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ecek bi sulhu kabul etmiyeceğini bildirecek 
..!: . ....ı---------~ 

~:~ımanya taTafından Britanya 
adalari · filen işgal edilmedihce 
lngiltere teslim olmıyacahtır İ ,, 
F U
" H ı Tokyo, 21 (A.A.) - Asabi Şimbun gazetesi 

R E R ' ı N "Banş teklifi,, başlığı altında yıudığı başmakalede j 
İngilterenin dövüşmeğe devam edeceği hakkındaki ·I 
beyanatına inandığını söylüyor ve şöyle devam edi-

N U T K U yor: "Almanya için İngilteremn BTitanya adalan ... 
fiilen işgal edilmeden teslim olacağına inanmak 
m\iııkfildür. Ingiltereyi teslim olmağa ve dünyada 

yazan: N. A. KUçlika Yeni bir nizam tesisine iştirake mecbur etmek için 
--~.....;.;.;;.;:..:.:...:;:::.:!~~- Almanyanın takib etmesi Jbımgelen en kısa yol In-
Günlerdenberi Führerin giliz müdafaasını kırmak ve Büyük Britanyayı iş-

~ eheınıniyeti lıai% bir nutuk gal etmektir.,, :a edeceğini bekliyorduk, Bu 

;::~=::~y!!€iın~ Bitaraf bir müşahid: "Al-
tir. Henüz murassaı. metni . .. ------------------

• 

Milli. Şef 
BugUn öl)leden sonra 
şehrimize teşrifleri 

bekleniyor 

' 

Mıli Şcl lsınet İnönü dün 
Savaroua yatile yaptıkları İz
mit g<mnlıııını mütealub Ya
Jovaya dönerek kaplıcalarda 

istırabat etnıışlerdfr. Milli 
Şef lı:mıtte bulunduğu esnada 
Savarona yatında hınit Vali
si, komutan, belediye reisi' 
ve H:ılk Partisi reisıni kabul 
etmıştir. Heyet Milli Şefe tz
mitJilerin tazim ve bağlılığı
nı ifade etıru§tir. Milli Şef, 
ayrıca Kılgıd Fabrikam Mü
durıi Mehme<l Aliden yeni ya
pılan fabrikalar hakkında iza
hat almı~lar ve fabrika plfuı
ları üzerinde tedkikat yap
mışlaı dır. 

Milli Şei İl!lllet Inöııüniin 
aileJeri erkıl.nile bugün ôğle
den sonı·a şehl'imizi tPşnfleri 
beklenınektedit. 

Harbe şiddetle . 
devam! , 

• 

İngiltere kendisinin dikte ede-
ceği bir bar1ş tesis edinceye 
kadar harbedeceğini söylüyor 

Lon<lra, 21 (A.A.) - "Reu
teı·,, : Hıtlerin nutku hakkın -
da tefsiratta bulunan pazar ga
zeteleı·i Alman şansöliyesinin 

barış teklıfini ıttifakla reddet
mekte ve lngıltcrenin Berlin ta
rafınıian ileğıl kendısi tarafın

dan dıktc edılen şartlar dahılin
dc hır baı HJ teessüs edinciye 
kadar mılrndeleyc devam etme
ui ıcab e<le"eğıni bildırıneHe -
dirler. ·- · 

Almanların üzerinde basıl etti
ği tesiri izaleye matuf görün • 
mektedir. Bu hücumlar Alman
lara henüz harbin kazanılmış •'' 
madığını hatırlatmaktadır. 

Bize ciddi bir barış tel<lıfi 
yapılmış olsaydı, şartları bilrlı -
rilmek icab ederdi. Nutukta tıu
nun yenne sadece tcb<bdlcr ''ar 
dır. Almanya mağlfıb olm:i.Z di" 
yor. 

?emediğüniz nı go-
' Yad. nutkun dikkati en • 

b~~!E:e=~:fE manya ınglltarede sürp-
:::.~'.§::~~~1ri z le r le karşılanmauv a 

Akde~lzde 
Kalan 

Olıs<'ı'V('J v,a;Rtesınıle Garvin 
diyor ki; Halıikattf Hıtlenn 

nutku hu ı,..rış kklıfi d,~J. ıle
ridc gôrul<:< el< delış<'tkri e\' -
vt>lden haldı gostenıwye matuf 
hir teşelıbu<tur. 

(~hın·t:hiH'c haJ.ı:aretiı•r r-;a.vu
ruyOJ. lnr ıl•z ııHllehni lngllı~ 
mılleündPn ayırma~n all'ı cır. 

lngiltere de Almany:ı.nın mali 
liıb edılmezlığine tecrıibdcrııK' 
d~yanaralr inanmıyanlar içın ha 
kikaten mağliıb edilmez şey in 
giliz ordusu, İngiliz donr~ım. • 
ve lngıliz hava l<uvvetl!'PJdır. 

Mnhafazalıfır orbruıı Rr·:. • 
ncid' News yazıyoı: lnı;ılız mıl 
itti Hitlenn nutkuna Df ''"~~ 

ıı,.,... b "'" Pg;cr 
-,, aşlaına2.dan evvel nlütok- --------------------
ra~~ ~endisinin me~ru ·fıkir • • 

~~~=~~~~;:~~~: hazırlanmalıdır ! ., dıyor 
YOOeğinı söylemiştir. Venıay 
nıuhaedesınin hakikafen bir---------------------

az dar bir WıniyetJe çer _ Londra, 21 (.A.A.) - !Reuter] fııviçrede çıkan 
~dvelenen umumi hallan için _ Basler Naclınchtcn gazctesının Londra muhabiri İn-

e, Avrupanın · 
yat kudretini haiz en zıyad~ ha- gilterenin bir Alman taarruzuna karşı nasıl hazır -
milletinin uzun ~'.::k 1ılen bır lanmış olduğuna dair bitaraf bir müşahidin intı batnı 
se<n . ~an ar hap- . 

1 enııyeceği tabii idi Fak t şu suretJe hulasa etmektedır: 

:ı:::~r~::~v ~ ~~~azd:n "İngilterede bugün de daima olduğu gıbi tam 
nıiyle takdir :!' . rlizler tama- bir sükün ve nihai zafere tam itimad hüküm sür-
nin b ·ıa mı, er, muahede- kted' f ·ı·zı oo· 1 b' · k · h k ag rını giltik~c me ır. ngı ı er y e ır taarruzun ım anı a -
rek ' gevşete -
il . son zamanlartla Alınan mil- kında bayalat.a kapılmıyorlar. lngiliz hallnnın sinir-

mkışafına ın . b. . . -
bırakın anı ıç bır şey len propagandaya karı;ı kayda deger bir surette mu-

Tarib~ş':<b. . 1 kavemet etmekte ve radyo ile ncşı edilen tedhiş edi-
iliraf etmek 1~~ti h~nda I ci tehdidleri dinliyenler bunları bir hikaye dinler gi

rebe ilan edıldiğı ~:· muba-1 bi karııılıyor ve gülüyorlar. Düşman haP.ikaten bu 
muahedesinden ortada'h;'ersab.Y memleketi istilaya teşebbüs ettiği takdirde, nahoş 
ı;ey kaim ç ır .. . 
dü anuııtı. Harbe tekad _ surprızlerle kar§ılaşacaı;.1 muhakl'.ak sıııette söyle-

m eden gunıe . .. b' 1. NE ZAMAN? tutarsak n goz onünde ne ı ır. ,. T A A R R U Z 
li •her gun yenı bır talep ========================================= 
stesı ıle ortaya <:ıkan Alrıı tUn bu anlaııma ve yaklaşmalar ç 11 • ı • H • t 1 b 

y~'.lln .. ne istediğini ani : ancak Alman fonnıilıi içinde o ,. ç 1 1 n 1 e r e c e v a 1 
lllumkun değıldır. Münihte a;:' mümkün olabilecektir. Bugün i
rarıa.~tırılan esaslar ını 

1 
a - çin s.~mimi oldugunu tahmın 

hen Üz .. • za arın . • . . . 
murekkebi kunımad ettigımız bu noklaı nazarın ge-

NEVYORK 21 !HUSt::Sl) - Un;t<..:l PTt-"'· mubal:ıirirıiıı Lrn -
dradan \"Cldiği ınaliımata göre 1ııgı1..z B;.•veı;ılı \'orçil ~aıı ruııii 
Avam Kamanc~ında Hitlerin son sulh tel<lıfıne tevab verec.eh ve lıı ~erbaJ, değ~tirildi. Bu nıanza~ l~~k içi~ ne kadar cmmyet ve-

arşıı;ında soyleınek liızımdı k" rıcı oldugu hakkında kınıse bir gıltcrenın noktai n:ızarını anlata.aktır. 1 
asla · tik r ı, 
port·ıks rar an.etmiyeıı Nazi 

1 
' a~ıııda deği'l!Q · 

rarJa varılın k . ıyen, ıs -
ta A a llltenilen tek nolt 

g .: vrupayı Nazi 2.ibmyetine 
orc Yemden tanzim 

li idi A etmek eme-
\>a sı ~lr~rupanın bu büyük da
te'" ıııdan ı><e her iki fikri 

uı edr·cek ff · 
sı kahı. 1 uşturL'lr bulunm3-
ki mW: 0 madıtındon dolayııJır 

arcbe çıkb R .. 
nut.kund · ız Führerin 
rahatle :rt bu hakikatlerin sa-

aya atılması. d . 
yade siyasi . n an zı-
• Uılı:t:ik!er •ıapıld 
gıru görmekte · · ı • 

YlL. Nutku b' göre en sanıiıni . . n ıze 

İn . Ciheti, Alınan • 
Yanın, gıltcre ile anı . 
ttmesi noktasıdır. ~'ılt~s
rargfıhı henüz daha a: 
k~rulıı:ken lngilizler ve Y~~'. 
~~~':n ve İngiliz kudret ve tek
r;;~ru tasdık eden Bitler, daima 
ngılizlerle dost gcçinmq;e ça • 

~ljlllış ve İngilızlere yaklaşmak 
ıstemiştir. Bugün ayni nokta 
tekrar ediliyor; bir şartla l<i, bü 

şey söyliyemez. Yalnız denizl<>r -
le adasında bırakılmak isteni -
len İn::'iltcrcyi AYnıpadaki ro • 
!ünden ayırmak ve uzaklaştır -
mak, ılaha ilk merhalede, İngil 
tereyi dünya roliliJ.on~ı iı;indc 

iltinci sınıfa indirmek demek -
tir. Bundan sonr:ıdır ki, Alman· 
ya, İngiltere hakınd:ıki hakiki fı 
kir ve emellerini ortaya atacak· 
tır. Bu kadar basit, tek meçlıul
lü bir muadeleyi halletmek İn
giliz diploma•isi için biç şüp -
hesiz gayet kolaydır. 

Londra malıfcllcrıne göre, Çörçıl, c·enbında, HıUer tarnJırulan 
değil, 1n;;:ltere t.'.ır:lfıııdan dikte E<l.leu.k bı: rnlhun kabul etiık
cebrini beyan edet~klır. 

Sovgeller Romangaga bir 
nota vererek halk h.fıkumef i 

kurıılnıasınz islenıişler 1 

NEVl"ORI\, 21 - Son dııhlkadad IJ.>tl<n~ten ~•bğm,.,, t•:1 ~•·h ruf 1 
ta Sov~et hllluimetinin Romanya hiikfundiııe '"' noUı ncJ;f:l tııl· 
dirilınekU>dir. So\~et Ru,~a bu noıasm • Rwı«·n lıtil<wı.flitı -
den Bükret<t<> bir halk hii.kfuııefüıin kurtılma.-ını fal<•b ı•fIDfo 1Hlir. 
Sovyetlerin bö)'le hir t. lepte lıul111ı:mai;lr1 ,.oo 1.:una.TI<liin l>•,nw.ıı

yarun Fa.şi~t devletlnlr olan ~ılu U>~riki m .... :aı.«inü1>0 ileri r• ltli~) 
ta.bnıin Nlilmeldeılir. 

Nutkun vesikalara temas e
den cclıctine gelince: Bu basit 
'.liı· batiblik propagandasından 
başka biı şey dcğildır. Müttefik- ==N=OO'=:=B=u=h=abe=r=i=t=e=~=i<l=N=l<'=r=dl='i:.=·«>=r=ın=aliı=-,,m=~"'"~=-"al=ı-=n~~='U='',,,:uş=ti~•·== 
ler zaferi kazanmak irin elbette gun· geıı·p tc mı·hver d"vl"tlen· - ·ı k '·abu! et-:--- - -ıl-' , , ı e ıyas ,. mıye~elı erc 
bir takım tedbirler ittihaz ede- nin dünyayı ateşe tutuşturmak cede hafif ve inRaı'İ kalır. 
celdcrdi. Bunun için genel kur • ve bir çok hür ve serbest millet Fiihrer nutkund:ı Tıirlıiyc<lcn 
mayların bın bir çeşid yalanlan !erin istiklallerini yok etmek i· babsetmeı,';'i de ilımal etmemi~ 
olmak lAzım -ı;~ B · · f · kurduk! ı•- 1 1 k' · " kalful . _ . .,~ · u ışın ev- çın, arı p illllar e e ge- ancak Tür ıyeyı deınokrıı.tla.r 
• ehgının neresinde oldu - çecek olsa, emin olalım ki, de- nam ve hesabına hareket etlen 
gunu anlamak biraz gitçtür. Bir mokrasilerin p!Warı onlarınki bir illet şeklinde ifaıle ~tmff< is-

"fıep~e •
1 
~ l""f "'"' ~t'llllı"ıııtdıılNe nıuha ıf lnd·ıil' 

1 r .... il;) il ' "Uıın / '""''"'- Jrn.b11 beşer ı;uyretıne l f .,.... llil;ıann ·~'i"<r ·- -· .. . 
"aaibi ve lıak-1 ı:osZEcy-O. .llıd~T }ııını,.et ve ı~-

A1ı.U<·1ıızdt- kard.n 'j11t:!Dh, 'J"I. a.ftı .:rVın-c•ı bI.ı..n·pl..'Jındcn rni1~~ İ 

ınizden Mı·teden ııchruıuzdeki a- liıb olmu,~ hır millet gıbi tdak
liikadallar;ı malumat gelmiş- kiy• yelknıyor Bu sahte ban~ 
tir. Geırıı ~ımentv yüklü olduğıı tıı.arruzımıın b:L~tı.m a«:t['lya pı
haldı- ..,.~ ı~ gıindrnhcrl Sicilya y< .. ;ı lıa~fam:ıl' u..ı'ı> ı.nn ha.ıh 

ada..1..ıncla h'>ni.ı·o! Nljhııt::k i4).n 1..n ... -'\JTı..ızuı..un Jne-t:suli '·tıodPn ka 
lielıl~nıd l•·rlır. v~ııurıııı kön?Ü - <,ıımııı.~1J1. 

rii bıtırıı~ oldıığmıdan ltalyıı. Sımıla) Tımc·• ga1.eh "i yazı

da.n 1emııı ~·'•lınt>k ı,•n 1t>ııebhütı yor: llıtkrm nutku bılha8>.a a~
ler yarıh·ıı~ııı" Demır ~ılı>birıın hilı ı~tiJılı1kP mah"11s ve müte
şılına~t;ı<lH. madl 1nt;'1i:. lınv:ı hü<urr,J:ırının 1 

lif < lof"lr, tııliyor. ): ütıştınıı 
ile fethc·dilmiy<'<'cğiz. Bızi vııı.rJ 
söz.lcrk teShir cttikkn ı;onnı 
Ru~yaya, Aınerılrnya, huliı.a 
·olıı Ir'tite.;,rnzırı tahaklruırıuııt 

kapıyacak her millet ve ı~enı· 
lı·l«·tl" saldır~cak <•h.n rlıktat<·r· 

lt·rlr:: i:ıirlık <•!rıııyacapz. Miıtc • 
arnz.n 1<'bdidin" h111H mul<a · 
vcırıdc, bıitıin Avrupayı onun 
e~Il"'tir·den Hurta.rm.- ı:a a:;ınt t
tik Bu dava,ıa sonı;na k:•d.ır 
h~ turlü ımtıhal"• Fc·batle J:•"''' 
J (·( t:ğı~ 

Ticaret Vekilinin 
gazetecilere beyaııatı 

Almanya ile ticaret anlaşması - Türk-Sovyettiçareti -Akdeniz 
ve Bası a yoliyle ticartl - Finans murakabe işleri 

DUn }:.ıdı;ıh 'JChrıttıi:t"A:. gelerek ll::trıcJ Tu·ar(·1icui . 1 taka~. del yarı~ ;-::bilir AJ .. kcııla~ • 
alışaın fr~··aı J\ııl..nmyn tlöııen "Ball<:uılaıfa ve ıi•C'ıh·zi Av- lruın foalı\'~l "etme': fa)ılıılı 

1 - < 
T1C"aıt 1 \'•·J. ılJ Na.z1ni Topt.;uvğJu J'U}Ja i1~· th~; t1tnre1nni:ı rıormal olur. 
~tclmrnı: .. ılı 1''1>.l hU"'tı•oi i~leıilc bıı şclıı!ıle tl<·varıı drndıtedir. ·~kınd:ı "lı.v2k},1d: n mı hım 
lılttl:uı otrı11J~Jn: dıt. V t-1' ıl Lu Bıı ı•u.:ıııh·Jc-pt J"rin iJıtid:'li nt.1.d- Trl.d~t~rt.ia J.: i..l.~~ıı ,.e cf:;Joz ı:.tJ.. 
aı·;_,,la h••ruli•Jtll g<.'ı~·ı•ıı gazt>teı·j- nt· 1lıtiyu.çlar1 P"kdenız.ir. l:ugüe- rnC;sıni ün1jd t·t1nektcyiz. 
)eıt: a~.1rıtia).j ı,..·y:.11ıat1 verıul~- ku V:li.ıyetı <lulayısi)ı: b1zden te-

Malta)~a y'4pı1an 
yeı1i hücumla 

1.1r ~ daı·t!· t·dıhuc tnl·t·bıınyE.·tJnUedir. 

··- F..ıl'.ı lıU''.U~l. i~h l ıuıi gür (ı•~re1 ıpl ıdai madde ve gerek 
tııeı~ 1J;t it lıtı .. ~ıbah f.t>ldırn. A1ı- r•da ırı;ıdıl<ll ri jştih<.:Hl.itımızla 

~·anı tı+·ı!dt'. J\nkaray.ı. don~c -

tt·lnl' tır r. f'ud1f4 ·rııııt t elletin~ 

fhtr ,. .• ,,]. aları.laıı ıla aııl:ı~ıla

t .ı~ ':....'"J< 'rıiıt..iy<' J..:'-·rı·h ıoüt
iı .t: ı,ıı• .d1ıf;ık ırııı .. }u·t1t>1i ya· 
ı·:ı ].,n :•ı .;. '11111.~ 1ur t•ır r.;, .. 
rrınr. t·U 'J<1. .... 1yl'te dij!1rnfl11ü,:lir. 

Tufr ı·nlı1ıJ,.,sı wu'llwılcr.in :he::ı 
f1lSJlı ;u"lt·tlJt.) vt< ıtıf fı ı H.,.;nrfc 

l«nrlı ı•tıı.l.dıııi V(· t..ı•ıııli goru-
...rH ıl:ıhıın rn.uhnfa.z:ı ctnü -

th' F;ıl•u nı:uı"lı ıl~ ltıılyaya 
ilanı h:ıı p nı<•o-:.t•fe .. ant1C1 'J'ürlti • 
JEHİ1 fl.ldı~"'j v:-ı..Ziyt't rnudtlea.sı -
nm ~n 1u\v~tli bır tltlılııl•r. Tiır 
kiyc·n n rlt l:ıhahkuk E-<l""'k ıde
~.ller., ı~·:ı•n..ıı .. ıld lllf'ılt>niyet 

dunya~ınılrı oynıyarn~ı bir rolü 
vardır ve IJunun ıçin de onun 
daıma nıiı<:f.:ıkil ve miHl bir po
lıtika sahıbi olduğunu bu vesile 
ile de tP-ltı'ar edelim. 

N. A. Ktl(~UKA 

ı<:ılışmda cndı~c edılecck hirbir I 
~+·y yP1<1 ur. 

. ' 
Alıo&.ı )" ıl<' tıt·ard nııl~mas. 

Ahn;111y;~ ıle tıcrır(-t anla~ro~ .. 
~:ı tuı.L.ırdır. 1: ttı.nlıuk]:ı bulun<Ul 

:ı.Jalta 22 ıA.A.) _ R<utcr: 
.1aJt .. v.ı dıln Iİl' hav .• hill ıı 

mu yaı~Ju" ur. Fakat r•ıl. 
b<,rr.balnr ı:.,~ .. r \'C za) "''t • ' 
n1~m1 ştı?·. T.:-ı~·~ J..rc dafı t. ı· ..ır 

AlıuaTl hliyuh ( lti Fon J-cırPniıı yaların' ulf -ıle bır d .~ 
iı1,•l1nu~.tlt·;t {"'tar~:..rrııı:ı vc·_va t • • tuı· " - J~ yare:~.' \lfDl2.t· Jü~ru~n · 

rt 1 it.. ınl•t guın, Anknı aya • vde- u1~l~ hır c)uşman tü.~ y,1rC"81 

1 irıden t'Or.ı..r:t t-ırıJr~ş.rıa iırlZ.l ccJj- nin dr bir İngihz t:ı.yyarE- .. ı t-a 
lec·r klır . ı afındr.n t;,hrib e<lildiği nıu 

Aııl:tş111a E-~~l~}arına f'OJ'<' şı-1 hakl•uJ..t.ır. 
nll ntlıft·ı· rnalıerne.(;,ı i!"' Si~111er B ) 
haı.J.:ı ;,Jt fatırıha lesi• .• tl.~rı a- a tık dev!etle

Sovyet
lere iltihakı 

lıı,::r~ı kt1r. . . . 1 • • 
SM'Yl t h u6y:ı ıl~ ycıu bır ti- rı n 1 n 

rard :ınl .c,nıa sı yoktur. 
F:VVf,k·c J<uvf'cri ve Na -
zıJJı kombmalarını in'lll etmiş o
l:uı J, u~larırı t::ılı:;ıt lıru·şılıgı ola-1 
ral< 570 lıııı !ıraya mıık:ıbil l<cn-1 
d:lerı'!e1 y:ıpagı venk.-ccktır. Bun 1 
daH bı.."kr. hiı mliz.ılPre yok .1 
tuı. 

Finlii.ndiyaı.lan kiığHI geti'r -
mek marukiiııdiır. Bunun için 

Mu koY:ı, 2 (A.A.) 
bıldırıyor: 

Mo"kova siyasi mahfellrıin 
de intizar edildiğine göre yük 
sek S ''Y«llc Şüraşı, 3 J3:ılt 
devldit'in ilhakı hakkında bi 
karar ittihaz c·tnıek iizerc yııkı 
ela ; tim:ıa davet ~dilece.ktir. 
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Sa.rl : ~ HAI:İliAT 
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Ad • e .ta~in, ~erfi,~Manifat~ra Oş- H~D~ ırıı®I PeştBelçimiz 
.. ,, , ~~!,,_ I~~~,~~:._~·- yası lısteye dlöyı0ır? Ruşen Eşraf 

;dl/s~~;,.;,:n", .:~~~~~~ sorgurahirpoArtz~rü·ı _ AObrhdan~~:;:..u;~:ceı:d:er:_i göre sat11acak Elektriksizli e dün n d i 
t Bu nr~ ,. ·ıe bir tok hakinı- , ....,.,.., !:I 
~:,.!. ·~d ".r·~:~:::ır~y~~ ~ ~~':~~= .... öz~~'.1:~ Halk m~:tura işin- Şikayet adi i r 1 Peşte clçi;;;i·; nuş~n r:ref 1 
,;.ırır Y •.ren a.cfu;ecileriınizin kizmci derece Ankara cıulh b.i'ıkimli- de 'hti"kA d k Çapada 27 Çelebi St>kağmdaı dün Macaristantl:m r,ehrimize 

ı !er~ en e rediyoruz: ğine terfian 0 yer sulh ııakimi Necati ı ar an ya a- 34 nuınarad oturan karilerin!iz-1 gt-lmiştir. Elçimiz tstanbulda 
00 !İl"'.l ile tayin edilenler Ar:ıs, >ekizlnei dere<e Karacabey ce- sını kurtarıyor bır müddet istirahat edecektır. ' 

Yeni Sabah 
H!TLERİN NUTKU: Il 

IIİFJ,ERİN SULHU 

Ç•n k 'ı:ıne Ç:ınokkale za lı.lkimlij;ıne terfian o yer cez;ı h~-ı den Emın bize gönclcrdlği bir --•11•--
,n,;ı reis! Hakkı ö· n, d5rdünru derece itimi Esot Dot,u sekizirıcl elence MI- Manifatura perakendecileri - mektubda diyor ki: Ticar.at ve M<>aı·if 

, Ordu rculi ne terfian o yer reı.ı lh ceza hlldmllline terfian o yer nin ellerinde bulunan mallara "- Semtimiz, se Ierd ti'i .... -

Hüseyin Cab.id Yalçın, diln 
başladı,;ı Hitlerin nutku ve sulh 
teklifi llzerind ki etüdüne bu -
gün de duam etmckteWr. Mu-
harrir, Bitlerin istediği sulhiin 
blitün dünyayı Alınan hiikimi
yeti altına koyacak şartlara rı
za gösterilmesinden ibaretse 
buna "boyunduruk., demek ıa

Z!ıngeleceğini söylemekte, Hit
lerhı dünyayı İngiltereyle pay
laşmak tasavvurunda olduğu -
nıı, lıalbııki İngiltercnin demok 
rat ruhunun bunu kabule mü
said olmadığını, çünkü kendi 
milli beka ve emniyetini . bu 

li. 
ıir 

• 1 

y,1 

.;ı 

n 

C.evdet Ş noglı;, dorduncü derece ceza Mkiıni Kemal Törel, sekizincı aid vermeğe mecbur oldukları lstanbulun en karanlık yeridir. Vekilleri dün Anka· 
E .ı<<i•hir hı,, u .. haltimligine terfian derece İzmir sulh hAlcimliğine tcriion 
0 Y"" hu! · k II;>yredJin Var- 0 yer sulh hAklml SaWuıddin Baş _ beyannamelerin müddeti bit - , Bu yüzden senelerdeııben ı..:tı-
do . kan, kizinci derece temyiz mah _ mişlir. Fiyat mürakabe komis- rab çekmekteyiz. Zaman za.mao1 

80 l!r:ı ift• tayin edilf'lller kemesi rnporlörlüiüne terfian tem - yonu şimdiye kadar verilen be- belediyenin birçok tenvir pro.,.. 
~ ı ı ~ -ırı:- ı.ıne S•lihli reisi yiz mahkemesi raportörü Nefise Yü- yannameleri tasnif ederek top _ ramlan yaparak tatbik ettiği

S•rvct ""an, Ko ya rriıddommumili - cekok, sekizinci derece Siverek ceza tancı ve perakendecılerin ellerin ni ( !) okuyor vey::.hud da işiU-
ne N•r m ddeı·wnwn•'" Edib b.Ak.iruligine terfian ° yer cer.a. hlk..i- d k B 1 d t· · ~ - e ı· m-eud stoklan mikdarı yoruz. un ar arasın a sım, ıını mı Sılkı CebeııoJ', ıeldzUıcl derece w n -

..ı. e dereee lslanbul t b't ed ·kt. B .. d zın" '"~;"; g~ .ı. "''•A n•aı'b 0-Adap:wırı sulh hAltimliCine terfian nı es ı ece ır. ugun en ~ VHliCA "'"'v -

nl ne t: y· r"1 crr.esi rapor-
' !er Jen Ah l'lvı Okay. Bergama 
h ımlı ıne \ı ezJr ~oprü Mld.mJ Fevzi 
C S1" ... .:. re .., 1e KLrŞehir hukuk 

~ 1 Kıcmı:ıı Konya as 
11', bir: nti sırıt! adil-

o yer sulh hikirni Süreyya Malkoç, itibaren komisyonun hazırladı- lamadı. Belediye kc:ıdine lıu ktl.. 
seki.Tlnci derece Gümüşhane auıhgına ğı fiyat ve kir nisbetlerini gös- dar yakın bir mıııtakat.ın r.e
terflan o yer bası Ahmed özgen, t . r tclcrde pd nelerce çektiği bir dcrdden bi-
AnLlkya sulh h'-kimli"'n· terfian erır ıs gerek to ancı 

~ kse-" d ·ı t · haber olursa u7.ak nuntakala.nn Antakya fizası Sabit Somtürk, seki- \•e gere .-~en ecı ere e·.-zı 
zinci derece Kadirli hil.ltimliğiııc ıe~- edilecektir. hallerini heme.'l Allah acısın. 
itan o yer Mlimi Tevfilı: c~. 'Ol<i- Bu listeler satış yerlerinde Bu hususta belediyenin dikkat 
zinci derece Hendek müddeiumumi - mü~tcrinin kcı yca görebileceği nazarını celbetnıenizi en derin 
lltlne t~rfian o yer müddeimnumısı bir mahalle asılacak ve manifa- saygılarımla rica ederim.,, 

turn mülıe.yaa edecek olanlar bu 
listelere gö:re fiyat verecekler -
dir. Bu suretle hem halk aldan-
mamış olacak ve liem de ko -
misyon ihtikara karşı müraka
besini kolaybkla y:ıpabilecektir. 

Bebek - lstinye 
yolu meselesi 

raye döndüler 
mr müddettcnb i şe iıııizde 

bulunan Maarif Vekili Ilasan 
Ali Yücel ve dün s:ıbnh şehri
mize gelen Ticaret Vekıli Nazmi 
Topçuoğlu dilıı a amki eks -
p.-esle Ankaraya dönmU~!crdir. 

---ııuıc---

ur 1 rı ı 
büyük T"' rk 
bayrak 1 
r sme. 

---•uc:--- M- hh'd • A Akdeniz ve Karadc.nizc sefer 

Fi IA ·ı b .. utea ı 'istimlfil-- yapacak yük" ve yolcu vapurla-

~ ~ Fazı 1 Kök, 
• Konya CE>za M

.ıltıncı dere-

orya p aJ arı ugun 
hal leri zamanında yap- nmızı...'1 tabi oıac'1.klaıı ba?.ı k:ı.-

i e olunuyör .. .. .ı yıdlar hakkında Münakı.ıe ve-
Filorya plijları bugün öğle - maması yuzun"Jien lliıletlnden şehrimizdeki aJAka _ 

den sonra İstanbul belediyesi ta- belediyeyi m ahke- dı:rlara bir tamim gelmiştir. 

~ demokrasi ve yüksek medem
. yet seviyesi ruhundan aldığı 

hnk ve adalet mefhumunda gör 
düğünü tebarüz ettirdikten son
ra makalesini şöyle bitirmek -
tcdir: 

"Fa~izmin, Naziliğin ve sair 
müt,.hakkim ve totaliter her 
türlü rejimin gerçekten mede
ni ve mütefekkir hür bir insan 
vicdanında nefret ve isyan u
yandırmasının, milli hakimiyet 
prens.ipinin ise muhterem ve 
yüksek olmasının sırn işte bu 
noktadadır.,, 

Cumhuriyet 
n~ Şcbı1karahısa.r 

D<ı 

Ali Oktay, Mardü:ı ab.r ceza müddci
wnuıniliğıne terfian Ayaş müddciu
mwnioi Nafiz Tapanoğlıı, Ardahan 
Mkiml!iilne tertian Akçaabat M. U. 
si muavinliğine terfian o yer M. U. 
si Fehmi Tümıı, sekiriocl de
rece 4tanbul .MUddeiumwni mu
avini Il~d Saka. baı müddciu
muıruliğıne Ankara Mkinü Nadir E
net". Erzincan bi.ldmliğf.ne Tunccll 
ce:a hi.kırni Kadri Tabak, Si'F8S müö 
deiumnmHjğjııe Sivas sulh biklmi 
Balı.> $oysal, Çatalca hukuk hiltim
liiinc Bor hukuk lıAkimi Sabri Se
zer, Urfa müddeiumumiliğine Safran
bolu maddeiumumisi Mahir ttlkfua,l 
Uzunköprü hukuk hlıltimliğ!ne Hop~ 

rafından ihale olunacaktır. Plf.j- d" Bu tamime göre <l~nize açıla-
ların bir türlü ihale olunama - meye Ver l cak gemiler güvertelerile yan SON SULU TEKL1F1 
ması yilziiDden belediye ihale Bebek - lstinye yo:unun mü - taraflarına tayyareler ve deniz- KARŞISINDA h~mi Şevket Al.tuııdai. 

40 lira ile tayin edilmıler 
60 lira if<t ta~·in e<li! nler 

Y dl: c. derece bt:ınbtıl Ticaret 
mo.ht. .ı lıt:ına terfian o ym: 

şartnamesinde yımi tadilat yap- tca.lıhlde verilen müddet zarfın- altılar tarafından kolaylıkla ;;ö- Yunus Nacli, Hitıerin son nnt 
mıştır. Bu tadilit arasında fi - da inşaatının ikmal edi!cı::ıcmc-l rülebilecek büyiilı:lülte birer kundan bahsederek bu nutukta. 

Salihli asliye hukuk Mkimliğine atlerin indirilmesi ve kefaleti · ·· ·· d I f · al b Al 

-

lmndaki sulh teklifini mütalea~ 
eden Abidin Dil.ver, nutkun ve 
billıasıa. nul.kun bu kımıının A
merika.da olduğu gibi İngiltere 
de de iyi bir makes bulmadığını 
tebe.rüz ettirmekte, İngilizlerin 
bu teklif üzerinde durmıyacak• 
!arını da belirttikten sonra §ÖY." 
le demektedir: 

"Almanya, Avrupaya ve düne 
yaya tahakküm etmek için ka
zamnıya mecbur olduğu zaferi, 
artık sözle değil, sililıla elde 
etmek mecburiyetindedir.,, 

Tasviri Efkar 
KARŞll.JKIJ HAKARET 

HARBİ 
Ebüzziya zade Velid bugün• 

kü makalesinde Hitlerin, son 
nutkunda, kendisine hakaret 
edildiğinden şikayette bulunma
sının nazarı dikkati celbeden 
bir nokta olduğunu söylemekte, 
bundan evvel, filhakıka gayet 
Çelebi bir İngiliz diplomatı olan 
Çemberlayn'in bile Hitlere çok 
ağır hakaretlerde bulıınduğunu 
bildirmekte, halbuki politikanın 
asıl vasfının "müdara., ,~e "mü
maşat., ilmi olduğu kanaatini 
izhardan sonra hu karşılıklı ha
karetlerin fayda.sızlığµıdan bah
setmekte ve bunun yerine bir an 
evvel sulh miiznkerelerine geçi
lerek bütün milltlerin ıztırab
tan ve endişeden kurtarılmaları 
tavsiyesinde bulunmakt:ı<lır. 

Vakit 
Bugün başmakalesi yoktur. 

iır t c:: et nıah :ı1esi ""'z.a.s:ı K.iimıl Tut-

il r C unoahı, Hopa hflkimligine 
r__ın A..~k•Iıç, yedinci 

dclu:numl ın • InU
t s .. im, }'edinci 

hak 

Salihll ıl.z::ısı Kemaleddlıı Akşit, Mu,ı sı yuzun en belctliye ile müte - Türk bayrağı resınedcccklerilir. geçen su h tekli inın g i -
.,_ hll<lmliğ!ne MU3 azam Hasi'>' maliyenin tcnkısi vardır. abhid arasında esaslı b;~ ihtil:i.f Bu bayraklar geceleyin projck _ manyanın teklifi şeklinde olup ============= 
Erökten, En:arua 86liTe .,.,... ııa - .. ------------ı çılmı.ıştır. Müte:ıh.'ıid in.,aatm t;Jrlerle tenvir edi!Pcclrtir. hiçbir sarahat ihtiva etmediğini Yavuza ait beyaz 

ı v 
lcı 

kimlitine Erzurum Azası Li.ıt.fi Eroı. I K 1 S A C A ı gecikme sebebinin bc!etliya:.iıı Mıııtaka liman relsliği bu;;ün söy)c..'11.ekte, yeni Avrupa &ıJ!tü- kaftan iui muhafaza 
Ağrı hukuk hAkimliğine Sagun hl - istimlikleri zam=da yapma. • vazi~·etten bütün -mi sahible- nün b;isbütün ba.~ka bir şekild• 7 
kimi Remzi Çiftçi, Adapazarı. a.liye rı--------------ıı ' "' d'l k masına atfetmektedir. rini haberdar edecektir. Ba<Talr piyşi mütaleaya alınması lüzu- e ] ece ceza hfıkimllğine Adapazarı ftza:::ı " 
Şükrü Guneymen, Re}'ııam,., bakim • 939 mail yılının son ayında öğrendiğimize göre mütenh - resimlerini yapmamış olan ge - muna şu şekilde işaret ederek 

et ır t emesı üzaliğı.na terfian ıilino I'.cyhaniye hukuk biltimi cli vefat eden Ankara mebusu Şa- hid bu iddia ile mahk~eye rnü ınilere liman rei&l.ikl<;ri tarafın- makalesini bitirmektedir: 
,,-_,,l!ık=ı""1 l%3L Rom- med A'< Altıına}', C1hanbe71i hlklm- kir Kınacının ailesine verilmesi racaat etmiş ve belediyeden za- dan sefer müsaıu1esi verilmlye- "En makul şekil olarak yeni 

'i~:~:i~,;:'~~ i:"'N~';.';~~n"::.ı':ı~~:i ~~~~ lazımg~elen i lira yeni sene ra.r ziyan taleb etmiştir. Diiter cektir. Avrupa sulbünü yeni Avrupa 
"\' , ~,. ilece.kti.·r. Bu - taraftan ihWafın sullı<?n halli l 

1 
nizamile birlikte duş" ün meli: Her 

huk~ h it mı la ~ Fehmi Girit, hukuk hiıkimi Fn,•'..;I • r V \ l h ha • 
yı ty diı el d"""·'e Çanı.arı lızau~ına ter- hiıktır.!;gınc Tiırs1l5 sulh bhiinJ S'a- ı · ··- un ayı ası - için belediyede belediye reis mu- p Q L 1 S T E millete hakkını tanıyan elbirli-

~ n o yer acı.n Remıi Aytekin, ye- li!ıaddin Okuroğlu, Uhtkışla hAkim- zırlanmıştır. avini Rifat Yenalın riyaseti al- ğilc kurulacak yeni Avrupa ni· 
dinci derece lne öl rnuddeluınumi _ l.iğino Şeb!nkarahisar ~ Fethullah • Almanyadan trenle gelen tında bir komisyon toplanmış • t zamı.,, 
J.. Ule tcri..ın ? yer müddeiumumisi Şerbel"i, Nevıchir hukuk hAJcimliği- Türk yolculanıı.ın anlattıklarına br. Komisyon:ı. riya.set eden be- DÜNKÜ YANGIN - Kısık-
.,. !ık DııÇ"l, K.ırs huk.ık hlkim - ne Ncv~ehir AZ3ll Süleyman Çetin, cro"re A!man-"ft bulunan tal lıd T• '----1· "! d T k T. 

P ., ,_ e- lediye reis muavini Rifüt Yenal a opnı<UC ıog un a opra a n .llll. \ c-ıe Bt:.. a ,cra '""ili.imi Sami Ak- Nev~hir ceza hMtimliğine Nevşehir b I · · · · 
!vam~n, Bursa kra Mkimligine Adli- ıiza<ı Abdillkadir Baytilre, Yenlco e erımızm vazıyetıeri çok iyi- bir muharririmize ihtil.' f hak - sokağında Mühendis Uahmud 
ye VekA!eti nulruk ışlerı u. müdur sulh haiilln!iı;nc Gülpazan sulh hii- dir. Talebelerimiz yapılan imti- kında şu iza.!ıatı vermiştir: Yaşarın alb odalı kısmen ah -
ınuavını Ş et Kumral. Ha.csa hi'ı- kimi NCl-zat Kıvıkımer, Erzmc;ın hanlarda da iyi bir şekilde mu- "- Müteahhidin, yolun in _ ş:ıb evinde dlin tenekeci Ya.şova 

Uiine H h k haki""! Şem- mfıddeiumıımlllğine Si""' müddcia- vaffak olmuşlardır. şa. edilememesini münhasıran saçaklan tamir ederken yan-
.-- • '1ln ToKbaY. Kırkh:ın hilr.imlil!ine muınll mu:ıvini ilhan Di:zdar, Sh'l!S • Ruınanyaya satılan ilk tif- belediyeye yük' !emesi ve istim- 61II çıkmış, evin üst !:atı eşyasi-

K .. ıkhan c ... -.. hak m P...agıp inanç, aulb h[ak!mliiiııe Giresun icra me - t'k • · ı bi likte dıl 
.,endek = hok :n'' ·,e El·'·ığ ce- 1 ı ve yapagı partısi gönderil - lii.ki:n zamanında yapılamaması· e r yan <tan sonra itfa-., u .• ~ muru Cemal Fehmi Bingöl, Suru<; 

iıır "" hakimi <;uuı lstanbulluogiu, Kon- Mkimlı;,ine İskenderun müddeiumu- ıni.5tir, P.umaııyanın petrol tes - na atfetmesi doğru değildir. 5 iye tarafından söndürülmüıttilr. 
)'a EreğU..I 'ui<ult hak.mliğıne Ak- misi Suphi Oka,., Siverek hukuk ııa-: limatı devam etmektedir. kilometre imtidadında. olan yo - DUVARDAN DÜŞEN BEK-

Dly r hı..!:u!' - imi s br. Aksüyek, ltimligıne Beb.i.mi Mkimi Refet Klili- • Sı~'lnak Ye siper yaptırma !un şimdiye kadar yapılan kısmı ç1 BEYNİ PARÇALANARAK 

HARPTAN SONRAKİ 
AVRUPA 

M. Zekeriya &'rtel Tan ga
zetesinde l5tı başlıkla yazd:iğı 

ma.kalede, demokrasilerle Al -
manyanın biribirine zıd yeni 
Avrupa nizamları kurmak ta
savvurnnda olduklarından bahis rı.>- il ·ece< haki lı~me Hat •. y müddei - a ~! N uk"mll"" B "'· · · · b k Ö Ü ........., Y 0~ u, azımyc ·~ 1 gıne ehisni mecuurıyetinin dereceı tat i i- ancak 2.5 kilometredir ve ka- LD - Fatihte Haydar ma-

~-.J u ur.ı i · ~ 1 ::rni Güney, Zonguldak üdd · · · Ra ili Dolamı le bunların ı'kr'sı'nı· de tahakku n:u.· m oıumwnısı ' acıo•ıu ni görmek üzere ny b0sından i- 1 2 5 kil lı' · t' h il · bek · · FI l'l k n -ıı sd ceza hak'~ligıne Artvin muddeiu - Akşehir "'!iye hukuk hAICrnliğlı,~ h k-. troll an . ometredc ıç ıs ım- a esı çısı a ı ' i i metre ku kabil olmıyan hayallerden 
ın nisi l!Jlckı Sunala, Akı;ehir-lıAkim Al<şch!r nzası Ari! K•.+." Şcbı"nka- tibarcn şe r:imizde on ere lBke lüzum göstermiyen geniş yükseklikte bir duvar üzerine 

I& ' ~--. b 1 akb ibaret olduğunu, Fransanın 
• j gıne Ak tur .-eı.-: Cemil Tokuz. rahisar azalığına Ardahan Mkimi a~ :ınac r. bir saha vardır ki müteahlıid çıkarak dut top!e.rkc'1 diişmüş 

"' ( "0 lira ·ı t • -"'l 1 • D h'li v k·ı t· k mag"!Ub ve teslim olmasilc de-- .ı ı e ayın '""' en er Mustafa Tombuloi;lu, Antakya ağır a ı ye e a c ı ayına - bunu yapmamıştır. ve beyni parçalanm-ak ölmüş -

Sultan Selimin türbesinde san 
dukasının başında Yavuz'a ait 

, beyaz ipekten bir kaftan var -
dır. Bir gün Ti.irk alimlerinden 
Kemal Paşa zadenin beygirinin 
ayağından Yavuz'un kaftanına 
çam sıçramış, o da bu kaftanı 
ilme hilrmeten sandukasına ör -
tülmesini vasiyet etmiştir. Ku -
maşı, biçimi itibariyle tarihi bir 
kıymet taşıyan bu kn ftan ba -
kımsızlık yüzünden ı;on uunan -
da kurtların tahriLine uğramış, 
tlr. 

Bu kaftanın iyi muhafaza edil 
mesi. ve hatta müzeye kaldınl • 
ması için alakadarlar muha • 
bereye başlamışlardır, 

--»uc--

Bakımsız kalmış 

kıymettar halılarımız 
--o---

l ı "k u · deği' 'k mokrasilerin tasavvurlarının za ıa) , c" 1 
• :r = ·~ :m ııne Sa - ceza azalığına AnLlkya. sulh ~kiır.l kaınlar arasında geniş şı - Ben şu kanaatteyim ki her iki tür. Maarif Vekfıleti dini bir ıruı,. 

faz!~ lı z:ısı Y L":.tı Ob • Artvin Ilikmct Tüı.er, Tarsus sulh hakim _ likler yapacak bir If.yiha hazır- taraf da haksız!ıklanlli kabıı!, •ııııtıitdlllliıllltıl-.:!llı ____ llllilwf'ı.ıf- te11 suya düşmü~ bulunduğunu Jıi 
ı 1' J, •• n '' ' ;:ne Canaklralc lww "'"'-e Suru• lıAkimi K--• Kın ıu so'cylemekte, ''Hele İn0"1·ıtcre bı'r- 'yeti olmıyan ve Çinileri, mi • 
... •- ._.. ' ~ og ' laınaktadır. Bu arada mMub - ettikleri takdirde sulhen bir 

i li n tv"gun lu \ıukuk h;\kimli - dokuzuncu derece Yozgat 110rgu ha- -~ ·ıı kaç ay mukavemet edebilir, Al- mari tarzları ve yapı mal7.elll&o 
•ı • - aı cular ve vali m~0 vinleri arasın- ı al 'rokan· ı mev L<u.ıs " " UŞ ozası ""m Celik!nraıa, kimligine terfian o yer h.llr.lml Kemal - an •şm•ya varm < ı · leri itibarile tarihi malıiyett 

")' lhgn ecza :imliiıne Ulukışla hl- lroıı, do!Iuzıı.ru:u dı=ce Kulp sorgul da da bazı değişiklikler yapıl- cuddur. Şimdilik bunun için uğ- Adaıda.,amız llfümt.:ı.z Faik manyayı zayıflatmağa muvaf • haiz olan ve içleri kıymetli çini-
tu lı -ıi N'-.i S"n •r, Adapazorı ihalığı- hiU<imliğ!ne tcrfiDn 0 yer sorgu ıı.a- ması muhtemeldir. raşıyonız. politib ve askerlilc h:Uckın<la fak olursa, Avrupayı nasıl bir !erle süslü bnlunan oozı tllrbe-
al! >ı Adapazarı Llllı hlkimi A' O. - kimi Tevfik U!kü. dokuzuncu derece -· _ l""!'"""!'-!o"""!'"""!'"""!'~"""'!'"'!' ..... "'!'-""'!~ Ji'enik,.ın her gön gıı:ı !RLJ.İZ it;'.n akıbetin beklediği tahmin edile-

.fıı f Paz.:ıı1 u .ık 1':iklnli,Pne Re - baş müddeiumumi muavinliğine terfi ~n o yer müddeıımıumlsi Halit Acar- vıni C:eva\ö;k.- .;;r:;.pscki hakim - yazdığı yuıiann ı.u~iııe ai~ o- mez.,, demektedir. ' leıin birer müre halinde halka 
_ ,'..,_, ~ !tiye T mi il .; Kırar, Sivrihi- an baş mudd•iumurnl Payende Bora, kaya. dokuzuncu derece Bayuıdır liğine MusLlfa.kcmalpaş> müddeiumu lanı elimize Ç-Ok gl'C g('Çti~i i~in açılmaları için Topkapı sayaı 

Y' < r ııkulc ~ k'mllğinc Cihanbeyli 1skendorun miJddeiwnnmiliğine ter - mildôti. mwnlJilliııe terfian o yer m.ioi Naim Ilıcalı, Zoıı11uldak sulh 1 kd a m müdürünü tedkike memur et • __. bı:r sayımıza kcmılnm:tmJ<itır. tr C-'. mi S1... cyınan ~urU.k, F.nincan .fülıı. Musln milddeiwnuml muavhıi ı.ıUdJ~ umamisl M.eınduh Karazen~ir, bikimliğine Rize müddciuıtaunl mu.- miştir. Sultan S@.linldeki şehza· 
Gj l lh Mk 1 ~ine Agrı 'ızru: Ziya E- Taki öı,ı:el, dokuzuncu derece Bah- ,\nk•ra !.~kimliğine Ankara icra me avini Cevdet füden, Zurn hakimli - Sulh taarnızu r t.~5ı)'tl bu deler türbesindeki eski ve kıy-

tm j ..>l, &; rne n ı.'de mum :ıgine Mar- kesir müddeiumum.1 muavinli/!ine •nurı Sat.ir Kwıtuluo~lu, Ank4ra ğine Kandıra müddciu:ı1umisi Nezih yn.zıyı yann bn sütunlarda b'n - ı İNG1LtzT.,ER HlTL't.!lllN TEK-
' 1 n müdde · i Aşir Aksu, Bor terfian o yer müddeiumumi muavini icra momurtu;ıuruı Hayrcbolu hiıkimi K:ındmıir, Bursa müddc;urnuml mu- lae:ıkstmz. 

1 

Li.FİNİ I<ARUJ, ETMEDtt.ER metli halılar bakım~ızlık yü " 
g S\ hiK m!' ~· Uzunköprü hu _ Necmeddin Yeşil, dokuzuncu derece t o ~~'"demir. tııanbul sulh hakim - avin!iiine Bafra ıııtıddcium :,1 ziinden renkli bir toz yığını ha-

ycıı lı( uk hakıı ccr:ıeddin özenli, Ak- Maı:martıı müddeiumwnilitin• terlf- ı.;glno Kırklareli mudd,iumumi mua- Emin Tamı. Bu ba~lık alunda Hitıerin nut !ine geldiği görülinüştilr. 
~ ra.: ~;ıms:ı1111 .. ım:::::ı::ıııııııımı:ııı:ı::ı::ıızı:..::z:::z:::::ıııı .. ı:ı111 ...... 161ii!Eleııı:t.:;ız:i&ll:llllllli:mıııı:o;ı:ı;o:::ıııaı11:1ı:ı;;mmıı ...... ıııı:ı1C1:ııcı:::::~:ı:21ız:;;ı~~mr:ı:ıı.:;;ı:;ıı::::ıısmıı:ı:ıııa:c:::•..ı:ı:::;:::ı::ı:::;.;:ı:es:ıı::ıı:ı::z:::m:ıı::ıc:mııcıı;:~ısa::a:ımıımıı::m1121 .. 111111!11! .. llmlll!!~lllllllCClllllW 
" O liınatımza göre hikayeyi dcğiı;ti- rece tahrif ederek bu ac:lalanı çıkmak niyetindeyim. Fakat da- her h:ı.ugi bir mali grup bu ak-
ıelt O ~~y'i,.C~~\.~ 11 LB • rcrck nakledeceğim. Fakat iRin göstermemişlerdir... 1 ha önce şunu bilmek istiyo - s.iyonl:ırı dilediği gibi idare et-
ıer! ç p.C.'€.~\ 1 11 --- aslı licndenitiıı arzettiğim gibi- Bütün hu sözler Thomas Re-, rum; Tanpiko petrolleri ne hal- mek üzere eline gcçiımeğe çalış-
, ı , ~ ·~~0~14\-İti!!!!!!~~~:_:z:__::.=:..:.:::.:=::..-~!!!;~~ dir. Paraya ihtiyacım olduğu- gan için Çinceden f~rksızdı. Bu- de? mış olmasın? 
• Paı '~ , nu ö~ cömerclce han-k ~t nunla beraber k-ar§lsındakini Son borsa mnnevralannın ip- İnsana hürmet telkin eden gü

ettiniz. Zatıiliııize cidden müte- güliimsiycrek dinlcmc.;c talıam- !erini hep kendisi idare ettiği 1 müş gibi bey:ı.z saçlı başında bir 
şckkir ve minnettarım. Emrini- mül ediyor. fakat i'l'!mnadığı h'1lde hiç bir ,,eyden haberi yok- dolandırıcı lıcyni ~ıyan Regan 

n. - 4 -
P ı( Şu sartla ki, delikanlıyı 
E WL beraber gôtüreceksiniz. 

y1" • i)ayed, Le ay yanımızda tu
tı1::ıbil' rrcniz ayrıca iki bin dol.ı.r 
dah;ı kazanacaksınız ve seyahat 

. altı ey t...'aJığı takdirde tam beş 
• bın '!olar \'ar!. ;ı 

~ Oh: .• ~oT.ime inanınız. Baba-
1 fiylc Pık1 fıkı ahbaptık. Awta. 

l2I' It fi:ıkardeş gibi idik. Arkadaşım ve 
"tortnrımdı. O~lu."lu adam ı.ıtmek 

!i kıl . in ıc:ıbmda. her fedakarlığı 
r;yapı.w.ğ h11Z1run. V c bab:ı dotsu 
uf:ıtlyle :mca - \':ı.zifemi yerine 
gctimıi -.yılac:ı 'ım ... Sizin fik
nniz? Bu hin <lolar :ırtı:c ::;izin.-
car. Gör •• 

Çeviren : N. Aykut , 
Sinyor Alvarez Torres, titrek 

bir elle, durmadan çeki katlıyor 
ve açıyor; bir taraftan da keke
lemeğe ralışıyordu: 

-" Bendeniz. .. Belıd ri tek
lifi alinizi maalmemnuniye ve 
maa.lşii!<raıı kabul ediyorum ... 
Bendeniz emri Alinizi harfiyen 
icraya haztnm. Efmdimizin a
zad kabul etmez ku1ııyum. 
Beş dakika sonra tmumıu ta

limatı almı'J ve ı;itrneğı! hazır-, 
l:ınmı.ştı. 1 • 

Dedi ki: 
- "Garibi şu kı, cf diın, an

lattığım define lI'<=leoıi de ay
n n ıio~iur. Vakıa sün ta

l 

zi de nokta.sı noktasına yeriı..e da belli oluyo du. muş gibi masum lıir 1.aırır ta- kafasını salladı; 

getireceğimden emin olabilirsi- Sinyor henüz uzaklaşıı; ay - kınan Regan: - "Hayır, hayır! Bu mu -
niz. Fakat kasem ederim ki; de- rılııuştı ki, içeriye Franeiıı •far- - "Na halde mi? droi. Tam- vakkat bir aktivitedcn ba.şka bir 
fine meselesinde hilafı hakikat gan girdi. SelfımJ.a.'!tıktan son- jiko petrolleri mi? şey olmasa gerek ... Y ahud da 
bir şey yoktu. Kimsenin bilme- ra: Genç Morgan ha~iyle ta.'«iik bu hafif yükseliş halkın koku 
diği bazı gizli evrnk ailemden -" Sizden ufak bir meııele elti; bir koltuğa gömüldü ve si- aldığına ve karlı iş umduğuna 

intikal etınilJtj. Ailem efradı ö- için danışmağa geldim, d('<li, na garasını yaktı. Regan da bu sı- delalet eder. 
mürlerini bu definenın anahta- Bihatinize muht:ı.cım. Baba _ rada esham ve talıvil&t anrejis-
nnı bulmakla tüketmişler ve mın samımı dostu ve bit- çok törünü yokluyordu. 
bir ip uca da bulmağa çalışmış- mühim işlerde şeriki olmak ha- - "Tanjiko petrolleri yiik -
lnrclı. Bu bakikf muammayı ni- sebiyle sizden başka kime baş se~. dedi, niçin endi:;-e ediyor
hayeet bendeni% çözdüm ve bu vnnbilirdiın? Bnbam dnima sunuz? 
labirentin ~nu buldum. llk müşlrfil işlenie sizin nriitaleanızı - "Ben de bu fikirdeyim. E-

miciw çok defa yanliş bari- almamı ve öğütlerinizden isti- sasen hiç de endişe ettiğim yok. 
t<ı dzerler; faraza terıanyollar fa.de etmemi tavsiye ederdi. Ol- Bununla berİlber, acaba bir gu
• v:ıy adalarmm tuli.'n'.i. beş de- dnkc;a uzun bir bahk awıhğma rup ... Sfae itimadla. söylüyorum, 

Genç Morı;an hararetle atıl • 
dı: • 

- "Hiç şüphesiz karlı iş. Pa... 
ra yatıran dostlarıma da müte
madiyen bwrn tekrar edip duru
yorum ya ... Şayed Tamjiko pet
rolleri düşerse derlıal alaCAğım. 

Regan memnun ve tasvip &

dici bir ifade altında gizlediği 
' 

şu suali sordu: 
- "Ne kadar alma]{ niyetin

desiniz? 

Delikanlı nyni lıararcllc cevap 
,·erdi: 

- "Elimde avucumda ne. ka· 
dar hazır para varsa hepsini ya
tıracağım. 

- Ben bu işi eaaslı bir surette 
tetki.Jı etmiş degilim; fakat bil
diklerime göre oldukça sağlam 
bir i.!e heııziyor. 

"- Oldukça sağlam bir İ§ 
mi? Regan, ne diyorsunuz, dün 
yada bundan claha sağlam iş 

olabilir mi? Dinleyiniz: Onu 
borsada piyasaya l:abul ve id
hal etmek bir alçaklık olur ... 
Ta.savvur ediniz! Tamjiko pet
rolleri yüa milyaıılarca varJ is
tihsal ediyorlar. 

(Sonu var) 
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jeONON MEVZUU 

Hitler 

İngiltere ve A manya 
Üzerinde karşılıl<lı 

hava hücumları 
Londra, 21 (A.A.) _Alınan 

bombarJunan ta j 
nakli , kol yyareleri bir 
d '.e una karşı pike halin-

e hbıı.cuml:ır yaptıktan sonra 
cenu u şark' h" • ı sa ıllerinin açık • 
larında Vuku bulan bir h 
lıareb . ava mu 

:Sınde 100 den fazla tay. 
yare ı-stırak etmiştir. 
. Nakliye kolu Manş denizinde 
~oluna devam ederken bir d" 
maıı bo b dı uş, m :ır· man teşekkülü 
kolun eıı son gemisi IIzerin 
m~ _sil'ratile hücum edere: ı 

şiddetli bir infiliı.k vuku bul • 
muştur. Nakliye ve ia!;'e gemile· 
rine de isabetler kr.ydedilmiş • 
tır. Bütün tayareılerimiz sali -
men üslerine dönınüflerdir. 
Alıuanlann ııelıirlere attıkları 

bombalar 
Londra, 21 (A.A.) - Alınan 

tayyareleri bu sab:ıh Ga!le \ie' 
bir şehir üzerine 15 bomba at • ' 
mışlardır. Bir kaç kişi yaralan 
nuş, bir kaç ev huara uğramış
tır. mının fi .... ge. 

. r ..... ına yilklll!:k infi:. k kab;ı"·etıı· ···--~, ;ı Bir Alman tayayresi İngilte-
-3 ınu=id bomb la atm"'tı S r recin bat.şimal ııeh\rlerim:leıı. bi· 

··-_~ r. air tayyareler di'f• 
gemılerin Üt.ıeril)e ll"c;!en ,,er ri üzerinde alça.kt:ı ı uça.rak se-
bomb e 1 fazla ldz lııomba a tır. Bir kişi öl· 

a atmıştır. Hava m·· d r .. 
toplan şiddetı· te u a a:ıl muş, bir kag kisi ! aralanmış • 
S h'J b ı a ' açınıştır. tır, 
v~ ı .. ataryaları gemilerin ha-

ımüdafaa. tGplaruuu yardun.i J 
~ düşm~nı tardetıniştir. Az~' p_n r an-ı 
. hıg~z avcılarının ~k drl -

n~.z~ d°!''TU düşma.nı ta.ltib ~i 
gor1lhnıiştür. Bomba~ tu adasına as-
ra refal~t etıııEıkte olan b -

~:tlar arkası a gizlcmniş ':~: 
n Alnıan avcıları bu emaı:hı r 1 a r ı I a r 

~eydana çıkarak İngili:z ı:nulıa-
ebc tayyarclerile mıı..'ıarebey 
tutınmıuştur. Münferid bir k 
hava d" llol <;o .. ue arı vuku bulmuş • 

!
tur. Gok yüzü tayyarclerler k:ı.p 
anmış bulun d . al . yor u. Muharcoeyc 
~Ü:~~ üolanlar tayyare dü~üı iil-

gım g!irII12m.i leı·a· . 

1 
Çarpışma dfuımanın k:ıcmaııi-

e netieelenmi t· · tN ş ır. 
GIUzu.; · · nccrnın., ı 

n Lon.dra, 21. CA.A ) - Hava 
ezaratınden tebli·~ edilm~tiı : 

b ın:ırtesi ge~e~ ı bir lln nfüz 
0nıbııtı:lıman filo•tt Alman~a 1 

nın "Ilı ,__ . 
.. , ı '?uu~hn\en deniz 

sune '"" •ı.!.< tun etı:ı\ ... ir n·· ma •- .. ..,... · mı -11 ·•·u·afınr! gatterilen ~iıl . 
detll mukave~• -. ··~ ı:agmeıı tav -
Yarelerımiz he~-f•o~' -m w: ·-ıne v:ı.r • 

ıı;. ve tersaneyi bombardıman 
etnıış\erdir. 

noma 22 - (S:ı:ıt: 1) Domei 
AJansı Japon clon:ıruna;ının bu
giiu Stıntn ada9lollll ::tıker ibr:ıç 

ettlfini bilclirmekbedir. 

anı 

tayyar lere karşı 
nl°'daf a ı 

---ı,.IH.t---

Bir İngiliı: deniz altı· 

a uk 
ü yyid ien 
d ti niyor 

Ankara, 22 (Hususi) - As
keri ceza 'kanunumuzda ca
susluk i~in mevcud hükümler 
şiddetlendirilmektedir. Bu hu
sustaki k::ınun layihası yakın
da Meclis encümenlerinden 
umumi heyete eevkedilecektir. 

--»il«--

000 köyde 
zirayi t t le 

Anka.ra, 22 (Hususi)- 160 
ziraat mütehassısı ve ziraat 
enstitüsü talebesinden müte· 
şekki! ziraa.tçi gruplarının 

4000 köyde tedkikler yapma
ları kar::ırlaştırılmıştır. Üçer 
kişiden mürekkeb 50 ka.dar 
grup teŞk.i.l olunmuştur. Bu 
gruplar, el.ün, müretteb köy
lere hm•ekete ba§lamışlardır. 
Ziraat i grupları, zirai ba.kun· 
daıı. k!iyleri etiid ve tarlayı, 
lı.ayvani ve içtimai hayatı 

tedkik edeceklenlir. Grupla
nn b~mıcıla ekip eefleri ve 
mwıyyen ekiplerin ele müfet-
tişleri b ktır. 

--•ıı•--

rzurınn 

fen i 

l\ez:ı tayyarelcrımiz Hambur- Slnınb tt v b'ld" •ı• ve 
8 

ı; a ıgı l ırıily de vazife görmekte olan biçer 

1 
~e.ınen\k petı" tasCiyehı:ı-ne erı ·le Emd r evyGıı"lt, 22 - ısaat: 4,30 J ve döğer nıaki'fteleri, bu mer-
, en ıınanında ti _.,:... - kezlcrclelcı· 1°<1,er tamaml:ındık-

caret ~ı · · lilc bomb rch - "..... .amiralhı.;mın geç v:ıJ.it 
mıı.n etmisleı·dir ~Şr "ş olılu~ · tebliğde tan sıınr:.. Erzurum yaylasına. 

Londra yakınında cllancly> de ih· 
tıy:ır bir Baııklı b:ınn ı;u. aşağıdaki 

hikayeyi anlattı. O, çal< s.:rabat et-
Hitler, Cermen :.rlnııın diğer mi:ıti. Asyayı iyi tanıyordıı. işte bıı

ırklardan üştün olarak yaratı!- nun için yalan atmıyacağına emin -

dığına inanmıştır. Ona göre, :'.;,,~O:. ~.., s%.7::rd*u:' i ba

dünyada rahat ve Si:l5.n:ıet, bü- - lllösyö, Çin buı:iln l;lemcli el
tün milletler Cermen :daresi al- biseler ve uzun saçlar devrinde ol
tına girdikten sonra. teessüs du~u gibi Mlıl csrarcngiulir. Çinin 
edecektir. hıill nerede başladığı ve nerede bit-

Bu görüş tarzı, H' !erin tem- tiği tam bir katiyetle siylanemez. 
Çinliler arasında sizinle kmruşınaia 

sil ettiği Alınan ~ryıılimıi· tenet:zül edenlerin uzak :ıııırlıın kav
nin genişleme ve G.i:ğer milletle· nyan kiiUür!erine hayran olursunuz. 
ri istismar etme t~yilllerine Onlar için medeniyet bir sinema, 
de tamamen' u;'?C<dtte.dıl". Hit- telsiz telefon ve cX> şuaı del!ildir. 

Çin dunyJnın garb medeniyetine en 
ler, zaten, bu tem& ±ilerin ya. • :rz a{ık bulunan bir kısımdır. Oıııoı 
rattığı bir "kahrzmuı,, dan :.ı.cıaı..r <ne!OlekeUdir. 

başka. bir eey dt'ğil Siz YaltuUarı sever misiniz Müs· 
Bu büyÜk ''e · gaye- ,;;, i>e."l orı.rı ihtirasla severim do. 

ye engcllerle dolu bir yol. Bu t~ 1 r.n derinliklerinde inanıl-
aşılıi:ı.ktan Sonr& TJi! iJif. Cer D13t rnklc:", Şekiller OynllŞITo 1 
menlerin Fü.hreri bt:ııa muvaf- Çinde b1,;lunduğum =ıan Am• • 

teı. ~m !... i .. ::i mücevherci namuhe-
fak olabilecek midir"! Bizce,} s ,bm" 11.ldide taşlar \opla)'C:Jlıtttm 

ha)''lr ! Bir Y--~~ giır5nce anu ala.bilmek 
.Alınan empe~ a:z:r!•' vakıa., i ·n iıı Jır~cak mikd:ırda para 

Fransayı yenerek, ye üzerin- veıii;ı-or<i~"' 1395 senelerine doğru 
deki eng~llerden birini ortadan Çinin Cl>fft!> şehirlerinde bulunu -

yoOOum. !tt burada dünyanın en 
kaldırmağa mu 'l!ff<lt OL'llUŞ • gu .. ı :r;ıl:..4i;.t:ına raı;Ua:ur. Oradn \ 
tur. Fakat bu, 8.l'!C"'..Jr i.ın baş· ecn-,bü>"r n ııefret ediliyordu. Hiç 
langıcıdır. Daha cıırtııdr.n kaldı· ur-t:l::;om b' · ı:ün, uzun bir yolcu -
nlması 13.ztm bire k en~ler ~kt:a:ı. t; J r3. bir :;:f.>hre \"onnı..,,tım: 1 
vardır ve bunlard:uı. ti •.. dt>min- u\edenber! "l.ıu lf<'hirdc otur:m (Ah· 

T al;J zengin bir !pekli kurı>1ı1 
yon ve müsteml,lto arak, dlin- w:or.nıın. <1 yanm en nadide ve 
y::ının dörtte b'ri:Ji k '.lt:rolu al- •~ i-""' y:u<utl:ırma malik. olc1uiiı.ı
tında bulunduran e: .. deki ge- .,u •t .= . nu zenıin ııdo.m :ra
uiş sen·et l:!!rtıali.11.r:r.tıan isti-r ıruııo-ır. ınc..zma bir n •,ıa se-

fade ederek t2.m ıı:~:ra-.i1e ha- -· 
zırlanan İngiltere&;; !'n-gıliı: tay lı:a - .;ı kes · ileme::. Anc:ılr., 

yare kuvvetleri tar;;fmd:ın, bu 
son haftalarda, Alrr.,::n hava üs
lerine, mühimmat fcbr ,J.al:ırına, 
benzin depolara:a, ~iınendifer 

iltisak noktalarına y~pıl:ın de
vıunlı hücumlar E?•:ere. illişm::ı
Illll ne kadar i~i t ;;,ıı.•anclığı.nı 1 

öğretmiş olsa :;e."ek Jr. Böyle 
omalda beraber, r:r sıkmazda 
olan Almanya, ,!r.g: !rere ile boy 
ölçüşmek zor. -ıdıı(.. r. • •itekim, 1 

Hiiler, en·elki gw-. nl nutki!e, 
~JhtPn baflse!.m c tına rağ 

men, İngılteı,eye f -rH fk esaslıl 
taarruzunu ~·apmı bulunmak
tadır: Bu -nutkun hedefi, fo. 
gi!terenin harb~ cJç-·; m aznıı.r

k:ırmak, İngilfz b.r- ..r.i sars 
maktır. Gelen bnbı.>rlere göre. 
Hi:tler hedefin~ 'r.ramamıştır. 

!ngilt.ere elindeid butün vasıta
larla mücadele < ımeğe ve bu 
mücadelede soruna kadar da· 
yanmağa azmctm•" bulunmak
tadır. 

Bu boğw;mada l:~{;.i. tarafın 

Afil;.an;-a İngiltereyi iötilil.ya mu 
v:ıf!ıik hm bile, boğ1ışmııd:ızı 1 
o kadar yıprıın11nş, o kaJar bit-' 
kil!l ,.e bezgin olarak çıkacak

tır, 1c; -;,.1 zaf-er, olsa. ols:ı Alman 
emp~rp!l:zmin · geııişle:ıae yolu 
uzerindw eııgellerden birini 
d~ha ortı "an kaldırmış olacak, 
fakat onu hiçbir zaman büyük 
,-e haşmetli gayesine kavu;:tu-1 

ramıyaca::ır. . . j 
tasa. gın nasıbi. de, zaten, 

Cermen IJ.lynndnruğu altımın c
zi ııck - _ 'mdi Polon :ı. ol u
ğıı gibi - lı:ölcler h'lllinde onan 
menfaatleri ~in c;;ı:lışıı:ıak de· 
P.i}riir. İnsanlığın nasibi ve hak-
kı; h,,tfu. btıhtılnı, işs~iği or
tadan kaldıran, insan emeğini 
en ço;.; \'erimli kılan, istis.'llar
sız bir nizam ve sistem içinde, 
ha: milf~tın tabii istidad ve ka
bil~iae göre inkişaf et
mesi. Wra.kki ve refıı.lıa nla§-

Ceııwl llakkı SELEK 

& b er · 64) tazılRk bir gönderileceklerdir. Ymzgada. 
m nrc'l:nı ın ed;" d"' keıi hedef! ·•Cll ıg ·'r as- attığı bil - snlııit AJaan .ıaa.kineleri g"Öll· T;ü i""k - Alman 

ma"'" .
1 

Rer ar. ında ortn Al- dcıilm~si k:ır:ırla,tırılmı~tır . 
-, ~ ı <! uhr'd H 

ve Be! a, ollandada ------------========----------

~:~~~~~,;~!~~:~~~~~~ al ı devletle · Tic r cin/aşması 

mızı 
\·.i.yor ve onlara bakmak yegane eğ. 1 
ıeınoesini teşkil eiliyordu. Bu adamın 
y tlarının bir tanesi için bile haı
yatmı fedaya hazır oldı$ınu .Oy -
yorlardı. Onunla münasebete giriş

mek için bir bahane bulmuştum. Fa
kat konuşmalarımızın dah:ı ilk da -
kücıs1nda onu niçin ve ae ınaksadla 
t .ıdığımı sezdi ve gör~rnelerirıriı.i 
yakut mcyzuu üzerine yanaştırtma
dl.. BaU>uki ben o zamaniar meSe
ktnıde pişmiftim. Bir ınüşteriyi 

k dı.rm k bcG.im içhı çok k-Olay bir 
5eydi. l\.Iuvaffakiyctlcrım beni o ka
d:ıı- şımartmıştı ki kendimi c,iil Arnb 
larıııa soba ve Esklınolara dondur
ma salabilecelı: - ba;:erikll ad· 
uerliyoniuın. Fakat W!mcuı neden o 
ıün ze;ıJin Çinliye yakutları üzerin
de lıir bÖZ bile $Öy.liyemiyord.um:- O 
bana temiz bir trans1zc3 ile mütcma
~n söylüyor, J'l'r:lht,lif m~ar 
•nlıı1ı~du. Biltiln bu. konıışmalar 
esnasında süzleri:ıni y-'< r mcv • 
zwna temas cttirn1ege mu\·o.fCak o-
1.ı.mi:ldnn. Tüccarın yaru:ıdo.n çok ü~ 
gwı çekildim. ıuamnfih cc .. ;aretim 
kınr.namıştı. (Ah - Tak) ın Jr.ıya-1 
tı hakkında tahkikat yap \'e ı:ıı· 

rib şeyler i~iltim. (Ah - Tak) .:-ı 
t.Je I'arls e bir {Çin • J<\POD) malla· 
zasında çalı~yox::nı.ış. 4te o zaaıan 
kendisinden çok genç bir Fransız 

kttile cYlcnmiş ve ondan bir c;ocu
JU olmuı. K.,.ısı. lilmiiş mi)'di1 Yok· 
sa (Ah - Tak) onu terk mi etnılitlo 
l.>ilinmiyMdu. Hakikat olan bir ~ey 
' , · o da, (Ah • Tak) L'1 amca -

:ı..t1 Naıikin ıehr•-ıdc bulunan lıli 

yik: t.~r ipekli mn:\e.r.::ı.sı ve nulilm 
'bır Fe"rvet te'\"Bi°tis etmesiydi. Buııan 
U11erlne küçücük bir melez. olan ve 

lmy.:rt:ımı ı:Uçb, , i üba • e e
·ıen on yaıındııkl lozile Çine dı.>n-

• til. Il.;.tün buaları öı;renmek bc
nım I•imi g6nne;:c yarıyaca.k eyler 
<!ei•ld!. Fakat tuhd bir tıosadüf bo
kınn: ne hazırladı. ~ehrln birıız dJŞln 
da sazlarla yapllm!j küçük bfr kıılii- j 
bc<ic oturuyonllDll ve (Ah - Tak) a 
yapmış olduğum r:iy--e:tten Uir'·or 
t,ün sonra kırda bodcn1 nğaçları a.
rast.l!d.an geçerken Fransı&C:ı bir 
cümle :şi.Wru: 

- O k"Mar çnbuK y\trlimeyinlz 
P;ıri-;li Mösyö~ Gcli: .. iz de biraz ko-
n~31ım. 

Ne kadar ho.Yt"E'U:c k..;1 ıu n.. Ut 
siz tahmin ediniz. Badem aı,açlıkl~rı 
nrasıntlart Cin eibbe!eri &Q'O!İI bir 
Paı cli.FC boıu.ıyen CUUI bir genç 
kıı. gö..."illim. Burnunun hafif ya ı1ı
ğ1 \•e gô.ı!erinin teki1.; oluşu ırnn1!1da 
bı.r.ız da sarı ırk ın ya!'ı oldu-unu 
gös~r " • :Bu g ç kı.ı: (Ah, -
Tillt) ın kızıydı. Penl lee ı:lt:'rbal ı.:o 
nuı;rı:zja ba@adı \"e içini obana açtı. 

arad.Olın on dakik~ gcı;mcdcn Uircr 
e~·'ltı ~it.adaş olnıuştuk. P~r.den o h.~
O· ı hmlaumtştı ki, ne be-ni bır11kmalt 
ve ne de ..wıc • 1mek ısti)'Oltlu. Er· 

Slrfa: ~; 
~ 

ut 
Zira orada ölüm tuzakları Lliyük 
lii slerle çe-\Tilidir. Nihayet kapı a
çsldı '"8 arkasmda 'dlll-t kılıçlı ile 
bet"aber (Ah - T.alı:) eörüldü • .Par• 
maltlan titriyordu. Sarı yilZU bir W 
disı renglni almı~tı. Bana ölü bı.r 
sesle: 

- Beni siz: k ·r, yahud çok aUk.a· 
sız budala lııir adam zannettiniz. Yal
nız runu biliniz ki ben çok sabırlı
yımdır. Siz benim sabrımı tüketti• 
niz, ben sizin için çok sert bir cea 
tcrtJb ettlın. Fakat bu shi J 
korkutmasın. Bilirim ki Fransı7.lat 
çok cernr insanlardır. SU. benim e
vime yalrutlarımı satın almağa gel• 
diniz üstelik - cıa. Ben mi.,... 
::..tlerce aklınıza ge).m..iyen işkenceler 
altında inletebilirim. Fak:ı.t gor" 'l ... 

rum ki çok genç ve ga!il ini DC"n 
vücudünüzü değil nıhunuru mah -
~etmek lsti}'01"1I111. Vilcucl :f8TBSl iyi 
olur. f.okat ruh acılan insanıı daima. 
dainıa ıztırab verir. Ben :iimdi ınu
ha_ryilenize korkunç bir tablo yer
leştireceğim ve bu asla ruhunuzdıın 
sllinmiyecek. Siz Çine ,...kut topla
mağ:ı geld!nlt değil mi? Pekali! l3ea 
aiıe birçok yakuUar ı:ııstercce!im. 

(Ah - T.akl bir deli gibi s yHı -
yordu. Yanın~ adamlar t.:llc.:.rL'lli, 
kollarımı $ı.kıca bağladıl::ır \'C beni 
karanlık bır odaya sürüklediler. o. 
rada birkaç Wıkikalık korkunç bir 
bekleyiş y>ptım. iç odadan ipek lll· 
şırtıl::ırı sonra zayıf bir inilti !şittim. 
Illr an gerti.. birdenbire od~nın içi 
ayd bk oldu. G<>zleriıni ,,.tun. (Ki
raııçiı;e!i) bir yastığın üzerine otur -
r.uş. cıplak omU2ları ve kolları ya
kutlarla ört jJrallştil. AdctA yakutıaıı 
bır elbise giymiş gibi idi. Çekik goz
lerti• bana bir şeyl.er sOyllyccclrnıll 
g.b bakıyordu. Buhtırdan!:ırdan sı -
c .. k ..... - bir cilnlilk ko 
yi... :seldi ve üz.erinde cjdcrh.ıl:ır Ll
lenmlş: bir parav:uanın ark3Sllld.3n 
sert Lir ses anlıyamadığ.ım bir ilAhl 
sö,lernc"c ba~ladı ve sonra (A\h· 
Tak) ellerim glibı\iM len 121 
.cldu,ğu halde aıCJr adımlarla y;ını:noı 
ı,:cldi. 

- Bu aı;ık renkli yakutlara ba
knıız, bir daha bakm.1% ıundi bıın• 
!arın ~i larmızı yakut olacak. 

f\otoğullardan birisi elindeki kc,kin 
kıhcıyla (Kirazçiçeği) nio yanına 
ci . Kılıç kalktı, lııdi ve Z&\'Olh Ki 

raı:Çi~!i fr.ınsrıc:ı: 

- Anne, d!,.. lıayk;r.ırak kanlar 
lı;inde. ye:-e. yuvarlandı. 

E:ı.J<L".a!c'l butün aç;k rcnl<li )' -
kutlar k-=mızı bir renk almJ.ilı. Bu 
tabloyu sizin gözlerini2de daha faZ
la caulai>diramam. Ah bU 1 n, bu 

k:m! (Alı - Tak) ın hakl<1 
ben lau tablDyu son nt-tcsime · 
,goı- c-,c,:.m. Beyhude yere bMli bal
lı:-~n ipleri koparmak i~tiyordutn· 
Soma J....oar ... ntık bir tünele doğnl 

t~i ~Un içi mcnck~c renk1 .i. bi'lyl\k 
1 

1 •a3 L t la doitt , Wıo arma

.&in k - ırm~.ı bulu;t k, D:ıha e 

kıı,yıfun. ı.;yandıpn """'"" ı.- i 
tŞo'>;dm;v) da nlıtıınm ç;ıınarla sır 
mr: ıl.Eerİl'te ~m:nıı buldunl. Kalk· 
tım Lst..ıınü yokla~ zaman cc -
<>imde (Ah - Tak) m koTlcksıyonım· 
.ı;1., gön! güm iri bir yakııl buJdııll'-

n miJ.telı, b gw>lerde de bu 
lıoy.lecc dcvil.M et! O on dokuz Y~
cmıioyı:iı. l!eıı l'K' . be3- Ç.ru!e üd-
111 .. .;; bir elc:ldcr «!anı Akılıl"Ol"'Clu. O

n gt;zbebckler.ı.M(' i~ ı C\jrUr 1 
i • orchıın. A;mcsl (.Ah - Tak)' ı 

ve bı.ı. ı .. ız an3Sın:ı t -ızi-
• mı ki mü~t bu 

e<l :ldl. bmt (IC'.lraz 
t:iç ... ~ t olım lıu k zla ı~like-lı bir 

Fram.ız k.JDSOlasUna - ~-acaat 
rek. lıA<!i.9c'°1 anlı.t'.un. ~ hi· 
dise ç:.K:ınr...J.k istrmi,ycn sakin bir 
adamdı. Bana sükUt etmemi ''e lk 
qpurla A vrupoya d6nmeml twot:re 
eUI, pır<:Rk btışktı bir ~ oımodı• 
tı ç n bu nuilınU tumı. işte otuı 
tıene · ki bemcn her ı:uıı ııoz!ı'rl• 
nıln. o unde b:..ı ker:.~tin ~nli.ık kcıJaJ ~arekat esnasında ~ t· 1 ta- 1 şc k>lct.e bulışuyan:.ul<. Fıık:ot °" do-

Yar.emız dll~nı··şt·• ~ v ay-, T." f k/ • B ' kız _.,.aşı ıdalci biı· kızla yi 1 lıı.:s ya 
Tayy~~ı u:·. r•he lCQYe na zgafllJ.ln al kan '' < •ir nıL:n tn luotılr z:ımnnl 

ger civannd :u:uı:. dün Stavaıı- arıştı 'kca•..,, "'"Ctıd dMl<lır. Kızı,. cok l 
teıs· a lJtsıre adasınd~ki [ f •k "le T • [ :ılabda:: Glm"ma Qf:ıns 
ta ızpostasiy.c Fle::ssiı;ı~"de 1 ar arı ve _ı UnQ yo y e T tı) ı e z.-

l:ırı c.rn ~d·:ı.. ~ı·~ü yak.un· ·la dolıt 
kal"'lıır içindC' (rtil":!:.zı:if'C.~D ni 5-
rUr'ım. Bu tablo emin&n heni d:ı·-n.a 
ta!.ı.zlsı.E. ~k. en.un ruhUı 1 ti'" 

l' rr.r 1 ... .., ölmeL) iıu. 

d )'yare meydBnıııı da bombar { d • d [ Y " yapzyo.."'ii .l"· 
~4·~:~~ıie;mt w.::!r .• !:nRşüıuem.~at',·r:.'Letonga, Litvanya, Estonyajı yapı ması --~~l!ış e i igor buı n:;~:d?', 

10

:~~ b· 
Q."'-- .- ---- L ~::ırdan bı h ctr:ıetc ~1 

U)a~""eınız ı<anht: \P [ A f [ C" Bu··tün e:ıasl:m ~ edileı:ı.' Alı Tlk em. a r •·ı"neıh~ah İııgiliz ı;,Y"'.ırele. ar amen 0 arz ı...JOVyef US-ı ma.ııyamm yapıl::;ıı hem ~ oır saı ... ;ıidılar. 
uAum -~ ., • .et. .an~- 1 yeni teklifler avcısı c:..,:•b =enh'' b\r düŞin.1.n •ıt •h k k d • .u ımzıı • ı Almnnlarla bun •un bı·r rn·u·d· Buro go t.ıtuın bibloW:a. ipek \oUU sa l d y 1 ~ . leı-.ı .h:ıyr;tı l.ı.ı..q,: Olth .. ı.1. Y&rım. 

trııınız ~arafı~d n t:ı:-neb :;cııa.. aya l l Q .... ararml Ver l !anması te'kamir E. .,tir. An· d•t cvd va11lau prensip an - .. , o;ı. ı:ccı~ (\ı - .,. k) ••:. 
r. Ögleden sonra da lıiı·-b - • karadan gelen h:ıl:.t-lt·re göre, laşmasmc!J.n smıra menılclrnti _ ı:ar mn l!l11i,.ot ~ ,lm9ızl d•:11 k:ıpı-

1 :ırclı orn- T ı 22 milyon liralık a" ;ışı;nada ih- ıni.zc Al fi 1 el b' Y d• •i.irüdlım. Kapı Jt::ıı>clıyılı. 
' nuın tayvare'i au;- .. , . aWn 21 (A.A.) - Ha\11S A- Adliye n:ızı.n b>t mil:ıasebctle . man ırnvı. uın an ır Feı:ıecre)'l! ı. t e acilde 
mü.~tür. • UI ı.ı. J. 'ı bildırı·,, r .. - '"·" ra~ ~-aeceğiıııız lll delerin yilz çok t•klüler g~lmc(.:·P. h:ı•1:ınu, 1 

"'"' ., yaptıgı "-"-t.r.au.aU..t lJU iltihakın ..... ~ ç_ı:eJ; .eri:ı ccr~~cdi;:i ncere-

1 

de kırlam tütütı. ' etmek - i!trnc.c"lt ve id!ıJ11ı.t l-t•."c""tları - J nı.e:-ıfaatlernıi k:ı.ytlt:ylem~ tir. .... '" leri •. ahn den _r rrr.._ .Iıkl:;ı;r oı tü-
Lon l Ccl- LARI 

ve T,, aı::ı· 21 (A.A. l - Ha'· 
ı'.ınnıvet N ta ği: ~ e r0tin 11 t hli ~ 

OU:ı gec.1 d" 
ri lngilt..'"re ~ IALYYanle-
•• "t"e """"e:ıın uzPrine ve .. . em l ~ 
bombaıa muııfcn<I mcv. ıl.re 

r~ rtta "'- 1 uafa t0;ı1an - ..... va 
t ' t faa:ıjye~ D'~-
ır. ng.ltereni . . .. -~· 'l 

c1e it- · n •lalı g.ırbisin-
~ 'rı • ..ıiu gnrbl 

rat oiotı uş • 
ller haf' 

sarat >e pek ~z' ıı b. -ı 
k:ı.ydedi!m.ştir. r:ayıat 

Bir , "s"b< 1 

Loııdrn, 21 (A.A.) - g _ 
Ye nezaretinden tebli" e·'"--· 
t
. o ..,..,,1§-
ır: 

Dün s:ılıalc erlren ZO &ı.·cıd • 
fislı tayaremiz İtalyaıuıı ':\ıh -
ruk İlıisü üz.?rL"lC y~i bfr bil • 
~um yapmışlardır. Bi,· surn:ç 
geınlsine pike bir <larlcc i:·r.ıi:;'. I 

Dı.'.11 nüm:ıyi~rilcr ~-et el -
çiliğinın önu:ı c ı g~cereıt 
tr. •en rey l 11• Y"Y" l -1 
lı.:ı.k cır=· Lten:" Ieriir.1 
Hıy k ... r,., ... '"l1 lar olrnu.-; ";""(" GO 
kl yar'l.l':.l!!!' etır. E'ir ('C.~t: 1-!m· 
'c!•r tevl if ed1m;~tir. 

r:uy· lıir mi::.ing es:ıas..::>da 

p:ır"..L• rcb il fo1:ı.k 
kc) uyetını şıddct~ ta p etmiş -
t•r. 'Şhra Sovyet usuiıi ,le in

lılıap ed miı- olan ınebuslrur ta- \ 
r.J"ır lın il'iJı~ı, ıinhl rrVP ko 

nuı ıc1'JLl etlı 1<ccğ1 tahmin edil 

P TF mpnfanun kııran 

Kauna.ı 21 (A.AJ - rarla • 
?ne• •o btıg:Jn tc~t 17,:JO d.:ı L.t-

~~.Y'lllln So; ~·etler B&ıllğine il ti 
ın:ı.tuf ol:ın k:mır s~rcti

r: ı~z:.ın r~-u.:.cr,..l:rdcn r'inra it l 
tı.ukla k.ıl cll ttr.ıi:} !r. 1 

te<l:ir. Bundan. c-ıra buğnay. mız bu firmal:"rla muh:ıbc,. ;,·c yordu. Elil"":C - r" d' . 1 r ,. ) 

Mut.-a e p:ır.ırteı:i arpa, bilcümle k meyvel'o'I", b;ı;şlarr.• ,!ardır. Bu itibarla a.rı _ hiı- t, -

gün a toulanııak 4izel'e t:ltil edil- tiftik ve } ıı mı - la. m= lııwı lan miltc-
m .1tir. tacağımız m b•ıı;n<la gel- aıub t• ıri n d.· .iita hzJ 

Rc\·a.I, ~1 (, ~ Estonya- tedir. b:;.-! :;,·ecck 
nın So~ e · · akı h m=n mu t:ıt; 
lıu;iliı ·: ,. 1e .t'lclnıs .Jalıılı'ın ten evvel ynr '. ~ m -iJel~r temin ed' · 
) a 1 kfif u:ı.erine !.arar rişlerimizi YCrtn • tır. 
altın:ı nlm••ns'P·. 

Uzun miizakcrekrdf'n sonra 
Hariciye • nam 'bu hususta 
9 kt.. •n bir r111. ıte 
teşkıli hakkındnki tc•,lifi ittifak 
la lfab edi ı.Jtır. 

T:iga. 21 (A., .) - Yeni seçi· 
len L~tonya parlamentosu, Le • 
tonya:ıuı So,·ycUcr Birliğine il-' 
tihakına ı--arnr ,·cnniştir. Bu 
hususta ~fo$kO,-ııya mür::ıcaat 

edilecektir. 

Bıı :ık!)lllll füg.ada SoYyetler 
Bi!'liı;i ldılnck büyük sempati ı 
tc·ni:UrJ,•ri ~ llır.~ tu-. 

~ 

l~rdır. Bun~u.:1 l arasında 

bilha:::;$a ~n~r1~U! E . yi muJJe -ı 
i oen büyı.k ~dc11r tut.inak -

tadlr. , hm _ edı.ip tk' 

harp sebebıyle gttı_ 
caret gennlcım • 
nın haricınde bır • ıiı::ı:~<tır. Al· 
manyanın eski l:lc 
!arından alacM'ı :!r'l. yekfın 
harpten C\"l·cl , 1ynya ya;ı

uihmı.z sipariş' ?in ıp;-· lıiııyl~ 
ödmeceki.ir Eu ~ iıfi gelmediği 
W:;dirde bakıye .c ablar için 
ayı·ı bir forırıtl te tcsbit edile • 
cektir. 

:'.llaklip! 'fmm yol ile 

. Y3I' . ı:ı.ı, 1 
P ırbin Akclcnır;: .:!c sıraycti 

doh~ •. y!e Alır.;:nyaya lt~lya 
tarikiylJ de mal g.ıntlcm!Ck im
kını .::ılmacl.ğından tic:u·i u.ık
J·y t,n Dalkınlar \izcriııdc.:ı. ,;a

ra j'1..liy1t? \'.e TW1a b.ri1:..!::;I~ ya
pılllUkı der;. i:; edi ıncktcdir. 1 

11.lmanlırın, piya.ıalarımız.1:uı 

alacak'.arı mallara :ıyni z:ım:ın -1 
e. ::ııt-ye ı ve Rumenler de 
talip l.ırmıhn b-..ı iJn-aç 

1 

m..:ııd,...,= ::yınotımnm 1 

fe,·.iuhl·i~ artacağı iln:tid edil -
ıne~t:? lır. 

F ı ı ... 
lıın:lc l 

n. 1r1 ıJcr. Orıl~r:n 

.. l 1 1u:ı fe n ~ tlcr4 

"' ::l. Çc.'<iruiizıa. o . """ 1 
lt:: ı k i.:>tl't.ıı d:m. ÇU • Jıı i 

~neı... ı:n ı· '' c"'ll b. u-ı .. ,, ·ur ı 
1'7all: z Jı:ıl= ~,;ye dob"'.ı tr..kt . 
Y.emei·lc,r a,hi •d'r dLye ~-

d=l. F t .. açtı e ..,..ı J 
c~K üerr..ıerl i.;..ı zyortl ~~ laı €1 
lerir.dı.. mı....tıte;,if UW J!D \ 4 L.ı.rı 
, z6iı' k ,11._nı mı.far. t • bu
<>U t'b ;merek buytlk bir ı a ~e 
yıcm~ başladıııı. !Cer da 1 a kapı
ı'-.ln :-rı: .ı. ,. I~tra7 ı:e

~ip 'bent ka:·' m~a ı bek! yaroum. 
~neli ., :;;;! - ..:z gThı o n an dJ. 

"kl;: n ıı 1.. ::;t ~ b f" de ~ -

1 ,.,t n '' u :l t. b~l şık m \hp•• .. 
a ;-t~ c ·n.. \·e Len_n tahtL ,.u~-

nın::Lın ::C~!l: t.ar~ U:.. 

purmnuz (Kal ye ceı 
Du vr) .a k:ılkım lllı: ı;,y:;:w<:;: 

at'ad . orı a orodo.n Londr .P 
tim. r v.at (!L:ızçiçet;) nı b iA1' 
< O hclde be ... nc.'"ede r 1· Y3

1 

gJ~ ı tı.. "1. Çinde o ıntL t m od 
d.l r.ıogul ce.l!fı.dın kılıcı t) ... ıde mi 

<D= l de v.ıpuruD ı:" 
s de r. ... Buna siı. bir \. ,,.;;ı. .~c .. 
bUi;; ciDiz Mösyö" 

İlı!.:ı.!-~ B.."'L.Sklı .sus&. .ı e Y _ni.i 
e ~ .. ..ısına ııtdı. n; knr dal,; 
bir •v 5ylemedi. Nihayet bcr s"r'" 
dum. 

- SU cebmln!eki 'l'll!aıl ne oldu? 
:tııı1~ar cı;.ıı.ıqidl ~çil. Doynl1!1 

asılı olan yakutu gö.:'.c:di 

- ç..ı: ır.ilşk.ül • l:ır ;ıeç 

fak t >-ı.ı yakutu satm:ıdılT'- odi 
a. ·ıkatc!l bu yalrut (!"Tl: a1 dep 

r eedt! öen=k bir lrilfütc 
zcllil:::te idi. Ben bile • 
kac1:ı: güzel bir yak•1t mevc:ud at:ıb.i· 
lece&ini =etmiyorum. 
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Fener bahçe Galip' 
iJçı ,.. b · ~ener ahce Ankara-, 
::rücünü dün 3-1 yendi 
)i. Fenerbab~clılerin.hu.susi ola -ı tıysa da devre bu netice ile bıt
lir ak davet ettikleri Ankara Gü- ti. 
liln u tıı.kımı dün Demırspor oyun- İkinci haftv.yımda Fenerlıle
ıy il( ularıntlan ba.,ka lstanbulda bu- rin mağlilp vaziyetten muhak-
l'n ınmakta olan Gençler Birliği kaı k surette kurtulmak istedik

! !1 Jtbokularından Hasan ıle de !eri görillmekte idi. Nitekim üst 
'l lkviye edilerek l?enerba,h(;eye üııte yaptıkları akınlardan bi -

arşı oynadı. Mi.satir takımın rinde Baıırinin çektiği şütü An
u kuvvetli kadrosıına mukabil kara Gücü kalecisi tuttuğu hal
tcntrliler ."1ıkarada atletizm de bıraktı. 

l 

nisabflka1ar,na iştirak eden 
clılıten, Rebıi ve Küciık Fik -
•tlcn mahrumdu. 

Şuna hemen ıı;aret·edelıın lı:i, 

fUJ1 bir futbol maçiyle alakası 
•lunmıyan ağlr bır tempo ile 

::.k • çok az bır seyırei onunde oy-
t ınmıştır. 

Bu golden on dakika l:<Onn> 

yani 28 inci dakikada Omer çok 
güzel bir şütle Fenerin ikinci go
lün il de çıkaı'dı. 

Fenerliler iyi bir tempo tuttur 
mağa başladılar; Ankara Gü • 
cü de mağlOp vaziyetten kur-· 
tulmak için epey uğraşu. Fakat\ 
Yaşar kırkıncı dakikada üçüncü 1 
golü de çıkarınca Fenerbab~e 
galibiyeti temin etmisti. Oyun ' 
da 1 - 3 Fenerin galebesıyle bit- ' 
ti. Hakem Samih Duransoyun 
idaresi kusursuzdu. 

Fenerbahçe: Nuri, Muzaffer, 
Lebib, Ömer, Esad, Fikret, 

Sporcular! 
Ne,"ıretmeğe ba~ladığımız 

"Hakıkat., in belli ba~lı gaye
lerinden bırı de memleketin 
Sjıorw gcrıçhi;\ i~in hayırlı 

ve faydalı ne'jriyutta bulun
maktır. Bu maksaı.!Ja memle
ketin yalnız Istanbııla aid de
ğıl . fakat bütıin merlıezlenne 
aid spor faalıyetlerıle bilhas
sa aliikadar olacağıı ve sevgi
li 8porcularımıza temas eden 
haberlere gazetemizde hacmi
nıızı;ı müsaadesi nisbetinde 
azami yer ayırmnı;a çalı§a-
cağız. 

Mevsıın yaz ol<luğu ıcin bu 
aylarda meşgul olacağım1z spor 
su sporlan olacnkbr Su spor
larına aid faalıyetleri bır ta
rn!tan neşrederken diğer ta• 
rnftaıı onları her suretle tcş
vilıten de hali kalmıyacağız. 

. poruı:ı herhangi bir şube
sile meşgul olan geıı~lcrimizin 
kendilcnni alakadar eden mev 
zular üzerinde gıinderecekleri 
ya21lara ve bulunacakları tav
siye ve ılhamlara sütunları

mız daima açılt olacaktır. 

BıUıas~a !>idayette her ıki ta- ı 
rrı da miıtemadi}en saha orta
nda oynuyorlardı. Maamafih ı 
.rm<·i devrede rüzgarın yar
ınıyle Ankara Giıcü müessir/ 
onlar yapmadı df"nilemez. 
unlardan elde edilen bir kaç 
r.ıab Ankaralılar kaçırdılıtan 

onra 32 ind dakıhda sol bek 
•vkebn çektıği bir frıkıkle ye
l.ne .. ayılarını yapWar. 

Kadri (Faruk), Niyazi, Yaşar --------'111111ıı ... ılll~WIW 

Fenerbabçe mağlup vazıyet • 
n kurtulmak ıçin çok uğra§ -

Naci, Bıı.sri .. 
Ankara Gücü: Mehmed, Sa

lih, Şevket, lıımail, Nusret, 1s • 
maıl, Abdül, Arif, Yusuf, Ha -
san, Zeki. 

lmtıyaz sahıbı ve başmuharriri: 

Ne<-Jp Ali Ht)Ç()KA 

Umum neşı;yatı ıdare eden 
Yazı işleri müdurü: 

;; lt koşuları dün cok 
•I ' 

-----
Abona ı,;anları 

ı vı! 
l ı ..,, heyecanlı oldu ""'1'kiye için : 

Bir aylık --.. 90 kuruş 
Uç aylık --·-.... 250 11 

Altı aylık -·. 475 ,, 
Senelılt ----·· 900 ,. 

lııtaııbul ıkınci at yarı~an 1 su,. Dört ve daha yukan yaş
ın öfleden sonra Balnrkıiyiın- taki halıs kan Arab at ve kıs
' Veliefendi koşu yerinde ya- raklanna mahsus. Mesafe 2000 
lmış ve çok zevkli olmuştur. metre. Yabancı memleketler jçin: 
Alın neticel~r aJFih'ldadır: 1 inci Yıiksel 2 inci Can, 
B\rinl>ı koşu - Dtirt ve daha/ 3 üncü Ünlü. Altı aylık ··-- 850 kuruş 
ıbrı y-..ııtaki halıs kan at ve Ganyan 180, plllııe 100, pliı

\ııra.klarına mahsustu. Bırinci- se 370, ikili bahis 1250, üçlü 
, 180, ikinnye 55, üçüncüye bahis 735 kuruştur. Yarışlara 

Bır senelık . 1600 " 

A. Cemal ve Hamdl Ci.iraoylar 
Matbaası"da tıa51lmı1tır. 

Pruı 1 Ura ikramiye!~ vardı. Me- gelecek hafta devam edilecel<-

d..ii. 1 ı~ MM mıııtrc.. 1 inci örnek,! ~t~ir:.:_. ----=--=--~==J!~~~~~~~~~~~~ 
ri nci Karakuş, 3 üncü vuraı.1- ., 

n ~:.::i 1::~vç yaşındaki! Kürek teşvik müsabakalarında 
oı·li yannı kan rngıli2 erkek 1 Güneş birinci Galatasarayikinci 
ı dı.ııı taylara mahsustu. Mesa· t 
Bİ 1400 metro. Beykoz üçüncü 
11 inci Mehlika, 2 nci Neri • geldi 
,an, 3 üncil Tasvir. Ganyan 
15,110 pıaııe, 140 plase. 
VçwU"U K~ - 2000 liralık 

~ sc ükafat kazanmış yerli halis 
!&. 1 1ın tngiliz erkek ve di~i tayla
-" ( , rnahRUS. Mesafesi 1800 met
Jıa~ ,_ ı inci Mis, 2 nci Gürayak, 
razı üncıı Thais. 
ı-. ~'Ganyan 120, p.ılaHc 100, pla-

' '"' {"'· 
"l Durıtu.nru loo.,'IU - lki yaşında 

tu• ;.: Jıoşu ka~nmamış yerli ha
ah r kan tngılız erkek ve dışi tay

:ın, ıı,.a mahsus. Mesafesi 1000 
• ''Şı etre. 
r ~ı. tinci Subııtoza, 2 nci Umma
n Ç1 l 3 iir.cıi .Ayfer 

" tr;ı ıınyan 240, !'l''"'J lZ5, plase 
g ı 240, çıfte bahis '130. 

yen lı Rl·şirı<i koşu - "Sabş koşu

Su sporları ajanlığı tarafın- Tek çif tc kıdemliler - 1 lnci 
dan tcrtib edilen ilk kürek te.s· Gıinrş, 2 nci G~lat:ı.saray, 3 ün
vik müsabakaları dün oğleden . ciı B<:ykoz. 
sonra Büyükdrrı> ile Yen ima - J ki çifte k·.ık·mlilcr - 1 inci 
halle arasında yapılmıştır. Ha- Galatasaray, 2 nci Giırıeş, 3 im 
vanın sert olmasına. rağmen cü Beyboı. 
müsabakalar muntazam geçmi.s Dort tek kıtlcmlilc r - 1 inci 
ve muvaffakiyeUe bitirilmiştir. Gıineş, 2 nci Galatasaray, 3 ün
Erkeklcrde Güneş, bayanlarda cü Beykoz. 
da Fenerbabçe klüpleri birer ku Tek çifte tıayarıluı - 1 inci 
pa kazanmışlardır. Fener. 

Tek çifte miıbtedikr -1 inci iki rıftc bayanlar - 1 inci 
Güneş, 2 nci Beykoz, 3 iıncü Galatasaray, 2 nci Fener. 
Galatasaray derC(:C 6.58. Dort tek bayanlar - 1 inci 

iki çifte miibtcdıler - 1 inci Fener, 2 nci Galata.saray. 
Galatasaray, 2 nci Giıneş, 3 ün- Umumi tamif - Erkekler 
cü Beykoz. birinci Güneş 26 pu an, ikinci 

Dirrt tek mtwkıW'1r - 1 inci Galata.Baray 17 puvan, ıiçüncü 

Giıneş, 2 nci Beykoz, 3 üncü · Beykoz 10 puvan, Anadolu 1 
Anadolu. 1 pııvan . 

)' ara ) 
·" O 1- f't·k. zayi!! •. Niçın bu büyük tchlıkeyi göze almalı•. 

k <•.,:nıbeyı çok nazık bır sahada, hayat memat denılebıle-
! 

1
• bır çerçeve ıçınde ınkişaf ettirmek ~ılglnlık olur .. Bu
l)yapınıyaca.ğuıızdan emi nolmak isterim .. 
• 11' - ..... . 

n. \ralarında derin ve uzun bir süküt oldu. Çocukta ka-
p k l sız ve asabi bir hal göze çarpmağa ba.~lanııştı. 
Bır 'lırdcobire 

misi bir p;.kct venni•.ti. tlecli l<i . 

HAK1KAT 

Hayat o• Kaltür 

Petek 
-llHl-

Hayatıı:ıı Ankarada, edebi 
yat ve sanatla aJakasını iddia 
müşkul olan bir meslek sayesin 
de, yanı avukatlıkla ka -
zanan Fuad Ömer, . gtirültii 
ve reklamdan uzak kalarak vt: 
şaırlikten ı>:ıde aramak, duy -
mak ve düşunmek zevklerini 
bekliyerek şiir yazan bir •anat
kardır. Bütiın serbest zamanı -
nı vakfettıği maıızumelerinı bir 
cild halinde toplıyacağını epey 
dir söylüyordu. Kitabı ıçin Rerti
ği bu "Petek,, adı, ilk önce biraz 
müphem ve cazıbesiz owa bıle şi 
irlerine vücud veren ısrarlı eme
ğe cidden yaloşmaktadır . 

Bu şurlcr arasında, (Bir a
olduğu gibi kolay ve zahmet -
siz isyanlı ve varlık karŞJEında 
ki hayretin her kafa ve hassasi
yetin aşina.<rı çıkabileceği bir sa -
delikteki ıfadeleri yok değıl. An
cak, buna mukabil, cidden gü • 
zel olanları ınevcud. (Mart) adı
nı taşıyanlar gibi. Damlarda 
adeta ıstırap sayhaları yüksel
ten kedJlerle beraber onları 

da tabıatın sıJTiyle vt devasız 
kıvrandıran ve şebvetının bir 
eephesindeı:ı, imkansızlıkları ve 
yoksuzlukfan cihetinden ·fakat 
cidden kudretle- terennüm eyli • 
yen bu şiırlerde, yok olmanın bü 
zün ve dehşetini pek müeessir 
bir basitlık içinde anlatan (Bil
mez, kimseler bilmez) manzu -
me'li de yeni Türk şıirinin bir 
an~olojisinde yer alacak kuvvet
te yazılar. Kıta.bın sonuncu ve 
en yeni şiirinin en güzel şurler
den biri olması ise- saırlerimi

zin hemen druma çok lııııa olan 
natkarhk ömürlerinin ddiışü • 
nünce- kari için ayn bir baz o
luyor. Bu şııri sütunuma geçir
mekten kendııni alamıyorum. 
Ağaçlarda ııe'J)et ııepet loaysı 

şerbetler OO§ıtır elmdc tepsi 
yıi..""Unde kırl.ann derin §arkı.sı 
.ııaçıtıttı kalbimde tltk Oıı.gusu 
1oalmamı§ tenimde ölüm kor k·u.m 
aka. tğı1 •yıl içi";c ar:m 
dünyada be>ıim mi hazların 

• lwps-i 
yılın Çamlıooda ott42 W?nm ~u 
rolıım Jcul d('[Jil .il ilah yapıı;ı 
gullcri guoohtan aÇtlmı.~ ııaksı 
yüziinih •-.iyamdt.ı hcı yüzik 

aksi 
buz gibi suırundan içtiğ.111 testi 
terinin burnumda sıcak kokusu 
açılmış öııum.ılc Cenfl(' t kapısı 
suçumu arılm4.:: ::emzeı.ı kııyusıı 

Fuad Ömerde mut lalıa bir 
kın.ur aramak istenirse, şairli

ğinin on bcşınci yılına yaklaş • 
mış bulunmMına rağnıf"n lisanı 
nın selis "olmadığım söylemek ka 
bıldir. Fakat bunun bir kusur ol 
dui;'ll muhakkak mıdır? Zıra, bu 
bal, şiirlerini kudretle, inaclla ve 
ihtırasla yaşatan şirin bun
ları kendınden tamanıiy le ko -
parlp beyaz sahiidere vert>me
mcsindcı:ı, bunlara kati şekilleri
ni verip kendı!eriyle alakasını 

keo,rnıeme.~indcn ileri gelmekte 
ols:ı gerekur. 

Nahid Sını 

Eli Çabuk SUnnelçi 
t<abıne; Beyot_:lu lngilız S('f;ır('tha

:rıe~ı k<.ır~ı~ ı No. 47 Gunı-ş ~ıpartman. 
ENJEKSiYON SANTRALI 

E"' : Erenkuy. Telefon. 52 .73 
Çocuk1anıu ~unnet ettirr11tk j!:iti

yerıJ('ı·in ka1·Uarını alm<..tk uzeı <' lUlM 
~rn bır hrıftn evv<'t 1ııur:ı < 11ntlan 
bilh:ııo;~a rıf'a olunur. 
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22 TellMUZ 1946 

SON HABERLER 
Almanlar İngiltereye yapacak
ları taarruz hazırlıklarını ta
mamladıklarını söylüyorlar 

BERLİN - 22 (SAAT: 2,30) İngilt.ere üzeri- kıt.alan hazırdırlar. JDtJer Rayhi~iagtahl nutku 
ne vulmbulac:ık taarruz için icab eden lıazırlık- ile İngiltere hall<ın.ı ve bıışındaJü mcsulleri bun· 
!ar itıruun edilmiştir. Tarilıt.e misU görülmemiş da.dn haberdar etmiştir. Eğer İngiltere Almaııı-
bir muzafferiyet elde eden Alman kıtalan İngil· Sranın harbi uzatmasını istiyorsa bondruı muta-
t.ere adalarına muvaffakıyetli bir ta.a.rnız yapa- zarrır olacak İngilizlerdir. J!jsasen bunıın lçiıa 
ıa.l< kadar dinlenmişlerdir. ıntıcr son bir ihtara lüzum görmİİ!lfur. Bundan 

Norveçten İspanya sahillerine kadar uzanan 
sahada Brüanya adaJaruı.a taanm için Almn 

sonraJU hadiselerden tahaddüs edecek mesnli • 
yetJer lngiltere halkına ve devlet adaııımruıa te
rettüp edecelıtir. 

Şarki Akdenizde bir muharebe? 
Şarki Akdeniz.de İngiliz donanmasile İtal

yan donanması ara.sında yeniden çetin bir de
niz harbi cereyan ettiği ve bu harb neticesinde 

NEVYORK, 22 [SAAT 4 30) 
İtalyanların Zattera ismindeki torpido " ' muh: 
ribinin batınış ve mürettebatindan yirmi 
dört kişinin boğulmuş olduğu bildirihnPlıkdir. 

İtalyanlar Trabulusta Mareşal Balbonun 
tatbik ettiği idare sistemini değiştiriyorlar 

TRABLUS, 22 [SAAT 4.30] likte zaferin sonuna kadar çalışacaklanna iti. 
mad edebılirsiniz!,, demiştir. Mareşal Grazyani 
Karaman prensinin bu sözlerinden çok mütehas 
sis olmuş ve aşağıdaki sözleri söylemiştir: 

Mareşal Grazyani Kastello'da birçok Müs
lüman eşrafını kabul etmiştir. Bunların arasın
da Karaman prensi ile Trablus kadısı da bu
lunmakta idılı;ır. Karaman prensi sureti hususi· 
yede M~l Grazyani tarafından kabul edil· 
miş ve kendısı Trablus Müslümanları namına: 

- Arbk Mareşal Balbonun idare şekli tat
bik edilmiyecektir. Burası ile Duçe çok yakın
dan alakadardır. Onun için Duçenin teıı~ıb et
tiği şekli idare tatbik edilecektir. "- BUtün Müslümanların İtalyanlarla bir-

Alaturka ve alafrano:a 
mükemmel 

YEMEK, TATLI 
Pastalar kitabı 

Yazan: Fahriye NEDİH 
Her eve Uzırn olan bu kıtab, 

bine yakin yemek, tatb, pastalar 
pisirmesini kolay SW"eltc taril 
eder • 

Fiatı: ıoo, tildliıl 125 kuruı. 

Satıı Verl: 

İstanbul İnkılib kitabevi 

IRadyo Programı( 
22/7/1940 PAZA:RTESİ 

7 .30 J'rogram ve lllt'Dlkl«t """t 

Fransız meclisi Rlbbenf rop hü
Mareşal Pete- c um kıta 1 a r ı 
nin riyasetinde birinci grup ku
dün toplandı mandanı oldu 

Roma 22 - (Saat: 3) Bu ak· 

şaın Fransız meclisi Mareşal 

Petain'in riyasetinde ilri ..t:ıatlık 

bir içtima akdetmiştir. 

Berlin 22 - (Saat: 2,30) 
Hitler bugün Almanya ba.riciye 
nazın Von Ribeı:ıtrop'u Şutz 

Steiler birinci gurubu kuman • 
danlığına tayin etmiştir. 

:ıy:ı r ı. l ''l!!!~!!!ı.. 
7.35 Muzik HaJıJ .sololar (I'J) 

İı;imi gayete lezzetli, 

mevsimin en gı.ıul 8.00 Aıans boberlen. 
8.10 Ev kadını • Yemek lısıcsı 
8.20/8.30 Muzlk . Piyano ile dans 

p:.rçalan <n) 
ı2.30 Progı am ve memleket aaat 

ay~rı. 

12.35 Muzik 
(;alanıaı-: Ce11del Çağla, Fahri Ko· 

puz, Hasan Gür .. 
Okuyan: Necrnl Rıza Ahl.'lk:ln. 
12.50 Ajans haberleri, 

13.05 Müzik : Okuyan: M~fhru'ct 
Yıldırım. 

13.20/1400 Muzik: Karışık bando 
))1ftklDrı . 

18.00 ProgTam ve ınemıeket setat 
ayarı 

18.05 Mu.uk. Oda mlı2ıgi (Pl .) 
. 18.30 Müı.ik Radyo caz orkc."!tra~ı 

(lbriham özgur ıdares!nde) 
19.10 Müzili: Müşterek ve tek sar .. 

kı1aı . 

Çalanlaı: Ru!)en Kam, Cevdet Ko
zan. Vt'<"ih<' . 

Okuyanı..,r: Melek Tokgo1.., S('mabnt 
özderı'icr. , Radıf~ Erten. 

1045 Mcmlfket s:ıat ayaıı ve ;l.Jnn~ 
hab<'r\('rİ. 

20.00 Muıık: Fasıl beyeh. 
2() 30 Konu~ın:-ı. 

Gazozlu müshil 
limonatası 

olan 

PORGOLİN 
Piyasaya ı;ıkmı~br 

Her eczanede bulunur. 

Umumi dc·porn: 

Can laboratuarı 
iş Bankası aıkarnııla 

No. 5 - lstanlml. 

======-----= -
20.45 .Müı.ık JJınh•yH·1 rlıJe-lıleri 22.3Q Menıleket sA3t • ynıı :'IJ<IO! 
21.JO MUzıh BnvC'r Kapc1uı;ın ta- h~\bcrlcrı; Zjra<.ıı, &h.t:ırı - 1';ıhvıı:ıı.ı 

ıaCından kem:ın ~ololan, Knınbiyo - Nukut Borı;;t., ı • l· ıy.ı1 ) 
21.30 I<.onuşın.ı (R~ulyo g.ı.:.t·t4.:~ı) 22.45 Mlizilc Cazb;,nıd (lll.) 

21 451,IJüzık: R~dyo orlt<'~·trn~ı (Şı_·f 23.25/23.30 Yarınki pıt~ı;r~'1·1 ve 
11 , Ferid Alnar). 1 l<;ır:1nı;1. 

ağır bir yük gibı abanıyor, Ye, bu kuru, ırafematıı, dıdın
medm hıç zevk duymuyordum. 

Zülfıle olan dü~künlüğümle beraber, yaşınıla uygun ol
mayan bir takım ciddi eserler de okuyordum ki, bunlar 
şuurumu hırpalıyor, ruhumJa garib istihaleler yaı atı

yortlu. 
Yorgun dıişıiyocdum. Scbebsiz gülüyor, sebebsiz ağlı

yor, krıze benzeyen hıddct, isyan, yahud n<'•C halleri ı;c-

- 1- çiriyordum . 1 ı - Uıkln, çalışmak ıçm kuvvet ve enerjiye malik degi
,ım. ·ıı. dedi. 
)il bC 'lu söz muhatabında ani bır fikir uyandırdı ki, adam 
Eğ . •lcnnde bir muvaffakiyet ışığı parıldayarak: 

,_ Sana muhtaç olduğun kuvvet ve enerjiyi bağlşlaya
~' bırşey vereceğını. diye mukabele etti. Bu, takib et

ı k tas:ıvvurunda bulunduğun yoldan yürümüş birinin 
t yıraudır. Onlan okursan, kararından severek dt\nece-

~ıilen emınimk .. 
rf ~ ;(ocuk bıraz bayrt:te dfuıtil. Sonra guliımsedi · 

_ Haylazlığının ıstırabını bütıin ıimrıince C<·ken adarıı, I 
hikayesini sızlanış katla~ ıçH bır lısanla ~nlatmıştır. Bun· 
!arı dikkatle okumaınzı ıstermı. Temız yureklı ve mustes
na yaradılışta olduğunuzu anladığım için, sana ı.aadeti ça
buk ve zahmetsiz maletırıek arzusıma dü§tüm. Mev~u. 
başka sahalarda da mkişaf ediyor. Netice itıbarıyle bu 
külliyat sa.na çok fayı.lalı Jacaktır. Okuyup bıtirdıkten 
sonra görü::;Urüz oğlum'. 

.. Zili.il, bcııi hayatına mal ettıi;".in sıralarda, teyzemin Bu haller, tetlricen arttığı !~in, aile içinde ehemmiyetle 
dunY«Y<• gelen kızıydı. Onu da benim gıbi gıirrne<lin, bıl karşılanmadı. Babam beni ayda bir görüyor, sıhhatimle 
miyorsun annı- !. hiç alakadar olmuyordu. Teyzem, büyüdükçe huysuz ve 

Bı~ ayni yalıda, bn arada bıiyüdük, ayni ilkmektebde çetin olduğumu ıleri sürerek hoşnudsuzluk bile g<isteri
okuduk. Sonra, tahsil yollarımız bizi biribirımizden ayır- yordu. 
llı. Biraz insaflı olan Züliıldi. Fakat o da bazan kızıyor, 
Hıc ı'lÇı.1t·nıczınk, kı"kançhklarımız b:ı.nıı dövfü;le ne- bezgın bir tavırla yakasını silkip: 

licelr:ııirdı . b3>4n bu haller ar"sıı'ıda, yaşımla beraber ar- - Aman, delının ,birisın '· Seninle uğraffinak mcPclc!. 
tan Jaı, ıııuhab\ietle ona bağlanmakta. idim. O kadar kı, diyordu. 

IJ 
mı. 

• • ~ Çok teııekkür ederim beyefendi, dedi. Alakanıza ve 
lığinizc kareı minettarlık duyuyorum. Yalnız bu hatı
.a ne zaman malik olacağım?. 
- Yann akııaın ! . 
E:ru>si akşam ayni yPrde, ıenq melrtebliye me<;hul ha-

Çocuk teşeklmr ederek ayrıldı. Koşarak evine gelıJi, o

dasına kapandı. Küçük yll7.I masasının ü<tunilc pak,.lı 

açtı ve büyük bir dıkkatle olıum:ığa başladı: 

(Bu yazılarımı, yiızıinü l ı,. r· bile gönne<liı;ım :,n. 
nPme ithaf eı.li;ı; oru ) 

' attığım her adıında, kendimi bu bağın çenben ıçındc bu· Bir aı·ıyanım, bir candan dostum bulunmadığına mıitc-
luyordurıı. essiftim. Kedi yavrularını tekmeliyor, kurbağaları taşlar· 

Babam beni bu Frnnsız m<-kt.ebine yazdırmıştı. Çalış- la ezerek eğleniyordum. Bu benim, insanl;ıra olan lııncı

kandnn. Zekam, akranlarımınkinden ıistiındü. Buna rağ- mın tezahürü idi. 
ml'fl, bf'nı hayal aleınimden :ıyıran der"IPrım, l\mıızbrıma (S<ınıı "ar) 


