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şehri Büyük bir 
müdafaaya 1nuharebe •• M hazırlanı901· hekJeniyoı· Başvekil dun ecliste M~llQ !UagazlYi'bo,aıtaa 

mühim b anatta b 1 d 100.000 Japon 1 Hintli kuvvetler ey u un u askeri. taarruz şehrin 90 kilometre 
· .. ·•mu•n ediyor şarkına çekildi 
Altın ve -~eker . Lo.-ıtlru, ol ( .. ~. A.) - B. B. (.;. 

y tannon üzerinde simdiye ' :Bingo.zı.niu o.;~tu burada res ~ 

l l :J • men.teyfd cdılmiı;Ur. Rom.melin. m ese e er l•n 1• ı·zah kadar ı ı O Japon uerıeyi~e karnı koyan llıgiıu-
• • •. zırhlı .kuvvcUeri saatten saate 

1ayyaresı düşUrüldu tn.ıcvı:rc edilınektcair. runtıi kuv .. d B 
1 

\?etler Bingazinin 90 kllometr. e en a-~ V r!>kı•[ı•m l•Z vilf, sı <A. ·~> -: o. F. ı: ~kına. çekiımt~ıcnıJr. M hveı y .., Singapur 6eJıri mudafaaya Jıa. kuvvetleri t;iınc·i Bingazinin §ar • 

' 1 ztrlarryor, Japonlar, Malakad:ı knıdalti S3hil yolu uzerlnde bulc. ~ - Yenl terakkiler yapıruşlardtt. nuyorlar. Msus mmta.kasınd.ıı mih~ 
l Bau yeJEmel'la •••er Ye 5aire biriktll'R' =:.1 J!ı. ~k;;,,8;,! ; vercf;er, yen;;:nun~nı:::: . 

••••eri ı .. aduaı tlGdeUe reddetti 1 ha.bcr gö~tşt.ir. Japonlar sınga· 
Kızdordu 11

Geçen umumi harbi 'l 
vurgun mısallerini 

asla gaşalmıgacağız,, 

pura 30 kilometre yakl~lardır. 
S1ngapura ha\-a a.k"tlla.n arbnl§tır. 
Bir ctbıdc 9 akm yapılınıştn-. Ja.. 
ponlar Malayada 100 bhı Jd61Uk En kalın zrrhları delecek 
!'.lir kuvvetle t.aamız ediyorlar. toplarla teclıiz ediliyor 

Bafvekll mıneı ktlrıın eDnde nutuk IÖylerl«sı f 
------- .--------., "Tlrll param•ıa f 
3Cer aAşam: .... -
Bir 

· Propaganda 
Dolabı 

Başvekil · IDJ111etı yerindedir 
Yarm aksa n radyoda bir altm alanlar 

konuşma yapacak aldaaaoaktır,. 
Ankara, 30 (A. A.) - ~ekil 

'Dr. Ref& &ydam, Şubatın birin
ci pazar gönü saat 20.16 de Anka 
ra rady08Ullcla bir konu,.na ya,.. 
eakttt. 

Aüaıu. so (A.A.) - BDJQll Kfllet 
lılecUlll bugOn Şemsettin GOnal~ 
refaUgtndo tk1 cel.'!e akdotaaf§Ur. 

Btrind celaede, ellcUloeniD tak1UI 
ü.biJ.1 edilerek milD koruWna IWWnu. 
aurı bu:J m&dddcrtnJ de~ttıen kanun 
IAylha.emm ıntıataceıcn ,.e ten:tbaıl mtı 

Birma.nyada Moulmcinin şa.rkm 
da muhar~beler inkişaf etınckt~ 
d:r. Vaziyetl:ı kontrol altmda bu
lunduğu söylenmektedir. Rangona 
ilk hava hOcumunun yapıldığı 23 
illcüııt:ndanberi Rangon lizerlnde 
110 Japon tayyarel!lf dli§Urlllmüş. 
tilr. 

Şark 
cephesinde 

Rus ilerleyişi 
devam ediyor 

O rt tah •' r.a.ıtcresııc oaşıanmıot:a. Kanunun be. 
Bir1ePk Amerika devıetıerlııhı a Si ~u umumıycsı nzerınde cereyan eden Sov,,cııer yeniden bir ~ok 
~ Ankara seflri Sfr lUurrny'm ~- mnzaıtereıor esnasancı.ı, Baıve~ dok. ganaim aldı 
W' ,. ..... propapadalarm- talebes·ın • a.tlıt !iaydamm \leY&D&tmdan .... 

- o 

ı..a,et tua hakkında bize çatı e ra ncaret. lılaıtye ve lktıaat nkfnert GmeniJ Mal{ Artur ........ •ı (&A..) - a.a.o.: 
IJt lllr laant deni vermeğe yara. de ııırufle e6s atara!t Dcr1 aGı1Uen ma.. Şark ceph~de Ruaıary:n Uerıo~ 
dı. Blrd•Wre. eeld sefirin bizleri Nitan yüzüğü yuak taıeaıar tıakkmda tzaJıatıa bulunmllf. . . «Ta'pon· ·ıQ... dnn ete devam et.mi§ ve bazı rerıer 
lllliteeair edebilecek ve teli,.'ll a.idır. 'K&ıwıı, ııetteede kabdl ec11ımıo J rl L ı , gerı ~ta. Rwı ·tcbliğln0 ek bir 
cdi,lreeek tqlet söylemi5 otdağu- Orta ta.h.!11 tal .._._ tebliğe göre çarpmba ctınü Brtans. 
na dair bir llaber aldık. ArkMm· 1 ... ft e~dcn bazılarmm ttr. · Reftlı Sa- bu • Filipinlerdeki Amerikan lem girnallndc suınıct §elıtfndcn atılan 
dau da blr &llrö decllkoclalar. Dün. n.,.-. yüzUğ{l taktığı ve ııi§anlı namı SqveJdJ doktor .,,.am kunetleri kunıandanı Almıınta.nn takibine dcva.ın od.ilmekte. ~- La--. •• u-...aı...n ..... k: dur- aıtmda gezdlklert anıll§llın% keyfiyet mOD&aebeUe 8§atıd&ld nutkU .Uyle • bu 
.,._ uu,...... ,, .... ,,U&"U ..... ~ G 1 M k A dlr. Almanlar nıuıuırcbedo r;soo 
da; harbin lilklet merkez} sankf mahzurlu gOr1Udllğündcn bu gJbj ta . llllfUr. enera a rtura ki§i zaytat vcnnı§lordlr, Canaim ara. Yerini de&a•tinU, 86 __ dl' .. ·-tle.r lebenin. talebelik Sifatmı t&§ldıg-ı mUd BAŞVEKlLtN NlTl'KU 

7 1 
ko 

..... ...... ·- kan mUza smda 0 motıt flo l20 vagon var. ISOğazlar Ve Lıtanbul meselesi Ü det zarfmda ni§an yilzUğU takmal&n ... _ Arkaclql&r, bU ... ?:1~ Un~ ıesıı·m olmak tek dır. llel'lnde toplandı: tngı"lt-·- boıı;...,._ ya.sak edilmiştir. Maartt vckAlett. key. ketuı dolayı.sl]e 1!16.z aım .... ..,ye • - ... 
.... "" &...... _..d ) ~ugaııın Şimııünde Mlazlavest ı:ıcb la" Ruslara verm.i••= ve Tti ... -'•e ffyeU allkadarlara teblig edecektir. (DeVUDJ S lincu e rlntn " 

• ,,... ou.. ı•t • d b ı d ı gert alınmam esnasmda 460 kam aya'! Mr tehlikeyle karpl&§m;~. - •• 1 ın e U un U ar yon ~Ptedllmi§Ur. Luzovoja oehrlDd~ ~, Gittikte köriikledller, §l~nll- H - el er ete geçlriJen garumetıer daha çok mil. 

' Lolldra. gı (A.A.) - &u:ılordu Gll 
kaliı:ı :ı:xrhlan delmek kabiliyetinde o .. 
ıan yenı Upte tank toplarlle t.ech1z ~ 
dilme!-: üzeredir. Bu topla.rm Almaıı 
tanklıı.rmda bUyük tııhrUxıt huwıe gc.. 
tJreceği llmit cdllmckt.cdir. 

Amerika 
Mületlerartaı tek para 

ihdcuuu dii§ünüyor 
\'Jei, 31 (A.A.) - O.Fi 
Bfr1~'1ik Amerika htıkO..-neU, ~l. 

ınlleı tek b!r para lhd3mm dll§llmn~k. 
tecllr. Bu para Ue Uk defa olarak A • 
mcr!lta kıtnsmt111 tedavQle çıkan.in 
caltttr. 

Şangsa Jap.011 
zayiatı 

33941 61Q 23003 
yar ah 

Çwıkl~, :n (A • .\,) ll.ıbcr ~· 
ğma göre 12 llkkA.-lunla 16 &onkAnun ıı 
numıdıı Şangsada oorcya:ı eden muluı. 
rcbe netice&inde Japonlar :m.DU öllı 
ve 23.003 yaralı \-ennl§lerdlr. 

.:;.,:::ı:_:,:a.;:~n= us us 1 muesses • Vaşington, 31 (A. A.) _Har. lıinıdir, Çllnkü Almanwr ba tıebrl iaşe 111

81'ak ••-dit. "n.dh'dılar biye nezaretinin tebliğinde kayde- Jnerkazı yapml§lardı. Burada 3.000 

, .. ·.::.:..~1::-n..,.:: de çallşanlara zam :ı.ııg;.:.u!"'".ı:~~ ~ !:'::.."'!:.":=..::::.. .. ~~-- ___ 
~~~~ııı'::ı ~';!'.::~s; ~ mesaj 

10 
--. Baıaa.·cı .. ı.ı ingilizlere yaptığım 

Hitlerin 
nutku 

=~~ ~~~nb~;~;:u:.;:= iktısat Vek_ aleti bu müesseseler_e b. ir_e r rle~r~ .... nradan~~gen~afffM~a3 Maaşlara ___ zam. . buton sulh tekı·ıtıerr· 
F.:: =~·~;S.E:: teskere ıle zam yapmalarını bıldırdı :!ı';:~ri1e.==:jE 

1 
kanunu tebhg edlldı . boşa çıktı 

men ıeddediyor, co şiddetti tek- ~ ı.:. 6tDl t.a.şnnaktaydı, Bu rleal leni Devlet memu:ria.rtrun ınaaşlarma 
ıdplerfn blrlyle makabeJede bulu· de.: ~ra, 31 

(llususi malıa'btrimir 1 Vckôlcli busuı.i ıuücssesclcrc birer ııöyle denilmekteydi: lletice ey~ zam .k&nunu §e}ıriJnizdeki alıika • 
Mıyor. dn nrn - Hayat PahnlılıSı ka~ısın: tezke~e göndererek h:ıynt pahalılığı da t.aJıa.kkuk udecektlr. Ad ... - ba. darlara tebliğ edilmlştir. ücretli B d eruur maaşın · ·e ı..- ~ ...... mem lar • qn an sonra artık De beklene- dıktan sonra h ~na 7.nm y:ıpıl. knrşısında çalıştırdıkları memur ~ şma isa.,çt ""'Uen YlYccek ınilttan- ur • ay ı§ledikten sonra 
bilirdi? Ortalığa bu ynlanı ~ muayyen rn ususı ınliesseıclcr de müstahdcmlcrın ücretlerine pshalı- ru yan yanya lndiriııtz. ı maq aldrklan için zamlı ~. 
&"3nlatfu birkaç gün iı:.indc ne ya sabit sellrJi a:!ı 'e ücretle çalışan lık J apmalarını bildirmiştir. General M.ı.c Artlıur'e nıütarc. Şubat so~unda, diğerlcn fse, ö • 
ı1Bbllın~Jerse onu kir sayarak ı.ü- yctlerl lıüklımeı~~d:~t~ı~~ dn v~nzt. Bazı müesseseler \'ckalcti.u bu ke §8.rt.larmı tesbit için bir heyet niiınilzdcki P:uartesf günil aıa. 
l.iit edec.klerine ve yeni bir fır. Aldığım mahiruaı ş ~nulmüştur. ikaz ,-c tavsiyesini nazarı ilıb:ıra gönderilmesi tanfye edilmekte ve ~~· .Belediye mcmurla.n i . 
ai:rt kohıyacağm:ı ihtimal ,·eri 

3 
sure, ikhsat alarak memur ,.c işciJcrine zam genenıl'n basiretli daYrana,raJt ıa. çın OC aynı ta&nif kabul cdilmi6tlr. 

lebllinU, değil mi? Bayır. Propa- • yapmıya başladıklarını, bazdan d!l talannm hayatmı ~ğı ü. ...=::=:---~-~~=-'.iii.iiiiiii;:-:-
ttanda denilen belada sıkılma ;izi ca.Jüller ,. t icabedco tedbirleri olacnklannı midi fzhar olunmaktaydı. Olaht"up olma d•nUen '""""'den ~or' mes er, e ectilbesizJer (Devamı 3 a .. _.. ... _ 

Harbin ba ıeae 
bitip blmlyeceıın~ 

bDmlyoram 

"" ~J ~ böyle a\·lanır. Propaganda lienis- bildfrmişlerdlr. -.iue) Y~r. O h&li hO!I bir fırıldak si- ıai kendilerini her tlirlii ahlik 
ili d&une~ devam ediyOI', Ame- tıağlanndan uıak tuttuktan İçin 
::::... -:...flrint!:.,tatık l'e dürüst faaliyetleri L-al'§lsında hl~blr engel 
de ~it Ktbl dihr g&ıetelerioılr. tanımazlar. Söylerler. tekziplere 
btan radyl>"allda ela taraftan Al- . ka~ı line biiylerJer. l"azitelerl bu 
dinledlk: ''Amerfkaıu!u n~riyatı ' dur. Aldatmağ:ı mu\·n.tfak olW'lar. 
wa ısefiri !lac Murr3 y ~~ık. A~. sa ne ülii; uldatamazlars:ı ne za. 
beyanat \"e~ ,.e lıonda ı~cı :t rar nr? Adamcağo bar 1!r bağı. 

Tü k" ile ar 0 nyor, Alma.o gıu:et~leriniu bana lıeşlaııgıcmda r ı3 e Rusya isnat ettikleri. IQ·tlurduldan şeyle
arasmdald mHnasebetıerin fena ri .___ .. ,_ edim d" bıı 

.. ı-dJ '°••sl Tü ki •'UQ soy..:-m 1) ur \'e olduğunu ve 9'"' .... ann r • mektup bizim öztımiiıtto önünde 
~e aleyhindeki niyet 'e ma~tıa- duruyor, Son~ Alman radyosu 
ı·ı ~Dj oldukt.an sonra daha. ZI~· Amerika scllri e!';ld beyanatım 
de Cenalaştrğmı, Bolşe\·iklerın bU. ~P değil te3it kin ikinci bir 
tiiu AlTUJtV8 haklın olmak hu ~ beyanat Y&Pınıstır dtye neşrtyat. 
sundaki emellerlnJ tahakko'k ettir- ta bulunuyor! Bunu söylerken bir 
l.'lek için Çanakkale 'c .Kıırndeni.z claha .. benim neSJ'İyatıma nasıl' 1na
boğar.Iarmda üslere sahip qlma~ nılır · diye hl~ dti~mllyor. Çiinkü 
istedikJerfnl ~yleml 'e e\·vell.i i~sanla~ çok aııtal oldaktarma, 
beyanatnu tekzip değil tel it eyle• hırka'-: gün sonr4 her ~>i onata 
tnfştlr. rak yınc yalanın tuzağına dli~· 

1·aı:. söylemf'ltin bu derecesi· ccklerinc imau etıru,ur. Soğuk. 
ete ~nmız değil mi? Şaşma.}"1• Jmııblıkla dü~Untilürse, kabahat 
"t»ı:. IJlr memleket ha.llnnın efkin propagandanm ıwı ;\"oksa bu teo. 
1ı.1e ba ttirlü ı>eJ"Mnca yalanlarla rübelerclen sonra hail ecaebi pro
":\~P'. Allıaaklıır mnhake-_'._Pa~dalaı:m."Jaaa~nn mı! ... ...,_ . .. . ,_ 

iki cinayet 
Bir adam yeğenini 9 y.erinden 

bıçaklıyarak öldürdü 
1 

Bir ıeaç de baba11aa çekUll tabanca De 
arara Diren bekçiyi varap lldlrdl 

- En'elkf siin Sllfvriyc lı~Jı Orta. ise de henüz tahkikat netlceienme. Baıınn lstUılA.k kooperatlfl llr.alanlıa dno gooe SplandJ LGJa M.-ıuıta&ndıı ''Cri 
ko.y~c nhşbane bir cinayet işlen diğindcn kat•ı sebep anlaşılanıa. len ziyafetten bir gôrünU, 
mıştır. Elmas oğ}u 3">1) d ıo 

1
- tı 

F• ilah 1\ ilk - Oesum u mış r. ka 1 B f • 
eyru iZ: oc aynı köyden .Katıı laka}anmış, \9 )'a e ko. ası . t•hı " k k tı• 1 y_eğenJ ~kir. oğlu_ Maliki Öldürmüş. yan Silirri müddelumomlllliyJe m IS 1 a oopera 

tur. Hadıse~e mudahnlc etmek is. Jandarma kumandanı tabldkata 
liy~ Ra~ıan D~mirafoy adındaki başlam15Jardır. I illa 
bemşchrısınl <le tkl yerinden ağır BRYOCWN1DAKI CINAYB'l' JEi 8889lllı llDIDDll b8J8t 
surette yaralnmıştır. Dün BeyoAJunda feci bir cill;l. fGpJaab da j••- ll•j •••dlr dlld" Cinnyelh:ı içki.,~c kumnr yüzlin - Yet Jşlrnmiş, bir çocuk babasını I ••• ...... mec... .... e ı 
den avdet cltıgı ınnncılllmrkte · (Dev.mı 3 lillolde) (\.'azısı J .llclde) 



• 
d 

. k .. •• k 1 Çıkmadığımı.::: günlerde: 

e iste un u mJJza ere er -: .~ ~r -;;;-; • 

Söz alan ha-..~i ler !--~yth .. ~ .... ~."' 
g(ınn Mccıut.e ıunstn.cellyot l<o.ranıe B 

l . f . ' l mllza~ere ve kabul cdllcr.nk ı,anunlyııt as 1 m t e l ıs t e ': er- ~~:betmltıtir. l{anunun C.&! ları ıöyıe. 
istihlak .kooperatifi 

• 

aı,vet bir devletlll 
temelfal kem rea 

karttar ... 
ı - ıoo ~.rnyu kadar ma.a§ aıanıarn Dlakl senelik amaml lleyet 

bulundula1
1ıı9 vergi ,ıe teknUt tcvkt!atı <çıkhktan Şüpheli kazançlann ara5tırılma-

oonra ıtn mll<t:mnın yllzde 2b i toplantısında idare meclisi takdir edildi 11' ,.e nıernurlarm kendi malları 
2 - ıoı liradan liO urı:ı31 a kndlır hakkınd& beyanname \'ermeleri d 

1 B 1 t·ı l'- '- k tif. · · t· d bul""'ft ~ hUd. ha'klunda hazırlanmakta olan ka • olanlara \'ergi ve tckaUt tev <Uo.tı a.eın s ı ı ...,. oopera ı ııır-
1 
·~ ınıa a .u .... nuyacagmı ıre• 

6 
'b • d ld 

8
· t • terllme çıktıktan sonra ıto. ~nlktun11m yUzde keti Bnsu:' Birliği Mer~ezinde ~u- rok muvaf(akıyt>tler temennıöinde ımn layilıası halk &raSında buyük 

~ \ ft e Ş ~ • 1 20 si. 1 tad senelık umumi içtımanu ~ bulunmUQtur, altıka uyanarrdr. Muayyen maa§lı 
6.. 1 .. ek ıAs ODDD 3 - l7l 1Jı'a.dan fıu:la oıau\ııra vergi 1 ret Vekaleti n:ımma BaJ ~ı tçtiDına gaat 15,5' de baf;13nmıs kimseler vardır ki la. 3. zamanda 
e.aD zer nv.e sp a ve te~. l tcv tUıı.tı ı:ıkt~tnn. sonra ita R::1gıp Ensem he.zır olduğu halde ve rlya.sc~ Kanı mebusu Ye Son cervet ahibi 01mu5lardır; enet 

esini kadı larımızıD ISl'&itae' mllttar.ınm yUzde 15 1• uun ynpmıştır. Ortaklardan 1stan~ Telgraf refikimizin ba!)muharriri -;:-hibi olmıyanlnr arasında ise ka.· 
9 4 _ Doıt ve dııho. cazaa çocultlu a. hulda bulunanların hemen hepaı Eterrı lzzet Benice ve kdtJpUJdere zançlarına göre pek yliksek nl • 

zg8ÇID818rini St8dil8r ueıcre.dördUncU çocuktan 801 u·ıı çocuk is~!maa iş~irak rtm.iş, tnus refiki: ÜlkU mUessese&i sahibi Fnruk pette JUks hayat sürenlere rasta. 
b~ıwı. 2 0 11 a mızi temııılen Ankarada.n hareke. Gürtunca ve Üniversite l{itapevi n.amak fmkAn!lrı; değildir. Da hal 

\ukarn, so (A. A.> _ BilyUk lHrlliAlt .n~ &tıUIHF~IEI..Eli 5 _'1511~ ". "daha faz .. 'l. nıkımıı ednı Bay Naşit Uluğ yolların kar· sahibi Cemal Scleık, rey tasnifine her Eaman ve her devlette olaget-
Millet P..!eclisi buglin iki celse nk. Abid"n Binkaya (Kastamonu), 1 rdc t \~ h ıl.m ıJ.l{teı;r·ıı la kapalı bulıınması vüziinden Eı:- ~akn mecmua.et sahibi Cenıal Er.. miştir; fa.t,at nl'tbetl değiııml Ur: 
~etmi~tlr B.rincl celsede cncll.mG"' erkndaşlann:n kendi fikrine de yer~ ~ u;a:n ra er .Y nJ~ ye~ ~işebirdcn çektiği bir telgrafla san intihan olun:u·ak ruznameye önlemek i~in kanunlar '\-ardır. l\le• 
16ı tN<liil kabul edilerek milli ko. 1 terciiman olduklarını ve bu sel>eµ· aym n § ıyıı.ı-:ı.K nıar. geçilnılştlr. mur zUmresinln l8nDi ihtiyaçları 
ımma knnununun bazı meddelerl.. le uzun G3ylemesine mahal .kal - 1<a.dar devam ctrpeı< ıızeıe Y ;:acak İdare meclisi raporu alaka lle lm~lanmryan memleketlerde bu 

-A gr~ J f • • zammI YCnlCCCktir. av ) ) d ha ni değiştıre:ı kanun JA.yUıa.smın mfJMı ili Ve ya ruz b r noı<taşn ı- fı d el lr ti a gazı ciinlendiltten sonrn b:ı1.l mUnakll§n• tn a çok görlllHr. Oıımanh 
r.ıllstncelen ve tercihan müuıkere- tf4ret ebnek iatedığini 11öyliyc.rck • Pcy.ımı Safa tam ~n an § 

1 ~ lar yaprlmıı;, murnktplıı.r raporu İmparatorluğunun son. de\1rlerln· 
'. b 1 t• H ti : bazı irla.re lmirlenle gör~tliğU va ,>atr:osu mecmuası ne-ıınyat mııdilrll ah d ,· d atı okunarak Ze'-·I raporu Ur.erinde de Upheli kazançlann artık giz· . ıne aş ruun~ r. eye umum • . . ... ".. N 1 u !Lhibi Z•ki Co\ kun " 
ye!!; üzerinde mllza.kerc cereyan lnt rnalıke.mclerc bchane bulduk • Ne,JJ .. c ey r e 8 

, görU§tilmü neticede idare mecli.. lenmesine !Uzum kalmamı,. glbiy • 
~erken, Refik !nce "Mani.sa" eöz t:ırn:ı '"~ mıılıtekir suçlulıın mr..h• aJcyhınc ~çıınn haıu:rct. do.\o.sı nellcc. • s! ibra cdllrnfaUr. dl; rüjvet pek çoktn; hatta bir 
..ılıı.ro~ miltt koııımna kanununun kemeye tevdi ettikleri vakit bun. ıennUş. Neyyire ile Zekı Coşkun be ra. -----<>-- Bundan oonro. idıı.re meclisi ve 1 tJl\"r'K dolayısjJe ,.., Mal1mut ?"ie-
tımnlaroan doitması melhuz olan !ardan çoğunun beraetle neticelen: nt ~ıa.rıur. Varın 1Bb&bt8D murakıplar seçimine geçilerek giz. ıllm paı a \'llSıtasile Sultan AbdU~ 
d7.a~sız.l!klara ;nevdan \'ennemek c!lğini ıiiyldt:tlerini. ?laldmlcr.n mü • Per_şembc &4JlU Ankıı.ıada Ana.~o. itibaren tat .. lk li reyle eakl idare meclisi aznlan ffitlde ,·erilen bir mUyon altm lf. 
için yapılml'§ ve k~lmuş bir mü. taleasuıa mürec:.ı:ıt e:iildiği \"akit. ı:ı ııjao~nm fotoğr.ıt ılntrcsınde yan • U ve murakıpla.r nniden seçil.miı; - ralık rü~\·et me~hardur. ŞUpheli 
PSSCSe olduğunu ve Uçilncü defa hatırlık t.ııhklkatrn·n memurlar t.8.· ı gın çzknu§, Mlllı Şet ve Ebedi ,efe 8" t dll8C · k lerdlr. tntnuı.pl.-ut sonra koopera.. lu\zruıcm bo cln ı Kanuni ultan 
tıı.dil edilen bu kanunun yeni iiıti· •, rnfıadan ~h surett:: yaptlmnd·.. bazınekr değerinde bır çok taıilıt fil.ı:r.ı 8 8 tife bUyUk yardmıltı:rda bulunan Süleyman dc,Tfndcn onra çoğal" 
\açları ka.!"§ılam.ak için hllkümet. V.ına iş.ıret ett:. -Icrlni söylemiş, ve fotoğraflar ynlUIU§tır. Havııgazl t&hdidatmm dtin baır... Mym hilkfımet re.isine, iktrnat ve. ıh; rü~\·et, tmca Osmaoh fmpara-
c;e olmaeak tedbirleri ve c&aela... b!lhassa ~u e_on ~e>ktanm çok m{\.o • Seyyar t.ellO.llık yapan berlds Ma_ faması muko.rrcrdi. 'Fakat son d~.. kiletl ile Ticaret vc-kaleUne ve t-Orluğunnn n sağlam temellerini 
rı v:ızettiğau f.'Övlcmiş, bir taraf- hım oldugu i.iıelindc durmuı:ıb!r. noel,yan ve komisyoncu Agop N zlıyaı:ı 1 kikad!l bu tahdidat ikinci defa o. 'lllalbuat umum mUdUrllne te~çk• kemiren kurt oldu: en onra diğer 
tan ilıtlldı.r ve :istismar aleyhinde, Gtı11'1D1'~ SUBAVLAR r.tDI ıı.Jında iki kişi, nal çivisi üzerinde lb. ·~ ·arak tehir cdJlmicıtir. Maamafih kilr telgraflorı çekilmesi alkışlar. b·rc:ok ebcplerlc birllkt bu bü· 
bir taraftan tasar.ruf lclılnde tıöz YAPAUJ\t Uklır yapmak suçundan nsllye lkllıc1 düq. teı:rübc kabiÜiıden !lehli~ Ja kabul olunnrnk ictlmaa nlha • )1il< ' 'e muhtesem binanın kolmıu" 
söylerke:ı kendi c,·Ierini şcker, pi· .Dokto~ Saim Al! Dilemrc (Ma... ecza mahkemesince ikl,C';Cr sene Çnpnk muhteur scmtlcrlnde gaz kesilmiş :;et verilmiştir. b:r le!'! gibi npır Fıapır •lökUlmebl 
dnç, bugde.y çuvallaı1Jc dolduran nısa). kliçUk \'e bUyUk rntbedeki çuııı sürgüne ve yüıcr llra para ecza. Ur. Gece de Beyoğlımda Sple:ıdi J..a. ııctfoeslııi ,·er,U. 
nıUnevverlerln simaların.'l rlyııkAr. ~ubtıylar eskj elbiselerini atarak cııın <;nrpılmı§ltı.rdc. Tehirin ~lıca sebebi, halkm :a lokantıısınfüı. ortaklar ı:erefine 0-,mımlı de\Ietinin lıurniıı~ ıle,· 
;ık damgası vurmak lazımgeld ğ1• ka~::ı bir clbjıc rfydl~lerl ~ibl biı• • )furakabc komıs)Onu b:ıkkallarm, ı\ınhdut saatlere ea.sh surette u- hlr dyafct \'crllm.lşl!.r. Ziyııfet l'imle Sinopta Ye ch'nnnda Jıükiı ~ 
n1, feragat ve fdakArlığt mili~ İ"- l~rın de ayni !)eldlde hareket et • keımc ~eken 1115, toz gelterı de 9:S ku. ~ılhilmesini temindir. Ta.hdidala geç vakte ksdnr tlcvıım etmiş ve met siiren "Kızıl Alınıetır• Jcrjıı 
Je~cn en biı~Uk düstur o!du~ mem_lz laumg~1diği_ni, para ~ese .. ruotan aatmala.nnı karıırlapurmı tır. y.uın sa.balıta.n itibaren bıaşlanmıı.. büyük bk ne11e Ye gnmimiyet iııir- ı1c,·Ietl ele diğerleri sibi ortadan 
lı:nnı bu~undugunu zlkretmı~, bıl • Ieslnın. eh~:nınıye~lı bir §Cltıl aldı· • HUkClnıet, muht.ellf mUdafaa biz. st ilı:erlndc mutabık kalnunrşt.ır. de geçml'jtir. Ga?etemi~ bir sene. l<nldınlnu~tı; bu ııtle o ;manlı de\· 
.t>nsn mU~evver tab:ı.kanm ~erine ğım •. bir Türk ka.fıdın:11 nıt:n parn o10uerl tı:ln yeniden 60 mılyon ııra ~eledi.Ye fen heyeti. bu suretle, Hlc mesall!i muvpJfnkryeUe tcte,• letinde oldul·~a yiikselt me\·liileı· 
~drğı '8:tıfclerl teba.l'Uz ettirerek ll~ Uç kurı~!J o~uz para~~a du!}tUğU. tn.lıBtırlnc k~rar verml§tır. nu mnksat. yü.,:ie 20 veya 2:s kadar bir ta.. ~~ eden icoonerntife yeni sene ele Jnılunma'-la ber:ıber o~manh o
lıilkfımetin bu kımunu tatbfü c_der- nü, luı.Jbukı bır -ekmek H buçuk 111 25 rnJlyon lira tezylcllnc dair do şşnuf temin cdJlmtıı olacağı k.a ~ rah~malannd:ı da. muvaffnkryctkr ilesine dlişmnndı. Onlardan Şcm ı 
ken azımıt §kldct göstcrm~ı ve kuru~ hesabile altmm 14 Un et - ı 1 nıadd vardi?' na.at.indedir. diler. Pasa UçüncU l.Uııradm hcrllmi 01• 
';,llha.."3a millete nümune olm~ ll:'csl lazmıgeldiğini ve buna rağ. b ~ HUk:ıı:ı t ne~ tUği b1r kıı.rlU'rla. · -- clıı; ,air ruhla, gllıel söz öyUyen. 
mcvk.inde bulunanlara. ktı~ı asla men 34 liraya gittiğini söylcmiıı • u t ; ' ıı:.~~ plrlnç \'C emso.. ki Altın 4215 liraya haclar rıhtı fnk~ •. t ".eyta.n ?-nrndılısta bir ndnm 
merhamet elm mesini rica et'lerek tir, 1 mc c pı:ı n c:ı, a, Paınu u mensucat ;z 1 dı. ,_. ntıhf'i Alı bir gün onan koua-
cözlcrine nihayet vermiş ve alkıı-.. Srrrı tÇıs~ (Yozgad). kıyafet tes. il hubUtmt un ve ezmelcrlııden de pas. Dlln sabe.h ~0715. kuruşta açılan Re. ~mda;ı.Jien Şemsi ım~n. büyUk hlr 
lanmıştır. bit edilmedikçe bu lüksün 6nUnc tA yapıltnaamı men tmıııUr. §3d.lye altmı {2,5 lıra)?l kadar ytlluıcı. Fe\inı,;le u;eri ;;irdl; padi~hm Ia-

SPEl\ÜI ... .\SYO~·A KAUŞI g~Jlmek kabII olmadığını, şelı.lrli Memtırlara daireleri VtUıla • mi§, akşam Uzcrt 39 liraya dU§mUıı, nmılnn .. ellyonnuııı, n:ethiida.ıııma 
'.l'EDBlR ve köylü kryafetintn ayn ayrı tel'. Ven·ı tay·ınler aonra biraz daha tere!!Q gösterml§tlr. dedi iri: 

Berç Türker (Af~ on), söylediği bit edilmesi Jaznngekliğini, bUtUn sile teuziat yapılacalı ımıçe aıtmm l)lr gnmr ıtıe 8 ıırayı _ nuı;Un f(11.1l Ahmctliı lnttka-
UZWl bir nutukla halkm icldetle memutinin ayni b!.r rcam\ elbise l~e mı.isteıarı • .sümerbcınk A.nkarad&D ~ sar. Ur.. bulmuı. be§l bil')"t'rdc dn 203 unıyn mm Osmanlı illlleelnden lı1rnı. 
muhtaç olduğu mnllar e.k&tm»oac, v.iY= cW lnl e6 le vo ··~·· •· • t• tıSat nületf. Sllmertıaıılc yei'!l =8llii ÇIJmı.r§tır. Anin ı · Lrn r. k wı 
ticaret munhedeleri sayesinde is • buna baır mebuslar ta.rafmd.tın umum miJgUrcl egı§ ı r >ıı Ot'".lnrımrz.a ~u o., .. uu. 
tediğ miz malı memlekete ithal t!" hcrkeeln yeniden e1bise yapamı • Anknrad:ııı bil{llrlldlğlno göre iaşe paıarlann.d&ki lfal&belrtı &ılemok l. lan ~ibl ben dahi anlaim ocafm 
debilec~ ımizi, hattA İngilt~reden }ıncağı tarzmdcı itiraz cdilml§tir. ınUste§arlı.ğına tayin cdılen Hatay vn. çtn bnttın memurlara, bıulandtıklan Bugün Sinekliden kömür rıöndüretek hir mukaiMlme tertip 
bir mu ..... t içln buğday ve arpa KAZIM NAMI DURUNUN U.tıi ŞukrU SöltmeneUer dUu öJlcden daireler vurta.alle d1U baflZI& bqer geliyor etthn. 
:thcl.i:ıin kcbU olduğunu, hayat · TENKİTLERİ sonra. mUste§o.rlığ& giderek eski ıntıs. aıetn pamuklu mtalUCat tıwlUn1 Jııa.. Kendi İM hontın ne oldu~ N)-

h 1 lı" m te.,dld eden mühim bir Bundıı.n sonrn Kfwm Nami Dı:.. tcşar Şef!k Soyordcn l§lerl devir ve rarıaıtırm11b::r. Bugibı ıehrlmizo Slnekliden bcf va. nılnnca '11 ('CT'llbı '·erdi: 
stlıcbı!ı nltın Uzer:Ude apekülıl.s • ru (Manis.n), meb'ıuı arkadA§la.rr~ teııllm nımıııtır. gon mangal kömtlrll geleoektJr. Alem. - nue,·etc dıul:ındırdm!, Ratti 
yon "unµ ve bının karnı tedbir nm hUkü.metten bu kanunun doğ. Eski :ınustep.r Şc.flk Soycrln Hatay Belediye yeni gelir dalda baluna.n 80 bin çekJ odunun lurk hin Bltm hlr bliyU~ lob" 
nln mı:ısı icap ettiğini ve ıiirndl nıll nıdan doğruya ic~ma, hatır ve vnva nur~ valjliğine tnyl.n cdilmui • k'"'n-Lr,...

1 
-vor nakliJJe do başlanDU§tır, Nakil lçln 7oo lıli; yattu.rdQnt. Bantlıuı onro, 

il .. u · tt T" _,, «UU.... .. •• ., araı. tahsis dlldlgiııe ve her aroı. bunlar ril~·ctten fariğ olmazlar 
Z2.kere edilen lıanunun m let men .gon l ta.nmı.-ynra.k aynı l'lurc e kuvvetle muhtemeldir . dlJrt gekl ta blldJ&h• ve devletleri sehıı.t bulmu. 
fnntiıu konunnlt için llannt edil .. 'ta.tblk edllmee·nı isterlt'r'ken hU " Diğer t.arııftşn Silmerbank unıunı Beled11e, belediye memurlarma ya. f1Y& •-• göre bugün 
ıniı b r eser olduğunu ve bundan klımetin yapanuyııcağı L~leri de a_ müd!lrtl Burhan Zihni saııwı ~uta et. pılDWa leap eden a.mıar dolaYllUe oeııre 2800 çek! odun ıeımlı olacaktır, 

olc.\I billtfun tten te!:bir'istemeyi nuıına 60ktulıı.r, lıUkfurıetl ahtlkeı mlş, yerine Zire.at bankası umum mU. yeni blr mnıkUlltıa lr&IJılqmJ§tır, 
: · ' zlfe bil1iğini allu13lar P.rasın- işlere kn.rı,tırdılar. Kedm\ann mo.. dUr muav.lni Hulki gctırilml§Ur, B!ltçede zammı karplıyacak tahetw l•tanbul İQ§e müclürü geldi 

d.:ı s5ylcmiştir. dasma ka.rı9ıverdiler. Mallnzala:r • Ticaret vckAleU dl§ uca.ret da.1rcat yoktur. Şubat ayma att memurin zam. utanbul bölge l&§c mlldUrIUtune 
B UIUDE DEDİKODULAUA da, vitrinlerin t.3mbni i.'lne kan- reisi Cnhlt z:ınnngll de mebus olan IXU temin e411m!ft1r. Fakat gelecek ay. MUmtaz Rel<e tayin edllml§Ur. l&§c 
•lCi'UA.ı."'I \'E lLl'ımHELIDm en·erdiler. Eğer bu mlldahale uf· Halit ~ ... .,..,...11.,.,..,..., .. ye...ı-.. Uca.rot ve. !ara &lt 1a1111arm temlnl ı..ı .. de -nı Od" .... dUn i h--=-ı i ,,_... ~ .. ;ı.._. ,~.,...... ı.- ,,_ m ucu ak§am Ankarııdan §ehrf. 
Emin Sru:ak (1!:5.Jd§elıir) altın ~i ha.kkuk edeme ş w-uıu ımıeti • UleU mUmteııırlığmn vekllet etmeğe rellr membalan aranmak zarureti ha. mızo gel.mlşUr. Kendi.tine muvatıakJ. 

nl ele nlmıı: ve pc.ramızın bütan mize kadar glreeoktir. ~albuki hU tıqlam1§tır. 1 sıı olmUflur. yetıer diler'~ 
dün;radaki paralara naza?'aJl en kCımet nncak lıukuld ve ıclarl lfllCT,. .:...;:___:.. _____________ ~------_..-_ _:.. ____________ _ 
sa -;!anı olması lil.zımgclirken ı:ılt..-n le uğra.ofr, ne dini', ne de ahlaki 
&tfarmm lliZuınsuı surette lnip i5lerıc uğraşamaz. Memlcıkette u • 
ı;I!onıısın n zarnr gördU!";Unıi ve cuz mal alıruı.k, ucuz i~ yapmak 
c.u oltııı inip ç::xnırua.rmın bomay:ı her zaman kabildir. Niçin" bunları 
kabul edl m~ ini doğru bulmadığı. yapmıyoruz da her (leyi yapnn. 
n: wylemi!5, konr-ma kanununun tlevlettlr. o ya.psm, d yoruz. HU • 
!ki nydır enetim :rıde ne kadar c . kC!mct dine karışırıadr~'l halde ne • 
sanlı surette ve d.~).nı: dld ne te1

• den ahlô.k ı kanşsm. Ahllk blzim 
kik ctlı'di_:iru, ctra!t:ı.kl tenkitle - malımızdır, _hUMmetin malı det'fil· 
:in, dcdi'todııla'lm t:ı.mamile lU • dir. Evimlzae ecker toplama.malı • 
:rumsuz oldu,'Unu, ışin mım milca· YJZ. İçimizde on. yimtl eandlk ae• 
cielc:lekl ruh n:yse ayn ruhla tt. lcer. topiıyıı.nlar bulunduğunu ben 
tulnuısı lüzunzca ~·.ru e<5} liyerek d şardan i!jitt.;m. Bana aöyllyen 
hüküm_to muv nkıyctler temer.- ~eseleyt be.lrltallardan ôğrendijt • 
rıl et Ur ru ll!ve 'ctrnl~tir. içimizde bunlan 

fü\ INLARIMIZn· z .. Fi yapanlar var, hattA vekil ar°.t(ada"• 
B.ı sonra sı:ız nT 1\"ncl Tı. 1 ıırırmz da bu m'"yandadır. Flltlr.m 

na.· ) l n • - t • evine • kadar seker ta ıttmxş, rL 
1 uı israfı o.. IAn mcbuıı funu n\nuş, d ye her ta. 

v el •en t-0nro, kadı • nı!ta sayJeniyor. Bı.ı eBzlerin bal· 
:un o: rr.a h6.ldm oldu"'unu mut km dlllnde fena lnt.lp.n rejim için 
tası! şunu b:.ınu ııte:mek eıı~ctfle bir zaaft.tr. Cumhuriyet He.lk 
ıroc~ıı nı s nle ııovkettlğlni, Partisi ve onun hUkfınıeti blrta .. 
'm • n ~un zayıf vı> ha:ıs::s ol· ımn iyi U&'J lt"re "e ins .. nı prenalp
ıu= ı \.:"n ı rtni modt-n•n hfl'dmi • !ere istinnt eder. Tariht bUrWt 
yctı nl :ı dı.! Ur<l ği.:nü, kadmm mUcad .. lcler ynpnug bir fırkanın 
nh fı.ki ! .Jeti, vııta.n en erliği,' ço- erklm böyle şeylerin ııprlmadığ . 
!1.!> ı;oc ~ ly yet' lrmcslie de r.1 ve yıı.pılenuyacnğmı hc:riese 
;.ıı, l zc. d 'tl )'lcrlc ve kıYllf, • g6s ermesi ~drr . ., demit ve 
tile ölçUldtı ~1lnU ve hrStalf#nı ~ bu n~ ın&'uslani:ı (bö}ie ~ 
hu bu olduğunu, kendisin.in bile c.. ler yok) eeslerl ve s1lHllUllerl a. 
vinde dclz oldııtnmu açrkça söyU • t'll.I'! ndn b1tmfştir. 
'ece inı kaydetmi~ ve bu Si'Szlcrl KAZIM NAMll'E VERtLF..N 
~· :fotle aUrışlruunıştır. CEVAPLAR 

Buna Erz;ıru.m meb'wsu Na.k Ye Bundan eonra Ahmet Yazgan 

ınck ııuretile 83ylenıek li.zmıgcldl· •------.... --. .... -_. ... ._~ ..... ....;;... _ _. _ _. ... ,... 
~ini. bugllnkü "l'Urk rcJlmlnhı ıc. 
mb:Iik, !edıU~lık ve ferşgatln 
mUcessenı bfr timsali oldu#uzıu, 
meb'ımlann da, vekillerin de s-eee 
gUndUı didinen ve çalrpn lnranlat 
oldulılarını ve TUrk mllletinin bu 
gibi !Cfll dcdfkodulart kat'lyyen j 
kabul etmlyeecğlni ~ylemJ§ ve 
alkışlım~tır. ı 

ısn.\PA ~1HA YET VER,IEK 
LAZIMDffi 

On:fa.n sonra Raaih Kaplan (Aıı· 
talyn>, söz runu1, memleketimiz n 
Perveti.nirı, ~tere ve Amerika 
cer\'eUlc mukayese e<ll dJği tak 

• 

Bu bulmaca7! dofr'b ~!ilet' &T'flstndıı. Noter lS:\Onde 
kura QeJdlec.k 

I t .. 

DÖÜAN . . .......... . . . 

• Ya bir cUıaz •tsortur 
.. • 

Şenıai p._ doğru aöylüyorcta. 
Rele bu rüıvetin patllt-M tan.faı· 
Wl.ıı ahnnn olması da.ha mühimdi. 
&ltk ba.stan lmlunda ba ıanuı,tr, 
l!:ğer dc\•leUn asıl mayaaı l'Urlı 
milletinin bUyiik kabiliyet v0 kad
retJnden öriilnteml olsaydı bu d;." 
hl\ deh&etli \ 'C Alguı haataljp 
kant u~ bu~ asır daha day-.u•· 
maıdı. 

KADIRCAN KAFLI 

, Kanhcada karısını 
öldüren adaın . . 
7 ıeae 4 ay 

bapla yatacall 
Bb1uı.ç hafta evvel, Kaı:a~a 

kar.ısı Sulhfye)i kıs.Dnçlık )'tl%Un'" 
~en vunıp öldllren.. uo!ör nıu.avinl 
Sait Alin.in .ikinci a.ğlrceuiJa g~ 
rUlcn mube.kcmcs1 dün bfttHlmiı, 
suçu sab1t i6r0lerck 22 sene mUd.. 
netle ha.pis <:ez.asma nuıhkQ.m. edll· 
m.iştir. 

Ancak, Sullıiycnüı bur ldmae • 
lcrle ınUna.eebetinJ naara &lan 
ınahkeme, bunu abr t&hrik Atobe
bi &a)'111JŞ ve en.ayı 7 eenc 4 aya 
indlnnioUr. 

iki amele davar qftıntlQ Wtlı 

<ll,"de r.e Judur dun olduğunu 
meyda.ıın çdtaeağuu, bunun da ıt"' 
bebi, memleketin a.nc.'.lk yirmi ec.. 
nede kendJ iktısad yatına hüirn 
bulun.'lU!.Sı olduğunu, bunun için 
israfı bırak::ı.mk eerveti arttmnak 
!üıongeld:iğiıtl, Yememizi. l~cmi. 
zi, giymemizi t:uız .m sayesinde bu 
na vanıbUecci::'hnir.i, ilen gelen 
bUyük ailelerin bu bu.susta her 
1aır.an örnek olac<ığnu, millet büt
çesinden ge~k iGin ver len pa. 
ra:rı israfa kimsenin hakkı ol:nıa • 
dığmı söylemi§, 111.§e i'iinin umumi. 
h:ırptc hlç lYt bir hat·ra btraktna. 
dığmı. llliyUk MiLiet Mecl sinin 
hUkumeUle bentber bu köt.U ıuı..t~· 
rayı bırakan Iruıe işini yeniden di.. 
rlltmek !~cmediğinl. ne meb'ugu.. 
na, ne vekiline bayle biz- fırsat 
veremiyeceğ:ni, bu sebeple bugün· 
kn fooe işinde b:ızJ esn"fm, ~ 
memurların kBtUiükleri vanıa hU • 
kQmetln bunl::ırm hepsinJn yolmla
rından tutacağını iltlve etmiştir. 

Birinciye 
lkinciye 

OcüncU1• 
Dardündl)'6 

2.000 liralık 

l .500 liralık 
1,000 liralık 

500 liralık 

DUn KarJıı;;eınıede Niko n Yaniye 
ait deri ve ~ele fabrlltaamd& oalifaD 
Nuri ve Stueyman admdakl f§çilet, 
tabri.kanıD )'1kıl&ıl duvar enkuı altın. 
~ kalmqlardır, Nurı kolundan, Bll • 

1 leyman dil l;,.cafmdan a#U' W?'elt• 
yaraJandığnuSaıı hutaneye kaldml • 
Dllfl&rdır. 

Ertuğrul Muhsin Almanyaya 
,itti 

1<,;ı un cevap vererek, Nnc1 Ttna • ~Urfa). yapıl:ın kumaşların, kun.. 
z n bUtiln miltalel vo sözlcrhıe lf;.. ~urntnnn birkaç tipe lnhisan ha 4 

t1?""k dmi ve r";;mt, Türk kııdlnr- ınde kolay çr•,ac."lğmt ve ucuza 
mn bu ilıtik·r mücadelesinde, bu mal olaca.ğırıı eöylern ~ Feridun 
;1ttı;,ııt müc:ıdelc&nde herkesin I<'ikri (BLtıgöl), Kdznıı Nı:unf Du • 
~ · tereceği fev«<altıdelUcten n}TJ • ruyn cevnp vererek kcndislnin. tc 
Jeca mn kimsenin inanmnıruısmı tn.iz duyguların cöylcmekle b"rn • 
i t ~ ini ve kUçU · bit' &ilınn)'C bel' luuiçt.e doln')an mlh6ıia, c a. 
in'< r cde:ı ·f kndmlann mil mz ~ylaJcı.n bıı kU Uye ç1!uı:rmalı.• 
let J·ürsüstınden y!llteelcn bu sea. Jıı bir yanl!.5hk )'ll.pmuj nlduğunu. 
J~- l·arf mda bir dabn o }ola adi dedlkorlulıırm bu 'tUrslidc yeri 

(Medls mr~eratm&n Tka-. CeYaplu ı~.s.ıto,. bdar latanbat: BUmece (8") 
ret, }Jnl"ye tkt:cat Vekillerinin Şehir Uyatrosu rtjlııörtı Ertuğrtıl 
nntuade.r'.le nıznamPdo mevcut ~ lNtulwla ~. Muhaln, diln sabah A.lm8Jlynyn gttmel< 

.tmiye~'·!crine onla:m namına ohı.mıya.cıığrr.t, herhııngi bir rncb.. 
1: !ı • .-ıi"'in huzurunda. kefa. t!fl vevn vekil hakkında b<Syle bir 

et ttiğiiu söyle:ınJL>tir. iddia 
0

ver&!l bunu isim tasrih et .. 

diğer kanwı IAyiJuılıırmn n.ft mü• Uzcro ochrimizdcn nynlmt§tır. 
tnkcrelcr vn!-t+in geç olma.c;ı hasc. , Ertuğrul Mubsln, b!r mllddC't AJrnıın 

bile yarm verilcccktir.) l •'lll!lıı._ __ ...-ıı::=:===------m!l'!!m--~!l!!!!!!!!m-m!!!!!!l!!!l!!I!!!!!!!!!!• yada kalarak tetktklcrde bUtunacaltti-
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hJbJ ve NC§rJynt lllüe!Uru 

hakkı tarık U! 
Baaıldığı yer: Vnkıt Matlıaam 

ABONE ŞA.RrLARJ • 

'l'Urklye Ecnebi 
Sen~ll.k H.oo Kr. n.oo Hr. 
I &)1lk '7.GO • H.CO ,. 
3 arlık f.00 • 8.00 • 
l aylık Uso • 8,00 ,. 

idare fclefoıııı: 2H'10 

-

Başvekf lin nutku 
(Ba!' tarafı 1 noicle) _ tar değildir, Her feY bilerek, hesapla 

değildim.. Bir ~ arkııda(ılar, mc:;clc ve mantıkla olncaktJr. J.lUmklin oldu. 
Uzerlnde güzel gQUI göTU§tWer. Zaten ittı kadar bu yold.'Uı nyrılmamak.thU _ 
Bllyllk :Millet Mecllııinln e:: bUyllk vns kıllnct.ın en bUyül:. prenslpldlr. · Her 
fI b!JyJe mlihlm anln.rdn. dalma. bcra. vakit nrzeltlğim, gibi kanUDları ver • 
~r ve millete d<1ra ve mi.tal ver~lt dlginiz .z:tııııan bunıanı:ı içinde. bize va. 
§el;Ude konuomaktır. Gene o gUnU ya. .il aallhlyetler veren mnddell'.r do var. 
§ıyorduk, ama araya bazı hMise-ıcr dn'. Bu madclclcri biz mutınkn tatbik 
karı§tı ve söz almak mocburjyoU .hasıl et:me)1Z, Birçokları :rcvnıt lflerJıniz t. 
oldu. çindlr. Bu husu.ata hUkfımctın elinde 

• 

Ankara trenleri 
Y ollann karla 
kapanmasından 

Oeclkmeıerıe 
sefer yap byor 

3 

·uzakşarldaki 
Hz ~orman a ı 
e ya ıyor 

fiund,,111-l 
~6ugünPJ 

Evvclll §Unu arzedcyim iti, 29 aydan mevcut salahlyctl behemcho.l kuııo.n • 
beri devam eden harp eırasınoo ıık mUI mecburiyetini mutıaka gl!zönıın_ 
günden itibaren hUkfımeUntzln almı, de tutmayız, Lüzum olutta kullanır 
oldu~ karar rıudur: !Uzum olmazsa k1Jllannıayız. Bu ka ~ 

GEÇEN U,\ ~Bt UMtJMINtN nunlan tekti! ederken ~ bu f ikirle 
Mt 'ALLERlNt ı· SAT IIYA<'lA.ÖIZ hnreket ed~ck a1zin ve b1zl.m dU§Un. 

Bu kUmUcien bir ç~lc dcf'lı.lıı.r h~yetl dUg!lmUz gibi aynı §ekll, a,,Ynı fikri 

Rusa 
Dinyeper Petrovsk 
şehrini tehdide 

başladı 
DUn sabah 9,10 d:ı. Hııyda.rpqaya 

gelnıesı ltızımgeıcn Ankara ckspreııt 
ıle 12.,35 de ~elecek olnn .Adana • 

Anknııı. • Haydqrpn.şa posta treni vak. Jrım a Ç~ 
tinde :;elemcm~r. Buna sebcb tılönll ı 
istasyon ve clvannda karın yolu lco. mu 

Ş:mgh:ıy, 31 (A • .-\.) - D. N, 
B: Diplomat.ili mahfellt'rdc k:ıyde. 
rJildiğine göre Princc of Valles ve 
Rip~ ls zırhhhırı Japonlar tııı'O.fm
•la n b:ı.tınldutsn sonra. Uzak 
!-'l :ıı kta lr.gfüz donıuuna.sındcm ar -
tık b:thımdllmcmel:tcdir. Bu donaı; 
m.n.nın k\dik b irlikleri Shıgapurda 
bal unnu.kta. ''C deniz ü Unlin U • 
zerinden uçan .Tepon tayyarelcri;c 
rnUcadclc etmekJc iktifa cyleınek 
tedirler. Hsrp gcmilri Mal.zyada 
ve nda lnrd:!l Japon asker lcrin·n ka. 
raya 'ıı ılonalanna mani o?rr.amnk • 
t~rl ırlar. 

Atıadolu ajansının verdiği 1ıaber
lete l[ôrc dllnva oozit1ctine ba1.·ış 

Ç rçll imat 
kaza Cb 

Çıknuı.dıgmuz Uı; gün zarfında siya_ 
•l cephede mtlhlm olıı.rnk Çorçllln söy. 
ıeditı nutuk OlmU§tur. ÇörçU A ~·a.ın 
kanıal'Mın<!a Uç gün ııUron müzakere. 
ler sonunda. bir nutuk söylemi§ ''hlç 
bir ~--ur dilemiyorum ve hiç bl.r §tY 
vaadetmlyonım. Hıırbi zaferle sona 
erdirnı.ek hwrusundakl ltl.ııındım filmdi 
daha. büyüktür., demi§, lngilterede bir 
harp btUıaalatı konseyi lrunılduğunu 
bildinnı,, iUmat i.steml§Ur ÇörçUe m 
lllat bcYnn CdUml§tlr, 

ŞJ\ng_ OEl•UESl?ııı"DE: 
'Şark ccphcmndc muharebeler devam 

etınıatır. R~lar ht.ıGUtt bır tebliğ ne§. 
reıı~ ı~ aonkA.nun&Ln 27 .son kO.nu. 
tıa 1'8.dn.r olan müddet zartmda Sov -
leUcrtıı ıoo kilo.metre Jcaclar ilerle. 
ınl§ler 'Ye 400 den 1'D.%lıı. roevkı kurt,ıır. 
lnı§larclır, Almıuı g&nalın 1;1öyle<l!r: 
6Qa top, 40 tanlc, 848 mltrıı.tytız. 8812 
liııer lıa"""- topu, 6018 kamyon 513 mo 
tacudct, ı0tt5 bisiklet, 23 radyo, 
ıoo.ooo den :ro.zııı m.n,yn. bir milyon • 
dan fa.tıa :t~ek iğtinam cdllın.laUr, Al. 
lttantn.r 25000 den ıa.zıa ısın vermiQler. 
dlr. Londradan gelen haberler Ru.ıı ltı. 
t:alarnım hemen bUtUn kesiDllerde llcr. 
~ bUc1iriyOr. 

' IJnl'AUAı 
Almanl!U' taratmd&ıı-ne redllen bu. 

ll\ııc tebliğde Blngazlnin mihver kuv • 
'Vetıert larafmdan almdı#ı bildirilmek. 
t.ocur. A1nwı ~crt lngWz kol • 
la.rına ııtır ba.akmla.r ya.ptıU§lardır. 
111g111& tebllgl de göylc diyor: 

r.=.muptan Blııgazlye doğru 2S son 
ka.nuncıa ilerllyen dll§m4:ı kuvveUert. 
lliJı her 1kLl1 dcı Uınltlarlıı. mUcehhez 
lltı kunetu koldan mfirehkcp olduğu 
ebn4ı anla§ılmııtır. DU:DlAn bu çevre. 
de çOk UstUn aakcr lwllananık Derle.. 
illi§ '\.'O yedinct Hindli Tugayı ceııareUe 
l'lağllgmesıne rağmen seri çekilmek 
flıecburJ.yetJllcıe kalmıot.u-. Bu arada 
dalla bUyWt b1r dU§nınıl kU\"VCtl 2S 
tonJc!.nunda Rojtmaya vardıktn.u son • 
ta. G1ln kararırken sahil yolunu tut • 
hlll§tur, Bu vaztyot karllflllda kıtalıı. 
nmız Blngnztdcn Gekllnılı4 Ur. 

~AnKTA; / 
41manıar gene bir huswıt teb. 

ligle §imali Amor1ltıı. aahlli yıı.ltınındn 
'Ve Kıuııı.d.o. civarında 7• bin tonluk 
18 Ucıııet gcmıaı ba.lırdıklnnıu bll 
dlrmt§lerdlr. Malezya<ta lngn12; ı.,,ıa: • 
n rtcat hıı.lindcdlr, Dl'>mcı rıJıu:ıaı Ja... 

l>OIU&rrn Slngap~ 18 ldlonıetre §I. 
tnaUndek1 Kula.lyı işgal ctttkl rint bil. 
dirmcktedlr. Diğer blr Jo.pon kolu §ark 
68.lılllndc Avustralya kuvveUerint ku. 
eat:mı ve ı.mır.ı etm~Ur. lngWz bava 

• kuvvcıtıert teblliğnd.e dUn Rangon üze. 
rtne yapılan akma ~Urıı.k eden •O Ja. 
PQn- tayyn~inden on Uçllnlln trıhrlp 
edil '.llğl b!J dl.rlJıncktcdlr. 

ki c nayet 
( tarafı 1 ncide) 

vurmak ist.crkeıı bir bo~k ını öl. 
dürmüştür. 

KaUJ, B yo lundıı bir apartman
da knpıcıhk yapım Alinin oğlu lb
rablmdlr. lbrQhtm dün bnbnsı Ali 
ı!c bir meseleden dolayı kal'gaya 
tutuşmuştur. Babası kendisini döA
müş. bı.ındıın hiddetlenen çocuk ıa 
tııb:ıncnsını çekerek babasına do{f 
rultmuştur. • 
İbrahim tam tahııneasını ate 11• 

yeceAI uman, o gırado <>rodn bulu. 
nan hclcci MevJôt, Ur.erine atılari.lk 
tnbnneayı almak iıılemişllr. Bu ho. 
ğuşmı &ırımnda sil h patlnmış ,e 
cıkıın kur-şun bekC'I Mevludiln knr. 
nına isabetle kendisini nğır surette 
Yarolnmı~tır. 

Yaralı bekçi, knldırıldr!)ı BeyoAlu 
hnstnhunesinde biraz sonra ölnıC;. .. 
tür. lbnıhlm y:ı.k:ılonmış \'flknnın 
tahkikatına bıışlanınıştır. 

J:OLIS'te: 
Bir şoförün kolu kırıldı 

cclllon!ze ıırzottim. Bundan C\'Velkt tatbik etmek fçln kaideler arıyoruz, 

harbi umumlnin m1s:!ller1nl aıı'a yB§aL buluyoruz, tedvin ediyoruz. 'O'stararı 
mıyııcağız. "Bmvo ı=:e.sleri, &lkıelar,. lUmıgellrse, gene huzurunuza gelir, 
Bundı:n evvcı gördUl>lerimizden, nldı. agıkça görtl§tlr, her §\!Yl aynı sureuc 
ğlmız derslerden t.stlfode eder<'.k ida. beraber tesbit ederiz, Mescltı arııda 
reyi temin edeceğiz. "Bravo acslcrl,. ufak bazı suıtefehhfrmler oldu. M'Usa. 
Bundnn evve l hcrh&ng1 ı; . 1:11 ve suret. ade buyuruıursa bu konun vevııe.ııııo 
tc B!:ık k~pıı.lr bir kuvvete ürı.ya.-ımak burada arzcdeylın, MesclA şeker flya. 
ıscrvet it!"·• baı olamaz. Bunu dlişUn • tına zam meselesi., 
dük ve <:'sas ~aptık. Benim bUkUınet ŞEKEi' t~t 
reisi sıfatne takip cttı(J'lm lıııttr, hare. Arkada§!ar, memlekette mevcut §C. 

ket ve ilk vcrdiğlm karar ~ Her ker stokunun hUk~mct heııabmı yaptı. 
Tilrlt v:ıtanda,ınm bafltıı tUrlU dll§Un. Bunun Rno nlhayctlno kndıır yanı 
~eslnc de imkDn yoktur. Hariçte de doğrudan doğruya gelecek lto.:npnnyn_ 

°Ol'i& böyle dUJüncceltUk, burada d:ı. yıı.yn kadar memlekete kA!t gcltncaı 
böyle dU;ıUnU)oruz. Yalnız ~~dı~ı • için bunu ya. tevzi usuluna bağlaınağa, 
m.ız gUn 91( değildir . .Aradan uzun za. yahut fiyatı yükselterek, s:Ltqıı tahdit 
mani.ar gec;nı~ bUyUk farklar husule ederek, bir ı;cltlo rnptctme&"C mccbun. 
gelml§tir. PolUllt, Jeograflk bir çok yet hissetti. Memlekette ynpılan ıs • 
tcbeddllllcr olmu~. TUrl~ milleti kendi tatlstiklere göre, :ıdrun b:ışma ııcker 
hududu dalulinda, kendi Mklmiyetilc istfblrıkl altı, yedi kilo ke.dr.rdır. Fa. 
tr-sını~ ctml?llr, H.ej.mindc de keudl l<at bunun bir köy ve §ehir yiyifl var. 
fdareslni ve slyMClinl yUı-Utcrck dll. dır. EBcr bUtlln memlekette 18.000.or.o 
şündilğtı.uil ve kcndWinin muıı aahndıı. vesika tevzi edecek olursak ekmek gi. 
ynpmayı lnt.cdığlnı tcsblt etmiş ve ·o. bi omo.1en bir madde olmndıttr fçln bir 
na g-öre yUrlltmür;tUr. DUnyn vaz.iyeti kuımı l:nlkm şeker ycrncdlğl htıldc ve. 
de ~kala,,rnıctır J3ina~ııleyh ldart ırtka. alarak bu ve.sikasmı diğer 11ehlr. 
cephesinden, iktisadi cc:piıeslndcn doğ lere vo kasn?xılara satmnk ırurctıı~ bir 
rudnn doğruya. mllletip b:lny,.,sl cep. takmı vatanda§lıı.nn lı.dcta kcr.tDr1ne 
hesinden ta.ltip olunncak esa.ıılnr .l:içblr vergi vermesi vazJyeU doğacaktrr. nu, 
zaman 9H tc dUtUndUklerlmlze '\.'cya matfim olunca, bundan çekindik ve fi. 
gördllklerimize benzemlyeccktır. Buna yata zam yaptık, tuvlp ctUnb:, Ayın 
k §I da JCız,rn gelen tı.letıerJc'mUccb. zamanda fakir ailelerin sUttckl çocuk. 
bez olmamız icap ediyordu. Aletlerden lamı bldalarmı temin etmek üzereyiz. 
bir kısmı cllınlzdeydl, b r kunnı yoktu. Binaenaleyh ı;ıeker bu tnrzdn olınll§tur. 
Onları da yapmcığa çalıobk, Arzettl - La.zım geıcn liCY bu rncmlcltottc aran. 
ğim glbi harp Bahııııı içerişinde htr. dığı zaman her maddenin buJunması _ 
r;Un bJru daha faz.la bu esaslar da • dır. Binaenaleyh lilı:umsuz yere bunu 
!resinde salıştp bu :l§leri yUrQtmcğc a.lıp bir tarafa atıf cbncalne veya her 
uğnı.§ryorur.. hangi bir pııkUde hcrl<eatn a.r.ru etUğl 

M1LLI JtORl '\JA K NUNU gibi onu kullanarak 11tnkıu1 bitmesine 
Milli korunma kanununun, ilk, ya. mUsnııdo etınlyeceğiz .(Alkl;,lıır.) 

nı 1940 senesi birinci ayında kabul bu. NAct TlNA7..,\ OEVAP vımtYOR 
yurduğunuz §ekillcrde görillUr ki bu !'{acı 'fınaz ar}tad!l§nruıttı tıey~ıı.~ 
husustnkı g~r'J§n:ıeler!ml..z bAyll ilerle. tı prasmdakl bir tek ktsıı. cUrnle Uze. 
ml§Ur. EncUmenlcrde de arzettığt.m gı rinde durac~ım. Diğer tm'a!lannr aa. 
bt, bu ilerleme, bundan aonrıt. da daha Jlıhiyetim hıtrlcinde gÖrUyonım. MU. 
ılerllyccek ''c daha ba~kn. ka.rarl:lr ve naknpıarda oyun oynanması koyfi3•0 
tedbirlıır aımağa b1':1 mecbur edecek. tinden bııhsettile:-, Bundnn bon1m sı • 
tir. ÇUnkU oUnya v:ızlyetl o ısU'kameL kardıt;"lm ınaM, bu mllnıı.ka§aya ı:u. 
tedir. Ona uymnga ve onu hergün tn. rak eden adıı.ınlar anwııdakl oyundan 
kip ctmeğo me.cburuı:. tba.rcttır. Ben bu manayı çıkardun. 

Refili lncc nrktı.dlı§rmro gilz:cl hlta. :Söyle ise tamamen beraberlm. 
belcri nrasmda bir ufak kt>llme farkı General Nacı Tınaz (BUl'S{\), birl".nç 
\"ar, onu tashih edeceğim. Bu kellme ıııUteıı.bhlt blrle§iyorlıı.r, mak1&dım 
dcğU, mllleUn egoizmi değil, bazı in. l:>udur: 
Ga.nlıı.rm boôblnliğidir. Bu kürsüden, BqvekU doktor Refik .Sa.yd:un (d••. 
um.wna tc:ımıı etıncmlçtlm, YanlI§ bir vamla) - Diğer t.ııro.!tan 1'ına:ı: arka. I 
tellUcklye uğrnmamnk için bu kelime. d:t§ım elbise içln tıp meselesini ileri 
Yi tashih ediyorum.,. nlz tlo böyle an. sUrdU, Bu bcnJm için ÇQk J<olnydır 1 
lamıt:tık. (Tabii, tabU, se:slerl). Faktlt roemleketııı. iktlıı&dl vaılyetl.nl. 

ı>arnış olın::ts:dtl', K r temizleme mıı.ltl. 
neleri ve ekipler yolu açtığından eks. 
pre.s bir müddet Esk'"·ehlrde bekle 
dik le ~ -n sonra yoıa çıkmıı ve dUn gece 
21~0 de Uııydarpll§nya ı;elebllmtotır. 

alkan.ıardıı. yağan lcarların crimeııl 
YllzUnden Babaeski _ Edirne arııSindA 
\'e Edirne Uzcrinde iki köprünlln ha.sn. 
::ı u~adığl mnlümdıır. KöprU!er tn • 

r cdllml§ olC!uğun"ctan dUn akgıım 
Avrupa Yolcuları: trenı~ Babactkiy<1 ve 
oro.dıı.n da karo. yoluyla. Edlrneye ha • 
?'ekct eıtrnlı<lerdlr 

Bu ı;"bah da Ankara ekspres! ııeh _ 
rtrnızc rötarıa r;elnıl§Ur. 9,10 da gel -
ınesı lll.zınıgelen katar 10,~:5 tc Hay -
darpaşıı.ya m~\'asnıat etm~tır 

Libya harbi 
. . (lla:; tarafı 1 ncide) 

<lcme~tır. BilyU.k bir mu.hare.be 
vukuu bckleniuor 

nıı.. " · . ..ıma.nın yüzlerce f.a.ıı;ıtı Jı<ıva 
hilcuınlanmız. notice:Snde tnhrlp 
edllmı~ ve Yahut ~asara. uğratıl .. 
~t.ır. 

Uerlln,. ~l (A. .) _ n. N. B: 
B_f ngazının zaptt Lfbynda askeri 

~1%ıc~ .. ~il.e defüetimıi§tir. 
u un .n.ır.ıka !ıa.rbi mıhver 

devletlerinin lehinde bir cereyan 
nhr.r~tır. 

n r er ın, 31 (A. . ) - Binsnzlvi 

J.011dra, Jı (A .• 1) - J.ondranı.ı 
iyi h:ıber olan muhffllcrinde bey:uı 
e:dildlAlne göre Ruslnrın son Heri 
Jı:ırekeli ~imdi Dinyrpcro,·sk'ı · lch
dlt elın~te<lir. 

Di~er ciheltcn Ukran) uyu do~ru 
sııpılan tnz.rık slrııtcjik clıcrnınfy~ti 
fJCk IJüyük bir şiıııencJlfcr ilth:ık 
nokt:ısı ol:ııı :\ovoyc Toporo~',ı 
telılikc)e koyınnklndır. Bu bölgenin 
ınerkczinde mareşal Timo<'cnko ıa. 
rufındnn yapılan lanrruz Almanları 

büyük bir cndi~cye sc,·kctmcklcdlr. 
Pilhnkika hu ıoarruzdn bulunan 

biitrın mih\·cr kıta.Jarı için bir teh. 
dil tc kil clmckledir. 

n.u bölgenin di§er kesimlerindo 
\'e bllhossa .l\ırımd3 şiddetli muh -
rehcler cert'yan etmektedir. Ukran. 
~aya ıloğru tnzyık arllıkçn Kırını 
ınuharclıe inin mtınnsı dnlın bOyilk 
lıir snruhntJe GÖ7.c çarpm:ıktnılrr, 
Hıı ıırellc Pfoesll Petrol biilge~inin 
tınva tnorrm:lanıın uğr::ımnlnrı Ih. 
tinınli km•vet}enmeL:te<lir. 'Kırım 
Halkcınlorın lıaynll .merkezlerini 
bomb:ırdrın:ın için Pek nıfüıait bir 
hareket noktasıdır • .\ynı 7.ntnnnda 
fürıı•ı l\:ıradcnizdeki nırs mo~ıınun 
"81'1 bir rol oynnm:ıs1'ıı intaç c. 
decek hare-ket için bulunrn:ız bir 
t\sl{ir. 

~ptottJ1ı:ten sonra Ronuneı ;k 
böı~esınde :senizinci onhmun rıea- ŞlmaU e ce ab! 
~\ ~tr~ lngili.z dilındarlıuilc nıaenı'.· a b1r~ok Hint ve Avustralya alayla."" ua a a 
:rma tesadüf etmlutır. Bu kuvvet. Deni% na:tliyatı tahdit edildi 
lf'r, hafif tanklaT cevdlınclerinc 
nılı.n! olduğu :rnliddet.çc mukave • nuenM • Aire-., ~1 (A. A.) -
met etınlşlerdir. Çevfnne lıan:-kc- D. N. n: • 
ti sa1ih bir ~okil nlır almaz tan~. A kert vaziyet vo.luımet kespe1-
lıır sürat.le uzaltlaenu~ ve Hintli. Uği i~iıı §imaıt .Amerika ile cenu· 
terle Avustral ~-ahlar teslim ol • bt Amerika nrasmdaki deniz nak· 
muslardtr, Bir miktar tank nlın • J llyatı tahdid edll.ıniştir. Connııck 
m~r. Bu tan1dann-büyük hir Ye G<ı<><i Ncighbour kumpanyaları_ 
kısmı 25 tonluktur. U1.unlu!dan G, 1 no. ait vapurlıınn bUyUk 'blr lcıs.ın: 
l!clÜeliklcrl 2 buçuk nıetrcdlr. 1 ka~tlt bı:lundukla:-J l ·ır.anlard.a 
Zıı-hlarr 8 m.ilfmetr~lr. beklenıck~t-.1 . -ıe· 

UOÖN 
lPEK 
Sinamasmda 

Muıı:ı:um ve htır:ll<ulMo 6r.hnelerlc ilo. 

indistanda 
gargaşah dar 

nanokol:, St ( A.ıl.) _ J\ı 1 iita 
radyosunun hildirdfğinc söre l\n. 
s:ılnpurdn Bil:ır c)·nletindc yeniden 
Jrnrgnşn lıklor çıl>mıştır. lnslllz Is. 
lihbnrnt servisi halkl:ı polis arasın• 
da Y'lPılan çarpışmada 4 kişinin 
öldü~O ve .birkaç kişinin de nlırca 
yıır:ıJnndı~ını bildirme](tc-dir. • ___ _,,....._ __ _ 

MaJezyadaki kadın ve 
çocuklar 

Berlinı ın (A.A.) - 'Sidncıyden öğ. 
recildl~e göre Ma1ezyada bulunan 
kadınlar ve çOCOklar Avwıt.T\\lyaya gel 
mı~:erdlr. 

Avustralyanm olmali _şa.rld ve ~ima.. 
ti garbt kmınlarmm ahall81 dlllılle 
doğru çekllml§Ur. 

General 'il ak rtura 
te u olmak tek
lifinde balandalar 

CBa~ t&rafı 1 r.cide) 
Harbiye ne7.3J'Cti Japon t.ayya • 

relerinin ş.l;:ndi yeniden risaleler 
ııttıklarım ve bunl.a.rm ukıı.Smd.o.. 
ki matbu meea.jl:ırda. Filipin a:.· 
kcrlerlnin tcsliın ol1?laları isten. 
dfğ:inl ve general Moo Artbur'ün 
Japon teklifini aptalca. reddetti • 
ğl ilave edilmekte olduğunu bil-
rllrn1ektedir. 

Tebliğde Pea.rl • ~r'da yn .. 
ra.Jana.n 428 suha.y ve ~..rdon 230 
t:nun tekrıı.r hkz:mete girdiği illve 
edilın ektedir. 
Diğer bölgelerde .kayda değer 

htr §CY yoktw·. 
V&§instvn. 31 (A. A.) - Fili• 

pWerdel<i Japon b:ıf;kumandaıuıun 
general Mac Arthure teeUm olm&
suu ve b05 yere Amerlka.n ıknnı 
C:ökülmemesini tekHf ettiği harbi. 

1 Ye ne-zarctlnin bir tebliğinde kay• 
ı1cclilmektcdir. General Mac Art
luır Japon tayyareleri tarafın.dan 

• Amerikan hntıa.rnın o.tıkın bu me-
Ba.5rcıllerdo: , sajı nıı.zan' itibara alma•.:ru~tır. 

HENRI FONDA • JACKIE COOPER Mcsnjda generalin emsals~ ceaa• 

Ara11a. şunu dıo. nrzetml§tlm kt, ve. fabrikeJıı.mı istir.sal durumunu ve ıııı. 
1 kU arknda1'1nt m salO.hlyetıerı hl''ludu \resini sözönUnde b·ılundurmnk ltızun. 

da.hllinc gir&~ işler icln bu hususta L dır. Zannediyorum ki zaman. bUtün 
cnp eden ft!lhat.t vCle'eceklcrdır. Ben. cırlmdaşlarmuza. bunu yaptırncakt.ır. 
deniz burada unıuınt ıeklld mnnıznL Blliyol'3Wluz, köylere el tezgtlıı tevzi 
ta b-.ılllllllc"~ın. tdlyoruı. Buns iki sene evvel baJla. 

TOnu l' \RA. iNiN KIYAlli:Tl dık. Demek lti lılikCmet vaktilc bu ek. 

Smnslar: 1-2.ıo-.ı.so-aao ,.e 9 aa ı •·eU sona ()dilmektc ve "ıtcref ve 
ı•nzar 11 de tenrltMJı matine namıısunuzıı kurlardımz,. denD. 

il~~!!~~~~~~~Iİllıl!i:ıiiji!i!51!~~ıİDllDlilllSila:r;rı;J!iirıl me.~tcdjr. 
!.la DAtllIA l'ERINDEDln tlkliğ-1 görmU;tUr. Gecen sene Ug yUl: 

kın liycı veıcıı arkadncıunııı altın bak. bin ıtralıl:, bu sene nltt yüz bin lırıı. 
lU§!~ ne ttlybycccA'Jnl ibU1yorı.uıı. (GU. ilk el tezgruu tevzi edi;>oruz, Eğer ge. 

bir Ö tt) • Ya.lrıı: bc::ıtm aöyilyeceğlm ıecck sene biraz dnha imkln dahli inde 8 z \'Ilrclır B • Ah 
bUmcsı ı~nnd~ unu rtırk mllletlnln cöreblllrsek .. daha !azla d tczs:: 1 

kAğıı1a druıı aı~· Bir TUrk altmaıı bin ı tevzi edeceğiz, Bu demektir ki, halkı 
.ınetl yoktur, .Ar~!:t~ıelcr hiçbir kıy. kendi muhlUeriı.ıdeki mnl!lrulatın cin. 
aınm ıu~'Illetl cini §ar, l'Urk para 61ne göre elblscıılnt kend!ı.;l yapıp giy. 

1,, .. aldanncııktır rn(~ yerlndecıtr. Alaıı, nıcsl için mllmklln olanı yapmıya te§. 
- • ravo Beslen) Al 

tm alanlar aldanır, Alınıı.kıa • • Vlk ediyoruz. 
mıg oluyor? Yedi sram a.ııı:c kazan, K\\znn Nami arkadaşımızın sı>zıerin. 
ctuz bu kadarn alıyor. Nlhaye~ ~~cm c!en fkl noktnya temıuı cdccegfm, TUrk 
net ve aUsten lbsrct knlacnk oııuı 2~; mlllctinin, 1'Urk caml!lJlmm kendi ann.. 

cy!n lnymeU yoktur. Bız bun h nesı vıı.rdır. BUlUn bu ııruuıeaUıeı m~ • 
~ mıy ruz Geçenle~ a 

1
C teıııt onun bir ahUl.k tell!Jtkisl vardır. 

t ı:mebtlr'~: A~ ,.1; ___ .. ,,ıı.r ~ !,~_: <Bravo aeıııcrt, Blkı§lar). HllkQmet bu 
c.er .... vn......,., """.... "~ •iı14.ka k d dahi 
olduğunu gene kendileri ynllUU!ldılar: Unde k.anıa.r:_az.Eau:; :o:: b~;az ın: 
Merkez bankı:uıı altm çıkıı.rac&kmıı. lılraf görürse e! mesull eli omu • 

Devletin rennnycsi kendi ellndedlt-, tunda ta§?Ymı ~sıuııar ve Ycrek &iz o 
Merkez bankasında durur. lBtanbulda anıı.nenın b g 

~...:- kurb ozuımnrnaaı için lfızımge. 
birkaç spckUlntörün. he•W»ı•O nn, len tO<Jbtrt nimnk husu.eunda bir an 
giderek niçin d<1vletin sermayesini çı. tCJ"eddUt etnıe•><- (B 

1 1 1 k dl.ı. •~ ı. J"". rıı.vo 11c8 er , n -ara.ımı ?Bir t.a.ra! aıdıını:no.ıım, 0 er .... ,.rııla.r). 

raf ta nldntıyorsa onu ya,kamyıp lllah Hangı vekiJ ııe top! b k 
1 k dil -'- • arnlf, unu cı • erneyc versinler. Dava. bund:ı.n ibaret ecındcn l!al'ahaten illtıortın. Alkt • 

Ur. Bunıı karii almac:ık yCJtl tcdblrlPr lar.) ( ti 

bkknıdn MnUyc veklll arko.daonn 10.. Arkadaşlar, ~cplmizin tö:U l:lcUn. 
zıın gelen ltahı:ıtı V<!rlrlcr. de avus içi kadar Ankuıı.d:ı., biz hepi. 
BUKO IETl!'i TOtl.K ltıtLl.ETINL" 1niz ıcap ettiği gibi ne k~c:ıa" imltAn 

KEMALt ~f: tTlMADI \' ARDm dahllinde ise kuvvet \'c kudreUmiz ne 
Hakikaten Eınln &uı.k arltada.g:nıı. kadara .yetiyorsa o kadar çnltfıyoruz. 

zm ded ğl gibi kolaylıklar varken btz BUyük bir §ehlrde değiliz. AYtıı ma • 
gQç yollard!Ul yllrUdllk gibt bir man tıo.llerln hemen çocukları ve l<omauıarı 
zara hasıl oııno.am. Mescıa. ido.rei ör. gibiyiz, Karşı kıır§ıyayız, liep!mlzin 
fiyc ynpar, IBUklt\l ıruıJıkemeleri ya. C\inC ne giriyor, ne gıkryor heplml.z 
par, bu suretle blrçok kaı·arıo.r e.ıabi. biliriz. iBlııncnnleyh böyle blr §ey var. 
lirdik. Hayır arkadll§lo.r, bUkCıme • aa.Jiltfcn söylesinler ve mcydıına ı:ık. 
tJnizin TUr'k mllleUnln keınaune iti • sın. (Tabii, tabU seslcrl). 

1 

T h • • ı Z " h lıkta btr ceset örünce 'l'nh.lrln (le!sedl a 1 r he • u re 13.nflPJlarclrr. Allnhın Ml\glli lmlu ol. 
i ıu.a.ıınydınrz, Tnhlrln tuıynıı ~imdi !zc 

Yazan: lııkcnılor F, Şortclli 
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rörUnUr mUydU, eultanm:ı \' 
Zühre ı;limll'fl ye>re attı: 

Zühre blrclcnblro kal'fı tnda Tatıı 

-- Al, bu rıı.s knkuhı ı,;nnı.nern bir 
fııklre \·er .. Ve bir dabıı. 8ana lıöy1o 

riıı h .. yullnl görrnUı &lbl, • ıumıcı· ,·eren nlıı~ıı. lıeuıen n11.lcerıe. 
Penoo.r 3 o tlm17.o haber nr, Y•kalnyıp lxına ı;r-. doğnı ~ürüdü, 

_ 'J'ııhir: fl!lın hııltlkntı &Öyle., ·ı. 
dıin nıii ': \'okS.'.ı yaı:ıJor mu un T 

Zührenin ırulağıru\; 
.. _ l'a~ıyonuu .. UıWmeı., 
Diyen bir scıı c.rı,tı. 
Ten tz ltnlbll ıuzcağız, g6rcJURü ha. 

ynlo tchrnr sordu: 
.._ y 8 bu ömlelt ldnılnf,, 
Zilhtt, l>nl'jısında dlldlcn ha;mletten 

ou oe\11bı nldr: 
• ,_ nrnlm değil. seni ulılatmı~lııt'?., 
Zührt' ellerini nç:ırnk ~neı•rı•yo l<M 

tıı .. 
ırııkat, giirdiiğü ht\ynJet birdonblre 

4öztlnUn önUn<k'n kayboldu. 

Ay 
_ Çıldrrıyor ruusun, ınıltanmt ~ de.. 

dl • ('inlcrlo mi, \K·rllcrlo rnl kc.ııutu. 

~onıun' 
• - Hııyır d:ıdıcığıın! Tabirin ~•;rnıı. 
nl ı;ördilm, B.nıın )~adrğmı lıylectl, 

Ay:ıo hn;) r tini gh:llyrnıcdl: 
- l'a bu giimlek, ultnnını? Bu ., 

g-Umlek onun değil mı. 
_ Jluyır. OnUll değllmll}- Zaten bu 

sömlelde ben onun kokuJıunu bnlarQ&.. 
l'lnca rJUphcyo dli3mll ıum. o imdadı. 

tlrslnh:r: 

- Siz. üU>l:ueyln, sultanım! nen, 
bu (:Ömletı &;CUrenl bulursam, ona c •. 
Ul11J1 paymı \'frlrlm. 

<iONLEn GE')İl\"UE,. ÇıÖı..m:;.:\ 
GELEN ntn IlAUEit 

ZlUırc "Dcrt11,.ııı11 ko nı. lnrırıı ol<u. 
lordu. l'onooren.ııı önüne bir ı.ıu, kon. 
1:111, - sanl<I bir habn g:-rtımıı~ gibi • 
cn·r!dııeıynrcıu. 

Ziilırcntn Iııızln scııl dı·~ ıılu~ oı dıı : 
Belli l<l b darde girıctıı.r oldum 
EUm ile ya!(tım nA.re ben hc!ıl. ' 
Gece &Undllı 'l<?l'J lno ynndığım 
IlUlbUl gibl nldnn ı.t.rc beli beni. 

Zühre Penceredeki Jrıı la konu tıı., 
fPl.:rar oltumafa hılı:~nılı: 

YArim ba§ma bir t;3lm~ lltığlnt'mış, 
Tel tel ctnıl§ slynh ı:UHünU yagıat. 

mış. 

N.nzlmı, düşman bent yarıııo anıntmı .. 
~aıııı. l:tJdlrcyim ynre btn beni 

- Bir Arap l gel4f, SDltaıuml 
luıpslı melrtubu g-etlrdl. !ıı,allab ha. 
>-ırdrr. 

- Norden gcUyor bu tıA.t!-
- ~iden geldJttn! MiyledJ: ''GdııD. 

~imi Uutbcttln duymasın .• , dedL 
znııro beyecaıılA mrtrtuba açtı. 
Şeyhin bUyWc ıau Gllbtıın ktsaco Fi 

Gatırlıın )'ı:ızıyordu: 

"Ztlhrcclğlm! nıcı.tubwıa alır al. 
maı. lı3b!ım3 yah-nrdık, Iteıncn oe.
hlrc "6ı::cUler ı:önderdl, Bir ltn1Jk 
lı;lnd eli :rl, b.:ıc:ı.kl:ırı bıığlı olan 
Tnbl rl bulup getirdiler. üJ:hıJc,r ol. 
un .. l ' hlr C\'hniıde mis:ıtlrdlr. l'e 
:!:tl:l Sl'l!ntı '. r.,, 
ZUhrtı vlnalnıt n çlldıra(Xl.ktı. 
- Anr. ! Tnblr k•ırtulmu .• teybin 

1.ıUyilll kızı llmlitup ~'lluyor. 

Ayuenln ylıı.ıı gmdil . 
- :l'..twath Tahin: De, ı o~ır.111 clt>ta öl. 

dii. dlrtlcU: tn,r.ll:ıh bu onuncusu e. 
hır. 

- <At·lı- ftl nerede! 
- l :ııl •11 bir lı~bel' ~!diyor, Ak m 

U!ltü trl.r:ır grlııerk ve ı;et:ıı çöl dÖ· 
noo lı, 

- () hııllJp l)fon ııtmdi hmn oeybln 
lnzmn, hem dn lrahtr bl~r mektup 
~ nuıyrm. Al<~m l\stil !:('lince cm '°e. 
rlN;ln. 

- Ha nd:lrnı scvlndlımem17. IAıutn. 
- t)1 ki h:ıtırlattr.n, Aneclftın! 
Çclmıcr~ ini th.. beıJ altın aldı: 
- unlıırı ona \-er. Ve beni yalnn 

Sirkecide oturan ve Çorlu ıs pla.kıı 
tııııxıaraıı kamyonda §O!ör muıwinliği 
nııan Ahmet. dlln ltıımyoııun kolunu 
~kcn. kol elinden kurtUlıxıu,, ters 
11tlrıcz.eıı: aol kolunu dirseğinden kır -
llıııı:, • 

<lı ~et Cerro.hpnşn hııstancslno knl • 
tıl~tır. 

madı vardır. (Bravo seııltıri ve &Jkış . Hiç bir vakit bir bUkChnet uzvuna 
ıa.r). Ve onu sızın glbl dll§UnUr, onun bu ,okildc ml\pbem isnaUar yaparak 
herhangi bir surette ve tarzda tlzUlmc bozguncu bir ruh doğmasına ıncydan 
Bine ve zor& maruz ka.Imasına taraf • veremem;,,. 

ına. ~ ct.~tı. Scnl aldatıuışlnr.. . 
Ay~ bunu duyunca: "&lna bu ıöm 

lcği bıüJ:uırz.ın ıru1181 verdi!,. diyeme. 
dl. Teroddlltlo geriye çeldldi: 

- Belki blr J'lllili,ı.ak olm114tur, Su 

El .ı;Utcr halimc, var:nar.ı ellere, 
Aktı gO:ı:Um Yll§ı <lönı;IU ııcllere, 
nır yar sevme ile dU§tUm ellilere 
Sıııdım nğ'ya.r gibi z.-ırc ben beni. 

Birdenbire o4anm kllpnn nçıldı .. 
ZUhrunin dadısı te!A§la içeriye gir. 

<ll: 

bım1'. • nııgim ı'"ımı bo~ıtmsk l•l"l'lllh. 
nı bnlnCAtını, 

Ay ıı tercddUtlı• ~·aktn clunıYOrdu. 
- Bıışlca bir 41yeceğfA _,. -., .. 
~m'? 

Dlyo sordu: 
(Devamı ı>c• ~ 



nu 
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B A B E R - Ateyım 'P~SI 

! du. Ve birinci harpte mağl\ı.b ol - BİZ ŞOımET tçtN ı 1 ",..,.,..,.'"",..,. ... ,.,,,,.,...,"",,,.""..:,.,,.,,.,,,,.,..,..,.. ... "" ... "",,,.,..,..,....,"'"..,,."""' ..... """"""""''..t.,,,..,""'~""..,"",.-, 
ma:rmzm sebebi dil1'1n:ııılann kuV- UGRA.5MIYORU".l 
vctlndc değil, bilıi.kis Alman mil- Biz ~hrct için uğrn~mıyoruz. 
Jet.inin siyasi vnzlyctindcydi. Bu Benim bir şöhretim vars:ı bu yap. 
harp Alma.nyıı.ya. 1J l} uk zararlar ttğnn büyük cseıimlc berab r ': -
\erdi. Eğer Almanya silahını lıı. f!Yaca.ktır. Bu harpte ve ı;onuııd 

-v-- rokrrsa mesclı:ler sulh yoluyla ha! da bUtUn mcs'ullyeU ~imdiye ka· 

1 
•ı• 1 t ..., ledllccr'·, ıııU.:>tcmleke mcselcsı dnr olduğu gibi ben ta.waca~'lm. 

ngı iZ ere uap ıgım Lütl'.n milletlerin mü~erck. men.~ Harbe d:ıir fazla 1 ir ı;ey söyle 

l üt"" n su~h tekl"ıf ler•ı zeltilecektir. Dediler .• Bunl:ırm bn· fidir. ,] U 1 f'md:ı. l!uz,·elt ,•ardı. RuZ'·elt reis 22 hazlrandanberi Alınan askerleri 

-

1 1 '.ıa:..•ne uygun dilşecck şekılde du rniyeeeğtnı harbin tarihi huna ka-

seçilmeden evvel ha.11> aleyhtan tarlt cephesinde döğü~Uyorlar, bizlm 

boşa Çıktı olduğunu söylediği halde Ecçbı:ı • dt:ntr.nltuanmız RuzveltiD blltUn leh.. 
~en ı..,mra harp tarartaı ı oldıığunu dltıerlnc ragmcn kemall cesaretle Ok. 
ilim etti. Yerssy muahedesinden yanuslardn muvat!akiyctle t:ırı>ışıyor. 
s.onrn Almanya siliıhlarmdan tce "' ıa.r, b3tm.ıan gcmllc~n sayısı bunun 

-0--

Bu sene rit e•lilcrek Leynelmilrl mali ser- bir delilidir. 
may nin soygun objc.kti lı.ılinc sc- Şimdi Japonyııda ııııitıc ı;ırdiktcn 
tirildi, Aimany::ı.ntn müstemleke • soımı. Okyanuslıırd.ı vaziyctı bUsbUtUn 
leri elinden a.lmdı, hif'bir vait lu· fcnı:ı.lll§an bu devletler bizim d<miztıl· 
t!.ılmndr. Ve neticede Aıınnn mil .. tılarnnı:zm nruuı ı;;ı gördliklcrlnl anlı 
!:!ti. c rin bir ümitsizlik ,.e s falet yacaklardır. Biz bugün muazzam bır 
içinde b1ro.kıl.!ı. Her şeyin malı - kuTvct ten1sıı ediyoruz. Her tara.ita 
Y<.>ldu~'U böyle bir zamanda 1 ir kı· muvatfaklycUer ltaznnıyonız. Rusyııd:ı 
~mı boyun eğiyol'du. H:r krsnıı hat l;i so~klarm Jıarckılta verdiği S{lç • 
tii bizim: bu harbi :sa~en _:mzan .. lilk ve dcl;i§ikllk ko.r~sında nskcriD i· 
nıa.mrz. lazmıdr, dcdıl:r. Bm le ya. d:ı.rC3in1 b~t ben elime nıdım. Şark 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrı ları Derhal Keser 

harbzn bitip 
bitmil}eceğini 
bilmi lJOrum 

kabında Günde 3 Ka.te Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları brarla isteyiniz. 

Faka ma malı hır ha]dc.> ''C d'lgtnrk l ı~· Al: eıU~ınıuııarımıza itim olduğumuzu gös· 
manyaya nrhk 1 ir ı;on vcrılmcsı 1 tcrcceğtz. B.lz dört ny içinde Moskova . ere de kar lıiznndt.1, ya im.dar. Glt.t.lk halbuki onla· hlrlrn." J•atıb bulh lıııkul, tı1H,lın11ğl.udcn : 

~ıkarsa O P.\RT1:\Jf Z\,ı :sırJ ıı; llAŞl.N.\ kilometre ucrıcaııer. 9111812 

'1' GY.GİRUI 1 :• Fakat bunun için birçok lmn döktU· 1 Tebliğ ettiren: Ari! Hikmet Ek§loğ. 
ezece "'jz Hitıer bund~ sonm iyi tan1dtğ' lcr. Fakat bir kaç h&!t.n ronın artık 1 ıu: Sult nahmct C. 5 numarada. 

ı 
Almruı milletılc ve arkndaşlarilc ccııuptn l>ışm lıUl•mU gcçrcck ,.0 Al _ '.füblt!) cdilecclt t.nroı: :MUnlr: Ç'-alc 

Almn.n Devlet Rcl;;i Hiticr ikti• .i\.Imany~·~.P:U-ti~iııin n~ıl i!1 ba· man nskcrı kabiliyetini yine göatcrf' makçılnrda Vnlldc hanında terzi fab. 
lldrl ele n.~ O un u yıld:jnümU 1 f;Utn. ~cl~ı~"'D~, ~~yde~ ko:re dola. ccktır. Blitiln mesele tıınrruzı:l.,n nıU· rlkası ı;nlı!bl. 
ı ttinnsebetile dti11 ıı nutku : ô~ - ı arak mıl~ı bırlıgı tesıse. mn:·ııf - ıi.'.ı.fooya geçiş gibı bir değişiklik olma Da.vncı Arif lilltmct. Ek§loğlu tara 
!emiştir: 1 :ık oldugımu, o zam:uıki hırkacı . nı.1adır. Ruslnrm l§gaı cltlklcrl yerle fından MUnir nl{'yhlne nçılan davnnw 

Herlln, 30 (1 aıho :.ruıt J7) - · arti fızasm.ı. mukabil ı;:zp~i mil • ıın bizim 1 tiltl. cltığimiZc nazarnr. icra lcılıruın r:ıuha.kcnıcsindc: ill'ıncı: 
"B.ugün nasyoruıl _ rosyu!ist Al· Jonl:ııcn .AlmJı.!tm pa:.tl ~ı 3;!11'" b' ı 1 tcbl!g cdl!"n gıyap karon ve iBtiktaı 

n•"T1""""Dl o uncu ! "De"ı'clir. Bu sınd:ı J cı aldıgmr 50,·Jcmıcı •. eger il<:' chcmmlyctt vardır. Ve z y no ı 
~•.J-· ., -""' ~ ., .h k · t.e ıı-· davcttycslne rağn:cn ınulıkeıneyc gel 

l nrbin ikı"ncl -·'-an hnrbı' loduvunu muv_n.ffak olmasaydım. mk.İJılerim 11.ırw. cndlmizl gôs ro<X'c.ıı:. "'°' ,, ..... tııRl ~-rdr dcd:1...ı.- lliltUn wıkcrlcr ve bUtUn Alınan mll qıedlğintzc!en l::7 Uranın yQ.zde be\> 
~.·.rli.yenler var. Bunlar, bu iki har l.'.cııı .

1 
- l!.~1<1 • • JAo.çll. ~on. rıı kanuni raızııe ,.e yUzuc on ('ckAlet uc 

'-. bir tutu"o,..'··ı·. Dtı hnrbı'n de sozl,,c,ıı ıe r1ö,}le devam etm.ıştır. Jeti beni takip ctmol•teütr. Bu sene 
ı..· J • . ..., \ 11 h b bi M~ bilm" onı rctllo bi; lfüte sizden tn.bsıl!nc 12 9.941 
hf...:,.,.;.,,e b .. .,..;,·en İ"....,fı bUUi'n e ıasrl lıu harbe gırmeden nr ın tip bitmlyccc0 .... i ıy m - .... ....., --.,)' ..... ... ı '·- UUihlnde gıyabınızda karar veril.mi~ 1 dünya.'-'l .,~ ........ " olmasmdn ... - ... ~a • C\'Ve sosynl, iktısn.di muazz:ım bir fakat öU:m:ın cercdc h'"t\I?muza ı;ınur 

" .,.........,,, \Uı- .r: ı ·ı 13 ·'e z olduğundan ba§kD.Up ihb:ı.mamesiııı 
k.ı:ı.t bu harbin onyeleri bac:'-- ... ·r. P •. rogrom. a 16.e baalad'lll \;e kısmı ım onu orada czeccg z. u sene u • a 

,,ıuı.uı · t b ff-'· ld r ı l l A •· .. _ ınu muttali olunduğu tarihten 8 sUn zıır G~en harbin en bü,:.-ük ~mndı::kçı.. ~mı ı _ arıyle muva? ~ o. uı:ı_ı. er er senesi olaca< ır. r.-nmızw.ı. 
ht olan Çörç ı ve 

0 
zruruı.n.ld nuz- l<_:.ıkat ~rt'il ne yaptı. Şımdı Çör za!fcr bir tarlhlnılz vardır. IJUnyanın !ında t"my1z etmc:llğlnlz takdirde htlk 

\•clt do simdi J ine iktidar mevki- ç~I b~cııım şc .. hsDnd~, lınrbe sebep en kuvvcW bava ,.c J;::ı.ra ırnvvctlcrlne mUıı ltcsbl knUycL edeceği ba.§kAtlp ih 
ı.1de bulunuyor. Ynni 0 ?.amanld o.du~dnn bah~edıyor. Bu harp &ı.lılb bulunuyoruz 1>amanıc$1D mn.ltnmlll3. kııim olmal1 
capltcllstlcr imdi de id.ırc b <ıın• olm~aydı acaba neden bah~ede • Aıman milleti azami rcdakfİrlıl,la çn Uzcre on be§ gUn müddetle muı olu 

cektı? nur. (16347) 
o:ıdrrlar Fakat bizde 'azj\·ct btis · lla§C!!ktır. 
lıütiin ba..'lka türlüdür. Biz. 0 z:ı. Mösyö Ruzve~t yeni bir dünya - ----- ------ --
cıanki harbin mes'ulivctinda his !•ro"ramr y:ıplıgınd:ın ve bu pro ~ Şehir Tiyatrosunun 
esi olrwyan \'e O zaman tanınm:ı- gram~ hcı1tese İ~ ~ereceğinden ıı ~il~' Akşam 20.ZO C1a 

O Oli l O(; 

r.uı:ı ndamhrdrk. O zamanki Alman bahsedıyor. Hn.lbuki bız bu~u Al: 1 'll YuDK.:auıec.vidKJrı:sg~UNım."ı 'z:\ ada. mon~i, demokrasi, ııarlil. • man~:ada çok~.tem\n ettik. ~ ç•. ., 
ııento Yardr, , imcüyse nas) onal _ lerc !zin vcrecegınden balıs~dıyor. 
osyallzm va.r. Şu halde mevzu • B.u b~e .. çoktan cnri .?13:" bır ~):: 
:ıhs olan şey d"vlet §ekli değil • Cır .. B_llUin b~ sovliyecckle'rı IJJIJ KOME Di IU:!lfl!\,>i\ 

HAFIZ CEMAl 
"LOKMAN HF." . 
D.WlLIVE L\l t ı · .. \ ..... 

Dlvaııyolu ıcı 

Murıyeue sna.tıerl: 2.~-G.Tcl: 2239 lir. M b:.mn partı programımızı elle .. A~am 20.so cın: 
llAimı~ SEBEP OJ ... ı\J."\9 Şt~ı- ıine nJ~k iglndekileri .te~.Jdk et. işçi kİz 
Harbin sebebini devlet r. klin... selerdi böyle ~eyler söyhycmez-

ıe "' 1 d. 
\mil etmek istiycnler aldnmyor er 1• . 
r. Harbe sebep olan {!ey 0 za • 80~YA1As'fI.ERlN l T1'11>tC.'1 

. an olduğu gıbi bugün de Cievlet M & V T 
.:kli değildir. Halbuki harbin se· Sosyalistler iıı.ssnlar nrn.smdı:ı 

rt.plcrl bilsbUtün ~kııdır. 1.n.san milS!l.vnttan bahsediyorlar. Halbu • 
ekseriyetinin bir akalliyet tara • ki bu bizde tahakkuk etmi§ bir 
'mdan Ulz:} • - ve istismar :ıltmda şeydir. Biz 9 senedir iktida;cia bu 
ttulmasmdadır. Hintliler Londrn- lunuyoruz. Rusyad:ı BolRev :zm de 

\ 1.1 gelerek 1ngll'zlerden kendile• 25 ~cn~i:- iktidar mevkii:ııded~r. 
ini idare etmesini istemediler Bu ıkl sıstemin neler yo.pmaga 

'ngilizler bu ı.~i zorla yaptılar. B~ mukle~~r olduğunu mukny~~ Ruf'. 
.urctle İngiltere birkaç nsır evvel yayı gorcn nrkadar-;Jnnm ı<:ın gn .. 
ilıiyayı is~ilfı. etti \'e bu lıfık"mi • ~et kolaydır. • 

·etini id!lme etmek için A \Tl'Upa Ben mu:ı!Ycn bir hari;i siyruıet 
muvazenesi için gnyret etti, yauj ta.ltlp etmege g:ıyret ettım. Bu ln 
c.nln.r hiçbir Avrupa devletinin gi!t~rcrıe, J!lponya ile dostluk te· 
h-ııvvetlenmes'ni istemiyor, Avru.. ~~·dı •.. tngıltercyle ynpıla~ bU • 
payı parçalrumk istiyordu. Bunun tUn teerubc ve gayretler akım ka· 
ı~1n de lngiltero Avrupad:ı müte- h_yord~.' onlar ~m~ya~ kendile -
madiyen harpler .ı:ı.çt.I. nnc duşm:ın telılkki eiliyotlardt. 

1914 senesinde Almanyayn lmr. . Ya..~udilerJen bumd~ }>:ıhsetm~k 
ı nç!lan mücadelede Alm:ın~anm ı~tcmıyonım. Onlar bızım <'ln dil'] 

Kayzerinden kurta.nlması icap et- nıanımızdır. Bu hamle ya Cermen 
Liğlni vo Alın.an militarizminin Al milleti yok olacak. y:ı..hut A\'11lpa 
man mılletini ezdiğini ve lngiilz" Yahudflerden temizlene<:Nttlr. 
lerln her türlü tazyike nle)htar Harbe sebep olan fö t>sascn bu yıı 
olduğwıu söylUyorlnrdı. Muharip .. lıudi1 .. rdir. 
lcre kıı.cy harp Riariyle ortaya 1NG1ı..izı,ım no1·o:s S l 'Lll 
·ıktı. Harpçlliği bize yüklemek is ı•t;Kr.tFI,tı11:1~ıt ırnDm;ı'TiLı~ıt 
1jyol'lıı.rdı, halbul{i kcndilerl lıa.rp lng-llizlcre yaptıi;'lID bUtün tek-
t.araftruıydı. Ve bu suretle iktidar lifler boşn cıktı. Milnasebet b:ığla. 
sahibi olanlar kendi iktidarln.nnı öığnnrz ikinci memleket dl"' biizm• 
n:ıu.luıfaz:ı etmek istiyorlar ,.c biz le tali ve <ikıbet i.5tira.kiyle bağlı 
İ"timat bir değişikliğe taraftar otan !talyadır. Bu iki memleket 
değiliz. Zengin yine zengin, fakir. nyni J:'ayc uğnındıı. 3\11İ :inkılap 
:er de Yine fakir knlmalıdırlar, di iein, kendi varlı;hnı korumak için 
orlar. Halbuki n:ısyonal • sosya - ~arpı ıvor. Heır iki inkılap sosya

lizm pl'ensipleri bUsbUtiln başkn list rnilliyetçtliğtn orta~-n çıkması , 
tUrlüdür. Bu prensiplere göre mil iPin tığra.c;ryor. ayni beynelmilel 
letin içtimai nizama esir olnıa:nu:.- • nrtl:ır altında bulunuvorlar. ltal · ı 
1, kendi hayat hakk"'Tla snlıip ol " yava k3.l'l)r müşterl'ken çarpışmak 

t ası Hiznndır. mecbul'ivctin<lc bulunnvorlar. HC'r 
nOYOK UE\'L:t-;1.'Llm Uti memleketi de milletin Hndcn 

ı;ıLAHLJ\RI BIRAKSAL.1HDI ç•ka.."1 iki adam idııre ediyor. Go -
Harbe kaıı:ı lınrp taraftan ohn <;f'ndr• Jtalvan fa .. 1st n:ırtisine ai~ 

u devletler harbin b tişindcn son- bir eqer okudu~um zaman kendi 
r..ı AJnıanysyı silfı'ltlanndan tecrit n:ırlimin m'lzisini ve llavutını ha • 
cttikleli gibi kendileri ele l'ilahsız tırlndım. o kad:ır bil"ibiı·in~ ben .. 
1 ll38.ydılar hn.kiltaten i)'i olur ve zivordu. Şimdi de mti8tere:°'.{ dilı; • 
o prensip muvaffak olurdu. Hal n.an· telef edinceye kadnr ~l'n.bcr 
Lııki iı; öyle olmadr, bir ikinci har- carpr aeni?ız ÜcüncU evlet de 
1 ln haztrlruımn.st i in onlar bıis • her zaman bUvfık bir scmnati bl'S 
1 ütün silahlarını nrtt·rdılıır. Muh_ le:d'i!im Jıı.oom· dır. Vellıastl bir 
telif memleketlere g-o.ranti 'Vaa • t:::raft.a knvbPtrnivecr>k ve sadl'CC 
oettiler. Harbi haz?rl:ıdılar. 1n6U.. k"z"lnacnk olanlnr di:tcr tnrafta 
tere dört nsırcbnbcri ır.evcudı~cli.. d:ı sadece knv~tmci':e mahkıim o· 
rJ muhafaza jP 11 bireok ınilletlo • 1 rlar var! tııeiltere Vf' .AmPrika • 
ıin pek co~ kurban· vermelerine nrn knzan<ıcri!ı l\l' vıırdrr? Onların 
ı:;cbep oldu. Bu "lada Aimnuya da c kadnr rol: imk~nları var ki nt"' 
pek çok kurban verdi. Din Ir:ırplc- '"arı lkl:ırıı.t bilnıivorlor. Bir Lt 
ri Alman milletine pek çok zarar- 'Mft her seve ~hin olnn diğt>r 
la.r verdi. Almnıı nıllletini pJıcı:ıJ,ı• t:ırafa <la h<'mcn ltkbir f;('t"e mn
dı. Nihayet 1914 haıbinden f;OnID lık olmrvan iki mm d~vl"t karnı 
Alman nı.ı1leli b'rçok partilere ay• knrsıvn bu unuvor. Bolfievizm .. e 
rılarnk pa.rçalruıdr, yanın düzüne A 'mnnnıvn '"~ Avnınav:ı. va\1!1Y1•1k 
burju'Vtl, ,..rmı düzüne proleter ic;lhor lo'al• ıt o A1manynvo ~o1r
n3rtl5J Almeıı \"3.lııletinl r'lre.alı. miveCPktir ln!!iltere\"C J:rPlİI) gpJ_ 

\"ordu. Bu surcUc Alman milleti rn!wc1>ci fi• :ıvrr Mr n,,.ı;,.1 .'lir '"'' 
1918 de ınutlclc bir feJi:.ket lmııır- hu clıır:ın k<'n<li knhf\iı'ltlert nl:ırn,, 
"'!1'la ve <>na ço!: ynlcrn bulunıt::ror· 1 tır. 

l9-icaret Vekalet· i :r: ret 
Umum Müdürlüğünden : 

Sigorta Şlrltctlerinln teftiş ve murrıkabcsl bakkmdal't 25 lıazırnn 1927 
tnrlh \"O 1149 ı;ayılı ltanunun hilkllmlcrlno tcv!füa.:ı. nıbsalnamc lstlyen ve 
umumi merkezi 1stıı.nbuldıı. bulunan Doğan Sigorta. Ttirl: Anonim Şlrkctı. 
n!n Tlcnret kanununa. tcvfllm.n te§dtkUlü 13-lZ-1941 tarllıll Slc1111 Tlcn.. 
ret ge.zetesllc U~m olundu&'U \'e (IJOO,OOOl lira itibari sl'.'rmaycslnln (300 000) 
llrıı.sı tcdiyo cdfimlg bulunduğll cvraluuın tetkikinden anlaşılmıstır. 

MezkCır kruıunun 2, lG ,.c 17 ~el m:ıddelcrı mucibince verilmesi ı~. 

zımgclen evrak ve taahhUdnıunclcrlo ınuaddel 9 ve 10 uncu maddeleri 
mucibince sigorta muanıclclcrlndcn ıııiltcvcllid ta.nhhilıilcriD ifnmna lmr. 
ı;ılık olmak üzere '\"erilmesi lcnp eden teminat tevdi edilmiştir. Tlırkiyc 

Cumhuriyetinin moveud ltanunlarlle yeniden çılmcak ltanunlnrı ve b!JcUm. 
ıo nizamname ve talimrıtnamekr1 hUkUmlcri cl..-ıhlllnde lş!erini tcd\·ir et. 
mel< üzere mczkür Şirketin Ttırklyc Cuınhurlyclt dahilinde, esas mulmvc. 
ıcnames!Dln 4 UncU mnddcslnde yazılı sigorta ncvllcrlndcn yangın, nakli
yat, hnynt ~ kaza sigorto. kıımnlannı lfay:ı mezunlyctinl mübeyyln 5V 
sayılı ruhsatcamc \'erildiği ı!M olunur. 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
143 No. lı tıA.n: 

Kesme ve toz (jekerln toptan ve perakende azııml s:ı.tış fi~·nt'laıı aşağıda 
r,tist.erildlğl şcltlldcı tcsblt edilmiştir. llllaf'nıa sıı.t:ış yapa.nltlr hnltkmda :Mil. 

. il korunma lmnunuruı. göre takibat yapılaca~ flan olunur. (DG2) 
Kesme §eker Toz rıcker 

l{uruı;ı l~Ul"U§ San. 

ll2 91,75 Toptan v~ "çuvalsız .. 
115 !)5 Perakende 

lstaubul Defterdarlığından: · 
Toprak tc\-ZI komlsyonlan lı:in yaptrrııncak (150) ndct portatif karyo. 

fa; 2.2.942 pazar tesi gtlnU saat 15 tc Dc.ftcrdarlıktn mU~clddl komi yonıln 
açık eksiltme ile Uıalc edJlecckUr. Keşif bedeli (1987,50) lira. teminatı (170) 
liradır. Restm ,.c husus! şartnamesi mlllt cmak 4 Uncu kaleminde g_6rUıe. 
blllr. (469) 

-14· 
Puva.ıonuıı ynnıııda pııl<>nlnlnr. 

la sUslcnmifi, ıhtlyar, yUzü buru. 
Ruk Ye herkese yıJn.n gibi menhus 
gözlt.rlylc bakan bir kııdm oturu• 
yordu. 

Puvn.royu da buz gibi b:ık·:;ln· 
riylc ~üzdü.ktcn sonra. bir J\ meri. 
knn nıccmu3srı.1 okumağa daldı. 
Hafiyenin s:ı.f, t:nrafınd:ı orta yn'5h 
el}crjik hir tip otunıyordu. Kar -
~ .• sıııda. <la. otuz yaşınJa kadar fr. 
na giyinnıi15, tu\·afotsiz, acemi ta. 
'rrh bir kadın yru dı. Bu kadının 
kahverengi ı;özleı'in<lc daimi bir 
ı;üzelıık ve beğenilmek ihtiyı.cı 
bulunduğunu Puvaro <:ttk gi.izcl c• 
kuyordu, İhtiyar ka.d~ zn.mnn z:ı -
man ba..5m1 kn>da-arn": yanındaki 

• 

' 1 genç ka.<lıno. kıen emirler veriyor _ 
du: 

1 - Koı·nclya ! Esyn.lnn dıizelt .. 
Geldiğlıniz :>.am:ııı m!izime dikknl 
"'. Kims ye valizi ''erc~:im deme. 
Sakın knJtt kesme aletini unut.· 

1 

:ııını deme. Korncliıı, pencereyi ka 
pat. 

'l'retı yolculuğu ~ok kısa siirdil. 
On d:kika sonm katar Knm:ık ge. 
m siıun )olculaımı beklediği l ılı • 
tıma yak·n hiı· ~ crdo durdu. O ter. 
lar vapuı.ı öııccdcn binmi !erdi. 

Karnak gemi i Papiı us ve ~ -
tus gemilcrlıırlcn dah:ı kü üktil 
.r;sasen diğer gemiler birinci şC'la~ 
IC'ye Ynptlsuı ) olculuklnm ıı~ ııl • 
ıY.ı._ I r. \"olcul~r 'aplll'fh yetlcriııc 
yerle"mi ıle'.'di. Fakat gemi tnmr.· 
wcn doldu~u için birçok J of,..nlnr 
yııkaıı gı.iveıtcdeki Jwmıı.ıalnrd'I. 
kendilerim• hiı er yer bulahılmı':leı 
aı. Biıtoklarc da ctrofı camlarla 
C\;Vrili, !\il uchrin1 mükemıncleıı 
&eyrcdebııen büvük salond·1 otur. 
mıı~larch. Alt guvel'lt:>de bir cig:ı_ 
t"' salonu \'c Uçiincü güvertede de 
hlr Yemek ~:ılonu vardı. 

Bngajlnn kJlJtl<ırosın.ı yerleştir. 

1 
lstanbul Levazım "\mirliğinden verilen askeri 

kıtaatı ilanları -Aşağld:ı. yo.zılı dört kalcın tıımlr ı:ı 5.2.042 perşembe ı;ünQ bl.zatannıiS 
ı;ôstt>rilen tıantlctd" pazımıkh ihale cdılcccltlc:rdir. Bunların l\"§1! cvr&J' 
ile şartnnmcleri lıer0rfuı lcomts.}oudıı ı:;örtılcbilir. İsteklilerin belli gün.<' 
ııaı.ıtlerclc Fındıklıd:ı. .r.atınalm.ı. homfsyonuna ı;elmcıcri. (10l56.(!3S) 

Y ııpfüı.cık i.,.iıı Mub. 13, Kati Tc. Pazarlılt Z84l'l&Jl1 
D"\ i L, ]{. L, 1\:. Saat da~ 
Otopark maızeme de. 

posu çatı Lllniri 2250.60 337.81) 
1'35.42 1·~.kışlıı. mut.!ak tnmlr:ıtı 1236.36 

Kavak alctorma ıınb:ırı 
ço.tı ve a.ltt.arılmnsı 

Yed k subayd:ı yapı. 

ıac:ık tamirat 

437, o 75.67 

44t0.37 GiZ.05 

.ır·~· 

lO 
l0.30 

lt 

11,3() 

A~gıd.ı. yazılı mcvı:ı.ddın pazarlıltla cl'8lltmclcri lS.2 942 cuma gilJSll 
btzal:ırmda yazılı mıntıcrde ll'mdıklıda satmalnıa komlsyo:ıunda yapuacal'
tır. 'rallplC'ıin kati temlnntlanlc belli vakitte komisyona s<'lmcıert. 

Cinsi 

7..cytin tanesi 
Zeytinyağı 

Sabun 

:Miktarı Tut.arı 

kilo Ura 
1000 550 

J o 000 10.850 
20,000 13.000 

Teminatı 

ura 
82.50 

1627 5G 
1950 

• 4. 

(1922.~43) 

llıa.ıe saati 

10.30 
11 

11.80 

Pazarlkla 20 ton sadcy~ satm tı.Iıımcaktır. Evaat ve haws! prt.ı.ıs 
l<oıııisyonda görülebilir. Beher kll05Unun muhammen bedeli 175 kufuttur· 
lbn.lca1 i.2.942 çarşa.mba gU.nU saat. 10 ela yapılacaktır. Tallplertn kati teınL 
ııathı1lc HıırbJycde Yedek subay okulwıd:ı komisyona. mUracaallan. 

(1925..856) 
Pnzarııkla. bcıı ton benz.iıı alınac:ı.kt.lr, H usust şartlar komuıyonda görli

lcblllr. İhalcsı 2.2.9-*2 p:ızartcsJ gUnU gant 11 de yapılacaktır, taliplerti:ı Hat• 
lılycdc Ycdcl: :rubay okulundn komLsyona mUracanUan (1930.868) 

lf , •• 

Pazarlıkla on bin liralık pamuk yağı satm alınacaktır. Husua! prttat' 
\"C nümunes1 komisyonda gHrillebilir. Beher hilosunun muhammen bedeli 91 
l•u~tur. İhalesi 2.2.942 pazar tesi günU saat 15 te y:ı.pılııcaktrr. KaU tenU· 
natı 1500 liradır. Taliplerin Harbiyede yedek s ubay okulunda koml.1yon11 
mUmcaa.Uan. (19 48.912) 

:~ «· • 
Pazarlıklı'. (1500) çift l~Uk çizme altnacaktır. liusus't şarUar ~ 

yonclıı. görUlcbilir, talipleriu getlrecclder1 numune ve teklif edecek.teri f!Y$t 
Uzerindcn paznrlr&'l yapılacaktır. İhaleSi 3.2,942 salı gUnU saat 10 da yapı. 
ıo.caktır. Tn.llplerl.n tekli! edecekleri fiy:ıt Uzcrindcn katı teminatıanıc Ha.1· 
lılycd" Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. ( 1952.916) 

:ı~ «· • 
Ka.palı uırfia thalcı:ıl iUm olunan bin ton nohuda talip çık.m.ad.rğmıtlıı 

•j 111 ınıktar nohut })azarlJğ:ı ltonmuııtur. E\'s:ıf \ 'C husu.si şaı-Ua:n k omi!· 
yund.ı. görül bilir, beher kilosunun muhammen bedeli 21 lruru§tur. llıaıesl 
u.2.0~2 pcı·şcmbc gUnU saat 11 de yn.pılacakUr. Taliplerin temlnaUarilt 
h .. rblycdc Ycc'lek subay oltulun<lıı. komisyona münıcanUıın. (19•0.004) . .y. ot:- • 

Pazarlıkta 10 ton sadcy~r satın nlmacaktır. Evsa.r ve hususi şartt:J.1'1 

l;:omiıı;,•onda görUlebilir. 'l'ıı.llplerl.nc beşer tonluk partiler halinde da.hi fha}S 
yapılacaktır. Bchl'.'r >ilv. unun muhammen bcdell 175 lmnıştul". İhale& 5.~ 
O 12 perşembe gtlnil ~.lnl 11. tc ynpılac:ılttır. Ta!lplcrin tcminntıarilc H a.rb{yt 
d~ Ycdcksubay oJ..ulund:ı l<omlsyonıı müraca.atıo.rı. •(1942.906) 

* «" ~ 

40 :.on .;abun ılc 75 toıı keçi boynuzu almac:ıktır. l'azarlıklıı. ekslltm6' 
11.Z.04'.! ç;arş:ımba günil saat 10 da Topknpı .Maltepe.sindeki nskerl ea~ 
nıo. homi: yonunda ya.pılac:ıktır. Tollplerin !tali temlnaltıu-llc beni n kttµ' 
iwmlf'lOna. imi'.'! rı, (lf>62.f•4'1) 

!'-. Ul4::! o~ ıtiroren hcı ltn!t.anın !::ar amba günleri Edirnckapı at ~· 
c.cırında 'a cumartesi ı;ilnlcıi de E:ı.lt •rl•öy\inde Çilrilk lıayı.-anı.ır satılacaİ• • 
tn. Arttırmaya t;lrccckl,.,ri!l telli t'\inl~rdc ve m:ıhallcrdekt satı§ l\om~O· 

:ıt'3rr. ( l!JG4.üt6) 

ı:. .o•cnı maıha akuplcı bir n.dct paralel tor.na. tc::g.UU ile Mruı marka b1't 
o.ı. ftl..l'.C nuıitiııesi ve ATI-' marlm bir ndct Unlvcrsaı to.kım taşlama teı· 
ı:: hı &.2.942 satı g\\nli. Fjat 4 tc p:ızıırhkla ı:ıatın n.lmncakıardır, Hcpıı~ 
ımıhıımmc-n b 1eli 16459 lir:ı olup kıı.li, teminatı 2467 lira 50 lruNilur. ş;.rt 
na 1cı<ı tı r;:lin ltonı. yondu. sörl!lelfülr. lı:ıtcklılerf:ı beli! gün ' 'C e:!atto Fı:IS• 
<111·11 ı . ı n ımıı l>omisyon n:ı gdmrlt >1. (l96GJllS) 

= 1 

r_;iJ~t .. n o.na Puvmo h.ıı.ekct lı:ı • - C mm, kcudinizl görilnUNet' 
z;rl•kı u nı yrctmck ırın guv r- ~ npt.ı ına} rn. 
t eye " ka :-'lk gih·ertedc .demiı :ere ı - /1 n mösyö bilsen ı ! Annestıl 
CC\ • dura.· ra:ı•m:u:cl ı:.o~'iu O· C:i "cr r nelerle kıyas ettiğim Q ~ 
•crbumun l nma. !!.itti vr: rnn neler hls:iediyorum!.. Ans.Jl' ~ 

Jı-tc Nulıiyc c'foi!:ıu ~ola ckı· • 11 \'.'Üı1yn.da l:c,'ldi arzuları d~:ıi' 
} oııız m:ıtm zcl. N'"<:J1• memnun d • Iıicbir ljey yoktur. DÖyJe .kÇl, ' 
mus mız : L ı • nı 1;h h::ı.ta edlyorunı de~'il .rıll 

1I · ı Pı • . 1 " • 8':1 
De ı. G:nc· kız deı in <lc\in irini crgu ıvnro cuy c uıaıı 

cckti: 'rıla,ıl1!lı.}:nn bir hareket yaptı : n 

J- ' t] r n k _. - • . N 1 c n bana o.çılmıyorsunpı ·' 
- . e • c.c ı. oı ,,., '"'' ıtırc. 1 d" B ·-ı 'b' b' k k ·-<IL! ccgi·r hi rlbornM ac ı. en Fı~ n 6"1 ı ı.rço ı .. r.-J 
• • • • • · 1 lerın itiı ııflarmı dinledim. Eğef' 
\. 1\ n :;en:" bır lı ... ıd•ct :;aı. ı ı:~n·ı nçılmaıuzn. lelıinize sizi ;n1lt 

tı. : ehrı ı vaı.ı. ı ve lrnı'kunc· bir t 1 kı:ıvıı turaealt bir fşnret 'bulu ' 
halı ., .rir. tı, tarnfta C'tplak ka - ~ors:ı11.ız lıiç torC<"ldtit etme~iı:'· 
:;.alık! r "U' ıı. hdnr iniyordu. 1 Ben sörliyt:ceğinlz lıcr 8C:Yi di;1li' 
'='1ll rl l b:ıt i.id l 1 O<ı, SU]a 1 Ill kahaı - ~ cblliriın. - 1 

~la-!i ıc • Kı~.'Tlı~ birkıı; ev. aııh.ı IIcıgill Puvııro ııebre bir ;e'' 
loı;;:- ı .klnbe • ;;öıc rarpıyord 1. fırlal'J'Otmu.s gibi yapanık: 
Mcla.'lk<1 lık lı::ıtt ~ mc•."ınn 1 lr men - 1 te artık bitU 
z. m. dı b•ı Dedi~ Romli ;:,1.lzcİ yanr.kıarı:ı1• 

Roı: .li: cfa. cukurlar ~ılarnk !!fildü: • 
- Hu memleket beni ti.rnitsizli· - N'0 fevkalade adamsınız s·ı 

fc ve kötülüğe sürüklilyor. Bu möıJyö Pııv~ro .. 
rnemlckrt insanın kanmda kaynı • I•'akat ı;enç kt7.ıtı bu )arım tc • 
y:m lıütün kötü hısivaklıırı alev• bcssümü Ç!l.buk söndü. Bakrr:ıtar 
lC'n<Ilriyor. Hny:ıt o k~rl-ır hrık~l7.. .ı;ertlesti, blltun Ainirleı i gerildi•) 
hkl:ı.rla dolu ki... .(Jıeı•11m ı var 


