni harlciye naz.ı.n Eden vazife.si· 
~ine bugün bll§lamı§tır. 

---o---
Singapardakl 

laglllz garnizona 
ta rvıye edildi 

Slugapur, 2S (A.A.) - Uzakprk· 
taki İngiliz ba,,kumandanı hn.va mare· 
f8l.ı Sir Brookcpopham tarafından 

neşredilen bir tebliğde, Uzak~ark baş
kumandanhğma her aınıfa mensup 
mühim tak\iye kıtalarmın ııon günler 
de Malezyaya gelmiş olduğU blldirıl· 
mektedir. 

Bu takviye kıtaları, Hindli piyade 
askerinden, ha.va kuvvetlerine mensup 
subay ve erlerden, topçu kuvvetlerin· 
den, istlhktım kıtı:ılnrındnn ve muııvln 
ı:ımıflardan terekküp etmektedir. 
Tebliğue bundan başka şöyle denll · 

mektedir: 
"Bu yardımcı kuvvetler, daha şlm 

didl?ll pek kuvvetli olan Slngapur mU 
dafaasını takviye etmekle kıılmıyacak 
aynı zamanda Uznkşark kumıınclnn · 

lığına tabi diğer mınlaka·arü ki mU

dafaa kuvvctlcrlmlzl de lal{vlye et 
miş olacaktır.,, 

---o---

İsviçre gene 
bombardıman edildi 

Zürihte bir mahalle 
tamamen harap oldu 
Berne, 23 ( A.A.) - lsv:içr~ A. 

jansı, dün ~ece ) abancı tayyare
ler tarafın<lan İ::.\ jçre bitaraflığı~ 
nm fülal e~ilme i kerfiyctinden 
bahsederek dtin ak~m Bfıle, Ber. 
ne \'e Zurich'de ha\a tehlike•i işa
reti ,·erilmiş oldut'Uilu bildirmek
tedir. 

Zi.ırih üzerine infi;ak bombaları 
atılmı; \'e J !oeng mahalle$inin 
büyük bir kısım tamamen tahrip 
edilmiştir. !\lezkur mahallede dört 
ki:i yaralanmış ve hrı::ıtahancyc 
kaldmlmıştır. 

Zürihten Stettene giden demir
yolu üzerine de bombalar atılmrş 
,·e Stettende bazı atölyeler tahrip 
edilmiştid. Bütün yangın ar .:-ürat. 
le söndürülmüştür. 

Bir çok yerlerde elektrik kab. 
luları tahrip edilmi~ \'e bir çok a. 
mele yaralanmı~tır. 

l'HO'l'ESTO 

Manhagm 
sa nayı 
merkezi 

gene 
bombalandı 
Londra., 2S (.ı\.A.) - Ha"a neı.a

retinl.n tebliği: 

Mannbeimdeki amal tesisatı 1ııg1llz 
hava kuvvetlerine mensup bombardı
man tayyarelerinin dün geceki hede!
Jerini teşkil etmiştir. 
Diğer taraftan Ren sahili karşı· 

smda bulunan Ludvi.ghavende yangın
lar çıkarılm~ ve infilAkiar işitilml.ş
tir. 

Ren havzasmda diğer bazı hedefier 
de bombardıman edilmiştir. 

Fles!ingue, DUnkerk ve Kale Uman· 
lan ile işgal altmda bulunan arazi 
deki hava meydanlarına hücumlar ya· 
pılmıştrr. 

Tayyarelerimlzden biri kayıptır. 

Yugoslav hududundaki 

omea Tam'"'ıtrar 
se~ri e .. 

Yeni1en Alman 
kıiaları 

gönderildi 
Rıikrt'", 28 (A.A.) - .;ıtPfıuıi: 

Gn.zctelcrin verdiği blr h::berc göre 
~yın 17 inci ve 18 inci günleri Tamı§ 
vara yeniden Alman talim ve terbiye 
kıtaları sevkecillmiştir. Bu kıtalara 

kumanda etmekte otan general Huber, 
Tamşıvar clvannct:ıkl bUtl n Alman 
kılalarmm kumandanlığına tayin e· 
dilmiştir. 

* Banc;kok, 23 (A.A.) - Siyam 
başkumanda.nlığının bir febllğlnde 

Thakendekı Fransı7. kuvvetlerinin 
Nakonpanon üzerine sıkı bir ate, aç· 
tıklan ve 100 den fıızla gülle attıı<

lan bildirılmekted!r. Siyam topçulaıı 
şiddetle mukabele ct.mışlerdlr. 

• Vişi, 23 (A.A.) - Fınnsııyıı çok 
fazla miktarda ltar ya(;mıştır. Kar 
dolnyısııe Motpeller cıvaıında mUna· 
l<aıa.t durmu~tur. 

• Tokyo 23 (A.A.) - Tokyo Asahl 
Şimbun gazetesinin bilrllrdil!'lnt> görr 
Londra, ve Paristckl bllrolarnıı kapa 
mış olan JHpon tunzm ofısi, ıon ııe 

nesi martında Bcrlinde bir şube aça 
c:ıktır. Bcrlln şubesi, ~rkl Asya ile a 
Ilı.kadar bUtUn Avrupa turizm işlcrıle 

meşe'Ul oı:ıcıı.ktır. Ofis RonıadR da bir 
şı•btı açacaktır. 

• SLOkholın, 23 1 A .A. l - Slcfanl 
8 •rne, 23 (A.,\ .) - Hariciye neza Diana !.mindcld 3:i00 tonluk N'orvc<' 

reli tarafından neşretlılen bir tebliğde şUebi lndlterenin şark sahili ch·n 
22 ilkktı.nun gecesi İsviçre üzerinden rmda bir mnyna çaıparak batmıştır. 

Alman tayyareleri 
tarafından 

Mancester 
Bombardıman 

edildi 
Olü ve yaralıların çok 

olduğu sanılıyor 

Londra, 28 (A.A.) - Ha\.'a ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Bugün, gündüz, dilşrnan faali· 
yeti, lngilterenin şark sahili üze
rinde bazı mmtak.alara münferit 
tayyarelerle yapılan hücumlara in
hisar ebniştir. Pek az ölü ve ya
ralı vardır. Pek az hasar vu.kua 
gelmiştir. 

EVVELKİ GECF. YAPILA!\ 
HÜCu:'\I 

Londra, 23 (A.A.) - Röyter: 
DUn İngiltercye yapılan hücumlar 

canasmda iki Alman bombardımıın 

tayyaresi dU§tiriilmti§tUr. Hu tayyare
lerden birisi, SuSEeksdc Eten1ngramda 
diğeri de Blackpool açıklarında denize 
dü§ Urtllm ti§ ti.lr. 

DUn gece, Mançoster ııehri, ilk uzun 
bombardıman ta uğramr§tır. Mıınçes 
tere hücum, gllncşin batll"a.sından blı 

az sonra başlamıştır. Alman tayyartı· 

lerı geniş bir mıntaka lli:crındc yclpa 
ze halinde açılmışlar ve ınutad tak 
Ukleri mucibince, evve!A yangın bom
balarını atmağa başlamışlardır. Yan 
gmlar çıkmış, fakat daha nlArmdan 
evvel tamaınile seferber edilm!§ olan 
itfaiye aervisteri, derhal faaü.) ele geç 
nılı-tir. Hucumun en t,ılddclli devresin· 
de bile yangınlarla mUcadelc.rc devam 
etnuş olan itfaiyenin gösterdiği kah 
ramanlık bilhassa tebartlz ettııilmek 
tcdlr. Fakat bomba isabet eden bina· 
!arın enkazı altında bir miktar kimse· 
mn kaımq olmruımdan korkulmakta
dır. Enkazı kaldırma ameliyesine bu 
satınh devam olunm~tur. 

Yugoslavyada bir şehre 
iki bomba atıldı 

Belgrad, 23 (A.A.) - St('fanl: 

Resmr bir tebli~de bildfrildlğ!nc go· 
re, 21/22 Ukkfinun gecesi sabaha 
karııı $Mt 1.30 da hUvlyctı mcçhlll 
bir tayyare Suşak üzerinr ikı bom· 
ba atmıştır. Bombalar lnfiltı.k ederek 
bazı maddi ha.::ıa.ra sebcb olmuş ve ye· 
di kfşi hafifçe yaralanml§tır. Bu hMl
ac hnkkmda tahkikat yapılmaktadır. 

---o---
T ramvay yolcuları 

azaldı 
Tramvaylardaki yolcu nakli. 

yatının son aylarda geçen yılm 
ayni aylarına nazaran yUzde 14 
derecesinde azaldı~ı görülnıüş
tiir. 

Trann-11.yiardaki çift sırala
rın kaldırılması usum iyi netice 
''erdiğinden yeniden ikinci mcv. 
'dlerdc . 90 motıi:; ile 11 romor. 

1 küıı sıralaıı sökülmÜ§ti.ir. 
uçan tayyareler tarafır••an lS\'lçrP. bi· tnfil!lt neticesinde şilebin mllrettebn- ---< 
tarafhğının vıınim Sllı'cltc lhlfıl edıl- tından on beş klşl ôlmUııtur. Parti vilayet 'rongresi 
miş olmasından dolayı, ı~g ıtcrc hl\· ~ va~ington, 23 ı A.A.ı Unhrıy, yarın toplanıyor 
kiımeti nezdinde ciddi le1'cbbüsntta nazırı Albay Knoks, donanmaya rad 
l:ıulunınnsı için ı.oudradaki lsvlçrc yo ile lıir nocı mesajı göndermiştir. Yarın saat on beste viliıvet 
clı,;iliitine talimat giinrlcrlldlı1'i lılldlril· ~fesajında bllhassR diyor ki: "Donan , Paıii kongresi toplanacaktır 
mektedir. mamız, Jtiltseı' ıınanC'lcrl mucibince 1 Bu toplantıda vali \'e biitün vi'a 

Yaralanan eşhas ile yapılan hasar- öntimtizdeki sene içlııüc de kendini is· yet daire müdi.irleri hazn· hulu. 
lar için tazminat da talep edilecektir 

1 
Ukhalln vazi!clcrine hasredeccktlr... nar.aklardır. 

Kime şt#Myet 
etmeliler? 

Saat on uçü ~-0yrek ~or. lıl:at
baa~·a dönüyonım. Araba tenha 
denilebilir. ~l:ı.:unaiih otunıl~ 

yerlerin hepsi dolu. Ben, eo önde 

f<'k sıralard:ın birinde oturuyorum. 
Harbiyeden lıarekctimlzden son· 

ra llk istasyonda durduk. Ka.pı a· 
çıldr, içeriye dört ldsi girdi. Ban. 

!ardan üçü kadın, biri erkek. Er. 
keği yabancım ·değil. Tanıyorum 

kemfü,ini. B<•ni gördü. Ayağa. 

kal\ilım: 

. - Siı otunmuz. Ayakta gitme· 
yi t.er<'ih ederim! dl'«lim. 

- Tesckkiir etti. Fakat kendisi 
df'ğil, yanındaki ka.dmr oturttu. 
Sonra hana: 

- Karımı tanıta_) im .. ııe ... - tle. 
di. 

Kansına dönerek: 

- Tanrtayım .,ana. Ilıırhan. •• 
Gazcteri«lir. Di~·e iHh e etti. 

Scliiınla~hk. 

Uost um iliil c etti: 

- Nl'ler \ar, llf'lcr ~ok alıva11 
ftleıud(•. 

- Xe olsun ... lfopslni hill:\OI"ml • 

nııı, yazdıklarumz. 

- Yrımladıkl:ı.rrnı1 da l"&r! 

- .Hayrola ... 
- l\lf">elii bizim hir haftadır ha· 

limi1. 

Et fivatlarının 
" bugün 

12 kuru~ ucuzlaması 
lazım 

Belellıyc tarafından ,..ch!rde yapurı· 
lan aıkı kontrollc.r neticesinde et fi· 
yatlarının daha .razıa yUkeelmeslne 
mani olunmuştur. Bu kontroller, sade 
fiyatların yükselmesıne manl olmakla 
kıılm:ımı§, c~nı zamanda mt"Zbahad:ı. 
canlı hayvan satLslarmda kiloda 10-12 
kuruşluk bir tenzilıı.t yapılma.ıımı tc· 
mln etmiştir. Uç gün ev~el canlı ka· 
saplık hayvanların kilosu 31 kuruş· 

ken bu fiyat dUn 24 c inml§tır. Bu 
hale nazaran perakende et liyatıarı· 

nın bugiln 10·12 kuruş kadar ucuzla
ması icap etınektecilr. Belediye, bu· 
gUn kasapları sıkı bir kontrole tabi 
tutııcııktır. 

---==<oı==---

Erzincan zelzelesinde 
hizmetleri görülen 

mahkumlar 

Geçen sene ~arkta vuku bu
lan zelzelede hizmetleri göri.ilen 
bazı mahkümlarm cezalarının 
affı için hazırlanan layiha :Sü. 
yük .Millet Meclisine verilmi·.tir. 

Yunan ordusuna noel 
hediyesi gönderildi 

Yunan or lusu ıçın nocl hedlyc. .. ı o· 
la11\k hıı:ı:ırlanan 15 bın kutu şekerden 
ilk part!~ı olan 10 bin lmtu tlün Yu· 
nanlstana gönderılmiştır. lklncl par
ti de yann sevkedileccktir . 

Kapıda dumanlar her snniye bir 
az daha artryor, dışıHda patrrtı 

biraz daha çoğalıyordu. Yengem 
de merdivenin başına gclmis, bana 
sesleniyordu. 

BUYUK HiKAYE 7 Yazan: iLHAN TARUS 

·'Yukarı gel, yukarı gel:,. 
Diyordu. 
Sokak kapısı muazzam bir ah . 

şap kaprydr. Dört, beş yerinden 
demir çemberlerle sa.rılml§ ve alt. 
tan üsttc-n ikişer sağlam sürgü ile 
binanın kargir temel duvarlarına 
çakılmıştı. İkinci kat tahta olmak· 
la beraber üç adam hoyu kadar 

yüksek olduğundan orayı ateşle -
melcrine iınkan yoktu. Fak&t kapı 
yandığı takdirde evin muhafaza8ı 

çok müşkül olacaktı. 
tbrahiın bunu benden çok evvel 

:ınlamıştı. 

.Merdiven ba.şmdaki küçük pen. 
cP.rcden baktnn. Bahçenin öte ba. 
ı:;ındaki köşesinde eskidcnberi boş 
duran ve !}imdi çam~trlık olal'ftk 
kullanılan kliçiik bir binanın üstü· 

•lllllllllllltDllllHlllllllllllll-llP'ıllllllll~!ll:ru!llllltlllM ... 

KAVRULAN ADAM 
tülüydü. İbrahim saçı bir kenarın. 
dan tuttu, kaldırdı. Sonra yere at. 
lıyMak kaldtrdlğı taraftan saça 
yapıştı, hızlıca çekti: Bütlin dam 

ve sa.çak üstllne doğru kaydı. Bir 
adnn geriye sıçradı, tekrar asıl · 
dı: Bu ~eter bina, duvıırlannm 

yansına kadar çöktti ve çatı di -
rekle'ri yarı bellerinden kınldı. tb· 
ı-aıhim koca saç parçasile beraber 
çatmın yarını direklerini ve ki~-

lerden bir klsmmt <la b0raber sü· 
rükliyerek koşuyordu. Keden 
sonra farkına va.rdt, döndü. Bi'rer 
çöp kopa.nr gibi direk ve kiri§ par 

nin ortasma sa. vurdu. 
Sokak kapısında alevler görün. 

meğe bsşlamrştı. 

* • • 
Yengem ve ablam arkamda, 

gözleri hayretle ona dikilmiş, d!m 
dik duruyarlardı. İbrahim muaz -
zam saçı kaldn-dı, kapıya yapıştır

dı. Sonra sırtmı ona dayıyarak bi. 
ze baktı. 

Gözleri sakindi ,.e bilhassıı ab • 
lama baktığı artık açıkça görülü
yordu. 

Durduk ve bekledik. Birdenbire 
kulağımın dibinde bir fısıltı işit· 

"Anneciğim aklı ermiyor, yana_ 

cak bu adam!., 
''Dur bakalnn kmm. Allah bil. 

yüktür.,. 
Hakikaten İbrahim ktpll'clama -

ğa, avucuyla saça dokunmağa ba.c;
lamıştı. Baemı ağır ağır çevirp 
hiddetle demire b3kıyor: so ra an 

cak gözlerini bizim tarafnnıza 

döndlirecek kadar kLcıa bir zaman 
1..arfmda, iri kafa.c;ma inantlmıya • 
cak bir ~'Umuşaklık vererek, Sel. 
ma ablamı arıyordu. 

Dakikalar geçtikçe İbrahimin 
halinde oldukça e.saslı değişmeler 

3 

ghlt.v..-.z. 

- Afiyet olsun ama, ıdz ~"'"' 
yemez mlsmlz? 

- Ne minasebet ... Bir haftadır 
ağız t.admıızı kaybeffik. Ha.ngazi 
yok ... 

- Allah Allah... l. ollar mı bo. 
zuk. Bir iru..a mı var? 

. 
- Ne münasebet efendim. Bti· 

tiin mah:ılle öyle ... El de n.noak ak.. 
amlan yemek yiyebiliyoruz. DUn 

taM iiç defa telefon ettim .•• Atla~ 

makta ma.~allah bir hwH t.Prak" 

ki ~lcr. O kadar ki daha to... 
~fona açar ıu;mn.z ka~ınv,a çıkBn : 
'•Malum efendim. Ha,"'Bı;azinln gel· 
mediğinden §lkiyet edeceksiniz do
ğil mi? Biz de farkmdayn. Dii. 
1..eltmcye c:a.Jı~ıyoruz. l\lemtc hu· 

yunna.ymız bir ':ııttc kadar gelir." 
diyor. 

Dün bu yüzden oğle ~emeğini 

tam snat üçte yedik. O da yine 
dıııarda. Bu ne ltıtir Allah a~nna. 
Kime ~kayet etmeli tıi:mcm. KL 
mc dert yanmalı anlam:ım. Bir iJ• 
Ur ki !'IOnna. Bugün da:ııı. e'\e ge

Ur .-ehnez baktun, ' azlyet 3ine 
ayni. •• Telefon <'dip lnlrlenmeğl 

ve tisklik stı.atlerce aç kıılnıaJI 

giizümc yediremcdirn. Jfarmın ko • 
fundan tutunca... Maliım ••• GörcDl
ğünliz gibi lokantaya ı:·idiyoruz. 

Taksime g~lnıi~lcrdi: Onlar indi. 
Ben düşündüm: ''Haliillat~n kime 
şikayet etmeliler!., d 1 c. 

UiJRllAN IlURÇAK 

Yağlara 
perşernbeye 

narh konacak 
Yağcıların itirazları 

varit görµlmedi 

Fiat mürakabe komisyonu ta 
rafından sade yağı, pirinç, fa.. 
sulyaya narh koymak için yapı. 
lan tedkikler ilerlemektedir. Fa 
sulya ve pirinç için ist~ncn oe.. 
yanname müddeti bugün ak~a
ma bitecektir. Beyannamelerin 
ta::;nifi yapılacak ve komisyo. 
nun perşembe günkü içtimaın
da fiat murak:ıbe komisyonu ta 
rafından bu malların azami sa
tış fiatlan tesbit edilecektir 

Diğer taraftan fiat muraka
be komisyenu düııki.i içtinıaın

da yağc;:ılar ile kremacı!3.rın iti. 
razlannı dinlemiştir. Sade yağ. 
cılar yağa narh konulduğu taL 
dirde yağ bulunamayacağını i· 
leri sürmüşlerse de komisyon iti 
razlan kabul etmemiştir. Halen 
şehirde 30 bin teneke sade yağı 
vardır. Bunun 15 bini müteah
hidlcrin, diğer 15 bini bakkal. 
lanndır . 

15 bin teneke sade yoğı şchL 
rin kıı;ıhk ihtiyacını fazlasiylc 
karşılayacağından komisyon 
perşembe günkü içtimaında sa.
de yağına da narh koyacaktır 

gi mordan ziyade siyaha ya.kın bir 
renk bağlamıştı. Uzakta olduğu -
muz için pek farkedemiyorduk. 
Yengem: "Yanma gidelim!,. 

Dedi. Hep bera.bn..r :>iirüdük. t~c 
adnn uzağında durduk. 

İbrahim elleriyle gömleğini par. 
çaladı, attı. A vuçlarmı clayıyarak 
srrtmı dı:ımirden uzak1aşt.rnyor; 

sonra sırtını dayıyor: avuçlarmı 

çekiyordu. Srrtı saçtan ayrılın::a 

İbrahimin omuzları hiza rda siyah 
duman kümeleri peydahla.nmağn 

başladı. Yengem: 
•'Bir yastık, bir yorgan! ~·anı _ 

yor! .. ,, 
Diye bağrrdı. 

Selma ablamla beraber merdi· 
vonlerc aWdık. Ode.\azda eıömiııe 
ne geçtiyse topladık. Fakat dön -
düğ1imüz 7.aman diz kapaklarımı _ 
zm bizi t:ışlığm oıtı.smrln. kötü _ 
rüm ettiğini gördük. Bir adl'.m. da· 
ha atamadım, ablam da yanmıa 

di1'fü, 
~~...__~.__~~~ı...ı...ı....--......L..-ı ...... ~~ı-.-..~~d-.ı-..~---ı.....:ı .......... ~__.~.__~~------------l.ool:U--.ı ...... ..ı...-ı-..-.......3&&&..""'-""'-~~~~~~~~~~~-----;.;,;,;:;::.:... __ __. 
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Nakil vaııtalan Fetea cevap verdi 
anfıfmı önlemek için Benı, !~ ( A.A.) - B. B. c. : 

K 
•• •• 1 lsv:çre :tf.azeteleri, Vışi hilkCunem ur va an tinin, .A! .. etz tarafından bildiri-

# len Alman t ı eplerine cevabını 

O Obu .. s er pari~t~k~ murahhası Brinon'a 
verdıgını ya.zma.ktadırlar. 

. Vişide ise, Vişi hükfunetine 

gett r~ ecek b:r A~m!l.Il ~ltinı!l~omu verildiği 
haberı telczıp edıl!yor. 

:An.'rarad:ın verilen ru:ııcımata göre, GENERAL DO GOLUN 
hllkflmct ktimllr yakan otobll.sler ge· ~A VS YELER! 
tirtmok t.ıısavvuruı:ıdadır. D;ıJıiliye ve- r~ondra, f 1 ( A.A.) - B. B. C: 
kAletlnln tc,..ebtUsU üzerine 'Ucaret Generiil dö Gol dün radyo ile ~
vektlleti bu mevzu W:.erhıae dış trcaret ıgal altında btılunan ve bulunmı
mllmcssllllklentıden malQ~t ve 'l<:n- yatı mmtakalardaki Frnnsızlara 
hat ıstem~tir. hitap ebııiştir. General Fransız-

Böyleee benzlne konwı tahd!Ueıin lara seheııin ilk günü Alman ta
büyUk !ichlrlerimizde seyri.Be.fer v;e.zi- hakklimünü protesto için bir sa
ycı.l ll.torina yap~ tesirleri ön- I at ttıildiietle evlerinde kapalı 
leycbllmek ve bllhatısa lstiı.hlSulu.tlti kalmalarını söylemi$tir. 
nakil va11tıı.1an darlığını kmmen or- ÜLTlMA'l'GM ŞAYIASI 
tad!Ul :ımldırı:ruı.k maksatlı lSUhd&t e- Londra, ~ (A.A.) - Miista-
dllmektcdir. kil Fransız ajansı bildiriyor: 

Hitlerin Vişi hükOmetine yedi 

nan barın 
(Baş tarafı 1 ncide) 

graf gazetesınin Atina muhabirıne 
göre, Avlonva yolunu Yunan kıta. 
atma kapamak için İtalyanlar son 
bir gayretl'1 bu mevkii bWümalı 
bir tarzda takvıye ediyorlar. Fa.. 
kat Yunan ilerlcyi~i evvelce t~it 
edilınİ§ olan plful mucibir.ce ve u
sulü dairesinde devam etmekte lir. 
:Yunanlılar kenC:ilerine en mfüait 
şartlar altında dil)Il'lanı muh.ıre
beyi kabule icbar etmekte ve bu 
suretle teşebbüsü daima ellerinde 
bulundurmakta1ır. 

CEPHELEUDE VAZİYET 
Atlna, 28 (A.A.) - Resm1 Yunan 

&azcU.sü ukerı hareklt bakkmda be

,anatta bulunm111tur: 
"Yunan topçusu 1Wıd1 Adrlya.Uk ııa.

bllle.rinde H1mara ıehrlni dövmekte
dir. Kıtalanmız bu mmtakad& dtıvıns
nı çok kuvveUl mevzilerinden attnıf
tır. 1taıyaı:lar pek çok harp maızeme

al bu'8kmı~tır. ltaıyan rle&ti ahll 
boyunca dc\'a.m etmektedir. 
:Mer~ mmtıı.ka.smdi, Tepedelen 

ve Kllaura askert ıehlrlerlnln buluıı
duğU yerlerde düşmanın mUmtaz krt&
lım eiddetll mukavemet etinektedir. 
Fakat Yunan ll3rle~işin1 durdurama· 
Xlll§;;mlır. ltnıyanlar a~ır zayiata. uı
ratnı§lar ve pek çolt harp malzemesi 
bıralanış1o.rdIT. 

Daha §Unaldc, 1 talyan dağ kltaları
nm mukavemet g&ıı.erdlği mm::aka
da Yunanu..:.r il::rlenıŞcr ve birçok 
kôy ve tepeler z.aptc~l§lerdlr.,. 

TA12ıütl:l OU?JU OLllılADI 
:& 23 (A.A.) - Emniyet ıı.eza-

re• uUn alqıa.mki tebll"'I: 
V.·'!ÜD memleket lçinds .uk1UıeUe 

gUn mühletli bir ültimatom ve
rerek işgal altında bulunmıyan 
Fraruıız topraklarındaki li.ma11 
ve demiryollarmdan istifade et
mek ve ltalyaya A:lman kıtalan 
göndermek istediğine dair dola
şan şayiaları nakleden lngiliz 
gazeteleri ·Fransız milletine hi
tap etme'kte, Fransız milletinın 
hala yüksekliğini muhafaza cy
Jed!ğini unutmamasını yazma.<
tadır. 

Gazeteler, Fransaya. tanın
masını tavsiye ve büyük Fran
sız milletinin pek kısa bir za~an 
da kalkınacağım temin ~ylemek 
tedir. 

Daily Herald diyor ki: 
"Almanya, Fransız limnnları

na ve demiryollarma göz dik
mi§tir ve Vi§iyi yeni bir istila 
ile tehdit ediyor. Hitlerin kendi
ni planlar hazırlamakta ·dUnya
nm en yüksek mütehassısı te-
18.kki ettiğine ~tiphe yoktur. Fa
kat M~al Petene yaptığı tek
dirlerde fazla ileri gitmiş oldu
ğunu 8.nlıya.ca~ gün belki de 
pek. uznk değildir. 

Binaenaleyh İngiliz milleti 
bu~ Fransız milletine hitap 
ediyor ve diyor ki: ''Sizin dava
nız daima bizim davamız olarak 
kalmaktadır.'• Fe!aketiniz ne 
kadar büyük olursa olsun sizi 
asla. terketmiycoepz. Yaramı 
ve kurtulu., gecikınwecektir. At
lantiğin öte tarafındaki bü:vük 
demokrasi blz.e öyle kuvvetli bir 
yardım vaadct.m:i§tir ki, sizin 
cellA.tlarmız hırslarmaan köpü
rüyorlar. Dayanınız. Fransa ya
kında kalkınacak ve bizimle be

gc:;mı,ur. ra·~er, bir defa dahş., insanlık 
----.-....------- ~-- davasını zafere kadar silB.h elde 

1-leı akşam 
.. ..,,...,.111ı11 .. murilliila .... 

müdafaa edecektir." 
FRANSANIN 1K1 KISl\II 

ARASTh"DAKt HUDUT 
:KAPA TIIJDI 

(Ba§ ta.rafı 1 no.ide) Londra, ~., ( A.A.) - Daily 
Osle zamanlar ve hadiseler olur Telegraph gazetesinin Nevyork 

ki bir millet u çok aabırlı ve t.a- ı muhabiri şun lan yazmaktadır: 
ıı:ı.ınmüllü da.~r.l.D.UJAk icap eder. Vişide hakim olan kanaate 
tta'!yanl:ı.r sulh ortaımı:Ja Ym.anlı. ~öre, -Al!1'anlar Lavalin~.vaz.i"e-

.. ~ _ tınden halA. memnun değildirler. 
lann bir lmn:ızo.Un\l bayram gü Diğer taraft v· 'd h", .. 
nü torplnedlınr, Yunan muıen ~ su"ren b" "katıl, !şıf cı· tlli<:akm 

• t+ ı uyu s yatı aa ı ·e u 
se.<dııt ~ıimnna.tlı. Torp tonun tal- kında hiç bir tafsilat "me ·cct 
r:ın ma.rlresmı ta,ro!ğmı lliıı bile bcl· ma.m k':ı ~-.J>nr b t fa-.
et:mooı. füı:-d!ın (fol~ İngntere liyetin FranS!zln:ın., ~ i , azi
h ruın~tı 1'wı:ı.nktmu tin 1 ly.ı ye er"ni sıırnhaUa tayin etmek 
a!eyhlndc ı:J1 tll "ir ittihaz \'e :\!D;l'f P tenin suf kendi 

t • • cH Wıdide mi kalk- !radesıylc b1r naZlrI ~edip ede-
e re:ıyomm · ye miyece~i an1 aınak istedilderi-

ılk konvansiyonel 
bugün geliyor 

Edfrnedeki seyt!ptanberi konvansl· 
yonel treni 'f§leınemel<tc idi. Tren 
ilk defa olarak bugUn, tlğlcd~n sonra, 
§elı!'inılze gelecelttır. A)'nJ trenle, 
Fransanm Suriye fevkallide komiser· 
llğlne tııyin edilen zatm da §chrlınlze 
gelmem beklenmektedir. 

ırp 
(Bıı.5 tarafı 1 nclde) 

de Tobnıka taarruz etmişler ve a. 
ğır ha.sar ika etmişlerdir. 

lNOtlJZ TBBUGl 
Kahire, 23 ( A.A.) - Ingiliz u. 

mumi karargahının tebliği: 
Topçumaz Bardiya müdafaa 

hatları a:-a$ında bulunan düşmanı 
dövmekte dev<1ri1 ctıtıi§tir. Şehir 
etrafındaki ha::ırlıltlanmız teı akki 
etmektedir. 

Sidi Barani muharebesinde ele 
geçerek şimdiye kadar sevkedilmiş 
olan esirlerin adodi 35 919 a baliğ 
o:muştur. Bunlardan 1701 tanesi 
subaydır. Bunlardan ba,Jrn daha 
binlerce esir de ilerıde üsera kamp 
tarından sevkooilmelerini bekle. 
mektedirlef. 

Gallabadm garp taralıooaki 
mmtakada topçulaııımız faaliyet 
göstermiştir. 

Kenyamn ş:mal hududunda 
müfrezelerimizin taarruzu devam 
emektedir. 

Kahire, 23 ( A.A.) - Cepheden 
dönen bir St•baym ifadesine göre. 
Bardiyayı müdafaa eden ltalyan 
b..-uvvetleri ciddi bir surette usuz. 
lukla kat'§ılaşmaktadırlar. Bu lcuv. 
vetler, karadan her taraftan ı;ev· 
rihniş bu'.unmaktadır. Yegane şans 
!arı denizden fmdatalabilmelcrin 
dedir. Halbuki bu tarafta da Ingi. 
liz donanması daim:ı müteyakkiz 
bir halde bulunmaktadır. 

BARDtYAYA ATILAN 
BEYA?-."NA IELER 

Londra, 23 (A. A.) - Dally 
Te legraph gazetesi diyor ki: 

''Bs.rdiyada muhasara altına ıı.
lmmış olan !talycn garnizonu, ln· 
giliz motorize lkuvvetlertnln gittik. 
çe artan tazyiklerine karşı ko. 
yuyorlnr. lngiliz luı.va. kuvvetleri, 
sahiı boyunca. takviye kıtalarmın 
gelmesine mfuü olmak için ol'duya 
mütemadi yardıınlardn bulunmak. 
tadır. Bu tayyareler ayni ıaman· 
da Bardia tizerlııP. esir edilC!l ltaı· 
yan generallerinm tsimlerıyle esır 
efrat adedini bildiren beyanname. 
ler atmaktn.dır ... 

EARDl ~jfN VAZİYETİ 
Lomlra, 23 ( A.A.) - Lodra

nm ra ahiy~ttar rnahffi'erinde, 
Bardiyanm h:müz lt:ılranl:mn e
tinde bulunduğu \e pek yakında 
sn'.mtunun beklcnınemesi llizımge. 
diği bildirilmektedir. 

!tal\'anlar burada daimi mahi· 
yeti -haiz tahkimat yapmışlardrr. 
Bundan bac;l·a mezkur şehrin va. 
ziyeti Sidi B:ırraninin vaziyetile 
kıyas erlilemez. Çünl;:ü Sidi Barani 
ancak bir nydanb"ri Italyan,arm 
elioce bulunuyordu. 

Ba:-diyada fa"''a miktarda topçu 
h-u '\'et; vardır. Şehrin müddaa 
hathr.ı her iı:til·amette 12 k lomet. 
.re k,.,dar bir m ) t: uzaı a 
dır. 

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

af ne d•"a'ct et+"1i an1ar'lrrakta-
ts"1çre tn~ıterenln ne yola öze. dır. Mare,c1al Petcn'n HWere u- (Bnıı turaf"ı 1 ncide) 

rhıdedlr, :ne Jnglltereye ııa.rar "e.. 1 zun bir telgraf göndererek Lı!.- name neşrct.mistir. Beyanname 

1 
§Öyle devam cC:iror: 

rebllceek bir var.I ettedir. İs\'\çre yalden ~~~~~ın sebeplerini ' •Lord Hıı.lif:ı.k~la beraber çalr 
lngiltereye h&-"P ilan et8e bre vt.- ızah ettıgı bıldirı.me'ktedır. §3.::a 'fmm saati sabırsızlıkla bekli. 
laı.ylin umumi cereyanı iittrinde Alman muMelif 'haberlere gö- yoruz.,. 

. re, ..A 1.,.,:J."'1"r ~ 0 •nm iki kıs- 1U ZZ 'I Bl"' PLa,.. .. 
bir tesiri olmaz. M:ı.k:mt İ»l'..çe)'i mmr tefı .. k eden hattı 20 '1]! ..... A_ n A Au ... nJ.'I 
ı · H.tt.ll, Londra, ZS CA. A.) - Daimt 
ngllterc aleyhme ha.rf'Jccte eçır nundan 10 sonkanuna .kad.11.r sanayi teııekklillerinin yeni intihap 

mt!k d ğll, 1 \iç.eye tcea\11? tçb kn.payacaklarrnı bildinniı:ı,er - edilen reisi ve Amerika.da amele 
tir se.lıep ara.malt olursn. bu k:ıbil dir. parasinin en nlifuzlu ş~flerln~en 
~1ı!\yefüre nncak 0 :ı:wo.ıı m!lra. FRANS Z G Z~ ERJNlN biri ol:ın Phlllip Murray, bngtın 
cn.n.t of' .... !lir. . • . D!L:t EGtşT! Re-ieunihur P.ı:zv"ltc gUnde 500 

tıniıırıehlt>rin lnıfiliz gale~~ Li,ıon, ~!J ( A.A .) - "Te'll s'' harp tavya~PSinln imalini dcrpiş 
bir :r:aman mesel 1 aildettlkJerl ı:ı- ' gn~etesi yazdığr bir başmakale- eden bir plfuı tevdi edecektir. Bu 
ı· vetine gelince, Almıı.Dkl.r kenill de diyor ki: haberi veren Daily M:ıil gazetesl
momlokotlcrlnde ber.kcalSc tofl•k- ''Genin mtistcmleke toprakla- nin Nevyork mtihab11 §Unları ıın· 
kil:r ve kanMt btlniyeUne mUda. rnnızı olduğu gibi muhafrıza e- ve etme'lttedir: 
h&ıe ettllderl ye· nıilor 4a tfuı:.ll diyoruz. Anwatandaki kuvvet- "Amnle sendikn!armm icra ko. 
ele, t vıçı'ülilerin naaıanııı " ınü· lerimiE Ylkiklığı sırada. den~ nı.itenl yc.ul 1·e tamamile .snnsasyo· 
tc!Jdrelerlnl mı C3nrct .altına .soka.. aşın toprakl;).nmızm parGnlana- nel bir plan hamlam~tır. BirçoK: 
ca.klar? cağı ZlllrıedilebHir<li Ye hir: şüp- noktalan gizli kala.n hu planda i_ 

t9'1~re Jıiikümetı resmen bitaraf- he ;ıro1t ki. ~ FrP.'" ... IZ i<'laresi cap cd:m ınrı inelcrm ycrlttiııe 
ttr. Fa'aıt hu b tat"&flık tm~re va.- ~ir'l!let. .,. te,:n,;ı:ıe isti.,at etmiş ~l<'ıtfr'~i ~~ gecer.e-k olan 

ndı:ı.'la.nnm htir ımrdte tfü§il..'1. olsa idi lr.ı lböyle o• caktı. 1 altı aydan sonra günde h~ yilz 
!5te böyle ibir şey olmadı. Bu. ta:rynre imali de171iı:ı edilmektedir.,. 

·•-..L... .,. vatı"l.lllıızm yilksek rncdenüC<C"ti-
~me b1r ngeJ torlc'll eT. l!u- rici kı t' · b' d ı·ı· d w l 
fll.a b~vctin rnulaıdtic'J' tı '8e'\'2U • • ... yrrıe nıın r " ı ı en-; 
bahs olo.'ke:ı h la.rın li'kavt • mı~rr ·. v~ ı:ranEmm bu a:"l'ane
k&bn:ıfan an • nc:ıl~ni 8'iyıe.r:e- vi vzızıfesını ifa a devam etmek 
me!e'ıi b!>ll ;n.,.r! "mtanıf croeıffi· ha.~~mm temelini teşkil etmez 
mlz rn~:nıe!retlc:ia Almmıya bra mi· 
l dnn ghl Uen M L'\li!l brlJf me: .. ~P5 ,g~. ins-anl!~ Cl\ 
rlııe nel:ad•...r z~ .. gör · ,.e y:ıu:ıınk manev.l laymctlcrmi tem 
1 tırnp f:A'':ti zrl da ·nuımuyor E

11 ~den Frnnsu: .bııyraI?muı çe
mu. :Cu -ıT"Zcy ., k: ~ rMme.-"l rcf1, Jrra"lS'Z l' 1ma•·es.ınde bu
tlı>,lt't' dn de , fiil .t mıh an lu.~-uı .. l ;ık na~"nnd'l karıye;ı 
fcrtlerhı Mtarnf Y"· ı 'il'. !iz vo dlL 1 dı.. ~~ ş cldupıu e~emıı ,veLe 
slı! lmillb!lmelerlne :IJnk1n kayclett 1ltcn sonra dıyor kı ; 
,._ ~mı.. "Memleketimizin gali')e kar-
~ Si eiriımıJa oldui?'u Utlerf 

katiyen y~rine gctirmiye ve mil· 
to.reke şartlarını itina ile tathl
ke karar ver.:ni~ aıcıu~nu bili
yoruz. Faknt mtltareke bizJ im
paratorlu~u ve bu imparo.tor -
luğun mi.c.ıafaasmı \'C müdafaa 
vasıtala.rmı bıra.lmuştlr. Bunu 
eski müttefiklerimize ltaI'§ı ve 
keza IIinıfü~ini'de yaptık. 

Bu azimli vnziyct, mua!ıedcle
rin ihlQ.line mlh::!ı.adc etmemek 
ve tonraklarnnızm tamamlılığı
nı muhafaza. eyleme1c htu!.usun
daki kat't irademizi isbat ec}esı." 

Yeni !rararlar 
(B::ı.§ tıırafı l nclde) 

Layihadn, kanunun 14 üncü 
maddesi nıucibince hükumetin 
stok yapmak için el koya.:.::ığı 
maddelerin yine hüktlmetçe sa
tış ve teYzii için salahiyet isten. 
miş, encümen bu hUkmü de mu 
vafık görmii!]tür. 18 inci mud. 
deye de, bilumum u11 fabrika ve 
değirmenleıine hükumetin i l . 

hında el ıkoyabilcc~ğine dair bir 
fıkra ilave edilmiştir. J ,'a) :ha· 
da, hıfzıssıhha, tatil günleri ka 
nunları:un icabında tatbik edil· 
memesi teklif edilmiş, Encu. 
mence muvafık görtilmü~tür. 

J{ira iş1erind~ki ihtikar eş~ b
büslerine s~d çel:mek maksndL 
le Milli Iforunma ka .ıununun 
30 uncu maddesi de tadil olun. 
tna.kta.dır. 

Muhtelit enciimen bu tadili 
de muvafık görmüş ve tasıih c. 
dilen ahvclcle icnr mukavelele.. 
rinde yav.ılı aderıi tahl'yc 'en 
müte,·elıid tazminata da tntbik 
mahalli knlmayaca!';'lııı mazba
ta <lercetmiştir. 

Mer'i 59 uncu maddede İ!lle. 
nen suçun vchamt.tine göre -::c. 

zalarda tedriç es:ısının bulun_ 
maması, tatbikatta ma.dd~tcn 
mnksud o!an gayeyi temin ede
mediğinden hüld'unet bu mcd
denir. tadilini teklif l:tmiştir. 
lı..lıclimen, tadili yerinde buL 
muş ve müsadereye aid ohn 
hükmü tasrih ederek mUsa}cre 
kararlarının malın nevine tcş. 
mil edileceğini bildirmiştir. Bi. 

naena.leyh müsadere tatbikatın. 
<la esas göz önünde tutularak 
''azii kanunun maksadı teshil c 
dilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan haber verildi
ğine göre, Milli Korunma k nu. 
nunda yapılmakta olan tadilfıt 
meyanında Meclise s~vkcdilen 
bir kanun layihası ile devletç~ 
:JO milyon lira sermayeli bir (ld 
halat ve ihracat ofisi) kurulma. 
ı da dt>rpis edilmekttdir. Ku
rulması diiı;ünülen bu ofis dah:ı. 
ziyade hari~ten getlrtile,.ek mal 
larla meşgul olacak ve bu nuı.L 
lp.rdan stok.ar vticude g._tire
cektir. Ofis, inhisar şeklinde ça 
lışmayacaktır. !steyenler, yine 
eski.si gibi birlikler kanalı ile 
mal idhal edebilec~klerdir. )fi 

se, hUUin ecn~bi memleketlerle 
temas edebilmesi i~in geniş mik 
ye.sta a.kredif temin edilecektir. 
Ofis, tesekkiilU anından itiba 
rfn idhar etmeye baş1ayacağ: 
idlıalat csyası sto~.l nnı ancır. 
mal \'aziyctler taha.ddüs etme. 
dikçe sarfotmiyecektir. 

Ofis idhalat işleri ile m0şgul 
olurken iu.cıc teskilatı da gıda 
maddeleri stoklan vücude gt:ti
recek, bunların satış ve tevziini 
tanzim edecektir. Böylece gerek 
idhalfıt eşyası ve ger<:k dahili 
mahsulat ve gıda maddeleri üze 
rinde gayri tab'i fiat tenıev\ ilç. 
leri görfüdUğü takdirde d~rhnl 
müdahale ile normal vaı:iyeti•ı 
iadesi mümkün o'!.\caktır. 

<Ba., tarafı ı nride> "Arkadaslanmm hıfzıssıhha mü-
Roman)'a arasmda 29 Sonkanun e.;se~esini takdir vollu sözler:ni 
1940 da teati edı.mis mektupla:ın li~ranla kar~ılar ~c mutevazıane 
tasdi~le~ne ait kanun layihalariy. çah~alaruun tebarüz ettirilmiş 
le Turkı.fe - Yugoslavya ham. af. oluşundan do.ayı memnuni) etımi 
yon satışı anlaşmasının 1 Nısan 1 huzurunuzda .arzeôetim. 
940 ~a~ ıti~ren üı; ay müdde~l~ ~efik ?ar<lamın 938 senesinde 
te~dıdıne aıt anla~mamn, her ıki tc1:ıs etmış 9lduğu bu müessese ses. 
.hükfunet arası~ ham afyon sa- siz. faaasrz çalı~asma dm·am et. 
tışı hakl'=ndakı munz~ ;otoko. m · ş, bugün '11lemleketin ihti}·acrna 
Lu~ ve Turk. Yunan tıı;arct ve te. ce\ap wrdikten bac:ka. komsu'an. 
dı}e anlaşmasının tasdikleııne aıt mıza da yardım edecek bir hale 
k.anu~ .la):iha.lar~-da. b~~n t\lecli- gelmi$ı.ir. Orada çalışan arka
sın ~ırıncı muzaı.ere.erını ya,pm:ş dsşlarrmrz çok mUtevazi ve ses
old~gu .~ddeler arasında bulun. siz ~dasız j~ler:ini gönniye de-
makta ıdı. vam etme!üe:lir." 

B. M. Meclisi yine bu toplantı. Sıhhiye Vekili bundan sonra 

ir mahzande f 
sa lamın 1 O kadın 

vale alandı 
" kl bir~ Zabıta umumi evleri B1 JcOllırol' 

de kontrol etmektedir. su eıı:ıedi1 
kartı ev sahipleri de akla g ya'_() 
tedbirler aımaktad!l'Ier. :su 111~oıı~ 
evvelki gUn umum! • ır evi bif _,. 
eden memurlar '-•rada yaliitJ: urııı' ft' 
dm bulmuşlardır F.,• ~+ BJ1lŞ dJ ~ 
kılaştırılwca c~ zemln :ıca~) ~ 
dikkatle bakınca görl ' • 

1 
şç ~ 

knpak bulunm~ 'l;•ı k"pıık 1~t ırc"l'l' .. cnıtı r.,ıJen ma~nae Cl ~ 
ko aran J.0 ke.dar kadın 'Y'l~ ~ 
tır. Ev sahibi hakkında ıaı.tlıll 
maktadır. 

3 Tonluk bir kasayı 
çıkarmak için 
Muradiye harııı1;f 
asansörü sökül tı,. 

Galat.ada Muradiye ııanın=' alt ı~-' 
:nan eski Nest!e §'tketlhtl ıt.1"' ~ 
vtrkeUn ta&f"ıyeat ~da • ııır P 
dmda birine eatılan nç toııtıılı ~ 
saıım handan çıka.rıım.ı: ı bir 
olmUfitur. sıf'{' 
Hayık scne'"-rc evvel ~•Tfl al""° to 

bu ka'! yı h11ndnn k"I! 1ırrırl .;' 
müddet tçlnde hs.nm s:ı.h1P18 ıı .rl-J 
yeni te 'sat ~ :>m~lar 'cı bu:~: 
h:uıa bir ele n.:::ınsör k0)'111 ftP. 
Bu-urı nr.tıoeai olerak .,!1[11 

''enıerı daralm~tır. ·veıılf~ 
Bu vllZiyette kasa merdi ııı • 

çıkınıyacegı için bUgUn s-s::;~ 
mak lstlyen Hayiğ& ınınu ~:ı.~ 
satması teklif edilm'-Ur. ~et-. 
~'lk buna ya:na,,maml§ ve ~t ~· 
sanın ktndlsine a.yııcn tes ~ !" t 
1::- mBhkemedcn aldığı bir ){il ll~J 
ya koymuştur. c:-a n10JnUr'll ,!J1;ıt~ 
evvelki g-Un amele te&rilt 5 l~ 
hıınrn sansöril :ıııncuım~ ve~ Y 
b•ıı g'UÇlUk'le apğı dn/ 
bine t~ıtm edilml tir. 

Polonyaya bir dş1ı; 
istiklal verrneı1l6 

niyetinde imişie~-teı'•' 
l .bndra, 23 ( . ) - ~ 

j:ınBl bilıilrlyor: tıl~ 
Alman işgali altında f~ 

Polonya wnumt vallsf 1\r~tJ 
Cracov'da söylediği ve ııııt~ 
radyosunun ncıırettiği b1:° . 
bnşlıc:ı ııı.inlıı.rı söyle~tıı' ~ 
''- Ado1f HiUer blç ~~ 

mi\nııınaatmo. mnruz ]caJııl re p 
dünya,y1 idare etmek uıc b~ 
hap edilmiştir. Allahtn cıı dl>" 
lnayetidfr ki ona Aımıındıt1"uıı~~ 
Uyonız. Po'onye. fidye a> ~ ~ 
Fakat 1918 den 1938 e ~t t~ 
çen 20 sene bir daha ııv 1~411 ( 
yecektir. Bu rne l•ket }. ıııeııı1 I' 
·e /> l"!lı>n ka'ncsktır. BU bir }. 

k•tte mağrur ve liu\'Vetl~ııP~ 
man devleti kurmak ıa ~ 

• ında gözculük h:ık!.mda!d kanun bu müesrecı-enin ' .geniıilGtilmesi 
l~yi~asmın }>i.~nci ~üıaker~:ıinı v~ mensuplraının terfüıi dilı:;U
yapHmış ve furkıre Cum,~ur~yetı nillm::!rte o!d:.ığunu ruılatnu ·t1r. 
Merkez hıfzıssıhhıı . en::ıtit:ısü ,.e Miiteakıben ~eııli malı kuma§
hıfzıssıhha . m<:'l\tebı teşkım:e aıl t:ıu elbife giyilme.sine dair ka
~anun . layihasının da ~n~wn~ne nunun birinci nıa.ddesine mü
~a~e e~ılen onunc~ ma.d-c~1 e ~ ı:eyyel kar.un lfı.ylh:ı'.5lllm müza
ikı ne~ır maddelen ha~ ç o.r.ı~ ü: keresi ecınasmda c~rdedilen mü
ze:.e oıt,~ . ma~~e e: ı~n bırır.cı t:ı.lealara. ceva ı) vtrc n Milıi ~ fü
muzalc~elerı bıtınlmıstır. ;8u. k~- dufaa veı;:ili SAffet Arıkan, mev 
~ müzakeres~ esnasındn ıle.."l Sif- zuu miizakere olan kanunun bir ~·ız.,, 
rüleı:ı bazı m~titalealar, ve e .. tı. zaruret<lı jfa.Jesi o'Ju :"Una işa- •P'P.!11!.il!lllll•lıi'm• 
tua.ınw bc;1anbgı \e. bafoilll~ta l u. ret etm;ş ve demiP.tir ki: 
lundı 0 - ı~ er fizennde • utı r a. 
raf an 1 rü n tT 
l ılık o Sı l \ 
Mua\cıı_ 

Bakırköy açıklarında 

Sabaha karşı brr 
deniz kazası o du 

iki rnotör şidde.:le 
ça:rpıl]tı, ikiıi de ağtr 

hasara uğ-radı 

Dlln gece aal:nha karvz ~kırköy a · 
çıklanndıı. bir dc:t!z kazası olmU§, iki 
motör çnrp~mr§tır. 

Yun:ınlstana ı,oo çltt balık götUren 
Ayaa Yoı6of nıotö.U sabaha k:ırşı 

ıBalmköy açiliın.rma ge1Cllğl zainan 
karanlık lı;i.'lde birdenbire karşıs.nda 
ve çol~ yakmda bir motörle kar,şıla§ 

m:ştır. Kaptan dUdl!k çalarak karşı
d3ll gelen motör kap"'1tını ikaz etm~. 
d:ğcr kcptaıı 'da ma:ıevra yıı,ımı~a.· 

da bu mliesS:r otmnmııı. iki .motör 
J;ısa bir zamlU'.ldı:ı. b!riblr!ne bindlrml§ 
terdir. 

::MUSademe neticesinde 29 tonluk 
ve "Tanrıya amanP.t,, adlı ol~uğu an· 
laşılan kıo'r§ıdan gelen mot!i:' ne Ayna 
Yorgof motörll ağır aurette ıhasanı 

~'tramı§ln.r 1•e yükle.rl denize dökUl· 
ınu,..--tur. 

Tanrıya emanet rnoUSrU bugUn !Sğ· 
leye doğru limanımıza gctırllml§tir. 

Ayas Yorgo! mot6rü de yoluna deı-am 

D 

m ın e 
l ıll\ J. 

• am cdec ;; &. B nı n lıa-
ı-icinde zııruret hasıl olursa onn güraıınz. 
cevan vermiş olm:ı.k i çin böyle blr • 1 • 
mü.sa.nd~yi isdyoruz. Yoksa mcm· ı ~ 
laket dalıilinde milli malnnız var· I Okva n o., 
kcn milli kab''iyotimir: vr.rkfn, 

f"bri1!o.1arımız Mer1ce.'l tabıat.ile 
8 

EKÇ I LE tll 
harlt;+en mal almak Jf}iınlze g21- fi 
mez. Sonra maliimualinlz ki bu"iln 
vaziyet.lmiz sizce de ma!Umdur. GU- Dehşetli ilan.edik tiJılll 
nUn bhinde mil''on erı ml't"ca"iz 
~ir orduvu ortaya çıkarabilmek Mn • 2 • 
1 

Pr hn,de ihti RU '\',C tn*1J~li hu- K 1 zı L RakklJse 
lıınmak 1§.zundır. Llttfed' bu ka- p 
nunu ı;ıka.nrsantz mllıt fabrikn!ırrı-
ll"0Zln .Yaa>mnkta oldu~u imn1M'an "SALO~~'~ 
d'.l!ml' sur<:tte lstif't>!~C dll"ı>Vi ve 'i'ürllre afü:hi ve eadJ tulll 
onları i<-letm,.,,,i t'>İ!'lİ"t"Pn ve terci- •· llA ve olaran. ti' 
h "'vn m,,•.ıa bPrnber h• milıf!ltı"IC?- "Tlirk~ habatlJ ~11 • j 
rlcn rle istifade kapısmI açmtJ olu· .Jumalt., yatma pıida tııı 11,rııl' 
yoruz;.,, tıılyan vıı İtalyan • 1·uıııı1' ,,er1erl 

lznlıatı müteakip kanunun ma~- ne alt en son 11tnenı& tı:ı ...ııı1 
d<!leri o!cunnak birinci milzakere-· Enteresan tıAc1151lt ~ 
si bit!ıforımir. • ı :::::2 
~PERŞEMBE Aksamından itibaren 

ARA V SiNEMASINDA 
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ke ifler 
iç sokaklara dair ceplıes 'nde 
Slirimlzln ~brol ch'anlsl "N cdhn" in: 

Bu şehri Stanbul ki bimisli bahadır, 
Bir so.glıı.c yekpare Acem mülkü fedadır. 
Bir gevtıerl y&pnre iki ba.hr e.ra.smda, 
Hur§!di cihantab ile taruısa ıaezada'. 

lıeyitleriyle ' fettiği İstanbul, tabii güzellikte e~slz bir ,e
hlrt'lir. Şairin bu nefis lmsldesinin hi!;:blr yerinde müba.Jô.'ra. 
Yoldur. Fakat sun'i 1:ırüzellik ,.e şehrin tei:nJzliğf bakmulıdıın 
- gittikçe umrana do !nı :rol olma.cıma rağmen - tall yetimidir. 

'üzerinden kaç, yıllıl· titiz bir di~mt, ha.s~as bir itina geçse, · 
!:alışılsa, uğrnşılsn bu güzel cbrin tcmlılik ytiztlııilcn geri, fakir 
Oldnb'U da mnho.kkalrtır. 

•\enar rnahııllclcrin kirltllğ.i hazindir ve hattA. fecidir. Blzhn 
~ailenin Ye solm!;'ITI kaldımnmzhğından, e\·lcrlmJze giı!erken 
gtribğnnıta 1mdar ~amnra b:ı.ttığmıızdan artık bahis \'C ı:ıtkiyet 
eıtnııyeooğlm. ÇUnkU, f;.imdi onılı:.n daha hTıyük bir denllmiz var· 
'.l'ıun bir hafta oldu, ma1ın11cmiıden bir f.ü.l 'C(ip arabuı g~mcdl. 

!EYlmde ~.Upler bhiktJ. Geeelerl CÖP tftı.N<olerlnl ya kapıla· 
tnıın önlerine bırakıyorlar, yahut başka bir e\1n önüne bo~tı. 
Yorlar. 

!lalıalJmılıclen ~ecck bir belediye temhllk tıefl, şöyle bir 
ltıruuarayb kn:rştlnşaclıltllr: Başt.anbaşa ~amor \'e AüprüntU ~ln. 
d bir sokak \'C C\"lerin onlerlne ~ı™anmı · ç.öp tenekeleri ı ... 

Ne gUre, ne kıılbc ferah Yerici manı.ara değil mi? . 
Bunu önleme!< istemli bir çalışmakla kabll ola.bilir. Ilek-dl

Ye 't ınlz.llk lıW.rcsl lln clinde ,chrin temizlenmesi için, öyle zan· 
lledJyorum 'l.l kiifi \'C bcl?d de faz!ıı. kamyon, araba, ~öpı:ü, .§0 ,.e 
bu, oldukça gooI' bir te kllat \ar. 

Şehrin tcrntzlfü lgtnl ba53rma.k lı;in, ~chir hnan plllnı gibt 
bir çalı maya ihtiyaç ~ürüliiyor. Fakat bu teŞMUit bize öylo gc!t 
)"or ki daha ~ok şehrin nna caddelerini hPr sa.at, her dakika. tc. 
llllzlıım kten l~ soluıld.1ra uğmmııt,,~ nldt bulamıyor ... Her en· 
lıılze geç.eni, yollara ıı.tmn.ktaıı, ana caddelert kJrJetmek balamm
d&n knbahatimlz aşil,hr \e bu iç s<'mtlerln günlerce kirli kalll'.a.. 
a~ M!:oobi et \eren s!D.k11o;ızlı1dann baıım<la.tlrT. Bu fena Met.. 
l.eiı n bmn.n lrurtulacnğız.. rtık: 

Bu hara.hl niceler çalıştı mamnr etmeğe, 
Bir yıınm tamir ederken, bir yanı oldu hara.p. 

Deınmncllylz. 
LAEDRi 

Senenin üç ayını mezarda geçiren adam! 

'l'ibetln Lama kabilelerine mezar baya.ğı kapalı olduğu için 
~etısup n.eşhur sihirbazlardan hava da almas. vücudu lratay
•unıo kendi muhitinin halkını laza haline geldiği iç1n hiç bir 
t!a hayrete dü~üren bir adamdı . şeye ihtiyacı yoktur. Muayy .n 
'tazın en sıcak günlerinde, g-ti. müddet bitince arkada§lan ge
~ altında amudi dikilmiş bir lerek kendisini meıardan çıkL 
'<U'eğin karşısına geçerek alb sa· nrlar. O zaman bayğın bir btJ. 
at hiç sarsılmadan durur, ve se_ dedir. Fakat yanın saat açık ha. 
~ilin Uç ayını mezarda geçirir. vada yatar yatmaz ayak Uzeri 

11 tnUddet içinde :ı;iyip, içmez. kalkar. · 

Parasız binilen tramvaylaT 

lrla.ndanm Belf a.st ve Dani
llıatkanm Kopmıha.g gibi bazı 
~hirlerinde yolcuların ceplerin
~ Paraları olmadığı zamanlarda 
hile tramvaya binmelerine mü
~e edilir. Böyle hallerde tram 

vay biletçileri veya kontrolörle
ri müşterinin isim ve adresini 
kaydetmekle iktifa ederler. Bi
lahare müşteri gidip p:ı.rasmı 
şirketin merkezine veya plılntorı 
denen hat bn.şı:nemurlarına tes
lim eder. 

Çin ordusurl'!\!l mükô.lat 

~ki Çin ordusunda yarala· va.rnlanan asker~r i!'in takriben 
ilan asker veya subaylar terfi i5 lira, subaylar için 60 lira ve 
"'eya madalya ile taltif edilecek bir general tein de iki yüz lira 
~~e na.kdi bir tazminat ile rnü- idi. 
ilfatıandırılrrdr. Bu mükfilat 

Ç re 

harp vaı ·yeti 

ç6rçilin 
ilimler 
o·dusu 

Yeni silAhJar bulmak ve 
düşmanlarının yeni 

silAhlanna mukabele 
etmek için 

Laburatuarlarda 
çahşıyorlar 

"Hayati saha,, nın ve 
.. beyanname harbi,, uin 

mucitleri kimlerdir ? 

Londrada., Nezaretler me.hal
leslnde, Hava. Nezareti civarnı
da, gri renkte ve diğer hükfunet 
binalarından hic farksız bir bi· 
na vardır. Bu binanm birinci ve 
ikinci katlarında plan ve tar.ita· 
la.r üzerinde yüzlerce adamın ça
lı$ığı gfü'lllllr. Bodrum katında 
üse, muhtelif büyUklii:klerde ga· 
rip 8.letleırle dolu laooratuvarlar 
ve tecrübe saloolan bir kannca. 
yuvası faalıyetlyle kaynaşır. 

Bir tarafta beyaz gfunlekler giy
miş, ciddi tavırlı birkaç adamın 
çocuklar :gibi balonlarla oyna
dıklan, bu balonlardaki gazlara 
dair tetkikler y~ıklart, beri ta· 
rafta üniformalı subayların mini 

mini bir hava dafi topu veya 
tayyareyi dikkatle muayene et
tikleri, bir başka köşede de !n· 
gilizlerin "Sucuk'' ismini verdik
leri baraj 'balonla.rmm kU~cük
leriyle barajlar kurmakla meş· 
gul mütehassıslar dikkati çe
ker. 

Bu bina İngiliz hava nezareti
nin tetkik ve t.a.harriyat şube5i' 
<lir ve İngilizlerin, Çörçilin 
Brain - trust"ü dedikleri geniı 
teşkilitın bir kolu burada çalı
şır. 

••• 
''Brain" ingilizce dimağ, 

"tru.st" burada mUessese ve teş· 

Faydah bilgiler 

&ayvanlar bir 
barometredir 

Yağmur yağıp yağmzyacağuu 

a.nlaınak içln, baromet.rclere mllra
caat eder~. Fakat her evde baro. 
metre bulunmaz. 
Yağmur ne zama.n yağar bilir 

m1sln.iz! 
- Cannnrz ne vakit iyi bir - Dört gündür gözüme uy- Bunun cevabını me et.ra!muda 

~et?ıek yemek istese, bizim ahçı- ı ku girmiyor. buluan hayvanlar verlrle't'. 

nı ;u.:ıp kapatırlarsa. 

tını oğlunu eve çağırıyoruz. _Nedeni ı - Tavuklar toroe. yuvarla • 

- Neden?.. - Bir hafta sonra verilecP...k nırlarsa .. 
- Kadm, oğlunu çok sever de. bir bonom var, halbuki veremi- 2 - Ordek ve kular suyun 
- Peki, bundan size ne! Uzerlnde süratle dolaş:p kaıı.atl.ıı.rı. yeceğim. 
- Bundan f:lize .ne olur mu? 

~sı kadın o gün yemeği daha 
~ ve .lcz.cztll pişiriyor. 

- Bononun s~hibine pnrayı ·3 - Ağaç.kakan, alacakarga ve 

iki lira neler yapmaz 

:tcclli f elli bir zeybek resmi 
Satılıyor u. Blıi almak istedi: 

-Raça? 

- On ild lira. 
- On lira vereyim mi? 
- Olmaz. 
A.lnıadı. Birknç gün sonra ay

ll.ı res:ru yeni tnnıdığı bir zatın 
(l\rinde gördil, o znt: 

- Bu resim, büyük babamdır. 
dedi. Öteki gülüm._qcdi: 

- Eğer iki lira daha versey-

veremiyeceğini yaz. Ondan son- ya tavus kujla.rt nahot acelcr çr-

ra onun uyku.su kaçar, sen uyur- karırla.raa ... 
ı 4 - Kuzular, oburc..'\ oUarlar. sun. 

- Dokt.or cvnli\ dilimi görmek 

istedi. 

sa. 
5 - Kecliler kendilerini yalar· 

larsa ... 
6 - Balı:klar suyun yflzüne Çl

karlanı.a.. 

7 - Kırlangıçlar toprak sevi

ye.silıde uçarlarsa. 
8 - Tosbağalar yollara dökU. 

llirlerse. 
9 - Kurbağalar fuJa gUrilltll 

ya~arlarsa. 

10 - ÜrUmcckler hareketsiz 
dururlarsa ..• 

Bir İngiUz denlıı zablti Alm:ın mıknatılsı maynlarmm sramu 
1.c.~ıe ça.lı;.ırken ••• 

kilat mar.asma gelir. Çörçılin 

"Brain • trust" Ü ise bilgisini 
1ngi.lterenin zaferi gayesine vak
fetmiş en meşhur lngiliz ilim ve 
fen adamlarını toplarnı§ bir teş· 
kilat demektir. 

Bu işin ve oo nevi teşkilat bU
tün dünyaya Amerika.dan yayıl
~ır. Amedkada ticaretle ve
ya sruıayi ile meşgul ola.n her 
büyük firma.nm, vazifesı bir 
raftan istihsalitı ve imalA.tı ve
ya ticarl ~eri ıslah etmek, d:ğer 
taraftan· rakip firmaların yeni· 
ilkle.tipe karşılık vermek -0lan, 
hus:usl bir büroSu \•ardır. Bun· 

dan ~c;Jca .A.merikada muhteşam 
yazıhanelere yerl&kşerek "f ıkir" 

sa.tan akıllı v& ~lkgöz kimseler 
de çoktur. İşlerinizde bır lnli&
killata mı tesadüf ettiniz; hal 
çaresini bulama.cuğınız bir :n:e
!eleniz mi var? Bahsettiğinıiz 

kimseler, yuklilce para ~erme

niz şartiyle. emdnize i.ma.dooir
ler. 

••• 
Cö~ilin teşkilltt, ta'blatiyle. 

Amerika 'firmalarının "tet.1tık bü
rolariyle mukayese kabul etmi
yecek derecede büyüktür. Ba· 
şmda. zamannnızm denizaltı ge
mileri bahsinde en meşhur ımü· 
tehassıslardan biri olan doktor 
Lindemanm bulunduğu bu teş

kilat emrinde her §Ubeden yü.z.· 
lerce alim ve fen adamı vardır, 
vazifeleri ise harp dolayısiyle or· 

taya çıkan muhtelif meseleleri 
ha.lletmE:ktir. 

Bunlar sessiz lA:boratuvarla -
rmda veya bürolarında, icabın
da gece gündüz çalışarak yeni 

sililılar aramakta, mevcut si· 
lihlarm ıslahına veya düşınan 

ta.rafından kullanılan silihlarm 

tesirini azaltmak için uğrnpıak· 
tadır. Karada veye. denizde harp 
abluka, casusluk. propaganda 
meseleleri üzerinde yeni .fikirler 
bulmak da bu teşkila.tm vazife
leri arasındadır. 

Şimdi hemen hemen her lngi· 
liz nezaretin.de bu teşkilltm bir 
§ubesi bulunmaktadır. Hava ne
zareti ayrı mUtehassıslara ma • 
liktir ve bunların mesaisi neti
cesinde birkaç ay Londra telg
raflarında hararetle mevzuubab-
edilen meşhur "Ateşten çen

ber" baraj ateşi usum meydana 
çıkarılmış, Alman tayyareleri
n in yaptıkl:ı..n tahribat bu sa~·e 
de kıs.men olsun azalblabilmiı
tır. İngiliz amirallik ii ireslnln 

"Brain - tiııst" ü mahut mikna
tısh manilerin esrarını keştet· 

m'iş \•e bu mütlı.iş s1Jfılun panze
hirini b;.ılfuıya muvaffak olfuuş.. 
tur. 

Ticaret ntt.:aretinlıı tek:tı.ikmü· 
şavirlerinin ba.şında, geçen mart
ta ablukaya dair bazı mooelele
rin halli için Fransa ba.iıkMt mU.. 
dürü Şarl Rist ile beraber, A· 
merikaya gitmiş olan me~hur 
iktısatçı Ashton G. Walkin bu
hmma:k'ta.dır. 

Propaganda nezaretinin mü -
lehassısları da. h:ıyli kabarık bir 
yekfın tutar. Bunlar Almanya ve 
ltalyada. halka hakiki vazi~i 

a.nlatmıya yar;ıyaca.k yeni fikir
ler bulmıya çalışırlar. ıBu müte· 
hassı ... .... biri hıgilterenin 

Berlindeki son elçisi Sir New 
Hcnde1'30:tı dur. Afmany:;.yı ve 
ıA1ma:nlarm e.ltlıeri~bı ha1eitl 

ruhıyesinı, orada senel roe ot:ır. 
muş olmak hasebiyle çok iyi bi
len 'bu zat ;_ anya.ya mılyon-

1arca beyannameler atılması fik· 

rint ortaya koymuş, bu beyanııa
melerden ~.oğunun metn!ııi biz
zat ya.zml§tır. 

• • • 

A1manya.nm aa 1ngiliilerln1r'ne 
ben7.er bu nevl teşkilatı vardır. 

Bu teşkilatta çalışanlar islmleri 
gazetelere hemen hemen hiç geç. 
memiş kimselerdir. 

Mesela, Hitlerin şimdiye ka · 
darki takplerinde esas tuttuğu 
şu meşhur ''hayati saha" naza
riyesinin mucidinin Münih :üni
versitesinin siyasi coğrafya sa,.. 

bık profesörii General Hansho
fer olduğunu bilen Alman pek 
azdır. Hitier bu generalle 1924 
de tanışmı9trr. 

HiUer 1923 de sont~ nil
mayişintn muvaff akıyet.sızliğe 
uğra.masmı mUteakıp te~icif e -
dilmiş, §imdiki muavini Rudolf 
Heslc beraber Land.sberg ka~e

sinde altı ay geçirmio, ·~av
gam" kitabını orada yazmıya 

başlamıştı. Cezasını ikmal e • 
dince Berchtesgaden civarında 

V.achenfeld'de, Münihtekı dost
•ları tarafından kendisine tahsıs 
edilen bir e\•e yine Hesle ~ 
her çckilmi!", "Kıı.vga.ın" m ya· 
wmamna orada devam edilmiş
tir. 

Fa.kat iki dost · müddoıt son· 
ra parasız kalmI§, Hes iş aram14 
ve ai1esinin eski dostlarından 

Geneta.ı Hanshöf er'i bulmtIP Gc 
neral ona iş vermi.~. Bitle •• _ '' 
ibu nlüna:sebetle t.aiı'ışmı~ ..! 1e 
neral Almanyanm nıU.~tıH•'-~ı 

devlet reisine "Hayati sah..ı. ' n -
z3riyesini izah etmiş, bi? .. rn er
tip ettiği harita lan göstel""'.i!I "e 
bundan ba ka 'hal"bin id ._ !ne 
rnhısi bazı fikiderini anl" ':nış, 
Bitlerin müteaddit fırs~· ·ı:ıa 

MU\'llffokıyetJe ta• ·,:k ettiği Yrl 
c1ırrm haroinin htırekct nol"'ı..a.ı:ıı 
ışte bu fikirlm- oltnuştı:ır. 

Uzun ızamandanberi har~ ha· 
1.ırlanan Almanya, n senel !r 
.zaif.maa ordu !9in ~IŞ:ın 1iı.bo
li'atuvarlann 'adedini arttıl'!"~·ış, 

öilhass~ He1igoland1da deninltı 
harbine aair araştırmalar yapan 
bir merkez vücu<ı.a getirmiş, mik 
namlı mayn orada i'cat edil
mişti. 

• * • 
Harbin ilk aylarında. Nazi er

kanmm 'Şahsi servetlerine dair 
heyecanlı habeiier ne~'reden re i • 
bur Amerikalı gauteci Kni ker 
bOcker bir makalesinde sôy!e 
yazmıştxt: 

''Bu ııarpte, diğer he:-hengi 
ba- ha.tpten f8.zla olarak, ze •• a
nm rolü vardır. cepheye fazla 
adam sevketmek harbin • ea.f· 
hasını kazannııya. Wi ge:p.h1 1iı. 

F&ıral: e:rgeç l'zek5. \'6 teım~k l'On 
9öd1 8Ôylemek ımkiiimı \ ek
tir.'' 

Geçen narp tarihini tet.1-ik et; 
mi§ olanlar bilirler ki m 'tt<: •-
ere umumUıarbi kazardı ·e-

ni keşifleri olmuştur. ·{& ıf'~r, 

fen &damlan .aylarca ı n t:ı
varlarda ve abrikalarda 
Uzari~ ka-pamn çalŞık'a c;fn· 
dir ki 1'9J.5 ~fülünde Al - •a
nm ka ma tank den'' :ı yeı i 
sH&h çıkartlnbilmiş, lı:lr~ 

bu lla.Yeô 6~t:fr4ler · .r. 

'T:ıt"ih ebedt bir te1 ~en 

füarcttir denıldiği gi i n. 
harp 1cin ae söyleme' 
tlUr. 1914 de olan ~y !:' 
olabilir. Çörçilin ''Brain t • -t"ü 
n'ün te'knisyenleri 'bunu r tr ..!fı. 
bllinekte ve bu sebeple :-ı>r.i si
lahlar ve harp usulleri bu' ııık, 

düşmanlarının bulabilecekle. i sl-
18.hlarm ve usullerin tesirini a
zaltmak için geceyi ill.ndil.,e 'ta.

tarak çalı~aktadn Iar. - "r. 

Haberin bnlmacası 
6 '2 '3 4 !ı" 7 8 9 011 

• m--t--t-+-+-"-i 

~ ıt-ıt-t--t--
l ._,,__+-~ 
r. 

ıt-+-.t-+-+--1 

"S .t-+-~ 
& 
7 

~ 
'} r-,t--,r""'! 

l 

~oldan uta: 

ı - Hemnwılyctat.zlllf mevcut dA· 
tll, (lkJ kellme), 2 - Kafkas.) ada b r 
yer, Türkleraen bir cins, 3 - Slg -
mahfazaııı, Aı!yada bir nehir, 4 - 1' 7. 

retmck, bir edat, 5 - 1ct:mt:::ılun 

D&hlyelerlndell, 4i - nl.§let olLıl'}"' , 

nota, 7 - Ruh, bir butalık 
htp. Wcn:.::ım Lstecıııt. • -
V&D, nUm~, 10 - Şeref, lı1r ııtm 

luaaJtılJZllf \"il kalmlB.§tmlm • Jr aı· 
tat edatı, 11 Bir cins iplik. 

ı: akardan aş ~ya: 

l - Lllks ve debdebesi t -ııı , ı•·ı 
kelime). 2 - Yoktan meycbna l 
rnek. d1l, 3 - Yükselip k6pUr . per 
t&vınt:, f - Bulmrya çalrfmak t ~ 
la.cak yerlerden, ılS - .Ate, 
mak~ 6 - SC6%n <lönllp gelrr 
ım tenıl, 7 - Uzak yerleri g • 
l~ln kııllanılan bir tnblr, blı .:uc 
yaym k, 8 -.Anlatma. fa.zln 
yı~u. 9 - Me)'loa, Hf~Uıtanı..u 
reisi, ıo - :MQııJUmanlarm .bir • 
nıtatıede bir btırfln okun ~ , b' t 

lami, 11 - Temiz olmıyıı.n )'ln 

rak~ lek<>., parçalı, 

:ı -Kabadayılar, 2 - Ef .lf' ~r. 

Su, 8 - Rica, A.dalar, ' - J. :.iye, 
Eb, 5 - Meyan, Kirt§, 8 - F it, 
Q, 1. T - T, şamata, 'Ek, 8 - 13. YJ 
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Pol::ınra F.ntt•llcen!ol St>rvllJ şc•flerindt•n .. 

Bana müthiş bir hiddetle: 
- ilarb.:! giri:,·onız! .. Belki iki 

bUyUk devletle h:ıı bc<leccğiz ! .. Hiç 
olmazsa Almmılarl:ı boğazlıı.şaca • 
ğirnız anlaaılıyor! .. Kahraman ruı. 

Jı:v:rlcrinıizin mancv.yctı gayet yük 
sektir!.. B5yle nazık ve tehlikeli 
bir 711rnanda köylUnUn, yalnız a 
an Polonya l!fMerlnin mancviyatiJe 
oynam.anm ne büyük bir tehlike 
oldn;;:'W1u takdir edersiniz!.. Bu he 
rificr parti vo zümre menfaatleri 
uğruna vatanla oynuyorlar! .• 

Bunlarm içlerinde, zannederim, 
ekseriyet yııbud.ilerdedir değil mi 

- Hayır! •. 
- Biz korkuyoruz kl bu herif. 

Jer bu aleni beyannamelerle kal 
• mamııılardır! .. Orduya gizlice risa 

leler dağıtmaları ihtimali var!. A· 
ca:ba bu propagandayı hari<:i bir 
e&evlctten mi elıyorlar? •• 

- Ona ne şüphe! .• 
· - Ya? •• Peki ama bu taJulirde 
ecnebi emellerine himıct ediyor • 
Jar demek.tir! •• 

- Ta.bt! •• 
· - Nasıl ta.bil olur? .• O halde 
'bunlarm hll.A resmi bir teşekkül 
.halinde durmaları nasıl caiz görü· 

ltlr? 
- Onu siz biliminJ:ı:!.. 

~ - Nasıl bİZ! .. 
• - Evet, siz! .• ÇünkU kanunla • 
rmuz bu teşekkülü dnğıtmağa mü 
9ait değildir!. Halbuki bu adam • 
1ar milthlş bir propagandayı elle. 
rfno almış bulunuyorlar! •• D~ • 
m.a.nlaronız olan Almanyada. pro • 
pagan.da. ve fikir sirayetJne neka. 
dar bUyilk bir ahemmivet verildi" 
ğini gönnUyor muyuz? Onlar f!ki.r 
sirayetinden o kadar korkuyorlar 
ki kendi gayelerine muballf fi • 
kirleri ol:ınhrı tccril kamptan de_ 

dikleri husuııi kamplııra doldura • 

ro.k halkla temar 1 rmı kesiyorla.r! 
Bizdeyse hiılfı siyaat partner 

bile devle ve memı ke•in tmıu
m! ve mukaddes hnrcl<etleriyle da 

hi oynıyab:Imektedirler! .• 
- lşte buna lm'I'§ı şi~etli mani 

tedbirier almkhy1z! 

- Evet ama, bunun için bu te. 
şekkülü derhal ezmek, dağıtmak 
ve hepsini te\klf etmek lazrnıdır!.. 

- Evet, ~vet. .. Fakııt H!'kfımet 
bu sıradn dahili hiçbir siyus! gaile 
çıkmaııını n ı etmiyor! •• 

- Etm • ncc de bu bir :--ı;...fhr ! 
Vaktinde cezri t dbirler a.linma • 
clıkça bunlaı m önüne geçllmeB'..ne 
imkftn yoktur! Mademki d•işma • 
nm fikirlerini kendisine ola.cağı 
kadar şiddetle imha etmek ıst..emi· 

yonız, o halde yapılacak bi'r ~ Y 

yok! •. 
Düşmandan evvel düşm"nm 

rfnin bir ordu gibi men lt~tte yü· 
riiyUş yapma.<;mı -:,·,; .ekten 
k..şka jyaJ?ılac:ık bir §CY yok! .. 

Muavin bu ilhamnnt ve şiddet 

taraft.arlığmu pek n.şm bulmuş o. 
1ac:ak ki iti razı n : 

- Fa'knt bunlar bir düşman 

partisi de{:;11, Polonya halkından 

bir kısondır. Bu kadar şiddet ta. 
raftan olmak siyıısi hürriyetin 
Polonyada idamı dem k olur! •. 

- Siyruıt hürriyetin i a.mı mı? .. 

Bu herhalde milli hilrrlyct.in, yani 
istiklalimizin idammdcı.n daha mü. 

hhn değildir! .. 
- Ne dediniz? .. 
- Diy<>rum ki bu bozgunculuk. 

e.n hassas ve nazik nndo. ordumu· 
zun bel kemiğini teşkil eden köy. 
11lleriıntz arnsmda bizzat Polonya. 
milli t:ırlhine bir suika.sttir!.. 
Milli tarlhhnizl bombalarla ramet· 
rneğe ç:ıl~alda, bu gUn ordunun 
harp ıwm ve fie-JE.iııi bonilia.lamak 

a.ynl şeydir!.. Sız, demek oluyor 
ki, muh~rem b~y muavin, bu te. 
tek.kUIUıı. hiı.lt yn.lruz Polonya m.ll
ıt menfa.atletini dUşUnerok tmf 
kana.at farkından dolayı böyle ha.. 
rc'ket ettiğlne ka11!einiz: .. 

ve söz hürriyetinin faydalı oldu • 
ğu na kanilm !.. 

- Bay muavin?.. Biltün bir 
millet tek ktiUe halinde harekete 
b~lndığı zaman diller ve fikirler 
durur! .. Durmahdtr! .. Aksi tıık • 
Iirde o dil, milletin \icdanma düş. 
ınannı zehrini dölrUyor demektir!. 
Ben, kendi hcsa.buna, bu tcşckkU· 
lün de dil§man elioo gcçmi.'j oldu. 
;.ına kanfün ? .. 

Muavin hayretle sordu: 
- Düşman mı? Hangi d~manı 

l•astediyonıuıı11z ? .. 

- Beşinci kol! 
- B~inci kol mu'! .• 
- Evet, bay muavin! .. Beşinci 

kol bir taraftan casus şebekelerini 
Polonyarun can noktalarına yerleş· 
tlrmekle meşgul. Dlğcl' taraftan 
Novonlk denilen ve güya müfrit 
milliyetperver ve komitecilerden 
mürekkep gizli bir tetbiş cemiyeti. 
le tethjş hareketi açtığı gibi, di. 
ğer taraftan da görünü~ siya.cıi 

bir parti olan diğer bir merkezle 
de ordunun ve köylilniln vicdanmJ 
ve fikrini istilaya teşebbiis et. 
mektedir! .. 

Muavin söylediğim sözlere pek 
taaccüp etmiş gibi: 

- Demek siz bu m~elenln bu 
kadar ~UmullU olduğu zannmda.sr 

ruz, öyle mi? 
Diye sordu. 
- Zannında değil, lmanmda. 

yun, muhterem bay muavin! .. 
- Bunun için elinizde delillere 

malilt mUılniz? .• 
- Delillere ne hacet var ki, a

zizim? .. Bugiln intih.a.ba.t sırasında 
değilim ki bu eöztlın yabana aiya. 
si parti, daha doğrusu particllc 
harp batıt;ındaki 8ly8St kana.a.tleri" 
ni ilAn etm~ kalkışıyor? Bugün, 
Polonya harp a.rifesln.de!... 

Öyle bir harp arif esinde ki Po. 
lonya belki vtıl' olacak veya yok 
olacalttJ:r! .. KuvveU, hazırlığı i)i -

ce billnmiyen, :maksadı en mü. 
ke.mmel askeri hedefler gibi mü· 
kemmel surette gizlenilmiş büyük 
bir devletle harbedeceğiz ! Böyle 
tehlikeli, atisi meçhul ve karanlık 
bir zamanda köylilnlin ve ordu • 
nun doğrudnn doğruya harp kabi· 
liyetine hücum etmek ne demek • 
tir? .. 

Muavin şaşmış bir halde: 
- B~ derece galeyarunıza, hay

ret ediyorum!.. dedi. Öyle konu. 
şuyo~unuz ki s!zi işiten kahl'aman 
ordumuzun kuvvetine hiç itimndı· 
l!IZ olmadığına hükmeder! 

- Ha.yır, bay muavin! .. Ordu. 
muzun kahramanlığına, aslanca 
harbe hazır olduğuna ve dünya 

milletlerinin hepsinden yüksek bir 
maneviyata aahip olduğuna zerre 
kadar şüphem yok!., 

Ben de sizinle beraber görüyo· 
ııım ki tayyarelerle düşman hedef 
!erme kendilerini almak için or • 
ctumuzdan fedat kahramanlar birer 
birer kumandanlığa mUracaat et
m kt ·· 'er! .. Polonya.'lm kahra • 
?Il!llllıgma derhnl iman etmek için 

• 
şunu düşünmek kifidir: Bin sene· 
lik Avusturya. imparatorluğu ve 
dilnyanm en yeni ve mUkemmeı 

mühimmat fa.brlkalarnıa sahip Çe

koslovakya gibi devleticrln birl>tr.l 
peşine tek kurşun atmadan teslim 
olduktan bir kabus ve iman.Sızlrk 

RSrtnda, dünya.da ilk dcfa.dir ki, 
kendinden birkaç misli büyük bir 
devlete Polonya tarihinin kahra • 
man §3valyc kılıcını çekiyor!.. 

Muavin §lddetli müteheyyiç ol • 
mu..<jtu. Canı sık.tlmış bir halde ma. 
&'lSIIldan ayağa kalktı. 

- Şu halde daha ne istiyorsu· 
nuz? dedi. Üç buçuk a.damm talı. 
tik.itiyle ş::ı.ha kalkınıJ) blr ordu 
~ tkıltr. mı? 

- Belki yıkılmaz, beliti ytla • 

hr! .. Fakat sizi tem.in ederim ki 
bu kargaşalık, bu ehemmiyet ver. 
mcm.ezlik dev:ım ettikçe Polonya 
ordusu oslanca bıırp için ayağa 

fxrlnsa dahi kor.karan, harbctmeye 
bile vakit bulamıyaca.ktrr. 

- Yok, tomıurJyl<J değil. Belki 
harlci bir devlethı teşviklf"ri var! .• 

Fakat ben si.yası bir mUteacsrp 
defiliın, kendi şa.hs?IIUL... En va· 
hfın u.manlarda dahi !iyasi fikir 

.,..,-......._ __ ~~--~- amı var) 

/ 

Çörçil 

ilalganlara 

hitap etti: 

Sizi bu 
badireye 
sOrükli

yen bir tek 
adamdır 
Londra, 23 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor : 
Vinston Çörçil: hu akşam radyo-

da, İtalyan mıııetıne hitaben bir 
nutuk söylc~tir: 
''- Bu akşam, İtalyan milletine 

hitap ediyorum. Sizlere, Britanya· 
nm ve Britanya common ve altinin 
kalbi olan Londradan hitap ediyo-
rum. 

Bugün hali harptcyi.z. Bu, §ll§ı
lacak ve müthiş bir hakiknttir. Bu 
son iki seneden evvel, kim tahmin 
edebilirdi ki, lns-1\iz ve ltalyaıı 
milletleri, biribirini tahribe teşeb· 
bfuı etsinler. 

Biz, daima, İtalyanların dostu 
olduk. Biz, İtalyan riaorgimento
sunun, İtalyan milli h:ırcketinin 
fJ&mpiyonu idik. Blz, Garib.ıJdi ta
raftarı idik, Mazzini ve Cavourun 
perestişkarları idile. 19 uncu ıısrı 
aydmlatan İtalyan nıillf birliğine 
doğru bUtün bu ıbilytik harekete, 
İngiliz parlamentosu ve İngiliz hal· 
kı yardım etmiş ve bu hareket, İn
giliz par limen tosu vo İngiliz ·halkı 
tarafından l5evinçle kal"§ılarunıştır. 
Babalarımız ve büyük b::tbalarmıı:z, 
İtalyanm Avusturya boyunduru
ğundan kurtulma.snu ve 1 Wyada 
tali btitün engellerin )1kılmnsmı 
görmeyi bUtün kalpleri ile istiyor
lardı. ta ki İtalyan milleti ve gU
zel İtalyan :memleketi. krtada bi· 
rinci derecede bilyUk devletlerden 
birlsi, Avrupa ve hıristlyaıılık aUe
ainin parlak bir uzvu olarak şeref
li yerini alsın. 
Şbndiye ka.dar hi9 tılır zaman 

muhasrmlarmız olınadılr. RUnlere, 
barbar Hilnlere karşı geçen harpte 
arkada!-}larmızdık. Geçen harpten 
sonra on beş sene dostunuz olduk. 
Geçen harpten sonra kabul ~ttiği
niz müesseselerin bizimkilel'e ben· 
zemem!!sine ve bizimkilerden ay
kırı olmasma. rağmen, sulh ve hils· 
nüniyet içinde MHl birlikte yilrü· 
yebiliyorduk. İtatynn milletinden 
binlerce kişi, fngilterede milleti
mizle beraber yaşıyordu. İngiliz 
milletinden binlerce kişi, 1talya
da milletinlzle beraber yaşıyordu. 
Biribirim.ize karşı dostluklarımız 
varclı. l~i anlaşıyorduk, blribirimi· 
ze karşılıklı dostluklarnnız vardı. 

İyi anlaşryorduk, biribirimize kar· 
§ılıklı yardm1lar yapıyorduk. Ara· 
mızda dostluk mevcuttu, hünnet 
mevcuttu. 

Ve şimdi harp halindeyiı. Şim. 
di, birbirimizi tahrip içın çalışma. 
ya mahktlm bulunuyoruz. Sizin 
tayyarecileriniz, Londra üzerin(' 
bo:nbalarmı atmaya teşebbüs et
tiler, bizim ordularımız, sizin Af. 
rika imparatorluğunuzu parça 
parça ediyorlar ve parça parça e. 
decckler. Şimdi, bu karanlık hika
yenin yalnız bidayetindeyiz. Bu. 
nun nerede biteceğini kim söyliye. 
bilir? Şimdi, çok daha rakından 
kapışmak mecburiyetinde kalaca
ğız. 

BVTON B~LAR Bİi~ TEK 
ARUIIN H.\TASI 

Bütün bunlar na·ıl vukua geldi 
ve bunun sebebi nedir? 

İtalyanlar, size hakikati ·öyliye. 
ceğim: Bütün bunlar. bir adamın, 
bir tek adamın hatasıdır. ltalyan 
milletini, Amerika Birleşik Devlet. 
!erinden yardım görmekte olan 
Britanya imparatorluğuna karşı 
hayat memat mücadele ine bir tek 
adam atnmtır. Bu adamın buyük 
bir adam olduğunu inkflr ctmiyc. 
ceğim. Şunu da ink1r etmiycceğim 
ki bu adam, 18 sene huput uz ikti
dardan sonra, mcml .. ketinizi inhi. 
dam çu.1.,::urunun feci kıyılarına ge
tirmiştir. Yalnız hir tek adamdır 
ki Italvan tacına ,·e kral aileı:ine 
rağmen: Papaya. \·atikanın ve 
Romen katolik klisesinin bütün o. 
toritesine rağmen. bu harp ıçin hiç 
bir ~vk duymayan ltalyan milk. 
tinin arzuı:una rağmen, eski Ro
manın varislerine mü~terck 'e 
hunhar barbarların yamba~ında 

s • ltal tarihinin 

i 

Bir gün 

gelecek 

italyan milleti 

mukadderatı -

ni kendi eline 

r .. 11rtf-7ln m<.>nfaa•ıe .. b·~ V" ı. do" 
nize ne de d' ~eri r '.ine hl\cn· 
kunma.dan Afrika to a nd~ et· 
clisine küçuk h r parça tcnun ııc"· 
mekte olan 1talyaya k:ırşı ~c & 
rede zecri tetlbirler orga.nıze dnJl 
mek için hükümetiniz t:ır~nı hll" 
1935 de alman tcş bbil"il sıze cndı 
tırlatmm. Bugün ltal.rar:ın k 1tUti 
deni.zinde içinde bulundugu h:ırıa· 
kölelik vaziyetini de size b 
tırım. 

Hilk. "- t• . - iın_ft .. ma bUr· wue ınız eger ~ i• 

ı alacaktır 

met için Almıınyaya karŞJ ha.rPıı:ııı 
Jnn ettiyse, şunu anlayacııJ.-S tııil1 
ki İtalyan - Alınan muıı.hede5Jtar' 
nlmış olduğumuz taa:hhUtıere gıııı 
51 aynı hilnnet hissiyatı, bU r1' 
ltalyan siyasetine rehberlilt .. <'~di· 
1cdir ve yarın da her türlu rk· 
seler kal"§lsmda rehberlik edec 
tir ... 

trajedisi bttrürl"' '·r ve '1ic..1bfıxer 
delic~ hare!ceti } auJıı canı de işte 
bu adamdır. 

KAVGA NA~IL BAŞLADI! 

Bu hareketi için ileri sürülen 
müdafaasr nedir? Bu, bittabi, zec
ri tedbirler ve HabcşL<rtan hakkın
daki kavga.dır. 

Bunu anlatalım: Geçen harpten 
sonra İtalya ve İngiltere. her iki. 
si de: Milletler Cemiyeti paktım 
imzaladılar. Bu pakt, her likit ta.. 
rafı, aralarında harbetmekten ve 
yahut bu cemiyetin diğer iıziısma 
harp açmaktan menediyor ve bü· 
tün fi.kitleri bıı.şka birisi tarafın • 
dan hücuma uğnyan bir 8.kidin 
yardımına gitmeye mecbur eyU • 
yordu. O zaman Habeşistan Mil _ 
latler Cemiyetine dahil olmak ta. 
lebiyle kapryı çaldı. Biz, !ngilizler, 
~istarun kabulüne muarızdrk 
ve Ha.beşistanm bu derece yi.ıkPck 
bir pakta dahil olmasını haklı göı:;· 
t.erecek irutişaf safhasına girmiş 

bulunduğundan ştiphe ediyorduk. 
Fakat Habeşistanın Milletler Ce • 
miyetin m olması için ısrar eden 
ve lblnnetice pakttan doğan buku· 
ka.'hürmotl taahhllt eyliyen ve si. 
7.e ve 'bize taahhUt ettiren Sinyor 
Musolinı olmuştur, Kavga işte bu 
suretle ba§la.dı ve bu 6Uretle, a • 
:roırilzda hfç'l:Dr kını alntilmamt§ ol· 
makla beraber eski d.ostl~r u· 
nutuldu. 

Fakat, her ild.mizin de taa:hlın· 
dü için söz verdiğimiz Mlllet.leı
Cemiyeti paktından doğmuş olıın 
bıı Habeşistan kavga.smm, İtalya 
ve İngilterenin halen girişmi.1 ol. 
dukları hayat memat mUcadelesL 
ne nispetle, ehemmiyeti nedir ki'! 
Sözlerimin çok uzaklara gideceğin 
den emin olarak şunu söyltiyornm 
ki, Habeşistnn kavgasında vukua 
gelen herhangi bir jiey, ııimdi a • 
ranuzda çıkmış olan hayat mcır.at 
mücadelesi.'li haklı gösteremez. 

JL.\RBE NE Ltl7.Ul'ı1 VAROi? 

Biraz sonra ,İngiliz ve Frnn· 
SIZ demokrasileri ile Prusya fl.ciz 
vaziyete dü§Inilş Fransa.ya. dnıb-eler 
indirmeye ne llizum vardı? İngil -
tereye h:ıqı iliı.nnıa ne lilzum var· 
dı? 1ngiliz himayesi altmdn bulu
nan .Mısrı istilaya ne lilzum vardı? 

Biz ttelvan bitaraflığmdan mcm 
nun<luk. Harbin ilk sekiz a:ı.'l 1.M· 

fmda. 1tnlyan menfıı.atleıine knr· 
şı hU:'illr bir hürmetle hare.ket <'t· 
tik. Fakat bu h3"ta.n başa. kork
tuğumuza hamlolundu. Bizler için 
deniyor ki, bizim zamannmz artık 
geçmiştir, bitap düşmilıjüz, bizler 
ağzından 19 uncu asrın zamanı 
geçmiş köhne liberalizm formülle· 
rinl dUşürmiyen cskinılş geveze bir 
milletmişiz. Fa.kat bizhn hareket 
tannntz, korkudan değildi, zaaftan 
drğildi. Fransa cumhuriyeti, 11im· 
dilik, rna.~lfırı dilsmü!itür. Fakat 
Fransa kalkncaktır. Fakat İngiliz 
ııtllleti, bütUn dlinyarln.ki milletler 
Britan,-a <'ommonvnlti. h~kiknti 

"Öylcmek lf.ızım"clirsc. fngfü:ı: dili 
le konuş:ın diinyn, şimdi yürilyii~ 
halintiı>dir ve modPrn teraltkinirı 
,.e eski kliltüriln bil Un kuvvctl('ri, 
hunlP .. 'n ardmda yC'r elnm:ıtrr. 

Si.zlAr I-.i do .. •larmnzdmız ,.e knl'
]ı>rlemizi o1aHPr1·,,ız, nl,..in, mu· 
kaddt'r yolunda ilC'rlcmek kin 11lm 
di ancak harekNe gecml'Ş obn bu 
rır"m qe;')-ri önllnd!' yer nldtntz? 

BUtiln bunlard::ın fl-Onrn. sizi ·u
nanistnna hUcum eHirdiler \'t.' Yu· 
nanist::uu istilaya ka.ldırdılnr. 

Niçin diye soruyorum? Fakat 
bu niçini sizler de sorabilirsiniz. 
C:ünkü hfo bil' zaman sizin fikriniz 
alırunadı. 1talrnn milletinin hlç bir 
z!llXlıın fikri alınmndı. İtah·nn or
dusum1n M" bir Z'Ulll\n fikri alın· 
madı H!r ltimsl"l'in fii'ri ol l'Ma • 
dı. Bir adl'm, vrl'lı" bir tf'k 1.'rlam, 
İtalyan a.&kerlerinc, komRularmm 

Hıristiya.nlığın mukaddes mer 
kezinl elinde tutan kraliyetin 
ve İtalyan milletinin bu dehşet 
verici sualler hakkında bir söz 
söylemesi icap eden saat mu
hakkak ki gelmiştir. Bir çok 
fırsatlarda o der~e kahraman
ca harbetmiş olan, falmt şimdi 
muhakkak ki vazifesini istekle 
yapmamakta bulunan İtalyan 
ordusunun, bir dereceve kadar 
ltalyanm hayatı ve iStikbali ile 
meşgul olması icap etmektedir. 

HARBE MA!'lt'1 OI.MAK İÇİN 

EL~IDEN GELE:St Y APTDI 

Siu yalnız ı:;unu söy1iyebili· 
rim ki, ben, Çörçil. İtalya ile 
f ngiliz imparatoluğu arasmcla 
bu harbe mani olmak icin elim 
den geleni yaptım Ye bunu si
ze isbat için. harbin ba"lama
smdan evvelki meşum ~in!erde 
Sinyor Musoliniye göndermiş ol 
duğum mesajı okuyacağım. 

Zihnen bu senenin 16 mayı -
sına rücu ediniz. ransız cephe
si, kınlmıştrr. Fransız ordt1su 
henüz- mağlup olmamıştır. Bil -
yük Fransa meydan muharebe· 
si hala bütün şiddetilc devam 
etmektedir. 

Sinyo I\Iusoliniye o giin gön
derdiğim mesaj şudur: 

bil' 
Bugün tozlanmış bir hııld~çblt 

lunan bu cevap üzerinde ce
mütalea yürUtmüyorum. :BU aıı· 
vap, kendi kendisini pek gUzPI 
labyor. 

11 <hıll • 
Sulh istiyenin kim oldUt>- ef" 

harp isteyenin kim olduğunU ~ 
kes görebilir. Bir ndıım, .>~ .. ~ 
bir tek adam, blitün bu gerı;ttsl 
ve ga;Tct senelerinden sonra. t. 
yayı harp kasırgasının içine ıı. 
maya azmetmiş bulunuyordu. 

Ve bugun İtalyanın v::ızi?,•ct~d~ 
haldedir? 18 senelik diktat?:. 1 

1, 
resinden sonra, Duce, kcndıSl~}-e 
timat etmiş olan milletini :rıer 
sürüklemiştir? 

Bugünün f talyanın karş:ısırıd3 
bulundu~u <'ğrr ıki şık nedir? 

Bu ağır iki şık şudur: Ya,~ 
de, havalarda ve Afrikada bU tt· 
Britanya ımparatorluğunun ?:ıretlı 
krine \'e Yunan milletinin şıd~t 
mukabil hucumuna mukaV et· 
etmek, vej ahııt t tal} a}-ı işgal ltf· 
ıne!,, Italyan mı let•ni e aret ~ 
na a 1mak \e him:ıye ine 'e ,c 
ıçin, Brenner yolu ıle Atili~}~ \'t 

ıınun } ıı tıcı 'e <:kül a t.erlerıtll ıl" 
c;ec;tapo ajanlan çetelcrini ç~ıl 
ınnk. U Atilla ki kendi ~i 'e ı.:ll'· 
p:ırtiz:ınları, l tal yan milletine ııJ111· 
~I. ırklar 3r? ınc1a m· .. ıi bult1

1 
~ 

~·an en acı 'e en aç.ı.ı< istihfaf 1 

ile müte!1ası:is bulurunaktadırlaf 
Başvekillik müdafaa nazırlı - ~ 

ğı vazifelerimi deruhte ettiğim Bir adam. bır tel;: .adam, ışte 
bu anda, Roma tonlantilanmı · buralara "C\ketrn'ştir. 

zı hatırlıyorum ve kendimde, Bu hıkftyeyi bitirmeden b~~ 
sürntle genişlemekte olan kör- dan brrakıyonun. Ta ki bir .ı;~rı 
fezin öbür kıyısından İtalyan muha.~ak surette velecek ,·e o gi1. 
milletinin ~fi olarak size hüs- İtalyan azmi, kendi muka~de~1~. 
nü niyet sözleri göndermek ar- nı bir k"'re daha kendi clıflC w--
zusunu hissediyorum. caktır." 

Ingiliz ve İtalyan milletleri ___...,. 
arnsmda bir kan nehri akma- __... ... 

srnı önlemek için çok geç mi- ,----'"'""'" ~f 
d_ir? Muhakkak ~iribir.i~i~.e i1 Q Q SP ne evve 1 
c.dui yaralar acacagız, bırıbırı· L ... ____ "' ___ 
mizi parc:ıhvac:.ı~ız Ye kavga- 1: i 
mı1la Akdcnizi zulmete boğa- i Bir 
cağız. Siz eğer böyle olmasına i 
karar ''eriyorsamz. böyle ola· l i 11Ae,.,,,eV 1~ n i fl 
cal~tır. Fakat ben ı;unu beyan i l rl v 
ederim ki, ben hiç bir zaman i / 
f talvan milletinin düşmanı, ne i h a t l r a arı ... 
de hatta, balbimin icinden. ka- i 
nunu yapan ltalyanni muhası- i 
mı oldum. Halen Avrupada bü· ! 
tün şiddetiyle hüküm sürmekte i 
olan büyük me:ı:dnn muhare!Je - t 
lcrinin ~,evri hakkmda evvel- İ 
den tahminlerde bulunmak ma- i 

Vaktiyle hatır:ılaıı:'.lf'J yııı•P 
.Jırakan: 

Ahçı lbrah;r"' n,.{le 

nasızdır. i 7 ncı y O- dB 
Fakat şundan eminim ki. kı - ! 

tada ne olursa olsun. !ngiltcre I* Tekkeye mUrit olan 
efon<llsi pir a..5kma entari e\'Velce de yapmış olduğumuz 

gibi. tek başına da kalsa, sonu- hırım, ile Lii.leJi çarşısında-;~. 
na kadar gidecektir. l:ı~1r, dergflb~ abdesthıı.n i 
Aynı zamanda bir dereceye ka· İ ri temizler. 

dar emin olarak zannediyôl'um ki. Jlı' Ku!J3.'):ı.lınm hıılifelerinden J\L. 
Am,.rika nirl~ik devletleri tara- ı ~ 
fından ve hakikatte bütün Ameri· i ııldcde efendi. 

ka tıırafından gittikçe artan bir ı* *Bir genci teldrolerden ~c j 
mikyasta yardım göreceğtt. Tarih k 1ç1ıı s 
sayfalarında kalacak olan bu hita· -;cyhlcrden kurtarma 

1 
: 

bı, zaaf ve korku hi.s.qi ile yapma- • bulunan ça:re: J<~vloodlnnek ~ 
ıltğıma inanmanızı rica ederim. 1ltİ : 
Bütün hitapların üstünde, bütün Bu hatıralar, 100 sene e"'': U : 
tarih ça.ğla:rmm ötesinden, !atin ve lstanbul hayatının bir içJı ' 
hrrstiyan medcmiyetinin milıitcrek bir nynasr halindedir. 
vasirleıinin bir hayat memat mü· d -
cadC'lesinin de karşr karşıya hulun- - Pek yakında JIABER e 

mamala'rı hitabı geliyor. Blitün hür- "'"""'"'""'""""'"""'"" .. 
metle ve Ş"refle sizden istirham 
f'derim, feC: !11areti:ı verilmesinden 
evYel beni dinleyiniz. Ru feci işa
ret, hiç bir zaman bizim tanıfı
mızdan verilmiyecektir . ., 

!IUSOI..Th"t !l.'E CEVAP 

YEiıMİŞTl! 

Ru mesaja aldığını cevap :tı71-C 
şudur: 

''Memleketimizin biribirine mua. 
nz snflıırda yer almasını mucip o· 
lan tarihi mahiyetli vahim sebep· 
IPri muhakkıı.k sizin de bildiğinizi 
söylemek üzPre, göndermi-, oldu
ğunuz 

H BE·R 
BE GfJN 

8SAYFA 



tihaJeel o kadar mtlkemmel ve tam 
olmuotu ki onu taıımıakta mU.kU. 
llt ~ekiyordu. 

Spartoo, sim.linb ybll, ~ 

qç1an. awçlan - alyalı ellr 
riylı bMld bir Atıtk•'wlaa f&Q. 

.. Deükullı, buıw -·~· koydufu pamukla burnunun ıekU-
ni de~ yumlaftırmJetı. Bir 

... - UyU ....... 4udü • 
ı.n bq malıiru• makiyaj loirıcle 
pe pe) prpmıJOrdu. 

- .ellf'laca te)'t Naad bu ıı.ıe 
~eblldinJz ! 

Del\ka.rılı g1lldU: 

- Biz:bD meeleıkte bunlar ' 
hemml)'etall ıeylerdlr. Bh'N alıl. 
kanlık meeeleet. •. 

Şimdi bunlan bırakalım da uıl 
hepılıal bu& enlıtmr if1mUe gelelim. Bundan IOIU'a is

mim Malmtır; ..ımı un~ 
Beni kapmm yanma, ıtşeye 

doğru &Gttlrlln. Sia de o clvarda 
duruıwwıua ve ıı.ydutlar &Ortıntıa. 
oe bana lpret ecleı'lllnll. Ketell 
mud11tnlll Ye'N d~ lrAtl.. 

Olur mu? 
ı•eeektannı eöylediler. - Peki efendim. 
itler ~ botuma git- Mafazanm kapumıa dolnı yU • 

SVUAN,OCWNA 
l' ALV ARIYOR 

rlldUle:r. O kadar hJaJ>alılrtJ ki 
lahte Kab'111 ıeUl!ne dlllbt t • 
den bile bulamadı, Mağua llhl
bl ellenin yanında du!du ve bek. 
!emele bqladılar. 

8partoa ı6sJertnı oııdan aymJ)J'" 
yor, zaman geçtJkçe filpbelentyor, 
keıad!ebıe Skorocl laıJDi ve:r8ll L 

dam tarafmdaa m....., Yubl bir 

- ..mctl1mJt olup obudJiındaa 
eJ.n olamıyordu. 

Nihayet karar 1'tl'dl: O ıGa 

üpmı bdaı' beldlyecell, icap .. 
c1e... erteli ,aatı dl pl.-U. 
8koNll aau-. 141•• Wn 
tllyl.,tp ................ ol. 
mtmltlnbalb.t&NJHta. 

Bparton meetekdqlan arum4a 
ınat ve eebatı ile ta11mm111tı. bu 

huyu ft "'" ,. - ~ et· 
ıtL 

Ki'. Cabbl lıq parmaklan ,.. 
leltnde, bir 8falı bir JUkan clola
ll)'Ol'du. Gayet Mlrfndl. Bir poU. 
hafb'tahılD orada ohılundan ce • 
ant &lcbil mUılıükektl. BIM• 
At avucunda MklJ tuttuju men.. 
dfU yere dUttQ. ı..ıet ftl'UmtttL 

8partcıe 1laPl1& 'bUtı. ı.,. 
ldldtl~ 

-iV-
LILt 

Elleri ceplerinde o1arü mala
mdan içeri gtrenler Al Vud'un çe
teelnden h:idor Battrkop 11• Ttd 
Ohaguıcb. Kalaa ab1bl, onlara 
f8911al&de ..... bir dftkHJMW • • 

fa.tiyle ~ Spartona ftJdt 
baDdırmü lcln, bu ziyareti bek· 
leln!Jlll bir adam roUl o)'IWll8iı 
•OUllf ~ mu.mt a1111-
tmvü: 

- Nljanhnn iP btr rob mu, 
,.,m sOsel bir ~ mtl llte1'lll • 
Dk! dedi. Flatlarmm rekabet b. 
bul etmea. tedl.yatta kolQllk da 

PterlrlL Batt.L. 
(Devunı nr) 

.37. 
mak, ondan aoma Baldat Olerine 
yürümek. Sen ne dersin bu karan' 
ma? 

Vakte sultan aWOmsedi: 
- Mademki karar vermipin! 

ben muvafıktır. derim. Fakat mev 
tim eonbelwdn'. OnümOI laf,. A· 
nadoluda askerinle zahmet çekecek 
sin, oiul 1 Hiç olmazsa bu iti iltba 
bara blraksan daha iyi olurdu. 

-ilkbahara kılmak, Anadolu 
dakl ur.ere o zamana kadar bil 
diliniı sibi hareket edin.. istedili 
niai asıp kesin t demektir. Onlara 
bir acın bile vakit~ at 

a A a 1a R - • ._. Paftan 

Çok kuruntu 
ço zarar gel rir 

a.tm aualllml Naol. imi JY 
nhayı müttbln tu1b w oolnf· 
YI' ajntmm!Jl9 mtDdlılJordu. 
Saloadın fllll, prkı, ..ı.rl p 

Memnun oldum görllştüfUmOz.e. 
Bay Naci .. Harikullde bir büyük 
ba.basm f Mafalllh böyle bqba. 
p! .•. 

Uyw, dUIQa pek 111111 pel,or- Naci l&§km pşkm cevap ver 
dq. di: 

Hesap hocuı. Ahmetle ıran· - öptışntıyorduk, kim söyle-
maa muallimi Nlfit kaaıpede dl öpüyordum diye, eeneın ! Sa· 
yanyana otwu:yor ve etraflarım dece, dudaklarımı, ağzımı eapır. 
alan aer&klılara llplrtlma • datıyordum .. Hani şey. bahğnı 
rilbeleri, diri ctiri ı&nWme hMI· manzaruma imrendiğim için! .. 
eeleri berinde tüyleri nrpertici - Sen onu balıklara anlat! 
tafsillt veriyorlardı. lapirtimna. Kapmm arahfmdan ur.anan 
ya inanmama1'1a beraber, dilD1&' baş, yUzflnde yayvan bir gülilt
da insan aklmm enml,eeell pik le ~kildi, kayboldu. 
gok §eylerin mncudlyetini hep. Naci kmarmı~r. "Hay Allah 
li tUdlk ediyordu. cesaemı venin!" diye dtışllndU. 

Bitiolk ocSada, edebiyat boCP1 ''Şimdi bu hayvan gidip her yer
Hllsrev btr bek9inin nı ı"' hl· de bunu anlatacak .. Beni kepue 
diaeler karşıamda eUUımı ~ edecek. Herkealn maskarası ola
lanmalr ha.kkmı haiz oldufunu catım." 
mil&firlere izah ediyordu. 06- Naci, l&lona çekinerek gtrdl 
rllyo1'8UDuz ya, dUğUnde konUIU· ve derhal, belli et.ıneden Nedimi 
lan mevzular, heyecan verici oJ.. aradı. 
maltla beraber pek de eazlpdi. Nedlnıin JM!ftoet'9 yanında & • 
içtimai mevkileri içeri gtrmeJ&. yakta dunıvor, mtltettflfn bal
riae mtı.aa.tt olmıyan plualar da duımm ku1afma eflllp netell bir 
bahgecle topl&DDlll}lar, pencere • tavırla bir eeyler anlatıyor, ka· 
lirden, kapı arallkJarmdaD içe· dm kahkahalarla ,Wflyordu. 
rtalnl g&etliyorlardı. Naci, ....Uen b&hMcllyor'' di-

Tam gece ya.namda, fl'I eahl· ye dtlştlncHl. •'Kadın da lllalll)"Or, 
bl yeaıefiıı hazır olup olmadıfl- inanıyor. Aman yarabbi, gUJtıyor 
m kontrol etmek ttzere mutfap da.. Yan.W, 1en bitlrtbı! Bunun 
gitti. Mutfak yerden tavana Jra· lSnUne ,..,melfvfm. t'ftanmamalr 
dar, hblcli, kaz, ördek ve laln lar. Onun dedlkCMluca lel'MDlln 
knaıtmalarm4an çıkan kokulu biri olduğunu pJamalılar." 
dumanlarla dolUJ'du. iki mu&- Naci aJmnı btJ1arü NlficliD 
mn 8-i, cUpr hat1f meAler w yanma ,.ıdaetı: 

T 

HABER' ön 
Daımi okuyucularına 

bir hizmeti 
Blçllı 

lllaluıaıu , ...... 
•••redeaıtıı ı 

llüefla M7D ......... .. 

lıdlvenlerhl et arama 111n1an. 
JS - Her aevl tlki:ret ve &elek

Jdlr meldaplul, 

Diklıat edilmen lazım 

•••n mühim nolctalar 

* ı.w..e, ı • ......,..... car 
terUea Ublann cıldcllyethlt 
..._. ptt,.eae •etrd. ... 

bu mtııu.ebetle llatbimul ,...... * 
b~ gtlJI netretmelıte oldalua• 
kuponlar maltmdar. 

Talpleth ........... 

Wr teldlde ,......1an ilam
dır. Şlplııe Je1ı ki MJcllreoo 
eelderl adnııller ....... 
tas~. Hekta ... 
naJr19a.cnıertablub,._.......,,....ve•r ...................... 

Haber, ba k11poolan, yalaa .. 
ınlsabaka lçlD delfl, ~ııl ....,Nda 
okuyuculamua köçtlk ,.. n· 
C}llkllllO nlapetlnde btlytlk faydalar 
elde etlcblleeeklerl hlzmetlerl lola 
de lıuDuabUaelerlal kanrllttlr. ....... . .................... ,..... ......,. .. .,........ ....,.. .... ,....,.. ............ . 
,.. ....... lllr tell ...... ...... 
~ .... . 

a......,. ...... -· topb1M ..., ...... _ .. ..... 
da ıllld••••kl•rt .,...., ... •. 
~ ............. .... oo n,_,...... .... e1aı 11w. 
Bö1'e*tala ............... ... .......................... _ .. ...... 
Paraaız n.,,.etlilecelı 

ilan cinaleri 
ı-......_ .. .... 
ı - Nlfaal ..... " ........ 

111.l. 

* Oelecıell .-.p1ar ..... .. ..... ,.... ........... .. 
....,..... se-teıtıeblllr, 

O&lterlleoels remlslere p. ... .......... .. .. ...................... 
tuda .,.. Wr ,eldlde bll
dlrlleeektlr. ..,.. ................. 
...... ...._.sWerll" 
meıdal uw ederlene pal. 

...... " ..... lerl JUll

... Wr sari ı&Mtermelldlr
ler. * ................... ... 
.. .... llellmql seeme-
meelae dlldlat edllmellcllr. * .., ............... ..................... -· ............... ...... k .............. 
1"118 _.erllmelldlrc ........... 

l~ llllatlrlnae bir tanıla - Demfn, ,.emeklere bakmak 
donatlfmlfb. Ortumd•D kemer- l~n mutfağa girmiştim .. diye 18-
le mblmJt blr fıQIJI. bemlyen r.e bqladı. Sizin balık aevdiğinl~ 
kırmı11 yOıltı ahçı kadm Serile 11 bilirim, uts dOlltum. Bfr met.. 

•c:,~• WA~i11111l.-..ı. -----~-f--•·:atm.-.:li 
Naci, lfsmı p.pırdatıp illeri Ha., ha. ha! Enfes bir bahk. Ha. 

bak ne tuhaf bir şev oldu ea· 

8'-A._..._ .... Ati .. ...... 
4 - lı ve ltol al'UDI ._.. ..... 

nl uğqturarak: ~ 
lığı anlatırkerı hat11'1aclmı. Ade-

- Bahlı r&ıts bakayım. Se- ta bir lrU~ hHrlve! Mutfakt,. 
rlfe! dtdl. Nt koku, ne koku! .. 
Bt1tb mutfall b1r loJrmadı yt. yemeklere bakarken, ara bahb 
ytverecettm. Bahk neredeP gelince &llsımı eanm'•tt"ft'l, taır 

Şerife muatantan birine ya.t. o dakikada '1.J Mı~ N~'m qel 
laearak bir Jal kJ.lıdm1 lhtt)'&t- mes nü! .. A. dedi. ahoı Serifev1 
la k&ldnL KAiıt kalkmcs joll· HuUvnnunus hııf" Aınma da.._ 
tlııle maakelenmlt ve haVV4;, aey- ka, d~I mi? Ahm !llerifeyl 8p· 
Un, yeeU alata ya.pnldarlyle ııek! Ne senem şey! 
IOalemnlt munıam bir balık KAmll yanlarına gelmiftl. 
meydana Qlktı. Naci balıfl. ldt- - Kim o sersem! 
ta nef•bıl tutarak, vect lçtw Diye sordu. 
bir müddet HYfeW, Sonn taba· -itte o, Nedim! Mutfafa gl
ta biru daha yü1qarak dudak- dip yemeklere be.kayım demif. 
1armm anamdan Jailaımwn11 
kapı gıcırtıamı andıran bir 1eB 

çıkardı. Bllerfnl keyltle ututtur
du w bir d .. " .... ~, aplattı. 

- Ooo ... Bu ne lhtbulı 6pllt
me ... Orada kimi öpttyomm? 

Bu .. kapmm mumdan re 
liyordu. Kapı aralandı. Nedt
min Jarpü: Adı batı igeri usan· • 
dJ: 

- Kim o öpttlğthı? A.. A •• A •. 

yetinde dllillm. anne! Bu iti kO· 
ld1nden halletmek, bütün lsileri k6 
kOnden tmmak isti)'OrUID. llkba· 
hara kalırsam, Asiler Anadoluyu 
bqtan bap at• verip, bu müthiı 
YIDllJllll eeyrine dllarlar. Halka 
rmk olur. Birçdc klmaeler ailir. 
Coluk çocuk mahvolur gider • 

K65em Sultan ne kadar yalvar 
diyae fayda \reımedi, 

- Cok iyi dütünflyonun! dd 
Adil ,merhametli bir hflldlmdar 
ttıbaasnu böyle himaye eder.. Böy 
le korur. Fakat. ben eenin yerindt 
o1sam. Asileri tedip için. yerimden 
lamddlllnala }ÜIUJD IÖl'Jllml. Bay 
ram papyı ordu Ue Anadoluya 
gönderir, hepsinin hakkından geli 
rim. 

- Yal Baldat meselesi? 
- Onu da. ded.ilim pbi, ilkba 

barda hallederim. 
- Sen benim yerimde olsan 

Blldada lider miydin? 
- Giderdim.~ l 

im .... 
Ve hlkayeaini yeni bqtuı an

tattı. 

- Beni e~lendirdl. "Öptly 
9UD" dlyw. Alık, muhMkak l&J'· 

h()ftu. Serifeyl 6~me bir 
hindivl ~'°''" daha iyi! Benim 
karun var, dedim. OftldUrdtl be-
nl ... 

- Kinı o sisi gWdilren? 
Edebiyat hocası vaktutı. Mt-

silerini Bayram pap veya herhan 
si bir kumandan bastırabilir. Orta 
hk çarçabuk sOkOnet bu!ur. Fakat 
Bafdat meaeleai çok mühimdir. O 
rada Siilik ve Silnnilik gibi iki mo 
bim mezhep çarpışıyor .• Bu ihtill 
fi yalnız kılıç delil. biru da halka 
pterilec:ek iltifat ve teveccOh bal 
leder. 

- Acaba hangi taraf haklıdır? 
sıner Baldadm idaresini kendi el 
lerfne almak istiyorlarmış. snnnı· 

ter de (siz kim oluyommuz? bura 
ı!a vali var .. kadı var .. ) diyorlar 
mJf. 

- o halde IOnnl1er elbette hllE 
'ıdır. 

- Ben de şineri haksıı buluyo 
rum, Fakat.hangi ta!'af haklı olur 
sa olsun,bu ihtiWı ortadan kaldır 
mak gerektir. 

- Bu. Araplar aracımda çok es 
ki bir ihtı Mtır o~u1 ı Kuvvetle. k.ı 
lıç.a ortadan kallanaı 

- Peki ne yapmalı, anne? 

& - Erkell 91..... ....... 

'alda cliDUyordu. 
- Nedimden bü~ 

Ben mutfaırta ynıekJwe baki· 
yordum. Balık, J&'eotbi•I• p. 
pek nefisti ... 

Yum 1aat IUfmda hıihkla 

Nedtm'n hlkl,.mt bGtlln mla· 
'trler ~dl. 

Naci ellerbd ulntf;uru,mchl. 
- Şimdi lsteclilf bdaı &nlflt. 

Jm. Onu •, m~n ıınt•tın· . Bls 
hldisenin lç yllztıııO biliyonm. 
:tiyecekler. 

Naci o kadar m~11unc!u Jd, 
her zamankinden dM bardü 
fazla lçtf. DUIUn halkı da«Jbp 
kl"'••le t!!IMfl"T ,. git° 
Ukten BOnra hemen yattı. ll&ba
ha kadar nluıt """"t uwdu. Ve 
bahk hldllelfnf de unuttu. 

Fakat. bir hafı. ..onra. bir 
• .. ;ı .. ,.n ~"~Pıı cıktp da 

- Bağdada çok namuslu kacb 
ve vali nasbetmeli. Yerliler. Ka 
dmm çok rüşvet aldıltnı. param 
bir hüküm vermedilini 9Öf)ilyor 
!ar. Şiilerle Sünnl!eri birtbirlne dü 
ütenlerden biri de icadı imiı diyor 
ar. HaJk dolruJuk fstiyar. Adalet 
istiyor .. Parasıı it gördürmek isti 
yormuş. Baldada · bence ordu ile 
beraber. hatta ordudan evvel (idi 
1et) göttlnneli. 

Kösem sultan bu bahis kapan 
dıktan IOllr8. Recep metıelesinl • 
çarak: 

- Uç &ün aonra Akdenizıe do· 
nanına çıkıYormuş. öyle mi? 

- Em. anne! dedi Bu daaan 
mayı hattı mümkOnlf yarın t6n 
dermek isterim. Çünldl. Anado 
lu sahillerimiıde konan vurgullla 
n artmq. Siklyetls IYYuka cm 
yor. Her taraftan donanmayı beklr 
yorlamnt. 

- iyi ama. bu donanmanın Ak 
.. cwk ..... V-aldU.kar 

lll1l&IUm odama ""T'l'~ mrada 
mldtlrle kal't!1qtı. Birlikte mtı
dUri,et a4asma gfrdller. 

- Bana bakm, M.v l aal, atı. 
federsbıiz. bu bana ait bfr oeı 
delil, c!~ a.m-., ·-lne ıbe laf" 
l•• 1lmm, vulfem. Slzln ah· 
GI De teVttttffnbıe dair rivayet-
i• dollfl10I'. Bula Fn bir .., 
yok. fakat, rl ~erim, bir mQ. 

tep muallimi oldufunmu ula a" 
nutmaynus. 

Naci bus pbf oldu, nerede i• 
bayıl&Nktı. Eve kaynar su De 
hMfumt1", tepeden brnala an
lar tarafmdAn IOlnılmq bir a• 
dam gibi, bir 1dıtee halinde gitti. 
Sanki herk• kendlatne bakıyor, 
gUtnyordu. 

Yemekte kamı çı1nftı: 
- Neve yem,.~ni her zamaa
(Uitfmı ttat1ftM ~rittf.ı) 

kuJannuyamklar mı? 

- Bizim donanmammn Vaw 
diklilerle ne alış verişi var? Donan 
mamıı bir yere hareket edeceli ar 
rnan, Venedildilerden isin mi ala· 
ealıa? 

- Hayır Fakat dostluk muahe. 
~il var da. Onlan da kırmamak 

\"Uİfemizdir. 

- Ben bu kadar derin dOşflne' 
"*"' .anne! Recıep reilf kaptan pa 
18 emir \WllÔf. Yirmi lektz parç1 
dan ibaret bir donanmanın llç gOrı 
IOIU'8 bOtOn eksikleri tamam'.ana 
calmı ölrendlm. Cuma gün(l Allah 
lmmet edene, biz cuma namama 
kılarken. ctonmwnam11 4la Sarar 
humundan ıec:ı;m .• " ..... ~ 
lec:elt. 

D&dQndl Murat p mniml .. 
enditeli ~. hep memleket 
fşlerfte ...... olmak fsti,aıdla. 
K6lem Sultan bir tilrlO Remp RI 
sta c&tdmtili biberi Glluna .
~ 
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F utbolcü portreleri No,25 1 Kız mektepleri 
Fenerbahçenin gelmış, geç- ~ arasında voleybol 
miş en ideal futbolcusu müsabakaları 

Kv. Llat'.k-rl arasındaki ı·oleyboJ 

IF lhl 
D ı:anıplyona.sma dün de EmlnönU hai-

n f!:=2 I F b h ) l;;e\i salununda devam edildi; Boğaz· 
~ u \ ener a çe lı;-1 Işığa, lı.ız. llluaUlm, Cumhuriyete 

salip gt>ldL 

Maıiy.?tfe ri... Oyun tarzı ve hususiyetleri 
Yazan: Bedri Gürsoy 

I<alcci: (Şekip), Müdafiler: 
(Cafer, Hasan, Kamil), Muavin
ler: (Kadri, Jsnıet, FahırJ, Mu
hacimler: (Bedri, Ömer, Zeki, 
Al.iettin, Sabih). 

Fenerbahçe spor kulübünün 
ibu futbol birinci takımı mütare
ke senelerinde hiç değişmeden 
birçok muvaffakıyetli maçlar 
yapmıştır. Fcnerbahçe klübü 
halka kendisini en ziyade bu de
virlerdeki siirekli galibiyetleriy
le sevdirmiştir. Fenerbahçenin 
bu takımı o zaman o kadar kıli
§e halinde idi ki o devrin gaze
telerinde ve spor mecmualarm
da artık takımın oyuncularmı 

ayrı ayrı yazmak adeti bile kalk
mr~tı. Sadece: ''Fenerbahçe takı
mı her zamanki kadrosunu mu
hafaza. ediyordu." denilirdi. 

İşte ben Fahirle bu devirlerde 
bir arada senelerce top oynadım. 
Timde bir müselles içinde birçok 
~larda beraber çalıı,ıtık, çaba
ladık. 

Kadrköy Sen J özefinde yeti
nen, sonra Fenerbahçeye giren 
bu futbolcu arkada.5, şimdiye ka
dar tanıdığım sporculann içinJe 
en ziyade disiplin dahiliı.de çalı
şan, muntazam ve esaslı bir şe
kilde, sporun tam gayesi uğrun
da. emek sarf eden kıymetli bir 
şahsiyettir. 

Bir futbolcuya lizını olan bü
tün meziyetleri kendisinde top
lıyan Fahir, sporunu mükemmel 
bir sutttte yaparken, diğer ta
raftan tahsilini de biran olsun 
ihmal etmemiş, biroe, parlak 
ve tam manasiyle ideal bir spor
cu örneği olmuştur . . 

Fahir bugün Üniversite, Fcn
Fa.kültesi Dekanı, aynı fakülte
nin de ordinaryüs profesörlerin· 
dendir. İşte sporcu ve 9..lim. Spor 
ile beraber tahsilini yürütemi· 
yenlere ne güzel bir ders ve ör
nek değil mi? 

iki gibi yutmuyorsun? Neden bu 
kadar d.:.c:ü..ıcelisin? Sevgilileri· 
ni mi düşünüyorsun?. ~erife 
kahpesi mi seni böyle sarartı • 
yor? Ben her şeyi biliyorum, ka
fir! İyi ki dostlar gözlerimi aç. 
tılar. Ah ... Seni vahşi seni! 

Ve ı;ıırak diye kocasının sağ 
yanağını tokatladı. 

Naci sofradan fırladı. Bastığı 
yeri görmüyordu. Şapkasız, pal· 
tosuz doğru Nedimin cvi:ıc koş
tu: 

- ~Iüfteri, diye haykırdı. Ne
den üstüme çamur sıçratarak be
ni rezil ettin? Neden henim hak" 
kunda u iftirayı r!kardm? 

- ~angi iftira? Nc<l ı bah
sediyorsun? 

- Benim Şerifeyi öptüğüm -
den bahscd~r .... dedikodu yapan 
kim ? Sen değil misin? Söyle ba
kayım,, sen değil misin? 

Nedim ciddileşti: 
- Allah beni kahretsin! Şu 

dakika gözlerim kör olsun, eğer 
sana dair bir kelime söyledimse ! 
Evsiz, yersiz, yurtsuz kalaymı. 

Küçük, kemikli, zayıf bir yüz, 
geniş bir alın, her a~ zeka kıvıl
cımları saçan parlak iki göz. U· 
zun bir boy, zayıf, lakin sırım 
gibi sağlam, işlek, elastiki bir 
vücut. 

Kibirsiz, çok iyi kalbli, mert, 
uysal bir arkadaş. 

lşte Fahirin tipi ve mizacı. 

.. - F enerbshç"ll Fnhfr 

Ben Fahir ile çok rahat futbol 
oynardım. O, benim, ben, onun 
oyununu ezber etmiştik. Arkam· 
da, her fırsatta beni besleyen, 
seri, görfüderi yer inde, teknilC, 
iyi yer tutan, iyi pas veren, ve

receği pas zamanını bilen ve kar· 
ıµ.smdakine belli etmiyen, şim

şek gibi demnrke olan mahir bir 
muavin olduğu içindir ki ben 
maçlarda hiç rorluk çelanezdim. 

Nefesi, mukavemeti, kafa vu
nışlan, bilhassa zamanında. ai
çıklara mükemmel ileri pasları 

mükemmeldir. Enerjik, fedak8.r 
bir oyun tarzı vardır. Vücut ve 
ayak çalımları yerindedir. Sporu 
ve aile terbiyesi son derecededir. 
Bu kadar sene beraber futbol oy. 
nadık, bir kere olsun, Fahirin; 
ne bir tekme vurduğunu, oyun· 
larda münakaşa çıkardığmt, ha;. 
kemlere itiraz ettiğini görme. 
elim. 

Fahir, sporwı hakiki ve tam 
yolunu bizlere canlı bir örııelt 

olarak gösteren çok değerli, hiç 
birimizin ve bilhassa klübü olan 
Fenerbahçenin unutamıyacağı, 

(unutmamasmm lazmı geldiği!). 
ideal bir futbolcumuzdur. 

BEDRi GVRSOY, 

VAK 1 T 
GAZETESi 

Bir müddcttenbcıi tertip et. 
tiği ve gördüğü rağbet yüzün. 
den on defa tekrarladığı kupon
lar sayesinde okuyucularına de. 
ğerli birer kütüphane kazandır. 
mıştır. 

VAKiT gazetesi 
Büyük bir alaka ile karşıla. 

nan bu hizmetine yine okuyu
cularını memnun edecek yeni bir 
şekil vererek tekrar c?e\·ama 
karar vermiş, on birinci defa 
olarak hazırladığı kuponları neş
retmiye b~lamıştlr. 

Mu<ıabaka1a.nn tafıolliltı 

cetlrnllnl aşafııla vf'rlyuruz: 
GUnUn ilk maçı kız muallim mek· 

lebl ile Cumhuriyet kız lisesi ara.em· 
<1a Jdi. Takımlar sahaya §Öyle dizil· 
mJ§lerdi: 

Cumhuriyet: Nihal (k), Bldar, Hay 
rüıuııaa, Semahat, Belkl.s, KAnlye. 
Kız muaıum mektebi: .Melahat (k) 

Haynye, Nevzat, Meliha, Hayriye, 
Nerlman.. 
Kız mualllmln servıa &tı§lle ilk sete 

bıı.§lanmı§ ve mllatakbel öğretmenler 
arka arkaya sayı kazanmıı.ğa b&§la· 
Dll§la.rdır. Akabinde CumhuriyeUiler 
aayılan dörde çıkarmışlarsa da kız 
Muallim tekrar hft.kim.iyeti ele nlmı§ 
ve birinci seti I:H ile bltlrmişUr. 

İklılci set baştan sona kadar heye· 
canla geçmiştir. Cumhurlyetlller Se· 
nıahatin güzel kurt.anşlan ve Nihnlle, 
KA.nlyenin servis atışlarile lkincl seti 
kazaıımağa. muva!!ak oldular. 115·9 

:OçüncU aet başladığı zaman her iki 
ta.rat ta heyecanla oynuyor ve bu se· 
bebten dolayı oyunun anlan tatsız bir 
şekilde devam etlikten sonra ,ene he· 
yecanlı bir §ekil almış ve neticede 
rakiplerine nazaran çok güzel ve bil· 
g1ll oyun çıkaran Kızmualllm mektebi 
Uı;llncU seti de 15·12 ile alarak ilk 
müsabakanın galibi olmak eere!ine 
nail olmuştur. Kız Muallim mektebi 
bugüıı çok gllzel oyunu aayeııinde ga.· 
liblyeti hak elmi§tir. Kaptanları Jde· 
IAha.t ile kUçUk Hayriye harikulade 
bir oyun çık&rml§lardır • 

Cumhuriyetten Nihal, Semahat, KL 
niye bermutat iyi oyııa.mı§lardır. 

Günün il<lncl mU.sabakası Boğaziçi 
ne ~Ik ara.smda ldl. Hakem Saminin 
ld&reslndeld bu maça takımlar ll.§ağı· 
dıald ktı.drola.rlle çıkmışlardı: Boğaziçi 
1'll1lter (k), Handan, Lamia, Handan, 
QoJ:mu. Rebia, 

l§ık: Nuruclhan (k), Zlzl, Zekiye, 
Nesime, Hilkat, Saliha, 

tık aete ~ık 11.scBinln ııervl.s &tı§lle 
bqla.nmış neticeyi Boğazi~l 115-f le 
~lardır. 1kıncl set tatsız ve Bo· 
tazfçlnin kaU hA.klmtyetı altında geç
ııdf ve Boğazt~lller bu aetl de 115·3 ile 
Jalzanmışlardır. 

Puan cedveli 
Jl'.relıküy s s 6 
Bıs Öğretmen 3 2 1 G 
t.1anbul llsetıl 2 2 ' Çamlıca 2 2 4 

Çmnhurlyct s 1 2 •1 
Boğarlçl 3 1 2 4 

lJık 3 2 2 
lnönl1 1 1 2 
Şaııdllli 2 ı 2 
§IJU Terakki 2 2 2 

Edirnede kır 
koşuları-

Edlrne, (Htaual) - Beden Terbi
yesi umum mUdilrlilğünUn tertip etti· 
ği kır koJularmdan 5000 metrelik 
(Mukaç) koşusunun lklzıcl kısmı bu· 
gün saat 10 da yapıldı. 
Koşu halkevlnde başladı ve Yıkık -

Taşlık - Ayşekadın - İstanbul yo· 
lu - Saraçlar caddesl ve Abacılar 
ba§mı takiben gene Halkevinde bltU. 

Muhitte ve bilhassa. gençlik am· 
ıımda. büyUUk bir alAka llt: ta.kip edi· 
len bu koşuda blrincillğl (17,12 dald
kada) Nihat, ikinciliği 17,13 dakika· 
da .Mehmet, UçUncU!UğU Sabri ve dör· 
düncuıugıı de KAmll kazandı. 

Bu koşulıır her hafta devam ede
cektir. Aynca ayın 27 sinde yıı.pıla· 

cak ola.n Atatürk ko§Ularına da ha· 
zırlanılmrut tadır. 

111 ıı ıııı Şehir Tiyatrosu 

l llıı:nlllı r .. .,~~~I;t:F~" 
E. Sadi T ek Tiya trosu 

Bu ge-ce. &akırkoy J:lllltlyadl, yarın 

geC"e Ü•küdar llıllc Slnemalıırmda 

"F.ŞBER.. 

sarny fa.<ılı ,.e (ÇAPKDi K IZ) 
\'od\'11 (S) l 'nde 

Nedimin samimiyeti şüpheye 

mahal brralonryordu. İftirayı çr 
karanın o olmadığı belli idi. 

Bu kuponları siz 
mutlaka toplayınız 

r··--~-----, de Çocuk Hf'ktm! 

"Peki amma, kim olabilir?" 
diye göğsünü yunıruklıyara.k 

dilşünUyor, dilşüniiyor, "O değil, 
nmma kjm?" 

(Tafsilat "V AKIT" da) 

Ahmet Akkoyunl u 
raıunm, fallmhane Palu No • 
Puıı.rdan muda bergUn eaat te 

ten ıonra. Telefon 40127 

• 

Artık hediyelerinizi inUhnptn. tered· ı 

dUde mahal kalmamıştır. ÇUnkU. 

O MEGA 
s:ıatıerloin yeni çeşitleri geldi. 

Genel Acentalığı: 
İstanbul Kutlu han. ~o. l/'4. 
Bilyilk mağazalarda. satılır. 
Taşra !;in acenta ııranıyor. 

BORSA 
23 BlRL'iClKANUN - 1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florlzı 

100 Rayl:mark 

100 Belga 
100 Drahmi 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 
100 Zloti 

100 Peng~ 

100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
İsveç kronu 

kapanı, 

0.2.4 
132.20 

29.6875 

0.9973 
J.6225 

12.9373 

26.53215 
0.62:5 
S.17:5 

St.1375 
31.0050 

Esham ve Tabvll&t 
Ergani 19.76 

19.lS Stvas • Erzurum G 

24.12.940 25.12.940 
8.08 Ajana 
8.18 Hafif 

p rogram 
8.U Yemek 

Llııte!ıl 
12.SS Türkçe 

plAklar 
12.50 Ajaruı 
ıs.os Türkçe 

p!Aklar 
l S.20 Karı!Jık 

program 
18.0S Cazband 
18.SO Konuşma 
18.45 Çif~lnln 

Sa.ntl 
19.00 Kemanla 

devrlilem 
19.SO Aja ns 
19.15 Fa-,ıI ht'lyetl 
20.15 Radyo 

p7.eteel 
20.15 Küme 

Heyeti 
21.SO Ronuşmn 
22.SO Aj:ıns 

8.0S Ajanı 
8.18 Hatif 

p rogram 
8.45 Yem('k 

LlstMl 
12.83 Şarkılar 
L'l.50 Ajans 
lS.03 Türklller 
lS.20 Orke!l'tra 
18.03 Oda 

Mu.slktsl 
18.SO Konu,ma 
1U5 Çocuk 884tl 
J0.15 Çocukla r 

tçln mU7.lk 
19.SO Ajans 
19.45 FMd beydi 
20.15 Radyo 

Gazeteal 
20.f:S Geçlt 

konseri 
21.10 Konu,ma 
21.25 Şa.rkılar 
21.45 Bando 
22.SO AJan" 
22.4.5 Cazband 

ilan 
İstanbul ticareti sicil bilrosunun 

1247 numarasile tescilen 15. 5. 940 
tarihinde Erzincanh Ahmet Ku
latla tesis ve muahharan Ali K~
luyu teşrik eltib1rniz Ali ekber 
Tcbrizi - Ahmet l{ula.t Anadolu 
ticarethanesi kollektif şirketini İs
tanbul beşinci Noterliğinden 
13336/801 numarasile musaddak 
mukavelename mucibince ikn.lcten 
fcsh ettik. 

Münfesih şirketin hesabatı umu. 
miycsi ve hesabı carileri intaç ve 
hesabatm ziri sabık şerikler cani
binden tasdikan imza edilerek he
sabı ka.t'inin hululil ilzcrlne sabık 
şerikler uyckrl'ğc>rinin zimnıc>t vo 
matlüplannr ibra etmek ve tekmil 
hukuk ve yecaibi bana raci olmnk 
F.artile 7-12-940 tarihinden iti· 
baren bana de,·ir \'e temlik eyle· 
dikleri ye tevfikatı rabbnniyeye 
müsteniden ve münferiden ifayı 
vezaif ve vccaibo de,·am etmekte 
bulunduğum iliın olunur. 

Sirkecide \'rzir iskelesi cadde
!ılnde 162/6 numaralı Anadolu ti-
carethanesi sa.bibi: ( 15334) 

Alil'kbcr TehrizJ 

ı ŞiRKETi· HAYRiYEOEN: ... 

DiK T . 
Ahval dolayısile kara nakil vaaıtalnnnın a7.lığını &ozonunde 'W~ 

Şirketi Hayriyece saym balkın t.stlralıatını temin ve yolculukJarını te 
ş ve 

içln kış tart!eslnde Bebek, Amavutköy, Kuruçeşme, Ortaköy, Beştkta il' 
Köprü arasında azlmct ve avdet seferleri olarak 4::! postasının tcrtiP eil 
dlğ'I IHl.n olunur. 

Sayın yolcular bu seferleri muhtevi husust tıı.rUeyl yultard:ı yaz 
1
' 

iSkele gi~elertnden meccanen alabillrler. 

............... imi . .. mll~~ 

# a 

FOSFARSO 
En Ulrlııcl 

Kan, .Kuvvet va . ıştiha Şurubudur 
ller ccı.:ıııooe bulunur. 

~--------------------------------------------~--____.., .... 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğündeıı: 

tşletnıe ilı,tlyacı lçın açık eksiltme usulile st>kiz kalem muht ı ( 1'' 

matbua baııtırılacnktır. Muhammen bedeli (1400) lira muvaltkat t 1 

(105) liradır. 1halcs1 6·1·9U tarihine rnsUıyan pazurteııl gtıoU IL!tıt l 1 , 
lata rıhtımındaki umum mUdürllik blnruunda toplanacak 88 tma1ma Ji 

1 

nuuca yapılacaktır. Xilm11nelcrll'\ ııartnaıne hergıln sozU gecen koıulB> 
görülebilir. (11965) 

Bronşitıere KATRANHAKKI EKREM 
lstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 

ıcıl"1' 
Posta çantası lmallnde kullanılmak Uzere MOO metre bezin atıIJl.I 5 dl 

zart usullle eksiltmeye konulmu§tur. Ekslltmc 27.12.940 cuma ııaat 15~~,,re' 
BUyUkpo.stahane blnaaı kar§ıl!lllda Valdt>haoı ikinci katta 23 No. da ı.-o

miz umumi depo muhaslpliğ"I odıı.smda toplanacak mUdUr!Uk nınn eatıtllbtP' 
mJııyonunda yapılacaktır. Beher metre.!! muhammen bedeli 195 kUı1l~ ~ 
ıılnin 9750 Ura. muvakkat teminat 731 lira 25 kuru_ştur. Tnllplerin ol~ 
fennl ve idaı1 şartnamelerin! g!Srmek ve muvakkat teminatlarını yıı ıe\'f· 
üzere BUyUk Postahane binası birinci katta ldart kalem binalar ve rtııt' 
znn kısmına, eksiltme ııa.atlnden bir saat evveline kadar 2490 No. il 8 elf!j 
ma, ekıılltme ve ihale kanununun tarıratına g!Sre hazırlamalan ıA.ıtllll r;'J' 
mektup1annı 940 senesi ıçtn muteber ticaret ve sanayi odruıı vesika.51

• ~·· 
vakkat teminat makbuzu ve teklif mektubunu havi olarak BUyül< po9 ~., 
ne birinci katta idarl muavinlik odıuıında bulunan almı satım koı:ııi' 
b&§kanlığ'uıa No. lı makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (11737>. 

lstanbül Bel9d ıYe_•ı 
ı ı a n ı a r · ı ' · 

~ • ,. ll .... ""' -~ 

rt' 
Taksım belediye gazino.sunıin ikinci katındaki 6 oda ve ı aaıon peıı~sD 

lerhıe perde ynptınlmıısı lşl açık ekııiltmeyc konulmuştur. Ke,I! ııedel~t ~ 
lira 64 kuruş ve ilk teminatı 109 lira. 1'15 kuruştur. Keşi! ve ı:artna.ınc zn p' 
muamela.t mUdUrlilğü kaleminde görülecektir. !hale 27·12·940 cumıı gl1ll!e>" 
at 14 te dalmt encUmende yapılacaktır. Tuliplerln llk teminat maJ<b°' tJJ 
mektupları, ihale tarihinden 8 gün evvel fen işleri mUdUr!Uğline ınUr&cŞJ ~ 
alacakları fennt ehliyet ve 940 yılma alt ticaret odası ve.slkalarile ihale~ 
muayyen saatte da.lmt encümende bulunmalan. (11741). 

Tahmin 
bedell 
600.80 

1020.00 

~ ~ :ı(o 

1lk . 
teminat il' 

Karaağaç mUessesatı tçln almnca.k 13 kalem teınfll' 45.06 

malzemesi. cııt 

Karaağaç mUesscsatı tçln tabettınlecek soOO 76.50 
et aevk pusulasL e.f"' 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlktarlan yukarda yazılı işler a'Jf' 
1
ug0 

açık eksiltmeye konulmuıtur. Şart.nameleri zabıt ve muamela.t roUdllr ()D. 

kaleminde görülebilir. İhale 6·1·941 pazarteııi gUnU saat 14 te dalaıl cnc~-ılf 
dil yapılacaktır. Taliplerin ill< teminat makbuz veya mektuplan ve 9IO )eli· 

na alt ticaret odası veslknlarlle lh:ıle gUnU muayyen saatte dıı!mt oncUIJl 
de bulunmaları. (119G9) 

llısanbuJ Levazım amirliğinden verilen L harıci askerı kıtaah i lanları 
ı0· 

225.000 kilo bulgud alınacaktır. Açık eksiltmesi 30-12-940 pazart~ 
nU saat 15 te Niğdede askeri satınalma. kqgusyonunda yapıJa.caktır· 'l' ııJ 
bedeli 33.750 lira ilk teminatı 2521 llradır. Taliplerin belli vakitte 1toıni!Yo 
gelmeleri. (1616) (11656) 

;/. .. ;/. ooO t~ 
Beher kilo.suna tahmin edilen fiyatı 6 lmruş 25 santim olan S ııJI 

arpa pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı hergUn Ankara.da LV. ~rft 
satmaıma koml.syonunda yapılacaktır. 300 tondan aşağı olmamak Q%ere ı.r 
ayn taliplere de ihale edll~blllr. Arpalar dökUm halinde Ankara ve c1"1lr ~ 
t.a.!yonlarda teslim ~lmır. 3000 ton için katı teminat 21,250 lira v• so~dıı'I 
için katı temlnat 2813 llradır. Evsaf ve şartnamesi 960 kuruşa. koaıı.ııyo rJ' 
alınır. Tıı.Uplerin bergUn Allkarada Lv. ft.mlrllği satınalma komisyonull8 

melen. (1572) (11406) 

"' q. ~ 
tıı1• 

Aşağıda yazılı me,·addın kapalı zartla eksiltmeleri hizala.rmda yazılı g11n, saat ve mahallerdeki asıcert ;_ı, 
alma komis:,•onlarmda yapılacaktır. Taliplerin kanun1 veslka.lartıe teklif meıctuplarmı alt olduğu komJsyon.a 
saatinden bir snııt e\-VCI vermeleri. Şartnameleri koınl.syonlarmda görUJUr. (1612) (11652) 

C!ı:ı.'fl mlkta.n tutan teminatı ihale gUnU saati ve mahalli 
llm lira 

Tevhit ııemcrl adet '00 15.000 1125 26·12·940 15 Mcrzi!on 
Odun ton 1000 15000 1125 ' 25-12-940 11 Çanakkale 
Bina tn§am ve ctUv i§l 25.457.90 1909.35 30-12·940 11 Konya Lv. A.ınlrl!ğl 
Mercimek ton ' 60 16.800 1260 3.!>-12-940 ıo.30 Edirne Havsa. 
Nohut ton 70 H.000 1050 80·12·940 11.SO .. .. 
Zeytinyağı ton :tı 7.810 386 30·12·940 H .. " Kuru fasulye ton 97 29.100 :.!1~3 ıın.ı~·940 15 

,,. .. .. 


