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. Haraççı·. Kardeşler 
:tzmır ve Ankarada olduğu gibi lstanbulda da bilyük 
bir mobılye satış mağazası açtılar. 
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~~.~~~A~k~.~..- J on -ak- ik- ada aldığımız 
Takvimin bu yaprağında Tür~ 
~~n dci büyüt. ve mühim 
M.i:,,es_ıru kutluyoruz: Meş • 

nıtıyet~n il<1ııı, Lo-..an sulh mu
-1iedesı. Her iki büyük ak 
nın ahi v ıa • 

m yetleri birt>irinden lıaş-
Jı:a olmakla berarer . 
t"""-J . • varmak ıs-ç""' en gaye birdir u 
lar Pıulişablaıın key\r : yıl
BU ile idare o!nM~ Tür" k arzu. 
"'-· "k· - yurdu "''.:'~ı ı ı ~! önce bugün, tahak-
küm zencırlerini lurarak k di 
alııin k , en .. 

mu adderatıı:.da milli . 
denin h'ıkinı ıra • 
bul '. . olıııarı esasını ka

etınıştı. vaına,· mA-·ti t· 
il' d ""' ~ ye ın Çeanın an cumhuriyete !:adar ge 
. n ~an içinde memleketimi 

aııı buyük ıstırablar ~ekti··· S 
ray-Bo ~ b"• a-

sna serbadteı inden ff d deniz] · ın 
.. . erıne kadar uzanan bü • 
~~Paratorluğun, bu devrede 

. uş ve Paro;alanınış olduğu 

harici telgraf aberleri 
lrlanda Teşrine ka. r8 :. H t 

0
" 

S h·ıı . d d ugun a ayı a ı erıne ar ayana- ld"" ·· ·· 
M . I b.1.. k h- yı onumu 
ayın er 1 ırse a· Bugün Hatayın uzun bir 

Do .. k u .... d u"'. d.. 1 d ' hasretten sonra anayurda il-ıse er e- tihak edişinin yıldönümüdür. 

lngiliz bahriye . ğişecektir ~~=~~~iı:~ 
1 1 V hakkuk ettiren bu aziz günü 

nezaretinin feb- ngi terenin a- ·, bütün vatandaşlarımıza bil· 
basaa Hataylı kardeşlerimize 

1 iği resmen ş i n g i on s e fi r i candan tebrik ederiz. 

~ ~nelerine gec;en bir ha- 1 

:~:.if~i~: Milli Sef:i; dü;:kş, ... am 1, 
tniiıııkün olmazdı. Mmet ve 

lnenıJck ı· 
. e ın ne demek QJdui;'llnu h • • • • f • ı 

b 1 b 1 1 Kabul edilen bir kanun mu-
j diriyor öy e söy üyor cibince bu gıbi merasımler 

Lonılra, 23 (A.A.) - Aroiral
lık dairc~inın bir tcblii;'i, Irlanda 
denizinde &rbest Irlanda dev· 
Jeti suları haricine J1layin dökul
mu olduğunu bildirmek t.edir. 

V~';tinı;tor, :'3 ( l\.A.) - Re -
uter: 

Vaşington lngıli"! sCfiri Lord 
l<1l lııa n, dıin ak~am rariyoda 
Ameribn mıllPtinc bir hit~ be-

münhasıran mahaU! olacağın
dan şehrimizde ve Türkıyede 
reı:mi merasim yapılınıyacslı:· 
tır. Bu merasim Halayda bü

yük heyecan ve alaka ile kut·J ~:utiyet_saYesinde _öi;'l'endik, şe rımızı teşrı ettı er 
p dı hu saycdcdır kı vaktiyle 

a şahların binlerce metre yük Reisieumhurumuz Milli Şef 1 vadan Savarona yatına binmiş- kının coı;kun ve samimi tezahü-
!ekten bakarak "-L'- .. d.. •.. tn·· .. 
'l'iirk hal ""."""" ı;or U!,'11 onu dün saat on altıda Yalo- ler, sahili dolduran Yalova bal- ratı ve alkışları arasında Mar • 
kudr ~· eıısız. feyyaz bir maraya açılmışlardır. Yat, ge-

et oldugunu öğrendik. O p t • d b •• k •• ce yarıııma kadar Marmarada 
~ana kadar, demir kal:b için- a r ı e u g u n u bir ceveıiın yapmıştır. Gece ya· 
dan aı;ısedilen filtirler artık bun- nmndan sonra ııaat birde yat 

sonra hareket etmek · k" 1 ıuıu bul ım a- t t Florya önünde demirlemiş, Mil-

~~~~ o~~i:u;:ın;:t:e~=k~°: o p an -1 ~ö::~::ı:eri==ş~:::'."2 
e . . · ""'" lJW.U-.lannı teşkil ll /I 
~tir: Elhasıı me.,"rıltiyet. ta- ır1. aarif Vekili i. tihaular 'H ...... ..,,,= 
k n _ıçı_nde sahifesi kapanır 

,:~e~~,kı!!an zevkinhi. vetan. hakkında izahat vererek Hı·tıer'e 
aıı "l . n ve eyeeanının k 
:::~!=·n:r!:i~~~~:~ Ank~ra,e:e(H1!!!ı i !!!~~~!~!!:~hanınagi- Cevap verdi: 
,.. ___ ~ke ludret kaynağı olarak 
:>"'Iıax alede dlkıniııti ti grupu bugün öğleden sonra ren 3092 talebeden ancak 1430 M ff ı "' 

Lo2.an sulhu Loza r. ·· · toplanacaktır. Toplantıda Maa· talebe hak kazanmıştı. İstanbul- uza er 0 acagı-aites· . • n unıver • 
önceı: ~eniş sal~nunda 17 yıl rif Vekili Hasan Ali Yücelin or- daki orta okul ve liselerde mev hak k I n da k 

1
• 

dı . -~ merasım1c imzalan- ta tedrisat hakkında sorulan cud talebe mevcuduna göre m 1 z 
_. M:illı ıstikJat mücadelesi hi suallere cevab vermesi muhte- muvaffalıiyet nisbeti yüzde o- • d k 

'Stlpbe yok ki tekmil fla ç meldir. tuzu geçmemekte idi. Alakadar ımanımız an uv-lıir muc;~"- vası riyle 
ıan ulh ~. Fakat Lo • Malfundur ki orta tedrisat lar bu muvaffakiyetsizliğin doğ ve t a 1 a r a k ı" I e r ,· 
hi s müzakereleri da- müesseselerinde bu sene imti • rudan doğruya talebenin derele 

bi b:°r rhlukarı·k itibariyle, onun gi- h h . d k bul ed" rine layıkile çabşmamasından yu·· r·u· yeceg"' "ız hed . . adır. Lozan ınua an geçen azıran a a ı- . ileri geldiğini söylemekte idiler. 
ye:ın şümul ve ehemmi • len yeni şekle göre yapıldığın • Maarif Vekili bugün bu mese-

ı anlamak için h dan mezuniyet imtihanlarında lelere cevab verecek ve aglebi 
Danıenin ilk . ~ua ede • 
IDak kar . ııalıifeıııne bak- muvaffakiyet nisbeUeri geçen ihtimal yeni sistemimiz etra • 
büyük ıdır. Bir taraftar. bütün yıllara nazaran daha nok~an ol- fında ve bunun verebileceği ne
di. devletler ınıırahhaslan muştu. ticelere dair izahatta buluna • 

ger tarar•-- -, ' 
Biiına. . ""' y.,.nız Türkiye Bu sene haziran devresinde caktır. 
"'~ :Millet lfec'isi bük· -ı---------=======---------1 

mlJralıhası ' umeti J s b tlll'ınu,ıar an, kar§ı _karıııya o- a n d a r m a u a y d...-;.;ı ' Ytllnız hır devrin 
-.,u, asırların top) d • • 

lak ve kan a ıgı mug -

ııark ~ 0 lmllJ3 r.ıeşlıur Ok ı d ı 
di ı-::elelcrini görü.~ınü~ler - u un a mezun a-

. ye murabbası · 
diye kad h arı, şım • 

lii taksi: ıa:ıa:~urü~;~~r ra dı.plomaları verı·ldı· beclb~ht ve hlrat kah ı ış, 
büyük bir ınill . rııman ve 
haki . et.en mukaddes 
B:!.v:i ~ ılk defa olarak mü • 
bir manu~r altınd~ ve yepyeni 
·.. ve tabıye ııistem· · 

Çlnde ınüdaf ı 1• 
~kı b.l aaya başladılar. 

ı en ve şark . 
hakkında nı .. t h pmkolojisi 
nı idili u e assıs oldukları • 

a edenler Türk! . b 
ni cüretleri k erın u ye. 
düşmekten ke~~da hayıet~ 
ınışlardır. Lozan ~nni alama • 
l!ini b muahedename 

n u İ<>prakJar 
• haysiyet Sahibi tam a ~eref . ve 

bir devlet getirdi·· h ınustakıl 
llımd gı erkesçe ma 

ur. Muııhedenin metnin • 
(Sonu a U"c~ ta:;-fa.da) 

Vali dün 
~alovadan geldi 

L_Y~lı ve Belediye Reisi doktor 
utfı Kırdar dün Milli Şef fs-

:~İnönü ile _birlikte şehrimize 
: l§tir, Va!ı ve Belediye Rei-

aı doktor Lfıtrı· tT.-~ b .. 
İiğled AUUar ugun 
_,_ en sonra belediyeye gele-
•"" norınaı ,.,., __ . . ı.. •• 

. taktır. --ısıne ....,.!ıya • 

Ankara, 22 (A.A) - Bugün j 
jandarma sııbay okulunun dör
düncü devre mezur.lan ile gedik
li erbaş okulunun onuncu dev
resi mezunlarına diploma tevzii 
merasimi yapılmıştır. 

Öğleden evvel mezunlar U • 
lus meydanında abideye mera • 
simle çelenk koyduktan sonra, 
At:ıtiirkün etnografya müze • 
sindeki muvakkat kabrini ziya • 
ret etmişler, çe'enk koymuşl:ır 
ve Ebedi Şefin manevi huzur • 
lan önünde hürmet ve tazimle 
eğilmişlerdir. 

Öğleden sonra sast on yedide 
okul binasında diploma tevzii 
merasimi yapılmı.ştır. 

Merasimde Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak, Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel, Gümrük ve ln • 
hisarlar Vekili Raif Karadeniz 
me~uslar, ordu ve Vekaletler 
erkwıı Ankara ali . . . , v muavını ve 
enınıyet ?-irektörü, matbuat mü
m~en hazır bulunmuştıır. 
Mera.sıme muzika.nm iştirakiyle 

söylenen istik lal marşiy le baş • 
lanmış ve bunu ayni suretle 
jandarma maro:ı takib etmiştir. 

Bundan sonı·a okul komutanı 
albay Refik Günseven bir hita
bede bulunmuş ve hitabede me
zunlardan Teğmen Ahmed Ut • 
ku ad:ada,;lan adına cevab ver 
miştir. 

Mütcakıben Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak a.~ağıdalti nutku 
söylemi~ ve mezunların diploma
larını tevzi etmiştir. 

Çok muhterem davetlilerim, 
Size genç jandarma arkadaş

lanını takdim etmekle ve bu an
da büyük bir iftihar duymakta
yıın. 

Burada gördüğnüz subaylar 
harbiye mektebinde tahsillerini 
ikmalden sonra bir sene bu mü· 
essesede jandarmalığa ait bil
gilerlerle techiz edildiler. Ve im· 
tihanJannda muvaffakiyet gös
tererek jandl!rma zabiti mfa -
tiyle yazife :!lrn~ğa liyakat ka-

un J 4 "iC Ü r2yfada) 

LORD HALlFAX 

Londra, !!2 (a.a.) - Reuter: 
Bu akş~m radyoda nutuk eöy

Jiyen Hariciye Nazın Lord Ha
lifaks Hitlere cevab vermi~tir: 

"- Bir ço/,;'llllll2, demiştir, 
Hitlerin iki gün evvel söylediği 
nutku okumuşsunuzdur. Hitler, 
bu nutkunda, lngiltereyi hendi 
arzuları fö:ünı:e f.<:tlimiycte da
vet eylemiştir. 

Hitlerin, harbin ba~langıcın
danbcri vukua gelen hemen her 
mühim hadise hakkındaki tah
riflerinden bahsederek vaJıti
nızı kaybettirmiye<:eğim. Hit
ler, İngiliz imparatorluğunu yık
mak için hiçbir arzu beslemedi· 
ğini söylüyor. Fakat, nutkunda, 
sulhun adalet üzerine bina edil
mesi icab eyledii;i hakkında hiç 
bir teklif yoktur, Avrupanın 
diğer milletlerinin kendi mulrad
deratl:ınnı ken<lileri tayın et • 
mesi haklmu kabul eden hiçbir 

lSonu 3 üncti ~yfad:ı) 

Dınıı;arvandan Vexford'un ce 
nubuna ha<lıı.r elli mil lıadar 

mesafe üzerinde Iı·Janda sahil
leri açıl<lan mayinlenmiştir. İn· 
giliz sahıli boyunca da Barnstap 
le koyundan Padstoxw ve Nev 
Qu!!ya kadar 35 mil mesafe ü
:ıerinde mayn tarfalan vücude 
gctirilıniştil. 

rle bulun:ırak <>zcümle demişt.ır !anacaktır. 

ki: "'------Buı;iin sizin Majino hattını- ı Nerpiiıt bir fıkra 
zız. Bu hat dô'lCl'S(', B. Hitlerle l BugUnkU harbin sebeb
müttefikleri ve sizin aranızda !erinden bazıları be biz 
her ılıi ohyanıısta da bir ~y su sözleri bir senedenberi 
kalmıyacaktır. B. Hitler'den, belki yuz lıişiden ışıt· 

barbden ve yapabilc-<:eklerinden tim: 
korkmuyoruz. B. Hitier İngilte- Biı D:ındg mc,..,Jesi diin· 

y:ının baı;ına ne i~lcr a :t.ı ! Saint • George k:ınalmın or • 
l:.ılarına doi,;TU, mayn tarlası 50 
mile k~dar geniııletilmektc ve 
m azı hlltia:r fo.:ti• tle Jnand;. 
Serbest clevletl kam sulan kı
yısına .kadar devam eylemekte
dir. Bu mayn tarlaları, gemilere 
bu noktada, lrlanda denizine ve 

' yahud Bristol boğazına girişi 

tehlikeli bir ha le eokmakta ve 
Irlanda Serbee devleti sahilinin 
bu kısmını tecrid eylemektedir. 
Bir gemlnln Falmouthden Brıs
tole gitmesi icin, Irlanda Serbee 
dev le tini ve ııımaıı Jrlandayı do
laşması ıazıın gele~ektir. 

reyi şiddet veya ıleei«e ile ra
metmek mecburiyetindedir. Ç'ün 
lıii bilir ki hiir lnı;i!terc netice-! 
tl };ur blr A~rupa dmıektir " 
ce~aret imparntorlu~;ınun so . 
nudur. 

Fena havaların ba.'.l]adığı bi -
rinei teı;rinc bıl-ır ilrnid etti -
i;imiz gibi <lay,, rabJirı;-<.k, hadi· 
sc:Jc.rin gidişatı ~~ı;.;, ektir. 
Amcri~a ve impnrntorlıığun 

rair kıBlmlnrına fazla mikdar-ı 
da VfreC('t:imiz siparişler dola
yısıle önıimıizdeki ilkbaharda 
tayyareleıimiz ve sıllihlarımız 
c;ok aı1.acalıtır. 

Kadıköy kaymakamlığı belediye
nin tarit·eıerini değiştiriyor mu? 

Sabat.iô ga:ı.etelerden birinde I tit i•i ayrım belediye daire en- 1 
Kadıköy J>aymakamının beledi- , eümenine ele tasdık ettirilmi~
ycnin yaı•tı(;-:ı tariieleri değişti- j tir. Binaenaleyh sınılfann cinsi 
reıek tatbik etmcruği hakkında gib-el tayin edilmesi mcvzuu
bir yau inti~ar etmiştir. Bu hu- bahF-olamaz. Bu huf;Usta bugtin 
susta yaptığınıl7 müracaat ü- vali ve Belediye P..eifii doktor 
zerine Kadılöy kaymakamı Ce- Lütfi :Kırdarn iz;-Jınt vereeefim,ı 
nab şu iu-.hatı vern:i~tir: lüzumlu oian direktifleri tc<lkik İ 

"- Mevzuu lınhrnlan pazar edecei'im.,. 1 
f:l'CC~i biz.za~ ben, bel12iliye te<;" Bele<liye riya•<>ti de gazetede
!ıi!iıtı, belediye mu:cttisleri, po- ı ki nc~·iyat tl2.crinc ayrıca tah
lis komı,,.,rleri ile ocr .. ber bü- hkat yar-acal<tır., · 
tün aymııl::mılık mıntakasında 

geni~ tcfti~;er yaptık. Bu tef • y 
1İ~ler hfleıl;ye riyasetinin ver- arın 
Oiğı dire.ktifler üzerine her cu- ------
martesi ve pazar ve gayri mu- L 17 • • 
ancn cliğ12r :;ünlerde yapıl • ozanın ıncı 
maktadır. -

Kaym::l:amlık mıntalrnsı da - 1 d •• •• •• 
~~~~~ ~J~~~~~::.~e~z;:~i~:h~ 1y1 onumu 1 
İıin h<,zır!ad:~ı yeni tarifeler Yarın, Loz.-ın su~h mııalıcılc· 
munl2zanı<.n tatbık edilmiş, her 
tarife ta>-clik edilmiş ve bütün 
lokanta, birahane, ve içki yer· 
!eri sınıflaı a trfrik edilmiştir. 

Tefti~ler ernaeında ufak tefek 
Jır,talara teı;adüf ftlilmi•. bun • 
!ar hakkıncıa wbıtlar tutulmuş
tur. Fakat gazetede mevzuu 
bnh~edildii'i gibi gen}ş mıkyas
t a ihtikar ve fuiistimallere te • 
~adüf edilmemiştir. Bu ~ekilde 
ça.lıııan her miicsı;ef'f:nin sınıfı 

tıeledi. •e iktırad müdıirli.lğii ve 
m: Lalli kaymakamlik ve lokan-
1nolar c=ıyeti azaB1nın işti • 
raı. ile k<ılrit edilmiQtfr. Bu tel!-

narne~jn~n imı.a.J:ınuıgı günün on 
ye<linc: yıldönümütiiir. Bu müna 
sebetle üniven>itede büyük me
rasim yapılacaktır. Rektörlük 
bu mera.ıim" nid mükemmel bir 
program baı.ırlam:•tır. Mera • 
siırıin yapılaeağ1 Üniversite kon 
ferans salonunda bütün ha • 
zırlıklar y:ıpılmı'lf.ır. 

Maarif Vel:ili Hasan Ali Yü • 
cel evvdki gün Ankaraya dön
müş olduğu için mer a.eınıi bizzat 
açamıy8cak, merasime doğu se
yahatinden dönmüş olan Üniver 
site rektörü C'.emil Bılsel. nyaset 
~det ektir. 

Dava bundan ılıa.ret olsaydı 
blr bal suıdi (Jl>t. ite bulunur • 
du. 

Llilıin badi"<'niıı kohlcri 19 un 
cu asra !<ada!' ı;ıtmektc1Jir; yir
mıncide en .lıad ~cklırıı bıılmtL't" 
tur; 1914 tc dur1y:ıy:ı kana bii
ı ~ytip a~ s;>.rdık twı ııoııra da 
bir t.rrlü maır cd •kır,cuııŞtir· 
Çü:ıh\l bu cıb::.nr: md bır )ıa:>ia· 
lıkur. Eu hastalıf'ın m son is.. 
tihaieI;iııdc ı;e.ııluı alı.r,.cUcr de 
şımia:rdı: 11,5 ımlyl>n kilometre 
n.ıuı ::tbb:ıı arazı uz.crinıle 
gun geçtıkçe ~cıfal;ın a.ı;al:ı 
)'tJl•arı 50t; ıı,ılY'"- Avrupalı 
b .J. nuf ,ıJ•U t<_. Jtttıt l!tc.n ç-nk 
uzak bır z.ira:.t. B~ına mu
k~.bi! 111}::1\ f't dC"Te<t:d( P.Jilt.e -

lı.ası İ ve n111rf-liketJ ~.an<,)1. XJX 
ın(ı aı:or s.:.ı.n;.ı)HHÜn r~ııc.a 
ham maddekri oi;.ıı ıJemır 
ile kü;ıııir vcnn hl·rnen hepsi 
cltn1ı. <l'-'lrl ,;,err.1l1':c·t1t·ı c:~·n 1Nl:ı~ 
r;ı· ı:airn )'t-ni Jımn :ııa'idcler: 
Bin~enec..~( vJı }Jhı~-t(IfJJ(~,c gahıbı 
o~rnak bü~·UK dc:n::..Jere sc'"bcSlCC 
ç-ıl·mr,lt, ~ı~ yny:l'·cılr-rn ttoJ~yc~ 
girm~lI tc-rr<.~lJC'r: . \"'r nılnıyct 
hal ça-cll:l cı!rfıtt-1' ilzc!'·t !'o:::ya· 
Hun, J;~J: ll1lZm, Fa~:.__, N~ 
yon"l ,'c.sy~lizr ve b" Jarın 1'.: 
taliter tatl:>;1'ı •ı \'C 'aire . Hu· 
lfu:k""l, so~su;: hj. bi.ln'""f\" t.utı!"'"2.· 
nın tc"lllid lttıği J;0rkurÇ b!I' 
IDÜ'-"aru.tnPSJ 1~1:: .. 

Ş.ı halcic Iü tiva Z<'!"le aramak Li 
zıındl. MüYt.:2ene i(""e urnurnu:ı 
JebjJH .... oıarnk l:!t.lh:ın r-.nJ~ma 

suretı)·l \e;ya t. r .f1 ..rJan tiri 
"v"f} .;. .. la.. c.. ı ıct r' ve ..,,tır~.ı tc
'i>. e< cblhC'i. JıJn:, n)'ll ile 
ltalya ııııncı sıldn < !ı et· 
til~!"'. ir"1~c.ı..ı:;. .. tc•rfı.Jr!~ Y1 -

1ıl::ıcak, irnp~~atorltıklar kurula 
eı.li, yani muvazene biJsbutün bo 
zularnktı. On y~di ~ııdik sulh 
ve müvazene pol1tilrnmıı-.la biz 
cebir UBU)elrini terviç !'<kbilir 
miydik? Üzerinde ya<-adığıınu 
topıakfarda. ve civarımmla sul· 
hu muhafaza vazifemizdi. 
• Bunu yaptık ve yaJun 1131'· 
kı ~imdiye ltadar konı -
duk. Mill1 müc:uiclcnin feda • 
kf.rlıkları pal1asın::ı kazandığı • 
mız sulbumuzti bozmağa teııeb
biis ederler ve harbı bızc geti
rirlerse vazıfeınızin mahiyeti d&
ğiı:ecek dcı,"ildir. 

N'"1<1ıi BAYDAR 
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Politika ve askerlik 

Sulh aarruzu 
ntTLEJ:İN NUTKU 

Bütün düny:ı Hitlc..'"İn nutku•q. heyecanla bekliyordu. Çün
.cl bu nutukla Alrıany:ınm bun
dan .sonra takib edeceği siyaset 
:ın ıa.;;ılac:ı!'.tı. Hitlcr Cuma günü 
bUyük rmUmnu R:ıyhiştagdn 

veroi. Nutuk bir saat üç çeyrek 
;:.(irdü. Ve anc:ık Bitlerin söz • 
Icdni dinlemek fır-.,r,tı yüzünden 
içtima eden Ray~ az:ılan u
zun uzun nutku all<L5ladılar. Fa
kat Alman devlet reisinin söz • 
~ri bire yeni hiç bir şey öğret
rncd i. Almanyanın şimdiye ka -
<Ur takip ettiği tehdit politika
sınd'l hiç b:r deği~iklik olmadı
ğını bir defa daha ;sb:ıt etmek· 
ten lw;ka bir şeye yar:ımadı. 

Onun için harp dev:ım etmekte
dir. 

İnı:ilizlnin !<aran 

torluktan biri mahvolacakt:r. 
Ve Mahvolacak Büyük Britan -
yadır!,, dediği qmpn B.oose .. 
velt "Siliilıla empoze edilmiş bir 
ihWiil karşısındayız. Bu ihWiil 
insanları köleliğe sürüklüyor! U 
mumi tehlike karşısında herke
sin elele vererek çalşınıım li
zımdır ! , hitabında bulıınınuş 

tur. 

SöZLE TAAJUWZ 
Şimdi İngiltere, .Amerikanın 

askerlerini değilae bile, ııililıları 
nı, tayyarelerini ve miilürıımı • 

tını elde etmiş vaziyettadir. Di
ğer taraftan Japon,a ile Çine 
miihimmat ve ııiliilı sevkindeı:ı 
doğsn ihtiliif hıUOOümiıı, bütün 
pürüzlü meselelerin birer birer 
tasfiyesine başlarm"'1r.. .Ak _ 
denizde ise İngiliz hikimiyeti he 
le yeni bir İtalyıuı knmımrü -
nün batırılınasındıuı ve diğeri -
nin kaçırılmasına muvııffakı -
yet eh-erdikten IOrlra su götür -
mez bir hakikat halini almJŞtır. 

Bu vaziyet dahilinde İtalyan -
!ar Akdenizde geniş bir lı.are -
kete nasıl cesaret ederiır bileme 
yiz ! İngiltereye yapılacal< taar 
ruza gelince, Hitlerin lMlll nut -
kunda orduyu israf etmiyeceği
ne dair bir 8ÖZÜ vardır. Fakat 
şu muhakkak ki, şimdi liifla bü 
yük taarruza geçilmiştir. Ve u
nutmamak liizımd.ır ki her kav -
ga zaten evvela li.fla bagbr. 

Mümtaz Faik Jl'ENlK 

/üniversite 
Heyeti dün 
Doğudan döndü 

--»uc--

Oniversite Rek
törü Cemil Bil

selin beyanah 
Doğuda bir seyahate çıkarak 

bazı vilayetıeırimUde koınferan.ıı 

!ar \·eren üniversite rektörü Ce
mil Bilse!'" riy&lleti altında.ki 

heyet dün eehrimiE dönmüııtür. 
Dün bir muharririınizi kabul 
eden reldıöır aııağıdaki beyanat
ta bulunmuştur. 

"- Seyaha.tiıniz.i t..bit edil
miş program dahilinde yapbk. 
\'erilen • .kmıferanıılarda 
ve mesleki kOll ; •IMl.aro& 'Ersu
rum halkının w. münevverleri
nin daima ııalonlsrı cloldurduk· 
!arını memnuniyeti~ gördük. 

T 

HAJ:lKAT 

Taksim belediye ga- Bağdat- asra 
zinosunda dünkü ticaret y lunun 

i Ki SACA _, .. 
• İskenderun ~ep ~ 

ııavlorı. tarifelerinde bir nıiİtı!ar 
. ~ yapılmam. zaruri göt iftliıat 

vaziyet Vekilete -bildiri~ • 
• Belediye İktısad MiidiiT~ 

• 
ın ilik tafsilab . ehemmiyeti 

• odun .kömiirü maliyet fıMial:Hll 
tedltik etmeğe başlamışQr. Bir --»ııc--

Hadise mahalline giden bir muharririmizin Akdeniz kapalı Imç güııe kadar muhtelif )Wler· 

t - 1-kilcahna ---'-' l den ı;OOm .kömürlerin fiy.•lial" 
-n nazaran va.. anası n ' kaldıkça hattın 

tahn'bat ne kadar? 
1 

tesbit edilerek ve kok ~ 
gibi t.ek fiyat sistemiae titri tu· 

Dün öğleden sonra, Taksimde! tinin memurlarından Osmanın daha da arlacak tnlacaktır. ,_, 
1 • Taksim bahçesi yanııııhııli 

Taşlı:ışla caddesinde, belediye- açık bıra.ktıj;'llll ve bu i in, mııın Bağdad - Basra hattının treıa Dağctlı.k klübünün tenis eüaııl• 
nin inşasını müteahhid Ekrem ihmal ve dikkatsizliğinden ol - yollarımıza bağlan.:nası üzerine 
Hakkı ihal tti-· . - bu yol ticarinakii":ı.t için fevka- ııın dün saat 17 de açılma me • ya e e gı ve ınşaatı .dugu anlaşıldı. , . · ~~"-"" 
bitip ufak tefek noksanları ik- "Zarar ''e ziyan o kadar ehem 

1 
lıide ehemmiyet ~·csbetm.iftir. ~:ı.:=9~:-u . 

mal edilmek üzere olan Taksim miyetli değil.. nihayet beıı al- j .Akdeniz vaziyeti devam ettiği .. 
111

• • tela ~·-· 
belediye bahçesinin gazino bi- tı yüz liranın içinde olsa gerek. ıüddetçe bu hattın ebemrıri;,e- · rıncia vucude g~~ilen 
nasında bir '-""k olm,,.,..··. ti ah · d art i!ını göz ö- laT ay başından ıtıbaren kewtrol = ...,.~ Fakat, ne olduyııa, bize oldu.. a zıya e aca.,, _..ı........._ baslan caktır 
Bu hususta tahkı1ı:at yapmak ü-, Yüreğimiz ıığzım.ıza geleli. Si- nünde bulunduran Ticaret Ve - v~;-"6ç - a . . • 

di. ah 1 .,~ 'etı" '""-dis•- uzer·· ın· den tin•. Rıhtımlarda ıntlZllMl 1!e • zere un m alline gönderdiği - nirler.imiz bozuldu. Hıi.li. kendi- "''"' "'"'""' ,...., - · · · .,,._,,__ 
. b" uh t" . . '-'-'· -r. . t . . . lltWl lÇID. m......_...,.., polis,~ 

mız ır m arririmiz tahkikatı- mı·zı· tophtyamı''Oruz. ıe ımızın .auu..~ ...... w cmuı ıçm ,_ .. d"-'"" •.. . • =: 
' .• ., . ~ un llJllUlll. lllU w•U"" a• 1.:= ıun neticeaini §Öyle anlatmak - -----====---- Yekfilet eırkil.nında.n bir.ini Bağ- li isli... b-• ~ . .....;_ 

tadır' d d - !Basr iirerinden Hjpdje.. w re gı m trr~_ııa 
• • a a ıniireldı:eb 1>ir komi6yon · 

Ağza açık bırakılmı§ bir ha.
vagazi borusundan .intişar eden 
:azin, üç katlı beton ve modern 
ı:azino binaııırun en alt ka.bnda, 
mutfak, bulaşıkhane ve depo o
larak yapılan kısımda birikmesi 
ve o civarda dolaşan meçhul 
birinin çaklığı bir kibritle ~ar
lama.sı neticesinde vulrua gelen 

1 Ç tana giinciemreğe karar ver - edilmiştir. Komisyon. ilk twp-
mi!ltir. Bu tetkik iı;ine ewelce 
B mbay ticaret ate§liliğimiri lımtııımı dün yapmıştır. ~ 

' 1 

bu infilak, alt katta.ki sağlam .. • • ki 
ve duble camlı bölmeleri yerle- ucrımın a ın-ı 
tinden söküp duvarlara vur - d 

1 
d v 

muş. Arka tarafta, sokağa ba- an zoru o ugu 
kan bütün pencerelerin camları 

kınlınış. İçerisi cam kırığı ile iddia ediliyor 
dolu. Adeta, bomba patlamış 

bir yerin harab, darma dağınık 
manzarası ... 

yupm.ıı; olan vekilet standar • .. Ratayda petrol araı;tırma• 
diza."Yon müdür muavini Tur • !arına baş1anmıııtır. "Hüeey!lİYe 
hım BorBy .seçil:ın:i tir. Muma _ ve Çfngen köylerinde petrol ~a
ileyh dün @l'brimi"' gelmiş ve a- nıarı bulunduğu 1mv>>et~ ta'ı. • 
likadorlarla tema;;lar yaparak min edilmelct:eilir. 

• Ziraat Vekili Cımı.a ..;;.1 standarıfu:e edilmiş bazı ibra - ..,-
cat madd!l<er.im:izlıı ümuneleri _ yımi içinde bir tedkik seyaluıti· 
ni tedkik etmiştir. Diğer ta.nü- ne çıl<aeaktır. V"ekil bir ay h-9.
tan Antalya nakliyat şirketi me dal' sürecek olıı.n bu seyıım.tift
Basra yolunu tedkik etmek fuıe.. d& h1r.1ad işlerini -gözden ~!H-e-
re Basraya gitmi~tir. cektir. 

·• Vekaletle temaslar&. ını.-

hınmalc üzere birkaç gün ene! 
.Anlın.ya gitmiş olan mmtaka 
ticaret müdi\rü Avni Pıt'kmeıı 
yann şehrimize dönecektir. 

1 . ~ 

İngilizlerin herho'lgi bir taar
ruz ıhtimali karııısuıda kararla
n kat'idir. Bunu birçok delilleri
le ı<imJiye kadar acıkça gördük. 
Lonrlrnnın her sokağının mü -
dafa.'l edileceğini ve yalnız bu 
sclırın bir Alınan ordusunu yut
ın 1~:'I kafi geldiğini söyliyen Çör 
ci!. h:ırbe bütün en~rji iie devam 
e.leccğini Alman devlet rei
sinılen bir kaç gün e\-vel te • 
yid etmiş bulunmaktadır. Zaten 
Hitler bu nutkuna Polonya har
binden sonra söylediği sözler • 
d ıı başka bir şey ilı1 ve etme • 
mi;;. yalnız 15 kadar generali 
Feld Mareşallığa terfi ettirerek 
~öğıislcrine birer nişan daha l lllW~lllllı-..-ıw-.ııı-.lllllıllllılll• l 

!imi çalıpıa aatıeriıniz 31 
dir. 11 taneei umumi konferans 
di:erleri mellleld ve ~h 
konuşmalardır. 237 hastayı. da 
doict<>r arkadqıan- ırıuayene 

ettiler. Diyebilirim ki ilk üniver 
site halta&ı ilıDüı. zafer ha.ttası 
oldu. Umumi konferanslarımızı 
halkeviniıı hakikaten gü:ııel sa -
!onunda mesleki olanları ıımuıni 
müfettişlik alaıııu ile Fevı:i 
Çalı:mak hasbhıııııeai uloımnd& 

saptık. ProfAıııör Ali Fuad Baş
gil ile tarih doçmtimiz Mill<ri
min konf«Ulllar --.nek iiııere 
Siva.sa davet ohuıdular. Kendi
l~ri orada ~ güıı. lmalcııklar
dır. 

Bizi :ı§ağı kata indirip inf.i
liikııı tahribatını göBteren biri-

Bu sabah iki jandarma müd
deiumumiliğe elleri kele ı:eli üç 
erkekle bir kadın r;eth-cıııer. Bun 1 

far Anadoludan adli tıb rnüesııe 

teaıidid raporları hulwıan ar -
2ulıalci Hayri ile C'f'•ai mesııli

yeti olmadığı ve her ne yapar
sa yanına kalacağı gene bu mü
essetıenin raporu il~ tesbit edilen 
Nureddin Ohlanı dün Sııltanah-

• İstanbul maniiatıra tüccar· 
lan son tesbit edilen flY.at'le!' 
hakkında Vekfilete imha.t Ter • ' • a • 

1 \. 

1 

t 

ı 

ı.: ,, 
T'a l 

W1 :ı 
}1 

ıı. 

~ 
l 

.u;o 

.kııc 
,. 

o~ 
Çal. 11 

re il 

-" • u 
~ı l}' 
razı: ~ 

i 
1- 1( 

1 
. "l t~ 

j 

takmıştır . 

Cliyük taarruz 

Şımdi büyük taarruz bekle -
nebilir. Fakat nereden? Büyüle 
taarruz için Almanya, hakika • 
ten mehtabın bitmc:;ini mi, ye>k
sa Alman efkin umumiyesinin 
alışmasını mi, veyahud ne o, ne 
de budur, ordunun hazırlanma
sını nıı hekliyor. 

Fa kat lngiltereye karşı bil -
yül~ taarnız çoktan başlamış 
buhınmaktad.ır. lngillerenin şar 
kına 120 tayyare ile yapılan hü
cumlan bir tarafa bıraksanız 
bile, şimdi Almanya İngiliz ab -
Jukasını tamamlam:ıkla meş -
guldür. İspanya da, Porteltizden 
b:ızı parçalan ve lngiltereden 
Cebelüttankı istiyen haritalar 
görülmeğe baş!arunıştır. İtalyan 
tayyareleri Cebelüttanka hü -
cum ctmi~lerdir. Bu da gösteri
yor ki, Almanya Avrupanın bü
tün garb sahillerini kendi elinde 
değilse bile, kendi iradesi altına 
alıp lnglteeyi daha geniş bir 
çenmber içinde s~r!Ilak istiyor. 

DEMOKRASİ BİRUGt 

Fakat buna mukabil, de -
mokrasi sistemi de Almanyaya 
karsı taarruza geçmiştir. Roo • 
sevel'tin daha heni:z cumhurrei
si namzedi gösterilmesinden 
sonra bütün dünya cfkan umu
miyesine karşı söylediği nutuk 
sade Amerika halkının noktai 
nazarına tercüman olmakla kal
mamış, ayni zamanda Almanya 
nın yaptığı büyük t ehdidi itham 
etmiştir. Hitler "bütün dünya
nın aklı selimine lııtab ediYo • 
rum bu harb manauzdır. Yoksa 
bu harbin sonunda iki irupara • 

İHTAR 
"Hakikat,, in int.işanndan her 

nedense memnun t>hnadıklan 

anlaşılan bazı kimaelerin bazı. 

müvezzileri ve ayni zıı.mand:ı. 

g~e dağı.tan diiklrinian el 
altından tehdid etmek surctııe 
~zetcm\zin satışına m3ni ol -
mak istedikleri görülmektedir. 
Şahidlerile isbat edebileceğimiz 
bu çirkin hadisenin ve gayri 
ıııeşru r:ıkabet tedbirinin teker
rürü takdirinde haklamızı koru
mak i~in bir taraftım hareket
lerİ'ıin gayri ahlakiliğini teşhir 
ile beraber ayni zamanda mah
kemeye ve mensub olduğumuz 
!3asm Birliğine müracaat edece
ğimizi ilk ve son defa olmak ü
zere kendilerine ihtar ederiz. 

Eminönü Halkevitıden: 
DAVETLER: 
Türk vatanmm tamamiyetini, 

Türk milletinin istikJilini temin 
eden "Lozan günü,, yıldilnümü 
24 temmuz 1940 çarşamba ak
şamı saat "21.30,, da Evimizin 
Cağaloğlundaki salonunda aşa
ğıdaki program dahilinde kut
lanacaktır. Bu törene gelmek is
tiyen yurddaşlann davetiyeleri
ni büromuzdan almalan rica o
lunur. 

PROGRAJl: 
1 - 1stiklil marşı 

orkestrası tarafuıdaıı,, 

2 - Konferans "Ü!Iİ'f'ersite 
Hukuk fakültesi doçentlerinden 
Yavuz Abadan tarıı.fındaıı.. 

3 - Konser "Evimiz orkes -
trası tarafından,, 

4 - Temsil "Has bahçe,, ''E
vimiz temsil şubesi tarafından., 

ÜÇ K 
~U,!~iıııl!!~=-.z:.._::.:...::.::.....:.=--=-~:!!!'::~ 
ıs 

E>r '3 
yı. 1 

ım. .,,, 
ın be '3 
Eğ .•J 

-5-
Huastckadaki kuyulardan yal
nız birinin, yedi ay müd -
detle her günkü istihsa -
li 27 bin varili bulmuştu. Ve is· 
tihs:ıl bu tempo ile devam et -
mektedir. İşte v<:riın hakkında 
ufak bir misal. Başka bir kuyu 
günde 70 bin varil istihsal ya -
ıııyor. Bütün bu mamuliitın ha
ıice sızınıyacağından emin ola
bilirim değil mi? 

- Şüphesiz.. Fakat her şey
den önce kanaliz,•yonlan=ıı 
dii ı;enıneuiıı.i ve ll!eksikadaki ih· 
tiliılin yatışması icab ediyor .• 
Siz şimdilik balık .ıvına çıkabi-

Çeviren : N. Aykut 
lir ve ve rahat rahat uyuyabi -
lirsiniz. 

Regan sustu ve Alvareziıı üs
tü kurşun kalemle y.wlı kartı
na elini uzattı. 

- Hele bakın'° b:rta! 
Dedi ve ilave etti: 

- Balık avına çı!ı:ınağa ne 
lüzum var? Ala balığı avlam:ı.k 
basit bir eğlenceden ibarettir. 
Halbuki bu? CiddI bir adama la 
yık hakiki bir macera.. Babanız 
dalına atası olan ihtiyar kor -
sanla gururlanırdı. Hatta ona 
benzediğini iddia ederdi Şüphe 

-
Varidalt ynzd 

etmiş az dı 
fI.arbi 111iiteakıh az-almağa 

ba.-ı!l}"&D laten1PJl ,gümrükleri 
vat·idatı AM 0 miz vaziyeti üze -
ı ine daha ziyade dÜŞllIÜitür. 

Son yirmi güa zarfında 1stan -
bul gümrükleri ıuıc..ak bir bu -
çuk nıilyoııhılı: bir l'aridat te
min edilmi§lir. lhlbuki lııı.rb -
den evvel bu miktar ayda altı 
milyonu tecavüz etmekte ol -
duğundan vuat olarak varid.a -
tuı dörtt.e üç nMıhefüıde diittii-
ğü göıiiJme!d!.ıdir. FsJriden 65 • 
70 lllilyoa lira 01- Eaevi vari
datın vuiyetler bu fCkilde gi
derse 20 milyoa lirayı .ıeçmiye
ceği tahmin edilmelrtedir. 

si yor: 
.. _ Öğle pırydoııundaıı. JlllllI'll 

idi; yakarıda otıınıy01"duk. ılir
dmhitt. Şddetli bir infiliık 'Ol
du; bill& sarsıldı. Hepimiz ye -
riaizdea fırladık. Kendimizi 
dıprıya attık. Bina ~ılala -
ca.k ..a.mıettik. Fa.kat, halı:tıJı: !ki, 
bina ')'Ü1lınayor. !tnfili.k da te
kerrür etmiyor. Biraz BOIII"IL lum 
dimizi topladık. Ş•Şmhğınnz 

geçti. İnfilıik en aşağı katta ol
muştu. Acaba ne va.rdı? öiren
mek lazımdı. Korka korka, çe
kine çekine, merdiverilerden a -
pğıya iıımeğe başladık. A.Jağı
ya indiğimiz zaman, ı;ıı gördü
ğünüz manzarayla lı:arpla,.<:tılı:- .. 

"Acaba ne ohruıtu? Bu infi
likm Ebebi neydi? 

"Burnumuza, hafif bir hava
gui Jııııkusu geliyordu. A.raGılı:-1 
taradık. Şurada, mutfak kısmın 
da, ocalı: rabtedilmek üsere ta -
Jolan şu borudan ha vag.azi in -

l..avçen vapuru tişar ettiğini anladık. Borunun 
Yugoslav bandın.lı Lauçen etrafı da, gördüğünüz şekilde 

vapuru Adriyatik denizinin İta!- islenmişti. Fakat, bu hava ga
yanlar tarafmdaa kapatılması ü zinin ne suretle iştial ettiğini 1 
zerine Yugosla...,aya dönemiye. bir türlü an!ıyamadık. Çünkü, 
rek limannrııırda kplmıp. Gemi paydoıı zamanıydı. İçeride kim
acentesi Türk ve Yunan hükı1- se yoktu. Ve bereket versin ki 
metlerine mürac&at ederek va- kimse yoktu. Çünkü, burada !ş
puruıı Kanıdaniı: lstanbul ve çiler çalıfır'ken bu infi!Ak olsay
Pire limanları arasında sefer dı, maazallah, mnhakkak. yara
yııpm:ığa miisH™' edj!mesiııi is- !ananlar, bellci de ölenler bulu
temiştir. Bu teklif.e hen.üz cevab nurdu. 1<ıte, görüyorsunuz, par
,·erilmeın.iştir. · lıyan ha\•agıı.zinin alevleri, du -

Esnaf cemiyetleri 
• Esnaf Cemiyetleri lıa.stane

~inln tevsii için vil&yet iki ay 
ı:arfında 50 bin liralık teberru 
bileti satılmasına müsaade et -

yok ki, siz de babanıza çekmiş
siniz. 

Genç :Morgan kartı aldı: 
- Bak hele! ded.L Meğer Sir 

Hcnry"den bahsediliyormuş Bu 
ihtiyar korsan daima benim de 
göğsünıü iftiharla kabartmış -
tır! 

htifhamh bir eda ile gözlerini 
kaldırdı. 

I'.egan izahata girişti: 
- Kartın sahibi bana ciddi 

göründü, dedi. Moskito sahilin
de doğduğunu ve icabında inti
kal eden evrakın içinde define -
nin sırnnı keııfetiiini iddia edi
yor. Valaa ben de bn define me
selesine pek inanmıyorum. :Esa
sen, bilirsiniz ki, mesleğimin dı
~da her hangi bir işle uğraş
mama iınklıı da yok •. 

Delikanlı. cevab verdi: 
- "Sir Henry'nin fakir öl -

var ve ı;erçevelere kadar, her 
yeri yalamış ve yine gördüğü -
nüz gibi, kolay yanabilecek ka
ğıd ve multava gibi şeyleri yak
mış, tahtaları da dağlay>ver -
miş ... 

"Bu boruyu, havagazi şirke-

düğü ve miras blI"lllrnıetlığı da 
maliım. Gömüldüğü rivayet e -
dilen definesini de ııimdiye ka -
dar kimse bulup çıkaramannş • 
tı.. 

Regan alay etti: 
- "Tumayı gözünden vnr -

duk desene! ... 
Delikanlı: 

- Bu Alvarez Tores deniien 
zatla teşerıüf etmek isterdim. 

Dedi. 
Reg"an cevap verdi: 
- "Maamafib, anlattığı şey 

büsbütün alal ve mantık harici 
de sayılamaz. Ah, keşke ben de 
biraz daha genç "!saydım .. Hal
bnki ııerde ihtiyarlık var, i§l.erim 
ise başımdan .aşkm_ 

Thomas Reg:ı.n'm suretine gir 
miş olan talih ağını kuruyor ve 
delikanhy> tuzağa düşürmek is 
tiyordu. Delikanlı ise bundan 

sesine gönderilen ve .akıllarnı

d!an zorlaı:ı oldu,,"ıı iddia edilen 
müc.rimlerdi. Kadının adı Ömer 
kızı Eıninedir. Buriur müddei
umumisi ı;önderiyordu' Ellisini 
aşan Emine bile bile ev yak -
maktan suçlu idi. Bir rüzgarlı 
ı:ünde bütün Burduru ateşe ve
riyormuş. İtfaiyenin gayreti ve 
rüzgıinn birdenbire kesilmesi 
ile !lasaba muhakluk bir ela -
ketten kurtulmuştur. Emine çok 
Eakitıdi. İstaılbııl ve kalabalık 
onu şaşırbnış ol;u:aktı. Jandar
ma sordu: 

- Emine evi niçin y:ıktııı ! , 
- Bir gece sokakta kaldım. 

Oı;üdüm. Yakacak kömür, çalı 
çırpı bulamadım. Isınmak için 
yaktım. 

- 1n1il1Jl ya.zı.ıı bıı sıcak gün
lerinde üııür mü? 

- Bizim &rdunın ~eri 
soğuk olur. 

lıl:üdelıım.umi!ik ~ bitirdi. 
J:ındarmalar Emint'yi :ıdl.i tıb 
mües;ıseııiniJl miişal;;.eıiehaneı;i -
ne götürdüler. Onun akli vazi
yetini orası iilçecektir. 

Jandarma. gider.keı:ı Emineye 
diyDrdu ki: 

- Emine sakın haı;talıaueyi 
ıie yakma! 

Eminenin soğuktan ç k kork
tuğu anla§ıhyordu. 

- Orası da soğuk mu? de
di. 

Hakimi öpmek 
istiyen suçlu 

Müdeiumumilik ıı-'liAe sövme 
hastalığına tutıılan ve zabıta 
memurlarına hakareti suç sa -
yılm:ıınası hakkında elinde Ba
kırköy akıl hastahanesinin mil 

tamamiyle bihabeı\li. 
- "Acalıa ona nerede tc.a

düf edebilirim? diye ısrar etti. 
Ertesi gün, Regan'ın yazıha

nesinde genç Mog:ın'la Sinyor 
Alvarez Torres'in mülakatı vu -
ku buluyordIL Sinyor Torı·es de
likanlıy> görünce, hayretini giz
liyemedi. Bunun üzerine, Re -
gan, yüzünü buruşturarak, <üır 

du: 
- "Genç dostu.'Il nıiitı..veffa 

ihtiyar korsana ne kadar benzi
yor, değil mi? 

Sinyor cevab verdi: 
- "Hayret doğru.'JU ! 

Torres yalan söyl"""ordl.t; .va.
hud, daba doğrusu yoı.rı yarıya 

yalan söylüyordıı. Çünkü Sir 
Henry'nin portrelerinde :;ördü
ğü fizyonbmiye ait bazı tder -
rüat genç Morganın çı>hresindı! 
de göze çarpmıyor değildi. Fa- J 

med -6Ulh i.içüncii ceza. ma.bkellle 
.sinin tevkif ve hul:uk m•hke • mek üzere Ankarayn biT he;et 
mesine sevki ararları ile Ba- ~ g-önderecelrleri 'haner :ılın.'"el~
icırkiiy :ıuuıtahane.;iıı.e :önder • br. 

•Fiyat mürakabe ~ mi~tir. 
Zirzurna sarhoş olan Hayri düıı bir toplantı yaparak ekle 

sorgu sırasında mahkemede bulunan ibtikiir d~'!llnrmı •,et· 
kılc ~stir. "konferınus v.>rmcğc kalkınış ve; ~ ........ 

- Bay hakim! Ben tövbekir • Alman bandıralı Kenle1y:ı 
oldum. Rakı içmiyorum. lfüs _ vapuru ile limanımıza külliyetli 
kiratın fenalığı hakkında kendi- miktarda ecza, demir bortt, ''İ' 

da -lmi~tir. Gemi burada. tii· mi :ınisal göııtenrek hir de kitab ,,_ , 
yazdım. Zannedersem 0 kitab • tün alarak yine Tnna yehl ile 
, an size oe verdim. deıniıi \1C bü- dönecektir. 
tün kuvvetini sesinde toplıyarak • Hollanda büyük elçimiz Ya· 

kub Kadri dun·· sabahki n\.'ı~ıpn:s mahkeme nım;ı c;uilidDJll§tı '"' 
Miisl:ira.tın fenalığını sö}'liJıen le şehrlmize gelmi§lir. 
ve ~·ıı.za.ıı Hayri a~akta • Şehrimiııde bulurnm ınYn:ı
nnyacak ltad&r .:ı§bı.. Frtı- kalat Vclcili Ali Ç'etinkaya <l:in 
uııyıı. tutuhııUI bir da.! gibi saı- öğleden sonra motarle 'H "lice 
lnıy.orııl.u. F ve miiıitafir QllJl giderek yeni açılan atölyeleri ve 
zorla susturdular. havuzları gezmiş ve bazı tftk.ik· 

Nnreo:ldiu .ı;;aJona girerlri!ID. tıa- lerde bu.1unmuştnr. 
kim mahkemen.in bu gedilı:li • Et sarfiyatının fiyat ınii • 
müşterlııini görünce: ralmbe komisyonunun m·· a • 

-O Nureddin! S:ıyaddını Us- besi altına 1ı:onu1ması lıakkmdıı· 
lan aldın amma gene uslanma- ki tetkikler müsbet ne'tice VL'l" • 

dm. dedi. Nureddin kollanın a- memiştir. Et gelişi, normal ol
çıın.k hakimin üstüne yürüdü, nıadığından buna lüzum gürül· 

- Anam, babam hükiınim se- memiştir. 
ni çok severim. Doya doya - • Adliye Velciileti heyeti tef 

·im.. ıliyordu. P. lil; ve mil- tişiye reisi Sezai ve kalemi ~ 
"9aşir hırsıztrlc suçtnsıı Nmed. - 6llli müdürü Şakir dünkü ı.re.ı.1e 
din Uslanı yerinde zor tuttular. lstanbula gelmişlerdir. Sezai IMl
Hikiın Hayri gibi bmun da B&- rada bir müddet kalacak ve ad
kırköy akıl hastahanesinde te- liye işler.ini teftiş edecektir. 
davi altına alınmaS)na karar • İstanbula gelen Adliye V:>-
verdi. killeti ceza.evleri umum r::ü.::1· 

Hayri ile Nureddin Uslan !<0- rü Arif lstanbul tevkifhane ·• e 
ridorda buluştular. İki yoldaş hapishanesindeki inşaatı ~ 1 
burada döne dör·~ bir zeybek ettikten sonra !ınralı zi.r~: • J." 

faslı yaptılar. Jandarma onları pishanesine gitmi ·tir. : - • ı 
birbirinden zorla ".yırdı.. Ve a- daha fazla mahkfım yerler;lire · 
Rağıya indirerek k:ıpıaltına gö- bilmek için tedkikat yap~::;.;; • 
türdü. tır. 

.kat, ayni zamanda, Sinyor Tor
re.."in hayalinde başka bir ııima 
daha canlanmıştı; ve bu, ha.yat
ta bulunan birinin aimasıydı. 

Genç Morgan ihtiyar korsana 
ne kadar benziyorsa Sinyor 
Ton·es'in ha)Tilinde canlanan 

sima da hem deiılrnıılıya hem de 
ihtiyar korsana o cereee ben -
ziyordu. 

Gençliğin en ta~km derec.e -
sini yaşıyan delikanlı hiç bir 
Şeyden şüphelenmiyordu. ö
n üne eski seni bir çok harit:ılar 
serdiler; yılların sararttığı .ki
ğıdlar üzerine y:ızılmıı;. soluk 
mürekkcbli bi!· sürü l"csilı::ıl:ır 
\•e kil.~ıdlar gö~tcrerek define 
ıneselesi::ıdeki aliika..<anı körük -
!etliler. 

Yarını saat sonra, genç Mor -
g:ın ilk avlıyaca;;ı hahğın Şirl1ı:i 
açıklarındaki ada.lnr.n layısm-

dan avlanacağını sii,·lily.:ır ,·e 
kararını bildiriyordu: 

- ''Hemen bu akAIW! Tcııi 
Orlean'a hareket e«~· 
Trenden iner inmez. Roloa'a ha
reket edecek olan united Fruit 
kumpanyasının vaı:urunu hazır 
bula.cağım. Oh! Dün gece uy.ı
mwi:ın önce yol haritasını i.;·: · 
iyiye Letkik ett~im için b::ıı.~·rı 
noktası noktasına 1 iliyorum. 

Sinyor Torrcs şu tavsi~ bu 
!unda: 

- "Kolon'da ye• · teda • 
rik etmeyiniz. iBele~'e ikaihr yol 
cııluğu atla yaparsınız. O!'aya 
varıncıı, yerli gemici.lcrde• hir 
gemi kiralarsınız. Bunlar ç<llı: 

basit ve sade bir ömür sli.ren ııa 
muslu insanlardır. r n~-lıı • 
den her cihctÇe ho~ud kı..::;.;:a • 

i;ınıza eminim. 
(Somı \':tr) 
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(Baı t~rafı 1 inci sayfada) 

elen onun ihtiva ettiği hükümle
ü anlamak tabii kolaydır. Fa • 
kat üç asırdanberi müsavi şart
lar, mi.isavi mu:ımeleler zevkim 
ve cesaretini unutmuş ve kay -
betmi~ bir milletir. murahhas -

. -İngiliz bom bar-
clıman tayyare-

ketinin ilfhakını 
imanları nasıl 

nasıl karşdadı? 

Al an propa-
l:ınnm :ısırlardanberi teessüs 

ferinin şiddetli 
ganda teş!·ila- eden bir diplomaci nn'anesini 

yırtank büsbütün başka bir su
rette ortaya. ~ıkmalan, ve ayni 
silihla il'< defa olar:ık davala -
rını müdafaa etmeleri o güaün 
şartlarını bilenler için lııli-iku • 
liidı> bir harekettir. Bunu o sı

rada konferansa sami sıfatiy -
le gelen \'e yeni Türkiyeye arz: 
hizmet eden ihtiyar Osmanlı diy 
lomatları ağlıyar~ itiraf et -
miqlerdir. 

• 

hücumları 
Berlin, 22 (A.A.) - B::ıra

da salihiyettar bir memba
dan beyan edildiğine göre, 
Rusya tar:ıfından üç Baltık 
devletinin ilhakı hakkındaki 

Alman noktai nazarı, ortadan 
bu üç devleti ve Sovyetler 
Bir iğini alikadar eden bir 

ı tının Fransada 
\y cıptıkları hak-
1 

de-: 
ediyor! vam ! kında malumat 

Kahıre, 22 (A.A.) _ ·il mesele mevcud olduğu ve Al-

1 • 

1 

ışgzlden sonra rad-
yo post&larını ne 

Muhtelif askeri he. 
defler tahrip edildi 
tebliğ: Re.wni J ınanyanın Baltıktaki mena-

İngiliı: hava kuvv tl . fine n Balbk devletleri ve 
fın<Jan hafta son ~ erı tar:ı- ı Rusya ile olan münasebatma 
hücumlar neti~:de ~apılanj doku.'lucu tarafı bulwınıadığı ıı 
ve Regubhi hava d 00ı::'k merkezindedir. 
him surette hasa:e~. anı mu • Sovy tler Şiırasl İ~timsa 
Rcgubhi'd ·· granııştır. Dant Eılı · ı e uç yan~ın olmuot 
Bunlardan bir tan".· ., .ur. Moskova, 22 (A.A.) - [D. 

csı, 100 kılo- N B l b"ld" . metre mesafede .. .. .. .. . . ı ırıyor: 
Ticaret gemi.!-' ntahgo~ukmuşt1;lr. Moskot•a siyasi mahfille-
t . ~.. nb edil~ . d . . ed"ld·-· -
ır. Meııderekt b" rın e ıntıznr ı ıgıne gore 
ntnuı, ve büy·\ ·~7angın çıka- yüksek Sovyetler Şürası üç 
isabet vak.i 0~ t.r vınce tam Balbk del·lctinin Sovyetler it-

Bardia'da askuş _ur. tihadina ilhakı hakkında bir 
en hedeflere ka k -muv:ıffakiyctli hücumlar ı' rnr ittihaz ..-tıne uzere yıı.-

mıştır o-· . . yapı · landa içtimaa davet edilecek
Soll · wıman, Sıdı Barraniye t. 

k uma, Mersa MatruJıa ve Fu: ,,._ır.;.;... ---------..:) aya h" -
UCııınJar ya.pmıetır. Bu L t • • 

:~ntit~kalar bombarclıın~n edil - e onya 
ış r. Tahribat zdi 

le Sudanda, İngili: h:~ kuvvet milletin malı 
ar azısı 

rıne mensub bonıb:ırdım:ı.n 
tayy~releri, bir hava meydanına! kabul ediliyor 
ve ~ıvarrndaki binalara. h"" 
etınış\erdir. Üç hangardanuc~ 
rekkeb b' mu-rr grup ·· · i<;ab ti uzerınc tam 
. c er olmu~tur. Bütün ta -
Yarelenıniz ,...-; ve . .. Y 
rine d ·· .. ......,, salım üsle-

onmuşterdir 
İngiliz hava k ·. . 

sub bomba uv, etlcrınc men
"k rdıman tayyare! . 
ı i defa, As , erı, 
mUh · sab da donanmanın 

•ırunat ve techizat d ı 
na rnuvnffaki . .. epo an 
nııştardır. Yetlı hucumıar yap 

Cenubi Ai. ·ka 
rine rı ha va kuvveUe-

mensub tayy 1 hl Rode . :ırc erle ccnu-
filotilla '': ~YY~elcrinden bir l 

. ' benış brr mıntak .. 
rınde k ·r a uze-
ve kı cşı uçuşları yapmıola.r 

Ytnetli l" ~ ' 
!ardır T ma umat toplamı~ 
rnan · ııyyarelerimiz ayni za-

tla, rastladıkları mot·· 1 .. 
ndakliye kollarına ve askeri~ u 

eflere de h ·· e-
ucum etmişlerdir 

. Kuvvetli avcı filoları f ı. 
tınde bir 1 re a ca
ta . talyan bombardıman 

YYarclcr1 grupu " 
ne ik" 1 ·· • •«alta lizeri-

ı ıucum ya"nıı'* 
dı•~ıııa ·· •· ,,ır. Samı-

., ı:ore, bir bomb d 
tayyaresi hava • . ar ıman 
tararınd•n d"" .. ~afı toplarımız 

,, U.'lllrüJm"" tü" hara ta · u.~ r. Biltı.
.1 . .. YYarelerimizden b. . . 
ı <ı duşınan rrısı 
fında~ h"" avcı tayyaresi tara.-

ucuma ugr· 
avcı t amıRtır. Bu 

ayyarelerı"nd~ b" d"" ·· • ~- • ır tan · ll"1lt'Ülınlistür n· - . esı 
tır. -ı • 'berı l::aGmış -

"'mahnlar da İngiltere'ye 
~cum ediyorlar 

Berlın, 22 (A.A 
tebIWı· .) - Alınan " . 
. Alman m uhuebe la 

rı, İngilt~red h yyare\e
rına lim e a\'a meydanla -

, an tesı;;atına 
depolarına f . • petrol 
hü ' nbrık:ı.lara yenidon 

cum Ctmielertli 1nr " 
ve bü ·· . " r · ilii.kJar 
edilmi~~i;, yangınlar mü,ahed<> 

Ma.ıu;•ta 
kan Sl'yretıııcktı~ olan bir 
mu ı e4y0e Y.apılan l.ılicıımi!a mec-

u bııı lo ·ı· b" nı ~to hatmind, 
ır sarnıç ge,-niııi t·e dött u c 

vapuru b b carct 
"' . oın aile batnılnu~tır 
.,,uıuı.ı. ve gaı·\ıi Al . · 

zel!inde d"" manya ü-
u~man tay"a . l . . 

attığı bo ba · ·' 1 c erının 

Riga, 23 (A.A.) -- D. N. B. 
Ziraat nazırı Vang Ags'ın tek-' 
lifi üzerine, parlamento, Leton- 1 
yad" bUlün 'lraziyi milletin ma-

1 lı olarak kabul etmışUr. Köylü· ı 
!erin üzerin-le ç:ılıştıklırı arazi 
mikd:ırı otuz hektarı geçm!ye
cektir. Oua lıektarı geçen ıır:ızi 
de\'lete ge<_:ecek \"C devlet bu a
raziyi arazisi olmıynnlara ve -
yahud z arazi i olanhı a illığı

tacaklır. 

Parlamento, ayni zamanda. 
bütün, büyük ticaret ve endüı;- 1 

tri miicsseS('leri ile banlı:.nla.rı da 
millileslirmcyi kararla.;tı.rmı.s -

1 

trr. \ 
Kaunas, 23 (A.A.ı - D. N. 

B. Litvanya parlamentosu, top
rak meselesini halletmek iizere 
diin bir toplanb yapmıştır. Zi -
raat Nazın Mickis'in teklifi ü-
zerine bülün arazi millct.ın malı 
ohrak kabul edilıni.-,tir. Köylü 
aı:ami otuz hektar araziye sa-
hih olacaktır. • __ ,.., __ _ 
Hariciye Vekilimiz 
istirahat · çin 
Gölcüğe gitti 

!zrn.ir, 2~ (A.A.) - H.:ı.ricıye 
Ve'<i!i B. ŞU:<rü Sara~oğlıı re
fikıı..ile birlikte bu a~m An · ı 
kara el<spri$ile Şehrimize gel
miştir. Saı :ıçoJlu bu ge e tz •

1 nıirpalasta kalacak ve bir müd 
det iı;liralıat etmek üzere yarın 
sa.balı Gölcüğe hareket ede -
cektir. 

--»11«--

Kuru yemiş 
ihracat 
fiatları 

hale koydular? 
Londra 22 (A.A.) - neuter: 
Manclıester Cııanli:ı.n gazete-

Hiç ~iiphe yok ki yeni Türk 
eemlyctinin yeni ablak, yeni ce
miyet telakkisi ili< defa Lozanda 
do;mu~tur. Gerçi Lozanı.n ar -

sı, J!'ransız roıllelı aratiına nifak I ka~ınd1 büyiik Tl.rk zaferi v~r
sokmak için Almanlar tarafın - 1 dL Fakat bu zaferi memleke · 
dan sarf edilen ga)Tetler hak - tin hayır ve nef'ine kullanmak 
kında. çok enteressan intibalar büyük bir iradey<' yüksek bir 
neşretmektedir. ı zekaya mütcvakkıftı. t~te dün · ı 

Gazete diyor ki: yanın her tarafında ve her mil· 
Almanyanın Fransaya kar§! 1 Jetin tarihinde daima en büyiik 

lı!.ltı hareketi ve ma.1<satlan ne- 1 bir iz olarak teliı!cki edilebile · 
dir? Fransayı tahrib niyetir.de l cek olan Lozan zaferi bugün et· 
midir? Petain hükümetini muti 1 rafıııcla tek bir nefes halinde bir 
bir tabi olarak müsamaha ile 1 ]eştiğimiz "filli Şefimizin kud -
karşılamağa ama.de midir? Yok-1 retli eliyle kazanılmıştı. Ken -
sa Peten hükiımetini daha dimı- 1 disine ebedi şükran hisleriyle 
nıtk, Berlin ideolojisine dalıa sı- bağlı olan bu millet, bu büyük 
kı bir surette benziyen bir ~azi günün ehemmiyetini asla unut- 1 
rejimi ile değiştirmek mi !sti - nuyaca k, gı::'çen bi:r devrin ener· 
yor? ji ve fedakarlığinın mahsulü o-
Şu son iki hafta zıırfın<fa Al- lnıı Lozan onun milli hayatın

man radyolarında yapılan neş- da daima kudret ve iman kayna
riyatı tetkik edince, hitab ettik- ı ğı olarak kalacaktır. 

!eri dinleyicilere göre ehemmi • ı ,,......,,...~....,,.......,,...:s,,...·,,...· ,,...A,,... • .,.li ... tı,,...· Ç,,...',,...Ü,,...K,,..." A....,,...~ 
yetli surete değişen bu neı;ri -

1 
-

yatrn edası ve muhteviyatı hak dıY,ını bildirmekle berdevam -
kında tenewür edivonız. Dahi- drrla.r. 
ıc mahsus Alman ·nesriyatında I I!o!azioni !nternationali, dah:ı 
Fransa hakkında yapılan tefsi-

1 
:;eçenlerde Lavlin "Latin bloku,. 

ratla Alm:ııılann kontrolü al nazariyesinden "tam bir hayal,, 
tındaki Fransız postalarının olarak bahsetmiş o1makla bera· 
neşriyatı v.- Alman postalan ta- 1 her, Alınaalar Petain hüküme
rafuıdan bitaraf ve Skandinav tinin bazı adamlarının İtalya 
nı~ınleketlerine mahsu,; olarak 1 lehtarı temaylilleriııi daima iti
yapılan müı:."\halıeler arasında • madsızlıkla karşılanmakta ve 
dikkati r,ekeıı bir fark mevcı.ıd .

1 
llfarquet rn Deat gibi Alman ta

dur. Meseli. g~lcrde Dani- 1 r:ıftarlJrını tercih ümektedir -
marka lisanı ile yapılan neşri • ı1 ler. 
yatta İngiltere ile lıarb bitme- İ~gal altmdnki ~ansada bu· 
den sağlam bır FranslZ _ Al • : lunan Alman ra.dyolarımn bazı 
man banı;t ihtimalind n bahse- il Fransızca ne~riyatı ise çok daha 
diliyordu. meraklı bir ~ydir. ·ıe bu neşri -

Romanya için yapılan neşri- yata Vichy hüküm~ti aleyhinde 
yatta Almanlar Paris havası prop~gwday:ı biiyük bir yer 
hakkında bir tablo çizerek haya- \"ardır. Rennas radyosu Fran -
tın sür'atle normal bir şekil al- st7lara hitabPn, kenililerine yeni 
dığını bildiriyorlardı. bir kanunu esasi empoze edildi-

Almanyaya mahsıı.ıı olan neş- ğini söylemi~tir. Fnnsız milleti· 
riyatın edası ise bambaşkadır. nin reyi alınmamıştır. 
Bu neşriyat Framıl%1arla müte- P..adyo d"miştir ki: 
madiyen alay etmekte \'e Al • Eski kanunu esasinin, köhne 

olmasına rağmen, yine birçok 
manyanın Fransızlara itiınad et 
memeleri lüzumunu kaydeyle _ kimselerin nazarında bir kıy
mektedir. 1i! meti v~rdır. Fransız milletı 
rısi aşağı yukarı hali ve sakin- memleketi gfıya kurtaracak o-

lan bu siyasi manevraları ka -
Alman radyosu geçenlerde Pa 1 bul edecek mi? 

!eri Loire ile Pirene arasındaki ( 
yollarda başıboş gezen bir şehir Ayni radyo "Avrupa küçük 
olarak gösteriyordu. milletlere taksim edilmiyecek 

Ayni posta "Mein Kaınpf .. m kadar küçüktür,, mevzuunu teş
son mevzulanndan birine döne- rih etmektedir. 
rek Fransızların ırkan zenciler- Bu hayret verici neşriyattan 
den gelme ve be:yaz A \Tupaya biri 1~ temmuzda Fransız işçi 
kar.;ı cinayet irtikab etmi.~ bir sınıfma hitab ediyordu. 
millet olduğunu söylemekten Bu neşriyatta Hitlerin Al -
zevk almaktadır. ınanyada işsizliği nasıl ortadan 

ad ka\Jırnrnk asgari ücret usulünü Sarrebrückc r yotiu, Fran -
1 sızların Alınan harb esirlerine I ihdas eylediği uzun uzadiya an

yaptığı \-ahışi muamelelerden rn latılmışlır. İşçiye ayni zaman • 
Fransız milletinin Almanyaya I da taaccüb edilecek vadlerde de 
karşı ol!ln knindea bahsediyor.! bulunuluyvr: Mezuniyet teşki • 
Ayni poRtn Fransız ordusunda ~ latı \"e "neŞe yolu ile kuvvet,, 
inzıbat olm ığını istihfafkiı.r komitesi. 
bir li•a ı ' b"Jdirmiştir. Bu rad- Almar.13 rın Petain reJımını 
yoya ıı:u:ar'.l >ı şimdi me,·eud ) • sert bir nazi rejimi ile değiş
laıı yalnız mütarekedir. ffi;t::r tinnek için Doriot gibi Fran -
sahte hissiyata yer yoluur. sız dem:ı.goglarını ihtiyat ola . 
Fransa ektiğini bi~melidir. r:ill,lsa~<lamaları, çok muhte . 

kelime mevcud değildir. Halbu- =------------------...... -------
ki, bu, Hitleriıı Almanlar için 'Çe\'inın: ömer Nt>jad 
bir çok defa ileri sürdüğü bir 
prensipti. ' 

Hitler nutkunda yalnız korku 
süfli hissine hitab etmi., ve ye
giine delil obrak tehditler kul
Janmı~tır. Haksız şu veya bu 
bchane ile ramettiği milletlerin 
istikbali hakkın<iaki sükütü 
çok manidardır. 
Dünyanın en büyük kısmı Hit 

!erin bu nutktınu ba~dan baş:> 

yanlış okumadı ise, 5u cihet ta
mamiylc sarihlir ki HiUerin çiz 
diği Anupa tablotiU, birer bi -
rer hiirriyetlcriaden mahrum 
ettiği bu ınillctlcıin efendibİ o · ı 
!arak hareket eden bir Alman
ya tablosudur. Bir kere daha 1 

cür'etkar hatları ile Amerika 
Birleşik dev:etıeri reisi Roose -
velt ve cenubi Afrika Birliği J 

başt·ekili general Smuts tara -
fından çizilen bizim tablomuz 
ise çok baş!<adır. 

Biz, bu zevat ile biı·likte, Av
rupayı, mustakil deYletlerin 
hür bir cemiyeti olarak teliikki 
ediyoruz. Ve bu tezad dolayısi; 
le tebdidler kaq;ısında sakin ka
lıyoruz. 

Hitler, Alınan kuvvetinin bü
tün ağırlığını Birleşik Kraliyete 
karşı kull:ınnııya hazırlanmak· 
ta olduğunu şimdi sarih bir su
rette bildirmiştir. Bunun irin -
dir ki, İngiltcrenin her p;rça- ı 
sınd:ı, büyü!< şehirlerde ve uzak 
köylerde, yalııız bir tek zihniyet 
\'ardır. Bu zihniyet, önüne ge
çilmez bir azinı zihniyetidir. 

Hiç kimsenin şübhesi yoktur 
ki, eğer Hitler muvvaffak olur
sa, bu bizlerden başka daha bir 
çok diğerleri için de hayatı ya· ı 
ş:unıya değer yapan her şeyin 
sonu demek olacaktır. 

Bu mücadelede her !l"yi kay
bedebileceğimizi müdrik bulu
nuyorıız. Fakat müdafaa etti -
ğimiz 5"Yler, her türlü feda -
karlıklara liyıktır. Bu derece 
kıymetli şeylerin müdafii ol
mak asil bir mazhariyettir. 

Harbi hicbir zaman iHteme· 
dik. Harbiı.ı lüzumundan bir gün 
daha fazla sürmesini muhak· 
kak hiç kinıse istemez. Fakat 
gerek hizim için gerek diğerleri 
için hürriyet temin olununcaya 
kadar çarpışmaktan vazgeçıni

yeceğiz. 

Hürriyet için mücadele ediyo
ruz, dedikten sonra dııha ne di- 1 

yelim? Biz kendi hayatımızı is
tediğimiz gibi yaşamak \'e Ges
tapo bizi dinliyor mu diye her 
dakika arkamıza b<Lkmak mec
buriyentinde kalmamak istiyo -
ruz. 

Kayalar ar<li.ına gizlenen köyıin 
etrafı, uçları sivri tahtalardan payı\

mıi yü!{Sek. bir sedle ÇC\'rıli idi. 
Gündüzleri açık bulunan ı~Oyun bu
yük t~hta k.'lpısından ıccri girdıgbn 

vakit beni, ıtadras'h bir tabliye a
Jirni hesabına nadide h ;.ıy>w·;:ınlar 
top] ıyan, babamın do:.'tlarında.n Sa
ınaı10 adh bir melez. kar \adı· 

- iyi bir günde gclrtrniz, dedi. 
Alh:ıh Siva şerefine bu gece koyde 'i 
rblencc \"ar! 

F<J~Gıt ben bu köye ca:lC'nınek lc:in 1 

değil, kny<llar arasında, tek ba;;ına 

Ye l~öylü l:.adınların gcti.rdiklcrl lıi

rcr a\"UC: pirinçle yaşıyan mukodd~ 
adam Yugi"yi görmek için gclın~
tin"l. ~"ugi, 15 sene evvel Tilncor r;ı.

ca:SL"llfl sô.rayında nü!uı:lu bi.r i·•h
S,:yct idi. Bu ~ırııda kendisine- aziz
lik gelmiş ve o zam::ı.nô3nberı her 
şeyi terkOOerek bu kU ı-~ık koyün ci
\"arınd , Siva n1jbcdi.ntlc-t.i inziva
ı;ahına ı;;ckilmişti. IIakkı tl J f•r la bir 
FY bilinmiyor, f ıı l~at azizli.;i 11er -
kesçc kabul edildiği için kc-ndis indt.>n 

büyük bir bUrmetle b:.ıh!-cdılıyorJu. 

O gece Allah Siva adına yapılan 

e~lcnccler çol;: canlı oldu. llele kö
yün en hoppa kı7.l P;,n·ani'nin. kı\'

rak oyunlarile toplantıya vcrdi.gj a
henk bütün köyltilcri ı::oı:;Lurdu. Sa
mana bile bu çapkın kıza karıa ö
tedcnberi be...,ledi,gl h .. "\yr;ınlık , -c ya
ku1lıi(1 npa~ık dökmekten kendini a
lamadı, türlü taşkınlıklar yaptı. 

Geceyi San1ananın evinde g<'l·ıı· -
dim. Ertesi sabah Yugiyi ziyart't ct-

1 
nıck üı.ere yola koyuld•un. Koyun 
k3.pısına gcld i&>iın \"akıt lluyiık bir 
kalabalığın ço:.;: hı:-ycc:ınh lıiı- nıc\"ZU 

etroıfında hararetle 'konu{' tokl..'lı ını 
gördum: 

- za,·alli Pavani gece ne kadar 
§Ctı.dı!. 

- K:ıt>:sıııın önündeki pl'nçr. ızlc-

ri onun bir kapl;.ına y('ın ol<lugu• ıu 
gö"'teriyor. 

dum. YU&i haJretimi anlam~ olacak 
a:i: 

- Çak;>llar! dedi ve sonra leJilşla 
ıordu.: 

- Kaç günclenbıtti köyde bulunu-
yorsun uz? 

- Dündenberi. 
Yuı:inin jnzi\~ag.... pek t>asi.ttL 

nura.da na7.ar .. dı"kkati çeken ~~ine 
c şy~ . kö~e sıra ile d.izılm.iş ~ 
rnuntazam yontulmuş, kalın sopalar
dı. Bunlar ar8$ında iki tanesi vardı 
ki itinalı bir surette oyularak kap-

lan pençesine benzetilmişti. Birden. 
dün geceki esrarlı vaka ile bu del
nek ler arasında bir münasebet ı>e..
diın. 1'.tukaddes Yugi gece bir kap .. 
lan postuna bürünmüş, şübhe uysın .. 

dırınamak ıçin de bu degnekieri eli
ne alarak pcn~e illeri yapml..ilt. 

O _şırada Yugi miibcdin elratın -
d:ı vahşi ulumalarla saldıran Ç"'lkal-
lar:ı di.inm~tü. Bu hayvanlar :ıcye 

böyle ~ldırıyorlardı'! Zihnin1de der--
hal bir ~imşek ı;-aktı: Yugi. ,cc~ ka--

çırd ı ıt!t kı zı ·eh\ et t.aşkınlıklnrı i-~n
de öldUrınUş; belki bulunar dıye ce 
sedi güınmektcn çe~şti. iter hnl-
de cesedi parçalayıp <:ak.ıll:ıra atma
yı daha ihtiyatlı bulmu~ tı.ı. f)·mıli 
\"alışiy:ınc uluyan bu hayvaı 1 

lıştıkları in~an etini istiyorl·ı,.ılı~ 

üc- giin sonr::ı o;:rendinı ki n~1 ad· 
des ı·u,l. ·ye pirinç gOluı·cn l~o,.lü 
kadlnlar ı.l;J ı;ündcaberi onu ' i
de bula.nı yo~-larmış. Ne ol..ı~1:; nu 
bilen kim~ c yo!~ :ıuş. J{Ö)i 1ı' r onun 
kanari!ı lıir ata binerek, !'f''Tle'IY·ı. :;,. 
Yanın yanına gittığini Ö)i lu~·o ] .. - -
nu5 ... IL..ıllıuk i ben, bu mu~;.•ııl i 
n nln. zavalll dilenci kafile!~ :ı.ra -
~ında, elinde ı,aplan peıırcli )ll"' -

tonu He, llind duğlarını z e-... eJ. kim 
biLr hangi bedbaht köye do!ru yol 
alınalda olduğunu görüyorum'. 
~·~ 

- Peki tahta perde~i n:ısıl ,, ... ta 

bu h•ı>lRn? 1 Fransız tay ya-
- I<~ıpıyı da o mu ac;-lı? Bak~nt-. • 

za ar;ılık duruyor. Ben bu i .. lc ı.ı;" relerı" lngı"lı"zlere 
insan eli bulundug:un1 cıniniııı. 

Birkaç kişi birden: 

- Samana! diye bagırdılar, Ve bı• verilmiyece1 • 
dileri iWve elti : 

-- Gece geç val:a onu orrn.."ln.ı ı Nevyork 23 (A.A.) _ n.~ul~r: 

döı ,crken gördü:ııdü! 1 Amcrikada bu1W1:-...n F'run z 
Ben Sarnananın böyle bir ~(!-1 ya~l- ntübnuaa komisyonunu.1 1ıabcr 

lıı;.ını sanmıro-rdum. Çiınl~u gcc~ .. yi J 

evinde bc,.cı: ber gcçiınıC"ıni'J'. için p~k \'C'rdiğine göre, lngiii~.icrlc Fıan 
fa7.la ısrar cltni~li. K<ıpl.111111 IJJ".l sızlar araı:;ında nıünaki\i ınuka· 
karn·ın'1-"IJH dCI kabul t:tl•·nti_vorthın1 vele 1ıUkümlerine tevfikan .. -\n1t' 
Çünkü ortari!l bariz Pl'ru'C i .. l ... ··ıı:l d.:-ıı rika kar:ı sulanın tcrked~.n ınal· 
başka hi~bir eu-!arc yoklu. Bu· d.1nı- zcn1cnin her ne suretle olt1rs3. 

la olsun kan izine t~duf cdilc•"i - oh:;un devri caiz olmaclı<~ın<lrn, 
yordu .. Bu v~h~i hayv • .nı, a\ '''l p:ır- !i'cansız hükümeti tnr~ıfın·!·ın 
çal ;urıad.ın <Jl•p ka,nbiLr ıniydı' .. 
Vc~h::ıı:-ıt bu n1uamm3y1 ç-ü7.em<'dt'n I ntübnyaa edilen ve eiyc' ın !UJr· 
Si\•a mabedin~ ~iden , ula l~oyuldu 1. 1 tinique\le bulunan A ·•f•rıi•an 
Yugiyi otlar r.ıaı::ı!"!ri:ı yU.:iisfu tt:.J ı1- l tayyareleri 1ngiltere)·e Cl-':\1'-" 1ıl-
mı~. görr.ıcrligim lıiJ• lah.!m lıaT -

1 

vanlarla uğoaş.ıyor buiduııı. Yu.:ün J' 

nedamet ~nla .. an bir ifad~ \' rdı . B·~-n 

miyccektir. 

l-Ialk ekmeği 
aziz lU;.:. der«'E'S.ine yi.ık.'f.elnlitı ltin'l~·le- Bir ınüUdellenberi h .• .ırHİ~ia· 
rin \·:thşi hay·y::_nlar tarartndan ra-

11 yaı)llan halk ekn1cg-ı ı.uunı -
hatsız cdilet;lt>C'Cklerini srıııınıyor-

- --- . n{'IPri dün belediye ik0ı;a<l ,nu • 

İngiliz Common Wealthi mil· 
Jelleri, hakikati, adaleti ve hür -
riyeti sevenlerile birlikte, Bitle
rin bu yeni dünyaRını kat'iyen 
kabul etmiyeceklerdir. E;ir de
ğil, fakat hür insanlar, Alman
ların tabii değil, hür milletler, 
herkesin iyiliği için hür bir su
rette iııbirliği yapan bir milletler 
camiası, bunlar !ngiliz milletinin 
görmek istediği yeni ve daha 

1 
iyi bir nizamın direkleridir. 

Ümid ederim ki, bugün Hit
lerin zaferinin teşkil edeceği 
hudutsuz insanlık trajedisinin 
önüne geçmek için savaşı güden 
memleketimiz bütı'ıı milletle
re en iyi hayata doğru yolu gös
terecek memleket olacaktır. 

cesaret bulabiliriz. Hitler, ga - ı dürlüğüne getirilerek ıc-Jkık e
malı lıaGını istediği yere koy:ı- dilmistir. Bu ekmeklcrıu yarılll 
bi\,ir. Fakat İngiltereniıı kuv\'e- kiloluğu yuvarlak, bir kılolıı;;U 
tini sarsmadıkça, imparatorlu - uzun ve yuvarlak olmak iız~rc 
ğun temelleri kunı üzerine lrn · imal edilmiştir. Bir kilohıl• rk· 
rulmu~ bulunmaktadır. Hitlcrin mek matluba daha uygun go • 
mağll<b ettiği milletler, ka lblcri rülmüştür. Yalnız Ofisn \ 'l ı· 
ile, ona iclnet etmekte ve bü~nm- ğ"i bir çuval undan 9,1

.; au... e~· 
!arının kale halindeki a·lamızııı mek cıkanlınası isl«Dl· ,ıi~tı. 
müda.faası karşısında kıı ılnı:ısı 1 Halbukt bir rl\\•aldan anca:C 95 
için dua eyleınckte<lir. Bn mil - ekmek ~ıkmaktadir. 

Jetler, bizim huruç y:;pacağımız BUtUn kOtophanelerdoki 
ve darbeye darbe ile ın11Kabelc 
edeceğimiz günü sabır~ızlıkla kitaplar yeniden 
bekliyorlar. Muhakkak ki onhn tasr..il ed;Jec;ık 

İstikbale baktığımız zaman 

hayal inkisnrına uğı·atmıyac;ı -ı Maarif Vek:ileti htanb<.i kU 
ğ1z. O z:nn:ın, Hitlcrin A\-rurıa tübhanelerindeki kitab.aruı t.ı.s· 
hakkında delice projcl~ri bc~crin 1 nifine karar vermiştir. Hiiti<n 
hürriyete karnı olan mağ·ll!b rıl-

1 
küliiblıane memurları ,,,neliye 

maz ihtirası ile yırtıldığı za.ın:ın. k!Jdar geli!-}i güzel ve hit hır ıl
nihai lıesabla•ma giiPÜ gPl...-.-k- 1 mi esasa dayanmıynrak ,iL ftcr
tir. 1 kre ynzılaıı kitabları t• ni·c ela· 

'!'!'!'!""'_..,,..,,.......~-...~~~""""'~""""'""""'""""',,....---. ...... -...---'"'!!-- vct e<l!lmi~•crdir. Kutiıb' ,,dr
ise fazla. bi; şe; söylC'mcğ· l İ·I riıı arrıi zaınanda pJ_ıılorı .ıa 
zum yoktur. Zira bun! rııı bi.ıl- yapılmakt:ı.<lır. 

tirilmesi hakkında Rcynaud'yaı 
yaptığı tekliften nefret ve in -
fialle bahsedilmektedir. 

Diğer bir ne~riyatta şöyle de
niliyordu: 

teni hemen lıemen tam:ımcn Al· • &hrciE!< mütel 31.ı r.>ı ''t 
man resmi ajansının h:ı.b<!ı lcri
ne day,mmaktadır. Bu r:ıd; ,iJı. 

hasarlar ~uk~"; ;;~.Um~ madw 
gal altındak· . . rmışlır. İş-

ı at';Uı \'C . 
hücumlarda ayn; ıııır ti ) ap.ılan 
madcli hasarı nıucib uelne yalnız 

lllŞlur 

Giresun, 22 ( •. A) - 'l'ica
ret V ckfı.l lınln teblığ• Ü.zeri
ne ceviz ve alelunıı.ıın kuru 
yemiş ihracat tacırl ı·i, Tica
ret Odasında iktı.sad iı.·nir:nin 
reisli0 i altında t l.ıı; k ce
viz ve kwu ~·enıivle-rin evvel~ 
ce teşkil edılmL5 o' !mcl 
ihracı icra komit = :ıli- , 
katlar kam\ r· utabık 1 

kııl.:ı.rak tcsbil ede - i fiyat 
üzerinden lhrıı~ C'lıae,;e ka· 
rıır \"ermı leruir. 

Dnhile mal sus olan bu ne~- meldir. 
rlyat ayni 7.amanda işgal al .1 Hul&.5a Fransızlar arasına 
tındaki Fransnda Aln!an!ann 1 nifak soknuya matuf olan Al -
yaptığı )yiliklardcn \C içtimai ic-1 ınan manevrası devam etmekte
raatlardan da be~etnıektedir. dir. 

Almanya, İngiliz imparator
luğunu tahrib suretile Napolyo
nun eserini ikmal etmektedir. 
Fransızlar bir gün bunun inti
kamını alacaklardır.,. 

rın rıeşrit·ııtı "iddctli bir ~urc·~
te lngiti; aleyhtarıdır fal•~t .\.il 
mcrik:ı taraftnrıJ.ır. 'ricl1y n:ı-

Yalo~:ıya giderek bnzı in .. .. at 
nıalıallerini tcsLit elmi4 '"" ·h· 
rimizc dönmüı::tür. ~!Ü·(',, t sıs 
dl\n Ayae.ofya .<.'tra.fmrlaki ···lıa
ıı:n tr.tkikly!e mc::z·1l oln-· 

21 122 Tcnımıu gecesi d · 
~.a. dlfi topları bir tayyaıo~
Ş~rmüştiir. Gece a.wı tayya~e.ı::= 
rı de d•g" er bir ta" Vare d'u· .·· 

• J • ŞUr-

nl!şJeruir. Düş•na.nın dl\ıı umu. 
;n1 kn) bı sekiz tayyaretlir. Bun. 
~rd::ııı bir lane!.i Sı:ı;dcıfand ti
Pındl"uir. Ve Dtrondheim civa
rında düşürülmüstür. Dört Al
rn~n. tayyaresi üssüne dönme -
rnışUr. 

Meşhur piyanist • 
Cermikof öldU 

Lon?rıl, 23 (A.A.) _ Mi'şhur 
Rus pıyanisti \ bdmur Cerni-1 
koff, 00 Y~ında Laııdr:W;ı bir 1 
lı:ıstalıaııede wraı dnıi:;t'c. l 

Alman kılaatının Paristeki tak- Diğer turaftan şurası da kay 
dir t"e lıayranl:i;a liıyik hattı ha da liınkbr ki, l<'ransadaki Al -
re1'elı biihasa kaydedilmekte man ~·adyolarının İngiliz aleyh 
\'e bu hususla Rouen başpisko- tarı propagandaları Fransız iş
posuna atfedilen muh:ıyyel bir tj sınıfının milliyetperver sev • 
beyanat ileri sürülmekteilir. kitabiilerir.i alevlendirmeyi is • 
Vi hy hükümetiııden iı;tihf&f tihdaf eylemektedir: Fransa • f 
bazen de hiddetle Lahsedilir. Al daki İngiliz müdahalesi Fransız 
manlar hiç şÜpJı.esİJ; Lıı\·al zilm- milli tarihinin en müellim sa -
resini k:u;tcdcrck "c5ki zümre· hifesini teşkil etmektedir. Çör
ye,. zerre kaJ::r ithn:ıdları !ına- cilin iki imparatorluğun birleş-

"Fransanın on asırlık tarihi
ne hakaret edilmi.'}Lir. Fakat 
şunu ilave ediyor: 

Rennes radyosu bu tef~irnta 
Şurası oldukca miaalıdlr kd 

ayni racyo "İngiltere yalnız 
Franflantn düşmanı değil, ayni 
2amand& demokrat da değil<lir,., 
demiştir. 

t~gal albnda bulunmıyan 

Fransauaki rn'lyolar ha1'kında. ] 

' zırln.11.tılll b .. 11ususla na.zart <!~~-:: 1 

kallet•i ç<-kilmiştir. 1 
Bu sure! lPdir h i, D. llau -

dou.i:n.in uy\ ... ni kanunu cs:ısiniul 
Amerikanınkine bPJıZcdiği ,. h:ık 

kınd;ıki beyanatı Alman radyo
sunun Ş'.l mukabelesini iıılcıc e~

mişt3. B. Baııdotıin, Fra:ısa:a 
yardı1'1 ed~cklerini ümid etle -

tur. 
• Arm:ıtörler birlii;i ı:•'" 

:ıyırı ntnz birinde \':ıpıl r• -tır. 
Birlik F:tibıınkın Jl)(l hın ton -
lıık kömiir nakiiyattnı Uzcrine 
almtr;tır. 

• Münakalıit \'ckaıc ı I! fah 
vapurunun ıtr t.rsinc tu~ 

rerek dönüı;le yul>ı f t 
ne müsaade ctmiıo;t;r. Il 

ötU • 

ri'k Amcrikalılara kur yap~r - ııiz ,·aziyeti üzerine M 
ken tot:ı'iler taraftarı olnıadı - fer yapmasına mi. ·:ı- ~ 

ğm1 mı g.J.;;tcrmcğe ~alı~•yor ? 1 ilk vapurdur. 
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Ankaradakl atletizm birincillkleri İstanbul 
atletlerinin faikiyeti ile geçti 

BAKİKA.T 

Hfl'LER ŞARTLARl.Nl AÇIK 
Sön.EMELİ 

2S TElltMt~· 1 !)4() 

nu hatınruzdan çıkarmaymıa. 
Vatandaşlara da;ma'nezaket: 

le, şefkatle muamele ediniZ: Hak 
kaniyetten aynlmayın;i'-_ :Vazi.t 
feniz sizi şiddet ~ kuflanma~ 
mecbur ettiği z~iİ:ılarıfu bile 
tedib ve tenkil edeceğini:ı. günah 
karlara karşı yüreğinizden ııef· 
kati eksik etmeyiniz. Böyle ağır 
vazifelerinizi de en az zararla 
ifa yolunu bulmağa ~alL~ınız. . 

İyi biliniz ki her Türk mı! -
!etinin bir cüzü ve vatan kuv
vetlerinin bir parçasıdır. Onu 
yok yere h1rpalamak, örselemek 
vatan kuvvetlerine zaf ermek
tir. Türk çocuğusunuz. Bundan 
kaçınacaksınız. Elinize verilen 
silah, üzerinizdelti Mlforma si
ze milletin emanetidir. Onun hu 
kukunu siyanet için bir va8ıta
dır. Onlar ancak bıı gaye i~in 
kullanılır. Bundun bnşlm bir 
rnaksad için, ~ahs.i arzu ve e
meller için bunlerdan iştifatle 

edilemez. 
Kumandanız altında bııluna -

cak olan erlerin iradesinden mc
sulsunuz. Kendilerini en ciddi 
bir disiplin alUnda çalıştırmak 
la beraber vazife<le muvaffak 
olmaları için daima tenvir ve ir
şad etmelisiniz. Onları hatadan 
zarardan siyanet sizin irin a
mirlik ve arkadaşlı!< borcudur . 
Arkadaşlarım, muvaffakiyc

ti şansta veya başka herhangi 
bir müessirde değil, azim ve 
iman ile hulus ile c;alışmahta a
rayınız .. ve iBleriniz hakkındal<i 
hükmü herkesten evvel kendi 
viedanlarmndan sorunu?. Onun 
hiikmü en doğru hükümıliiı . Bu
na inan~tz. 

Türkiyede icrai vazife dPruh 
te etıniş olan bizler, Biiyük Mil
let Meclisinin tanzim ettiği ka
nunların hükümc!rini tathilo: e
derken yegane hedefimiz n:ille
tin haklarını siyanet ve onun 
menfaatlerine hizmet olmalıdır. 

Vazifede muvaffak olmal< icin 
hiçbir eksiğiniz yoktur. FE'rd -
!eri muhabbet ve itimad ill' blri
birine perçinleşmiş ve hepRi bü
yük Şefin etrafında birlesrniş 
bir milletin çocukları ve hi,, -
mttkarlarıyız. Vatana en biıyıik 
hizmeti ifa c-cfoıı VP etrnekt<' brı
lunan Şefimizin sözleri ve fıillr
ri bizim i~in bitme&, tükenmez 
f Pyiz lı:ıynağıdır. Her zaman, 
!ter yerde Ye her halde o kay
naktan ilham ve cesaret alubi
liı h;. 

Sizi muvaffak görmek en 
lıüyiik emelimizdir. Vicdan rı>h
heriniz gayret ve fazilft şinrı
nız olsun. 

Alaturka ve alafrôlng :ıı m 
mük~mmel 

YEMEK, TA TL! 
Pastalar kit;:ıbı 

Yazan: Fahriye XEDml 
ller eve ıaı.nn ol;ın bu l<.if.ıh, 

bine y~kio yemtk. tatlı, p:u_ t..;ıLır 

pişirnıe~ni ).;olay t:urettc t.1rif 
eder. 

Flatı: 100, eildliai 125 kuru~. 

Satı1 Veri: 

İstanbul İn..lutab kitabevi 

{Sonu var) 


