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L, ~: Afrika harbi 

·~- .;: - --- Derne de 
-.Wer ahndı 
KaYf}akta.rının ir 'Qiliz 
Yaydtkları kuvvetleri 

Mavadisler Bingaziye 
Yazan: 

•lılfla 8alllt Yalçıa 
• NGlLİZ filosu Akdenizdco 1 9Ckilmektedlr. Çünkü Al

-.Ul&r hava kuvvetlerini orada 
&allyf'ıte geünnl~lerdlr. 

Mle.ııtik dftılztnde bJr İngiliz 
.. Pramız deniz harbi IH!1dcnmek· 

tedir. 

Pransa yakında mlh\ er de\'lct

leriyle el btrHğl yapmıya razı ola
taktır. 

yOrOvor 
Dernedeki 1 O bin 

ltalyanın mühim bir 
kısmı 

Kaçmağa 
muvaffak 

oıdu 
Kahirt', sı (A. A.) - B. B. C: 
Dernede alınan esirler henüz 

malüm değilse de İtalyan garnizo· 
nu ıo bin ki§i tahmin cdilm(•kle • 
dir. Gaınizonun en büyük kısmı 
Dt>rnenin garbınıı ricato muvaffak 

Ruveıt yeni bir sulh hareketi olmuştur. 

..ıı 1 * " * wiıtöamflktıP.dlr. 

_ Kahil't", 81 (A. A.) B. B. C: 
.Jf kin bi sulh taa.rnızu lehin- Röyterin Derneyi zapte<ien lngi. 

op s r . il 1 temin liz kuvvetlPri nezdindaki hususi 
ele Rusyanın mu\nfa.ka n muhabiri bildiriyor: Dernc Tobruk-
lelııı Mosk<waya gitmektedir. 1 tan tam bir hafta sonra dllşmüş-

--- tür. Şehir, iki Uç mevzii hareket. 
\11ki Çörçll'e nlh hareketine 

1 

ten sonra zapt.olunmuştur. Tobruk 
dair m~plar pürmcktedlr. ve Bardiakinin ak.sine olarak Der. 

nenin Z&.ptı ~asmda fevkalade hiç 
- bi k bir hadise olmamıştır. 

Amerika :fabrllıalar .. da rço Demede bol su vardır. İngiliz 
gl'e\·Jer Tardır. kuvvetlerinin Bingaziye doğru ile?" 

ley.işi devam ediyor. Maamafih 
l"unan bblaeebıde buhran ,.a.r Denıe ile Bingaz.i anuımdaki mın

takada düşmanın mukavemet gös-
dır. terebileceği birçok noktalar vardır. 

(Denmı 4 üncUdt>) 

31 lK1NClKA!\'UN - 1941 C U M A 

-....•++wtf ' rt) b H 

G<'neral )l<'t.ak .. asm memleketimizi ziyaretinden bir hatıra: General 
İsta.nbulu gezerken Köprü üzerinden geçiyor 

GEr\ERAL METAKSASIN 
CENAZESi BUGÜN MiLLi 

MERASiMLE KALDIRILIYOR 
Hükumet Yunan milletine 

hitaben bir 
Türkiye berinde hıglltcrenln 

~ aptığı tuyYa<e rağmen, Türkiye 
ı>ol!Mkasou değlfttnnlye muvafa.
kaf. etaemlşttr. 

neşretti 

RUZVELT 
lord Halifaksa 

muztarlp olduğu anlaşılml§tır. lld 
gün sonra kendlıılne mU\·affaltl;\-eUe 

(De,·ann 4 önctide) 

beyanname 
Atinada 1924 s~ınm asker~ kat'ı teminat verdi AUD&, ao (A.A.) - General Me 

daveti aleyhlnde llÜJDa)~ler :rapd 1 taksa.anı milli cenaze mrrıuılm!llln ya 
§tir • Va§ington 31 ( A.A.) - B.B.C: mık! cuma gU.nU ynpılmaaı muhte. 

mı • Hariciye nezareti, Lord Hali. n:.eldir. 

·ardını faks'ın Aımapolise muvasalatm. M.Uteveffş.nm cesedi bugun ldllsede Alman Devlet Reisi 
tngtnere ı·unanhtana ) dan sonra kendisile Ruzvelt a· teşhir edilecek \'C halk cenazenin ö· H ı·tıerı· n 

edeml1~ nulycttedlr. 1 rasında vuku bulan mükaleme. nllnden geçebllcerıttır. 

Müstemlekelerinden aynlank 
İngiltere kuwet itibariyle Porteld
ze yahut Venezuellaya benzer bir 
devlet ohır. 

n.in metnini neşretmiştir. Hari. Gazetelerin bildirdiğine göre Gene· N tk 
ciye nezdinde Ruzveltin Lord Ha ral Metaksas llk defa 17 Kl'ınunusanı u u 
Iüaks'a Birleşik Amerikanın ln- tarihin\h) toplanan kabine toplanu 
giltereye en geniş öl<;iide yardım smda. ı·anatsızıaıımı§ ve boğazından "İngiltere mağlup 

etmek hususun:iaki kati azmi edilebileceği her yerde 
hakkında teminat vermiş oldu. k • 
ğunu ifşa etmiştir. y • mağlup edilece tır" 

Yazı ışlerı Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUS 

IBır hava gazinden ze -
hirlenme vakası daha 

Bu da birincısı gıbi, sokaktaki 
borunun patla yarak gazlerın içtri 

uoıması yüzünden olau 
Geçenlerde Tarlabaşında vuku 

bularak iki kişinin öllimünc ve i
ki kişinin de hastahanede gün. 
!erce yatmasına sebeb olan ha
va gazı zehirlenmesine benzer 
bir vaka da. dün gece Bi!şiktaş
ta olmuş, iki kardeş zehirle
nerek hay&.tlanndan Umid kesil. 
miş bir halde hastahaneye kaldı
ltnlmıştır. 

Yapılan tahkikattan anlaşıl 
clığına göre bu kaza da aynen bi 
rincisi gibi şöyle cereyan etıni§. 
tir: 

ı Yıldız caddesinde 16 nunıan. 
lı evin altındaki dükkanın 'ınUn 
den, toprağın altından geçen ha. 
va gazi borusu henüz anlaşılama 
yan bir sebeble patlamış ve inti 
§ar eden gazler topraktan bir 

Arnavutluk harbi 

italyanlar 
Tepedelen
den çekiliyot 
Yunanlılar 7, ai zabit 

200 eair daha aldılar 

italyan ric' ati 
Avlonyaya doğru 

devam ediyor 

menfez bularak dükki.nın içine 
dolmuştur. ( 

Dükkanda bahçıvan Torik Da 
ralın oğlu 16 ~mda Andon Dil 
ral ile kardeşi 12 yaşında Dimitrl 
DuraJ uyumaktadırlar. Çıkan gu 
leıi saatlerce teneffüs eden ild 
kardeşten bUyüğU bir ağırlıB ve 
midesinn bulanmasını lıif!Mderek kalkmış ve işi anlayarak 
kendisinin gUclükle kapıya at.
mı§, kepenkleri açarak bağınp 
çağırmaya başlamış ve Akabin
de de yere yığılarak kendinden 
geçmiştir. 

Yetişen bekçi ve polisler iki 
kardeşi baygın bir halde ~ Et 
fal hutabaneaine kaldır!ll1'lar
dır. Kaza ve mesullerl etrafında 
tahkikata baş.lanınıştJr. 

Beklenen 
Alman 

taarruzu 
Cebelüttank'a 

yapılması ihtimali de 
belirdi 

· ·ıuuT Atı , 
Jnaittereyi iatili. için 

en müaait ay aa.yıyor 
Ankara radyo guete.t dür 

akpmkl Dıelriyatı mrumda bı. 
Atina 31 (radyo) - Cephede barda yapılması beklenen Al. 

mevzii harekat olm111 dll§ID&D- man taarruzu hakkmda 
111 

mu. 
dan bazı mevziler zabtedilmJş, talealarda bulunmuştur: 
7 si zabit olmak üzere 200 esir "Almanyanm. Amerika yar. 
alınmıştır. drmı yetişmeden harbi bitirmek 

Atina, 31 (A. A.) - B. B. C. için uğraşacağı anlaşılmaktadır. 
Akşam Yunan propaganda ne- Amerikanın Kolombiya radyosu 
zareti, Yunanhlann kazandık. bu mUnaaebetle Uç ihtimal ileri 
la · aff k · · ı •Urilyor ve bunlarla Amerilranm ~ ~enı .. m.uv . a ıyetin, ken~- karşdaştıfl mrluklan tebartb 
lennı muhim hır İtalyan UesU· ettinyor. İhtimaller fUJl}ardır: 

(Devamı 4 llnclde) (Devamı 4 lncllde) Alman. Rus lı blrHğlnln neti· Şikago, Sl (A.A.) - B.B.C: en 1 ıngıltereye 
cee1 olmak izere Türklycye harp- Bahriye nazırı albay Knox dün 

~:ı:~t!ın"':1~~y:~::: 1 ~:=j~t·::r ıwtukta ezcUm. Başvekilin tehditler yag"' dırdı B i I kadın Q z k o l s l n 
_ - Nazi idaresi altında yaşa_ b t 

tn Si u boğazında OD maktansa. onlara harp ila~ et· eyana 1 HAmerllra dallırbı katil olugoıdu 
glllzler c ya bgtllzl rln meği ve ölmeği tercih edenm. "Maddeten ölen, fakat 1 bi 

bet gemi kaybetml~. e Knox Birleşik Amerikanın g rıe ,,., B k 
gemi zayiatı o kadar çoktur ki müdafaa programından bahse. manen ölmiyen Metak- &{ A l Jltl ere et ver s·n b•çag· ını çekı•nce 
:.;;

0 
heeap etmıye ttearet ı ~r:r~ee~:~!:ı::i~;: sasın çizdiği yoldan 811•Ş•,!::e r,. • t , il f 

lemiş ve nihat zafere olan ima· gideceğiz" ı k k ·a ı· t · ,, b I" ' 
Bir bu~ milyon tnglllz amele91 nmı teyit etmiştir. (Yazısı 4 Un('üdel (l'aznn 5 nclde) er e 881 m e 1 ır ar ua u u u 1 

~h~~~ ~-D-u_n_g-ec-e-ki_a_l_ar-m~t-ec-r-üb-e-si~m-u-va-ft-a-ki-ye_t_li_o_ld-u~ •~·~•d•~•~·~•n~m~~P~ 
1ngtttere 1r1anda1• bir lilttma· ile AllbJIJ e teıUm olanda 

ı... vermlttlr. (l'Ul9ı 4 tlacllcle) 
haglltere Hopldn8'1n tekliflerin

den hayal sukutuna uğramıştır. 

Blrletlk Amerika ameleleri Bar 
\'eltla fngllte.reye yardım plinmm 
ale,blndedlrler. 

(Ark&SI var) 

••• 
Ba yalanlann sadece gözdflll ge

çlrlhne81 bile mihver devletlerlnfn 
ne gibi marifetlerle ayakta dara
blbnlye çalııtrklaron anlatmıya kl
fldir. Neıf)rettlklerl bu asılsız ha.. 
herler arasmda TUrldyeye taalUik 
edenterı de görülüyor. Bunlardan 
biri lngUterenln yaptığı t.azylke 
!'&imea polltikanıJzt değlttlrmlye 
llHl\'afakat etmediğimizi bildiriyor. 
Halbald poltttkamm ileğlp&rmlye 

bizi 8e''"~tmf'k lsteyerıle-r mihver 
ile\ letlerİdlr. :bıgUt<.'re ile lttlfüa-

'.l>&.l:J!!81 _j,. ~· 
Hilseyin OIMt Y.ALÇlRf 

Hadıseıenn - -r etsırı 
.,, -
HiTLE~iN 
NUTKU 
Yazan : HASAN KUMÇAYI 
H İTLER yen.! bir natuk dalt'l 

söyledi. Ba nutka• ehem
miyeti Afrlkada ve Arna,•atluktı. 
İtalyan mağlüblyetl ile Amerlbam 
fnglltenıye yardmu bt'I bir ..r. 
baya girdiği :runaaa tesadlif etme. 
l'ldlr. Tabii olanll aatlnnı mllblm 
olbetlerl de bu noktalan temu e
den fıkralar f.elldl ediyor. 

1 
Rltlerfn ba •11tkaadu lllsd olan 

................ elene 

denlleblllr ld İtalyan majlüf7eö 
De Amerika yardonı Almu eMn 
amumlyesinde bllytlk bir telif a
pndınruştır. Ftlhrer bu telltı m· 
le ltıla ~k ~yret sarledfyor. Fa. 
kat harbi 19'1 seneısl içinde m-. 
la!<a kuanacağı yolundaki sözleri 
16sterlyor ki, Alman erlliınbarbl· 
yesl de ayni suretle t<.'~ır. Ve 
anlqılıyor ki blltlln mUaakereler 
aetkıeıdnde Amerlkanm lngilt.e:""Cye 
yantnnı gelmezden en·eı Alman. 
yama harbi kazanmak I~ her tir. 
ltl \'a!llta De lmklnlan harekete 
ıettnnek mecharlyfl\tlnde oldaı;tl 
lcanntlae vanlmışt•r. Ba .,ekOde 
yapılacıak bir taarruz kat'I bir 
lebe kanaatine mlbıtenit olam~ 
Olu olsa bubln daha faıla ur 
ınuı Ahnanyaom matHHtlyeCI 4e. 
mele olaca~ dttştlnüleft!k ......_ 
tlrlll hareket hnkluahil ~ 
ımda hlr öltlm dirim hamlflRI ,.,. 
lll&)'a Jluıar VP..rlJını. dfınte• olar 

ILlSA."f lmllpıll 



2 H A B E R - Akşam posta!! 

Düsündüöüm Gibi 
r aisrmınmmıııııımnıınnrnu az uz 

Bir Tavzih 
TE 
ıhdas olunacak 

Bu hususta bir kanım 
projesi hazırlanıyor 

EGE TOTON SATIŞLARI 
31 Mil YO~ KiLOYU BULDU 

Fiyatlar yüksek, müstahsıl memnun 

T AN sazete:.lndo Talnimci 
imnslyle ynzı ya:ınn 5&)'1D 

bay Rcft CC\o.d Ulunny gcçenJar
de bil' fıkra yazrlı. nu fıkrasında 

yelli ooc.bi~ nttan nUmunclu gös. 
terdiğinJ Jdd:n t>ilerek debiyatnm:ı 

dakl ycni11~'1 bu 'c ile ile tenkit 
hım meslckdn"lanm, yeni '!dcblyat 
bar mesJckCla.jlıınrn, J mi c&blyat 
tarnftarlıırmı tntıui:ı eden mlidafa. 
atar yııptJlar. Bu uıUdafanlııra Dl· 
\'O edecek bir sey h~men hemen 
k:ıl.namış oldtıh'U l_>in bu nıfülo 
ı:ıiizU 7.alt görliyorum. l'alan bütün 

hn mlin:ıka:ın esnnsındn t~n-Llhl ~ok 
lilzuınlu olruı bir nıf.tta kaldığnıa 

knnllm. İste bu noktnya temas e. 
rlecc,inı. 

bi bir nesir olarak değil dılha faz· 
ı~ felsefi bir ynzı olarak ııeı;;:rcttl. 

ğim ''lUadde ıı.·e hareket" adlı fık
ranın bltmcmiı; bir ~ümlesini al. 
mıı olan sayın bay Ulunay bu 1 

riimlcmJn sonuna gayet zarif tıir I 
meddah tı."ıicrlcmesi ve yeni ncs· ı 

lin edcblyatmda• bir nUmune ola. 
mk okuyuculara tinnmuşiur. 

Ba) Ulunaym fıkrasında yeni 
odeblyattan DWllUDC olo.ralı gosfC· 

rllen diğer nesir de, :rlne "Yeni 
Edebiyat" g.zetcsln!n )'tdhtcl sa.. 
)Umda lııttşar ctmı, olıın bir po· 
lemJk yazısından alınmış \'e yine 
t-01< zarif bir tanda karlkatUrlze 
f'dilmlş olan bir yazıdır. 

Ar.karadan bidirildlğine göre G 1 k 1 . t 
\'ergi kanunlarmın Uıtblkntııırlnn e ece v l 1 n zer 1 va 1 na 
alınan neticeler, vergilerden bnzı - ı 

ıarın"n taro~en tahsıı ooıımcdi~ı. şimdiden başlandı 
nl gosterml§til'. 

l'enl ccdhlyatı müdaf:ı..:ı eden 

rnC$lckda.:tamn, bu milnıtluı~aya 

ebcp olan fılmlda b:ıy Ulunaym 
nldı~ edebf nUnnınelcrf .. Ç.o1ukço

<''U~ D kotu )117.rlamıdan,, parçalar 
ı;lbl g!lia'c1ilc-r ve bay U1nnayı su. 
lnJyeUe U1ıanı ~t:tıler. 

Halbuki hakikatte bay Ulunaym 
fıkrumds yeni edebi) at nUmun~I 

ola.rak ı;lieterilen yazılar gen~ nes· 
lin yautan d~ğl'dlr. 

Ba yazrtiır<lan btrJ yine Tan ga. 
zeteslnde Refik flalltle yaşıt oldu· 
~ öylenilml5 olan bir yıwcııııu, 
rnnl fxı.nlm yazımclrr. 

On bc.<1 gUnde bir hlti~:ır edm 
"Yeni F.Aeb1yat1' gazeteslnc1c ede. 

Sayın Bay UJunaym o fıknının 

başında yeni eedbiyata nümuuc o. 
larak koyduğu o nefis sliro gcllo
tt, bu ~lir ne ")'eni edebiyat'' ga.. 
zet.efslnlfo fnU ar cbnJ!), ne do bir 

başka yerde çıkm~tır. Rlrfncl de
f:ı olarak Tan gar.ct<>slnde bay U. 
lunaym fıkrasmda ok1ıduğuuıu:.ı: bu 

nefis l'llr blu.at Usta.dm kendJ ka
lem.IMen ~danış olao bir ~eser. 
dir. 

h Y-.r1an, tocrilbeslz gene ço
euldann köttl yazılan dlye damga. 
Jayıp genç neslin hesabına y\lkli· 
yerek oelar bahkmda yanb~ kana.. 
atıere ''&rmanm bilytık haksızlık 
olacalnu dttôllnt'fö~ l(ln tav:r.Uı 
etmek ltltecllm. 

Suat Derviş 

Tarihi deniz romanı: 41 Yazan: Kadircan Kallı 

Heyecanlı akınlar, bol ganimet leventleri tatmin 
ediyordu. Oruç Reisin büyük yüreğinde İse. 

ona ıstırap veren bir ı•Y vardı .. 
Bi &rada birbir~e pek yakın lara gUvenllir mi? Dedikleri de 

ılı.ırak gid d6rt barçaya daha acaba dotni tnüdılrT 
rastladılar; snldmp yakaladılar. Diye &oruyorlardı. 
Hızır reısi bulamayınca Tunu.sa Demee ki yerlJ Sultan veya b~· 
döndüler. lorden birisiyle ele.le ,·erilse bu ı.. 

Hıztt re.ıs onlardan evvel zelıni§ olJl yilrilyeceğine f.n.anıyorlnrdı. 
U. Yakaladığı gemilerde bulunan Oruç re1a btr gün Sultan Mu. 

sekiz bin lop subayı karaya çık&. haınmcd'le bqbap kaldı; bir pi
rryordu. Oruç'un yakaladığı gemi- yade ve •Uvarl ordu.su kunnnyı, 

lerde ise her çeşit eşya ve erzak bununla bl.itUn §lınali Afrikayı tek 
bulundu . .Adet olduğu üzere Tu. ekle blr1eıtirmeyi teklif etti. 
nus Sultanının beote bir pa.yı veril On ilçUncU urm bqlangıcmda 

dl; kalsllı da reislere ve gullere ŞinıaU Afrika Uçe pal'C'_,alanmrştı. 

dağıtıldı. BUı fld yüzde MeraklJto Beni Me 
Heyeca.nlı nkmlo.r, bol ganimet rin, bin ildytlz otuz dörtte Telem. 

leventleri tatınln ediyordu; fakat Mn'da 8eni Zeyyen, bln iki yüz 
Oruç reisin bUyilk yUreğinde da.. yirnıi eekizde Tunwıta Beni Hııfs 
ima eksik kalan ve gtln ıeçtikçe hUkümeUeri kurulmuştu. 'lapanya
ona Adeta mtırap veren bir §ey dan lsliınlan aUpUrenler onları Af 
vardı; o da bu yabancı yerlerde rlka sahlllerinde de kovnlamışlar; 

kendisini "vatansız ve garip'' his- bt§!Jca nehirleri zaptetmialercıi. 

setmesiydl; sonuna kadar Tunus HUkümdarlann hiçbiri bu şehirle. 
Sultannun verdiği yerde bir sığın.. rt. ~11 abnü Lçlıı harekete geçml. 
tI gibi )'1.§ııyama.zdı. atlyordıı Jd yorlar; httt birbirlerine karuı ıs
kendicr.fne ve yoldıışlarma, onların panyollarla ittifak ettlklcri olu
oğul ve toıımlanna yeni bir vat.azı yar(lu, 
yaratanı.. 

Bunun için palcsmı denizlerde 
de&11 eahill rde, hattA içerilerde 
parlatmak lhundı. 

Tunu. Sultanı harpçk ve rnero 
ruhlu bir adam değiicU, Oruç rcl. 
aln teklifine kma bb- cevap verdi: 

- Kuduz köpeğin üstüne varıl· 

Vergilerin muntazaman tnhsili i· 
c;in tek vergi usulU dahn pratik bu 
lunıruı.lttadır. Tetkikat neticesinde 
bu hu.susta bir kanun projesı hn • 
zırlnnacakt.ır. 

--0 

Demiryolları 
tarifeler~nde 

yapılan tadilat 
Bu gece yarısından 

r.tibaren tatbike 
ba§lanıyor 

Bu gece yarısından itibaren 
demir ;ollarında iki mühim ta. 
rife tadilatının tatbikine başla· 
nacaktır. 

Bunlardan biricisi bir ka~ se. 
edenbcr tatbik olunan Balkalar 
arası mll§terek eşya nakliyatı 
ücret tarifesinin Bulgar de·nir 
\•otlarının talebi üzerine yapılan 
tadilattır. Türkiye • Yunanis· 
tan • Bulgaristan denıiryolları
nm egra nakliyatınının mil§te. 
reken ve mütekabilcn her Uç 

' memleketin bazı ihracat madde
lerine yapılan fevkamde ten~i. 
lata ait bu tarif enin 15 tonluk 

1 vagonlarla nakliyat kısmına, 
Bulgar dcmiryolları idaresinin 
talebi üzerine yüzde 15 zam ya. 
pılacaktır. 

İkinci ve daha mühim tadilA.t 
devlet demiryolları şebekesinin 
Trakya kısım da dahil bazı kı .. 
sınılarmm seyrli.sefer tarifeleri 
iizerinde ve yine bu gece yan
sından itibaren yapılacaktır. Bu 
tadilat ile de §ebekenin muayyen 
bazı kısa kısrmlarının yine mu. 
c.yye bazı yolcu katar~arı k.ıldı_ 
rıfacaktır. Mun1.am olan bu yol. 
cu katarları dolayısiyle umumi 
yolcu nakli}•atı sekteye uğramış 
olmayacaktır. 

Gerek Balkanlar arası mtl~~e 
rek navlun tarifesinde gerekse 
devlet demiryolları oobekesinin 
bazı kısımlannın syrUsefer tari. 
fesinde yapılacak tadilat diğer 
tarifelerle ilisikli değildr. 

---'o---
Gediz nene 
ylkıeldl 

hnılr, 30 (A. A.) - Son yağ
murlardan Menemen knzMı dahi. 
linde Gediz nehri sulan 2:> santim 
yilkselınlf vcı sular ovalara yayıl· 
mağa başlnınıştır. Sular Menemen 
şoseırlnln Ustllnden aşmakta ise de 
mUnnkalfıt devam etmekte ve §iın. 
dilik bir tehlike glirlllmemektedlr. 

Va/ut: 
Asım U:ı, bugUnkU makalesinde 

Fransanm H!Ueri !Akabını taktığı 

Mareııaı Petenln mnnıı.sı pek anta:ıı· 
ıaınıynn son csraren&U icraaUannr 
tablll ediyor. Muharrir, 11«areşalln 

muhtelit meslekte iki yUz l:işlltk mil. 
Son zamanlarda Çiçel, Beeaye, mu! ıet meclisi intihap etUktcn ısonra bil· 

Cezalr, hatta Şenıll'den oldukça - Fakat bir giln o sizin Usttlnfl. tUn Pran.sız memurlarından, mutad 
tanınmış, illbar sahLbl adamlar ge. 7,e geleblllr! olduf;-u gibi vatana. doğtı, kendi oab. 
liyor; Türk levendlerini o tarafla- j _ Çok uıaktfr; ya.klqoıca dU. sınıı. laırşı sadakat ve merbu~lyet ,... 
ra çaf'.nyorlıırdı: §finilrilz! m!rıl istediğini, vereceği her tUrlU e. 

_ Siz ,,.elince halk a ... ııklana- mir ve ~aretleıin n tam bir ltaatıa 
o ~ Baba Oruç bu konuşmayı karde· ynpılmasmı arzu ~ttlğinl, fake.t biraz 

cak, aehirlcrde isyanlar çıkacak, tbıe anlattı; Hmr reis yeni blr fi- dllJUnWUrıe Fransanın bugUnkU hali 

dilşrnanı arl·adan ve içeriden VU11l. kir ortaya attı: fı;tnde bunun pek tabii görtılebflecegt. 
caklardrr. tç taıııflordan da bl.rc<>ik - Bu ınJakln heriflerden bize ııt, böylece Hltıerin gabsı naaıl Alman 
kabileler binlerce aUı gönderecek- hayır gelme-:ı; İı!t.ftnbu1a bir heyet mllletını teın.s11 ediyorsa, Petımtn de 
lerclir. g!Snderip padip.hmuzm yardımmt Fransa ölı;Ustıudo olarak tlpkı ın·1ba· 

Diyorlardı. tabı "cızlyettnl almıl} olduğunu anla. 
latlyellm. tarak §tiyle dlyor: 

Onıç re~ bu mtwzu Uıcrinöc Kalpleri vatan ve dt'Vlet sevgi_ "Marc~al Pctcn Almanya "' tta1· 
karde~i '\'C diğer reislerle anuııra şjyle r:ın>an rckıler: ya ne al:tetti&ıi mUtarrkc altklmı· 
kısa konu mnln'l' yapıyor; batta - Do~nıdur; gönderelim! na .rtııyct C<llyor. Fakat mihver 
lcvcndlcrl iskandil ediyordu. On~ Dediler. d<wlctleri mUh-.rekenln akdi ırra· 
lar e&11 itibariyle iyi buluyorlar; Son dola zaptolunan Fransız ge- smcla ellerfno geçlrmeğe IU:ıom gör 
lakin karada ınuvn!fnk olmak için . mediklcrl Fran~s ı'.lonnnması ile 

mısiniıı t.amirler! yapıldı; Kc:ınal Tunus ~bl bflzı mUstemlelı~le.re cJ 
bil k ve kala.balık bir ordu, çok reisin krz knl'Cleşlnln oğlu l!uhid- koymadıkça tn.ı;ll~re ne Akdf'ldı.· 
'!Ah ve para lüznn olduğunu söy. din reis, ıeçme levendlerle geınlyo cltı nıiic.-ıdcle edemlye<'cJ·lt:'rfnı an-

IUyorlardı. Bundan bn§ka: bindi: yelkenleri fora etti ve bU.. lıulıldnn itin mütarekeye muhalif 
- Bizi yanlmıa ~ ufak ıuıı relatel'le lfl"'endler tanıtmdQ. ohnasma rdmea bu t:ın.da t&lep-

tete:ır ~~ere, ~.n kılı!dı a- ufurle.unk 1atnh4t doiru Yola 

1 

~:ı:!:·:~ = : 
damlara, l!'ndtllo.tea Jcovulmllf ,ıe.. ..... gb-erek FraDaap fngUtwe aıe,:w. 
l" ~ .... .... ... • "' 1 •• --- .. "ttMed n. Wr1pdıt ........ 

lzmirden haber verildiğıne ' lgiltere ve Amerika, tlltUn 
bore, şimdiye kadar satılan til. 11iyasasından külliyetli miktar. 
t 'nlerin miktarı 29 milyon ki!o, IJrda mal almışlardır. Almaıı· 
11erıüz satılmamışlarm miktarı yanın ise. bu sene memleketi. 
ise iki milyon kilodur. mizcfan 19 milyon kilodan fazla 

Menemen ve diğer mmtaka. tUtUn alacağı anlaşılmaktadır. 
larda iskartı tUtUnler bile 50 - Müstahsil, hükOmetimizin 
ın; kuruva satılmı§tır. Evvf'lf'e rutlığı tedbirlerden memnundur. 
65 • 70 kuruşa mübayaa edi "C Gelecek sene zeriyat hazırlık. 
tütünler, §imdi 90 • 100 kuru !arına §imdiden başlanmıştır. 
alınma 1tta.dır. 1--------------------
Voksul talebeye l 

yardım 
Her kazaya unıumi 

aşhane konacak, muhtaç 
talebe yemeklerini 
mektepte yiyecek 

İatanbul ilk otutlarmda okuyan 
yoksul talebelere yardnn cemiyeti 
niş bir çalışma programı hazırla -
mıştır, Mekteplerdeki tc§kU!t ta • 
mamlnndıktan sonra he'l' kazaya u
mumi bir a~e kurulaooek ve 
yardıma muhtaç talebe yemekleri
ni kendi mektebinde yiyecektir. 
Cemiyet bu sene için 12250 liralık 
blr bUtçe huırlamt§tlr. Hülcmt ve 
haklld şahmlarda.n a.l:nacak yar • 
dnn 7500 liradır. Teberrularm mik 
tan 3500 ll'ra olarak tahmin edil
mektedir. Diğer bazı geJlrlele de 
hlsıl olacak meblağla yoksul tale
beye doğrudan doğnıya 2~00 llra 
yardnn yaptlacakttr, 

MahkOmların 
yollarda 

çalıştırılması 
Sene aonunda 4 bin 
mahkUm itbaşmda 

olacak 
Adliye Vek!leU ile nafla veki

leti, mahkümlann nalia i§lcrinde 
çalıştırılm.alan etrafındakJ tetltik
lerinl bltimtl§lerdir. Uk olara.k st-0 
mahkum yol inşaatında çal·ştınla. 
caktır. Bu miktar sene eonunda 4 
biu! bulacaktır, 

Rektörün talebeye 
çayları 

Yarından itibaren 
başlıyor 

Univenıite rektörü tarafından 
eon sınıf talebeleri ile pek iyi de. 
rece alan talebelel'C her sene ve
rllme~t~"Jp.n ~ ~f uyşfetle. 
ırinc yarından jtibnren başlanacak.. 

Beri in 
büyük elçimiz , trr. fi ~ 

İlk çay yarın saat 17 de tıb fa
kliltesi son s·zuf talcbelerlne ve • 
rilecektır. Bütün fakültelerde pek 
iyi dereceylP. geçen talebeler pa • 

Dün geceki trenle 
Almanyaya hareket etti 

Bir mUddettenbcrl memleketi • 
mlzde bulunan Berlin Bliyük elçi. 
ınlz Hüsrev Gerede, dUn geceki 

konvl.'.nsiyoncllo vazifesi bagına ha
reket etmiştir. ---o-

Dünkü ihracat ve 
ithalatımız 

Macaristana kuzu derisi, tsviç· 
ıeye tl!tlk. Romanyaya kestane 
ve balık olmak tısere dün şehri. 
mJzdcn 150 bin liralık ihracat yn
p:lmıştır. 

Diğer tara!tnn 1ıııUteredcn de 
eehrimlze boya, yün ve pamuk 
mensucat, otomobil iç lfı.stiği, ma. 
kineyağı, eczayı trbbiye, radyo tel· 
eiz aksamı, teneke, pamuk ipliği 
ve daha ~1lzlerce kalem ithala't e§. 
YMJ gelmiştb-. 

rilklomck anulan ~ö.te.rlHyor. 
l\llhvcr d~\·Jctlc.rlnln bu tanda 

ki talep~rt bir ~n «lbdlt teldlnf 
Alabilir. t,tc mareşal Petf'n'ln 1enl 
bir F.nuuıız mllJet meellel tetkll 
etme.tnJn ve mebblarla t1Utün 
ll'?ansıı: memurlanndan ~hııma 
sadakat yemini bıtemeslnln hlkme. 
U bayle tehllkeU bir tehdtt vul7e· 
tf ile kal'fllapıak lhtbnellae karp 
miltf ku\'Vct kaynaklamla tama· 
mıın hikfm olıuak anua oı.. ıe
rektir.,, 

Yeni Sabah: 
Hllaeyin Cahil Yılçm ••c;o'k ~er 

kalmlf bir mU§Ahede" befhkh maka 
lealnde, ''İl Glornale d'ltaıia" s&Nte. 
Rinde, Sinyor Oaydenm TUrkive :bak. 
kmdakJ bir mU,ahedeatndeııa bahlel· 
me&nl ele alarak, bu mU,ahededekJ 
biı'luı.ç noktanın bize hayret Hrdtttnl 
anlataralt, İtalya.o muharrir ve de?. 
ıct adıı.m!annuı ballarını kqryablle· 
cck vakillori varaa bUtUn dlkkat1eriııJ 
Şlmall Afrll<o.ya, AmavuUuğa, SicU. 
yaya ve Akdeıılae tevclh vı hurey. 
ıemel•""t. atn. bun.clü1 b&rblll lı.J. 
Y'-nm t.emeUDi •rstıtı Sibıl :fqtmıhı 

d9 cııkıınln -....ııaı. ~ 
•$ atslW .... HA 1 ' ' ' ... 

7.ar gtlnil, hukuk faltUltesl eon eı
nrf talebeleri de pazartesi gUnU 
davet olunmuulardır. Milten?tlp gUn 
!erde de diğer fakiilte talebelerine 
çay verilecektir, 

Bu sene.ki çaylara Maarif Veki
li Ha.ean Ali Yücel de davet edil • 
ın!ştl. Vekil, rektörltiğUn bu da -
vetini kabul etmiş, çaylardan bl • 
rinde bulun!lcağmı bildirmiştir. Ha 
san Ali Yilcelin gelecek pazar gil. 
ııU lis~l0rden pek ty:i derece ile 
mezun r'up da bu ııene mulıt.elif 

1 fakültelere yazılan talebelere top
lu olarak verilecek çayda bulun • 
mıun kuvvetle muhtemeldir. 

ı Rektörün ve Fıı.kUltc dckanlnrı. 
nm buluna.eağı bu toplaııt.ılnrda ta
lebeler her türlti ihtiy~lnrını an • 
latnl3k .suretiyle ha.ebılıa.lde bulu. 
nacaklardJr. 

vam eden nt.t"al&nnın nihayete ermek 
llzcre c.lc.luğ'uzıu, bundan dola)'ı Gny. 
danıı:ı Türkiye bal•kmd&ld ıııl.lphede. 
ııtııdeıı bahaederken h&lt. eski çalanı
nı muhafua ctme11n.ln blzdı ıncrba· 
rn•t uyar.d.Jrdrfmı aıılaterak diyor kJ: 

"li-.1or Gayda. ı IUıauauuJ lNt 
t&rtbl.i makalNlne tpttcla llN!nnatad 
la.Ut.er• Ye l'ruuıum o-ıı ...,,__ 
r"Mortapaa (h&IJrdlklert •OtmuJ•. 
lan M)'lmk n tt.IJanm ._ .. ~ 
_,.... mııatter rrapaaaıa m kudret. 
1111" (l) olmaana ,..,.._ bhıden lıılr 

teY lıtemedlj'Jal teaıtn etlDelı De bat· 
l111uıı, 110nra ltlcn*Jı flmdlkl ftk&l;t'O 

ııı•tlrmlftlr. 
lnatUa .. ftrk --.t _...,,....._ 

d• " ~J'919 MI W ftl'lleD H, 
ralanlM ..... " Jan re.al tnua p
....... ortabla ....... lıDldllM!t .,.._ 
de balandulu lılr ......._ ........ eül 
OnJld Ada ~ ..,...,._ e&.. 

llllllllf." 
Kuh&r:'lr burada blru durmak l&. 

Slml'•ldiltni, J'num Ye tıırntsıer u. 
muw harp aonUDda en lyt parçalan 
aıdıklan aman ntden ... ıerlnl çıkar. 
maddclanlu. • kudr&W deTletm b011e 
mJ muameı. &Oımell ı~ 

- Dıı:l ada .... 1 g1ge _.... - .... 
........... ... .... at on llm' 

31 tKlNCIKAI\ıuN - 1941 

Bir "De,, eksikliği 
8 lR .. Askeri vulyet'9 p.mı. 

oın bqlığmda "İtalJ'aa Ol'. 

dusu Demede nf~ln tutumunadır. 
sual clirnleslol görünce, banda gll· 
rUnUştc bJr aksaklık \'amlfl giW 
durdum \'C düşündüm: "Bu cümle 
doj;'MJ mu!" dJye kendi kendime 
sordum. 

lt:ılyan ordusu, sadece Demede 
hıtunarruunış bulunsaydı ıüphe )o11 
ki klms~ bundu. nalns bir taraf bal
mıız ve benim gibi durak1amazdıı 
bUtitıı kusunı bir "de" elmJdllbı. 
de. 

Hele, bir de, ekstkllğlnJ tam:amı.. 
yarak okuyalım: görece!fs ld ba 
elimle lıl7.e nekadar munis gele
cek: "Jtalyan ordusu Denıede de 
nlrln tutunamadı?" 

Şlmill düşUnliyornm. Gerçi ü
~khk dür.eldi una yine hale uy. 
rnadı. Her tutunamadığı yer için 
btrer "De, Da" 1coymamız bOe ki.. 
fi gelıniyecek ve hakiki a:bakbjr 
önlemeye bunlar bfle yetmlveeek. 
Anl~lıyor ld dilcllerlmlzlo ha 

kabil halleri teehft cdebllmemb 
lçln De, Ds'YJ cemi §e)tline ko;r• 
P'll\nm yolunu araştınnalan Uzmı
gclecek. 

Olmrllllerdeld 
ıtaıraa malları 

Ticaret Vekaleti 
tacirlere cevap verdi 

Atı1cara, SO (A.A.) - Ticaret 
Vekfiletınden bildirilmektedir: 

1 - ~-l~vuH sayılı kararna. 
menin ikinci mnddesinin tatbl • 
kine ait ikinci taıımatnamenin 
bırinci maddesinde yazılı mem • 
leketlere ttaıya ilave edilmi§tlr. 

2 - 8 haziran 1940 tarihli ve 
4530 sayılı resmi gazetcu... inil· 
şa.r cyliyen talimatnamenin 
muva1:kat maddesi mucibince. 
Jtalya:!:ın gUmrüklerimize gel· 
miş o1up da bedelleri Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasın. 
daki kliring hesabına yatırıl· 
mak suretiyle muamelesi bar,"a· 
mış olan işler, muameleletin 
ba.5ladı!';rı tarihte mer'i olan hU.. 
kümler dahilinde intaç olunur. 

Keyfiyet, ltalyadan getirile:ı 
malların memlekete ithali husu· 
sunda vekaletimize mUracaatta 
bulunan tacirlerimize cevap ol~ 
mak Urere bildirilir. 

Murakabe 
l{omisyonu 

Peynir ve yeni ihtilcar 
vak'aları hakkında 
henüz bir karara 

varamadı 

Fiat nıural:nbc komisyonu dün 
de toplanarak, Bl';yoğlunda bir lilkı 
mağazanın ve daha bazı mağua.. 
!arın ~·a!>tiğı ayakkabı ihtkinın, 
yılan hik8.y;)81 halini alan beyu 
pPyniı· mc,cJcstni, 100 bin lirada :;o 
bin lira nç~daıı n.larak ~ apılan JJı
tikal'l:ı bir b3.ba oğulun ynptıklan 
mnntfatura ihtllrnn üılerlni tetldlr 
etmiş, fakat hnklannda yine b&c. 
bir karar vereıncmiftil". 

kendileri Frn:ısadan Tunwıu, N\at, 
I<oraUtayı hıterken bu millet Ue halt 
hat'Pte olmadıklarmı, hem his y&llam 
on iki adanın değil, fimdl Trablu.. 
&'llrp ve Blngazlnin de hesabını llOr&.. 

t'ağunızı ileri sUrerek ıözlerlnl ıöyı. 
bitiriyor: 

''TUrk gazet.elert harblia _,..... 
cmdanbe.ri garp dtm0ıa..Derlnba ._ 
rafındacln'. Bunun eebebl de bel' ... 
izah edll~tlr. 111& ....- .. m.._.. 
hakkına ve htlni,.._ teeavb edea 
dev~e beraber olamayu. IJulır. 

oarkta .ı~ya ile Çin harp edlJOf· 
MUta&mz Japonlar oldup lçla Ttbtı 
enmn umwnlyoo ÇlnlUerta ........ 
dlr. AnuplM!a da aym ,ey. Allma7lı 
ıuUli vahdetini lkınale çal1f1ll'I ....._ 

d~ AhmmJ"&Y• tuaıtıar hHk. Wabt 
mllllyeı sıreollplnl IKrakeıak n • •. 
rth taabbÜtlP.rinl 'fpCJTJ'Ck bleQma 
haflaPJICA .Alman,yuıut müJ,...... .... 
ladık ve ~r11'rlmlrJ .ıım,. ....._ 
dılL balya lee bl-.., bl~ bir .... _. 
pattır oim9d1, 191.1 6.ı n.bbıl9prtl9 

hlkımn edea •e :o.ur.. b&rblM eelıe 
biye$ ftrOll İtalJ'& amQIDI ...,.,.. .; 
taalıltMDM lllF•9* *:üt lıW ..,.. 
man vaslyctlade kalal. Ondaa ....,. 
dA DuÇ('!1 ftnlyıwm IDttkbNI delala ... 
n mem1ı k!ıtlerde oWutwıu •1117&
rCk ~ lmpara*°"luj91la lnumlya 
ka1Jd&. ıtaı,.. daloa .......,... lılr 

poUUq tu:ip e41yor w kan Mtla. 

,_ ,.,.... ' ? o • - hı '* .._. lıllılıla o • • ?Sz " 
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Ameriha M ebusan 
Meclisi Hariciye 

Ene ·;,..,eni 

Projeyi 
iadi~atıa 
abul etti 

Vaşington, 30 ( A .A.) - Mü. 
r.essiller meclininin hariciye en· 
cı.:meni, demokraz:ıere yardım 
projesini tasvip etmeden evvel, 
µro.ie m ucibince yapı!rıcak mas· 
rcıflann iki milyar dolara in. 
h isar ettirılmesı hakkında veri
.en bir cumhuriyetçi tadil tek· 
jifıni reodetmıştir. 
Bazı tadilatın kabulü ile ye. 

rü şeklini alan proje, B. Ruz· 
" 'te şu salü.hıyetleri vermekte

dir: 
1 - B Ruzvelt, müdafaası 

Amerika Birleşik devlet leri için 
l:ayati olan hükümler hee:ıbma 
IUı.umlu tehi.kki olunan bütün 
müdafaa malzemesini inşa etti. 
rebilır. 

2 - B u malzemeyi satabilir, 
devir edcbılır, kiralayabilir ' w 
yahut · 1Ünç verebilir. 

3 - Bu müdafaa vasıtalarını 
ta.mir ve t.ecrUbe edebi\ir. 

4 - Al8!mdar hükOr:ıetlcl"P. 
müdafaa hakkında haberler ve· 
rebilir. 

5 - Müdafaa vasıtaıarmın 
ihracına mt!saade edebilir. 

--0-- -

A ıner;kada bir 
bozguncu ko'u 

Tahrıp usulleri öğreten 
mektepler de nezaret 

altına alındı 
Ne\")ork, Sl (A.A.) - Federal 

tahkikat ve tt tklkat bürosu mUfet. 
liflerinden Nlchols büronun Amerika. 
da teşıdll'ı.Uandınlmlf bir bozguncu 
kolu k~ettfğtnt ve mensuplarmın hO. 
vtyotleri maıam olduğunu blldJrmlf, 
"nınıarm tahrip usulleıine alıştınldığı 

l)oz uncu me'tteplerlnln nezaret altı. 

Ja bulundurulduğunu s6ylemlştlr. 

Amerika I-!ariciyc 
Müsteşan 

Japon iddialarına 
cevap verdi 

"Amerikanın müdafaa 
hatları iğer memlı:hct

lerin siyaseti ile tayjn 
ed:lir" 

Nevyork; 31 (A. A.) - !töy
ter: 

Ne~ork Üniversitesi hukuk 
fakUltesmde dün bir nutuk scy 
liyen Amerika hariciye miltt~şa. 
n Sumer Vels, mihver, Avrupa 
da galib geldiği takdirde bu ga.. 
hbiyetin Cenubi Amerikaya kar· 
şı siyasi ve iktisadi hücumları 
ve niha.~· et bir isti'd.yı int&ç ~ 
deceğini beyan etmiş ve dinleyi

cilerinden §UDU sormu§tur: 
Alman hükumetinin son ııekiz 

senelik tarihçcsıne göz gezdir. 
dikten sonra çıkacak hükme gö 
re halihazır şartlan içinde raııı. 
lacak bir sulhün kağıd parçs-~•n
dan başka bir şey olacağı tasav· 
vur edilebilir mi? 

Sumtır Vele bundan sonra A. 
merikanın bizzat kendi müdafa
ası için lngiltereye, Çine ve Yu 
nanistana icab eden bUtiln yar. 
d.ımlan yapması 18.zımgeldi~ 

mütaleasında bulunmuş ve A
merikanın Uzak Şarkta tav ·ız. 

karane bir siyas~t takib ve !arbt 
pasifikte bir müdafaa hatt1 tesis 
ettiği hakkındaki Japon ittiham
lanna cevab olarak da demı§tir 
ki: 
"Amerikanın müdafaa hatla

lan diğer memleketlerin hare. 
katı ve siyaseti ile tayin edilir.'' 

Yanan barbl 

B"r iradın az kalsın 
llzt ı o3oyorcfa 

Ga!atada, Arab Camünde otu 
rnn Ahmed Çavuş isminde bir i· 
si. bir mUddet evvel, akrabal:ı:rın 
dan Ahmed kızı Hayriye Aı. s!an 
d.ın ödünç para almış, araJn n 
bir hay li zamnn geçmesine rağ
men iade etmemiştir. 

Hayıiye Arslan mUteaddid mü 
racaa tlarm a nrnnfi cevab alm .. ~n 
üzerine müsbet bir netice ala. 
mayınca, mahkemeye müracaat 
etmiş, Ahmed Çavuşu dava c.t
mi§tir. Duruşmanın da şahid ve 
sened olmadığından sukut etme 
si üzerine, hırsını alamayan 
g enç kadın düp e vd eki ekmek 
bıçağını koynuna soktuğu gibi 
soluğu Ahmed Çavm; un evinde 
almış ve §iddetli bir kavgadan 
sonra bıçağını çck~rek Ahmed 
Çavuşun Uzcrine H.tılmıştır. 

.Ancak, .Ahmed Çavuşun var 
kuvvetile kaçması ve yetiş~n!e
rin de müdahalesi ile kadınm e .. 
Jinncki bıçak a!ınmış ve gil<J'ik 
l~ teskin olunarak polise teslim 
eclilmi~tir. 

Kadın hakkında hem s ilA.h 
çekme, hem de yaralamnva te. 
şebblis suçundan takibata giri
şilmiştir. 

AfrJlra barbl 
<Bat tarafı 1 ,elde) 

İngfli.zler ileı lcclikçe, ara.zi sarpla. 
§IyOr. 

Knhlre, 81 (A. A.) - R B. C: 
Öğrenlldiğinc göre İtalyanların 

Demede mu.kavenıetleri ço ün dL 
EPr yerlerinden da.ha şlddetli ol -
muştur. 

• • * 
Kahhe, 30 ( A.A.) - Ingil:z 

umumi karargfilıının tebliği: 
Libyada Demenin zaptı bu 

(Baş tarafı l nclde) sabah bitirilmiştir. 
nün pek yakınır.a getirdiğini Erltrede A.gordat • Baren~ .. 

Şoförler bugün 
toplanıyor 

Olomobiı sahıplerinin şoförlerin 
ondallklarını azaltmaları 

Cem \yetin bugünkü umumi heyet toplantısında 
hararetli münakaşalara sebep olacağı anlaşılıyor 

MoUirilU kara nakllyııtı ccmlyrtl 1 sıl olacağına muhakkak :ııazarlle bak· 
(§Oförler ve otomooilcilerJ heyeti u. ğuıı bildJnnifUr. 
mumiycsl bugUn cemlyeUn Takalmde. Bugü& saat 111 de yapılacak içti. 
kJ merkezinde yapJacakt.ır. Şotörle" ' ..ııauı bir hayli gürllltUlU olacağı şim 
ccmiyeUnln buı;tınkU beyeU unıum• e .iden mı..hlkkak görUlmekteair. Ce. 
lçUmaı mevcut eıınaı crunlyeU&Ji aılyetc t.za olmaları itlbariv:~ s.rerek 
çinde blr hususiyet. tqkıl et.ruekt• t ronlar gerekse go.örleı ın gweCf'~ 
tedcnberi bUtUn esnaf cemıv ... uerı c.ı lçUmada bilhassa patroruann son 
heyeti uır.wııtyelerlniıı ilk cJ.eta içt .a §Ofôrlertn yt.ız.deainl keanıek .ı. 

maa davetinde ekseriyet olma.ı ve o. . .'lltlyle y.ıptıkları baroket ULeıtrıde 

::ıemehai heyetı umumlyenln .kinci bır .cUzakereler cereya.ı:ı edece1'tır 8iT 
kere ıı:umaa çağrılması mutad :.ken j(,WlD foförler bu l§e ılddetl<ı b•ıcuın 

§Oförıer cemiyeti heyeti idaresi bu ee- "tmiye bazırlaıı.maktadırJ&r. Her r.al. 
n11 bu ltıyadı bozmıya azmetml§ g6. de bugUnkU toplantıda bu mftrl8le bir 
rUnmektedJr Heyetı ldare Ucarı-t mil. Karanı rapLcdJlml§ olacaktır. 

dUrıUğtlne. go!örler cemlyet!Jı!.n eıı Cereyan edecek mUzakereıerln so. 
kalabalık ı\zalı bir cemiyet otmaıına ounun yiı:ıe bugillıkU lçtlmam sonuncıa 
ragmcn Uk içtimada ekaeriyetin 'la. t yapılacak idare heyeU lntlhabmıı& da 

teslr1 tabU görWmektedlr. 

Dün geceki alarm ıecrübesi 
Dün Abab yapılan alA.rm deneme 

ıılnd n sonra, dUn rece de bUyWı. blı 

de.oemo l apı.lmlft.U'. 
Şehrin ışıkları da.ha guruptan it!. 

baren maskclenaılı bulunuyordu. T~h. 
ilke l§areU saat 20 de verıınJı ve 
blran tçlı,de §ehlrdcki kala.bal.ık dağıl. 
ml§, sığınaklara girmiştir. Tramv ... y. 
lar ve btltilıı nakil vasıta.lacı yoicu. 
larmı çıkarmııt.ır. 

Tebllke i§areU devam ederkttn, Slr· 
keci garına bir yanı;ın bombaaı. sır. 
keclde dtpoyn bir tahnp bombası, A· 
hırkapt ısta.ayonuna da yine bır tahrip 
bombaaı dllşmUştUr. Bu aracıa Top, 
hanede Merku Kumandanlığı binam. 
na yangın bomı:ıa&, Denı.ı. Yollan l§. 

ıetme MUdUrlUğtl öntıne t&h:ip bom· 
.ıaıarı dll§mU§, bavaguı borularmdaıı 
'>8.Zlları tahrip edil.mittir. 

Fara.zl olarak t.ubit edilen bu vaka. 
lar, hakikat.en kuvveW IU tıkararı 

patlayıcı ve büyük lflk veren mad. 
delerle llA.n olunmuıtur. Vazlte a.ı.aıı 

ekipler derhal lt ba§ma kop.rak ka. 
zaları önJeml§lerdJr • 

örtı Idare Komuta.nı Korgeneral A· 
ll Rıza Attunkal Tophanedeki çallf. 
malan tesblt etmlfUr. 

AIArm. 21.30 a kadar devam etmiş. 
tehlike geçU lp.reU Yerilir verilmez 
halk sokaklara çıkmıştır. Maamat'.h. 
ı§Jklar sabaha kadar mukell kalmı1-
tır. 

Ger. erat Me!aksasın cenazesi söylemiştir. Ergiriden gelen ha- bölgesinde, mesafe ve büyük 
bcrlere göre, İtalyanlar Teped~. mıkyasta Kap motörlü nakliye 

IJ e f Q 1. Ş D m lendt':n Avlonyaya ricat ediyor- böllıklerinin faaliyeti neticesin. 
1 '< 1 de .iktiham olunan araai güçlü~ <Bat tarah ı nelde) 

- ar. ierine rağmen, kuvvetlerimizin ııetıceıe:ıen bır liWt:•l,)' tıl ~~vıuıı ~tıı 
BUyjU' MO$•Jf,aam llAfı 6Dlbıde Ye 

tıUk<uuoUn onun bUyUk. eserine devam 
mesullyetini üzerine Aldığı §U aı:ıda 

ilk dtl§tl&cemiı: §eref, meydanında Yu. 
nan lsmine pnlı blr hAlo ören muha.. 
rlp lruvveUerimize teveccUh etmekte· 
dir. 

..... 
(J n5~nsfı 1 nl"iılr) Londra; 31 (A. A.) - B. B C. taha.,cıildü güçlUksUz devam et· Bilahare boğazdan kapılan bir mikrop 

ınızı reddederek kcndJlerlnln ma- Yunanistandaki İngiliz hava kuv mektedir. esasen bağırııaltlaraa mevcut mU~ınu. 
hnt yeni nlz!UJ'llannı tanımamızı vetıeri tarafından neşredilen Ha.beşistanda, Metemmanm Ulaere tesir ederek dahlU bir ksr bo 
onlar istiyorlardı. tebliğe göre salı gUnü Yunan şarkında şiddetli kcşL kolları oanmaıııııa sebebiyet vermiş ve 1lt de 

l'azrn bu busu ta gayrf resmi bir toprağı dahilinde ikinci bir Ital- faaliyeti devam etmektedir. fa kan naklı:dHınl§Ur. Son detll ~ı, 
t:nylk ynpmak kUstahlı;;.....da bile 

1

1 yan tayyaresinin dü~üri.ilmüş ol İtalyan Somalisinde. bütUn gUııU öğleden sonra da kan n•~• .. dU 
t.-t .. "' bölgelere.le, faaliyetleri hududun ml§Ur. Hastanın vazıyeU tena!~mı§ 

bulunmu,ıar \'e layık ofduklan c:ıe.. duğu tesbit edilmiştir. ötesinde azalmadan devam eden BaşvekU koma balloe glrmııtır. vıva 
\'nbı almışbrdL Sanıcoğlunun ı;o- Atina; 31 (A. A.) - B. B. C. ileri keşif kollarımıza müzahc.. naya bir Yunan tayyare& con:h .. lle 
ldlmeslnf, kanunun det,ri~m ini Is- 1 Klisura mıntakasında Yunanlı· ret suretiyle ileri yollar üzerin· rek mlıtehaaauı Pr. ltkkener go•ırıı 
tiyenlu Almıın gazeteleri değil lnnn hnrekiı.tı, İtalyanları müş. deki çalışmalar devam eylemek. mek lıtenllınlşse de Pr. ancak Gene 

.Mlllctln ba§la.ı:ım11 mOmdeleyt nihai 
zafere kavuşturacağından emin ola. 
rak Allahm inayetiyle vazUemlzl oe. 
ııaret ve inıanla yapı:nıya baılıyoruz. 

i"unan mille.Uıılıı bllytlk mukadderatı. 
na doğru azlmltArane yUrüyütUne de
vıı.m edeceğine §Upho yoktur. tedir. ral Metaksaa'm ölUmUndcn blr buçuk 

mlydi! Bütlln bu hakikatleri ana· kül bir vaziyete sokmuştur. ANKJ\IlA RADYO GAZETESİNİN &aat 80nr11 Atlnaya geıınt;Ur. 
tup polltlltamızı deği,tırmek lhere Lond:-a; 30 (A. A.) - Atina \'ERDIGt MAL'OMAT HUKCME:rlN YUNAN MJLLETtNE 
ln~llzlerin bizi tazyik cbnelerln- radyosu, geçen gece neşrettiği ''Derne dU§mllştUr. Burasmm BEYANNAJrIESl Yeni Ba~vekllla • 

IJeyaaatı clr-.n b:ı.hsetmck manaıııızhğı dotnyı- Yunan mntbuat nezareti tebli- dU§me~inden sonra Bingaziyo ka • Attna, so (A.A.l - Nazırlar tıeye. 
slvlc ~Ulünç oldcğu kndar ha~dkate ginde iki İtalyan taburunun Us- dar rnUhlın bir multave:nctle kal"ll- l.iniıı Yunan milletine hitaben nCfl'et 
ae ko.t'lyycn mugn;)1rdlr. !erine irtibatı kesildiğini bildir- laşmak imkam kalmamr3t1r. Ser _ Uti mesaJa:ı metni oudur: 

Aıtıı-. 30 (A.A. ) - "ıeni bafvekU 

L 

• 
1 

Alnrrn 
esnas nda 

Lonura 
w 

1 akıarını ezdi ... 
- z m:llefnin c~saret 

... .. _:'ll~~kanhlığından 

"a .. ranh la 
b .&JI 9 ..rıi]Or 

Londra, SO ( A.A.) - Röyter: 
Vandel Vıl,d, dün alô.rm e • 

cası.~da hır çok sı ,,Jla •• arı gez. 
ruı~tır. Sı~maklardıı bu1l4nan aı 
Vıl 1.ı'yı tan.yarak ken:lı .. ını ga. 1 
yet d:> ... t:ın~ kar r-amışlardır. 
Dır sı:;nıa ;ta haık bir Anıerıkan 
şarkısı seıylemıŞtir. Alilrmı mu. 
te:ıkıp Vilkı şu be~ anatta bu. 
h .. nmuştur: 

In:;ilız milleti fevkalade bir 
mil e.t1r. Manevıyab bozu • te:<! 
bır kış ye rasUamaöım. Bu ge. 
zintim şımd.ye kadar raptısrm 
tecri..be e r •n en şayanı · intibah 
olanıdır. Am rıknya donU c:ümde 
an'atacak cok "'eylenm var. 

Villti. sı w ınaklann büylik hir 
ihtir::ıa._ "'l a hazırlıınmış olduğu
na h~·-r~tir '!iz1emeııı'ı;tir. 

Vil!ti , rcr.,·.:.: "ııdeki Röyter 
<'Jansı muh~~.:nne şun!nrı söy. 
!emiştir: 

.. - I?en kendim de yılmaz bir 
adam olmakla beraber bu gör. 
1tik1:mmden pek d~rin bir h e1· 
"a t' d l'V • ' M V" trl'zı ,, .;,.,., yarar 
clı. Londralıların nasıl hareket 

beııt kalm·ş olo.n İngiliz mot~rlU Acı bir tall1n Yunan mlllellnı .l4o. 
miştir. bi:rllklerlnln Bingazi istikametinde taıtaasuı yüksek gahslyetlndım ıruı.h. 

Bu teblğie göre, ltalyanJar. ilerlemesi muhtemeldir. 1 rum ettiği bu elemli a.nda nıaJeate 
son :4 sa.ııt zıırfmda nevmidaııe Derne , şarkt Siranayikanm Bin· kralltl emriyle hUkllınet, mutevetta. 
mukabil hücum~a devam et- gazid~n sonra en mühim eehrldlr. nm bUyUk eserine devam ebnek gıbı 
mişlcrse de bunların n tknıi Burası 30 eylul 1911 de İtalyan ağır blr mtraaı Uzerlne alme.ktadır. 

ba.hrl nUmayf~lne sahne olmU§, fa 1 BUytlk eetin, milletin hayatında aı;-
kendileri i~in bir felaket o!muş. kat TUrk a.ekcrl makamab oehri tığı wlh1 çığır çoktanberl Yunan 
tur. tes~ etmemi§, İtalyanlar ayni 

1 
mlllelln!n vlcda.nma bAk edllml~ bu. 

ınatbuat nıUnıessillerlne aoağıı:iakı be 

yanatta bulunmu~lur: 
"Beni burada g«rU~ orsuuu.a. Ç'~lnktl 

ı.traı ooul M:ferbcr etm.,t!.r. Çünıco oe 
:ılm preııstpım d,1fma hlamet etmek 
Ur. VazUeuıız blzlın lçlıı madclı:ten ö 

!en, takat mAnen öu.ııyen Metaıcllll 

ı:ıııı çlZıUğ• .ıyaactl takip etnıekUr. 

Şeret vo vazife yolu Uzertııde 'Jlu 
rehberlik etmek üzere o dalma vıuıı 

Muharebe bilhassa cephenin sencnın 12 teşrlnievvel gUUn D~ ı ııınmaktadır. Bu çıg-tr, rollleUn muha. i bo b d dan uıızda.dır. Ş t in ııiyaaetlnde dünyanın 
merkez mıntakasında şidıJetli ney m ::ır ıman 5<>Dra ..... rlp kuvvetlerinin, kahramanlık men. 

ı işgal olunmuştur. klbcleri yaratarak mDtecıı.vlz karıı. ılc bir degışıklik görınemeaine c;a.ıı 
olmuş ve yeni talya.n b:ış ku- 1011 de vukubulan İtalyan smtla vatanın şeref ve hUrrlyetlnl te. Je.catız. (,.,'l.inkU hUkOmetln bUtHn fa 
mandanı gcnercl Knvnlero, bu. Türkiye harbinde Derne çok mil.. nıln musa.dJyle sarsılmaz bir az'mle ıulyet aaııaıarmdak.i bu aiyueUn tıu 
rnda fevkalD.de teşebbüslerde hlm harnl"re sahne ol.muntur. O çarpıştığı bu anda hep!mlr.ln kalbinde '11enııekete uygun blriclk ıtyaaet ol 
bulunmuştur • Z!lman burası bir kııyma.knmı::..tı. pek derin blr aurette çizllmi§ bulu. ı tuğun:ı. kanllz. 

İki İtalyan taburunun ilskri ttal~ıo_?lerm yeni ~e~L'\tm.da Der- nuyor. Herkes, vatanın §eıe! ve htlr· Bu siyaset birçok ~ret ve munt· 

il 
• t'b t k . 1 ,..,..,;c.tı .. p l .

1 

ne v !Ayet m('rkezı oldu. NUfusu 11 1 riyeUnl I::UyUk öltlnUn tah:ıyyUl etti. raklyPtleıle tctevvOı;: etml~tır. Ç'UnkU 
e ır ı a ı cm ·~....... azar esı bin SGO tI. Fakat son eenelerde bu d ynpdıın ner §ey gcı~ı ~Uzel degil, bu 
. . ği manada anlamakta ır. 1 u 

günltU mulmbıl tanrruz esu' sır;.. nUfusun S!\ 'IBI blr hnvll nrtmışt r.,, Jan Met.aksa.mı. htl\1yetl, umumi bUyUk adamın kesif sayt ve ayt m d 
da Yunan to~usunun ateşile tin ER!T,:u:mz 1_NGtL1Z tıeyett.·ıe mtlhlea edllecek otursa, o şunc~.etn;n mahsulU olmuotur. Onun 

~ıın AFF Afi.11-:ETİ ..., ~kalkllflnı blzden fazla k1mal duya 
ğıtilan iki ltnlya:n mUfrez~ E;im 1 1 .. ' • kadar geni§, bOyUk ve mUtenevvSdlı nııız. Fakat blz, oııun zlyaına dla· 
d' b' • • d t rid · ·1- on. ra, ... ı (A. A.) - B. B. C. ki bu ... '" lçlnde bulunduğı.mıuz şu ı.s. ._ 1 ır ormn.n ıçın l?. cc caı Hr..rtumdım gelen haberlere g5· .,~ . e"ııril2 .na.kla ikll!tı. edersek, ruhunu ink ~r 
miş bulunmru{tndır. Yunruıl•'ar, re Er'trede ll"rlemekte ol.an lnrri ttraplı anda onun hUviyetlııl kt " t ve lğbiı:H'l" doldu racatııoıaa kanHa 

• • • • ~ u • ettirebilmek için IAzımgelen uvve . 
ccphcnın merkez ve c"nub mın. lız kuvvetlen J. gordat Bar~ntonun ._ d mahrum bulunuyo- Bu !elAket önUnde muvakkat.en 

·ı · J ' i blitil '} i ...,n ve zamıı.n a.n d 1 1 k d - • k talmlarındnki harı:ketleri "'i .... yır ı crs n -.t n mcvz, er z ptet. uzlerfıııız yaşla <ı u o ara u.-uu 
1 •• •

1 
• • • m'"'lcr .:ir ruz. Milli he.;atımızın bu cl<ldt dönüm ıok· 

d :tan so ra bu il.· bır• ılen ha Bltento~a !tnl ·enlarrn mukr btl Bunun IÇ"ndlr ki majeste ::;~ı:ı! ' tasmda mmcte karşı vazl!emta btlyUk 
rcketi kaydctmi..,lcrdir. taıırnı"u ken:iil~rlne nl];'lr zavillt <!ııresl altmda ve Yunan e milll ölUnUrı fikir ve sAyl ile çtığı genıı 

İtalyanlar, intiznmınz bir §e. \'erd!ril"rck pUEkUrtUlml\~tUr. · yo.r~ımt Ue. Jan , Me~~~a:ı bir a yola gözlerlır.!zl kaldırmağ& bizi mec· 
k 'ld · t tın' 1 'i il T>E •-T. • ND t n • proor .. :Dınm tatb..i(lne ~ • bur ctml,.tlr ı e nca e ıp er' r. . o , ~ , Art 2 .,0 Bi.'!IJ ı ı deva.ın euncıc hutusundakl kat'J ~ . 

General Kaval ronun b'lŞlodı- !TAT ... YAN Mı"~E&l TEIIL1K'EDI!: z m e Bllll.Wr1k bUlUn Yunan mlllett He· 
Lo:ı-1.""8, tO (A. A.) - Röyter 1 k .rarnn:zı bildlrmcltle iktifa cdlyo t.atuıa..ıoa tUmat ederek ona naaıl bU· 

ğı taarruzdanb"'ri bUtün ltahran nj., 'lmnı nskerı muhnrrirl bildiri- ruz. Bu programın OO.Olıca gayesi her yi.lk e.se.rlnl tAtbika lmk6.n vermlf ise 
gavretlcri kendilerine insan ve yor: acyden evvel. feragatle dövtl§en bu bize de ııkunnım bu tarlhl mllcade 
m:ıl7emece pek bahalıya mal ol S:ılôhlyettıı.r lnı::Iliz mahfiller.!, Yunruı mllleUnln mUtecavtz b!r dUş· ıeslnt lyl bir surette neticelendirmek 
mu"'tuı·. H n.b şiEtann veri tir!lmi§ olan 200 mana kargı zaferi kazanllUW!ldan L için tUmat ve yardım edecegtne emı 

b'n kad r İtn'yruı hakkında ciddi baretUr. Milli programm bundan n z.,, -----------
ettiklerini görmek hayrete 
yan b;r şevdir." 

b:r en 'iş" izhar ctmckte'1lrler. FH- ,8(1nra en mUhım hedefi, mıııeun 13. 
şa. hııltıka \•tı t.rı.np"rv!r Hnb" ın r!.n Uhsel kuvvf't.lnJ te~k l eden c:· ·t~llerln 

r!findçn ı;.ıt' r bUvU,,cn ord. lnri bu hayat acv!yelerinl l1lkıreltmck fc;:ln 
ftnl:anlıır ic'n bli•illt bir te'ldit trş çnlı;ımaktır. Bu yolda devam edllece. 
kil etnı ltted r . Bunb.rnı bl.rço~'U • ğlnc en büyük delil Ja.ı:ı Mctakaum 
ntın A Us • Ah bn gibi bUytik,.e şe- oUtlın mesai arkadaştan ile tam bir 
hl'rlC'rd" bulund l".-u o·rrcıııımı~ur. mutabakat dah 1inda tatbik ettlği 
B ınl ıı rırı r:; <' ı!1'i<ı ,... · -ı l ri !'1t· P n:::ip'erle bu:;ü:ı:.:ı b35vo\ llln &l)a· 
kmtnı• ile karr;ılıı.ş:ı::ıUbn ınulı.a.k _ s1 ve lr-t•nıııı sı l:'nl'l~da aynı lstll<a. 

Vandel Vilki. di~er bir ~ığı. 
nakta nınları ~ö\·lemi~tir: 

"- B~ni ~ördükleıi i çin rok 
Tl'emnurı g örUnüvor'ar ve irt.r:-. 
'' rc1< h;,.bir ~e"1eri o mı.rJ1w1 
ela a ı1'1~lı~!C'r. Tilletiniz hal.i
kateıı hayrete değer .• , J:a.ktır. mette aartetmı, olduğu taallyetUr. . -

• 

Tr:\mvo.ylarda tek 
bilet meaeleai 

İ2!tılnbul Tramvay ve Elektrik i
dareleri mUr!i'ril Hulki ile RJrket. 
ler b>mlseri Muetafıı Arif, bu ak· 
ş::.m An.!mrııya giderek tek bilet 
h~~kmdu Nr:.f's Vcklletine mal(& • 
mat verecekelrdir. 

Sovyet • Japoa 

Tica:at müzakert 
lerı tekrar başlıyor 

rıNı.ro. Si CA.A.) - Matauoka .... 
.ilyet mecllalııde ııöylediti ııutlcua tJl!I 
yerinde Jı.po>n • Sovyet mUıwıebedıltı 
ı.1n1n tanzimi lçtn iki bllldUnet .,.._. 
ja .lir ııokta.i auar iWAtma ~ 
tına dair tesadüf edilen kayıt baklu•,, 
Ja bar1ciye nezareu namma beyaaato 
ta bulunır.ıya muun b1r pluılyet dlo 
aıi§Ur kl: 

BJllndlğfne gnre anıapna tlcad -. 
.re.leler hakkındadır. 

1k1 memleket tJcaı1 lıiı' muı,.... 

yapmak llzere tekrar m•taJcere&d 
l!l~1aınayı kabuJ etml§lerdlr. 

Sovyctler Blrllfl balık &YJD& 9C 
..ıevamıı bir anlqma yapılmam tel' 
ntlzakerelere başlamayı da kabul .C. 
mtottr. 

Bellaeuea 
Almaa taatraza 

(Bat tarafı 1 llClde) 
1 - lngılt.ereyi istil! ~ 

büsü. Fakat lngilterenin baJl 
hazırda bu teşetbUsU ka.rplaya. 
cak dört ınilyon askeri vanhr. 

2 - Cebellittarıka karp ta
arruza geçmek. Fakat Franea il• 
.Iapanyanın vuıyetleri bu tefeb. 
büse k rşı engel olmaktadır. 

3 - rlalkanlara taarruz e~ 
Fakat Almanya bu taarruzu ya. 
pa!>ilmek için Bulgaristan, Yu
ı;oslavya ve Türkiyeyi kazan. 
mak mecburiyetindedir. Halba. 
kiAlmanya bunlan 
mıştır. 

Bununla beraber AlmanyaDIJI 
bir taarruza hazırlandığı mu
hakkaktır. Nitekim Amiral Bae .. 
-er söylediği nutukta bunu ima 
etmi~tir. Jurnale d'ltalya da 
!Wyan ric'atle.riniıı atratejÜ' 
rnahiyett.e olup yakmda n:ihveı 
devletlerinin taarruza geçeceği.. 
r.1 yazmaktadır. Gerçi bu sözler, 
İtalyan halkınm maneviyatını 
takviyeyi istihdaf ediyor. Fa
kat tgiliz kaynaklarının da böy .. 
le bir ta.amı.zun gelmekte oldn. 
ğunu tahmin ettikleri göııe çsu·. 
pıyor. Ingiliz radyoeuna l3re 
§Ubat ayı lngilereyi istillya t.e 
§ebbüs için en milsaıt aydır. 

Diğer taraftan lngilizler, AL. 
manlarm CebelUtta.nka karfl 
taarruz emelinde olduklannı da 
söylüyorlar. 

Hatti anlaşıldıima glSre, K9. 
neral Vavel bu yilzden lilr'atle 
yUrümelı mecburiyetinde kal. 
m13tır. Çünkü Alman tayyanı. 
lerinın Akdenize gelmesi, vuıl· 
yeti deği§tirmi§tir ve Alma.n.. 
yanın CebelUttanka karşı taar. 
ruza geçmesi muhtemeldir.,, 

1NGILTEREYE VE 
BALT{ANLARA TAARRUZ 
Londra, 30 ( A.A.) - TaymJ• 

g--...zetesinin askeri muharriri 
yazıyor: 

Dün Amerika<hıı Londr&da 
reddedilen bir haber gelml§tir. 
Bu habere göre, Almanlar, hl. 
giltcreye 250 bin asker ~tirme
ğe hazır 18 bin tayyaredcıı mtı. 
rc'·kep bir nrmadaya maliktir. 

Tnymis'in havacılık :muhabi. 
ri, endi~e verici bir malliyet 
gösterej ilecek olan bu haber 
ha'::mtda diyor ki: 

AlmBlllann, bilhassa ektıerUıi 
Man3 limanlarında ve itgal al. 
tmda::i limanlarda bulunan ma.v 
n.:ılarla istila hazırlıklan y&pl;lJf 
tt.lunduğu bir sır değildir. Fa. 
kat hava hazzrlıkl&rmm bu 80D 
ha.!'talar zarfında ilerlemlo oldu. 
ğunu sanmak için hiç bir lleblp 
:cevcut de~ildir. 

Bir istila !mklnı ka.rşıamd& 
Lord De!awa.rr'm da söylediğl 
gibi bUtlin BUyUk Brita.nya Dda. 
smı bir muharebe meydanı ha· 
line getirmeğe karar vermtı bu. 
llnuyonız. Böyle bir halin ta. 
bn.!drukunda. her tehir ve her 
köy dil&ma.nı tardetmek suretl!e 
kendi.Bine terettüp eden vazifeyi 
ynp:ıcaJctrr. 
Diğr taraftan DaOy Ekp:8l8 

gazetesi, Bitlerin Balkanla.rd& 
bir taarruza geçmesi ihtimali 
olduğunu yazmaktadır. MeUU 
gazete bu hususta Romen guetıe 
!erinden Cure!ltul'lln bir yazmmı 
zi'm:tmektedir. Romen ~ 
si Hitlerin B:ıll:anlara bir b. 
sn-ga gibi inece~lııi yazmıştır. - - - ----

Kambiyo Bonuı 
Nisanda tekrar 

faaliyete geç~ek 
Oç sene evvel muvakkaten b.. 

patllmış ol:ı.n l.stazı.bul esham, tah
vil~ ve kambiyo bot""'..a.smm mnd. 
d~ llnllmilrloCJ ninan iptic!asmda 
b!tccE:ktir. Görill"'n lllzu:o lb:~-ine 
bu mU1d""t uz.,._lmr"ac<>k ve tft • 

tan.bul borsası nlBanda tekrar f&a. 
"l,yete seçecekt.l.r. 



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

' 
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Yeni hir argo 
B:tztM bildiğimiz, memleketimb.de Dd ~t argo l'al'dı: 

1 - KUllumbeyt argoo;u. 
ı ı - Kumarbn.! argosu. 

İki kopul-, bir~ parn.vn.cı, dört beş yankesici, bir IJd 
allllUnhane yaşa.kı;m, b!r silril, hırsız, kumarbaz, ae.rsorl blr ara
Ja geldiler mI kon~ma nnı.smda muhıWJca]c k~ (Argo) la.. 
nn4.1ıı kelimeler knllıınırl:ı.rdı. Jiatta, polis karakolunda, mahke. 
melenle bile lfadelerfnin nl'86ma (Argo) dan IAfiar serpl3tlrlr· 
lor4L 

f§fe hu gtlröbun konuşınala.rmclaız bir bç nUmuno: 
- Bende mal (1) ıwıay (2). Bir sipsi (3) uçlan (4) da 
ıllreyfm. 
- Dün köprüde bir gMo (5) gördüm, bayıldm:ı. 

- Alışanı dayı Mıgmn meyhanesine b1rt eldl Görme. 
DJıdin, t:ım adadlyoz ( 6) dı. 

- !fe.ntar Nnrf ort.ada gö.riinmllyor. Yoksa t QCDberi 
('J) boyladı nu! 

- Recebi hu ak~ balozla.rdn. görllyonım. ~ (8) 
lt.rdaıı birine abayı yakt1 galiba r 

- Kafam kıwı.n gibi. Ak~ acur (9)u çok lt&Çmlmı. 
- DUn ahl:atağn (10) nm h1rl dll~tU. Ôldlz (11) lerl ko"-

(12). Tırtrldadım. • 
- \'allahl f.ıoeiz Bey, bu bte 6Ur-am yak. Hayri söğUt yap

raimı (13) 9Clmıls, üzerime doğru geliyordu. Ba.Jdını beni hak
~ ben do can korkusiyle davul taratma (14) dokunu· 
'VenlJm. 

Çdk ~UkUr, b'!;ün nıemleketimhde eskiden (KUı;Uk Bey. 
ler) dcnilen bu hn.~rot aznlıruş, hatta httkCimottn kuwetU takip 
ProJektfülerf laı.rr;ısmda hemen hemen lmlmamış gibidir. Dövo
rbn, ynlaırmı, gözUnU pa.tln.tırnıı diyenlerin, afi ltescnlerin hcpst 
lı1 (kanan) un muhterem ~zyetJ susturmuştur, 

E\·ot, bu gibllert lınnun susturdu, (Argo) 8.§ai;ı yuknn 
tmutuhu gibi oldu nnıa, bu memk §imdi de kadmlıı.:nmıza frayct 
ettt. Eskiden lmdmlarmıııı: ••sağanağa.0 diye konuıturlar, buna 
da (lnışdlıi) dcrlerdl. Hn.lbuki §imdi (Argo) ya mcra.k 8ardır
~. 

Bir aile U>plantrsmda, hlr geno kız arkadaş~ ('.8.Dlm 
keıaanncıa duran bir genç a.ılamı 15ft,rct ederek fısıldadı: 

- tı;te b:ıyıldıb'lm tip: dcdiI 
Vngonda b:ısb:ı~a ,·erip kumrular gibi omld:ı.yan iki ka.. 

dmı!aıı biri, l~rf giren yn.kışıklı, genls omuzlu dcllknnlıyı gö • 
ieJoeı.ek : 

- Hurma! dedi. 
'apurcJa, tnı.mmyda, sfnemac1a, pastacıda. genç ~la 

.._ bdmln.nn bir tnkım erkcklczl göstererek: 
- Şu mn, yaldız, esmer mi pxrpır, köşedeki mi kuğu, 

hclo §o, camsap ! 
Dediklerini ~k duydum. Duan d:ı. kulağmuı. u kelimeler 

sıatptı ı 

- Geyr.ı:ı 
- Kuru boynuz! 
Nedir bunlıu? Deve, h'orma.t Ne münasebet ..• Merak et

ffnı, sordum, son:§tordo:n. nlhayet muammayı çözdüm. 
Burma, genç \'C güzel dellka.nh demelmılıJ, trlyan, ada

leJJ. gözleri. genç kız gözlerine iştlha v., tbttrasla. bakanlara. da 
deve diyorlar. Yal<lız, ç-0k fiil> ldylncn, fnkılt S<'lğuk ~ k.: Pır. 
Pli'. &§lıınn lıuuulm11.11 caiz olmaynn ad:ı.m. Kuı:;'l!. nazir, mahcup 
dellkan lı. Cam abm mnn:.'l!lı ds şu,. ~übbe, çıtkınlılDD 1 

Geyik ile kuru boynuzu mıı soruyorsonm:. Dalın l>ğrene
Dıe4lm. 

ynnlımınız da külbnnbeyl mi oluyor dersiniz! Neden 
Glma.ıun: 

Deme olmaz. olmaz, bmıa Alemi hnkA.n derler ... 
LAEDRi 

(1) ~rar, para. (2) Yok. (3) Slgnra, (4) Ver. (5) Kadın. 
(8) Tam manaslyle ko:nuk. (7) Uzağa gtbnek, seynhate çıkmak, 
eUrOlmek. (8) Kento sllvllyen kadın, konsumatar, umumi evler
de ~'"ll\aye. (9) Rakı. (10) Abdal·, ennfyl (11) Hlvleli zar. 
02) HMeslz zarı nltp, yerine hiyleliyi koymak. (13) Blr nevi 
~ (14) Kalçanm bir az Ustu. 

Liman atclyeleri 
geniRletiliyor Afgan iktısat veziri 

Alman Devlet Reisi 

-ngiltereye 
tehditler yağdırdı 

"Amer , da be 
girse bir y 

de ı lJ e ır,, 
de ı 

''lngiltere mağlup 
edilebileceği her yerde 

maf{lup edilecektir" 
Bedin, 30 (A.A.) - D.N.B. bil-

diriyor: · 
Nasyonal sosyalizm inkıllibınm 

sekizinci yıldönilmil milnasebetile, 
buglin Berlinde Spoı'lpalat.z'da mu
azzam bir tezahür yapılmıştır. Bu 
tezaJıtir c;.,nasmda, Fiihrcr, halka 
hitaben bilyilk sabxrsıilıklı:ı. bekle· 
nen bir nutuk söyleml~Ur. 

Evvela propagandn nru:ın Dr. 
Göbels, Fiihreri selamlamış ve bU· 
tUn Alman milletinin, FUhrere ka.
yrtsız şartsız sadakat yemini etti
ği 30 kanunusani 1933 gUnünU h~ 
trrlo.tmıştır. Dr. Göbcls, bu son se· 
ldz sene zarfında, Alman mllleU· 
nin Filhreri, milleti zaferden zafe
re, muzafferiyetten muzafferiyete 
götUrnıüştilr, demiştir. 

Bundan sonra, Filhrer, aiddetli 
alkışlar aras:nda kilrsUye gelmiş
tir. 

FUbrerin nutkunun gayri resmf 
metnı gudur: 

Filhrer, evvel!, 1933 de iktidara 
gelmesinden evvelki devreye bir 
nazar atfetmistlr. FUhrer, ezcilm
le, o zaman Almanyada hUkUm 
sliren bu derece bilyllk sefaletin 
esas sebeblnJ muhakkak ki umumi 
harbin teşkil ettiğini söylem.iştir. 
Fa.kat umumi hnrp, Almanya tara.. 
fmda.n çıkanlmam~tır. Bu sarih 
vakıa. l'eis Ruzveltln emrile top
lanan Amerikan lHimlerl tara.fm-
da.n da kabul olunmuştur. Haklld 
sebepler, lngilterenin her ne pa
hasma olursa olsun dünya hlklml
yetlni mUdafaa etmek lstemC31n· 
den ne§et etmiştir, 

Führer sözlerine §Öyle devam 
~tnıişttr· 

Oç yüz sene zarfında, Brftanya 
dünya impara.torluğuğu, ~alnız kuv 
vet, ceblr ve ıiddct ve daimi harp· 
lerle kurulmuştur. DemokrasJ haki-
katte, dünyada milletlere tnhak -
kUın ve memleketlerde lnsanlnra 
cebir s:ıkh bulunmaktadır. Bu de
mokrasi, bu milletlere, kendileri· 
n1n arzulan ile dünya lmparntor
luğunun birer U%VU olmayı arzu 
edip etmedlli1erfn1 sormaya cesa
ret edemiyor. Bllft.kis, binlerce Mı
ııtr ve Hln.t vatanperverleri hapse 
atlmıştır, 

Tahaşşüt kampları. Almanyada 
icat ed.ilmiş değildir. Bu kamplar, 
İngilizlerin icadıdır. lngillzler, bu 
gibi müesseseler vruırt.asllo diğer 
mllletleri mağltlp etmeyi onln.n İn 
glliz demokrasi boyunduğunu ka
bule mecbur eylemeyi pek ly1 öğ
retmiştir. J.nlnaktı1e Velı:'1leti, !ııtanbuJ ve 

fzrııtrde bulun:m limanlar umunı 
tııUdUrlUğU atölyelerinin :iMa ge 
Cie miky~ta çıı.:ıemağa ve deniz 
tıaCD VMJ'Warndaki boşlukler. dol 
d1ll:maı5tna lmktın vermAk •ı;Jn stl
tatıe malzeme tedariki için l'miTle" 
"Vermiı ve yeni tahsisat ka.bu• et • 
tn~. 

lngillzlerln bu hedef l~ kul • 
Şerefine, Ticaret Vekili !andıkları başka bir vasıtada, ya -

1 MDnir 
Nureddi 

BONS E 1 
4 Şubat Salı Akşamı 
Fransız Tiyatrosunda 

nnet ~ bn~bnuştrr. 
'l'c-1: 411119 

. .. ....... 

bir ziyafet verdi 

Ankara, 30 ( A.A.) - Birkaç 
gündenberi şehrimime bulun. 
oakta olan Afgan iktısat veziri 
Abdil1meeid Han §CI'cfine evvel
ki gUn Anadolu klUbUndc ve ti· 
e.aret vekili MUmtaz Ökmen ta_ 
rafından bir öğle yemeği ziya
feti verilml§tir. 

Diln de Abdülmecid Han, ti· 
caret vekilimizin §erefine Af. 
~ büyUk elçiliğinde bi~ öğle 
zıyaf eti yermi§ ve bu ziy.. ı.e 
hariciye vekili ŞUkrU Saraçoğlu 
ile hariciye ve ticaret vekfilct· 
eri er.k8.nı hazır bulunmuşlar· 
dır. 

lanlar ve güzel sözlerdir. Eğer ln
glliz Allahta.n bahsediyorsa bir ne
vi kumaşJ kastec'iyor. demek dar· 
bnnesel olmuştur. HAJA bugUn de 
bu böyledir. İnsan riyakA.rlığı, bu· 
gUn İngilli:lerde göl'dUğUmilz yük. 
set dereceye pek az varabilmiştir. 
Her ne hal ise, bu Uç yüz sene znr
fmda katedilen kanla mtllemma 
yolun neticesini şu teşkil eylemlf}
Ur ki bugUn bir kaç İngiliz dUnya· 
nm dörtte Uçilne Mkfmdlr ve 46 
ki§iye elli kilometre mUrnbbnı dUş 
mektedir. Bu mUşahedenin bUyUk 
ehemmiyeti vardır. ÇUnkil riya • 
ldl.r demokrat yalancılar, otoriter 
memleketlerin dünyayı fethetmek 
istediklerini iddia t>yliyorler. Hal -
buki hakikatte dUnyadn hUiıUm ve 
tazyik eden bizim eski dilşmnnla
nmmirr. Bu Bıitıınyn dünya impa
ratorluğu. Fütuhatının yolu Uzo • 
rinde ancak kan ve göz yaşların· 
dan hUyilk göller brrakmrştrr. 

DUnyn hA.klmiyetl, bugün de, bir 
l'lkrin kuvveti ile değil, fa.kat bl

-- ı lilkis cebi?' ve şiddet kuvveti ile ve 

BiR TÜR GÖNÜL VERDlı 
· knpitalist ve ekonomile menfaat -

ler için yapılmaktadır. 
Bu Brltıınya imparatorluğunun 

teşekkillll nazarı dlkatc nlmrnın, o 
zaman hjdlseJerln inkişafı, yalnız. 

Jlııllanıızıfan gl.Jrdüt;U bUytllı rB~bct liu.rlnl! 

DUl IL-Ui'TA DAHA G0STERll..EOEKT1B 

tı.A. VE'I'EN 1 

·· Avrupa kıtas·nm, bu inkişafın e
konomik unsuru olarak tamıunile 
hariçte tutulması ile anlaşılır bir 
keyfiyettir. 

Tıı.yj'W"o 11 g'l')Cn Arntı \ HARBiNE AİT EN l'ENI 1·nkın ~ 
Ş:ırk dilnyo h:ıbcrlm - TClm.ÇE: lnı;UJıJcrln Sldt Camuıl'yl fsgul_ -_: 
leıt. lnglllz tnyyarf'lerlaln l'rl.r\SAYA'yı bombardınınnlan, hAPUÇO -; 
ILıLICldnln sulcutu, nAnDIYA'nın kara, deniz ftl hn\"Dd1'n çe\•rll"ffir 
aı.ubardun."lnı ve işgali, LIBYA•da almaa u.yısız eslrler ft 1:9natrn.. ~ 

Bu hariç tutulma, bilhassa Al • 
manyanm hariç tutuması Ue kabll 
olmuştur. 

Hariçte de, büyük Britanyanm 
dünya hllklmiyeU blr serabdaıı tba 
rettir. DUnya Mktmlyct1 baklcmdaltJ 
tngmz anlayışı, Avrupa kıtaamn kBJ"" 
111 dlkllmek üzere kabil olduğu kadar 

!azla yabancı unsurlar toplamaya da· 
yanmaktadır. Fakat bu Avrupa kıta· 

ın d~mda İnglllz ta&rnızunde.o ma.ınm 
bllyük devletler te§ekl<lll et.mı,Ur. 

Şimdi hiç değilse lnglltero görUntıfte 
büyük btr dllnya devlett mıınzarumı 
muha!ıu:s etmek için bt!yUk dünya 
devleUerint blrblrino tutu~tunnaya 
tcoebbUıı ediyor. 

Nüfus düşmanı ameliyatla mUca e 

Her ev 
Avrupndıt milletlerin intibalu, kıta· 

nm nl..ı&ınaızlığmı kaU bir surette ber
t.arat etmi§ bulunmaktadır. Bu kıla· 

da, yenJ Alman milletinin yeni Alman 
Rayhi kurulmU§tur ve cenupta ttalya· 
d& yeniden kalkmmıotır. Nihayet ye· 
ili unıur.ıar meydana çıkDll§ ve bun• 
lar ''kuvvetler muvazcneainJ,, bir ha· 
yal hnllı:e getlrml§tlr. Bu muıtvezene, 
utıkmevcut dc~ldir. 

Büyük harp lnglltz potıt1ka ııanatl· 
ntn latcnml§ b1r uerldl. Fakat bWfUn. 
en iyi lşıer yapınıa olanlar ara.smda 
t.arihl mevkii olan bir adam arttı.tiyle 
vaziyeti muhakeme cdebll!rlm ve eu· 
nu m~'lhede ediyorum ki, l IH CJ dt1 
karşı tarafın kazandığı wer, o za 
manlar memlekeUmlztn bUkjlınetl ve 
1daresi l'a~mda Uyakat4i$ fahaiy<:Ue· 
nn ender görülür bir temerkü.ı ve to· 
KAfUaUnUn neUceıldir. T&rthte Uva· 
kataizllk!crin bu derece bJr araya ge 
li§I allla görillmeml§tir ve t.Ukbaldc 
do görUlnllyecekUr Her eeye ratm~n 
Altnanyı. ve Alman askeri dört aPne· 

•den fasla bütün bir d~ Aleminin 
taarruzuna mukavemet etti ve daba 
u.zwı müddet de mukavemet ederdi 
Eğer o zamanki Almanya demokrasi 
tııemtnln ve devlet adamlannm llAJlll• 

mJyet ve ,ere!lerlne bir derocey ka· 
dar itimat etmemı, olsa idi. 
Eğer Dlmd1 lng1.Uzler, 1917-1918 

propagBLda alatemlDJ kullanmakla ga 
yelertne ertpceklerlDJ. saıınediyorıar

a&. 1ngUlzleriD blg blr ,ey öğrenme· 
mit olduklarına hükmetmek ıa.zrmre· 
l!r. Blllkla Alman milleti, o zaman· 
danbcrt yeni 19y1er &frenmiftir. Fa· 
kat o samandan bert hiç btr 9ey de 
wıutmaml§tır. 

Şunu teaıım •tmelıt lbmıdır ki, ve· 
rtlcıı ~· dunılmadJ'1 tarthte görW· 
meml§ bir feY deltJdl.r. J'aktı.t 1919-
1921 e kadar olup bit.enler bir nev! 
endüstriyel Terimde aldatıcılık olmur 
tur. Hiç bir :ıamaıı blı' mJllet Alman 
mllleti de.recealnde aldablmamıotır. 

••• 
Blzlm progn.nım:m blr D'km latfk. 

}:lali proıramıdır. Ve ben mWeUn biç 
bir menfaatini hlçblr saman feda et. 
mem. Eakl Alman lmaratorluğu bu 

fedakArlrğl yapDUflı '" ııthayet Al 
man milleti bu hale eokuımuatu. 

Bciı ealdden fırkamm dahW anıca 
delelerlnden laUkbal için 9öz tayledl. 
ğlDi :zatı:ıan baııa sQltıyOtlardi ve bu 
gün de lsUkbal fı;:lD llG7Jenem lııaıul 
mıız bulup gene gWUyorlar. 

Esldıle:ı ben .Alm&Jıya ıtJANanncaJr 
deml§tim. Blz çok alWılandık. BugUn 
bunu Alman milleti ve bOtiln dUnya· 
pek ıyt biliyor. Biz Fra.nl& ile ~ et 
mek l.stemedilL Blz ldıuedea re btr 
ıey istemedik.. Franaıım bu harbe 
girecek hiçbir Mbebl )'Oktu. 

Şimdi naayonal aoııyalızme k&J'fl 
h&rbctmek lçtn yüz milyonlarca lnsa· 
m kana boyuyorllll'. Jl"akat bu vaziye
tin uzun zaman duam etmeatı:e mll· 
aaade edemeyiz. Nuyonal eoeyalism 
Alman mlDetlniD bıln MDolik lııtlk oa· 
lln1 garanti al tına al&c&klır. J.Ah1.I· 
tan harbindeıı aonra ellml uzatum, 
no Fra.nsızdan ne 1ıı,.Uteredeıı bir oey 
istemedim. Garpt.ekl z&tcrden 801ll'B 

cl1mJ tngU~yc uzattım k1 o ds DO

i& glttl 
Belı:tka ve Hollanda llzcrlııdeıı, Al· 

manya Uzerillc y1lr1lmclı: te§ebbllsn 
bo§a çıktı P'ranaada da bu bövle ol· 
du. Biz Avrupa toprakl&nııda taglllz 
bAklmiyetinl ortadan kaldırmak vazl· 
featııl tlz<:r1mlze aldık. Ve nihayet m· 
mıını geldlA'I vakit buna manl olmak 
tsUyen ~diler tarUuın mahvo~ 
olacaklardır. 

AMERİKA HARBE GİRSE DE 
Amerlkn da harbe girerse yine 

bir şey deği.şmiyecelstir. Biz her 
!htlnuıli göze aldık. Alman m.llleti. 
nin Amerikaltlua karvı hiç bir 
dll§nlanlığı yoktur. Alm.anyanm A
merikan topraklarmda ~ bir men 
fanti yoktU'r. HattA Almanlar bu 
kıtanm kurtuluşu için beraber mU· 
cadele· etml§lerd.ir. lngiltcre GUJlU 
bilmeli k1 onların her torpidosu 
torp1llenecekttr. Biz bu harbJ üıto
memiştik. M~bur edildik. Eğer 
onlar Almanyayı mahvetmek llU
yorlarsa göreceklerdir. Bu defa ea
k.l harpte olduğu gibi bir Alman· 
ya ile değil mlicadeledc birleşmiş 
yekvücut bir Almanya Uo kaı,ı 
kat'§ıyadırlar. 

Onlar İtalya nıa~IQp olacak· 
tır diye hayale dileebllirler. Al
manya ile İtalya araamdakf mil· 
na.scbeti bu efendiler kencUJerlnln 
yaptığı gibi yani bir menfnnt mu- · 
kabllinde yapıldığ::m zannediyorlar 
sa aldanıyorlar. 

İngiltere mafJQp edilebileceği 
her yerde mağlup edilecektir. 

Ve İngiltere bu harbin sonunda 
mutlaka mağlQp olacağına em1n oJ. 
mnlıdır. Bizim darbelerimiz Yahu
di darbesi detfl leenm• bkw _. 
kek dal'bcstdJr. • 

Onlar bizim acbğmnzdan da bir 
eeyler Umlt ediyorlar. J'akat bb .. .. 

• 

• 
ır 

İsminin neşredilmemesini istiyen maruf bir 
hukukçu profesörün fikirleri 

Bugün, çocuk düşürme mcv. 
zuu etrafında neşredeceğimiz 

fikirler, sızin için meçhul kala. 
cak, fakat hakikatte pek maruf 
bir hukukçu profesörUn fikirle 
ridir. • 
İsmini n~retmemekliğimiz, 

sırf kendi arzusuna müstenittir. 
G~tecilik, aynı zamanda. dU. 
rUstlük, sağlam vaidlerin ifade
si demek olduğundan bu anane. 
ye uyarak, konuştuğumuz zatm 
arzusu veçhile ismini venniye_ 
rek, fikirlerinden istifade et
mekle iktifa edeceğiz.. 

Muhterem profesör, "çocuk 
düşürme'' fiili hakkında dedi ki: 

- Cemiyet içinde ileride faal 
hir uzuv olabilecek bir insanm 
ha.yatma, daha vücut bumadan 
nihayet vermek, hukuk, insan. 
hk, a.hlıik hulasa her bakımdan 
fena bir fiil telakki edilmek ıtı_ 
zmıgelir. Bir çok cemiyetlerin yı 
kılmasını ha.zırlayan !millerden 
'biri ntifuzsuzluk, nUfuz eksilme_ 
sidir. Çocuk düşUnnek, blnneti· 
ce nUfusun azalmasını mucip o_ 
ln.caktır. Bu itibarla her insa.. 
nm, ifa etm~ medbur olduğu 
vatani vazifelere riayetsizlik gö_ 
zilkUyor. Kaldı ki, bir hayata 
nihayet vermek vatanı ihmal 
ebnek ba.knnmdan tetkik edil· 
mediğf zaman dahi, fnsanltk 
baknnmdan yin~ meş'um btr ha. 
reket olur. 

- Çocuk diL5firmeği tecrım 

'eden cezat mevzuatı ktı.ft bulu_ 

mek hissini duyan insanlardan 
\'Ücuda gelir. Çok çocuklu \'{)' a. 
baknbileceğinden daha f azia ço. 
cuğu hasıl olan aileye, bu cc.m~ 
yetin devlet sıfatiyle değil, ha 
sıfatiyle yardım etmesi IU.Zım. 
dır. Yani fakir halli ailelerin <'o. 
cuklarmm gıdası, tedavisi, ;e .. 
ti§Mesi, cemiyete fayd::ıh bir 
unsur olarak maddi ve maned 
bünyesinin tekemmill ettirl'm, 
için. halkm teşebbii~ile \-tlr••rla 
getirilmi§ ve getirilecek ha"!r' 
cemiyetlerinin faaliyetine gtı... 

venmek lfı.znndrr. 

- Gayrimeşrft gocuklar halt· 
kında düşünoeni.z nedir? 

- "Piç" dediğimiz bu çocu~ 
kendi.sine tekaddüm eden hadJ. 
&e.lerin hiç tesiri yoktur kJ, o 
hidiselerden bu çocuğu ömrllnün 
sonuna kadar mfit.eeulr etmek 
hakkını kendimiz.de bulahm. 
"Piçi evine sokma. bereketi 
kaçar" derler. Halbuki bunda 
çocuğun ne kabahati var? Ce .. 
imyct, ana.sına babasma duydt _ 

ğu hmcı, bu 9(>CUktan en· n
yor. Bt\%1 analar, gerek kE" ..ııı • 
rint kurtarmak için, gerelt nn _ 

lık şefkatinin galebeaile bır ç 
vücuda getirmek istemiyor. BJ. 
tün y~dığı müddetçe bir le.\,; 
olacak varlığın hayatına nihayet 
venneğl ka'bul ediyor... Gayri 

meşru mUnasebatm hiç bir za· 
man önUne geçile:tnemiftir. Bil. 
tUn tarih geyri boyunca buna e. 

yar musunuz? s~dllf edilir. Bununla ~,.r'ber 
- Çocuk düşttrmek için bı2--

d kf cezat t ağır ~ a.k ~yrlmeşru milnuelbab tcrvi~ 

ı ebe '-- mevzuı~• k'u'=odm - imkAn yoktur. Elden geldi~ hı.ı.. 
a ra~. maa ~ mı "TC'. bu b , 1 ıo.-.-....;:ı bi ü "d ..... ,ri1 -..:J • dar ~t mtlna1'C ata ım '"'' 

'IJCUe r m yyı e ~· cue.mı. , . eoek tedbiri al , d 
yor. Fakat bunun sebeplerini vermıy er mı ' rr. 

• Faknt bu bedbaht m?ihc: •"ı dn. 
kanun S&hasmm harlcındc ara- r .• a.ddeten himaye etmek H\.zım-
mak hımgelir. trelfr. 

Bereket versin ki QOCUk dil_ b N -..:Jtt 
~ek hldiı!ıeleri, bilyUk §ehir. - e suretle himaye t.ıW -

terde te8adUf edilen hallerden- mell? 
- Belediyeler, ke:ııdllerlne 

dir. KUçük §birlerde, alelhusus 
köylerde çocuğu imha etmek 
kimsenin atımdan geçmez. Geç_ 
sebile, nadir ahvaldendir. ÇilrikU 
çocuk, kendisJ için lAznndrr. 
Tarlada bir koldur. tktısadi bir 
istihsal vasıtasıdır. 

- MAnl olmak için ne gibi 
bir tedbiri muvafık görüyorsu.. 
nuz? 

- Tedbir hususunda ovvelô. 
akla devlet gelir. Fakat bana 
göre, her şeyi devletten bekle_ 
mek doğru değildir. Devlet. kedi 
ulıdsine alınış olduğu bUyUk lcU· 
çUk işleri görebilmek için, ya. 
pacağı ma.sra.flan, halktan al. 
dığı vergilerle temin eder. O. 
nun. muayyen olan vazifelerini 
üa ederken çok ~klu, fakir 
ailelere yardrm etmesi de tc_ 
menni olunabilirse de, bunu da.. 
ha ziyade halkın duyacağı cemi. 
yet hislerile kınacağı yardım 
mUesseselerinden beklemek da
ha doğru olur. Hakikt vatandas. 
lar kitlsi, biribirine yardım et. 

hııyatmuzı tanzim etmiş bulunu
yonız. Ham madde noksanlığı ~
nl biz de dlişUndilk \'e dört sene
lik programımıilıı bunu haı::ıfadık. 
Onlar şimdiye kadar uyumamalıy
dı ve Alman mlletinin dahili knl· 
kmmn.smı görmeliydiler. 

1tnlyanla.n mağHip edebilecekle
rini dil§Unmek budalaca bir §CY o
lur. Biz devletlm.izlıı, ordumuzun 
ve propagandammn kuvvetlnl mUd 
r!rlz. 

A.lmaa mlJeti rellberlnf takip .. 
4eccktlr. Ve ben onu zafere rlStU
r ece#fm. Mtletlm bunu bWyor. 

- Berlba Badyoımndan -

düşen vazifeleri tesvi etmelidir. 
Doğum mUsseseleri vtıcudn gc. 
tlrmeli. Bir kazaya uğrayan ka_ 
dm, doğurduğu takdirde ya rnı
sunun. geyrimeşru bir mtlna!~ 
betin nişanesi olan bUtUn 6m. 
rllnoo bir leke tellkkt edflmfye. 
oeğin1 bilmelidir. Fakat b-u de
diklerim, bir emriva.kie karf!I 
almmMt 14.mngelen tedbirler .. 
dir. Esas itibariyle. halka. meı. 

ruu arama. terbiyesi vennek ltı.. 
zımdrr. Evlenmeği teşvik etme
lidir. 

- Evlenmeğe teşviki en yo!ds. 
telakki ediyorsunuz? 

- Bu husustaki terblye ve 
propagandayı daha ziyade erkek 
üzerinde teksif etmeği muvafık 
görllrUın. Çünkil kadın, yaradı
hşr itibariyle evlenmeğe meyal_ 

dir. Kadında biltUn gaye ev 
kurmak, çocuk yetiştirmektir • 
I<üçUk bir kız QOCUguna bn kı. 
mz.. nki,P bebekle oynamak olur. 
Halbuki bir erkek ~ğun ev 
yaptığını görürmUsUnUz? Er' ek 
maceraidir. Erkek ekserlyeU~ 
evlenme hft.disesine, aşkla di\t?~r 
Geciktiği uman rahat etmek i. 
çin evlenir. Halbuki evlenmC::i, 
memleket menfaati nn.mm'n, 
şahsi saadtlcr besabma, bir ga· 
ye edinmelidir. Bunun için de ka 
dmı olduğu kadar bilhassa c1aha 
ziyade erkeği evlenmeğe teş\'lk 
etmek icabettiği kanaatlndevim. 
Propagandayı bUttııı kuvvtl~ 
erk~ tevcih .. bdmm 
f!ttdW!nw __.,.. etmetr 
tartymı. 

H/KME'J' JIONIR 
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