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H O S E Y i _N C A H i T YA l Ç 1 N 
''HABER,, tahrir 

ailesine şeref verdi 
Catadın yazılarını 

1 Berg 
ı il : er lı am,, 
! ıftı altında 
f ~ tunlarımız a · 
1 laca sıaız ı 

nu··rı ~in ' ı.ı, ~iiksek kıymetini ifa.do 
tacı ~dını zikretme!• kii.fi olan n~. 
bel"' Us" in OalıJt Yslı:m'm '·Ba
ıı11 ailesine katılmış bulunduğu. 
'e\1:~~cnlıı.nmıza mlijdelerktn 
'-kı ~ .. ıuzf ,.e bahtiynrhğımııı 

'Yaınıyoruz. 

hıı~ı..ı.ı~'llculanmız tahrir ai1e.mİ7:e ~"rC'f wrrn Cst:ıdrn k~kln zPl;İl 
~ebı o~e.n,~·le ls:ıbctli muhakemc~lndco gcç"'n günün ı.lya!-i, içtima.it 

\ Utün huclisclerindcn bir kısmmı bugünden itibaren her gün 

~ , ., ., , 111111 , 11 .,., 11 ,.,".,., _

1
.~::n!~:a~~~l~~:.ltmda ga.. 

:JI Büyiik Vst.adın ı:e!k&sı ka· 
~ a,Aşam: · kadar kc ... kln kalemiyle tıütunlan. 
ııı.. ~ mıza teYcll edilmiş olan bu yanla-

~ 
- n olruyucularnnız ~üpbesh; ki •· 

r O P d 
brrsnlıkla bekll:rccckler n kendL a an a Ya lerlnc her te.;ıt fikir sahumda 
bir ziyafet t kil ettltfnl görecek. 

Q , ferdir. 

a 1 r Hü~yin Cahlt Y&lçm'm yazıla-
rına bugün bu müjdl'yle beraber 

\ 
b&§Jsmr'I bulunmak da. bizim i~ln 

"-....._.....,, _________ ayn bir bahtiyarlıktır. 

''G ------------" 
8 ranitler ,, gibi sağiam 
b' rtıılyon asker çıkaran, 
,~tılerce tayyaresi olduğu 

'i enen bir devlete Al
'1\an d · ıı Yanın yar ım etmesı 

~e n J a :ı 1 m sr e 1 ~; n ? 

' Yazan: 
•e11n ablt aıçıa 
/t iç şüphesiz ki propagan. 

bit t danın da oldukça eski 
~a~ih.i vardır. Fakat hiçbir 
)et ~e Ş•mdiki kadar ehemmi. 
teaitıd sbetmemiş ve devlet ida. 
alltıdae bir yer tutmamıştır. 
~a~~ıı ~eknik sahasındaki te. 

ı.ı. C erın de büyük bir rolü ol· 
'1-ıı~aıı aıete, sinema ve radyo ol. 
~~alld devirlerde tabiidir ki pro-
-lır anın rolü pek mahdut 

~a~ 
'ııadarı an~mızda propaganda ol· 
~1~ bit hukOmet etmek imkan. 
~"net hale girmiş gibidir. Hü

'd%r efk~rıumumiyeye istinat 
ltti.,i ~a bu efkA.rıumumiyeyi 
~\td1~ IÇin propagandaya lüzum 
u'~taıi; r.~kat bir memlekette 
~ ~tat/1~k varsa o memlekette 
•. ~ht·· r Uk bir zarurettir. Bu 
'e " Otf"k 
0 ~at" u nekadar tam, sıkı 
~·~il.da 1 otursa propagandanın, 
ıt oı~ fanı, hudutsuz ve ma. 

~ ~aa ası icap eder. 
~Ô~Orı jafifı propagandayı top· 
i~.l'rı et ena görmeğe ve mah. 
~eı .tara tneite imkan yoktur. O 
ı/'.lebi/1 keskin bir silAha ben-
ı~~e h~· Fenalık ettiLi gibi 

il) top ıznıet ettiği de vardır. 
"~ıtıdaganda en çok harp za. 
~~ titıııjıı. catışıyor. Bann ince 
~1 ~illa fekiller alarak, tıpkı es· 
~1~1"rıa.I( ~l!lrda kale duvarlarını 
~tt~ ı~~crın toprak altındrm ka. 
~ ıtı ~1trılar gibi, bir memle-
~lll~tllaııeviyatını havaya u. 

'tt ,rop a sebeb oluyor. 
ti/ııllli~ndaya öyle tarzlar 
)ıt ~a~i ır .ki onu bıızan objek· 
tıı t 't~atın bir ifadesinden a. 
~ttır. }'e imk!n pek kalma-

top 
~tııtrı't~n_d~ya kar;ı kendimizi 
oı~~~'~d' •çın en birinci sillhı
t'ıı ıfiı •. e!1kıl ve muhakememiz 
b~, ~a.~ ılhassa harp ve buh. 
~1~ b1.ıılıarııe.rında hiçbir haberi 
~~dır, Nt.ıp benimsememek l~
~--11' blı"ı 8 duyarsak, ne okur. 
ttt'~l'rıe •rı •vvelce akıl ve mu
~lıtı~I! dUll~cclnden geçirmeli, 

~'1(-:t.ınnıeli, doğru olup 
1 hakkında esaslı bir 

<Oe.-amr ' thtcOd&) 

Amerikanın 

gizh silahla
rından biri 

Speri 
_ nişan aleti 
Yeni bombardıman 

tayyareıerlyle 
lnglltereJe 

. verlllJOr 

Nevyark, 2! ( A.A.) - Birle. 
şik Amerikanın hava kuvvetleri 
hesabına sipariş edilip Sandie. 
go'da. inşası biten dört motörlü 
24 bombardıman tayyaresi BU.. 
yük Brita.nyaya teslim edilmiş
tir. İngiltere bu tayyarelerin il. 
kini cwnartesi gtinü teselli.im et. 
miştir. . 

Amerika orduları b~kuman. 
danlığı, bombardıman tayyare
lerine mahsus olup mahrem 
tutulan "Sperrey" nişan aletinin 
de İngiltereye verilmesine müsa. 
ade etmiştir. 

Bunu bildiren Amerika genel 
kurmay başkanı general Mars
hal meşhur "uçan kalelerden" 
den yirinisinin de. !ngiltereye 
verilmesi hakkmda müzakereler 
ceryan tmekte olduğunu söyle. 
miştir. 

MACARiSTAN 
TABii 

VAZiFESiNi 
TEKRAR 

ELE ALMIŞ 
Eomanyaına a . 

lltlbakı pek yüm 
addediliyor 

( \' M1IJ 1 iiDcti.de) 
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Veni alınan idar ve 
iktısadi te 

Gıda maddeleri 
satışı sıkı bir 

kontrole alınacak 
Ticaret VekAletlnde iaşe Umum 
mldlrHlll teşkili bakkıadakl 

bazırlıklar bitmek ızere 

Yeni kanun layihaları bu hafta 
içinde ıneclise verilecek 

Ev ve apartımanların pasif korunması ıçın 
yeni kararlar verildi 

• 
• 

Ankara. 22 - Vekiller Heyeti 
dün öğleden sonra. Başvekllet bL 
naımıda, Başvekil Dr. Refik Say. 

leftir. Sığmak masrafları ev sa -
hibin~ aittir, Şahsi teçhizat bedel. 
leri tutan mahalle ve sokaklarda... 
ki bina. sahlplerinden bina vergile
ri nispetbıde alnıacak parayla 
karşılanır.,, 

Amanıtluğun sarp dağlarmda bir ftnt~·mı taarnıın. •• 

'

da.mm reisliğinde toplanmış, ışık· 
lan !Öndtirme ve karartma. işleri 
gibi bazı idari ve iktisa.dt tedbir. 
!er üzerinde görilşmelerde bulun. 
mugtur. 

İcr& Vekilleri Heyeti, hava taar
ruzla.rma karşı pasif korunma. ni· 
za.mnamesinin 22 ve 98 inci mad. 
delerine bazı hükümler ilA.vesi 
hakkmda. ha.zırlanmış bulunan nL 
zamnameyi kabul etmiştir. Bu hü
kümler ,u ~lde hulA.ea. edilebi· 
lir: 

"Ev ve hava. korunma. Amiri, 
birkaç aile oturan ev veya apa.rtı. 
m&nlarda. nizamnameler dayanan 
talimatnamelere göre alm.a.cak btL 
tlln korunma. tedbir ve tertipleri 
için lüzumlu olan parayı ev veya 
apartımanlarda oturanlara. işgal 
ettikleri kısmın icar bedelleri nis
petinde tevzi etmek sureti ile te
darik eder, Bir binada yalnız otu. 
ran aile o bma. için yapılacak ko. 
runma. masrafmr ödemekle mükel· 

Libyada bir 
hava harbi 
15 İngiliz avcısı 
60 itaigan 

Diğer ta.raftan Millf Korunma 
Kanununda yapılacak tadil!tla 
her ttirlö. gıda. maddelerinin alım 
ve satımında sıkı bir kontrol te· 
mini için yapılan hazırlıklar da 
bitmek üzeredir. Yeni proje bu • 

(Devamı 4. üncUdo) 

,Fon Papen 
Sof yada 

Sofya, 22 (A. A.) - Ankaraya 
dönmekte o1an Fon Papen diln 
öğleden sonra Sofyaya gelmiştir. 
Za.nnedildiğine göre, Km! Boris 
tara!mdan kabul edilecektir. 

istanbulun karanlıkta 
geçirdiği ilk gece 

Umumi ışıkların söndürülmesi işi 
muvaftakiyetle tatbik edildi 

Dün akpnıdan itibaren bUtUn Şehirdeki bUtUn dcvair gibi adliye 
yurtta ıııık karartma. nizamnamesinin dairesi de ışıklarını maskeleml§, ko· 
tatbikine baglanml§, kara ve deniz na· ridorlara mavi ampuller ve mahkeme 
kil vasıtalarmm nehir dahilindeki bl· salonlarına mavi ve alyah perdeler 
na, dUkk!n ve mUess~elerin dış ten· konmu§tur. Böylece geç vakte "kadar 
viratıarı aöndürUlmüş ve geceleri a· suren muhal:emelerln, maskelenmi§ 
çık bulunan dUkkA.nlarm sokağa ba· salonlarda g6rUlmcsl temin edilm1n· 
kan kıaımları maakelennıl4tir. tir. 

Tramvaylann içinde yalnız iki ma.· Resmi dairelerin bugünden itibaren 
vi llmba yakılmıı. otomobillerde yal· saat 16,5 da tatil edilmelerine karar 
nu: ön taratlarmda maskelenmiş Ud verılmiştir. Memurlar, sabahlan 8,5 
lAmba ya.karak seter yapml§lardır. da vazıte bn§ına geleceklerdir. • ı Biltün memleket dahilinde halk a v c l s l l e vaziyeti gayet tabil kar§ılamı§ ve ted· 
bir her yerde büyük bir intizamla tat-

ç a, p l ş t l blk edilmiş. halk sUk!lnetle vazifesini 

E\·l"r ve \'8purlar 
Evleriı. ay sonuna kadar maske· 

lenmcsinc müsaade olunduğ\J halde, 
birçok kimseler iç ışıklan dUn a~am· 
dan itibaren gizlemeye baflamıştır. yapmıştır. 

ıo itaıyaa tayyaresi ------
dlıtı iaglllzlerden 1JiAkar: 

biç kayıp yok Cep feneri 
[ ŞIKLARIN ma.c;kelenmesi. 

Vapurlann sefer esnasında. projck· 
tör yakmalnrma müsaade verllcliğin· 
den vapurlar hava karardıktan sonra 
eski programlan mucibince i§lemi§• 
!erdir. Ancak projektörler fasılalı §e• 
kilde ve li.ızum görUldL"çc yakılacak 
tır. 

Denizdeki kUçtik merakip hava ka· 
rardıktan sonra işllyemiyccek, b:ılık· 

çılar da balığa çıkamıyacaklardır. 
Geceleri nakil vıı.sıtalarmın her 

(DcvllDll 4 Uncude) 

EN SON 
DAKiKA 

italyanl r 
Göriceyi 
tahliye· 

ti 
Atfnıı, 22 CA. A.) - ltalyanlar 

Göıice'yi tabliye etmişlerdir. 

İtalyan bozgunu 
devam ediyo~ 
Göricenin 
Şark 

mahalleleri 
işgal olundu 

Yunanlılar büyük çapta 
15 top, yüzlerce mitral
yöz ve birçok harp mal-

zemesi aldılar 

50 italyan 
subayı 

azledildi 
Ergerı ile Şarki 

Arnavutluk 
arasında münakale 

1 kesll~1~1 ~~~!> 

Kahire. 22 (A. A.) - Hava. u
mumi kara.rga.hmm dün akşamki 
tebliğine göre Libya Uzerinde.ki 
muharebede 10 İtalyan tayyaresi 
dllşUrülmtiııtUr. Muharebede 15 İn. 
giliz avcı tayyaresi 60 İtalyan av. 
cısı ile çarpışmış, İngilizler bir tek 
tayyare kaybetmemişlerdir. 

ne bilfiil ba'.:ilaod.L Dün ls. 
tanbul okaklan ilk karanlık ı;erc
!lini ~<'çirdi. Görüldü ki: Nakil 
,·asrtala.rmm bu karanlıkta -;efer 
edebilmeleri güçle~tl , .e bu güı:· 
tük, el elektrik fenerlt>rinln sağa 
<iola gezdirllm~i ,.e bilhas"ll 50. 
förlerin gözlerine tutulmaslle bir 
kat daha arttı. 

l ,· ı. ~ . i'.. , 

Diğer taraftan, İngiliz tayyare
leri Bardiya ve Tobruk'u bombar
dıman etmişlerdir. 

Tirana ve Draça karşı yeni bir 
hücum yapılmış, Tirana.da. ta.yyare 
meydanında bir yangın c;ıkm~. bir 
hangar tahrip edilmiştir. 

Draçta lima.n tesisatı ve depo. 
!ara isabet vardır. 

İlk i5 olarak maskelenmr.miş rep 
feneri kullanmanın Y<' maskelen. 
miş, ma!>l'.<elcnmt-ml buluMun cep 
fenerlerinin etrafa dolsstınlması 
~lddetlc menedilmelidir. ~ 

*** 

Anketimizin verdiği netice : 
Kontrolsüz mücadele 

mümkün değildir 
Mllll korunma lranuaanao tadiline 

glrlldlll buglnlerd.e 
toplanan ltklrlerl bulAsa ediyoruz 

(Yamı ' iiDdide) 

;/(.adi sef etiH te/sici 
-. .-Zz:wa,...-, ~ - ......... ~ ... ıaw:I 

TORK. BULOAB iYİ BO ŞULUK 
MtlNASEBETLERİ 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 
B tR Sofya. t<'lgnıfı Trakya 

budmlunda yolunu ~asını.. 

ral< Bulgar arazisine ginnl:ı olan 
iki ]'ürk nsl•<'rinln iki millet ara. 
smdnki I~ i komşuluk münnscbt't
lcrl dolayıslylo serbe t bırakıldı· 
ğını bildirdi. Alelade 7.amanlar için 
pek tabii görillecek olan bu h!i.d.ise 
bilhn<1sa. Balkanların ve A nupa... 
nm umumi ,-a1.iyetl içinde haki. 

katen dikkate dcğ~r bir mahiyet 
alıyor. Bu itibarla ki bu hidlse 
Balkanlarda ıımlh için kundak~ılık 
rolüne bazırlandığın<lan babı.celi • 
len Bulıı;ar dostlamnıznı her tUr
lli tahriklere karsı mu\'azenelerlni 

muhnfoza. etmekte ohh.Uuarı ka.. 
on.alini n~rlvor. 

Milletler ~~ ınıla.ki hakiki do.t. 
luk ln~nlar aru.ı;mda olduğu gibi 
sözle değil, ancnk muerdedlr. 
Trnkya hududunda yolunu rc.şır. 
mış olan TUrk erlerine l<arft Bal
~ar hudut muhafızlan ta.rafından 
)'apılım munmde makfa cereyan. 
lar yaratmak lı:ln çalı an blrtakun 
ccnebil<'rln ve komltecllerin nlh 
dtl.smanı gayretlerine Nğmm 
Bnlgar hükfunetlnln ,.c Bulgar or. 
dnsunn idare eden a.t1kerl ma.t'8111-
laruı amlmi hlslerlnl k'b&rtiz et
ttn.noıdedlr. 

llA:&lN ıtt711ÇA YJ 
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94 Yeni 

22 1H:~TEŞR1N ~ 
... -

Jjir ~oA~ 

Ya bunlar kim? 
ı;eıı' 

BAZILARI, cemiyet tçlnt'lt~ !ili' 
diler! kadar ı;erctlerJyle );;-eı 

Hacı Murat hlr an ba.şmı knl • 1 tonı Andriyevski onlarla beraber 
cmdı; kaduım ge~ ve dolgun diler. 

~1ünakale 
Vekili Milli Korunma 

kanunu 

Parti Kaza 
kongreleri bitti 

ı._ ~ Olalıla.rm pa.nm5. bn) ıı.o 
ve &e--e.ficrlno :meğer ne ~ ;rlcr' 
lay !ıkla kalem ~'e d11 uz.ıı tB 

göğ.sUnU, uz.ı.n beyaz kollaruu, i· 
pe.kll robunu yırtarak bUtiln be • 
ya.zlığıyla ortaya çıkacak sanılan 
ve b1rnz çökmilş olnn bliyük kal _ 
çala.nnı göl'dil ; derin derin içini 
çekti, pek açık olıı.rn.k eikeyet an
latnn bir mırıltı çıkardı. Prenses 
Orbelya.nl hlç oralı değildi: 

- Bnloyu beğenmedin mi 1 
Diye sormakta devam ediyor • 

du. 
Hncı Mura.t b~mı sağa sola sal· 

lıynrak sert blr cevap verdi: 
- Bizde böyle ft.detler yok! .• 
Prenses Voronııof değerli ml!la,. 

:fir.ln1n ruh haletini hepsinden iyi 
nnlamrıı görUnUyordu; ynpbğı bir 
işaret Uzerlne orkestra yeni bir 
dans hnvasmn ~l dı. Pren! Vo 
ronsof kndm davettilerfn aralıı.rı.. 

na girdi: 
- Muhterem mııdrunlar, mUzik 

sizi dansa çağırıyor! .• 
O zrunan kadınlar birer ~er 

nynldilnr; Hru::r M:urnttnn ziynde 
fıfillkof geniş bir nefes aldı. 

Hacı Murat ellerinin bq par
mnklarıru bellndeld ka) l§a geçir • 
mto, gBzlerlni parlak çlzmelerfnJn 
lburunlarma saplanlll, kaşlsrmı 
çntmış dUeUnilyordu. 

Millkof onu mer::ıkla seyredlyor
au; ellerl.nl u~turuyor, misnfi • 
rinbı can slkmtmnu gidermek için 
ne yapmak 18.zı:mgcldiğini bulma .. 
ğa. çalıŞIYordu. Bir aralık dudak -
larmı onun kulağm.o. doğru yak • 
lqtırdı: 

- Hacı Mu.rot, bu kadınlara aı· 
dirmn ~ dağlılarm me !bur atalar 
.,özUnU biliyorsun, derler ki "bir 
yumurtada ne kadar kıl varsa. ta· 
riınlar!'."ı da kafala.r:mda o kadıı:r a.· 
'ul vardır!" k&clm, dUnyanm her ta· 
afmda !kadındır; !hn.ttA dağlı 1ta· 

lm1ıkbr.ım bilirler ve erkek *e 
.rarrşmnZlnr: Uüdn bWmkller .•• 
Hacı Murat elierlnl kemeıindGn 

ekti; kaşla.n bhibirlnden :ı.yrıldı c 
.,.özler.inde gn.rlp bir gülümooyi:jle 
yavere baktr. 

Yaver sözilntın arkasmı gctıre

medi; çünkU m.isafJrln bu .nözlerl 
nasıl telakki ettiğin! kestiremiyor
du. 
Hım Murndın ka.dmlara hl" al • 

dırma..1•ğnu, hntt.a. onl:ın ba.şmdnn 
savdığını duyan erk$for, on:ı. karşı 
takdir hiskriyle dolmlJ'1lardı; km· 
kançlığm yarattığı kin §Ü:r:dl dost· 
luk arzusu olmuştu; hepsi de bn 
namuslu, ıı.çık lmlbll, kahraman dağ 

lıya sokulmak istiyorlar, Wdn ce· 
saret de edem.fyorlardı. 

İçlerinden bir ilı:ısi diğerlerinden 
dahıı nblgan çıkt:I ve yaklaştılar. 

Bunların ıırasmda dik bıyıklı, iri 
yan bir general de vardı. 1kJ al· 
bay, bir pren.s ve Voronsofun dok· 

Yeni Sabah 
.. )1:1 Clliıit Yalçm. "Bulgar 

kral.ıı.ıı scyalıa ı" ~lık1ı maka1es1n· 
de, Bulgar kralmm scy:ıhntlni mev
zuu ... .uı ........ ~ • ., ... ru ... 11.e.r <0c .. c..l~l.nlıı 
d1plom3tfü tanllyctlnln Bu ~nrl!ltn.nda 
mllhlrıı bir muvıı.!.!'aloyct ltnzanmıı 
gibi görllnaUğ .. nU kııyded<..ek Bulga· 
r:tstan.n mlhYerle münasebctlerinl tah· 
Ji1 ediyor ve dı.)or ki: 

''lıul;:nr1st:ın, A\·nıp:ınm yeni niza
mı adı 'lit'rılen f'S.'\rct Iı."ll'ı:. m.. ırer

se ımıl:ııkl<.-ıl< !d bjyük bir h"ta !Rli· 
)"ecf"lrtlr. I :t!."'llt bnnrı J aı; lrtnn son· 
ra, ll ıu.:!.m ~d !CC;< n U •tler'Cl uya· 
nılc ltom:rul r ıı•l n b' .. ıc ıuırr:ız ·c~ 
me~c. J:ılı ıt mihver a !(eı ·rıne Jıu· 

dutı:ınnı a. s:ı 'k hü eder ve 
harlıc k:ır !Jlr:.:..J bull'.m tı.ı n tıccler 
~knlılllr: \l:.r:m: nn!ll ı;ııli !yeti t k
cUrirıde, l:ndı!:ir.ul'n d:lhn b ili< bir 
Bulgnrlslııı r. lmt t~~ esir bir 
Bulgn.rlstan. 

Tan 
M. zu .. rlyya "erteı rarne a'l"':':US 

hllZ!rlıklan lıawı.."ıı ı k ı ı.., , bu 
harbl.n en lıUyl\k h ı: .ıvetlerln ,.n b! 
rJn:n cep e Ilı c phe nrkasnu blrlq 
~ olmuı lntiul'! ,, mu l~; 1 dt' 
rek btı:ılll\ netice ve tatlı;kııtı Uzerin 
de tetkikler ;vıpıyor ve ,öyle diyor; 

Yilzbaşı Uillkof generalle albay 
~mı şöyle hafifçe çevırdikt.en 
sonra. önUne b:ı.ktı. 

- Hacı . Curat, bu adamlar se· 

ninle kon~ nak istil :>rlnr! 

- Benim diıimden anlamazlar 
ki. ... 

- Ben tercümanlık ederim. 
- Konuş"Up da ne olacak? 
- Bllmi~ orum; fakat bir defa 

'dinleseniz! Kafkas ordusunuı; mu· 
hlm adıımlarıdır; U~ride 5a..ıa fay· 
dalan dol-unabilir! 

Dünden itibaren 
vazifesine başladı 

Sıhhi esbaptan dolayx KUnakale Tadil edilecek 
Vekllllğl vazllfasl.'lden l.ııtlfa etml§ o· kısımlar Üzerinde 
lsn Afyon };febusu Ali Çetinkı:ı.ya, dUn 
aaba.h ı;aat ıo.G da, yanırtda yenl Ve· tetkikat bitiyor 
kil Cevdet Kerım lncedayı olduğu hal· ı 
de vekl\lııt b1naımıa gelml§ ve muame· Milll :Korunma kanununun ba.. 
!Atı ha.Jetine devir ve teslim etmlıtir. zı kısımJarmm tadili zarureti 

Ali Çetinkaya. holde toplanml§ o has~l olduğun :lan bu tadilat ü
ıan vekA.let memurla.rma ııthht 1ebep urinde tetkikler yapılmaktadır. 
lerden dolayı ıstua etml§ oldu~u. Mil1i Korunma kanununun en 
kendilerini değerli yenl vekile emanet miihim tatbik:ıtı şehrlmi1,c:Ie ce 

-. Peki .. Konuşalım!... ettiğln1 bildirmtı ve vecltı. etınııtir. ı reyan ettiuinden Ticaret Veka· 
Dik bıyıktı generıı!le ıırkndaıJs; Cevdet Kerim lncedayı dUn sabah· !.:!Ü şehrintlzdeki alakadar ma: 

n bu görUameyi merakla Lakip et· ı tan lUbnren ycnl vazifesine b&flamı~ kamlardan tatbikatta hangi 
mif;lerdi: sonunda lJiriblrlerlne bak· bulunmaktadır. ~ noktalarda aksaklık görüldU. 
t.tlar; albaylardan ehi ötekine o da ğü bilhassa. ne gibi nokEanlara 
generale bir ıeylcr &öyledi. g;ncrııl ı tesadllf edildi~ini "OI"nlll"'tur. 
aynı aözıerı yavere tekrarİadı· B'r .eb m lteci öğren1ii~miı.e göre yeni ya_ · · af pılacak tadılat için adliye ile ih 

- Bız Hıı.cı Muradın ya~trğı a· J[ Ü8SI d8b8 geldi tikarı takip eden makamlar a: 
kmlııro., ı;evlrme han!kctlerıne hay 1 rasmda m1ıva,.,.,-r., .. rıin tef'i!!i. bil " 
ranız. Her bllyUk kumandanm ken· Bu Mbah gelen Konvansiyonel hassa cürüm delili olarak tutul. 
dine mahsus bazı nnrp ı:.sulleri var· şehrimize 49 kişilik ibir Leh mül. rnası lazım büyük sermayelerin 
dır; Hacı Muradın usulil nedir? tect kafilesi getirmi§tir. :... 1 ~evkuf ~al~a~n_:l\ me"l'da.n ve. 
Hncı Murat ce\'8P verdi: r::::~,-=-- \ rılm~e~ı, ıhtıkar vapan mües. 
- Böyle ıeyde usul mu olUT • seı:rın ilaıu ve h~Jkın bu husu:r 

ı Eğ M J ta ıkazı ve en zıyade devtetın 
muş. er 1.§in ruhu usulden iba· emur arın icabında. miiıl .. hııle etmesi ta._ 
ret olsaydı herkes yapııt:ilirdf. Nı zım~len ticari ve smat işler ü_ 

kadar harp ve alan varısa. o kadar yabancı dı· ı zerinde tadil teklifieri ve bazı 
u.tul vardır. yeni hl\kümlerin ;ı~ve~i vıtrd!?'. 

- Bize bunla.rdaıt blrk~ t;ıııo· ımt"ıhanı b•ıttı• Yen~. kan~m ~dll~!~ sür'atle 
sini söylesJ.n ! 1 BUyuk Millet Meclısınden ~-

-Ne fayda3I var? • ceği anlaşılmaktadır. 
- !marn Şamile k,._., ..,,,pacagr- Neticeler ait olduklan y .. ni hmına ~öre bıtZr rıizam-

-., . .,_ V kA l ti namelerde neşroluna.ca.ktrr. ..... 
nuz yeni ha.rekotlerda .f.sd-.ı- va· ı ~ e a e ere 

bildirilecek ( ror! 

- Yaramaz!., 
- Niçin? .• 
- ÇünkU benim gibi yapabilmek 

içln önce ben olmak, sonra d~lr 
lam kumaııd& atııu>.k.JAa:zmdır~ 
-1 . ..ı 
- ! .... 
General ve albaylnm ee.suetle 

rl bll.sbUtlbı larllmı§; Hacı .bl~·rat 

da tekrar kamasmm aapmı .sıJun.a• 
ya başlamıştı; böylece sa.n.:yeler, 

daldkalar geçiyordu; bir aralık Ha· 
CI Murat ka.masmın kan oluğunda· 
ki J:mdan, parmak uzunluğ.ınds bi; 

bıçak çekti; otuı-duğu yaldı!lı v~ 

oymalı koltuğu.n kenarını rastgeit 
yontmaya bqladr; o, Dağıstandc; 

iken de dllşündllğtı ve cant sıkıldı 
ğı zaman bir orlu.:ıu ~ af .ıı; daJr· 
nı alır, yontardr. 

\ 

ihtikar 
yapanlar-

Dün bir kısım esnaf ve 
bakkallar yakalandı 

Devlet ,.. devlet mUe.aese1erlyte 
bankalar memurlarının aylıklıtrınm 

teadQUl hakkmdaki 8658 ve 8669 aa· 
yılı kanunlar dahilinde açılan yab:ın· 

cı dl1 lmUha.nlarmm bu aene yapıla· 
ca.k olan.lan h.nkkmda Veklller Heye· 
t1 karan mucibince yapılan ımtuıan· 
ların eonuncusu evvelki gt1n A.nkııra· 
da dil. t.&rl!ı ve coğrafya ta.kUllestndo 
a1m&ll dan yapılma~ '" bu ~ • il> 
gUızc.. franmca ve aımancadan yf.· b:ı.zı kimseler yakalanml§tır. Bunlar 
pılaıa bu lmtlba.rılar nihayet bulm~- ail'8.Slyle §1.IIl'lıırdır: 
tur. 1 Bakırköytlnde !atanbul caddestnde 

t.tanbul ,.. Ankarada bu ff:ıe J'9 8 numanı.da bakkal Tordan kahve 
pılıı.n yabancı dll lmt.Uıanlarmıı. bu ec eakladıfmcL.'Ul, Berber Şefik ıoka4'm· 
ne çok memur airmlıtır. tmtıhaıılıı.r da bakkal ve aşçı Mnnok bcıyu pey
ıld ,ehtrd• be§ gl.1n dev&m etm~tir. n1r1 60 kuruşa 11.ttığmdan, N~anta 
Su imtiha.nl&r evrakı Ankr.rada. tel· omda Valikonağı caddesinde 89 nu 
ldJc olun'ltıktan 10n & maarif vt.klletf marada k~mtlrcU Mlhal oğlu Yordan 
ıerek dc,iırudan doğrUya devlet ıne· kömUr fiyat:anndıı. lhtikAr yc.pmak 
.nuru bulwınn, gerek devl•t ııerma· tan, UskUda.rd:ı. H~klmiyetlrnllllye 
yeaiyle 1runı1:ın mUe.s..e..seler<le çalıpn, caddcslnde Ali, Hallıu, Todori, llya. 
«enıkae mllll bankc.lar<la buhmo.n me· ve Şa.zl adla uda bCf bakkal da wu.ıı 
murll'.dan lmUhanlan kuanan me • telif yiyecek ma<!deJennı tahl, tiya.t· 
murlan alt olduğu vekt-let ve dıılre • la aat • ..ıakta • haklannda mllll korun· 
lere bil iireoektir. Bu au;eUe o ll • 

1 
ma kanununa göre ubıt v11rıı.kuı 

sanlan he.kldyle bilen meın•trlar boı t&nzim •dllmlf, adliyeye verilmJıler 
remde birer derece terfi eC)Cekltr- dlr. 

dir, 

Yalmz Fatih kazasında 
kongre tekrarlanacak 

.tstıuıbul ,ehrl dahilindeki kazala· 
nn Cumhuriyet Halk Part~ kaza 
kongreleri tam•ml•nmıııt.ır. Y~ 

bunla.rdan 1''atlb kua kongresine ltl· 
razı mucıp bazı ciheUtr olduguııdan, 
evvelce fa.zla yorıunlukla.rmdall kazı. 
heyetine girmek Uı~medlklcrlnl bUdl· 
ren 1k1 zattan biri nahiye mUmeasWe 
rl tara.tuıdan tekrar ııeçUdiği ve bir 
azanm lntlhabm yapılmasmı mtlt.e:ı.· 

kıp derhal i.IUfa etmesinden dolayı 

Fatih kaza. kongreai lntı.h&bı Uzerlnde 
tetkikııt yapılma.ktadır. Bu kongrenin 
yenileneceği anlajıllnaktadır. 

Ka.za k(;llgrelerı memleket dahilin· 
de v11A.yet ve bllh:ı.ııııa parti mUfelt1J 
Jlk merkezlerinden çok uzak kazal&r 
bulunma.aı dolayuuyle ıı:elecek a.y or· 
taama. kadar devam edecek, eonra ge· 
nel aokreterllfin mOnaaıp ıöreceğt bir 
ıtınde ve bUtlln memlekette aynı u· 
manda lkl senede blr yapılmakta o· 
lan vflA.yel kongreleri icra olun&e&k 
tır. 

.. 
Karanhkta 

ereklere laf atan 
kadınlar 

Dün gece 60 kadın 
yakalandı 

I§ıkları maskeleme nizamnamesi· 
n1n dlln gece fehrlmtzde tatbiki IU'a· 
amda Beyoğlunda devriye gezen ı:a· 

bıtal ahllkiye memurları, lçkW loku 
tatarda, kö~ ba.flarmda, bira.ha.neler 
de, gazinolarda, karanlık ıokakl&rd&, 
erkeklere ıu atarak sa.latan ve mut 
teri avıam.ıya çıkan 60 kadar k&d1D 
yakalanmqtır. 

Kadlnlardan bir kumı bu sabah 
em.niyet mtldUrlUtlln• getlrilmit •• 
muayeneye eevkolunmuglardır. 

Z&b•ta qık karartma nl.z&m.Dam• 
ılntn tatbiki mUddettnu bUba,esa ):ıu 

gibi hallerle clddl 8U .. meogul ol· 

mak k&rannı vermıotı•. 

--'-=foı.==r:ıı:::..--

Saygısızlar yakalandı 

Emniyet müdürlüğü, Ebedi 
Şef ı .. tntüı kün, Milli şer tnönU. 
nün ve B~vekiJimizln resimle. 
rini ihtiva eden gazetelerden ke. 
l5e kAğidı yapıp satan saygısız
lar hakkm~a takibata girişmi§. 
tir. Bunlaı: yapa.nJardan Ye.ko 
ile Moiz y:ıkalanmışlardll'. Ta.h. 
kikat:ı devam edilmektedir. 

T evkiflı anede tedbirler 
İstanbul tevkifhanesinde sık 

~ 14tlC" 
.ı,tlıJan karatma ,uıınnıın 1(11 ~ 

rlııe aya.mit kapatıloıılya ~eıııt"' 
ol...naaınıı nı~nıcıı açıklığı ört :,ııcl 
o iı bir ynı ıie birlne: .. ışte ~ .ı:ı 
koldan blrl:" dlJ'ebllmek ne ıaıd!l~ 
kulaylllıf. Doksan dokuzu pe~ır il'' 
dlr edel'..e de yW.wıcU il bl)Jle b 

rekette bulon:ına ne denC)>Uirf lJ.1f 
Bu &ğn' \·e pı:.ta\'nt.sız ısııad3~flll' 

kıüarmm yaab.n.cı dlllerlo yaı.dll d11 
tttrkQflleeUrmelden. dalın do~ıı 
bilmekten ~ eaytası bol ~ıııı 
- Juw1 olduğumus ye bele urıdS' 
ba lMatta bulanaıı laldJll' 'f fıll" 
Ou.nWurlyetl kll!l,)eslnde ,,.eri ıı1· 
luuduğwıu bilcllğlm.l.l. Ha • ıte•ntn ,.,ı• 
Sil mukabeJe ~ğlm blıınlJOıJ;lld 
Y~ bıldJtlmlz eu ld o, bAl'lLııı fC1" 
llınMiJ b1zJm ıibi görmii§, Of"1l~efotl' 
mrk antıMIDda buJUDduğunll t~ ~· 
la blldirmlııtır. fak&\ biz, ıansı # 
blnio bu ıarezkıLr ,sazıyı b.Pılı' ~ 
lerln, baugl k4ftil rclwbcl il ?' 
llbam ettiğini blldlğiınlz, ı.eııdl ~
~da da bo.lwı.ıu~ ıçı.ıı 
fa.l<nt etmtıdllt. 151'. 

Amıı lıu o deme!i detlldiJ' Jd, ~ 
r.a llu.ber, kötU oıaksatbra Aıe' ,ıııı· 
makla ltwım edll.menln ve wııJı ~ 
retlnln kirletilmek tsteruneoJll ~ " 
m aormaııa, anunaaa da, Ba • ~ 
allü.Llara clayaaı.aaaı ve f9b6tı 1.9"1 
plen bu atu isDJldm ~· 
edenden phııan ı..temesın. ~ 

HaiAWln neoı.r hayatoıııı ~· 
ve parJ.aklıl'ı ka.rJ1&111da ıözleri ~~ 
nanlardll' ld onu, böyle O~tiJI' 
gibi cörmek ve göstt'ruıt'k ,-- ~ 
k.ıtpılırlar; fakat çok ıeçınedCP ~· 
yolda yaya kaldıklarım ye gtıı. , 
rışlanlu -.ıarnu 'fttrduktall 

a.ıı.IAmıt bulu.nurlar. şıııııı 
SözlinıiaU bitirmeden bls de~ 

aomıa.k zaruretinde luıbyotuJ:: ~v 
Blrllflne aza bulunmı;)'ıwııar, ,
uyfalarmda yuı yamıak bsJÔ'ı.Jlll c" 
hlp deıtWen;e " kim oıcıuJd,pnı lJO' •. &ıcr 
taya koymak :r.anıretlndo .._. &ıl~,.t' 

Ha • Ke pbt anda ııırada yııP~ 
tercUme üzeılnde ~Uerl a;ll i'I' 
len rnd do dfipedllz birer ıstıı'jSllf 
rak ortaya çıkanlara racl deıtl ~ 

Blrlnl lUıam ederkoa bJd de ~ 
11.wumunda kayıtlı ollDl.).anJnrt I'~ 
tınnakla •uçlu göttnln önOC ,ı;Ş 
pze te8lııdekl lmz.A.l&r llz.CtJllclt' 

bir durması leal>f'tmez rnlycll f ıtııto' 
Acaba on1arm hepsi IJa5lll 

munda kayıtlı mıdır 1' "1'1' 
4t.J kunlll gazı:t.catndeJd ııeı' 

kU lmwanlıın s:ıdece OçU: 

~· BAllAIJ l' AGIZ. .RAUF 
BURHAN CEV r ,,,,, 

Bls kendl.!l gtbl bu lslJXllcrltı ~· 
ve baabla.rmm kim oldu~ ~ır 
ke !Uzum görmedik. YallllS ~ bll1ır 
rumu .ızaıarı araamda t.siXJll~0fılll" 
nup bulunma.drğ'ı merakına ı. 
G< rdük ki hiç biri mevcut değl 

Ne buyurulur ?1 

~ 

Çok geçned~n bu }& 6c oım oya· 

lama.z oldu. Etralmd:Uı:ller dikkatle 

bıikıyorlardı Hacı Murat uzun uzun 

esnedi. Arkada§larm.a i:>ergo toz· 
gununu, TimUr Ha."\ Şura bn.skrni· 
ru, Vabasaran akmlannı anlatan 

dik bıyıklı general onu gördü; ak· 
lm'!a ala.y etmek istedi; Milkofa 
dö!ldü; göz ucuyln Ha.et Muradı göa· 
terdi: 

Yerli mallarda ihtffiar • Cer.air ıımanm ıa veba görWdlı sık yara.lr ıa. h!diseleri ve be. 
ifuıden buradan gelen yolcu ve e,ya yaz zehir kaç!l.kçılığı o )urdu. ingilleı en İl' 

Soııqe/[eı e 
yuplığı 

Ma.nifatura.cılar birliğir.den ya kıırıw...no konmu:tu. Sahil sıhhıyc Tev!<i!hntı le beya.:r. r.ehiri ipti. 
b:r hey~t. murakabe komisyonu. mUdU:ıntu, diln, cezaır umıı.nmdakl la haline getirdikieri için akıl 
na. mi'.racaat ederek yerli malı vebanlll zail oluufunu ıı!Mtadarlıı.ra j hasta'lane. 'ne ~önderilenler blle 
ban nümunelcr gö~ .mişler ve blldlrm:ıttr. vardr. Sıkı toobirlerle bu halin 
yerli mallaıı.nda dıı ıhti't§.r ya. • Ga)ri mUbadnler komL'!) onu vez önüne geç:ilmektedir. Bundan 
pıldığmı idlia etn lerdir. Yi- nedıın Macıt, dUn, b!rlncı .sorgu hl· soma hapishaneye gir.?n gardl
tak ·, ~ ~e peruel 

1 
'mnaşhı.rm klmllği.nce tevkif olunm.ıştur. ı..ıuıa. yanların üstü bile anrnac..aktır. 

- Ağzmı ne kadar çok açryor ! 
Sakm biz.l yemesin! ••. 

( Deııanıt '"'') 

l<\'atancbııtara dllıen ndf• mUdıı.· 
f:ıa tedbirlcrlndo hllkCUnetlo elde Vf'r

mel< "~ nlman t.Nlbirlerln tam t.atbl· 
ldnl temine r.alıtımktır. Her tehll· 
keye lı:ızır, uyımılc Tcı acfinln etJ-,.fm· 
da. hUkOmofle elı~le \-ermı, bir millett 
ıfö~oınn bl~ bir uou.n &'alll avlıya· 
ın:u." 

Cumhuriyet 

met. csı b r ay eV\ e. 23 kurUF ya göre Maclt, muhtel! zamanlardıı. 
iken bugün 45 kuruşa satılmak. lıiO bin lirı:ıltk gayri mtibadil bonosu 

tadır. )""'"'- ' l zimmetine geı;lrml ,tır. 

nım· t""t n 
m mesaili geldi 

Alman TiltUn ş!r:: Enin ~ark 
mümes.c;ili Kut Yc>.-ı1r~ bu Mbah. 

• Onlvcrcitenı.ı muhtel!! ıııert et 
rntmda Mııarlt VekA.letı ıı~ temn.s et· 
melt üzere rektör ~mil BUsel, bu ak· 
oam .Ankaraya gidecektir • 

• üniversite talebesi tarıı!mdan heı 
yıl yapılmakta o!an tanışma çaylar 
bu yıl da yap.lncııktır. Bu ça: 3.rda.n 

ki ı<;on.\•:tmd:·o~cl'.e A":llrf'cl'\!\ elde c6llecek lıası!At ile azkere k~lık 
FPhrımı7." geımı~ır. Refıka.sı ve hccıiye aımncL?.lttır 

makta"! r. • DUn 100 bin liralık ihracat ya· 
katibi ~! beraberinde bulun. , · 

Cumhuriyette bir fkl ıi!ndenb 11 Kut Verk•r. lrt"'T' uld~ ~ehri- pıl §tll'. Bu nrad Çel:.ı.:1.ovakyny" 
hllkQmetln aldığı ve alm::.~ta cıldu:tf m!::'n tan·nmış tütiin tik ı.rları an ın, Yunnnı.ı.ta:ı ve Bulgaılııt.ana 
elllfu_,•ct tedbirlerinden t:&h:ıeden Na· ve dosthrı tar;Jmdan karşıl:ın_ taze balık satılıru§br. 
dlr Nnrtl bu tedb rlerl CUmhur::,et lda m1~tTl". 
rcsınln ''klnuıeye .saldırmamak, takat ?\fumri'evh, tütün r>İ"~..S:l"q~ • Bir sene mUddetıe merlyet mev· 
... ıza ssldırıl"cak olur•• .. a.·ıı a\·lan· t t b 1 kUndc bul•mnn eski Türk • Homen ti· .. ~~ • emM ~ •· w "rık bih"ilk m·1r. 
ma 'lal<!" ""kllnde ..., •• .-"-el ifade et· " t t•• • carat :ınltl§mruıınm mUddeti dlln bit· 

,.,.... .. ..... uz. ;as a ı t t"n ~ti1",,.•ıı. edecektir. 
tlCiı-1 söylııdikten ııonra §Öyle demek· ~Ur. Yeni anl:ı~manm tatblkatma 
tedlr: alt erarin, bug .lnlerde şehr ınlz lekt a· 

"lııte, bııı::iln hllkft~et brnfmd:m Ar çt~n ~a~an h:r hn· .. ız ltı.ka lal'la.nJ t"lıne.:ıl bei,Ic;.ınıektedlr. 
alm"l'l:ı..,ta olan tedblrlcrln m:ına ,e ı burada yakalandı ' • B 'r mUddet evvel Anbarlı açıkla 
~!yeti bu ee1tl!ıle anlaııılmalıdır. rınJa batan Yunan gemisinin bir kı 
Diz MJ'~ do!ru gltml,ı nıı:. Çür.ltO Hi'srev admda birisi Arnç ka. sını eayaaı den;z UatUne çıkmakta ve 

biz lı!ırp •cLı harp J'llp~"'tan ı>0vlm· ı usmda bir hırsıı.lık suçundar.. ' l&hlle vurmaktadır. GUmrUk muha 
J·ıı ':tr rnmet de .. Fakat, harp yak11.l.,nmı~. karakola konul. faza teşkllAtı bu eşyaları toplamak 
blıe·k~ar ıelll'M, ona l~lletMtf ı-ıtıt mu,tu. Fakat lfüsrev bir gece tadır. 
l•::;:::::·~-tıa "6mü:: wt~ıru· ~·arısı fırsatını bula.rak bekçiyi • Maarif \'ekAJctf, dc\'let ortA mek 
VGJ'UL IlUrrl:ret n"m" rlıl ı:öze I bağlamış ve knra.kol ka.puımı tep inıUhanma girmeye hak kaunan 

:ı m ll•ller .ıı."'ta ~rın .. •ket e- kırarak ka~ı~ı. ı orta mektep talebesinden kızlarm ku: 

l roe~ı r 1 ... ı~d:ıkı ı;cfiı, ctrn!m ı Dün HUMev bu da va.kalan- enstittilerlrtln ortn tahsil görc~lere 
r Ye l>cral'cru t k'f 1 ft ı. ". · .. Hazırızl" mış, ev ı o unar- .cu·aça gon. mnhsu!I dördilncU smıflarma kabulle· 

derilmiştir. ı rınl muvafık bulmuştu· 

tekli: 
J,Drd' 

Londr:ı, ıt (A.A.) - uugO~rıc~ 
lar Kamarasında söz aiaD }1$ıiJtıP 
nazırı Lord HaıırakJI, ıı•rııJlS& tıif 
ela demJ~Ur ki: ııtP ,ı· 

- lUUer Frun.saya ktı~1 4yıl _.,, 
Fiyat mur:ı.kabe 'iom!3VODU arada hem §lddet heın de 

01;: de\'P"'" 
dünkü toplantısında ıı;ıklan yasetlne mutad oıduğU uze _..rf' 

l\!aıkele ?118 
ıevaıımı da aıamı 

lrAr · 

m l• • k i · ı uıı--·'-~1- etmektedir. ~ as .e ne çın t a.ıuı~ Rusya hakkında hıırıclY• 
perdelik ve atorluk kiğıt ~öyle dcm1ştlr:' 0o~~'. 
\'e diğer eşya ile alelumwn ziya - Ellmlzdekl maıom~aretl t5~te 
geçmez renkli kumaşlardan ve B. Moloto!'wı Berlinl Y da l~"~ııe" 

ımda olup bitenler bakkJJJ ·" ııyew Cl' 
aynı maksat He kullarul:ı.cak bıılwı.mak tacre ,ıınd!Uk -Y t ııU~ııı 
ışık ~et;ınez renkli kağıt ve kar. cek peka.z veY vardır. SO~ı,di ı~ 
tonlardan toptan Ur haddi ola metine bir ticaret ıınl:ı§:1~ tel'~~ 
rak a" mt vt1:1.1Je 7 perakend; bıı.zı teı<Iınordo bulundu ·unın ısıı c1ı: 
. · rl .. · . ' Mlll. SovyeUer btikOıne tnıl edile tı!J 
ıçın e vuroe 15 dır. bulunuyor. Sovyeuerce ka ugı.ınlı 

Komisyon, bugUn öğleden son- ınahlyette olduğUnU UIJlJle:US. ril' 
ra ys.paca~ fevkal~ le tOPlantı tekıınere cev bmı bekll~tığl ıo;,~ 
d ks ·ı • Sovyetıer Blrllğinln Y t! ınt ııı· 

a ayru ma at ı e kullanılan llha.k.larmdan do~ ınuııtcı dt• e" 
r.en foneri. il.~· •1;mbaaı, mum j ıer hakkında blr

0 

tnrzıhal tıı;~u~e. 
vessirenin ... +t3 fiyatlarmı da gillz hUkOmeUnln mevc~ıık ~rl.l>tpi 
bahsedecektir. 1 rinl de r.azan itibara a~e nfbtıY4'.t n"' 

tekllncrde bulunrluk. ebcuerl 0t• 
hUkOmet a.raatnda ınUnns hunıterl ır 

tki sene mıfta kalanlar lqtirmek ve baZ~ueu:~f~ dab• 
11~1 

k l
"k .

1 
tadan kaldırmak m ldL.leı' r6e as er 1 ten tecı mi mahiyette bir t&ktm te .... ~te!~11of 

d·ı • k tık k1 bunlar baklallda " teltll"" e 1 mıyece bazı malOmat çııonıotır· BU ııalJll~ 
lki vıl Ül!t Uııtc 'l.ynI sınıfta kıt. iki bUkOmet arasında sıy~ s1B1 -ın,,'I 
lıp ta UçilncU yıl tekrar devam da daha bUyük bir tUJn&d c 
etmek istey~.-ılerde!l Mkerlik ça.. udiyle yapılml§tt. daJtnlt ee~~ 
ğma r.frmi§ ola.nlarm tnlebe Biltun bu tekll!lere tel<I fi 
muamelesi yapıhıra.k tecil edil- bekllyon,uk. Binaenıılc;rheYb~ı~...-c t 

memeleri ve askere eevkedlh1. ro aaır §lmcl'llk JıJeblr § 

leri allkadarlara. bildirilmiltir. celt ,·n;;lyettc de ı:ıı;. 
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vza mda 

anması 

ha~Sviçre menbalarmdan gelen 
taa ~rler Alıuanyanm müzta:kbel 
ı:- lıyet programı arasında. 
ttı.ransa ile ışbirliği temin etmek 
~;~d_esinin de buhmduğu riva. 
lb.~nı tazelemis bulunuyor. Al. 
a Yaııın, Fransa ile i~birliği 

llu~lnakta bUyük menfaatleri ol
he[t llluhakknk bulunduğu ci. 
az e bu rivayetlerin hakikate 
de~uk· Yakın olması ihtimali yok 
~ır. 

h" dra menbalnnndan gelen 
%ı berıere göre mareşal Peten. 
tıl'd' lı"ransadaki Alınan işgal 
l'on Usunun günde dört yüz mil. 
a li'rank kadar tutan ve Fran

l'ııa devleti taraf mdan ödenen 
ansrafının azaltılmasını, Fran. 

'tiı.i~ıln ~şg-al altında bulunan kıs. 
tıı.ı e ışgal altında bulunan kıs. 
~arasındaki mübadele ve mü
d :l alenin tabi bulunduğu tah. 
~a::ı~ kaldırılmasını, Alman. 
~st k1 Fransız esirlerinin ser. 
illa bırakılmasını veya. hiç ol-
~Fa .ve vaziyetlerinin ıslah 

.tnesıni temin etmek gayesi 
lt·trde koşmaktadır. Ma.reşa.lın 
orı erıe yaptığı rnülfi.kattan 
~.ı-l'a Fransız esirlerinin bulun. 
~~ bir kampı ziyaret etmek 

.lllesi ve Almanlarm müsa.a. 
~ Uze.rıne bu ziyarette bulwı. 
kat ~~ırnından dn şayanı dik-

1) ~O?'ulmek gerektir. 
ıger taraftan Almanyanm 

r 1'1-~nsı:ı. ile bir anlaşmağa 
~~gı şiddetle arzu ettiği, 

~ ıgııniz gibi, muhakkaktır. 
ıa Alman gazetelerinde görü_ 

~ bazı makaleler ve bilhassa 
a.~Sen Çaytung'da çıkan b:r 

'l U al~ kuvvetli bir delildir. 
t 1 .~1~ Fra~sarun geniş bir iş 

ını tcmın etmek arzusunda 
~11 ~nd~ğu da pek muhtemeldir. 

t htıınalin kuvvetli olduğunu 
I' ;ren delil ise, ltalyanrn. bir 
... q sa • Alman iş birliğine 

11 t~lıf olduğunu ihsas etmesi 
'ti lyan gazetelerinin bu yol. 
tı.ı :manidar neşriyatıdır. ltal-
"an, Almv.nyıı. ile iş ibirliği 

.. d n bir Fransanın harp so. 
a Avrupa hnritasmm yeni_ 

~a?zimi sırasında ken.disile 
Vı hukuk talebinde bulun_ 

• .~ndan çekindiği tahmin edi
~r. F'rnnsanın böyle bir h. 
r bulunabilmesi içın ise Al. 
~aya harp f.:masmda mühim 

rtiardım'1a bulunmuş olması 
~ Ir, 

,~ Yardımın mahiyeti. hudu. 
rıe ~hemmiycti etrafında tam 
~. rar vardır. Ancak Londra 

rııı 1• mahfillerinin ajans telg. 

1/'
1Yle bildirilen mutaleaları. 

r-0 te Londra mareşal Petenin 

1. ayı 1ntriltere aleyhinde sü. 
1~erek fili hnrekatta bulu. 

ltı na kani değildir. 
~dr mahfıllerinin bu mu. 
arına ~ neral Veygandın 

r tını "'"de, sim li Afrikadaki 
r· ız ınüsteml ke idaresinin 
1 efkarı lelal·ki edilen bir 

<la ". tesiJ\de çıkan beyanatı. 
llıdılnve edebiliriz. Bu lbeya. 

l -: general Vcygant, mare. 
ıı . eten riyasetinde bulu

~tı hır Fransız h ükümetin in, 
,~anın şerefini hnleldar ede. 

ıı1 h~Ya arazi terkini muta.zam. 
buı 'r anlaşmayı hiç bir zaman 
~e etmiycceğini kat'iyctle 
Jı.ı <ıtnuştir. 
~ı t~anm Fransadan bekle. 
a ~eı~ınin olunabilecek yardı
~ar:nce Yunanistana. yapılan 
~ taarruzu Almanyayı 'bu 

tiıı 1 istem.eğe sevkeden sa. 
~l ne olabileceğini az çok 
~ a~ış bulunmaktadir. Mih 

·,. ~CÇırdiği Balkan macerası 
~ i~arek· tını icabettirecek. 
~ do Yan donanması ile Ingi. 

nanına t şimdiye kadar 
(Dc\amı 4 llneUıle) 

Sekreter 

Mısır udadanda l 
İtalyan ordusunun 
taarruz hazırhğı 
Stalanı ajansı a 
mesele ~nio al 

edlldiftlnl b · ı i riyor 
1 

Ronuı, 21 (A.A.) - Stefani bil
diriyor: 

Bir çok yabancı askeri münek· 
kitler, Sidi Ba·rraninin zaptından 
sonra mareşal Grazianinin neden 
haHi. taarruza yeniden baı.:lamamış 
olduğunu soruşturmaktadır. 

Bu suale cevap vermek, için. ev· 
veliı. Bingazi ile Mısır arasındaki 
Marmarik çölünde arazinin ve ta· 
mamile kuru iklimin güçlüklerini 
bir ke"re daha tekrar etmek liızrm
dır. Burada, hayat hazan elli de· 
receyi bulan sıcak ile su roksuılu· 
ğu sebeplerlle çok mil§kül bir ma· 
hiyet almaktadır. Bu hava şeraiti, 
İtalyan kollarının !\!asra Matruha 
doğru yeni hamlesinden ev\'el ga· 
yet dakik hazırlık mecburiyetlerini 
fazlalaştınlmaktadır. 

Sidl Eorraninin z:ıptınd:ın !onra, 
kıtalar, Sollumdan S:di B:ırr.nııiye 
kadar 120 kilometrelik bir asfalt 
yol inşa etmek ve kam) onlar için 
kliçük yolları daha iyileştirmek 

illi ef 
Amer! 

Rei sicil b renu 
te rlk etti 

Ankara, gı ( A.A.) -Frank
lin Ruzveltin Amerika Birle.. 
şik devletleri reisliğine yeni. 
den seçilmesi münasebetiyle 
Reisicumhur İsmet İnönü ile 
Ruzvelt arasında aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Yeniden seçiminiz münnse-

1 betiyle en ha~a~tli te~.ri~leri -ı 
mi \·e srhhatınız ve buyuk ve 
a.c:il dost memleketin refahı 
hakkındaki en iyi tcmcnnile. 
rimi bildirmcldc pek ziyndc 
memnunum, Bay Reis. 

ismet lnöııil 

Bu memlekette vukua gelen 
son sec;imler dolayrsiyle ekse
lansınızın gönderdiğiniz tel
grafın kıymetini takdir ediyo. 
rum. Bu na?-ik mesajınız, bıi
na, daimi sıhhatiniz ve Türk 
milletinin sulh ve refahı için 
en ıvı temennilerimi bildir
mek· fırsatını Yermektedir. 

Franklin Rıı:1·clt 

Yeni nizam 
karşısında 
Türkiyenin 

'laziyeti 
Tlrklye yeni niza. 
mın leb veyahut 

aleyhin e vazıyet 
almak 

mecbari)'C - " e imiş 
Sen • Scbasticıı, 21 ( A .A.) -

Stefani muhabiri bildiriyor: 
Diplomatik mahfiller, ~laca. 

ristanın İtalyan - Alman _ Ja
pon ittifakına iltihakını, büyük 
bir enternasyonal kitabın birin_ 
ci faslı olarak telakki etmekte _ 
dir. 

Bu büyük kitabın fasılları, 
yeni nizama iltihak edcı. mil. 
!etlerin adedince büyüyecektir. 
Bu biiyük kitap, "Vcrsaym ve 
A\Tupada ve Afrikada ve Asya
da mevcut ıbütün diğer tarihi 
haksızlıkların ve bugünün sera.. 
itine uymıyan va7jyetlerin ta 
dili., ismi verilebileceği tebarüz 
ettirilmektedir. 

mecburiyetinde kalmıFlnrdır. l 
Es8.'3 meseleyi, su mescJı~ı:;j teş- , ====::-:::==========:. Bu kitap, milletlerin !ngilte. 

reye ve onun harp hedeflerine 
. karşı bir ne\ i plebisitini teşkil 

edecektir. 

kil ediyordu. Su, ımrnıç kam) on · 
larla mahalline sevkolunmuş ve 
günde adam baııına bir bucuk lit· 
re olarak tev:ı edilmitılir. Bugün, 
bu mesele, ilk hatlar civarmda su 
membalarmın keşfedilmesini mü • 
teaklp rekor teşkil edecek bir za
manda su yolları yapılmasile artık 
tamamile halledilmiş bulunmakta • 
dır. 

Önümilzdekl ilerll'me için lüzum 
lu mnddelC'ri ve \'asıtal:ırı getir -
mek için de aynca hUyiik bir fnn· 
liyet yapılmak mı-c•huriyeli hRsıl ol
muştur. Bu hazırlık, bitmek iize· 
redir. 

Bunrlan başka şu ciheti tebarüz 
ettirmek lazrmdır ki tariht~ şimdi· 
re kadar Mıınrrn o rntnn zaptına 

te§ebbils edilmesi\...: oı:ı\ yoktur. 
Bunun sebebi de Marmarik çölU • 
dür. Mrıreşnl Graziani, buna te!}eb
büs eden ilk zattır. 

' 
iMüthiş bir 

deniz 
tayyaresi 

Londra, 2!! (A.A.) - Röy. 
ter'in denizcilik muharririnin 
b i l d i r d i ğ i n e göre, en 
yeni deniz tayyare silahı şimdi 
Akdenizde kullamlan Fairey • 
Fuhnar tipinde bir tayyaredir. 
Kara üslerinden istifade eden 
tayyarelere karşı koyacak kadar 
sür'ati vardır. Gemilerin güver. 
tesine inebilmektedir. Sür'ati 
m~·cut deniz tayyarelerinin 
hepsinden fazladır. Silahları en 
kuvvetlilerindendir. 

Görünmiyen Harp: 
BEŞiNCi KOL 

\':nırn: 
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- Bunu böJ lcco biliniz! diye 
devam etti. Kuvvctimi:>.e de iti · 
mat ediniz. cok rica ederim ! .. 

- Emrcclnsiniz maresal ! Elbet 
te yurdumun ve milletimin ka)ı -

1 
rnmanlığına imanını vardır!., Fa • 
kat, mademki, bu cihetten bahset· 
meme müsaade bu) ıırdıınuz ! .. Bir 
harp emrivaki olrluğu takdirde ar· 
kamızdım So\·yct Rusyanın bir hü· 
cumu tehlikesi hakkınılnki müta • 
leanızı dn sorabilir mi.Yim. mare -
şalim? 

Mareşal: 

- Böyle bir şeye ihtimal vermi· 
yorum! dedi. İngiliz ve Fransız ga· 
rantisi Rusyayı daima durduracak· 
tır! ... 

- Bu cihete f:mln mi&niz? 

- Tama.miyle ! .. 
.. 

Britanya 
zaferini teınin için 
Bir Amerikan 
gazetesinin 

teklıfi 

~enızıer 
hallimu:;·etlnl ı ame 

nısusuada 
işblt·Uğl yapmak 
ı\'cııyor1:. ~ 2 ( A. A.) - "He

rald ·rrıbune,. gazetesi yazıyor: 
Büyük Britanyaya yn.rdım si. 

ya.setini bütün şümulü ile tatbik 
etmek zamanı gelmiştir. Büyük 
Britanyanın parlak zaferini kn. 
tiyen müemmen kılmak için 
Amerikanın kadır olabileceği 
bütün kuvvetle lngiltereye yar
dım etmesi zaruridir. İngiltere. 
nin en mübrem intiyaçları ara. 
sında tayyare ve mühimmat 
vardır. Bunlan vermek için is. 
tihsalatımızı azami derecede 
arttırmalıyız. Ve müml1:Un ola . 
bilecek en büyük kısmını !ngil. 
tereye vermeliyiz. 

Tabiatiylc kendi mütlafnamızı 
unutamayız. Fakat katiyen muh 
taç olmadığımız levazımı burada 
alıkoyarak bir muharebeyi kay. 
bctmek delilik olur. 

Denizlerde, denizler hakimiye
tini idame için işbirliği yapmak 
esaslıdır. 

Aynı mah!'iller, ikinci illiha. 
kın Romanyamn iltihakını teş
kil edeceği kanaatindedir. Bu_ 
mm ise büyük bir manevi kıy • 
meti bulunacaktır. 

Mih,·cr diplomasisi, siyaseti
ni bütün milletlerin siyaseti il. 
zerine ayar etmiştir, 

Sovyetlerin prensip itibarile 
muvafakati elde edilmiş bulun . 
maktadır. B. Molotofun seya. 
batinin sırrı budur. 

Avrupanm miittehit idarasi. 
ne karşı koymuş olan Yuııanis. 
tan. deliliğinin cezasın ı çeke-. 
cektir. 

Türkiye, şeraitin ilcaatiyle, 
yeni Avrupa, Akdeniz ve AJ!,ya 
nizamı lehine veyahut yeni sis
tem aleyhine vaziyet almak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Burada tebaı üz ettirildiğine 
göre, Japonyanm tesanüdü ve 
Sovyetler Birliğinin tasvibi, itti. 
hada. tbir İn°'İIİ7. aleylıtarı tek 
dünya cephesi mahiyetini ver
mektedir. 

Dünyanın hu sarih irndeııi 
karımunda. Amerika Birleşik 

devletlerinin vardımı ve-muh: 
temel müdahaİesi. dünyaya kar_ 
şı harp ilanı manasını haiz bu. 
lunacaktır. 

B. Ruzvelt için bunu Ameri -
ka Birle-·ik devletleri halkına 
kabul ettirmek güç olacaktır. 

Çiinkü Amerikan halkı, bUtUn 
A. ''rupa ırklarına mensup un. 
surlarclan le~ckkiil etmektedir. 

1 

Maresal su!!tu. ller halde, bir 1 lI:ı)'retle tekrar ~·erime oturdum. 

harp kopacak olursa bunun Avrupa .• - M~~~li:n! .. Sizi scfeıh~rlik 
için bir felaket olacağını dü;ıilnliyor ılun ettıgıniz böyle bir glinclı" bu 
gihiydı. 1 kadar neşeli buldu,ğum iı:in J}ek 

Sonra, birdenbire omuzlarını sil· m€mnunum ! .. 
kip koltuğunun arkasına dayandı. Dedim. 

- Hıınmm .... Anladınız mı, aziz Marcışal ayakta mas:ısının üze· 
dostum! .. dedi Bugünkü seferber rindcn bana doğru eğildi: 
lik kararımız bir Alman operetinin - S zin beşinci kolunuzla bizi 
uvertürü d~ğ·ı !., Harpten asin ka· • meşgul 7.annetmemcklc nasıl bir ha· 
çınmıyacağız!_. Onun jc;in sizin ta · taya düştüğünüzü size göstermek 
lcplerini7..i nnzarı itibare alıyorum.. isterim! .• dedi. Sizin bann haber 
Harp cdeceğfz, dostum! .• Sizin b<'. \'crmiye geldiğiniz hadi .. e) i ,.e 
§İnci kolunuzlıı, mücadele edelim!.. 1 Fransız kara torpillerinin mmtaka 

- Teşekkür ederim, aziz mare· halitaları meselesini, aziz dostum, 
şal! biz sizden evvel öğrenmiıı bulunu· 

Mareşal bunu söyliyr>rek ayağa yorduk! 
kalktı. }.i:ıreşalin bu hareketini, Hayretlr> yerimden fırladım, 
miiliikahmrzm ııona erdiğine bir i' - 14tüe buyuruyorsunuz, mare· 
şaret zannederek ben de ayağa şal! .. 
fırladım. - Asla! .. Biz bunu ~en biraz 

Maresal hem~ elinin bjr hareke· evvel haber almış bulunuyorduk! .. 
tiyle beni durdurdu. · - Buna pek hayret ederim ma· 

Gülüyordu: r reşal! .. Kim TMrt&style.?.. 
- Oturunuz! .. Oturunm:! .. dedi. - Hadisenin içbıde bulunmuş 

Siz beni kara torpilleri hakkındaki son derece itimat ettiğimiz blr şa· 

haberlerinizle bu kadar ha)Tete hm vamtaeyle!.. 
dü ·ürmiye çalı§tmı:r.! .. M"ilsaa.de e· - HA.dtaenJn içinde mi bulun· 
diniz de ben de size bir sürpriz ya· muş? .. 
payım!.. - Evet! .. 

3 

ç cuklara enkige 
R !\'AYETE gö.re, - he.aı de 

l>i.dm nergrunah b\iytik he
kim Caliııos'ın rl\'n~ etine ~öre -
tnsan oğlu teııl<iyo ysımııık usulü· 
nli bir l<'ylclıten öğrenmi tir: Bir 
le~·Iok, pekliğe tutuhnu;:. olacak, de· 
ni ı keruı.nndıı g~iyle u alarak 
nrl:asma ~i.itiiı·ür. Onu ~iiren bir 
adr.m da - yinu pekliğe tut:ulmu 
oisn ger<>lc - hemen ..,,·ine koşar 
,·c bir tulumun i~lnc ı-u doldurduk" 
bn sonra tolumun ağzına da bir 
Jmnııs 1 ydonır ••• Daha "<lnra ne 
ynptığmı tııhmin <.,>dersinlı.. 

nu suretle tenkiye yapmak usu· 
lii m<'y<lıına çıkar 'e o kadar çok 
raı'.:,>bet bulur ki heme>.n her hasta· 
hkta ba-ı de\'a t~nkiyc olur. Uzun 
bir :rnmnn hekimin hep t.uluml& 
kıınıı~ kullanırlar 'c onlar yanla· 
rmcl:ı o!madıkı;::. hasta gö:-me~·c git
mezler. ~h:·ra·bn, tıli;rük Tilrk he· 
kimi bİııisin:ı, tulumla l•amısı 

' ı>ek çirkin bulduğundan, J.:ocama~ 
bir f:ırın~a i<'":lt eder. Auuııa he· 
kimleri de, Tüı'.< hekiminin sım.
~ası kaybollloğu halde, onun tari· 
flnr giire "ınngn yaptJnrlar 'e hrr 
hastaya tatbik edildiği 'al<.it ~nn-
1!,ayı tekrar doldannak zahmeti ol· 
ma ut diye -,ınngnlan gittikQC btı· 
~·iitılrler 'c nyıu ,rmga bir h ta· 
nm tı;iue girip c:iktıkta.n sonra Jw;ı· 
ka bir hastanın i::;.ine yarar: Tabii 
A nupaııın orta çağlarında, temız· 
liğe (•hemrniyet 'crilmedlğt 'U.lllan· 
l:ıma .•. 

Bıı ?.anı.anda o btiyttk şınngalar 
dan bulunmadığı gibi, dm·ara 11sılnn 
kaplarla \'e lô.stik borularla tenld· 
yo usuliiniin (le ı;O<'uk olmıynıı has· 
t.nln.ra tatlıi!c edildiği pc>k azdır. 

'Heldmlr.r io;t~ler lıilc lııı.stalıı.rm 
çoğu 1.u tiirlii :teda\ iden - lın~dı 
olarak - tik~inirlcr ... 

Fnlmt küçük ç.ocuklıı.ra tenkh·e 
ynıım ı, IJireolt defa Z!ll'uri ol~r. 
Çocui;-a mii'ihil iliicı vermek liızım· 
~<'!di~i lın lılr içirilenwz, ~ ~· hut içi· 
rlls<> bile tl'l>lti fazla ol:tt'ft. ":ıml:nı 
celiinllir. l'nlnız nıllsbil oL-ınık ılc 
ğfl, trııld e l>Uçfll{ rorı•I ua b:ı.'jl,n 
türlii ilac: \ 'CrmL•.;: için ıle liizumlu 
ulur. 

AC RiST 
TABii 

V ZiFESi i 
· TEKRAR 
ELE Alf~IŞ 

Roma, 22 ( A. A.) - Slefani 
ajansının diplomatik muharriri, 
Berlinde mihver devletleriyle 
Japonya arasında üçlü paktın 
imzasını hatufatlıktan sonra 
diyor ki: 
Eğer üçlü paktın beşinci mad. 

desinin koyduğu taahhüt gözö. 
nünde tutulursa Macaristamn 
bu paJ{la iltihakının ehemmiyeti 
tebarüz eder. İhtilafın geni~lc. 
mesi halinde Macaristanm yapa
bileceği siyasi, askeri ve iktısadi 
yardım hususi bir kıymet alır. 

\·ivanada verilen iki hakem 
kararından sonra, l\lacar milleti 
cenubu §arki Avrupasında tabii 

Mareşal ceketine dökülmüş olan 
sigara kiilünü üfleyip bir eliyle sli 
pti"rerek, muzafferane hir giililşlc 

giilüyordu. 

- Aziz mare.şalim ! .. Bıı cidden 
bUyuk bir sürııriz! .. dedim. Buna 
fevkalade hayret etmekle beraber 
çok sevindiğ.mi de gizleyemem! Bu 
derece U) anık bulunduğumuzu gör 
mek benim için bahtiyarlıktır! .. 
Mareşal gtıyet memnun bir tarz· 

da gülii) ordu. 
- Elbette! dedi. Bizzat şahsi 

emniyetimi son derece ka1.anrnış ve 
frvknliıde mahir olan bu §ahıs, 

hatta, simdi size takdim edeceğim! 
Sizin şu beşinci kolunu:r.n actığmız 
11nrptc bh·l:kte çalrşmıya her iki· 
nizi, arzu ettiğiniz salahiyetle, me· 
mur ediyorum!.. 

- Çok tcsekkür ederim, aziz 
mar('Şalim! .. Fakat bu fınhı;ı cidden 
merak ettiğimi itiraf ederim!.. 
Hırsızlığınu takdir .... 

Mareşal, muzaffer \'e memnun 
bir gillüşle gülerek, vakur ndımlaı
Ja yürüdü. 

Ve odanın sağ ccpheslndı-ki bir 
ka.pzy1 açıp içeriye iunirane bir ne-. 
:r.aketle seslen<'li: 

Pek küçiik ~IOCuğa ilüç içirmek 
gU~r. B:u:ıJan da herlınugl birse· 
h<'ptfln dolayı ai;:,rrzdan gıda alnrnnz· 
Jar. O 7.a.man yine fonki~·o Ue ~ıcu· 
ğu beslemek zııruri olur. 

Onun için, çocuklara yapılaca lı 
tenki~eyl iki türlü aymrlar: Biri 
b rsnldarı temizley~k, ötekt de 
suyu içenle knlao&k teııkfye. .. 

Her iki tilrlüstt de, blldiğinb J?f· 
bl, lfi t.Mten n.nnut ~hlinde lrt\~ük 
ınn"'nlarb ~'Rpılu. Bu lisUk şırm· 

galardan roruannm umına kemik 
ten ynhut boynmı·..dan yapılm ayn· 
ra bir uç :tal<a.rlar. P.ezılanndn 
ucu yn değildir de ~ ıa.. .. · 
tlğl gittil>ı;ıe incelir TO yine llstfk· 
ten uç olar. Birinci ttlrlti~;U, 1.;ü· 
çük 90r.Uj;'UD O~IDI ~ede!eycbtUr. 
Onun için ikinci tilrliimmü, yani 
nyrıca ucu olmıyM, ~'Tl'lngaıarcbn 
lmlıııak mümkün olunea onn tf'rcih 
ctnll'liılir. 

~·ocuğu dışarı çıkarma.Jc lçbı ya· 
ııılncBk . mnga, tabii, hekimin ta· 
rif '<'ttiği \'e Y'.ızdığı na.: koaa.IUT. 
Hekim bulunoın.dığı yerde rrnga· 
ya sadtt.e 1.:a~'Damrş \ c ılrtılmr~ u· 
<lan )"iir ~ram koyarak onunla ten· 
ld~ c yaıı:ıbiUrsiniz. O kadar n· 
),ın içerisine lıir gram tul, yahut 
badomye •ı lrn~'lltnktan da mrnr 
ı:elmeı. Harsaklan tt'mizlcrnek i· 
çln ~·apılmı trnl,i)ımin ı.uyu ç.ahuk 
ı;-ıknrsa mahzur olmu:. 

l~uknt suyu itı·nlL' kalmak üzere 
yapılan Om tlirllisü, şüphesiz, he· 
kimin nıçetesi~·Je) wnkiJen.in •myu 
içerdc kalma!< mutlaka liı:t.nndır. 

Bunun için, t~nkfye ;raııılırlten ço· 
<·uğıı ol 1arnfo yntım,alı, tenkiye 
bittikten sonra nrliRl'ı nzerine, dır 
ha sonra sn-; tar.:ı.fına ~\lrmelldir. 
Bu suretle, tenkıye cuilcn suyu:ı 
hüyül< barı;ak i tikımıetlnde ileı le· 
.):OC<' ··ı umulur. 

Bu türlii tenkf~·c suJ unu çoculı 
lı• ll"'tı r ''" rırsa, o valılt .,ırınganm 
ucnm:ı liı tikten iDoo bır boru takn· 
r. 'c onu, on he<; &entimctrc kadu 
yul.nrQ a ka.<far solmıak lfızım olur. 

G. A. 

\'azifc> ini tekrar ele almıştır ve 
Macnrıstan kunıcu işbirliğinde 
ıniıhım bir unsw-dur. 

Mih' erin iki idarecisi taraiın 
dan Brenner mülô.kaUannd~ 
tesbit edilen hareket tam bir in. 
kişaf halindedir. Filhakika AL 
man hariciye nazırı Fon R 'b
bentrop diğer devletlerin de bu 
pakta iltihak edeceğini haber 
vermiştir. Bu yeni iltihakların 
da tahakkuk yolunda olduğunu 
farkedebiliriz. ' 

BiLkreş, 22 ( A. A.) - Ha\'aJ 
a.jansmm hususi muhabirinden: 

Romanyanm üçlü pakta ilti. 
hakr pek yakın telakki edilmek. 
tedir. Başvekil Antonesko'nun 
Alm~ayı ziyareti esnasında 
bunun vukuu muhtemeldir. 

!Macaristanm iltihakı kimseyi 
hayrette bırakmanuşt.xr. Yalnu 
şurası vardır ki, J.facaristanm 
yeni Avrupa nizamına ne tarz. 
da hizmet etmek fikrinde oldu
ğu ve Tran..cıilvanyadaki Romen 
ekalliyetleri hakkındaki taa.h 
hütlerine nasıl riayet ectıeoeği 
merak olunmaktadır. 

- Bir dakika gelir misiniz? .. 
Sonra lıana döndü: 
- Dostum! .. Size Himle.ro :lta.r§ı 

beraber mücadele edeeeğintz ve 
ı:ağ eliniz rolünü görmlye her ci· 
hctçe layık olan $ahsı takdim ede· 
rim .. 

Dedi. 
Mareşalin açtığı kapıdan solgun 

ve rnUtebess.im bir yüzle çıkan bu 
şahsı gördüğüm zaman dehşetim· 

den olduğum yerde donup kaldım. 
Maresalin takdim ettiği şahıs biz· 

zat Konte.s Vnle,ka idi. 

nn 
ımŞtNCl KOl.t'N KORKl . ·ç 

Tl'ZAJi:LARI ıçıxın~ 
Valı>skn'yı tevkif ettirdim. Bu 

meşum kadının beynci kola meMıUıP 1 
olduğundan, benım kati:ıen §Up· 
h<'m kalmamıştı. Fakat, bu vaziyet 
beni son derece dehşete dUşUı

muştü. 

Görmiı!>tüm ki Polonyada Albay 
S ... mcro\1Çin Oldiirülmesl bir hiçti. 
Bizzat Polonya öldürüHiyordu. Be· 
şinci kol f'liıti tü mare~ale kadar 
uzatmış bulunuyordu. 

( Devanıı mr) 
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EN ON 
ind eınellerinin 

ahakkuku 
DA i K A Hitlerin 
.-----=. ıc=--d -1 mağlubiyetine ırana ı e a bağll 
ombaland 

Atina, 28 (A.A.) - Arnavut. 
luktaki son Draç baskınına işti
rak eden İngiliz pilotları hedef 
bölgesinde büyük bir yangın 
çıkardıklarını bildirmişlerdir. 
Keza ön limandaki rıhtımlara da 
bomba (lü§erek büyük hnsnrlar 
husule getinni.ştir. Dafi batar. 
yalannın §iddetli ateşi mgiliz 
tayyarelerine hasar verdireme. 
miştir. 

llk defa ta,arru7,3. uğrayan 
Tirana.'d:ı. hangarlnrda ve hava 
meydanının diğer binala.mı.da. 
büyük lbir yangın çıkıruşbr. Mü
him hasarlar vukubulınuştur. 
Bir hangar tzmnmen yılulmL~. 
tır. Yımgm uzaklardan görill. 
meh1:e idi. Pilotlar bu akmlarm 
muvaffakıyetle neticelendiğini 
beyanda. müttefiktirler. 

kşam 

ropa anday~ 
• 

aır 
(&.,ı:n:ı1Wedcn de\ run) 

kanaat payda etmeğe bakmalı. 
dır. 

Bunda bize propagandacıla
rın kendileri de istemeye iste
meye yardım ederler. Çünkü 
her propap;andacı idcnl bir me
hareti haiz değildir. "Kaş ya. 
payım derkon göz çıkarmak.,, 
ötedenberi vaki olan hatalar
dandır. 

Mesela gazetenizi açıyorsu
nuz. Bakıyorsunuz ki bir taraf· 
ta Sinyor Mussolini Yunanis
tan cephesindeki ltalyan Alp 

skerlerinin grnnltler gibi sağ
lamlıklarındaıı bahsediyor, ltal. 
yanın sekiz milyon nsker çıkar
dığını söylüyor ,.,vo ıYunanicıta. 
ırn ciğerini sökeceğini haber 

veriyor. Azıcık boş bulunursa-
nız bu tözler.e aldanıp gidersi. 
niz. Fakat diJ<katll aavrandınız 
rnı, tereddüdünüz zail olur, ltal
yan ordusunun hakiki vaziyeti. 
ııi anlamş.ğa muvaffak olursu
nuz. Bunun için yine gn;zcteniz 
katidir. Bu gazeteniz size Al
ma.rıyanın bir şehrinde ltalyan 
O[duları başkumcındanı ile Al· 
ma ordulcırı erk~nıh rblyo re. 
ı ... ın mUldkatJarıru haoer verir. 
Bunu o'J<uyunca zlhn1niz işleme. 
ğe başlamalıdır: lta~an haşku. 
mal'}danıJlın b~ı sıkışnı:ll>a şu 
sırıe:da Alman erkd.nıharbiye re. 
iStyJ~ nt konuşaoall? 

Ai'ı<nsınefan o r: ~1avadis daha: 
Almapya ltalyaya yardını cde
ce'Knıış! işte burada, ltalyan 
propagandası namına müthiş 
l:ilr falso. 

. Sekiz milyon asker çıkaran, 
bınlerco tayya.res.i oldu#u söy. 
fenen bir devleto Almanynnın 
yardım etmesi neden Uizımgel
r.in? Demek bu ordu Yunan 
da~larında pek perişan, sıkışık, 
4cız bir haldedir ki haUls çare. 
sıni Almanyanın yardımından 
bekliyor. işte akıl ve muhake
me bizi böyle tenvir ettikten 
~onr~~~rtık ötede propaganda 
ıstedıgı kadnr atıp tutsun. Biz 
güler, geçeriz. 

HUseyin Cnhit YALÇIN 

Bir ingiliz 
hava mareşa
l ı esir düştü 

Cir Mohammed Han 
söylediği bir nutukta 

böyle dedi 
liııhlre, 22 (A.A.) - Mısırdaki HJnt 

ordusunda yllzbaşı olan Slr Moham· 
med. Hnn dUn bir ı,;ııy z!y:ı!etl \'ermiş· 
tir. Ziyıı.fette 1ng1lterenin Kahire elı,;l· 

si Lampson, orta şark lngUl.z ordula· 
n kuma.ndanı General Va\'cl ve lngi· 
liZ ve Hint ordularının diğer birçok 
subayları hazır bulunmuştur. 

Moh!UJ11Jled Han söylediği bir nu· 
tultta bllhassa dcmlştir ld: 

•'Harbe de\'amda lnglllz hUkOme!.i· 
ne tam ve samimi yardımda bulun· 
mak her Hintlinin bizzat keneli me.n· 
faatı icabı olduğu gibi memleketinin 
de menfaati lkUza.sıdır. Bunu yap· 
mak onun için bir vazifedir. Eğer 

bUyük Brltnnya. harbi kaybedecek o· 
lurıuı Hindistan mahvolacaktır. Hin· 
dlatnnm slyast emellerinin tııbakkuku 
ve ınnt milletinin m:ıllk olduğu hUr· 
rlyclin muhaf:ı.zası HIUerin mağlOb!· 
yetlne bag"lıd.rr.'' 

Ajanstacm dili 
deniz Havzasında 
hare eve 

u. ..... z Doaanması 
(Ba§laraf• S föıcfülc) 

Akdenizde • Ebe vaziyetinde 
İngiliz donanmasr olmak şar. 
tiyle • saklambaç; oyunu oyna. 
mışlardır. ltalyau don.anması 
sa.ltlarunakta. cbediy<m aynı mc
ha.reti gösteremiyeccktir. Ywıa. 
nistan harekatı er geç deniz ha. 
rekatını davet edecektir. Deniz 
harekatında ise lngilterenin 
müthiş üstünltiğü aşikirdır. 

İngiliz donaruna.sı ka.rıiısmda 
lta.lyn.n donanmnsı yalnız rnU
retteba.tııı,m kıyın ti bakımından 
değil tonajca. da pek çok ?.ayı!. 
tır. İtalyan donanmasJnm me<:. 
mu tonajı 400 bin ton ise de 
- bunun takriben 80 bin tonu 
Taranto ıbaskmında az \'eya çok 
hasara uğramıştır • İtalya bu 
gemilerin hepsini açık deni7,e 
çıl:a.r~rnaz, bir kmmmı kendi sa.. 
hillerini ve iç den.izlerini müda
faa için ayırmak mecburiyetin. 
dedir. 

Fransa donanması işte mihve. 
re bu müşkülünü mümkün mer. 
tebe halletmek hususunda. bU
yi.ik bir yardımda buluna.bilir. 

Mütarekeden beri 
tahrip edilen \'eya. İngiliz 
limanlarımı. ilticaeden, yahut 
!skenderiyc veya Ma.rtinik gibi 
mihverin el uzata.mıyacağı li
manlarda atıl bırakılan Fransız 
harp geın.ilerl hesaba 1mWmadr. 
ğı takdirdo bile Fra.nsa.nm el. 
yevm takriben 230 lbin tonluk bir 
harp donanması mevcuttur. 
Bunların çoğu daha ziyade ki.i. 
çük tonajda gemilerden mürck. 
kep Uzak Şark filosu cüz'üt.am. 
lnn, da.ha sonra clıı. Dnkar, Tulon 
ve Bizcrte'de demirli bilyilk gc. 
miler, nihayet oldukça çok mik. 
tarda olan denizaltı f!'~ileridir. 

Bunlardan başka Fransanm, 
miltarekcdcn evvel tezgahlarda 
.\hali in.,.cıada müteaddit harp ge
mileri mevcuttu. General Dö 
Gol'ün muavini amiral Müzöliye 
tarafın<ian verilen malfunata 
göre inşa. halindeki bu gemiler, 
on sekiz bin tonluk iki tayyare 
gemisi, otuz beşer bin tonluk 
il:" zırhlı, sekizer bin tonluk üç 
.kruvazör ve nüteaddit torpito. 
lardır. Bunlardan bir kısmı ln. 
giliz lirnanlanna çekilmişse de 
geri kalanların tamamlanması 
için halen çalL~l'llakta. bulunul. 

Londrn, 21 (A.A.) - Bugün ması imkans:c değildir. 
neşredilen !tnıynn resmt tebliği Fransız dona.n,masrm teşkil eden 
Sicilyudıı. inmeğo mecbur edilen gemiler arasında Almıı..nyayı bi
bir 1ngiliz tayyaresi 1chıdG esir rinci derecede alaka.dar eden hiç 
cdilm yedi ~ nrasn:ıdn. h1r hıgi- şüphesiz denizaltı gemileridir. 
llz haya mnres:llinhı bulunduğu Bunların yüzden fazla olan 
~'llqtiiUmeMıedir. ~bllğe göre bu İtalyan deniz..-ıltı filosu.na. ilave 
hava m~:ıı .. •t:a'i.1 Boyd Eva.ir Tudor- edilince hayli mühim bir kuvvet 

d11{jrıva mo.t:esa]L,Boyd'un kaybol - Wgkil edeceği aşikardır. 
dpğu LOndrtida fü)it oaumektO bıe Fakat rnal"C9al Pctcnin Fran. 
de ha.,-kn tn.fru!i.t verilriiemckto _ sayı Almanlıı..rla iş birlieine sil. 
<lli rüklemcği kabul edeceği.ne dair 

&'l'?ol•un 0 ..+.. ,,...,.,.k h"v k ·et- henüz hiç 'bir delil yoktur Ye 
J .'6 t ..... u-, u n U\'\ b'l~k' b "ht' -~ı. • .. 
~ .k$mzıdonm:ı muavin tn.- ı <ı. ıs u ı 1yar <=aerm ma.zlsı 

Y1n. od.UdJğl İ.nriillz hava kuvvetleri j onun lböyl: bir hn.rekettc b~~
kndroitrnda yıı.pllan son d~ ~ayacagına. inanrna.mak ıçın 
I mtı.nn tile hlltll'r'11m!qt( ;ŞQ_yd ~~bir sebep .te$il edıer. 
o i~ m~~~Otii'iınu Selweler 

Oörlce etaalın akl 
barp 

Londral ~2 ( A. A.) - BBC 
ajansının verdiği haberlere gö
re, Yunan ileri kollan Göriccnin 
şark mahallelerini işgal etmiş. 
!erdir. Bu kollar, ilerlemelerine 
devam için takviye kuvvetlerini 
beklemektedirler. Yunan kıt'a
larr. şimali garbide Italyanlan 
geri püskürterek temizleme a. 
meliyclerine devam etmektclire. 
ler. 

!TALY.Al' SUBAYLARI 
ARASI:l\'DA AZİLLER 

Londra, 22 ( A.A.) - BBC: 
Emin bir menbadan alman bir 

habere göre, Arnavutlukta bulu. 
nan 50 İtalyan su1>ayı a1.ledil
mişlerdir. 

15 TOP İÔTİNAM EDİLDİ 

Atiııa, 2B A.A.) - BBC: 
Yunan umumi karargnhmm 

dün akşamki tebliği: 
Muharebe, dün, bütün cephe 

üzerinde devam etmiştir. 
Yunan kuvvetleri yeni r.mvaf. 

fakıyetler ka7~uştır. Yunanlr. 
larm elde ettikleri büyük gana. 
im arru»ında 7 si büyük çapta. ol
mak üzere 15 top, ha va daf i si. 
!ahlan, yüzlerce mitralyöz ve bir 
çok malzeme vardı. 

Yunanlılar diğer taraftan bir 
erzak deposu ile bir benzin de. 
posu elde etmişlerdir. 

Yunan tayyareleri müteaddit 
keşif ve bombardıman uçuşla • 
rmda bulun.muşlardır. 

A.tina, 21 (A.A.) - Yunalllı
lar elde ettikleri kazançları ida. 
me ettirerek, Arnnvutluk dağla. 
rında yağmur \'e sis içinde dar. 
madağınık bulunan İtalyan kol
larm.n. doğru ilerliyorlar. Itaı_ 
yan ricatmm ıbir bozguna dön. 
mesi bekleniyor ve buna mani 
olacak hiçbir şey görülmiyor. 

Hava şartları, İngiliz. Yunan 
hava devriyeleri ve A.inavutluk
taki İtalyan tayyarele iliılerinin' 
şiddetli bomba.rdrmanr. şimdiye 
kadar Yunan ileri hareketini a. 
ğırlatmış olan tayyarelerinin 
nıtluı.heretinden İtalyan.hm mah' 
rum brrakmı~ benziyor. 

EP!R MINT.AKASINDAKt 
1TAI...YAN MEVZİLERİ 

TEHLİKEDE 

Atina, 21 (A.A.) - Cepheden 
gelen haberlere göre, Görice ü_ 
zerindeki Yunan tarassut posta
lan uzun bir 1talyan kafilcsininı 
şehirden ayrıldığını ve şimale 
ve Progradet.z'c doğru yol bo. 
yunca geçmekte olduğunu J:ıiL 
dirrnişlerdir. Fakat bunun umu
mi bir tahliye başlangıcı olup 
olmadığı henüz tesbit edileme. 
ıni!5tir. 

Yunanlıların Ergerinin biraz 
şarkında gösterclikleri parlak 
hareketler üezrinc Epir mmta.
ka.sının sahil bölgesindeki bütUn 
İtalyan mevzileri tehlikeye düş. 
müştür. Bu hareket mez.klır §e
hir ile Şarki Arnavutluk arasın. 
daki miinnkalatr k~mek Ü?.Cre
dir. Italyanlar bir kere daha j 
hata. edilmek tı>.hdidi altında a.ıc: 
lacele şimale do!ITu ricat ediyor. 
yorlar. Mütemadiycn şiddetini 
arttrran İngiliz - Yunan hava 
taarruzları neticesinde l talyan. 
!ar lüzumu derecesinde taln•iye 
kıtaatı alamaz olmuşlardır. 

ATINA El\lNJYET 
NEZARETİNİN BiR TEKZ!B'l 

Atiıı.a, 21 ( A. A.) - Yunan u. 
mu.mi emniyet nezareti tarafın. 
dan dün gece neşredilen tebliğ: 

P...oma ve Bari Rndyolan, Yu
nanistanda ya.cuyan yabancıla. 
rm hensinin Yunanist:ım ter. 
ketmelcri için emir aldıkların,_'l. 
dair bir haber neşretmiştir. 

Aynı radyolar Yunan subay. 
larmm gazete okumaktan mene
<lildikleri haberini de VPrmişlir. 
Berlin radvosu da şimali Yuna. 
nistanda ıbüyük bir mühimmat 
deposunun infilak ettiğini bil. 
dinniştir. 

Bu haberlerin hepsi yalandır 
ve iftiradır. ... ,, 

Vekiller eyetı 

CBaşt:ı.rafı 1 ncldc) 
günlerde Meclise sevkedilec~.kUr. 

Tfoaret Vekaletinde tcşekklil e_ 
den komisyon da i~e umum mil -
dtlrlUğU ,.e bu umum müdürlUğUn 
saliı.hlyot Ye yazlfe lcri otrofmda
ki tetkiklerini. ikmal etmek Uz.ere_ 
dir. Bu proje de hafta içinde McC'
lise \'erilecektir. 

(Bu hDSUSta lkinrl sayf amızd& 
da. hlr va1.T ,;_nlrr.) 4 

ingiliz 
Kralının 

iki nutku 
Kral bir tanesini 
bizzat okuyarak 

de ı i: 
"Akdenizdeki kuvvetle
rim Mısır ve Türlliye ile 
ittifak muahedelerinden 
faydalanmaktadır!" 

Çörçil Krala 
cevap verd! 
Lonılra, 21 (A.A.J - lnglllz Kralı, 

lıugUn parlO.mcntonun yeni içtima 
devresini iki nutukla açmL!l!Jr. Nutuk· 
lard:ın birisini, tahttan b1zznt kendisi 
oltumuııtur. 

I\:rnl nutkunda demiştir ltl: 
Lord ve A ,·nm Kamarası aza.sı, 
MılleUerlm \'e mUtte!ıklerlm, hUr-

rlyet!n temin edı.lmesine kc.dnr tcc:ı.· 

, UzcU milletlere karşı mllcadcleyc de· 
v:\m nzlnılcrlncle mUttehltllrlcr. .An· 
cak hUrrlye:t temin edılinccdır ki taz
yikten ve ccbrUşl<ldetten lmrtulacalc 
milletler, nizamlı hUrrlyct ve sosyal 
esnslar UZeriııde yeniden blrlıkte ça· 
lışa.bilecelderdir. 

HUltOmeUmln Amerlkn lllrleşlk 
devletleri ile mUnasebeUerl, bundan 
daha. fazla. sa.mimi olamaz. Amerika 
Blrleşllt devletlerinden glttlkı,;e arttın 
bir miktarda lınrp rnalzeıuesl gelmek
te bulunıluğunu en bUyUk bir memnu· 
niyetle öğreniyorum. Bu katt ı>Unlcr· 
de, nlzamlı hürriyet, adalet ve emnl· 
yet ideallerine ne derece genııı blr 
Uırzda iştırlik edilınekte olduğunu bil
mek zevk vcrmclttedlr.,. 

Kralın parH\mentonun uzatılmasına 
ait ikinci nutkunu, Lordlar Kamara· 
sınd:ı Lord Chancelor Slmon okumuş· 
tur. 

Kral, bu ikinci nutırnntl!l. demiş· 
tir ki: 

- Bir seneden fazlll bir zamandnn
berl, dcn!z, ltara ve havi\ kUV\'ctlerlm, 
hürriyetin davasını mUdafna etmııı· 
tir. Milletlerini, her yerde, ocakların· 
da, iş yerlerinde va denizde, dU,m:ı· 
nın insafsız lıUcumlıı.rınıı sabırla. la· 
hammUI ederek mU;,terek gayretimize 
asil bir surette yardım etmişlerdir. 

Yaz bidayetinde, ruıkerl bir feltı.kcto 
uğrayan Fransa, mütareke ıınrtınrmı 
tnl p tıne m cbur kalmı~tır. 

1".rruuıanm fel~ltetindcn ıstifnde c· 
de:ı İtalya, bu fırsatta, mUteca\•lzlıı 
yanı b:ışrnıla yer almıı) ve ıılrndi Yu· 
nanlstann ltıırfı ltnsdt l>lr hUcuma 
kalkmı~tır. 'rlrnn1ı:!'a lıareı bu mUcn· 
deleyc yeni blr arkııd:ı:ın ltablmasınr 
iyJ karşılarım. Bu yeııl nrltnd~n. ım· 
pnralorluğum memleketi bUtUn yar· 
tlımı yapacn.lttır. YunanlsUın, cesıır 
mukavemeti ile, r;anlı mazisine lt'lylk 
olduğunu lsbnt etmL,tır. 

.Akdcnlzde kuvvetlerim, bUtUn lh· 
tlmallcrde vnzl!eslnl §ayanı memnu
niyet blr tarzdıı baş:ırmo.ğa hazırdır 
ve ınemlelteUm, lıu mıntalcnda, Mısır 
''e 1'llrldye ile Icıymetll ıttlfıık mun: 
hcdelerlnln mevcudiyetinden faydalan· 
maktadır. 

BugUnkU harp, yalnız milletler ara· 
sınd:ı. bir mllcadele değildir. BugUnkU 
hnrp, esaslı idealler arasında. bir an
laı!ma.zlıktan çıltmaktadır. Sarsılmı· 
yacağız ve lınannnızı bnğlat.Iığımız 
ytıksek gayelere erlşlllnceyo kndıır da 
:ı.llflhla rıtnızı elden bırakmıyacıığız. 

ÇÜHÇ1L1N UflAI • .\ CIWAEI 
ı.onc!ra, :n (A.A.) - Avam ka· 

marasındn kı-alm nulkıına covnp 
olarak verilmek üzere tevdi edilen 
bir takrlrden sonra Başvekil Çör· 
çil söz alarak bilhassa demiştir 
ki: 

Bugün lınrp vntlyelini iz:ılı et· 
mezscm Avam Kamarasının beni 
mazur göreceğine eminim. Akde -
niz sahnesi lıakkında beyanatta 
Jııılwuno.nın zamanı olduğunu zan· 
nC' tmlyonım. AkdenJzdc iki harp 
cerey:ın etmektedir. Her ikisi de 
bizi nzaml derecede aliikadar eder. 

Adetçe çok yUksck dilşmana kar
şı .Mısırın ve Sliveyş knnalınm mü· 
dafansı var.. Bundnıı daha bir kaç 
ny evvel bu mUd::ı.faıı. müşkül ve 
ı;üpheli gözUkeblllrdi. Fakat bu
gün, istil.l kuwetleri üzeriınize 
dilşcrse vazifemizi b:ışarncağlmıza 
it.imadnn \'ardır. 

Yunan milletinin hir kitle halin.. 
de birdenbire \'e he) l-canla düş -
mana karşr ayaklanmasını mevzuu 
bahseden B. Çörçil <lemL5tir ki: 

Yunanistan, baskına uğramış ol· 
makla bernbrr, topraklar ' he
men hemen kiımilen müsto, .ı as
kerlerden t emlzlemi~Ur. (Alkış· 
lar) Müstevli Mkerler, bütün ma
nasile bir haydutluk olarak tavsif 
edilebilecek bir işdc Yunanistan ü
zerine saldırılmışlardır. 

Göz önUndo tutacağımız bu iki 
harp sahnesi \'ardır ,.e ancak şunu 
söyliyebilirim ki cl'mizden geleni 
yapacağız. Bizden töz değil icrant 
beklenildi kanaatindeyim. Ve knti
yen limit ediyorum ki daima ağır 
bir yük altında bulunan kaynakla· 
rmuzdnn Yunanista..'1a faydalı bir 
yardtın olacak nisbctte nyırablle· 
ccı-iı: ve Mısıra karşı olıı.n •·nzife
ılerlmizl, onun toprağını ve hayati 
hir vol ohıı ~·ı""'." ,_.,,,.,1.,.,, ,...,;;,:ı,_. 

Hayal pahalılığı 
tik ted-' 

yordu: Mücadelede en pra için e,r: Memleketimizde hayat pahalılı
ğının mümkün oldut;'U kadnt az 
hissolunmasr, dünya iktıMdi §arl
larmın gittikçe daralan çerçevesi 
içinde vatandaşın şimdiye kadarki 
kazancı ile geçinebilmesi ve hiç 
değilse bir de mulıtekire bir kısmı. 
kazancını kaptırmamasını temin 
için Hıtikürla mUcndele hususunda 
en pratik tedbirleri tcsbit edebil. 
mek gnyesile açtığımız ankete bu
gün nihayet \•eriyoruz. 
Erbabı ticaret ve sa.nnyiden en 

tanınmış zevatın, iktısatçılnrunı -
zm mütnlcalnrmı ihth'a eden bu 
anket yukarda dn zikrettiğim.iz 
\'eçhile bir gayeye matuf bulunu~ 

Işı ların 
karartılması 

biri bulmak g:ıycsi. Bunun Jll~ 
kctimize cevap veren zcvntnı ..:~-

~· uzeı .. • 
talealarmı hulfısn. etınogı, ıs • 
de ittifak edilen noktaları toP]ttıt
mağr mün:ısip gördilk. Bu ~ciJıl· 
ları fiÖylo huliuın etmek ın 
dür: s· 

1 - BüyOk mağazalıır kU~~ 
sı. Anketimize cevap veren J)iJ. 
ze\·at bu teklifte bulunuyort fa.b• 
ha.ssn bu mağazalarcfa devle ti10 
rikaları mnmulfıt \'C r.1nsn~~ • 
birlikte ithalat tacirleri.nlll e ıJı , 
rlndcki mnllnrdnn <la kısmen u sil• 
narak salıı;a çrkarılması ve b 1 or" 
retle devlet.in bizzat nfızU%1 ro :ro• 
nnması teklif edilmektedir. J3~etil· 
lün yerli maJlnr pazırrıarına ' 
mesi teklif olunmu.stur. 

}18.~ 
1 2 - lthalıitta mamul ,.~ııt dll 
maddenin ayrılması; bazı ze'< }1!1Jll 

bu t.ı.vsiyedc bulunuyor ,·c }1ıı$' 
(lla..5lar.ıfı 1 nritlc) maddelerin yalnız sanayicilere 

hangi blr kazaya. meydan vermeme· nnr teklif ediyorlnr. 
ıerl için elektrik direkleriyle sokak ·r ı GiU'l" 
kö~eleri beyaz badann edileceklerdir. 3 - Gelen malların l an· ı_<lılll"' 

İstanbul sokaklarında.ki lflmbalar rilklerc gelen malların vo fııtlıı; 
dn söndUrlllmUş, ~alnız Eminönli, re nit oldukları jle maliY~~:r/ r &' 

nnın ilanı da '-'apılan teJUJ> c Taksim, I<:araköy, Beyazıt, Şişli, Top· ,, 
hane, Gazi l<öprUsU, üsl<Udar, Kadı· rasmdadır. • .._.or.tJ' 
J'öy, meyclanlarlyle Türbe istasyonu, 4 - Fint murakabe JtolllillJ 
Tünel meydanı, l)lrkeci meydanı, 1''a· nun 1 l:ıhı. . JıOll-' 
tıh meydıınr, Şehzadebaşr, Ed!rneka· lhtikarla mücadele ve {lat uıııııı 
pı, Alcsnray, Sultıı.nahmet, Ankara trolu mekanizrmı.c;mm en nı ltO • 
caddesi, vo diğer dürt yol nğı7larlyle merke7.i olan fiat murakıı~e 

11 
dS. 

Boğaziçi iskelelerinde olmak Uzere misyonunun faydalı oJdugtl~uğıl' 
137 lAmba maskeli olarnk bırakılllll§• söyJiyenler vardır faydasız 0! ro .1 

tır. Havagazı lAmbalnrındn.n bazıları nu dıı. Fakat ekseriyet konıi.S 
koyu maviye boyanmıştır. .-..ır- nun ıslahına taraftardır. 

ol • 
Le~-li ııwkteplerdB 1~f 5 - Kontrolsuz milcadcle 0 " 

Leyli liseler dUn öğleden sonra sc· maz. Anketimize ce\'ap ve~ ~U.. 
!erbcrlilt mUdUrllnUn <le J§Urakiyle vatın hemen hepsi kontroısu .. ğrtf 
maarif mUdilrlüğUnı.lo toplnumııılar, cndcle \'e murakabe olarn~'.3~, 
ınelttepleı1n lMıba maskeleme işınl ileri sürmekte vr kontrolsuz fl • 
görllşerek bu hususta vektı.letten tah· muvaffakıyetsi?.liğin b:ı..~lı~·rıet· 
:ıl.sat istemeye karar vermlşlcrc.llr. mili olduğunu ila\'e etmelrl 

1 

1 t { 
Mekteplerin de dış tenviratı umu~ (i - l'rcnslpsizlik. Bazı zE;\11 r11r' 
mahaller gibi olacaktır. • ' at murakabe komisyonun~ :ıt::ırcıı

Ot"Jl rı~erlerl ve llmandll 

Cep feonrlerlnln de fazla ışık ver
dl!i görUlmUş, bunların da mavi ışık 
vermesi ıuzumlu bulunmuştur. 

Sokak tenvlratının knldırılma.sı, be· 
Jediyenln tahsil ettiği tcnvirlyo rusu· 
muna te&tr ~tml'}'ecel<Ur. 

Galata kulesinin kırmızı, ye31! ışık 
yakmak ırureUylc ecneb1 vapurlarına 
~aret vermesine §lmt.Illik mUsaade o
lunmuştur. 

Llmıuıa gelen ecnebi vapurlar han· 
gt limanda olur! rsa olsunlar kencll 
hUkOmetlerinın kanunlarına tl'Lbl bu
lunmakta iseler de, fevkaltıde haller· 
de bulundulilan mnnhllln emir ve teb· 
llgatına riayet edeceklerdir • 

ı•ıı, J;;!\~ıt iht ikfırı yapnıılnr 

lıırında ve tetkiklerinden bır r jçiJı 
sipe bağlanmadığım, bunun ·etler 
yekdiğerini nakzcden ııarc1' 
yaptığını söylemektedirler. 

t_&!l 

7 - Adliye ile müna.seb:ı~ıJdi' 
zimi. Birçok zrvat ihtiltrırı ı!i' • 
eden makamlarla ndliyenJn te1~ 
kilerinin yckdiğerine u)'1ll6} 

bilhassa i!':aret etnıekt<'dir1er. 

8 - I\::rarlarm tatbiki .. }\o~ 
yon kararlarının tatbik e~ılC'Jll 0 • 

şi miiteaddid misallerle jzall btııı• 
lunmakta ve C'n büyük kusur 
da bulunmaktadır. bllıı 

I3unlnrd:ın maada dahıt. 'f'B" 
teklifler ve tavsiveler vardır. 
kat esas noktala~ bunlardrr. tııtli· 

Milli Korunma Kanununun ııııd~· 
llne gidildiği şu sırada bu sıı ol , 
ki fiki"rl~rl toplamakla faydııll 

Diğer taranan zabıta da rcnkll kll.· duh'Umu::u mruyoru::. 
ğıt, elektrik feneri ve plll Uzerlnde ~ 

iki gtindenbcrl mUca.dele ctmektecllr.1 =============::::;::::::::.-
DUn fazl::ı fiyatın kAğıt, ı-ııı ve cleJ{-
trlk !encrl snta.."l muhtelit kimseler 
suç Uzerlndc ynkalnnmııı ve mtllt ko· 
runma kanununa muhali! hareket su· 
çundnn adliyeye verllmişl~rdir. 

DUn yakalananlar arasında Uç top· 
tancı kAğıt tUccan da \ardır. Bunlar 
Havuzlu handa kA!iıtçı Nesim, Ga· 
latada ŞehsUvar sokağmcla 39 nu· 
marada Kalen ve Kerestecller kapı

sında 46 numarada kllğlt tuc~rı 1· 
s:..ktır. 

Bunlardan ba§kn Gnlatnda Ferme· 
necllerde brıya ia.brlltnsı sahibi Yorgi 
fazla flyntıo. sUJycn boyası, Yeıılcn· 

ml•Jc Çilingir sokağında. mı numara· 
da hırdavatÇı Kolıen ve Yenicaml 
caddesinde i5 numarada Klrkor Şa· 

Jıinyan, l laçllt, Albert, Vitall, Moiz, 
Nesim, Ynko acllarmda altı seyyar sa· 
tıcı da yüksek fiyatın renltll ltl'iğıt, 

cep feneri ve pili satmalttan yakalan· 
mı§lardır. 

Işıkları maskeleme işinde Jmllanılıı. · 
bll~cek slynr renkli kum~lar Uzerln<.le 
de lhtıltlı.rın başlaması Uzerinc, yerli 
mallar pazal'ları merkez ve §Ubelerl 
dünden itibaren devlet fabrlkalo.rınm 
bUytlk stoklarını nsgarl fiyatın sntışn. 
çık ... rmıııtır. Yeril mallar pazarları bu 
satıııınrı yalnız halka hasretmiştir: 

Bir klıılye 20 metreden fazla veril· 
mlyerek Lir takım muhtekirlerin isti· 
iadesine fırsat bırakılmamaktadır. 

DUn bir ecnebi firma., sc!crbcrllk 
mlldUrlyetine mUrncaat eı.lerek am· 
pullerin maskelenmesine mahsus s1· 
yalı mulmvvadan Jmal edilmiş blr 
maske teklll etmiş, bu maske :;ekli 
etr:ı!ıncb. tetkiklere başlamıştır. 

faa ebnek suretile ,ifa cdebilcee -
ğiz. (Alkışlar) 

B. Ç',örçıl sözlerini ı;öyle bitir -
miştlr: 

Gideceğimiz yol uzundur. Maruz 
bulunduğumuz tehlikelerin en ka· 
ranlık Uıraflarını da gizkmedlın. 
Çünkü İngiliz \•asıflı:m, talibin en 
makus gittiği anlardadrr ki en par-
1., le r"nrt"'l"'"""i }\,,ıft"'l,..,..,.,,r 

. 
Amerikanın yeJll 

Fransa elçisi 
5te• 

l'aşiııgtoıı, 22 ( A. A.) -
fani ajansı bildiriyor: .,u· 
Amerikanın yeni ·Fransa uıc

yük elc;isinin tayin cdilınek vtı)'I\ 
re olduğu Fransanın .Aıınn.n.}{ete 
karşı takındığr tavrı ı~a.~ iti
karşı Amerika hükumetı~~r e
raz etmediği suretinde tc.ı-5 
dilmekt.edir. 

-------~ . 
4..vustralya bütçesi 

çok kabarık .. 
/\. 

Oambcrra, 22 (A. ~.).-:; ~&· 
vustralya lıükfuneti, şıındı1bitld: 
dar A \"UStralyanın ta~"tçC)'' 
kaydedilmedik yüksek u jŞtit'· 
parlfımentova te\'di etın jçitl 
Denizaşırı harp masrnflnr\~ ol .. 
tahsis odil<'n 43 milyon haT1u,,oıı 
mak üe7.ere bütçe 270 ın · 
sterline baliğ olmnktadır. bil''3<r 
.Doğrudan do~.Y~ ,.eyıı tıı111ıı· 

sıta vergilerde mülıım art 
lar vardır. ______ ___.--/ 

POLiSTE: 

Yakalanan eroinciler 
$'-. 

Sabıkalı <:'roincile~~ Fa~~· 
lih, Yaşar, ~nni, ı..egor;; cll~ 
Hasr.n ''c diger Ha.san, d. ve c5 
muhtelif semtlerinde oroı~. 
rnr satarken yaluı]anlllı:'.}l ci ıısli)'° 
Kaçakçılar bugün ~ kl~· 

ce7.a mahkemesine ,·erıl<'ce 
~ ~f> 

TRAMVA '\'DAN ATU1'.ı\'?İ » 
.. •ııı-

DUn trnmmylar yürürk~:ı ;r-" 
yıp binen 20 kJ.qJ ilA R sofor , ..... , __ ,_ .. __ . ·-



Şeldon da 

Qe tebdile çalıaıyordu. 

~ kadar gayret ederse et. 
~de. Jan onda bir eabit 
~gelm'gti; ve bu sabit 
~ dan söküp c;ıka.nna .. 
S Yoktu. 

~'c. 'tlıa. sevdasını itiraf et • 
~ 11aılk bir m s"'leydi. Şel

llıeeeleyi enine boyuna e· 

~Yor, gece gUndilı: hep 
"'tlltıüyordu. Nasıl et.8e de 

lenç kıza nçsa ? 

' ~k ve sevda işlerinde 
~ tecrUbesl de yoktu. 

ebiUr ki bu işlerin ta • 
~~ acenıısiydl de. 

l~ başından bir defa 
~ geçm1ıu. Hem o se

' tutuşan a.sıl kendim de.. 
~~ 'bununla beraber ııonu 
l.~ ~ıetı ya .•• 

lhndl mesele büebütUn 

bu Seferki qk ender blr 

t'6 ~ediyor ve halli pek 
~~ rlbıUyordu. 
~fit ıevdtğt öJle bir kadm· 

• '1'1 itibariyle kadma beıı · 
'le ltendialne koca arama· 

~ hile geç:nniyordu. 
~~ bu acafb g~nç kmn bl· 
··~ fırtınalı bir macera 

:'<1Ctlt zevki erkeklere alt 
~ 
~ kttnı tehıı.yyQt ett!fl 
' ~ ıt~lz.At bir hayat 
L'~ıt bi" zevc en büyllk 
't de neydi? 
~ ~ldon bunlar:ı dOfllnllyor 

~~::. lçlnde qkıru Jana 

\,~ı? 
lı... -.t ki ıı.ğzmdan twı.nı llk 
~"":arken genç kız vah§i 

kut ilbl pırradu uça 

~ daha huantle r.1kaa. 
~ U lcolıu..u beline d~layr 

~in bulmacası 
'~ bulmacamır.m halli: 

' .\ !{Jtapı, 2 - Abe, Rimel. 
\~t, Ilı, t - A. A, Atarak. 

\~ 1\. '4_ L, 8 - Tren, Yqlr, 
~e, K. S - S&, Pahalı, 

1 l\e, 10 - Seyir, üt. 
l l 

Yazan Celı Landon 
verse, hiç §liphe yo1r J"n derhal 
reddedecek ve büt.ün Unı.Hlor mııh· 
volacaktı. 

Acaba ne dil:er dökmeli, hu taş 
kalbli kIZt nasıl yumu6atmalı? 

Jan çok IA.tlf erkeklerin arıusu· 
nu kamçılayıcı bir mahlUk olmakla 
beraber cinsi tahrikata karşı fev
kalA.de irade gösteren bir krzdı, 
Beşerin 3.dl zaaflıı.n fevkinde u· 

~uyor dcnllebllircli. 
BU!lunlıı beraber, günün birinde, 

nasıl olsa söylemek icabe-decektl; 
ne yapıp yapıp muhavereyi izdivaç 
sa.hasma nakeltmek zanıreti, el • 
bette bugün değilse yarm ;;tıı.yı ça· 
tacaktJ. 

İjte Şeldon at ü!ltiiııd• ~mıikte· 
ki teftişlerinl yaparken, ka3.ım ça· 
tık bir halde, zlhnt:n bunlım nili}Ü" 

nUyordu. Aklma blr.pk p!Anhr gel· 
dl; fakat bunlarm lıepsi ıte b.ribf· 
rinden daha kart§ıktı ve ltcılayca 

tatbik edilemiyordu. Daima tam 
meaeleye temaa e<lllecck y<'rde, mu 
havere blrc::ıbire ı:.ıecruını ıfoğiş· 
tiri veriyordu., 

Nihayet, gUzel brr sı-.bah, ı;eldon 

eon kozunu oynanuya karar ver 
di. 

Marta alındıktan eonra kobra fü· 
ra.catI için verilecek n:ıkliye ücretin· 
den edilen kln konu3uyorlardr. 

Jan Laknald dedi ki: 

- En büyük tem~n_!lim çiftliğin 
mıg!nleşmeaidir. 

Şeldon atıldı: 

- Benlm. de en !>UyUk tcmen· 
nlm, dedi, dalına kalbimde ya~ayan 
arzu ..• Bilmem ki söylesem ...• 

Sustu; manalı bir nuarla Jana 
dHr dik baktı: •e lııtedi kl gen~ Jm 
ne demek iateditlni kendiliğinden 

anla.sın. 

Fakat, bu gtlzel kız aklmd~ hl<: 
de böyle aeylerl geçinniyor, çift· 
lik 1.§lerine ait bir nokta meuuıı· 
bahis oluyor aa.nıyordu, 

~abma:lTkla drdf ki: 

- N~l.n fikrinW açıktan a~rğa 
söllemlyonıunuz? Tutan uu var? 

Şeldon bUUlıı cearetlni toplQ'&" 
r&k a&llne dovıı.m etti: 

( Devtımı var) 

Soldan •ta: 
ı - Bir nald1 TUrtumt eer eden, 

2 - Bir •ddl aU&yrp reçeı:ı, 3 - h· 
ler, çift değil, • - Bir hayvan yavru· 
w, 6 - Farsça, au; damarlarda bulu· 
nur, ekaik değil, 8 - tııt&nb•ılım kar
f1111Dcl& bir nnıt, nota, 7 - lakambil· 
de bir ka.ğıt, minarede okunur, 8 -
Bir Ermeni erkek laml, kabul etmek. 
9 - Erkek, bir pantaıoıı biçimi, 10 -
Islaklık, ıöllln arkacl&fl. 

Yukanluı ..-taı 

1 - Yazlık yerlerden birine ll1den 
2 - Bir millet, kız oflıın kız, 3 -
Ayak takımı, blr çalgı, • - Kulübe 

ter, 5 - Sanat, bir mlllet, 8 - Romor· 
kör, edat, 1 - Bir hayvu, bir mey· 
Ta, a - Çak, mıhla, K&radenlzde bir 
tehir, 9 - Genl§llk, kadın ıUvarl, ıo 
- Sağl&zr.a ballamak. 

~~ • 5 • 
~ ~lcııı birden ~rdi: ninle beraber yemek yiyecek. 
~ ? §aha mı takdim e· Dedi. Lukreçya derhal saçlarım 
\\ \' taradı; pembe beyaz vücudunu mis 
~, aıcıe sultanın fikri kokulu sularla aildı .. giyindi. Ger 
~ ~klı çek, sarayda onun kadar güzel ve 

~'ti tvli değil mi? zarif bir kadın Yoktu. Lukreçya. 

\' ~- senin &ibi ıfiJe! Ay~ ile senli benli konu:mağa, 
l'acı var. clertleşmeğe başlamı~tı: 'hrt bareırn ağasından va· - .Ne var bu gece? dedi • benim 

(~ ca &eni~ bir nefes aı· neden süslenmemi istiyorsunuz? 

~~On akpmı, Mah· Valde sultanın aoirasında erkek 

' ' ı..._Odaanda bir ye· misafir mi var? 
~ ~ ~lannuftl. Ayte AyJI itimat tmıdn ecllo bir t&m 
~ 1~~:a celdi: ıa~ . .. 

elbıselerini giye· - Hayır, dedi, va1dt lllltb lefti 
<un vaJdc sultan se· IUllü bir iaJde Dmlık istiyor, 

n A li f!j R - Alfşam Post~ 

Fransa. nasmm 
niçin v11iimidı 7 

Fransayı idaTe edenle., s• lahlarmı, neden teslim 
· etmek mecburiyetinde. lzaldıla1·? 

Yazan: 

Pierre Lazareff 

Alman uterlerl, bir rekor teş. 
kil edecek derecede knıa bir za • 
man zarfmcia, gmeral Hutzfger ve 
Mare§al Peten arnsmda bir tele • 
fon hattı tesis ettikleri ic;in, go. 
neralln te§tkkürline mazhar oldu· 
lar. 

Hutziger. mareşale Alınan ae • 
ra.ilini bildiıir. Şerait hafif bazı 
tebeddUller görerek kabul olunur. 

Ertesi günü İtalyan mUtarekcsi 
imzalanır. Alman hUkCıınetl, Mu -
solininin birkaç kilometre murab· 
bamdan fazla Fransız arazisini 13-
gal etmemesi için, kendisini taz · 
yik etmiftir. 

Mtı.'uı.samat ~5 Haziran sa.at 
12.35 te resmen nihayete erer. 
Fransa, 297 gUnlük bir harp, 4 7 
gUnJUk bir muharebe neticesinde, 
ve memleketinin Uçte ikisi işgal 
edilıni§ olduğu halde ail!hlarmı 
indirm<'k mecburiyetinde kal.mı3tı. 
M~ur muharrir ve mUtefek • 

kir Delahaye ise Fransa sukutu -
nun sebebini §öyle Uah ediyor: 

"Fra.n°a, dahilt ida.reeinln bozuk 
Iuğundıuı lnhilAl etti.,,, 

Fransa 47 günde fetholunmadt!. 
Fransa 47 günde lnhilll elti. 

Fransızlar kendi kendilerini 
mağllıb ettiklerini çok i..Yi biliyor" 
lar. 

Vukubulan lılclise, on ııenellk 
Fraıarz siyasl ve ııosyal tarihinin 
mantlkt neticesidir. 

Fnı.Mada pek o kadar beşinci 
kl'>l faaliyeti görUlmeml§tir. 

Fazla metresi olan, haddinden 
fazla yemek, i~mek ve konuşml\ 
!K!rbP~tl.slne malik olan FraMızl:ır 
ı;~hRmayı unutm~lardı. 
HUklımetln öğle paydosu, en 

naz'k zamanlarda bile iki saatten 
qağı fndlrllmemf3ti. Yaşlı bir 
Fransız kadını ıu eözlerl söylem~
U: 
''- Fransımm derse ihtiy:ıc1 

vardı, JA.kin bu k&dnr h~inine 
dPtil.,, 

Fransızlar Udr.n:b:liğln cez3snu 
görm'lıs oldular. B~larmda bir 
ıef yoktu. 

9 Hazirandan eonnı, hUkfımct 
memurlarından tutun, 7'.abltlcre 
kadar herkes keneli b~ınm çare· 
sine baktyordu. 

Tours aehrln~en tuba.ren yol • 
tarda milltecilerin makinelittifek 
ate§ine tutulmaları, arada arrada, 
yol Uzerinde bulunan askeri he -
defler bombalanıyordu. Franııız or 
dusunun mühim bir kısmı kahra -
manca harbettl; zabitler dUrllst ve 
cesurdular IA.kln Franl!IIZ ordusu • 
nun düny~nın en iyi ordul&rmdnn 
oldufu inancı doğru değilcli. 

Hazırlıklar tamam değildi, mal· 
zeme noksadr, idarecilik noksan • 
dı, kuvvei maneviye eksikti! 

Dokuzuncu ordunun za.bltl<'.ıi 1 • 
ılnlı olarak eve geldikleri r.amnn 
d:siplinin ağırlığından mtişteki gö
rün üyorla.rdı. 

Bu ordu hezimete uğrayınca, 
sabitlerin ilk ili, allt'!lcrinln yanL 
na gitmek o!du. Pari'l kalr.-elerin" 
de oturan ve dokuıo:uncu nrdu~:n 
menaup olan zabitlerden altı yü • 
zil tevkif edildi. Her altı zabitten 
bir tanoainin k\ll'luna dizildiği 
söylendi. · 

Pari!lin ~")altılmasma 9 haziran 
da baelandı. Bir tehrin inllia.rn i -

Başka bir §eY yok. 
Lukreçya prensesler gibi süslen 

mişti. 

Ayşe önden yürüdü.. Venedik 
dilberi Aneyi takip ederek, valde 
sultanın odasına geçtiler. 

Ayşe yolda giderken, bir yaban· 
c.ı kızın bir ay içinde türkçeyi bu 
kadar çabuk konuşabildiğine §aşr 
yordtL · 

Lukreçya, oda kapısına yakla~ın 
ca sordu: 

- Valde sultanın eofra5mda hiç 
bir zaman erkek hulunm::tz mı, 

- Hayır. Bazan Rteep reis is· 
minde bi:i kendisini zı;nrete aelir. 
Fakat, bu saatte~de dc~ıl. 

- Recep rei:. kimdir? 
- Vaide sultanın dadısınm ~ 

ludur. Şimdi adam oldu; donanma· 
da hamı ayılır, yakışıkltbir kap· 
tandır. 

Cafer ala pttdeyi açtı: 
- BuyU1U11uz, Lukreçya! Sul· 

Çeviren: 

HA-KE 

çindc tcrkedilmesi için lbnngelen 
tertib:ıt alınmanıı.ştr. H.ıı.ngi istika
mete, nereden ve nasıl gidileceği_ 
ne da"r ne bir radyo neşriyatı ne 
de yol üzerinde inzıbatı temin e -
C!ecek polis memurları bulundu • 
rulmu§tu. ' 

F.ran.sada, harpten ewcl birlik 
yoktu! Birçok Fransız milncvver -
leri harbin çok fena bir şey oldu
ğu zannını güdüyorlardı. Bu mü • 
nevverler MUnihte bulunanlardı. 

Fransayı Mart ayma kadar, MU· 
nihten onlar idare etmişlerdir. 
Milyonlarca Fransız amelesi dö • 
ğüşmek istemedi. Askerin biri: 
"Bize kumanda edenler, tavşan 
Yilrr>kli adamlardı,, dedi. 

Aç ve susuz askerlere ancak 
Para mukabilinde gıda veriliyor -
du. Onlan cllmizdcn geldiği ka • 
dar konservelerle blz doyurmağa 
çalıştık. 

"Lif<'" dan 

l!SYIJU 
22.11.1940 23.11.1940 

8.03 Hatif 
Program 

9.00 Ev kadını 
12.SS TUrklller 

lS.05 Oyun 
bava13n 

14.00 Kanııık 
Program 

t8.0~ 'nı!yn 
Ku:ırtctt 

l8.IO Fa!lll 
Be;p•tl 

19 4ô Şllrluhır 
20.44 Tı!msll 
21.SO Konı•,ma 
21.45 Salon 

Orl•r~tra ı 
'>2 , . rlon 

Orkc•tm!!l 
'?':.O:> Dans mlld~I 

8.03 llatlt 
program 

9.00 Ev k:ıdmı 
13.33 Zeybek 

B:n"&ları 
14.03 Höy Tür. 

killeri 
H.ıo RI -n eti· 

cum•ıur 

bnndmıu 
1~30 &flf 

ııırkılı\r 
18.0S C':\Z Or

kMtrası 
18.40 Sahil oyun 

haTlllan 
19.00 Konu~ma 
19.15 Sıız eserleri 
19.45 ı:al!lıl heyeti 
20.45 Ber:ı.ber 

~rlalnr 
21.15 Jtonuıı• 
21.80 &ıı~n Or. 

keııtraıa 
!%.ISO Dans 

müziği 

Sinema ve Tiyatrolar 

•
Şehir Tiyatrosu 
TeJK'lııı,,ı Dram kısmında 

Ak;ıam 20.SO da 
( Aynk takımı araamda) 

**• 
tıUklAI Caddesinde Komedi lnmmada: 

Akıt:ı.ru: 20.SO da: DADI 

Raşit Rıza T iyafrosu 
HnUde P~kin bera· 
ber Ütıldldar }faik 

alnemasrnda 
(0 G J; C E) 

dram 3 perde 

Cemal Sahir Jübilesi 
Şehir Tiyatrosu komedi kmnmda 

3 kanunuaanı salı gilnU ak§amı 
Şehir Tiyatrosu sanntkftrlan sa
natkAr Nnşlt, Nıvart, Toto diğer o
peret sanntkarlan, gOT.fde s!.'8 ve 
saz sanat.karlan ile bUyilk prog· 
rnm. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bu gece: 1 - SU veya fednllcrl, 

2 - Haydudun oğlu, 3 - Mild. 

tan efendimiz sizi sofrada bekliyor. 

VALDE SULTANLA 
BASBAŞA ... 

Valde sultan, oğlunun o yıl se· 
fere çıkmaması için, kendisini sa· 
rayda oyalıyacak bir kadın aramq 
tı. Lukreçyayı gördüğü gündenbe· 
ri içinde şüphe vardı: Ya, bu ka· 
dından oğluna bir fenalık gelirse.. 

Mahpeyker sultan, Lukreçyanm 
bakışlarını .beğenmiyordu. O, ot 
Juna sad~cc bir ~le .ce, gonü! avwı 
duraca!~ bir kaclın aramıştı. Halbu 
kı, Lukreç}'a ~o!< :el:i bal.ı~lı. a· 
kıllı bir kızdı. Dö.düncü Muradı 
'°k çalıu'< avlarabilirdi. 

O al~fam yemek }erl·en konuştu· 
lar: 

- Anan, baban nerededir, Luk 
reçya? 

- Bilmiyorum, sultanımı Beni 
çok küçükken evimden, anamın ba 
bamın kucağından kaçırmrnlar .. 
Başka bir yerde büyütmiiş!er. Son 
ra bir Veııedik §Övalyesine satmır 

Hayati 
Nakleden: L. L. 
Evlenüimse bww., sırf bir aile 

kur1ı1ak merakı olmaktan zı) ıı.ae 
arkada§ını Cıhadm ınutcıuaaı 
telkinlePi sebep olmu5tur. !faya. 
tımda intizam yoktu. Çok dera, 
giyecek temiz bir gcımlek bula
maz ve hemen her gün buna 
benzer dertlerle yanardım. CL 
hat bu halimi göriır, her defa
sında beni ikaz ederdi: 

- Rahmi, ben· dinlersen ev. 
len! Hayatına çeki düzen vere
cek bir kadın bulmağa bak! 

Evime her gelişte, altüst ol. 
mu§ odamda acınacak halimı 
gördükçe nastlıatlerin.i tekrar 
ederdi: 

- Senin bu vaziyetin ne ola
cak? Evlen de, hayatın bir in. 
tizama girsin l. 

Şüphesiz, Cihadın bu söz. 
!erini duyduktan soru·a onun ev. 
li olduğunn. hükmedeceksiniz. 
Fakat hi.ikmünüz yanlış; arka
daşım, bendeniz gibi, basbayağı 
bekardı. Bu noktayı kendisine 
hatırlatınca şöyle cevap verdi: 

- Sen. bana. bakma. Benim 
evim, akrabalarım var. Senin 
gibi başı OOzuk olsaydmı daha 
bebekken evlenirdim. 

- Bebekken mi! 
- Canmı, söz gelişi... . 
Arkadaşım Cihadın hakkı ol. 

duğunu kabul ettim. Bunun ü?.e. 
rine bekarlığa veda etmeğe ve 
hayatıma çeki düzen verecek bir 
kadınla evlenmiye karar verdim. 
Allaha bin şükür, devrimizde 
kadınlarla tanışabilmek işten 
bile değil. Hatıı insan ortaya 
böyle bir namz.edlik koydu mu, 
muhitinin evl('ıunek isUyen bü_ 
ttin bakireleri. yahut başka koca 
almak fikrinde olan evli kadın
lar alakanızı uyandırmakta geç 
kalmaz. K&der bana, Sühey _ 
layı mfina.sf p gördil. Onu tercih 
ettim; c;Unkli Süheyla gilzel. 
kibar bir kızdı. Onun şahsında 
en çok bc~endiğim cihet: Sevim. 
U da'gm,lığı idi. Her neyse im 
hoşuma gitmişti. Fikrimi, arka. 
dn.şrm P..a.hmiye de bildirelim. 

- Süheyla mı? inci gibi kız! 
Maa.mafih ehemmiyeti yok. Ha 
Süheyll, ha ba§ka bir kız. .. 
Maksat evlenmek değil mi? 
Mutlaka bir kadına ihtiyacın 
var. 

- Hayatımı intimma koymak 
için ..• 

- Tabit, azizinı ... 
••• 

Evlendim. Ancak bir hafta 
süren bal ayını geçirdikten son
ra yuvamıza. yerleştik. Ilk gün. 
ler çok memnundum. Rahminin 
de dırdırlanmasmdan kurtul. 
muştum. İntizama gelince, sor. 
mayın. Çok geçmeden yanıldı
ğımı anladım. Süheyla bu cihet. 
ten rekor kırmıştı. Ev iş1erine 
yarayan kadınlara benzemiyor. 
du. Bir defa olsun eşyanın ye. 
rinde olduğunu göremedim. A· 
yakkaplarnn şapkalarla. bir ara. 
da, Süheylanm elbiseleri benim 
kostümlerimle karışmış, çora:bı. 
mm teki karyolanın dibinde, 
diğri yumuşak bir ya.stıkttı ya. 
tan kedinin altınd& bulunuyor
du. Fazla tafsilatla b~ınrzı 
yormak istemiyorum. Yaln.ız, 
mUsaade ederseniz, hayatımız. 

·ç·n 
Nakteden · La lb.. 
dan ve evd d intizamdan si.uo 
k ra' teri ti\. birkaç hadise~·· 
anhtnytm. 
Bır gün mavi kravatımı tak. 

mıya niyet1<' d m. Onu bulmak 
için nram:ıd - ım yer kalmamış. 
tı. Nih") t $ ı ~ı·ya cıordum: 

- Süh yla, mavi kravatım ne 
oldu? 

O, halfı. y~ta ta idi. Saat on
dan evvel k lkm:ızdı. Öbür ta. 
rafa d .. ncrck: 

- Of, sen de! Orada bir yerde 
olacak. iy"ce arasana! 

Tf"krnr aradım. Bulamayınca, 
yeı;il bir krnvnt tnkmak mecbu. 
riyetinde knldIM. Günlerce ma_ 
vi l·ravntımı zihninıden c:ıkara
mıyordum. Acaba ne olmuştu.? 
Bir rriinfbu h disoden bir hafta 
sonrn, kahve ren,P"i i!=ıkarpinimi 
giyerken sağ nynğrmda yabancı 
bir dsim hi'-"settim. Ayağımı çı_ 
kardım, elimi soktum. Uzun. 
bunı.<"Iruş bir bf-z par<;ası çıktı. 

- Mavi kra,·atTm ! 
Diye hı:J.ykırdım. SilheylA. se. 

vinçle ellerini çırparak: 
- Gördün mü nasıl bulundu? 

Ben sana demedim mi, orada bir 
yerde olacak! Evde hi~ir §eY, 
kaybolmaz. 
Başka bir gUn gezrneğe çıka. 

caktık. Fakat Stiheyla çantasmı 
bulamıyordu. Ağlayacak derece
de sinirlenmLs evi arayıp tara
makla meşguldll. 

- Birisi çalmış olacak. 
- Nasıl olur, Süheyla? Evde 

bir şey kaybolmaz. Karyolanın 
altına baktm mı? 

- Canta.mın orada. ne~ var? 
- Ara bir kere. Yata.ğtn altı. 

na, odunluğa, şap'·a' rma, bal. 
yoya, saksılara bak. Oralarda 
olacak. 

Her yeri aradı. En sonunda 
çantnsmı mutfnkta tai:>aldarır 
arasında buldu. 

- Dalgınlıkla oraya koymu 
§Um ... 

D"yerek eskJ ııe§'esini bul 
muştlı.. 

Bir akşam yıı.tağınıa uzanmc" 
sırtımda katı bir eey hissettim. 
Baktım, pudra kutusu. 

- Allah Allah! Pudra.n burad:ı 
ne arıyor! 

- Yanlı§lıkla oraya ltoymu.. 
§Um. 

;İşte bu gibi hMiseler her gi1D 
oluyordu. Dola:bın içinde elbise,. 
ler, ayakkaplar, kitaplar, pudra
lar, likör kadehleri, mutfakta, 
birçok defalar, balık tavasının 
arkasında SUhcylanm bir pabu.. 
cunu, yahut büfenin gözünde 
balık tavasını g~üın. Bir 
yandan bu intiz.1D ~1ıktan, öf. 
ke içimi bitiriyor ~ ·rwr taraftan 
da za valh kanma acıyordum. 
Om biraz darıldım mı hemen 
ağlardı. Buna rağmen diğer 
bakımdan hor görillecek bir ka. 
dm değildi. Sabrettim. :Kendi eş
yasını arayıp ta bulması ben.inı 
için ayn bir ?.evk oluyor, ev. 
deki panaym seyretmek için va.. 
zifeme geç gittiğim oluyordu. 
Siiheylanm Umitsiılenmesf ho. 
§uma giderdi. Rujunu aradığı 
sırada, evvelce k:ıybedipte buln.. 
madrğı küpe'erini bulurdu. Bu 
fırsatlnn bir r.ckA göster~i yap. 

(l.rıtfen ıaytayı çe,irfnz)J 

lar. Güniln birinde oradan da ka· Şövalye ölünce - belki sana mi. 
tırdılar ••. Bir sene esircilerin elinde rası kalırdı .• Zengin olurdunl 
dolaştım.. Nihayet lstanbula dür 
tilm. - Beni kaçırdıklarına pek de 

-Esirci Yusuf eeni kimden sıı- memnun olmadım. Zira. Şövalye 
tın aldı? ihtiyar e ha.c.talıklı bir adamdı a. 

- Marküs isminde bir deniz ma, çok iyi kalbi! ve merhametli 
korsanından... idi. Oiümiınden önce beni düşü~. 

- Türkçeyi eskiden biliyor muy· ceğini, bana bir servet bırakaca. 
dun? ğını söylerdi • 

- Hayır. Esirci Yusufun evin· 
de bir ay kadar kaldım.. Oradaki 
kızlard::ın beş on kelime öğrenmiş 
tim. Fakat buıada türkçe bı!ıncdcn 
yaşamanın kabil o~'lmdıgım anl~r 
rmca gece}'İ gündü-:c katarak çalış 
m.'lğa başladı.'11. 

- Sövalyenin yanında ne yapar 
dm? 

- thlamurunu kaynatırdım .. 
~şmları §arabını, sofrasını hazır 

lardım. Hutahklı, bekar bir adam 
dr o. 

- Genç miy~~ 
- Hayır. Yaşı altmışı geçmişti. 

Lukreçya konuşurken, Mahpey. 
ker sultan, meşhur zekftsiyle kafa.. 
smm içinde- bin biı plftn kunıyor 
ve genç kadı wı ruh.lınu okumaıa 
çalııırordu. 

Bir aralık yanına gelen Cafer • 
ğaya: 

- Ben, bu kttın bakrşlannı be.. 
ğenrniyorum, dedi, ya oğlumu a. 

vucunun ıçine alı: da öliinceye ka. 
dar yakasını bırakmazsa. 

Cafer ağa yavaşça cevap ft!'df: 

- Onun yanmda kalsay-~dın::!!!....=-=---------1.Lıetaaa-..um:.Jı-. __ 
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ma.da.n ~: 

- Ne arıyorsun. Süheyll? 
- Ma.nikü1" makasımı gördün 

mü? 

- Hayır, ama, yazlık siyah 
gözlüklerini ara! ... 

- Neden? 

- Gözlükleri:rıj ararsan ma. 
nikUr makasını bulabilirsin! 

Büb;em fazla fükse müsaade 
etmediği h2lde bes hizmetçi al. 
mak mecburiyetind.., knldnr.. Ta. 
bii, he~ini birden değil. .. Birer 
birer). Çilnkü birkaç gün sonra 
her biri aynı şikayette buluna. 
rak evden çıktılar: 

- Daha fazla duramam, vor. 
gunluktan canım çıkacak. ·Ben 
eşyaları düz~ltivorum, hannne
fendi öbiir ta.raftan kanştmyor. 
Ben böyle ev görmedim. 

Bundan sonra hizmetçi ara. 
maktP.n da vazgeçerek ev işleri. 
nin biitün mesuliyetini Süheyla. 
ya bıraktım. Vaziyet gittikçe 
da.ha feci bir hal alıyordu. 

Bir gün kanunusani ayında 
yazlrk beyaz kostümünü temiz_ 
letmiye verdiğini söyledı! Diğer 
bir gün de nikah yüzüğünü kay. 
betmişti. Neyse onu biraz sonra 
ben buldum: Yemeğin içinde idi. 
Süheyla gene sevinçle ellerini 
çırparak: 

- Gördün mü? de-li. Evde 
bir şey kaybolmaz, demiyor 
muydum? 

Yine bir gün, mühim bazı ve. 
sikaları ihtiva eden cüma.nımı 
kaybettim. Bütün dolapları OO
IJ8,lttnn, halıları, yatakları, masa 
örttilerlni kaldırdrm. Hiçbir yer. 
~ yoktu. Süheyla dalgın ve 
hayretle bana bakıyordu. Bir 
aralık: 

- İşte görüyOT musun. evi 
&ltüst eden sensin! lsteraen in. 
klr et! 

Hiddetle yanmda.n koğdum. 
Sa.at on& doğru kapı çalındı. Gi. 
dip açtım. Çöpçü, clJmanmu 
getirmişti. 

- Beyefendi bunu ~ 
de buldum. 

T*1cldlr ederek bu namuslu 
hareketine kazvt bJr Ura. bahai-3 
verdim. 

••• 
O gtir..den sonra vaziyetimi 

ciddi bir şekilde d~meğe baş.. 
ladmı. Bll hikliye !böyle devam 
edemez, dedim. O :ınd& arnusunu 
duyuyordum. Hep o sebep oldu 
da, hayatnna düzen vermek için 
evlendim. Fakat onu boğmakla. 
intikam almak kafi değildi. Ona 
da.ha. korkmı.ç bir CeT.a h:ızrrla. 
ma.k liznndr. Kendl kendime: 

- Ne yapa.cağım, biliyor mu_ 
sun? dedim. Onu öyle bir vazi
yete getireeeğim ki, karımla ev. 
lenmeğe mecbur kalsm.. .. 

Bu kararımı verir vermez, 
pllnımı tatbik etmiye koyul. 
dum. Ci!hadı, sık sık ve bilhassa. 
akşamları evime davet. eder, 
sonra. acele ve mühim bir iş 
ibehanesilc af dileyerek onu Sü
heyla ile yalnız bırakırdım. Ba
:zan, ben de beraber gidemediğim 
i~in teetruı'Uınü bildirerek onlan 
tiya.troya, sinema.ya yol~rdrm. 
Şuna. eminim ki, Cihad otıun 
güzelliği karşrsrnda dayan~mı. 
ya.ca.ktı. Süheyla ise, kurduğum 
plan mucibince tavrmu büsbü.. 
tün değiiJtirdiğim ve tahammül 
edilmez bir hava yarattığım için 
benden ümidini kesmişti. Veni
hayet, arzu ettiğim şey oldu: 
Bir akşlı.m Ureri onların öpüş. 
tüklerini gördüm. Kendilerini 
gördüğümü görmüşlerdi. Ben de 
onlan bu vaziyette gördüğüm 
esna.da onların da beni gördük. 
lerini gördüm. 

- Cihad, dedim. Seninle kav. 
ga etmek niyetinde değilim : krz
mayonıın. Senin gibi ben <le 
medenf bir !.damnn. O halde, 
sen şimdi vazifeni biliyorsun: 
SilheylA. ile evleneceksin. 

BORSA 
21 txlNC1TEŞRlN - 1940 -

kapanı, 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolnr 132 20 
100 Frc. 
100 Liret 
100 tsvlçre Frc. 296675 
100 Florin 
100 Rayiıınıark 

ıoo BeJgn 
100 Drahmi 0.11971S 
110 Leva l .6225 
100 Çek kronu 
100 Peçeta i.J.90 
100 Zloti 
100 PenglS ~'3 .53?"1 
200 Ley 0.62!1 
100 Dinar 3 .175 
100 Yen 3'1..187!1 
100 İsveç kronu 31.00t5 
100 Rublo 

Esham ·re Tab\'i.IA.t 

Slvıuı - Erzurum 6 
Merkl'z Bankıu:ı pe;ıln 

20.25 
106.60 

Başka bir 

H A B E R - Akşam Postam 

• ™I ...................... ·-··················--·-····-··--····· .. ·-·· ......• !::=c:c: :::::::::::::::::::::::::::==~=:=:ii:=:::::::::::::::::::::::.::=::::::: 
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Yeni Çıkan PIAklar iiü 
MONİR NUREDDİN 1111 

KEMAN KANUN, PiYANO ııi B o· N G. R ı· rna 
GönUl sana tapalı (Beste: Sadettin Kaynak) ım aş, iŞ, ezJe, rıp, oma ız 1 

270920 No. vısaıı yar ue (Beste : Rakım Elkutl•ı) ım Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarır:ı.1'1 

::::::::::::-- ''' =~::ısı.:= derhal keser ::::ı::::::::E::lll=t~ .. 
Jcabmda günde a kaşe a.lmablllr. ...trttrl>ııı 

!.~ 
1
• L A"' N ~. rAKLtrLERl:?\"'DEN bAKL~L-..ıız. HER YERDE PULT,TT o 

1 -- ~ 1 l.SRARLA ISTEYlNlZ _........ 

Maliye VekAletı ve Tirklye / 
1 

aw 
1 =- ~ 

ca=~~~~:.!. ~!'~~!~z 2!~~~~!~:. Bronşitlere KATRAr~ HAKKI E~ 
cibince ihracına ııal~hiyet verilen ve gelırl taınrunen Sivas · Erzu· 
rum dcmir)olunun inşasma tahsis olunan % 7 gelirli 5lvıuı • Erzu· 
rum lstlkrazınm 20 senede ltta.sı meşrut 5,5 mllyo:ı liralık yedinci 
tcrtıbinin kayıt muamelesı 5.12.1940 ak,70.mı nihayet bulmak Uzere 
20.11.940 sabahından itibaren ba§lamıştır. 

Tahviller he.miline muharrer olup beheri 20 ve 500 hra itibari 
kıymette blrlik \ e 25 llk olarak iki kupüre aynlrnıştır. 

Bu tahviller umumi ve mUlhak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseselerce vll&.yet hu.sust idareleri ve belediyelerce yapılacak mll· 
zayede ve mUnakaaa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece sa· 
tılml§ ve satılacak ol&n milll eml!k bede11erin1n tedıyeslnde bnşa.b&!J 
kabul olunacakları g'ibl gerek tahvil ve gerek kupon bede1lerl de tah· 

bulunacaklardır. 

Devlet Demiryoflan ve Limanları 
işletme Um~m idaresi ilan~ 

t r:D9"" ; 
Muhammen bedeli (18~) lira olan pirinçten mamul 200 a::nelt~ 

adet 'asma, 80 adet !urgon ııtmbası ilo 15 adet lokomoUt ftner ııJlilldtJi 
11.9•0> ııalı gUnU saat (10.SO) da Haydarpaşada gar binası da .~ 
misyon tarafından açık eksiltme usulllP satın alınacaktır. d<&t il""/ 

Bu ıııe girmek tstlyc:ılerln (139) lira (13) kuruııluk rnuvnl dJ! J 

Güzel 
Büyük Anne 

1 
villerln tamamen itfasına kadıır her tllrlU vergi ve rcslmden muaı 

1 

Ta.h\·illerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesb!t edilmiştir. Yani 20 
liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli do (7e 

l 
lirad;~yıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez. Türkiye CUmhu·ı Al!Bı::~:ffi§! S A N T A . 
c lyet Ziraat, TUrkiye t,, EmlAk ve Eytam, Halk, TUrk Ticaret, Bele· 1 r tJ' 

~:a:::~~~~r1e~:ı::ı~~lkle birlll te eksiltme günü saatine :.ıı!J~ 
Bu işe alt şartnameler kom!ııyondan para!lz olarak dağlU 

y ınd& olma.sı

na rağmen nasıl 
genç görünmlye 
muvaffak oldu • 
ğ\ınu anlatıyor: 

"Ben 51 YIL§Uldayım, dört dcta eT

lemnt,,, kızmı ve 3 adet çocuğılm var
dır. Buna rağmen ten ve cildimin 80 
YB§lannda blr kadmmk1 gibi taze ve 
nermlıı oldu~u söylüyorlar ve bu· 
nun 8l1TIDl öfttnmek istiyorlar. Tat
bik ettlğlm usul budur: 

Ben her ak§a.m. terkibinde meşhur 
bir cilt mUteha.ssısx tarafından keaıfe· 
dilen ve dldi gençlC§tiren kıymeW 

"Blooel cevheri bulwıaıı pembe renk
teki Tokalon kremini kullımıyorum. 

Uyurken cidi besleyip gençleştirmek· 
tc ve her sabah dıLha genç g&ıter

mcktcdlr. GUndUzlerl de beynz (yat· 
sız) Tokalon kremini kullanırım. Es· 
mer ve sert cllUilerle çirkin tenler ü· 
zerinde §&yanı hayret bir tesiri var · 
dır. Mcsamelertn dahiline nuruz etti· 
ğinden to!: ve gayri sat maddeleri ih· 
ra.ç ve ııly&h benleri izale eder ve a· 
çık meııameleri ukl!ıtmr. Bu 
suretle cildl.mlzi yum~tır ve güzel· 
leştlrlr . ., 

diyeler Bankaları ile SUmer, Eti Banxlar tarafından icra edilmekte- ••:sff k b "lh ssa çocuklar tarafından aJıtıt1' 
dlr. Diğer bankalar vasttasiyle de tahvil alımı temin olunabilir. n=ı er es, ı a .. . , •• L- dır• 

1 
Sermaye ve tasarruflarım en emin ve en çok gelir getiren aa.ha· !ff gayet kof ay Ve muessır bır musf aru.aT 

larda t~letmek isteyenlere keyfiyet UAn ve Hi gUnlUk ııuskrtpslyon 1 :;·ı 
müddeti zartmda bankalara mUracaatlarmm kendi mentaatıert ikti· i:l BAR SA 
zıuıından bulunduı'tu işaret olunur. (10999) :::J 

______ NH_• ıij!j SOLUCANLARINJ\ 
stanbul Levazım amirlig"'inden verilen l \ii~ ka.rş• ı-ayeı r.eııırııdır. 8al'!l8k .oıucanıannın buyuklerd: ..,-e~ 

ifü terde M'beb olacafı U-hllkeler gözonUne alınarak soıuca 

harıci asker; kıtaatl ilanları 1 lannda bunu kullanmalan fOJdahdır. ,.et 
Beklmlerlmlıe \·e halkmın.a tavsiye edilen bu müstabt.ll~r 

eczanede bulunur. Kutusu %~ kuru~tur. 
Af&ğıda yazılı mevaddın kapalı zartla eluıiltmeıert hl.zal&nnd& yuıı1 ~~-··-·······:-- •• 

zr-r.···x-ı--..:::irmmru~ •rn11 .. ·········-:. gün ve saatlerde Mantaada askert aatmalma komlayonunda yapıl&ea.ktır. lilil::=u:::9iii:ii:i::?.:.:r:a ztten:ır.:.- --:= •• :::::::::::: •• 
Şartnameler! komlayonda görUlUr. Tallplerin ihale aaatıertndeıı bir aaat ev· 
vel ka.nunt v.atkalarile teklif mektupla.nıu komisyona vermeleri. 

Cinai Miktan Tutan Temin&tı İhale gün ve 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
~aman 

Pirinç 
Saman 
Yula! 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Sığn' eti. 
Yulaf 

• 

11.ra lira uaU 
201& ton 110.880 8316 29·11·9t0 ıo 

828 ,. 45.5(0 3UMO 29·11·940 10 

98' .. 54.120 •059 29·11 ·940 10 
!HO .. 62.700 •702.5Ç 29·1HHO 15 
984 .. M.120 4059 29·11·940 115 
984 .. l>U20 4059 29·11-940 115 

2160 .. 43.200 3240 30 11·940 10 
120 .. ".400 3330 27·11·940 10 

1380 .. 27.600 2070 30 11·940 11 
4l>6 .. 33.060 2479.50 27·11·94.0 15 
1392., 93.960 7047 29·11·910 15 
1392., 93.970 7047 29·11·940 15 

ıo•4ı .. 70.740 5285 25 29-11·940 15 
2232 .. 150.660 112119.50 29·11·940 lll 
1632 .. ll0.160 8262 29·11·940 10 
lll92 .. 93.960 7047 29·11·940 10 

792 .. 58.460 4009.l>O 29·11-940 ıo 

100 ff 25.000 1875 28·11·940 10 
MO .. 60.900 4567.M 27·11·940 115 

(14l>4) (107'8} 
~~~ 

A§&ğıdıı. mtktan yazılı unlar kapalı tartla eksiltmeye ko:ımuştur. lhale. 
leri 26·11-940 gtlnU hizalarında yazıh saatlerde Urtada askert satm lma ko· 
misyonda yapılacaktır. Talip erin kanuni veslkalarile tekllt mektuplnnnx i· 
hale aaıı.tlnden bir saat evvel komisyona vermeleri. (1450) (10744) 

Miktarı Tutarı Teminatı thale saati 
kilo Ura lira 
27l>.OOO 32.312.50 2423.4( 10 
121.000 U.27.50 1066.81 11 

*** 

inhisarlar umurtl 
müdürlüğünden: ~ 

"---...... ~~--~---:-~~~~~~~~--~aıı-~~~ 
ı _ Keşif, ıartname ve plln1 mucibince idareml%1n Pa~~ııaıe ol 

fabrikası yangın söndUnne test.satı işi açık eksiltme uwllyle 

tır. 

ı.ı,-611'· " 
il - Keııif bedeli (82S9.~) Ura muvakkat teminatı (248) ~ 

ta Jf 
Ill - Eksiltme 5-12·940 pe~embe gUnü saat 14 te Kabat&I 

mUbaynat ıubeııtndekl alım komisyonunda yapılacaktlr. tıl11' 

IV - Şartname sözll geçen levnzan ıubeslnden (16) kuruş&~/ 
Jtıı.ı> ııl' 

v - lsteklllerin eksiltme için tayin olunan gün ve 684tte ~ 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkfir komisyona ın 

(11037) , 

fiyat murakabe komlsyoauodsO~ 
33 numaralı llAn: ~ 11,d' 
16/11/1940 tarihli ..,.e 14660/ 2 sayılı l§ık söndUrme ve ıca 1' ~ 

namesino göre kullanılacak perdelik, ıstorluk. aıcınmuın 1r toP~ f'_ 
kumaşlarda toptan kAr haddi % 7 dir. Perakende kAr hadd ~1' ıtıl' / 
!ara naz.ıran azami % 15 dir. Ve ybıe aynı maksatla kull8Jlıl sı'~• 

1. ete fl ı• 
miyen renkli k&.ğ:t ve kartonlara toptan kAr haddi ma ıy ın1 ~ ) 
nıi % 7 ve perakende satışlarda. toptan fiyata nazaran azıi cııı01 

# --.. w: .• il ;a# 

300 adet mahruU çadır pazarlıkla satın aımacakbr. Tahmin bedeli 25 500 

Si% de bugll,ndcn itibaren Tokalon Ura kaU teminatı 382~ liradır. !halesi 28·11·940 perşembe günU saat 11 d• 
krcmlnl kullanınız. Neticesinden son Ankarnda M .M.V. Hava satmalma kom!Byonunda yapılacaktır. EvEa! ve 

V A K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmtnı 

edip 
yenide" 
açmıştır 

derece mcmnwı kalacaksınız. Her yer 
de aaWrr. 

...aıı===::-:.amc:mı 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Pannakk11pı, imam 
ıokalı No: 2, Tel: 41553 
Muayene H her türlü CÖ3 
ameliyatJ fıkan için pan111z.. 

1 • 

~artnamesi 27,5 kuruşa l:omiayondan alınır, Taliplerin belll vakitte komis
yona gelmeleri. o(l500) (11015) 

:t-1(. JF. 
Şartnamesi mucibince bin ton eert buğ'day PolaUıdan ııatm almacaktrr. 

Alınacak buğdaylar on be§ tondan nşağı olmamak Uzere ve vagond!l teslim 
§&rtile cesde ceade alınabilir. Buğdayın beher kllo ttyatı sekiz buçuk kuru,· 
tur. !sb:kl!İerin Polatlıdaki buğday mUbayaa komiayonuna mUracaatııırx. 

'(11052) 

*. * 
Bir motör usta okulu inşaatı kapalı zarfla okıılltmeye konmuıtur. Tah· 

min bedeli 176,4110 lira, ilk teminatı ı0,073 liradır. İhalesi 25/11/ 940 pazar
tesi gtlnü saat 11 de Ankarada M . M. V. Hava eatm atma komisyonunda 
yapılacakbr. Şartname, proje ve ke§lfleri 885 kuru!}a komisyondan alın~~. 

Tallplerln kanuni vesikalarıyle temıno.t .... e tekllt mektuplannı ihale saatin· 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. (1390} (10482) 

• $ • 

Kitap, mecmua, gazete basar• 

lll••••T•a•b•i•Je1~amma dizfii isleri ±!E!:'::(~ 
,.c~ı1 

"ııııı p, 
Sultıuıahmet 1 inci Sulh Hukuk 1 dan on ikiye kadar ıcrŞ a uı-1° rlf 

Mah.kemealnden: o gün en çok arttxrıı~ısc&ıdı~~ 
940/ 32 ccktir. İp " sa.bibi ~ 

Rahmi Mühürdar ve Şevki Mühllr- ğer altLkadarıarın !~bUhusıls»'~ (' 
darın §aylan ve mil~tereken mütesar- Uzerlndekl haldarını id~ ..mı 

ve masarifa dair olan ..,.c lir_ 
rtl oldukları Jstanbul Kocamusta!apa· on .,...-; ;,.d~ 

rakı mUsbltc.ıcrI~·lc J.r.. 
gada Arabacı Beyıı.zıt mahallealndc ınıdıt'· ~ 

- Evet Rahmiciğim, dMiğin 
gibi yapacağım. r-·-----. 300.000 kllo l!ıtğır etl alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9/ 12/ 1140 pa· 

zartesi günU saat 14 de Pınarhü•arda Poyralıda. askeri aatm alma komls· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli~ 10.200 lira, teminatı 765 liradır. Ta· 
llplerln kanuni vesikalarivle ttklif mektuplarını ihale saatinden bir ıaat 

Akarca ve Vldin caddenlnde eski 21 de blldirmeleri lClZ sabit 
0 ~ _1. 

hakları tapu ııicllleriY16 ... ~ (ip 
ve yeni 39 numaralı ve 145 SS metre yıaıı- ısı 
murabbaı miktarında bahcell bir bap ça satı§ bedelinin p:ı utoı-&1'1 ~ • 

rlç l•alacaklardlr. ],! unıi>-e 1 
- Mükemmel! Yarın a vuka_ 

tonla görUşUrilm. 

Talik davasını bir an ev·vel 
bitirmeğe çalışıyorum. Arkada. 
şmı Cihadm Süheyla ile evlene. 
ceğini d~dükce sevinivonım. 
Sık m, evlerindeki intizamı 
görmek için onları ziyarete gide. 
~. 

- Cihad, df~"C"eğim, sen de 
hayatmı fntizama sokmak ic:in 
evlemn1Yf' muhta.çtrr' ... 

.,;ocuıı HeklmJ 

Ahmet Akkoyunlu evvel komisyona vermeleri. {1516 - ll096l 

• • • raKaim, l'allmbane Palu No. • 
Pl\Zan.lan aıMda berg11D ıur t8 

terı ıonra l'ttlf'tnn 401 Z7 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlı eksiltmelcrt hizalarında yazılı gtln 

vıı saatlerde Adanada aııktrl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
&SWWW· llplcrin belli vakitte komitıyona geJmclerL 

- Cln~i Mll<farı Tutarı Ttmlnatı 

Z ,\ 1t - · İçinde (Mary Ror) adma ırno Lira Lira 
yazılı pas:ıportum, heynelmllel otomo- Un UI0.000 27.7l>O 2081) 

bil vesikam, şahsı cvrakrm bulunan Un 100.000 18.500 l:l8S) 
çantıımı HııydarpnJ&da r nrda kaybet y ,, 
Um. B l.i 'arı Otel Tot.atllyanda namı 
mıı getirecek olana istediği hediyeyi ı Un 
vcreeeğlm. - MnrlR Bobr. 

!?. i35.C'OO 

300.000 

17i.77Ci 13333 

51.000 3 25 

lhale 

gün ve ııaatl 

28/ 11/940 10 

28 " .. 
27 .. .. 11 

(1514 - 11094.) 

hanenin lzalcl §Uyuu zımnında furuh· rd ve de 11 ,., ~ ler hl.sscdarla :ı { lJCdt u•teı-. 
tu takarrllr ederek müzayedeye var.o· mi senelik vnkr! tav zarı J1I;, 
Iunınuştur. He:1etı umumlyesinln k~y- pulu vo tapu xnnsrafl e!1 il l'ı 
metı muhammonesl 800 liradır. Blnn· aittir. Arttırma §ll-rtııatrl1'~ ~ 
el açık arttırması 17.12.940 tarihine tarihinden IUba.ren :ınall ut• ~ 
mUoııdlt a:ılı gilni! .sut ondan on lkt· hanesine ta.ilk kılmJ1l1'ıısıı:ııl' 1·' 

ye kadar icra ohınacaktır: Kıymeti 
1 

lanlann kıymeti ;~tJtlde ~ 
muhammeneslnln yüzde yrtrnlş behıni yüzde yedi buçuğU un ve sn'tt~ııı 
bulduğu takdirde o gUn lho.lel katiyc· çeslnl hamilen ° g blJl,. d 
si yapılacaktır. Bulamadığı takdirde 'bul Sultanahmetto uı.~:nsnıd& • 
en son nrtt.ı.rnnm tee.hhUdil bı:ıki kol· k:ıtmda c!alrci ı:nıı?ıs I< ıtl fl 
nıak üzere or, gfin temdit edılerck 1 • ahmct birinci sulh hUk~ıırtı 
kinci açık arttırması 27 l2.941J ln· ba§kitabetıne .9(0/32 n 
rihine nıiliıadlf cuma gUnU saat on· racaatıarı ilfın oıunur. 


