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Milli Şef dün 
ino:liz selirini 
kabul ettiler 

. Ankara 21 (A.A.) - Rei -
~cünıhur İsmet lnönü dün öğle-

en sonra saat 1 6 da Çank.aya
dlllci kötlderinde Ingiltere büyük 
elçisi Sir H. Knatchbull - Hugea
j~'i kabul buyurmuşlardır. Mü
s:~atta Haneiye Vekili Şükrü 

Gar b 9iilünde ... alman !talyan ceııer alleri 

1 Bir Ingiliz 1 r Libyada harb 1 
L gazetesine göre J L şiddetlendi _j 

italyada ciddi 
kargaşahkiar 
başgösterdi 

Romada faşistlerle 
aleyhtariarı arasında 

arbedeler oldu 

Bardiyaya karş1 
müthiş bir hücum 

haz1r~an1yor 
Ingilizler yeniden 

900 esir ve 4 
top ald1lar 

Londra 21 {A.A.) - Müatakil Kahire 21 (A.A.) - Ortaoaık 
FBnsız ajarm bildiriyor: Ingiliz kuvvetleri umumt kararıra • 

Newa Chronide gazetesinin Liz - hının tebliği: 

Yağ, pirinç, fasulye ve 
saireye narh kanacak 
Plat Mürakabe Komisyonu yarın bir 
kısım gıda maddelerinin azami satış 

fiatlarını tesbit icin toplanıyor 
Buı ıııda maddeleri fiatla -

nnda ııörülen ihtikirdan do -
layı. Ticaret V dt iletinin lıal -
kın en ziyade muhtaç olduğu 
cıda maddelerine aunat Sl\tıo 
fiab koymağa karar verdiği 
anlaplmaktadır. Ticaret Ve -
kili Mümtaz Ökmen bu husus· 
la bizzat alakadar olarak bu 
maddeler üzerinde her türlü 
ihtikira mbi olmak için ted -
biTler alınmasını bildirmiştir. 

Şimdilik azami aatı1 fiatı teabit 
edilecek maddelerin batında, 
yağ, pirinç, fuulye, mercimek 
nohud ve baklanın bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Bundan 
başka ayni mıntakada olduğu 
halde teker fiatları arasında da 
bazı farklar görüldüğünden 
Vekalet bu hususta da mesgul 
olmaktadır. 

Yarın toplanacak olan fiat 
mürakabe komisyonunda Ve-

kaletin Lu kararı üzerine bazı 
gıda maddeleri üzerine lı:ona • 
cak azami satış fiatı meaeleal 
görüşülecektir. Komisyon bu 
maddeler üzerinde yapılan tet· 
kikleri nazaıı itibara alaralt a-
zami satış fiatlan teabit ede -
~ktir. Komisyon aynea bu gl
bi maddelerin stoklarını da 
tesbit ederek icabında bunlan 
kontrol auretile jhtiknra man1 
olacaktır. 

Dün bütün yurd Namık 
Kemali heyecanla andı 

•• 
Vniversitedeki toplantıda büyük şairin 

hafidleri de hazır bulundular ve memleket 
adına tezahüratla selamiandılar racoğlu da hazır bulunmutı -

tı.ır, 

Mareşal Pe ten in 
Almanlara karş1 

elinde tuttuğu koz 

bon muhabirinden altnan bir habere Bardiya istihki\mlannı müdafaa 
göre ltalyada ciddi kargaplıklar eden dü~an kuvvetleri top ate§i • 
bat göstermi!ltir, Romada vesair ba-l mizin tesiri altında sarsılırken .Pt •l 
zı tehirlerde fa!listlcrle, fa~st aleth- tikçe takviye edilen kuvvetlenmilo j 

<Devıunı S üncü sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) · 

Alman • Fransız 
tnünasebab yeni 

bir safhaya girmiş 

Elenler yeniden 
toplar ve 

esirler aldılar 

Rodos ve 
diğer adalar 
bombalandı 

Atina 21 (A.A.) - Resmt Yunan Londra 21 (A.A.) - Akdeniz 
sözeOsilntın beyanatma göre, Tepe • donanması baııkumandanlığı atait
delen ve lOisura dün akşam Yunıın daki mesajı göndermi~tir: 
topou.sunun ate,ine u~mıştır. Yu- Donanmayrı ıncmsub tayyarelel' 

- nallılar, Drinos vadisinin biraz ~ima. 1 7 Kanunuevvel sabahı Rodoa, 
~~d ra 2 J (A.A.) - Fran.ız hu 1mAie ~k flddetll muharebeler ne tl- Stampelya, Kjrpe adalanna h ücum 
t d\lndan gelen haberlere göre, celi!ıde memnunlyet veriCi ilerleme - etmiı1lerdir. Fena hava §atlan yü • 
tltı~ lc.ahineainin .ık sık toplan- ler kaydetmi§lerdir. Bu romtakada zünden bombardıman netic:eainm 
~ Alman. Fransız mUnuebetl~ JUnanlıların eline 600 İtalyan subay tayini güç olmuşs.'l da yangınlar 
ıı....:• Y~ni bir aafhanlft açılmıt ol - Tt eri esir d~{lftUr. çıktığı görülmüştür. Tayyarderimiz 
~· dell1et etmektedir. Bu aa.f • (Den.ma 3 ünci sayfada) üslerjne dönmü:ıtür. 
~ l...ava.Un çıkanlma.a Te Ahnarı ~-------
t'til ~ elçiai Abetzln ViChy"yi M •• k ı A t V k e ı e e 

'~~:·ıp~~:;~ ile, Flandfnin Al- una a a e ı ının 
~}'a ile daha aılcı iktıaadt müna• s p 1," ler tesisine mütemayil olduk - t 
~' fakat mü takere prtlannı teea• << o n os a >> ya 
ltb~ ~decek her hangi bir Alman ta-

ıt\ın Veydangın Afrikada bu - b t "-:: .... ::= .. ~ .. ~~: .. :::~) eyana ı 
Askeri vaz i yel 

Ingilterenin askeri 
unu 

üç hadise 
'I'AZAH --

Ernellfl ••nerol 
H. Emir Erkilal 
tlloıı Polta. IWl ..... 

auh&rrlft 

-- ransa mallOb oldutiaıı son.. 
!tt ra İngn terenin ne derece • 
~ nt04k111 bir TUı'yete d{lftit. 

~~ evveıtı clln bir neble anıa. 
~e aon zamanlard& onun va.
~ lltıi aydınlatan Te iYileştiren 
~ lıldi.seden babsetmi§Um. 

!lt il•atı, askeri ve BiYU1 vaziyeti. 

~üıeıtmesi lçtn, :lnguterenin 
!cth. ruaran her t19 hAdiseyi, 
~:r devletteri ne Japonyanın 
~ kendileri icad etmi4lerdi. 

tlUn en ibrete ISeler yeri de 

l.ıanbul bugün dünyanın en iılelı ticaret feh.irlerinden 
biri olmalı iıtidadınr gösteriyor. Deniz ve kara nak!l 

i,Ierine aid vuaitimizle bu inkiıalı llarıılamak 
cidden müıkülleımiıtir)) 

Cevdet Kgrim lncsdayı, dün akşam Uzunköprüye gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Münakalit Vekili Cevdet Kerim 
lncedayı dün kendiaile görüıen bir 
arkadatımıra Istanbuldaki tetkik -

leri etrafında fU beyanatta bulun • 
mutturı 

«- 1 ııündenberi lstanbulda bu
(Denmı ! nci aayfada) 

Yeni Tarihi Romanımız 
·Yani Kaloyaninin 

600 sene evvelki devrin dekoru içinde geçen 
çok heyecanlı bir aşk macerasının h ikô.gesi 

V z~r:'.: Reşad Ekrem 

......_........._~GZi~,-- b~,n~~~~~i~"ct Pra 
le • • ıcııy"ye ı "e tirn f• n .. a. 
etinın ~a " ı 

Oainnitedelô toplanbdan bir intıba: Profesör Halide Edip konllfUrlcen 

Büyük vatansever tairimiz Na • 
mık Kemalin yüzUncü yıldönümü 
müruuebetile, dün bütün memle -
kette olduğu gibi, tehrimizde de 
Üniversite, Halkevleri ve her dere· 
cedelti tahsil müesseaelerinde topinn 
tıla.r yapılmıf, kahraman tairin ha -

Namık Kemal için ilk ihtilal ne 
zaman ve nasıl yapılmıştı ? 

tırall aayııı ve heyecanla anılmıştır. /"- ·····-·····---, 

Üniversitedeki merasim : Büyük edibin kabıi batmda aöz sıraaı onun küçük hafidine, i 
Namrk Kemal için Üniversitede 1 timdiki lıariciye umumi katibi Nurnan Menemcncioğhına geldiği ! 

yapılan merasim bilhassa çok heye- : vakit, çok heyecanlı olan çocuk aiwu açamıyPcak, kuvvı:i nnhkua i 
canlı olmuotur. i kesilecek cliye endqeye düıülmü,tü. r 

Ünivermte konferans aalonunda \. .J 
vaU ve belediye Teisi doktor Lütfi ,....,.................. ···-·--... ··········-.. • 
Kırdar, Harb Akademisi komutanı Yazan: Nizarnettin Hcuib Çandarlı 
Korgeneral Ali Fuad Erden, Namık 1908 tarihinde M~rutlyeti idare 
Kemalin torunu Beraet Suad, geJini üA.n edilmesi üzerine İ.st&nbuldaki 
Celile Ati Ekrem Bolayır ve çocuk· Hukuk mektebl talebesi hemen ara -
lan, Ünivers.ite profeaör ve do .J larında bir eemjyet kurmala tqeb -
çen~tleri, binlerce taleben.in h3%tf büs etmişlerdi. Resmi lormalltPlere 
bulunduğu merasime hazınınun hep uygun olarak mtısaade,ini wtthaal et
bir aiızdan .öylediği lstiklal mar1ile tıkleri bu cemiyete de cTalebei Bukut 
batlıınm1fbT. cemtytiıı ismini vermişlerdi. Htln1ye. 

Mütealciben Üniversite rektörU tin illnını mtlteakıb geçmekte olan 
kürsüye gelerek açıt nutkunu s8y - birtaç rünler zarfında, halkı meste. 
lemiııtir. den, heyecanıara kaptıran MYinç nü

Re1tt<Sr bu nutkunda ezcümle de- may1flertnden bqka Hürrlyettn bU -
mittir 1ı:i: ttln manut1e ülke dahil\nde htıktım 

- Nam~ Kemalin yüzüncü yıl- süreeeline delllet edeeet ertada he. 
CDenmı '7 n('i savfad:ı\ nllz hiçıbir eser görünrllllyordu. İdari, 

------------- nizarn ve kanuniann hUrriye& tsasl3-

Lisan işleri 
YAZAN 

Oıtacl 
Halid Ziya Uşakhgil 

rma uygun bir şekilde tatbik edllece
~lnl gösteren Ok muamele bu cemi
yete resmt ruhsat alınmaslle görili • 
müştür. Vatanda hürriyet.ln muharız
l$ndan sonra adaletin teessüs ve 
temadisinl temin kasdile turulan ce. 
miyetlerin ilki bu oldutu ~ibi (uzun 
müddet beka bulmaınıt olsl bile) 
Osmanlı tarihinde kurulmu~ t:emiyet. 
lerin bırillc~ de bu olmugtur. 



2 Snvfa 

r Hergün 
Çok tatil 

Yazan: Muhittin ren 

G azetelerde corüyorum ]ti, 
Ttirltiyede resmen tatbik e

dilen tatil günleri, bilhMSB daha faz
Lı çaL,ıruya ihtiy ç hissedilen hir 
devirde lüzumunJan fazla uzun gö
riinüyor ve bunun için, resmi tıttil 
usulünde bir de~klik yapılması 
taaavvur ediliyormuo. Içinde bulun
duğumuz dünya vultuatınm her 
memlekette olduğu gibi, bizde de 
eceyi gündüze katarak çalışmayı 

icab ettirecek mfuıtesmı ehemmiyeti 
malumdur. Eğer böyle bir fikir ve 
tasavvur varsa, bunu ilham eden 
başlıca sebeb ve Amil de §Üpheaiz 
budur. 

Gazetelerde doln:ıtnn bu hab,.r -
lerle ortaya bir meseL: çıkıyor: Mem 
lekl"tin çalı ma ve istirahat etme 
sist~. Cok büyük olma!Hl bile. 
bakikaten böyle blr m~le "V1lrdıY 
Vf' üzerinde biraz düşünmek fay -
dalıdır. 

* Fazla görülen t..ıtil mstemi içinde 
fazlalıi!ı göre çarpan nok-talaTB dair 
gazetelerin yudıklannt oöyle bntn
.. edebiliriz: _ 

1 - lngiliz: hafta uımlünün de
~fn1mem. 
2- Bir taknn bayram tatm...n

nin faz:la unmluitu ve ba tatilleri 
baran bOsbütün azatan uCmnarte -
"n ler. 

Bu iki bahai ayn ayn tetkfk ede
lim: 

EvveiA, lnıriJiz haltas nm1i1 de -
nilea tey, balta .onu tııtilinf. Cu 
martesi giinfi -at birdeD b ışlat -
maktan ibarettir. Bu tmıl. adı Üt!! -
tünde, bil' Ingiliz usulildür. Dünya
mn en ge~ bir eervet Te refah se
vivesine malik olan Ingiliz miOeti, 
bövle bir tab1 ııııulü koymakla, ken
di he•abına, elbet gtızel bir iş yap -
mıştır. Fakat, itin gnn'b tarafı f\1-
dur ki, bütün dnnya mmetleri de bu 
usulü kendisine maletm,.Jcte tered
düd göstennemit bulunuvor. Hllfta 
tatilini bu wıule uyduran mernle -
lketlerin sonuncusu Türkivedir. Ni
tekim, onu mernll"kı-tin büt6n hayat 
ve iş sahasmda, lngiltf'redeki ve 
Avrupadaki şekJile tatbik eden 
memleketterin ~nuncusu da Tür -
kivl"dir : Nüftıırunun yü-zde ııl"kseni 
l:övlü olan bir memlekette. « lngı1iz 
haftncıı n If fzı murad bir h a fta o
lur. Çünkü, köydl" tati;, ne İnsriliz, n C" 
Aml"rikan, ne Hind ve ne de On 
r.istPmine !'lğamaz. Köyün t til siıt
temi. mevııime, havavıı Vf' daha ge
nı!l ifadesilf' çalısm "'Rrtlanna ı;:öre 
rnütemadiven deği 'r. Bi:rim tatil za
manlarrmrz. onlar icin bazan en kc-
if bir çalı ma devri olabilir: nite

kim bunun ahi de mlimkündür. 
Su halde Ingiliz haftası usulünün 

bütün ehemmiveti st-hirlere aiddir 
Ye ~hirlerde de yalnız resmt dııhe
lerle umumi mü~esC"leri ve mühim 
te~ebbü leri alah~AY" ~df"T. HU$Ust 

,.JumeJer, Itendilerini bu sistem'" 
uydunnamnı da bilirler, uydunna -
masını da. Sanayi ve ti~aret teteb -
bütılerine gelince. bunlar, it kab 
ettiği zaman, hafta tntil sistf'lllini 
bozmakm7.11l, haftanın iş saatlerini 
ihtiyaçlAn nisbetinde uzatmak -n:
ya kı<!altmka imkônlnnrıa maliktir -
ler. o,..mek oluvor ki, Ingiliz haf -
tası si'5tt"mi, birinci derec.-de devll"t 
memurlannı ve umumt mües eseleY 
VI"V& teııebbiisler müstahdemlerini 
ala'kadar edt"TI bir bahistir. 

Iş bu şolcle gelince, Ingiliz aiste
mi, tıiııtem olaTak bi:rim milli iktt -
nd havatınnzda o kAdar mühim 

bir rol ovmyama7~ Çünkü i!'in asıl 
mühim noktMı, fıslan veya filan ızün, 
falan v!'vn filan snat içinde rstlış -
mn k cll";;;l, «hakikatl"n » , cıcirlden:ıı, 
çalııımak w• halkın i ini en çabuk ve 

n iyi ~kilde bitirmek üzere ç hş -
mnktrr. Bugünkü resmt çalısma sa
atlerini. evvel8 kendi vicdanmm ııe
sim ve sonra da hnlkm ve işin derd
lmni ve ihtiyaçlnrmı dinliyerek e
çiren memur, jsterae lngı1iz haftası. 
i ter Amerika haftası usu}:}e çalıs -
ııın, bence mütıavidir. Fakat, ne vic
c!ımının sesmi, ne di" halkın derdini 
dinl!'mrverek ça)ı.,acak olan memu
ru, Allahın V~"di ı;rününde yetmio saat 
çalı~nııya şevketrnekten umumi Mr 
fnyda haS'li olacağını da iddia ede
m~viz. 

$u halde, bize,. mühim olan ça
lı'7lflanın gimiinü ve !Ulatini değı1, 
bizzat «çalışmanın kendis'ni veya
hud ruhunu» ıslah etmf"ktirl Olsa 
olsa, diyebiliriz ki C"bizim Türkiye
miz. çok çalışmıyn muhtaçtır.· Tuz
lan kuru milletlf"rin c;nlısma siııtem
J .. rini kendi faaliyet havatı...,•nn en 

st tabnkMında bulunan bir kıııım 
ehirlil"r için bir düstur ole.rnk ka -

bul etmek hakkını haiz ohma 'IZ. » 

Bu. meııelenin pratik bakımından 
değil, sadece biraz kil ve biraz da 
p 'koloji hakımından mütai-Mı d f'
mPk olur. Bt"n, şekle de.a:ı. ruha 
babnnk tarnf nyım. Çalışmıınm 
ruhu ıslah edilmedikçe. tntnierin ~ 
veya bu ~1de o1ma5lndan dolayı 
ınctice değişecek değildir. 

SO~ POSTA 

Bütt\n bir sene sarfedilen emek neticesinde hazırlanan mahsul bir gece 
an8lZln bssıveren dolu aıtında tamamen mahvolabilir. 

O zaman bu teltıkete maruz kalan köylünün yüzüne bakınız: Hiç §ÜP

~. mtıteessirdir. P"akat bu teessür çok stirmez, zira köylü bUir ki, önün
de daha batka seneler, daha başka mahsuller nrdır Te derhıı.l çalışmıya. 

koyulur. 

6 Ekin bozuldu, yenisine bakalım. = = 

Çocuk için mekteb, genç için üniversite, büyük için iş hayatı köy1ünün 
tarlasma benzer. 

Bir sene, belki de daha fazla zaman emek vererek yetlştlrdi~imiz mah.. 
&ul bazan kendi hat.amız yüzünden, bazan biç hatıra gelmiyen bir rtarbe
ye maruz kalarok mahvolabilir. Bu vaQyet karşısında t.eos.sür duymak 
hak.kmıızdır. Fakat yeise kapılırsak hata ederiz. Zira bayat bitmemiştir, 
ve öntimüzde baştn mahsul vardır. 

..-. 
Büyük 

fen adamları 
[ er r] 

o erni 
Y cuan: 1 brahim H o yi 

Fransa neden 
bu adar 

çabuk 
mağiOb oldu? 

:··········. 
-lO
YAZAN: .............. . . . . . . . . 

Emekli General 

. W.~~IU 
E «Son Posta»-t1ın Askeri muharriri •................................................ 

ilhakika Majino müstnh -
Kopcnıik kem cephesi kafi ku"'Vet -

Beykının ölümile dehası ve eser- lerle işgal edildiği takdirde hücum
lerinin bir çoğu da kaybolmutı g.it- la zaptı kabil t)imıyacak derecede 
mitti. Beykın Avrupa karanlığının asri ve kuvvetli idi. Bu ııcbeble Al
ortasında bir ıoılcb. l ;ıte karanlık bu 1 man - Frar.sız hududu nishi bır em-
ışığı söndürmÜftü. Beykm için- niyette idi. 
d~ yqayıp v gö~e~ kapadığı lsviçre üzerinden f ransaya gele
d-unyayı buld~gu gı~ı .arka.amda. b~- 1 cek bir taarruz ktiçük fnkat iyi ola.ı 
raka.rak eb.~d.ı.yete ~ntikal etıruşb. İsviçrenin dağcı ordusuna tf!sadüf -
I?evıı: ~e !'ukum muteaasıblara g~ den ba§kn buradaki yüksek dağlar 
ti ve ılı::ı yuz lı::oea sene Avrupa lota- . • 
sı yüce bir varlılttan nıuıibini ala- ve sonra Fr.~nsanı.l bu cıheı.lerde~ı 
madL arızalı Ve ınÜ<lafaaya eJverı~Jı arazı. ~ 

Kopemikin zuh\ıru ile de yeni ai dolayısil'!, kolay karşılanahilirdj, 
bir ufuk açıldı denebilir. Holandn ve B~Jçika üzerind,.n 

14 73 te doğan Kopemik, tıpkı ";lkubulaca~ bir istila bu iki ~e,•le- 'v 
Beykın gibi kilise mensublanndandı. tin ordulıınle hava kuvvctlerındıon S 
Bunda şaşılacak hiçbir şey yoktu. başka Ho!:ındanı:ı tahkimatına, ka-
O amrlarda, kanlan knynıyan genç- n~llarına ve med taşırmalarına. Bel-
Ierin .Prebilecekleri iki mühim me&- çıkanın do meşhu: Albert kanalı 
lek V'Drdı: Askerlik veya keşişlik .. müstahkem hattına, Maastricht. Li- Franaenm kara ve hava kuvıretleri cibetı1e harbe tamam surette 

Kopernik Alman idi. Iyi k.:ılblı . ege. Narnur ve Cent müstahkem hazırlanmaama mnni bir se~b tf',kil eden Holanda, Belçika ve Fransa 
mütevazı, dindar bir insandı. Biitün mevki veya mevkilerine ve bunla - tnbki:mat hatlan 
mera,cın! ok~maya ~~m~.işti. Gözleri n_n, aralanna gircc~k Fransız ve In- ı tüfek yapılarak ordu en son hedle-1 fransa gibi bür bh memlekette 
bQfka bıç bır ~!. ~orın.uy~rdu. Bu 1 gılı~ ord~lann l ~arpa rak durdurl!• re ltadar tahiy~ edilebilecekti. har b ha:mhkl:ırını;'l ztıf ve gerilik -
aşkla Karakovı unrversıtesınde bb 1 1abılecektı. Elhasıı. fransada tahkı- V bö •1 likl f Id d'- lerini Fransız biıyükleıinio ve Fran-_._ _ · ı d K ' '- v· B - .,. d l ,, Ib k' 1 e li e e aon za er e e e ı ı tınnıı e en openu" ıyana , .. ~- 1 m.~t~ gnvenı .•vor u. ·ııtv u · ı geçen lecekti. mz genel kurmayının vaktile gör -
locne, Padun, Ferrera ve Roma unı- ı Buyuk Hıırbd!, pek agır Alma" G" •. 1.. ki F b h b _ı merni" '1Öy1ememi .. ve yazmamı• <>1-• 1 · d d 'b ' · · · · d oru uyor ransa u ar ne YI • • .- " versıte cnn e e yutıı.r ~ı ı nyazıye ı topçusun"Jn tesn le n ne :ıyanamıvan d .. h' 'h b' · l . mala n lahil\til• mümkün olr:1nz Bir 
okudu ve eline geçird iği her astro- Belçika kale11!ri birer hirer d~o - .(' dmus~a ıc:;:n. at ta ~resınldn ~~- ~ memleketin sı;f müdafaa 'fikir Ye 
nomi kitnbını hatmctti. miiJierdi. Bununla beraber bunla - tı ade eGecegıııB.:'~k."' · H b- );.} - ruhile ~end:ni müdafna edebilml"si-

24 yaşına basmca ke~şlikle Fıau- 1 k 1 hfu yor u. eçc.'l uyu ar ın ı e , . k~ k J\1"d f '- d ' 
b . . .. .. .. b " "k bir nn esas ı :sun an ve ma z yer - bidayette clüşürülen veyahud dola- ne nn an yo ·tur. u a aa, -.er. ı -

ekn erge gıttdı ve omdrunun uyu leri, bu d~!n en ağır topçunun mer-
1 

k ' .1 k l l d d t ni hasmın iradesine t•rketmek, hnr-
ı•ll\8ınıkor~ 8h.~eçfir1 i. f l milerine clayannC'•'lt surette yenidf"n bışı. arha gkeçtı ch~n b.'ıhe el; d ııııbn al, d~m bin inisiyativini peşin olarak düş. 

u eşıs ura e ere e sane ere ır are e ıır ı a ın e a" a ıgı- b ı. k d k . B 
k 1 

L " k d d' v·kl· H inııa veya takviye olunmu tu. lük- M d ı.. b : · mnna ırdt:ma enıe tır. u se -u aıt asan ta ım an egı ı . aa- • • .. • • nı, arn mey an munare es.nn: an . . 
ı b k h h 

senburg drm, yanı Maııno daımı tah k R d l Al k beble Frnnsanm g('iya faSYd bır de 
ta ra meeeanen a ·ıyor ve eı an- k' 1 • 1. b' •v• L ca us or u arının man topra - k . '} . d ' k d' . .. · bi h t 1 v All ht Id'"" ımat ce::> \e•ının ~e ıp ıttıgı t)n(!- l t .. • •• • ~l b mo raSl prensı ,, ıye en ını mu -j J r ·ts 8 ı~ndl d "" ge ıgıne, wy'den Şimal D,.nizine kadar oları a~na euvuzu flzenne · bh1 ghr dafaa fikrine kaptırmasındaki bü -
le~y::k ı::l;rıne~a e d::-aüce:d:ıek Fransa - Be~ç\ltn hududu boyunca or) ~'l• ' ' 'lUb~ zayı d~'mflas:_ se e.] · e al: yük tehlikenin vukuf ve tecrübP aa-

d k )' b' h hk' h t sı o an ır tesa u e uzan mış o hibl . . .. l • b t 
veyalmJ bir Snneme taparak bunun a .. u~et ı .ır.İsa· r? ~ ~mdat ah duğunu ve ancak ondan sonra müs- .. ek~ın d v~jd7o ımne a mamatt 
m edilebilece~ne :inanm•yordu. tı. vucuo,.. ({etırı mı!!h. bu ·a ar ın. tahkem hat yani ııiper harLinin ba,- mı•N~ 11k~ egı ır. I '"' d' 
Kopernik, (tnbiat) 1 tabiat olarak ltımnt olduktan sonrl\ arıcı 7Amrmı, r 1 ~ .. bT d . R ıte ım genera weygan ın 
k 'bul tm k ti • .. t · orduyu ve teslılıatı !!On hedlere ka • Jadığını ran~ ar clu~une ı ır '· u 19 3 7 de n~1rettii!i ve benim cı za • 

b~tün ~ de 1 ~re n~ gos enfvo:~ dar artbrma~ Fransızlnra fazla gö- ııebeble yeni bir harbin geçen harb man okuyarsic Fransanın btılundu-
u oın ar ıgına Yagmen ncın 'b' b 1 • d .,_, f d b h d b' k' b __!! _ _ı u·· Haıb olursa müttdik ordu- cı ı a~ ayıp aym tarz a ııona er- ;;.,, hazırlı'uız hale •a'""'ak)ın•ma 

ınm ve en en a se en ır ıta runo · · • • • . _ •- "' ., .. , .. 
div,. eaymıvordu. lann, Holands, Belçika ve fraıua me111 :ıçın hıç btr se~eb yoktu. Daha vt"sile .t~ışkil eden «La F~an~e est -

Koo,.mikin R"ÖTÜ$Ü Avropanm o tahkimatı sayesinde dü;ımanın ta • sus, 19~ 7 yılındıı. b ıle, fransa. ~e - eJie clefendue).., ndındakı. brr. kro -
ana deiZin nıslnmadığı yepveni bir arruzlannı nasıl olsa, nihayet bir lecek bır Avrupa harbınde lngıltc- •ür, Fransıınm askeri Te eıvası harb 
vörü~. kafası da yepyeni bir kafa erde du•ciurecakları umuluvordu. renin onun yanında yer ftlacağına hn7ırlıklannın H.fi bir hadde olma
idi. bndan ,.0 nn. har b 19 I 4 - lS de oı henüz tamamile itimad edecek bi:: dıklarmı RÖren ve bu yüzden kalbi 

O devirJ,.rde. en avamından tu- duğu gibi yıJlnrh tıiiren müzmin lı!r vaziyet~e ~~ğildi. Sark kom§Uları i- ç~rpan. yü~sek ~arn~terli bir. D8kf' -
tunuz en aııilzadenne. hatta pa nam- siper harbi haltrıi nlaeal ve i~te o se ~labıldıgm: ~azırlanıyor ve as - nn ?ası:eth en dı. e: ıhtar, namhat v~ 
na, imparato"llTla katlar hı-rkeq dün- zaman ke'.lenin nğzı açılarak fabri - ken kuvvetlerını son hadiere kadar teklıflenle dola ıdı. \Veygand her 

(Devamı 6 ncı sayfada) lı:alar işliyecelt, uçak, tank, top VC' arttınyorludı. (Devamı 8 inei lft]"fada) 

lS TER 1 NA N, i ST ER INANMAl 
Gazetelerden biri: 
_ İhrnç mnddelerimfze talib olan ee~ebi memleketıerln aayısı gitWtçe 

çoğalmaktadır, diyor. Bu arada bilha.SSn kuru sebze Jstenilınektc olduğunu 
da söylüyor. 

Ba malfunntın haklkate tamamen tevafuk ett~lnden şüphemiz olmasın. 
· Muharebe blraz daha sürerse talib'ere müracaat sıraaQe numnra ldijp. 
dl da~tncıığunız zaman da gelebilir. Yalnız, bu mcselenin bir yalnızı var: 

Geçen Jll Tüı'k töylfisfi btikOmet&n irŞadOe elinden geldl~i kadar ekti, 

billıMsn bu~day gfb;, p amak gibi mületler arası .geçer akçe olan madde
lere son derece ehemmiyet verdi, eme~inin karşılığını nldı. bu yıl Jse 

takatinin fevkine de çıkmnk ıızmindedir. 
Fakat makine lı."tivvetine mnracruı.t. etmedikçe biz toprnğmıısdan aza.mt 

verimi alabUcceğimize, teşvik, tergib, hattA 1cbarla büyük şirke tler kur -
madan da §U kuru sebze işini tnu:ıamen bıılledebilccdiıılt.e inanmıyoruz. 

Birincikanun 22 

Münaka~at 
Veki!inin " Son 

Posta , ya beyanatı 
<Bqtarafı 1 incl ıta)"fıadal 

lunmaktayım. Bu müddet zarhn~ 
Münakalat V e kaleti ile aliltadat 
bilumum dairel~rde tetkilder yap "' 
tım. Memur arkadaşlarla yakmdaD 
temas ettim. Ve hernon hepsinin faa· 
liyelinden memnun kaldım. 

Burada bilhassa tahmil ve tafıRyc 
i§leri başlıca me~l olduğum mve
zuu te;ıkil etmiştir. 

Istanbul bugün, dünyanın Aştığı 
yukan en işlek bir ticaret ,ehri ol· 
mak istidadını ~österiyor. Bundıstı 
dolayıdır ki gerek deniz ve gerek~ 
kara nakil işlerine aid elimizdeki 
vesaitle bu inkişafı kar~lamak cid• 
den müsküllecmiştir. Bununla be • 
raber ittihazı liizım gelen bütün ted· 
birleT alınmıştır. Bizim bu tedbirler• 
den gözettiğimiz gaye, tahmil- tah• 
live işlerini bir hamlede mükern • 
mele, ideale götürmek değil, -çüokil 
hali hazırda bu kabil değildir - an• 
cak ihtiyaca mümkün olduğu ka • 
dar fazla cevt\b vermekten ibaret
rir.D 

V eln1in dünlrii tetkı"klerl 
Münah1at Vekili dün .abııb 

Beyoğlu posta telgnı.f müdürlüğ{lne 
u~varak bir müddet m~l ol • 
duktan wnra snnt 1 l de buradııtı 
avnlarak mmtaka liman reistiğine 
ırelmi' ve liman ri,i Refik Av~ntul"" 
dan liman ve tahlisiye mesel~leri et
rafında izahat almıetır. 

Geç vırkte kadar Jimanda tet .
kiklerine devam eden Münakal!ıt 
Vekili, müteakıben Biivük PostRh"; 
neye gelerek posta telgraf müdÜT" 
ile görü~mü,, bütün memurlarıtl 
mesai tarzlnnnı yakından tetkik e
derek kendilerile hl\shıhnlde bıı .
lunmuş. bilhassa halka kaT!'I gösfC"' 
n1meşi la7.1m gelen muameleler et' 
raFında bazı dir,.ktiner vermi!:tirj 

Cevdet Kerim lsıcedayı lstanbu j 
Edirne demiryolu üzerindeki selt 
tahnôahnt mahallinde tetkik etrrı;,_ 
üzere dün akışarn saat 20.30 dıı v
zunköpriiye hard::et etmiştir. Mürı~ 
hlat Vekilmin Pazartesi giin6 te!t-
rar eehr:imize avdet 'Otmesi muhte • 
meldir . 

ı areşal Pelenin Almanlara 
karş1 elinde tuttuğu koZ 

(Ba.şta.rn.fı ı inci sayfada) 

lunmasuıı elinde bir koz olarak .~ 
tan Mareşal Petsinin muhıılefenı 
karşıinşacağı anlaşılmaktadır. ·ı:ı 

Mareşal Petsinin Abetzi tatJT!~ 
etmek için bazı şeyleri kabul ettıd" 
de söylenmektedir. Bunlar aras~ 

11
t 

Laval ile tevkif edilmi~ aian 1'0 

Brionun tahliye edilerek işgal rıltıır' 
da bulunan mıntakayn Fransa .ttı[e 
rahhaaı olarak tayini keyfiyeti 
vardır. .. iJ1' 

Almanlar Lavalin bedisi du~h'~ 
olduğunu ve kendilerine Jaytkile..ı~ 
m et edemiyeceğini gördüklerincı . , 
de Brinon'u yeni alet olarak irı.tı 
hllb ettikl~ri tahmin edilmektecUr· 

Mareşal istifa ederse ;.-
Maamafih Alman - Frarı81Z ~ll~, 

vetlerinde şin\dilik bir değisikhk .Al
labileceği unnohınmamakt,..lır~rı! 
manya esa~n Fransız: endüst d ıı 
kontTolu alhnda bulundurduRun Jı 
üstt-lik a~erf mahiyette taleb~f • 
de bulunacak olursa Mar~l e~ 
tain istiEaya mf"..ebur kalacak ., 
Veyganda mukavemete geçme. :ı:e" 
manının gelmiş olduğu iFlretinı 
recektir. JısS' 

Petainni Fransız topmklartJ? ,, 
• c8 

Alman kıtaııbnın geçmesine ~u p.l-
de edeceği zannedilmemektedır· b' 
manlar bunu cebrn yapmağa t~~ , 
bii s edecek olurlartıa, F ransıı: JllJııt1 
temlekelerinin vaz:iyeti bakıı:nırı J"' 
kendi aleyhlerinde bir hateket yıı 
mış olacaklardır. 

Name!' mütereddid i1c: , 
Almaniann ltalyada fa:rla tnj8 tt 

darda aeker bulundurduklanna left! 
henüz teeyyüd etmiyen habeftô , 
gelince. Almanyadan gell"'''l ~fl t! , 
mata göre fazla lcıtaat gönderıl~"r' 
!inin ltalyan halkınca pek fena. ftııl• 
~lıı.naeağını idrak eden Nazilerı Jşt' 
yaniara yardrm careleri babrıll';,ı: , 
oek mütereddid bil' Taziyete 11 

muştur. ···*" . .... --··-i···A"-Kv .. r .. M 

.. 
J 



Z2 Birineikinun 

Makineye 1 
verilirken 

ilaiyaniarın 
Himaraya doğru 
ri c' atieri devam 

ediyor 
Yunanlılar yeniden 

birçok esir ve harb 
malzemesi aldılar 

Atina, 22 (A.A) - Dün gece 
~ttredilen resmi tebliğde Yunan 
t uvvetlerinin ilerlemekte oldukları, 
/ri esirler ve harh malzemesi al-
1• lan bildirilmektedir. 
t.lyan ric'ati devam ediyor 

ttı• Atina, 22 (AA.) - Yunan res· 
t 1 •özcüsü, dün ltalyanlann Hima
·'Y• doğru ric'atlerinin devam etti
~n~ ve Yunan kuvvetlerinin tl\zyt• 
t' nın gittikçe arttığını be)'&n etmiş
ttr. T cpedelen mantakasında ltal
~~~~nn vaziyeti fevhlade müş-

ur. 
'i Una n filosu Adriyatik te 

t !'tina, 22 (A.A.) - 1 S i t 6 y::ı 
-.:~~ 1Yan gece esnasında amiral Ca
~ ıasın kumandası nitında bulu
\":~kbir Yunan tirpido filosu, Adri
d;ıtı denizinde Sason adaııına kn· 
r k•Uzanan ve birkaç saat süren ha-
4i b•tta bulu:ımuştur. Düşmandan 

<; ır iz t!Örülmemiştir. 
12 adada sefalet 

~e Atina, 22 (A.A. ) - Burada 
~~~~ilen resmi bir beyanattan an
"~ 1 dı~ına o; öre 1 2 adalnrda açlık 
ltıııherör hüküm siirmel:tedir. Bütün 
~01 sut müsadere edilmiştir. Adam 
~na. ~linde ''alnız SO gram ekI ""rilmektedir. 

tı~ilizler Libyada 29 
ltalvan tayvaresi 

tahrib ettiler 
"ı; ~a.hire. 22 (A.A.) - Ingiliz hn
~UV:Vetleri knrargiıhı tarafından 
'•Ln'dıl,.n tebliğde, Liby da Ka,. 
d~ "nito tayvan~ meydanının şid
lilll\ e bomba:-dıman edildi~ blldi-
~rı~ktedir. Burndn çnk büyük yan
,fı~ t ~:;ıkanlını•tır Hanır:arlardan 
r ~kı hasnra uğromn ve şiddetli in
~~. llt tnii'lahed• ~rlilrrıicti.-. 24 f. 
~\lrılln tavvare'~i imhn olunmu•tur. 
~~~· Ka!lt!"l-Benitorln tahrib edilen 
,,,. ~tel,.rr1 n manrta S !tah· n tav
' :ı~~in dt" dü ... tHilmi.iş olduğu öğ-
1 ...... tir. 

;ailiz 'avyare1eri Bqrlini 
O rnetreye kadar inerek 
l bomba'adılar 

~~t:ndra, 22 (A.A.) - Ingiliz 
'~ .re~eri dün, Mnn~ sahilinde Al
~ fe1'lıla üslerini bor.ıbardımım et
"~.~~ir. Ingiliz sahillerinden bura-
1\lıtd 1 infilô.klar ve yan~ınl r mü

to e ed'l .. ı;.\>v • ı mıştır. 
til ll\: elkı ~eec Berlin üzerine vapı

~ ~n 6 saat sürmüştiir. Bıazı In
··~~ Yl'an•leri 30 metreve kadar 
~~ bornb~.ılttrırıı atmı!!l rdır. Bir 
'ı~~~~n 300 mı:tre irtifRdan bom-

··•a.n d'l · • n • e ı mı,tır. 

~~ı'iz1er şimdiye kadar 
manyaya 4000 hava 
~ akmı yaptılar 

\..~~~ra, 22 (AA.) -Son sekiz 
~~ nda, Ingiliz tayyarcleri, c;ooo 

O i ~Drnışlardır. Bunlardan 
, lld, b lrnanyn ve Alman ~~~ali 
~~~ ulunan mt:vkil~r üzerine 
li)Q1~tır. 

\~. o u r llı (;URt n azla Alman tay· 
~ ,lllla.eydanlan üzerine, 700 de
~~ııı,. tı, kanallar vf' Vt)l ittisakları 
\ do~jPılrnı~tır. 8SO akın da Al-

tt ~ arına ve istili. limaniarına 
~ ta edilmiştir. 

~-ll s ız Hava N azı rı 
~~~du_ Suriyede 

a.·21 (AA.) - Müstakil 
b~ansının Kudüs muhabiri, 

"" nazırı Bergeret'nin Ra
ını tcfticı etmek üzere 

'-'azife ile Suriyeye geldi-
O edir. Rayak meyda-

llat taYVare, birçok memur, 
'-'~ Ça stokları ve benzin de

" j uddur Bunlar sıkı bir 
" hnda bulundurolmak -

SON POSTA Sar'Fa 3 

le D eıs·z e • 
Ir 

Büyü Menderes taşt1, baz1 
köylerle münakalat kesildi 

Söke 21 (A.A.) - Günlerdenberi devam etmektc olnn şiddetli 
yağmurlardan Büyük Menderes taşmış ve ovamız.ın mezru ve gayri 
mezru kısmını au altında bırakmaştı r. Birçok koyun ve hayvanat mAh
sur kalmıştır. Karina ve Bölme dalyanlannda çok zarar vardır. Mah
sur bulunan hayvannt kayıktarla taşınmaktadır. Köylerle münakalat 
kesilmiştir. 

e Felsefe hayatian 
evvel kurulamaz 

Göbbeis'e göre 
ingilterenin 

bugünkü vaziyeti 

1 ·Berline büyük 
bir hava akını 
daha yapıldı 

Bardiyan1n teslimi 
birkaç gün 

Ruzveltin 
mareşal Petene 

Yazan: Selim Ragıp Emeç Alman propaganda 
nazırının makalesi B undan birkaç zaman evvel 

muhtelıf kaynaklar İngniz 
domınyotnlarının büyük bir konferans 

I~kdiledereli: ana v1a~anın dha ibştira.nkiele Berlin 21 (A.A) _D. . B. 8 _ 

ng iz ımparator Uı;unun ar g Y • jansı bildiriyor: 
lerını tesbit ve ilin edece~ini dünya. Alman propaganda nazın Cöb -
ya yo.ymışlardı. Bu haberin ynlan de- b 1 D R · h d ö e s, as eıc m~cmunsın a << -
~il yanlış oldu~u kısa zaman sonra bür dünya)) ismi altında bir makale 
anlaşıldı. Fl.lvnki Avam Knmarnsının neşretmiştir. Na2.1r bu makalesinde 
muhalit iŞÇi partiye mensup azasm - Büyük Britanynnın hnrbi vasıl ola -

me al
•l dan bir zat ancak üç muvafık ret top. cağı neticeden çevirecek vesnite ar-

S hyan bır takrlr verdi ve İngnterenin, tık malik olmadığını söylemektc ve 
Kahire 21 (A.A.) - Royter n· V~ıngton 21 (A.A.) - Ruzvelt dün yapmakta oldu~u muharebe ne takıb Ingiltere için bundan sonra kendi 

jansının batı çölünde Ingiliz karnr- akşam gazeteellerle yaptı~ı toplantı. e~ledı~ı g~y~leıi~ sarih bir surtte b.rl- hayati merke2lerini ne dereceye ka
gahı nezdindeki hususi muhabiri da Vişl büyük elçili!;ine tayin edil • dırOmesinı ıst.edı. Fakat Ü? . ~uhn~~fe dar tahrib ettirmiye ve günün birin
bildiriyor: miş olan a.ıniral Lcayh'nın mareşal karşı bütün bır millet meclisının mut- de hangi vaziyete pelmişken teslim 

Trabluatak.i lbgiliz ileri hareketi Petain'e kendisınin hususi bir n1esa. tehid bır .surette almış olduı;u cephe olmıya razı olacağını tayin mesele • 
Bardiya harekatinan başlangıcında- Jını göndennekte olduğunu bildırmiş. davanın Ingaiz milletince nasü hallc. sinirrlkaldığını ilnve dmekt~dir. Bun 
ki mütevali baskınlar yerine oimdi tir. dilme.<;! ll'lzım geldi{::ınin bir Işareti ol- dan ııonrıı Cöbbels İngiliz idare a-

geeikecek 

ıyı hazırlanmıo ınunta7.am bir taar- Bir Amerikan diptomatı Cez.ayirde muştu. damlarının, günden günı: iimidsiz 
ruz mahiyetini almıııtır. Öyle anin- Tanca 21 (A.A.) _ D. N. B. : İngiltere, bu harbde, büyükler ka - bir hale düşen İngilterenin hakiki va 
şılıyor ki, Bardiya müdllfılerinin tes- Ruzvelt'ln şahsi emniyetinı kazan. dar küçük mllletlerin de i.stikU\1 ve z.iyeti hakkında hem kendi millet -
Jim olması için daha birkaç gün ııe- mış olan Amerikan diplomatıanndan hürriyetlerinin şampiyonu '•aziyetlnde lerini hem de bütün dünyayı ııl -
çeccktir. Çünkü ileri kıt'alarımızı biri olan ve Fransu hüküı:ıetl nezdin. bulunmaktadır. İsUyor ki devletin li- datmak için yaptıkları müteaddicl 
durdurmak için sahra toplarını mu- de bir vazife ile taVZif edilmiŞ bulu.. beral va.rl~ı içinde ferd Için her türlü teşebbüsleri mevzuubahs etmekte ve 
hafaza etmi§lerdir. nan Murphy tayyare ile MarsUyadan inkişaf imkflnları temin edilm~ bulun. söziine şu suretle devam etmekte _ 

Bundan maada halyanlar Bardi- Ceıayire gelmiştır. sun. Demokrasinin alfabesi mahlye. dir: 
yadan Sollumıı bombardıman et • Şimall Afrikada bir teftiş seyaho.ti- tinde ' bulunan bu esas kaide harbin «lngiltereyi idare eden ınnıfın zih 
rneğe ve bu sureti~ Ingiliz gemile • ne çıkan Murphy casablanca'va da patıamasile beraber ortaya atılmış niyetini anlamava teşebbüs etmeyi _ 
rinin buraya nfal:ıeme çıkarmaııına u~rıyacaktır. ' • oldu~u için Avam Karnarasında te- niz. Buna hic bir vakit muvnffnk o· 
mani olmağa teşebbüs etmhılerdir. celll eden ara, şimdilik bunun tefer. lamazsınız. Bu ııınıf, bütün bütün 

Dün Bardiya üzerinde uçan lngi- Ed H • • rüatile meşgul olunmanm vakitslzll- haşkn bir dünvada yaşamaktadır. 
liz tayyareleri, timanın üzerinde ka- en ar1c1ye fine işaretten başka bir şey dc~ildir: Simdire kadar kimııenin taarruz e-
lın duman tabakalıın ll'iişnhede et • Yani bir hayatın felsefesını yapabil - demediği bu adn içinde kendisini 
mi~lerdir. Bu dumanluın topc;tı a- naziri oluyor rnek için evvelft. o hayatın yaşatabi - emniyet altında şı"ördü<lii ic::in bütün 
tf'sinden ileri sı:elmeııi mııhtı:meldir. llnmesi lAzımdır. Demek ki, matıfıb Avrunayı bugün,. kadar bir müs -

halyanlar Bardivavı müdafaaya Londra 21 (AA) _ T'ınlcs ca te- olan 4ey, şimdiye kadar cereynn eden temll':ke gibi telakki etmiştir. Bire 
devam etmekle beraber Ingiliz tay- sinin parİamento m. hab' . H ~e. harblerın hiç birine benzemez görti - karşı onla iddia edebılirim ki şim-

I 
. • h'' 1 d h • ., u ırı, arıcıye b h b . lA '· ıl d k yare ennın ucum arına a n az ma- Nazırı Lord Harfaks İn Utc • A nen u mu are enın evve u. .:azan • iye adar Avrupada zuhur eden 

ruz kalması için hava ... üslerini dnha merika büyük el~Uj#ine :ay;c::adi~~ mıı.sıdır. Gerisi nasü olsa bir hale, yo- harbin bu Ingiliz sınıfı ~ıihayet Hin· 
u~ak v~rlere naklctmege karar ver- takdirde yerine Harbiye Nazırı E.. la konulabilir. distanda rnevcud kabileler arasında 
mı .. lerdır. denin getirilmesi ihtimali oldu~unu ~aamaflh. ~eçen harbden S_?nra da zuhur eden ve onlan daha iyi bo _ 

bildirmektedir. görüld~ü gıbı harb sonu dunyasını yunduruk altına •\labilmek için iıı _ 
libyada harb şi~detlendi organize etmek, bizzat harbı yapmak. tismar edilme.<~i la7.ım gelen dini ih-

1
. .,. f"l Ad . tan daha güç oluyor. Hele bu harb tilaflardan daha fazla ehemmiyet 

(Baştarafa 1 incl sayfada) 
garb ve timali garbt mantakalarmı 
temizlerneye devam etmektedir. 
Yeniden dört top ve 900 esir al -
dık. Sudan hududunda müfrezeleri
miz taarruz faaliyetlerini devam et
tirnrişlerdir. Kenya cephesinde aeği
§iklik yoktur. 

MütlıiJ bir hücum hazrrlanıyor 
Kahire 21 (A.A.) -Batı çölün

den gelen haberlere göre lngiliz 
kuvvetleri Bardyiaya karşı müthit 
bir hücum hazırlamaktadırlar. !tal
yan kuvvetlerinin hakiki mevkileri 
tam olarak bilinmemekle beraber 
Bardiya önündeki Ingiliz ileri kara· 
kollanndan alınan mnlumat Gene -
ral Bertinin onuncu ordunun bir kııı
mı ile köyde mahsur bulunduğunu 
göstermektedir. Son zamonlarda 
General Sertinin umumi karargahı
nın bir hafta evvel Tobruka nak -
lettiği zannedilmekte idi. İtalyan mü 
dafaa hattında birçok Howitzer to
pu bulunmaktadır. Hava çok so -
ğuktur. Dondurucu bir rüzgSr es -
mektedir. 

Meydan mubarc~sine doğru 
Londra 21 (A.A.) - Royterin 

askeri muharriri yazıyor: 
Akdenizden gelmekte olan ha -

herler emniyet verici olmakta de -
vam ediyor. Bu mıntakn şimdilik 
harbin en mühim noktasını teşkil et
mektedir. halyanlar ,iddetli hir dar
beye uğradıktan baoka, karadan 
denizden ve havadan 8ıkı bir suıet: 
te sıkıştırılmaktadır. 

Bardiya muhasara altındadır. 
halyanların mukavemet kabiliyetleri 
hakkında timdiye kadar elde ettiği
miz tecrübelere nazaran Bardiyanın, 
yakın zamanda lnl(ilizlerin eline dü
ııeceği tahmin edilebilir. Craziani ya 
imdad göndermek istemiyor veya -
hud gönderemiyor. Zira hava ke -
oiflerinden alınan malumata göre 
askeri harekat garbe, yani T obrukR 
doğru icra edilmektedir. Halbuki 
Graziani'nin kullanabileceği bu ye
gfme yol üstünd~ hiç bir hareket 
kavdedilmemektedir. 

ng1 IZ 1 OSU fl- cibi birçok kıymetleri ve merhumınrı kesbetmemiştir. 
de~iŞUren bir mücadele, böyle blr ~- Dr. Cöbbels bundan sonra ln~il-

yat•l k te 4 saat kal d 1 kilft.tlanmayı son derece çetin bir hale tereni n sulh gayesi olarak yeni bir 
getirebilir. Ve asü ihtafıf da burada ictimai Avrupa nazariyesini ileri sür-

Londra 21 (A.A.) _ Royter 
8

_ baMlşgösh teriyor: . . ~ düğünii ve fakat ayni :ıamanda İn
. rt Akd . 1 .

1
. f'l ver devletlerınin kıınaatıne gore, ~iliz esliha fabrikalarının vüzdc 0 • 

ıansının o a enız ngı ız ı osu bö 1 b t . . · k 
d
·- ...ı b 1 h b' . b f'l 1 e Ir eşkilô.t ıçın her ,eyden evvel tuz ve ırk nisb~tindc ve hatta da-

nez tlKle u unan mu a ın u ı o- . h 
n k 

• Akd . d ... Avrupa kıt asının iktısaden d~erleri- a fazla dividendesler dağıtmo k ta 
un mer ezı enız c yaptıgı en h d kl 1 ... n'ı h 4_•t _ı • 'lk 

1
• t ne mu taç olmaktan kurtulması lft.- evam etti erini söy edikten 8onra 

,~e areıı;a a cnır ı ma umn 1 ver- d 
k d M h 

zım ır şunlnrı ilave etmektedir: 
me te ir. u ahir bu harekat hak- M·· .. :bil . J kmda fUnları yazmaktadır: ...,.... nazarıyeye göre de harb Bütün bunlar ngiltere ıçın 

Şı'ddetl' fi f t ... sonu Avrupasının eski haline :ı.vdet normaldir. Çünkü plutokratlnrın fik-
ı r ır ınaya ragmen mu- 1 d k 1 ayycn vakitten evvel Otranta civa _ ey emernesi ve Mihverin görUşUne de rince ve emo rasi usu ünce işler bu 

rına vasıl olmuş bulunuyordulc. Ge- uymaması bilhassa ~arttır. çünkü es.. tar:rda cereyan etmek icab eder. 

ını'ler o"nc den t b ' t d'l • kiye avdet muhakkak ki bir mlltareke Fakat millet, dünyanın bu en ser -
, . c , es ı e ı mış mu- d . . b 1 k • d f 1 b 

ayyen saatte muharebe mevkilerini ev:ın~en b~ka ~ır ~ey olnuyacak ve est mem e etın .. sı;ı i ir surette 
aldılar. Iki saat sonra Otranta bo _ yenı bir harb bütün Şıddetlle insaniye. yaşıynn millet. diğer memlketler • 
ğazına girdik. Ben cndeki gemide u yeni musibetlere sftrükliyecel::tir. den daha az söz söylemek hRkkını 
bulunuyordum. Iki saat kadar ağır Oörtlşler~ zıddıyeti burada başlı • haizdir. Bu miUet her ak am yer 
ağır ilerledik. Bu esnada bütUn göz- yor. Fılvaki Avrupanın harbdcn son. altianna inerele çamur, sefalet ve 
ler ileriye dikilmış bulunuvordu. ra heskl gUmrük ihtilft.flarıııa ve kredi hastalıklar \ç.inde 14 szıat yaşama-
T 1 h h 

bu ranıarına dn•memesl sun1 ,...Jı. :ra ve Cörçil ve emsalinin vaAdettı'k-
op an m ız en da tn azır dı. To rp il- f ..... ' ""1'1- ., 

ler de hemen denize fulatılııcak va- ra ya tahdfdatma lıkramaması elbet.. leri mucizeyi beklemt-ğe :rrıecburdur. 
ziycte konulınuştu. Kes.if bir zul _ te ki l}ayanı arzudur. Fakat yıpratıcı Rll7an da Coventrv'nin. Bristot'ün, 
met içinde yolumuza devam edi _ bir, harbden sonra Avrupnnm ba§ka Birminghamın ve Shdfit"ldin hara -
yorduk. Amavudluk sahilinden u _ kıtaların yardımı olmaksızın knlkına. beleri arasında dolaışarak bir o'kka 
zaktan uzaira parlayan bazı ışıklar. b~n_te.!ini tasavvur etm.ek de kolay de- ekmek veyahud başını sokacak bir 

ı b 
~Udır Bu Bebeble b t ft k di dam aramak nruretindcdir. 

arasıra tıcçi e iliyordu. Bu esnada .
1 
• ır arn a en 

arkam,zdan gelen zırhlılanmiz Av- yağı e kavrulmak ve sa'yl sermaye ile Dr. Göbbels tıözünG oöyle bitir -
lonyayı topa tutmak için vaziyet a- ~:Oü&J}tırmak MihverLn . A.vruplyı me'ktedir: 
lıyOTiardı. Biz. bomhar:dımanı gö- ınfırado. sevkedecek olan dÜ§Ünceleri- Sakın bunları bizim tebliğleri -
rcmiyccek kadar zırhlılardan uzak ne .kıır~ı dl~er tarafta umumi bir teş. mizle mukayeseye kalkışmayınız.. 0-
buJunuyorduk. Fakat Draç açıklan • riki mesai dile~! vardır. ·Ve elbette kl rası başka bir dünyadır, gözlerimi
na vardıihmız znmım Avlonvanın harb mesaibine kısa zamanda son ve- ze acılan yeni bir yabancı dünya ... 
co'k büyük bir muvnffakiv,.tlP. bom- r~bilmek bakımından bu görüş, öte- Bu dünya düşmek ve yuvarJanmak 
bardırnan edildiiiini bildiren kısa bir kıne müreccahtır; ve bUtün dava bu için çoktanberi olgun hale gelmiş -
haber aldık. Dönüşte de A"lonya • iki mühim tezi birbirlle telif edeba tir. Bunun için Avrupanın yeniden 
da bütün siddetilı: devam eden yan- mektedır. saadetine ve Almanyanın yt-niden 

ı .. .. .. ı .. . f s & ~ sulhüne kavu!!aC:ai:ı saate vasıl ol -
!!ın an o:ozumuz a gormıve muva - L• 
fak olduk. Bu esnada Avlonyn li _ • 1-HI alJI.fl' 1n119 mak için c;alı-ıalım ve milcadele e-
manından bir 

1
natlik bir mesaf~de delim. O saat bizim azamt"tli zafe-

buhınuyorcluk. Hitler Atiantik sahili rimizin parlak s""ti otaraktır.u 
Her türlü mukabf'le ihtiınali zail • A .k d r 

oluncıva hdar herkes vazifesi ba- boyunca bırteşebbüste merı a a yapı an 
'mft:l::~d·:ıenizinde clört saat sii _ mi bulunacak ? tayyarelerin yUzde yetmişi 
Ten bu cevelanımız ecınJO"ln~a clilo. Londra, 22 (A.A.) ._ Times Ingiltereye veriliyor 
man sremi!,. rinin m,.vr.udiyetine d'"'- gazetesinin diplomatik muh abiri, 
1~1-t ... ~ ... ., hi,. ı.: .... 1~ ........ "nPoıı,.dik. Brenner geçidi yolu ile ltalyaya Al- Nevyork, 21 (AA.~-:-" D.~· B. ajan 

man kıt• alarının fe ve fevc gitmekte sının .husus! muhabirı iblldlr~r: 
olduğu hakkında aon zamanlarda Va§ınrtondan ~ber ve~ildillne .aö
çılcanlan pyialan hakkında lunları re, Ruzvelt, Aınerıtada. ım~l edilen 
yazmaktadır: tayyarelerlu yüzde eliisı yerıne yüzde 

8p.rlini11 ~ik~vP.ti 117Pr~ree 
A,,rik~ P~ri~teki 3 

mAmurunu geri çekiyor Halbuki hakikatte, halyada tim- yetmf4ini~ ~giltereye "Verilmesine ka. 
diden mühim mevzileri j~gnl ed en rar Term_ı_~tir_. ______ _ 

Yaşington 21 (A.A.)- R oyter: Cestapo memur ve kontrolurunun 
Cordel Hull, bugün gazeteciler· miktarını artırmak maksariile yalnız 

le yaptığı bir toplantıda, Amerika bazı teknisyenierin hududu &:eçmişe 
Birle~ik devletlerinin Alman hüku- benzemektedir. 
mctinin talebini is'af ederek Paris halyan - Alman hududu üzerin· 
büyük elçiliğindeki Üç memuru geri de ve bu hududun arkasında askeri 

Romanyanın yeni 
Hariciye Nazırı 

Bükreş 21 (A.A.) - Stefani: 

çekeceğini bildirmiştir. Hull, her kıt'nlar tah~id edilmi~ bulunmakta
Bir Ingiliz gazetesine göre hüklımetin, diğer bir hükumetten, dır. Bu tohşidatın hedefi. herhalde 

sebeb vermeden kı:-ndi memleke - ltalyanlarda, eğer yıkılırlarsa AI-
<Bat tarl\fı 1 inci sayfada) t' d •-· ] · k'l 1 f 1 

Ingiliz harekatının Bardivayı al
dıktan sonra duracağını dü~ünmek 
için hiç bir .sebeb yoktur. Bu kı • 
taat, ileri hareketini Tobruka kadRr 
devam cttirmek üzere hem manen, 
hem jeoğrafik bakımdan iyi bir va
ziyette bulunmaktadır. Bundan son
ra Bingariy:i almRk için ikinci bir 
meydan muharebesine lüzum h5.sı1 
olmu1 mümkündür. Burada netredilen resmi bir teb

liğe göre, Romanyanın Berlin elçisi 
Constantin Grecianu Romanya 
hnriciy.=_ nazırı tayin olunmuştur. 

ın eKı memur arının gerı çe ı mesi- man arın ta yaya girebil~ceklerini 
tarları arasında arbedeler vukua gel- ni isteme'le hakkını haiz olduilun" hatırlatmaktır. 
miştir. tebarüz ettirmistir. Hııll, üç alaka- Di~er taraftan Hitlerin Atiantik 

Maamafih halen Mussolini için dar memur hakkındaki ithamlar ü- sahil boyunca herhangi bir teııebbü
halkın i1yanından ziyade faşist par- zerinde tahkikat yapacağını ilave sü düoıinmekte olduğu hakkında da 
tisi ile ordu araeında çılcan ihtilaEın etmi,, fakat hadiselerin ilk tetkilc.i- ııayialıar vardır. Herhalde Alınanya 

a ı...,~T;'-e _ -1-ınn' ~· h·~ oırr;Jc' • .Jvt•atT F'r • ıerdlr , "lll b .. zı k 
~ ıc y }'e ve an.sa- · ""-'8 o. ı 

Yugoslavyada 
Şiddetli soğuklar 

Londra 21 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet neznretinin tebliğiı 

Bugün, şafaktan nz evvel, birkaç 
münferid düşman tayyaresi, Ingil· 
terenin şark kısmında birbirinden 
çok uzak bölgelere bombalar at -
mışlardır. Hasar azdır. Ölü ve ağır 
yaralı yoktur. 

Cündüz, ufak mikya!lta bnzı düt· 
man faaliyeti vukua gelmiştir. Öii • 
leden sonra Londra mıntaknııın a .. 
t ılan bombalar, bir apartımana dü~ 
müş, pek az kioinin ölümüne sebe -
biyet vermiştir. 

Bir düşman tan·areısi bugün öğ -
leden sonra düşürülmü!l, bu suretle 
bugiin düşürülen tayyarderin !1'lk -
dan ikive çıkmı'~tır. 

Alman .:ehir leri üzerinde 
Londrn 21 (A.'\.)- HRva ne• 

zart"tinin istihbarat servisi, dün ge
ce Jnviliz havn kuvvetlt"ri tarafın -
dan Ruhr havzası i.h:erine vanılnn 
olan akınların, havanın muhaldetY 
ne raPmen mu"·,.ffnkivet),. i m edıl
mi!l olduğunıt bildirfT'Pkt,.dir. 

Alman tebliRi 
Berll!l 21 (A.A l - D N B Re ml 

te bl!~ : 
19 Kdnunuevvell ~O KO.nunut'vve1e 

bn~lıyan gere Alman tavyıırel~ri, I.on 
drada askeri eh~mmivet.i ~a iz he-def. 
lere mfies~ir bir surette hfıcum l'tmit
lerdir. Tavvnrt'lerimiz gt1ndü7levın de 
Londra üıerlne bomba atmı.şlnrdır 
Chelm!;fnord'da bir sil~h fnbrikaaı 

tiddl surette hasara u~ranııştır 
Muhnrt'be keşif ucuşları. U Sıtet -

!ands ndalanna kad:ır 1>ütür. Brıtan. 
ya adası üzerine teşrnil cdilmtştır. 

20-21 Ka.nunuevvel gecesi kuvvetli 
bombardıman fflolarımız cenubt ve 
merkezi İngilterede, nskerl ehemmf -
yeti haiz hedeflere hUcum etm'şlerdir. 

Dün gece düşman bilhas.ı;a Berlıne 

hücum etmiştir. Bu hücum nıunhası. 
ran gayri askeri hedefiere tevelh 
dilmiştir. Bazı evlerle katedral hasa
ra u~ramıştır. sıva halktan G kiil 
ölmU., ve li ki.şi yaralnnmıştır. Bu 
sıvnıer s~ınakların dışında bulunu. 
yorlardı Tnyynre dafl topları iki dÜŞ
man tayyaresini düşUnnüşlt>rdır 

Berlin KatedrRlı iiz~rinde 
Berlin 21 (A.A.) - D. N B : 
Mezahib nezaretinin bir tebli~ınde 

ingiliz tayyarelerl tarafından Berh~ 
katedrali üstüne atılan bomhn.lnnn 
bir buçuk mrlyon marklık hasarn ~
bebiyet verd "i blldlrilmektedır. 

Pot'!Sdamdn 
Postdam 21 (A.A.) - D. N. B. : 
20 KAnunucvveli 21 KAnun11evvei~ 

ba~lıyan gece blr İngniz pilo~u Pot.o; -
damın tariht mııhall~eri üzerıne in
filAk ve yangın bombaları atm~tır. 

Bu hücumun, 1Jilndiye kadar Oç k,. 
şinln ölümüne sebebiyet verd~i t~ -
bit olunmuştur. 

Bu'garistanda 
Yahudiler 

aleyhinde kanun 
Sofya 2 J (AA.) - D. N. B. 
Sobranyada, milli korunma ka • 

nununun müzakeresi, mühim sebeb· 
ler dolnyısilc ccce yarı81 tatil edil -
miştir. 

Muon local n gibi gizli cemiyet 
lerin feshi Yahudilere müteallik iki 
mühim madde kabul edilmi~tir. Ya
hudiler bundan •onra harsi, siyasi 
ve at~kcri hayattan uznklaştırılacak· 
!ardır. Bundan ı:ıaada. iktısadi sa -
hadaki nüfuz ve faaliyetleri de tah
did edilecektir. Bundan sonra Ya • 
huditer Bulgar vntanda!!lığınJ ikti -
sab edemiyeceklerdir. frlc ve dfr. 
baleımından babası ve anası Yahudi 
olan her sahıs Yahudi savı!aralttır. 

Elen,er yeniden top,ar 
ve esirler alddar 

\Bq1arafı ı inci sayla4a) 
Da ha ~ımalde Ileri hareketi devam 

etm~ ve yeni tepeler zaptolunmu.o • 
tur. 
Havaların fena olu~u Yunan taar

ruzunu igkiU etmektedir. 
İtn.lyan tayyareleri, Kızılhaç işare. 

tini açıkça ~ıyan bir hastaneyı bom. 
bardırnan etmiştir. 

İtalyan esirleri, siyah gömleklıle • 
rin kendi arkad~ları arasmda nasıl 
hafiyelik ya:ptıklnnnı anlatıyorlar. 

Yunan tebliii 
Atina 21 (A.A .) - Yunan ordulan 

ba.şkumandanlı~ının dUn akoam ne.t
rettiti 55 numaralı teblil: 

Lehlmize neticelenen bir muhire -
beden sonra yeni mevziler zaptettllı:. 
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( Ş ehir Ila berieri ) Kesik baş cinayetinin 
B~ar~ou~m~um~T h~ey~eti~j ~Va~zi~fes~in~i~SU~iis~ti~ma~l~e~tm~ek~le~~Ait~l ~mu~hte~ki~r IDUbakemesine başlantl~ 

dün top'and1 bakkal yakalandi 
Toplantıda yeni ;dare heyeti maznun avukatın beraeti istendi 
•eçim! yapıldı, bazı azalar 
yeraizlik yüzünden koridorda 
yapılan toplantılara itiraz 

ettilBT 

Istanbul barosu umumi heyeti ge· 
çen haftaki içtimaındrı müddeti bi -
ten reisin yenne Mekk.i Hikmet Ge
lonbeği reis intihab etmi§, idare he
yeti seçimi ise reyler muhtelif p. -
hıslar üzerinde dağıldığından biT 
hafta sonraya tehir edilmişti. 

Baro, umumi heyeti , adiiyenin 
2 nci kat koridorunda dün de iç -
time ederek, ~eçen haltnki intihab
da en fazla rey :ılan 1 O kişi ara -
sında yeni seçim yapomıştıT. Hafi 

rı-v ile yapılan bu sıo.çim neticl!!linde 
128 revle Sami ~hmalı . 108 reyle 
Yu<~uf Kenan Antel. 91 reyle ls -
m"il ~Ah Alıkan ve Hüsevin Avni 
K"per, 85 reyle Ham<fi lpekoilu 
baro idare heyetine an intihBb o· 
l•ınmtl'•lardır. Yedek &7.alıklara da 
Sıtkı Koral ve $eref Adoran ııeçil -
mi .. l•TdiT. 

lntihabat bittilcten sonra idari Tl\

' orla, ıı~nelik biitçenin müzakeresi
ne geçilmi01ttir. Bu mada künüye 
J"l"'ll"'n Tf'tS Melcki Hikml"'t, mesai -
sinden dolayı e!tki reise t~ekkfir et
miş, söz alan Hasan Hayri Tan da 
buna teşeltklirle mulcabele etmi•m. 

Heyeti idare raporu okunduktan 
sonra, son bir 1ene zarfında vefat 
eden dört meslekdaşın hatıTasına 
hffrmeten bfr dakika ayakta atildlt 
edihnittiT. 

Bunu mütealnb bazı azalar .öz 
alarak, idare heyeti raporuna te -
mas etmişler ve diJ~ndüklerlni eöy
lemt .. lerdir. Bu Arada avuht Vıo.dad 
Anlllhan, ha'J'O letimalannm adiiye 
koridorunda yapılmasına itiraz et
miş ve eufbnle: 

«- Adllye aanvı bu &ene de in
ta edtlmemkdr. y emzHlc yUzün -
den, l:midortaTda içthna eaivoruz. 
Hiç ~eğjl~e. b"''dan aonra Halke -
vinde, vahud Oni"Yenrite salonunda 
lopbmalun. 

Vedad Ardıılıan mleri aruın~a 
(lıdıa birçok m.-!!~lek!ri meV2.UubaM 
etmis, baTo dahili talimatnamesinin 
4ieğimıesi, .,\: sık toplantılar yapıl
ma...-. ıribi taleblerde bu'hmmmıhrr. 

Billhare. a"YU'Icet Mes\ıd Self'n, 
Mahmud ve clil~er hazı azalar !il7 

alarak. mesleki denller -.e m~ııel"' -
ler üzerinde m'llhtrolif mGtaleal&T ile
Ti ııünn{j .. lenJir. Kın. tdlTM'I rmina -
faşalu olm'tlf, DdieeCle kün&ye ıe
J_., Tds: 

«- Ortaya altlan mU"tal-lar 
'Laşlı buma mH'talea ô#e mtf:Eakerto 
Jr\I".V7U\I olacak ra<~a ... mlihtmdtr ... 

Bir boşanma davasından çıkan ve avukahn 
baroca muvakkaten vekaletten men'ine 

sebeb olan dava entresan safhalar arzediyor 

Aleyhindeki tikayetin tetkilti. 
Ankaradaki divana ıüd olması ha -
sebiJe bu tetkikin «1eticesine kadar, 
Istanbul barosu tarafından vek.i. -
letten menedilen avukat Kfımi Na
zım Bilman hakkındaki davaya dün 
de Üı*üdar asliye c~za mahkeme -
ainde devam edilmi:,tir. 

V efik Baturu n açtığı ve müddei
umumiltğin de iştirak ettiği bu da -
vanm mahiyeti ~udur: 

Bundan iki sene ~vvel Vefik Ba· 
tur admda bir zat karısı aleyhine 
bir booanma davası açmtş ve bu i1 
için de avukat Kumi Nazım Rilroanı 
vekil tayin etmiştir. Bir hayli za -
man devam eden ve birçok a11fhalar 
geçiren bu dava nihavet tarafiann 
anlamıa ve banşmalarile neticelen
misdr. 

Davacı ile kansı, bu anla•madan 
sonra bir bueulc ay beraber ya~mııt
lar ve müteakib"'n de tekrar mah
kemeye dü~Jmü:,lerdir. 

Fakat 'kan koca arasında t~had
düs eden ha son ihtilafta avukat 
Kami Nazım evvelce kocanın velca
letini ifa ed~ltl"n bu ıı,.fer kadının 
veUletini dnıhde tmi tir. f~te d• -
vanm mevzuu da budur. Vıu:iyet bu 
~kl girince avukat Ktuni Nazım da 
du•aeı m,.vkiind~ bulunan Vefı"k 
BahıT aleyhine bir hakaret davası 
açmıfhT. 

Bu mütekabil davalan tevhiden 
rlJyet eden mahkemenin dünkü cel
ııeııinde V efilc Baturla. Ka mi N arım 
Bilman ve avukah Suad Tahsin 
'nirk bulunmu,lardır. 

Avukattarla büyük bir dmleviei 
kalabahğının hanr bulunduklan 
dünkü duro..,nada, Vefik Baturla a
vuht Suad Tahsin Tiirk aru1nda 
bir havli münalcaşıtlar olmut~r. ~ 

Vefik Batunın tevsii tahkikat hak 
kındaki talebini reddederek, tetki
lcatm sona erdiğini kaTAr altına a -
lan mahkeme, iddiasını vapması için 
müddeiamumt Sevket Teomana aöz 
vennittir. 

Tuna yolile ihracatımız 
bir miktar azaldı 

Müddeiwnumi, avukat Kami 
Nazım hakkındaki bütün iddialan 
yegan yegiıcı tafııiJ ve tahlil ettik -
ten aopra ezcümle t\ınlan aöylemit-
tir: 

«- Kimi Nazım aleyhindeki tah 
kiltat evrak1 sııçlu hakkında ceza 
kanununun 294 üncü maddesinin 
tatbik edilmesi iddiaııile mahkemeye 
aenedihniştir. Gerçi, davacı kan 
koca araamda açılmış, mevzu ve 
ııaikleri balcımlo«\.dan ayni olan iki da
va vardır. 

Fakat birinci dıwa, aynlığa ha~ 
redilerek, iki tarafın muvafaltat ve 
ban,malan1e neticelenmi~tir. 

Bu itibarla ikinci dava aynlmıya 
müstenid avni dava olarak kabul 
olunamaz. Ve bu sebeble de hfıdise
de avu4cat KAmi Nazım hakkında 
tatbiki istenen 294 üncü madde • 
de ta!ITih ve t!lvııif edilen suç unsu
ru mevcud değildir. 

Binaenaleyh: llVUlcatlık vanff'aini 
suiistimalden •bı'ITet bulunan bu IU

çundan dolayı Kimi Nazımın be -
ra erini isterim.» 

Bundan sonra müddeiumumt ~'Y 
ht Teoman Vefik Batur hllltkın -
daki iddiasına R"eçmi, ve demi~ir 
ki: 

«- Avukat K&mi Nftzımm valı:i 
•i'kayetile v,.fik Ratur aleyhine açı
lan cen takibatı tıafhalanna, bu hu
sustaki ubıta t11hkikatına ve dinle
nı-n ~1-.idlerin •ehadetine göre ha
kBTet fiili sabittir. 

HaT?.~etine uvan ceza kanunu -
nun 482 nci mııddesinin 2 nci ben
dine RÖre ve 80 inci madde nuara 
alınarak cezalandınlmasım taleb e
derim. 

Bu iddiav1 müteak1h mahkeme 
rivll.!l"'ti taraRara müdafaalannı YAP
malan için aöz Vf'!rmi" onlar da mU
dafaalannı hazırlamale ünre mnh
kem~f'!n mühlet istem1şlerdir. 

Müdafaa ve karar içm duruşma 
\ıa~a bir güne bırakılmuıtır. 

Toplatbrılan Ingiliz 
liraları ödeniyor 

Katil, mahkemede: "Beni korkuttular, aynel1 
Vsküdarda yakalanan mçla. dediğimiz gibi söylüyeceksin diye ısrar ettilet, 

lar yakında mahkemeye bunun Üzerine, ben öldürdüm, sözlerini 
verilecekler söylemiye mecbur kaldım- ,. dedi 

Dün, Osküdar müddciumumiüği Erenköy civarında Sahraylcedodde şı gayri ahlW hareketıerde bulUJllllal 
altı bııltkal hakkında milli korunma vukubulan meşhur c kesik ba§• ~ina- istiyordu. Bunun için, onu öldürdülll 
kanunana muhalefet suçundan taki- yeti faili, temizlik arnelesinden .M:u.sta- dtyecebıin.» dediler. Ben de korktU~ 
hata başlamı~ bulunmaktadır. Muh- farun Ü~küdar sorgu hAklmli~i kara- deyiverdim. Sonra, menıurlarla va~• 
telif gıda maddeleri üzerinde ihti - rüe ldamı istnerek, atırceza mahte - yerine gittik. Korkudan orada da a1• 
kar yaptıklan tesbit olunan bu bale- mestne sevkedild~ini yazmıştık. Ka- ni ı}ekilde ifade verdim.» 
kallar şunlardır: tı1ln muhakemesine ı Inci a~ırcezada Oarib bir köylil olan katil, blrat 

Kadıköyünde Yeldeğirmeninde dün başlanılmı.ştır. durduktan sonra sözüne şunlan ilA18 

Karakol eokağında 86 nurnarada Mustafa, maktul Mevl~dd kendisi etmiştcr: 
bakkal Avram kızı E.ııter, Piyasa öldürd~ünU pollste ve bilAhare müd. l c- Apte.st alırun, huzurunazda ~ 
caddesinde 64 nurnarada bakkal deiumumilik ve sorgu hAkimli~inde a- şU kitaba el basarun. Bu adamı, beli 
Foti, Yeldeğim\eninde Nemlizade lınan ifadelerinde mfikerreren ıtrar öldürmedim, bay reisi 
sokağında 80 nurnarada Yorgi, U - ettiği halde, dün mahkemedeki sorgu. Suçlunun sorgusunu mütenkıb, ııA
zunhafız ııokağında 7 7 numa.rada sunda inkAr yoluna sapmıştır. M:az - dise etrafında sorgu hak.im~ınee yaı
Yorgi, Bahariye caddesinde 28 nu- nun, demiştir k!: pılan tahkikat evrakı mahkemece o; 
marada Koço ve Yeldeğirmeninde c- Geçen yaz ç~mak için Kas. kunmuştur. Mustafanın ilk tahldX' 
Karakol caddesinde Ahmed oğlu tamonudan İstanbula geldim. En~tem sırasında hAll bir mer'ada ~ledili ı:; 
AJi. beni Kadıköyiinde arnele olarak, te- cinayeti en ufak teferrüatına ıta:ı-

Muhtelcir bakkallar birkaç gline mizlik ~erine koydu. Ölen Mevlüd da anlattığı, buna sebeb olarak da nl....c. 
. . tul MevlMun kendisine kai'fl gaı·~ 

kadar_ aid olduklan mahkemelere temizlik amele.sı idi. Ahbab olduk. Ben, ahlW hareketlerde bulunmat tstB<f" 
teslim edileeelclerdir. Yeldqirmenlnde Resiniye isminde bir §ini ileri BÜ.rdü.lil anla~t.ır. 

Şehre 3 ~o alar m du d uğu 
daha konuldu 

tadının evinde ayda 2,~ liraya bir Reis, bu tafsilO.t oktındukt.:ın soll " 
oda kiralam~tnn. Mevldd da oraya ra, katUe: 
taşındı. Blr müddet sonra Mev!ftdn «- Bunlara karşı ne dersin? sorgıJ 
~e devam etmedl~inden vatifesindcn hf!.kimi de seni dövmedl, tazyik e~ • 

Yılba~rnJan eonra yapılacak ola.n çılr..ardılar. Adapazarına gitmek üze - medi ya! Orada, suçunu itiraf eiJlli.t" 
büyük hava taarruzlarından korun- re, benden ayrıldı. Ben de başka bir sin.:. 
ma denemeleri hazırlıklarına devam it bulmak için, vazlfeyi bıraktım. Kas Diye sormuştur. Maznun, masUX: 
olunmaktadır. Vilô.yet yeniden teh- tamonuya gittim. Aradan iki ay gcçtı, rolü oynamakta devam ve JtorkUd;d 
• ht J"f tl • ' (300) bir"""""' poli.o;ler beni alıp tarakola gö.. bunları söyledftinde ısrar edince, :m nn mu e ı sem enne, a - &....... ' um1 - 1m • 

ı d ""d""wü ,_ d kt d M- ttlrdüler. cMevlüdu öldünnftşler, bu delum soz a ~ ve. d • .-arm u ug xoy urma a ır. • u- h · ed :,·, ~-
. . , işi sen mf yaptın?:. diye sordular. c- Maznun apısan e .., 

him polıs noktalanna da alarm dü- H d dim 0 . ..41. ' b 1 "- almış. Öyle anlaşılıyor .• 
d""kleri k k c ayır• e . n ., .. n sonra en .16-

u onaca tır. tanbula, Üskfidar tevkifanesine getir- Demiştir. 
Denemeler, hava vaziyeti .. özö- Ibi ı · taJlı • diler. Oradan 2 nci Ştıbeye. Beni kor. Duruşma, şahidlerin ce · çm, 

nOnde bulundurularak yap;lacakt:ır. tuttular bay ref.sl cMevltid bana kar- edamift.lr. 

Kauçuk tevziahna 
yakında başlanıyor 
Son zamanlarda, muhtelif tarih

lerde a-ümriiklere ~elen kauçuklann 
tevzi i~ hakkında, alakadar daire
leıle temaslarda bulunmak üzen 

Ankaraya giden lastik ihraeatÇlla
n heyeti dün avdet etmi§tir. Piya
aaya verilecek kauçuklann hanci 
müesseselere tevzi edileceği ve btm
Iann fş)eni§ teltilleri üzerinde~ -
pılan ltonırşmalar müsbet tekilde Re

ticelenmi,tir. Tevziata birkaç güne 
kadar bqlanaalttır. 

Şimdilci halde te'Yziat, daha zi -
yacle lastik ayakkabı ve kalot imal 
eden ınüeseeaelerle otomobil listiii 
yapan fabrikalara yapılacalthr. 

---------------------------------------------------------------------------------------~ 
Yalnız büyük aşkiara sd\ne olan... Dalına heyecanlı anntürler ,.aP• 

nan. •• Tuna salıllleri birçok f'ılmlare menu O.Jtuıştu. Fakat~ 

Bugun L A L E 'de göreceğiniz 
RODE SANDOR JDetbur ÇİGAN orkestn.sınm aüsledili (Türkçe) 

Mavi Tuna ŞarkiSI 
BwıJara Jıi9 'beıwımtyeıı... Ze'Ykine q olmıyan.. A~e 

JranılJ'II'IYI'n- Yepyeni bir phesercllr. 

DİIIAT: Ba flllliD enelce bu istmde r~ olan fUmler:e tıK' 
bir müııaaebeti olma.yıp ırı.emleketlmizde Dk defa rösterilmelrtedir. 

K()uiM tı.AVE: En ıron reten dünya harbinin milhim n.t•aıatı 
(Türkçe) PARAI\IUNT .JUlt..'~ALDA 

Ba.rü.a aat ll de ~ ma.tine. 

YAIUN matlnderdeıı itiba.ren Oedl1ı:ten eoftTa, atiC'R()a,lanna Irı
laea {zal\af -reT'm~tir. Au araffa. bi .. 
tonlanb vcm femfnt ~ de ça~, .. -
ea~1 ~rlf"bnmit. 

ldarl :rapor ve eenellk bütçe itti -
fakla ka'bul edildikten eonra, Celal 
S"ic:J ve Yusuf Ziya Koca niııin tek
lifi il~ mürabblildere seç11mi~lerdir. 

Tuna yolile yapılan ihraatımız
cla son bir hafta içeri5inde küçük 
bir eluıilme kaydediimi tir. Bu te
nakus, ihracat vaziyelinin durgun
Juiunclan ziyade kıt mevsiminin gel
mit olmaııına ve noele atfedihr.ekte
dir. Tunanm kısmen donması yü -
zUnden lnı yolla yapılan ihracat kıs
men a:r:almı~br. Bu münll~ebetle, 
memlelcetimizden Tuna yolile ya -
pılan ihracat g~n haft!llata nis -
bet1e azalmıt "Ye kısmen demiryolu
na inhisar etmi~r. Bu tekilde Tuna 
yolile yapılan ihracahmız üçte bir 

Bir müddet evvel bankalar taTa
fmdan toplathnlan İngı1iz lirallln -
nıın bede11erinin ödenmesi hak1cn
da Maliye Vek81etinden emir gel -
mi~tir. Tevziata birkaç gÜne kadar 
bş<ılanacakhr. İngiliz liralBnnın be
deJJeri, bunlann bankalarca toplat -
hnJdığı tarihteki kıır \11erinden te- ,1/J•••••••••••••~ 
diye olunacak hT. T ed iyat mer-'kez B U G U :S 

MELEK SINEMASlNDA 
Yq itibarile küçük - Faltat kıymeti bü:yiik bir yılclnın 

tıa:riblar dolu De1b filmi : 
ba.nkası tarafından yapılacaktır. S A K A R Y A 

SHiRLEY TEMPLE 
Diğer ml!!leleldn gÖrli~lmesl 

ha~ka bir içrimaa bıraltılmuıtrr. 

( KUçUk haberler j 
e Dünkü ihracntım:ız 30 bin lirayı 

bulmuştur. Yapılan ihracat meyanın. 
da, İsveçe bars:ı.k, Macaristan ve 

· ~"reyc kum dan ve Macarisıana 
ç fmdık sevkedilmi.şt!r. 

Kavunnadan zehirlenen iki 
am de 

nisbetinde azalma!llnB mukabil, de
miryolile yapılan ihracahmız da ya
n yanya artm1~hr. 

Erenköyünde, hkele caddesinde bir 
garajda yatıp talkn.n amelelerden 
Hüseyinle arkadqı İbrahim, diln bir 
bakkaldan aldıkları kn.'Ytlrmayı ye -

Lamartin hakkında 
konferans 

Türkiye Turine ve OtomobU Klü 
bündcın: 

mLşler, bir müddet sonra .1a zehirlen
me al~iıni göstermişlerdir. 

Her iki nmele de tednvi edilmek n. 
zere NUmune hastanesine kaldır:ıl -

- mışlardır. Tesemmilm hM~esi ct.ra. -
fmda zabıta tahkikat yapmaktadır. 

eki 1631 sayılı otomobil Necatibey MeŞhur büyiit Tllrt: dostu n Fran-
geçerken. İbrahim Ak - m edibl Umartine'nin 160 tnei sc - Eminönü Halkevinde 

eniZ adında bir gence çarpar-ak ba - . . 
ından yarnlamıştır. Yaralı tedavi nei devriyesi mtınaubetile Blrmcik! - toplanan hediyeler 

ed lmek üzere ha8taneye kaldınlmış, nunun 23 ihıeü Parnrtesi gtlnü, saa Orduya kış hediyesi toplanılın 
uçlu ~för hakkında tahlikata ba.f- 5 te. 11ntver.slte Hukuk Fakilltesi 88 - faaliyeti büyiik bir hızla ilerlemette-

lonunda, reisimiz Re4id Saflet Atabi- dir. · 

e Çatalcanın Çukurbos!an köyün. nen tarafından fraMJ.BCa blr konfe- Eminönü Halkevi tarafından A.ı!ı.. 
tarlaya koyun sakmat mesele&n- rans nrileeekttr. lay Kurumona bu bafta .çlru:ie 10,000 
çıkan bir kav.gada, tarla §.htbi parça yün eşya tevdl edllmiştcr. 

mı:ı.vr~tmı bıçaklıyarak, öldilren çoban Odun ve kömün:ülerin Dün de Eminönü Halkevine wer-
Ereanın du~a.sına birinci kontrolu lerimiz iÇin manifatura tftcearlarımu::. 

dan Dı1berzade 2000 parça. eşyadan 
devam edilmiştir. 'Cfinkil Son g5nlerde ha"Mlaıtm so~Ul mfiretkeb bir teberrüde bulunm~tur. 

birkaç p.hld dinlenJmi~. üzerine bazı semtlerde odun Te t:ö -
nlar, kavganın bldnyetınde bulun. mürcülerin natlan artırdıkları gOri11- Mekteblerde yılba•ı tatili 
klnrım, ancak cinayet ~lenirken ~ 

söylemişlerdir. Duru~ müştür. Dlin Jl'tııml~da Mehmed ad- Maarif Vekfıleti, yılba§tnda orta 
diğer .şahidlerin celbl Için, tal!k lı bir loiSmüreü na.rktan fazla fıat - tahsil müCSSMe.lerinin bir hafta ta_ 

ilmiştir. la kömftr satark.en yakalanmış, ihti- tn edilmelerinl dün alAkadarıara bil-

e İnh~arıar İdaresinin izm~tden klr 6Uçile adliyeye l'elilm~tcr. dirıntştcr. İlkokullar üç gün tata ya. -
tankları getirtme~e karar nrcll- Belediye, odun ve kömllreülerin .sıkı pacaklıudır. 
yazmıştık. Haber aldı~ımıza aö- blr ~kflde kontrol edilmWıl alA.ta- -:;::::::::::::::::::=::===~ 

bu tanklar getil'tilm~ ve İnhisarla:- darlara blldtrm~tir. ( T 1 y A T R Q l A R ) 
birn fabrikalannda kullanma- _ ~ 

başlanılmı.lt.ır. Bu sureUe bira fab- General Refik Münirin 
nın günlük ~tt1ısal kablliyet.. cenazesi kaldırıldı ~ 

3 milyondan 6 milyon litreye çık. 
Şehir Medili azamıdan, emekli Ge-

neral Dr. Rerık Münir evvelki gece 
e Kuruçeşmede Kaplan vapurn - vefat. etmiŞ ve cenazesi dün aakerl 

çınrpma.sile parçalandıtım yazdı- merMimle kaldırılmıştır. Cenaze 
Lütfi lraptanın idaresmdeki mo __ , _ _.. V r Beled"'" Re' · doktor 

denize dökiDen 1500 su ve .rcuunoe a 1 ve ..,e '51 

~ehir T"qaboon 
Tepebqında dram 

tımımda 

Gündüz saat 15,30 da 
Aqam saat 20,30 da 
BULUNMAZ UŞAK 

&nemuında 
ista.nbulda ilk Wa. 

CAS US MAV • 
1 KUŞ HACI MU ST AF A 

Tii:rki6bıı ~e Buba.rada. ~ 
eden bir casu.sluk rı1m1 

Yalnız çoeoklann defa, renO:erln "Ye büyiiklerln de J 
zevkte, seve seve röı.-ecdl:.erl btr ph.eserdir. ••••--...,.. 

iıaveten: 

PATRONUM KOCAM 
CLAUDETTE COLBERT

MF.LVYN DOUGLAS 
FııLDısDca sözlü h~ bir komedi 
Buıiin aat ll de temaith 

~---mattne. ---n~r 

- SU MER Sinemas1n1n 
Öııimüsdeki SALI AKŞ.UU, GALA SUARESİ 

olarak takdim edeceli 
8e1imli ıüsel n alb:ıı sesli yılcbs 

DEAN NA D UR BiN'in 
- 1011. vo eıı mfıkemm.ı şaheseri 

iLK AŞKI 
rdmhü rörmfi'e Jı.uır)anınız. 

TAKSiM Sinemasında 
Baıüu fnkalide bir J*"O(r'alll ı büyük ve muhteşem film birden 

1- OKYANUS BEKÇiLERi 
(RALF BELLAMİ) 

Kolomblya lilm flrkeünirı 939 - HO senesi için 
lauu'l&clıtı bilJiik h&....... fJbDi. 

Umumi istek üzerinf! bu mevsimde en çok 

:~;:~ saromE 



SPOR -Askeri rnektabler 
boks maç'ar1 

bünkü müsabakalar 
çok heyecanlı oldu 
.\sk~rl mei:tebler bob! ışampiyona -
~a d1in Beyo~u Halkevi salonunda 
tıa.ıandı. Harb okulu, Deniz, Kuleli 
~ Maltepe liseleri boksörleri arasın -
fak, bu müsabatalarda İstanbul Ku
ııı.ndanı. mekteb müdürleri ve b1r -
llı:ık talebeler bulundu .. 

llalkevi reisı Ekrem Tur bir h itabe 
lra.d etti. 

\laçlar: 
~i% Lrtesinden (Marıı4) - Kulell 

Llse5tnden (o,maft). 

:Sırmeı devre çok sıkı yumruklarla 
ttı;ti . İkinci devre yumruk yaRınuru 
'ltında b&Şladı. itı bok.sör de iyi dö
~tü. Son raTund çok cıennansız 
·~ladı ve öylece bitti. 
ı.t Son bir raTUnd daha ill~ edildi. 
b lltad Mkim dövU~1i ve sa,71 hes -
'tne galib sayıldı. 

lllfllden (7.eılô)-Ma'tepeden (Nuri) 
b ~ki hasmını, 4&-prtl.cı yumruklarla 

r dakika istirahate sevtett4. 
İkinet rnund biraz taç~. biraz ds 

~lieacıeıe ile geçti. Zeki hA.klmdl. SOn 

t
11?lınd iki bok8örün sıkı vuruşlarile 
etti 

ta baba fazla atak yapan Zeki sayı ne 
llb 8ayıldı. 

t<ı ~Uri daha iyi dövfişmil.ttO, Zeki bir
i favuı yapml?}tlr. 

l>eniz I,i.,etiindf'n <Biilerul) -
C Malt~peden (Cemal) 

SON POSTA 

CiKTISADi TETKiKLER:J 

Mısırın stratejik ve 
iktısadi ehemmigeti 

Mısır için bugün ve dün cereyan 
eden mücadelelere bir bakış 

Yazan: Hasan Ali Ediz 

-

.. ... .. . -
• . .. 

1 lllm-der .C~uda 1 

Hususi otomobil derdi 
. 

Dişeller vaAyete mtlracaat etmt4 - - Doktorların, baytarların, dişcile-
ler: rin. hususl otomobillerine müsnndc e-

- Mademki doktorların hustL~ o _ dildikten sonra bizi bu haktan mah -
tomobillerine müsaade ediliyor; biz rum bırakmak do~ru olmaz. Gerçi 
de doktor sayılırız. Biz de hususı oto.. doktor de~iliz., dl§ei değillz, baytar da 
ın.obilleriınizl kullanabilmtliyiz, de _ de~lliz amma, her üçünün de s:ı~ kol
m~er. lnrı sayılınz. Biz ilfıç yapmıy:ılım, ba. 

VllA.yet, di~erin bu mtlrncnaıını a. knlıın onlardan bir fayda gel r nı? 
IAbdar VekAlete bildirmiş, cevab bek- Bu ltsdarla kalsa meseh• dl.'ğ·i. 
leniyonnuş. Edebtyaı, felsefe, hukuk, i::Ctisad, 

n:. il . h .._, ..___ falan f~ek.ln doktorları dn müra _ 
.... "~c ertn a-..ı. mı, yo...,.. ha.Uıı: eaat ""tteceklcrdir: 

mı olduklarını d\ifunccek dejtilim ... , _ Doktorların hususi oto bill 
Yalnız onların fena bir çıtır açnııt rine müsaade edild ·~· ö m~ e • 
olduklarına kanaat getirdim . ıe;ıne g re, usu -
~di ba ........ 1 da 

6 
• ed s1 ~biDerimizi serbestçe kullan _ 

~-- • 3-... ar m racaaı e - rna.uuz. dottor olmamız sebebile sarib 
bilirler. hab.ımmchr. 

- Bılılza doktorlardan ne farkı - Ve nihayet üfürükçülerln e.metıs 
mıs Tar ki ... Onlar fn3an denilen D&- doktor, berberlerın emekli di~.i. lofı _ 
t.lk haTf&nm tablbl i&eler, bis de in- sırçarşısı attadarının emekli eczac:o 
sandım gayri bilttln hayvanıann ta- olduklarını ileri stirerek husus1 oı.o _ 
bi~ .. Bizim de husut otomobille • mobı1 müsaade.ııi iÇin mtiracııat etml.. 
Timize müsaade edllmclidir. yecetlerl ne malflnıl ... 

Baytarlardan gören ec.zacılar da ,..--, J 1 
geri ta.lmıyacatıardır: · v . .,,...ı ::f-.1--.u.lwi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ı -
Iş portah doktorlar Dağ aslam kediye benzer 

Puna denilen 1!~ 
dağ asianı kedi- f} · (. -
ye pek benzer. ~ 
Yal~ız evlere gi- ~~ . ., 
remıyen, kucağa F' · • • 
alınarnıyan ve okşanamıyan cinşten 
bir kedi. 

* Amerikada b!r tek 't em al ilk ra TU n dda çok yumruk 
~~ Büıend garib bir ~kilde htp ır.ii.. 

'ada idi. z 1 k fl So Mıaırdan bir manzara: Ebramlarm a-örünütü eri yo tur, seyyar ema ar tarzın -
t., ~·n ravundda Bülendin meneeerle-

Çinde bazı doktorlann kabine -
yanardağ 

"~e sünger attılar. -... 1 ,1 G-en Dünya Harbinde oldugvu ı Uzakprlt pu:arlım bulunan Büyük memleketidir. M~zru arazının mik- da sokaklarda tahta Irerevetler ü -
-.::m gibi bu harbde de Almanyanın en Britanya mpamtorluğu, anavatana tan 35 bin kilometre murabbııını zerine aletlerini koyar, ve hastalan 
llar.:181:~: ilan edlkli. fazla ehemmiyet verdiği yerlerden Uzaktarktaki miıstemleke arar.ında bulmakatdır. Mısınn ziraat tekniği sokakta muayene edeıler. 

Birleşik Ame
rikada hali faa
liyette bulunan 
yegane volkan b biri Mısırdır. Almanya, Fmperyn· mevcud muvas,,J::ı.vı, nncak Ahika- oldukça ileridir. Mrmleket kurak * enız Llsesinden CSermecl) 

lizm aafhasın:ı tirdiği andan itiba - yı ve Ürrudburnmıu dola,arak te - olduğu jçin, mezru ara7Jsinın sulan- y d 1 ı k • fl Kaliforniyadaki 
Laıısan dağıdır • ~a Maltepeden (Keman. ren, öncel~ri el a1hndan, aonraları min ediyordu. H"lbuki Süvey~ ka - matoı, sun'i ıı".Jiaına tertibntile yapıl· er 8 ya aılıar e ser1ye e 

~- ç çok sert b~ı4ladı. Sermedan vu- '- " M • • ü d 1 1 1 U k maktadır. Bu •. ahad:.ı ·ıııt'ıfad•. edı -··•·1 'Ve ka ı · idi b ·zcı açıldan açı~a. ısır ıçın m ca e e na ının açı ,,,ndan sonra,. ze - ., _ •. 
~tr çı.ş arı iyı ' u yu en · · Al 1- 1 k r.ı· d' 1 1 ·ı ' len memba :o-t,·ı nehıı'dı'r. 

b tyi hA.kim bitirdi. etmıştir. menyanın ~rK.ı yayı - far ve .,ın ıoıtn'"l yo u, ııgı tl"re ı- '" 
ı.'\""'- ı b rna planının en basında Mu!ır rt-lir. çın" 1 O bı'nle-ce mı') kıııal ~'ı. M b 1 h 1 · P k ._.._:"•a ikinci devrenın a~mda na- ., u ısırın aş ıca ma su u: amu , 
~.,:.."t Oldu Sermed iyi dö~tü. Ser- halyada Faşizm ilctirta,a geldiğin - Harb haslamadan önce, Hindiıı - buğday, mısır, arpa, pırinç ve muh-
~~-UÇ!incü rnTundda her ko1ladığı denberi, ltalynnın yakın hedefi, tanın bütün ihracatının % 70 i: A- telif dmı bakliysttır. 
'-t ~Ya yumruk ata, ata maçı knt'l Alı: deniz hakimiyt"ti ve Mısırın istı- vustra!ya ihraca~ınm % 5 Cl ~ı. it ha- Mer"a ve otlak bulunmadı~ı içi:ı 
L. blibiyetıe bitirdl. lasıdır. Sim di maitluben lngili:.r.leıin la tın ın °/., :! 5 i ~üvey-, kanalından Mısırda ~ığır v~ da var gibi süt ve 
·~~ (~fi)--ltnlellden (Halld) önünden çekilmekt~ olan muazzam geçmekte idi. Her yıl Süvev, kana- kasablık havvanlar p,..k azdır. 1956 
i. n ük ravundda hft.tımdl. Craziyani orduını Mısın fethetmek lmdan gelip geçen gemiletin mec - yılında yapılan istatistiklere uazaran 'fnel raTUnd mfisav! jeneeelı: hti. için tC~kil edilmi~ti. mu tonajı 35 milvonu buluyordu. Mıııırda 50 bin beygir ve katır: 155 
~'Ve vuruşlarla bitti. Mısır bundan 60-70 yıl önce Bu miktann ttı 50 ııindcn fazlası bin deve; 9')5 bin ııığır ve manda; 

l~.c:ıa üçüncü ravundda Seyfi hA- Fransa ile Ingilterenin de bir mü - İngilizlerin hissesin~ iııabet etmcok - 2 milyon 'kadar da koyun ve keçi 
'-ıt'· llakem maçı bir ravund daha cadele mevzuu idi. Cöriilüyor ki te idi. lngilizJ,'!rderı sonra Süveyf mevcuddur. 
~ı}· liaJid nakavut olda. Neticf'de uzun bir tarih hovunca Mıııır, daimi kanalından M fazla r,emisi geçen Mıınnn en dikkate değer .ziraat 
~ galibı"yeti nAn edildi. olarak büyük devletler arasında bir miJiet ltalyadır. mahaulü pamuktur. Denilebilir ki 
~bdm (Aiif) - K11lellden mücadele mevzuu olnıuttur. Mııın. 1382 yılına kadu ismen Mısır, baştanbn~ bir p!lmuk tarln • 

~tı (Sabdl•ttln) Basta İngiltere ,)mak üzere b\itün Osmanlı impaıntorluğuM aiddi. ındır. İklimi pamuk yeti~tinneğe fev 
~ f df!'Yreyi hAkim TUrU'larla bi - büvük devletl~~in Mısıra lıu kadar 1882 yılında. lrıgilizler tarafından kalade müsa~d bulunan Mııni, fnği
ttf Sabahattin kendini ıyi mtidafaa fazla cohemmivet vennelerinin sebe- işgal edildi. O tarihter. 1914 vılı - liz pamnltlu mensucat sımayiinin baş 

lta. bi nedir) na kadar Mı,ıır, fiilen lrıgilf:ıl.-rin, lıca iptidai madcie ambandır. Pa -
~ı hlkimtyetJ e.ııasen btitftn ra.. Mısıra hu kadar fa71R .-hMnmi - hükm~n de Osmnnhlanndı. 19 14 - muğun, Mısınn iktisadi hayatında 
t.ı ~ crcıa muhafaza etmt4 c;lan A - vet verilme!!i biTçok sebeblerden j)e- 1916 Cihan Parbini müt .. akib Mı - oynadığı muazzam rolü tebariiz et
~~l'e edilen ot tıneti rııvundda da ri gelmektedir: Avnıpıt, Asya. Af- ınr, hükmen de lngilizlerir. eline geç tirrnek için valnız şu kadannı söv -
~ bir çarpı.tmadan sonra hak et.. rika gı'bf fty mülıim kıt"anın bhleıı - ti ve 1922 yılını. kadar bir lngiliz ]emek k&fidir: Pamuk, umum Mıııır 
~tlOJdumı galibı'yeti elde ederek uzun rı1deri bir noktadil buluf'!Rn Mısır, müstemlekesi olaralı. idare edildi. ihracarmın '}~ 92 sini teşkil eder. 
~ llkı~andı. omateHk kkrmdnn fevkalnde mii - Uzun bir tak\m mücadelelerden ııon Fakat, bu keyfıyef' Mısır iktısadi-
~ llsesi (Bedil) - Kuleli (Sabri) him biT mevki i'"'g~) etmf"ktl"dir. He ra, Mım, 1 nı yılındA istiklalini i- yatı için ~n bir yarrten müsbd bir s;t ltıac Uzerinde büyük bir ehem- le 1869 vıl•ndl\. Akdeniz. Kı21lde- lan etmekle beraber, !ngilizlerle her tesir yaparken, diğer yandan da 
~~d attediliyordu. Kuleliden Babrt niz.Jt": ve Hind Okyanu-ıil~ birl .. ~ti - sahada filmulü olan geni~ bir an - menfi bir tesir yapmaktadır. Çünkü 
L~l ar hlkim "Vtlm\ap baştadı ki ren Sltve:n kanaltnın a~ılışından son la~ma ve itt\fak akdett:. Mısmn meznı amzisi mahdud oldu-
~li birine; rarundda 'Jltwlb::llı:ayı ra Mısmn stratej'lt ehemmiyeti büs- Mısınn mesahası taltnb(:n l mil- ğu için, pamuk ekimi &rttığı niııbet-
"'t~tt birinet ravundda mtiaabaknJ'l bütün &rttı. yon kilometre murabbaı olup nüfu- te. diğer 7imt mahsullerin ekimi. 
~llı li. Maçlanı bu sabah 10 da de- Süveyş kanalından bahsedm bir su 16 milyondur. Bu muazuım Mı- bizzanıre, u.almakta ve Mısır, en 
b~üeceıtttr. diğer ya21mn:da mufaaealnn izah e- sır arazisinin ancak % 4 ü meakun iptidai maddesi olan buğdayını bi -
Qi{Skefb J • dildi~ üzere, lngı1tt"re, 16 76 yılın - olup, 0

/., 96 sı çöl dür. Mısırın mes - le d ısandan tedarik :zarurt:t:nde kal 

... 
Pembe 1rk nedir? 

uk dedif:.]miz. ..-
Avrupa ırkına { 
san ırk menaub- ·~ ' 

Bizim beyaz ra 
Dünya nüfusunun üçte ikisinden lan pembe uk 

fazlası yerde yatarak uyurlar. adını vermi~lerdir. 
. ...;. __ .;_ ____ ........ --·-··-.. ··-··-·-··-------

• 
Iste bir mesela ... , 

Genç okuyueum Bayan P. D. derd kAh ve dti~nleri bir gilnde yapılır, 
yanıyor: bu dn yeni tanışmalara sebeb olur. 

Orta tahsilini biUnniştir, her r;enç Memleketimlzde böyle bir tanışma 
m cibi artık yuva kurma zamanının TeSilesi yoktur, toplu haynt ise mnh
geldltini dU.,Unmektedlr. Fakat bunu duddur. 
nasıl yapacak? Fa.tat, bu hemen bir ııevmidıye mi 

Aile muhiti dar mı dardır, müna - sebeb olmalı? 
sebet.te bulunduklan dostlarm sayısı Toplantı vesilelerlnin hiç bulun • 
yarım düztlncyi geçmez, onlann da mndıtı, tanışma imkrı.ni.arının hatıra 
erkek çocuklan yok, köşesinde, kendi bile gelmediği eski zamanıarı düşiinü
muhitinde söntlp &iden blr genç kız niiz, bugün en dar hayat yaşıyanla
bulnnd$nu kim bölecek de gelip arı- nmız bfie o zamanlara nazaran el _ 
yacak, alelhusus bu genç kızın servet bette daha müsaid vaziyettedlrler. 
denilen bir şeyi de yok ki, duyulsun, Ve nihayet kısmetJe karşılaşmak 
ıniknatôsi birini tut.sunl bir gün, bir zaman, bir tesadüf me

sclesidir. ~ır O şarrpryonaSI da. Mısır Hidirinin elinde bulunan kfın olan kumı Nil n,..lıri kıyılan ve maktadn. B:naenaleyh. Mım-. her Mektubu oturken kendi kendime: 
t'ıtıônü Halkevinde yapılan f:lm- Süveyş ka..,alına aid hisse senedie - Nilin denize döküldiiğü Delta hav- sene kendi yiyeceğine 'mütt-all:k gı- - İşte bir mesele, cL)'e söylendim Genç okuyucum Bayan P. D. ma -
~~titl'a bugün saat 1 de devam edi- rinin % 40 ındM fazla.!ını ııatın a - zaaıdrr. Mıııınn bu kııımında nüfus da mahsullerini. Hindistandan ve ve üzerinde dü§ündftm. dem ki, bu meseleyi düşünmüştftr. 
ı ~ · lıncn. kanahn fiilt ve hakiki ıııı.hibi kesafeti pek fe-:ladır. Kilometre mu Avustralyadan getirir. Mnear köylerinde, hattA küçük mekteb arkndn~an vasıtnsile nile 
tı,,:eu kategori: · oldu. Süveyş kannlının açılışından rabbama 400 kişi isahet etmekte - Mısır, sanayi hibarile ge-ri bit şehirlerinde bir evlenma günü vardır mnhJtini genişletmek ihthnnll~ri tize-
)ı.."0tasarav A - oaıa•ft-ray B. _L M k Ak d' N'l' b d · d' 1 ·ı· J k · M d M .. ' rinde de işHyebilir. Sonra bir lıse t:ı.h-f>' ~l , .-," sonra gere.; ıaırın, gere ·ae - ır. ı ın gar ın a, oım ı ngı ız ve mem e ethr. evcu ·sır sanayıı, o giin köyün veya şehrin bütün be- siline maliktir, belki kendisi için aile-

~,_..-\lspor - Kurtuluş A. deniz havxaSlnın iktısadi ehemmi - İtalyan ordula:-ının çarpışm'lkta ol- umumiyede Kahire ve fııkenderiye-

t~ ;;ı- - Kurtuluş B. yetleri de. eakisile ölç6lemiyecek duğu garb aahraaı mevcuddur~ Bu de toplanmı~hr. Mısırda sanayiin k~ erkek ve kızlan bir eğnlence ye- sinin muvafaknti ne bir çalı~a ha -
Etııo k:ategort: derecede artn. Bıı vaziyetten en bmn. 600 kilometre murabbaında ink.fı. tın'lu Osmanlı İmparator - rinde toplanırlar, birlikte yeyfp i;er- yatı hazırlaması da mümkündilr. 

1 ilıti r - Kurttiloş. fazla istifade eden Oiiyük. Britanya bir aahayı ~gal ederek Libyaya ka- luğunda olduğu gibi, kapitüliiııyona ler, dans ederler, tanı~ırlar, bir de Bu dakika için kıındisi.ne verilebile. 
\ı_ btegori: imparatorluğu oklu. Cünkü elinde dar uzanır.. benzer bazı kanunlarla, bililti7am bakarsınız ki, bu toplantıdan birçok cek bnşka blr rovsiye göremiyorum. 
~1 - Karı.ıaf. Hindistan müstemlekesi ve diğer Mısır. her sevden önce bir zirut <Denmı 7 nci :ıayfada) a~ala.r ÇÜID14, birçok gencin nL. TEYZE 

'~~~======~----~==~-=============================================================================~==================== 
Posıaı.nın edebi romanı: 38 Nikah memurunun kalın ve zor- inarunz. Bu yapılan hayırh meraııi- - Hala burada mısınız? Kızını- nin, kocasının yanında kalmağ• 

la kısılan aesi odanın aültutunu ihlal min haatamıza tifa getireceğine, o- zı, alıp götürmek için ne bekliyor- hakkı olduğunu söylemenin hiç biı 
etti: nun birkaç gün sonra nekahat ha- sunuz~ Yoksa nikah oldu diye onun fayda vermiyeceğini ıınlam:iltı. Kal· 

A~~lo 
Oynonmazl 

• ~~~ Nt~kleden: Muazu:z. Talı•!n Bttrlıand 
\~ b~llJiılar Selimin başını a- dı~ anlaşılıyordu. Derhal onu ça
) ~tın ır sanlt gibi dolamıJ, ğırdılar. Sahid sıfatile içeriye giren 
~ ~i;'• ftulaklannı ve alnının bü- doktor aenç kızın elinden tutup kal
~~ J)arçilsını örtmüıtfi. Bu ko&- dırdı. $imdi odada nişanlılann an
"ıı.. \ii.;\il san k nitında yaralman yü- nelerinden maa da ni kah memuru, 
~~~~t ~ü" dudnklan büsbütün Hulki ve doktor vardı. 
\: t~.?2:leri hşlannın kavai al- Nesrinin ilk gördüğü lcimae, Ha-
~ \, uhnü,ıü. Bu gözler, maa- 1ide hanım oldu. Zavallı aDa iki gÜD 

~'tiPalı idi. içinde :ibtiyaılamı1 gibiydi. Fakat 
~)"ı~ hvaoça yaklaştı. kaıyola- bu dakikada onı.ın hareketsiz vücu
~ ~flt ll diz çöktü ve elini büyük dünden, bemheyaz yüzünden, ate' 
~~~~. ~le Selimin elinin üzerine saçan gözlerinden yalnız bir kin ve 

~"hrı •ata. n~anlı.stnın yakla,tı- hiddet alevi fıtkırmakta olduğu her
""b..• •rnı,tı. Bu tatlı temaala keün aözüne çarpıy•rdu. Bu Uc:li
~L.nnı açtı. aayıf bir sesle: Tacı meDedemem"ti. Kanun oiluaa 

1 dedi ve ~k lMr hak B.ndan ınaada. ö-

- Müsaade ederseniz hemen line gitdiğini göreceğimize eminim. burada. oğlumun yanında kalma- bi ümidııizlikle doldu, göz ya§larını 
başlıyalım. Doktor merasirnin ic.a- Bu -<izleri söylerken ı;ıözleıinl sına müsaade edeceğimi mi aanıyor- silerek merdh•en\erden indi. 
bil olduğu kadar kıııa olınasını iste· Halide Ilanıma dikmi~ti. Ona, ni- sunuz~ Hayır efendim hayır, onun 1f 
diği için fazla söz aöyliyecek deği- Uhın oğluna şifa getireceğini, ma- yeri burası değildir. çabuk evinize 
liın. Selim bey, Nesrin hanımı kendi neviyatını kuvvetlendirerek onu avdet edin. 
arzunuzia zevceliğe kabul ediyor kurtaracağını anlatm'l~a çalışıyor, Zavallı Neuin kocasının yanında 
musunuz? · onun kin ve intikamla dolan kalbi- kalabileceğini zannetmişti. Bu ze -

Yaralının ıztırabla ineelen aeai ni vumu~tmak istiyordu. hirli sözler birdenbire bütün ümid-
cevab verdi: Tam o dakikada. guya doktorun lerini mahvetti. gözleri yaşla dol -

- Evet. sözlerini tekzib etmek içinmiş gı"hi. du. 
- $imdi size aoiuyorum Nesrin hasta hafif bir baygınlık g~çiTdi. Ni- Hulki Halide hanımın söyledik -

hanım: Selim beyle evlenmeğe razı Hhı bekledi~i müddetçe ve mera- lerini işitmişti, Nesnne yakln•tı. eli-
ohıvor musunuz~ sim esnasında ümidin fevkinde bir ni tuttu: 

Gene kız heyecanla titriyerek: metanet ve tahammül göstermişti _ Geliniz Nesrin. her teyden 
- E..-et .•. dedi. amma sonradan, vazifesini ya pm ı~ evvel Selimin :iz:ilmemem. h"Y~ _ 
- Allahtan ~z.i m~'ud etmesi- olduğuna kani olunca bhdenbire a- canlanmaması lazım. Burndn kalır _ 

ni dilerim. Intallah Selim hey ya- aabı gev~di. 
k samz kayınvalidenizle aranızda da-

kında iadei n.fiyet eder. Doktor hemen onun yanına o'-
Nikah memunı gittikten sonıa muş, nabz.mı eline almışh. imi bir müca :lele oJa,.ak ve hasta 

kimse bir ~y söylemedi. Ortalığa - Bir Ş("'l değil. ufak bir bnyşnn- bunu anlıyacak. )'ann gt>nc gelir o
derin, matemli bir aükiit çökmii,tü. lık. ht>men geçer. siz dısanya çıkın. nu göriirsünü:ı:. Haydi karde§im 
Bu mütkül vaziyeti kurtaran lfet'e Halide hAnım bunu fırsat bilmiş- gidelim. Burada durmaktan 
doktor oldu. Nearini kolundan tu- •i. Mediha lıanımla kızının arkasın-

ı. .-•· .. VJch '.• _,,ıl- ; -~ ıerdir • .... ,l o• Zı • 

- Hanımefendinin emri var • 
mıf, hanımefendinin emri vannı~ ..• 
Bıı emirler benim için deiHldir, ben 
Nesrin hanımı ~örece~m. Hastane
de mi? Zarnn yok. beklerim. Vıık -
tim var. Hayır bana Selim beyin na 
ıııl olduğunu söylemeğP. Hizum yok, 
b er şeyi biliyorum \e bunun için 
geldim. Biıaz sonra Meziyet hanım 
da gelecek. Burada bulu~ağa ka · 
mr verdik. Onu da içeriye alırııın. 
Sana tekrar ediyorum ki ~tldığın e-
mirler bizim için değildir. 

Bu sözleri Sacide Ncsrinin hiz -
metçisine söylüyordu. Bir hafta -
danberi hiç bir ahbabı eve sokrna • 
mak, kim x~lirae: 

Ç\?u 
~etinin Y Ye la'll e 111tnıa[t • .F:ıe birçok 

~bU~~~~~~~~~~~~-----~~~~---~~~~~~~~~~~ 



6 Sqfa SON POSTA 

Pancara 10 para 
zam yapıldı, köylü 

sevinç içinde 
İzmit ( Husast)) - Bu eette b: -

rnitte pancar mabaulü çok beYdı:et
hdir. V e iyi bir teki&ckı istiMal ediı
mt§tir. Buna rağmen teker titketi 
pancann kilosunu 40 radaı1 mö
bayaa etın4ti. Halbuki E.ak.qehir ve 
havalisi parı.cn.rlan SO paradan he -
sab görmüpür. Bu v ziyetf oazan 
dıldı:atc alan Valimiz Z. TdreJi, 
nuiatahailin urannı ınuır:ib olan bu 
~lı.:li hükGmete arzetm~ ve Kocaeli 
.,.,.lüsünün pane1Uları D da SO pa

Ndan alınınlUt muaô ve ınuvafılt 
).)rülmü,tür. Şimd.. pancarealar bu 
tO para farkı alac- lar<flt". 

Şehrimiz avcılok ve atıalık klübii 
w eni bir idare hey" eti seçerek rus -
tlğe gür~i ve aveı Seyfi Cenabı ge
t$rmi~tir. Mınt k mız için çok mü -
him olan bu spor şube · daha fa
al bir hale getiıilmd!e gayret edil
mektedir. Klübiin çi7diği PT~• 
nazaran avetlığın av kıın\llluna, avr
cılık usul ve an'ıınesine uygun ola -

ndaköy r 
a iye e geçti 

Bir ahiyenin 14 köyüne birer boğa, halis 
kan arab ah v rildi, köy hastaianna ve 

sıtmalılanıra doktorlar temin edildi 

rak tatbik edilmesi ve v htlyvam - •• • .. • 

Bileciğin 7 büyük 
ihtiyacını 

önlemeliyiz 
Bileeittea bir okuyucumuz ya.. 

a,yor: Bllecft Tiirkiyenin tam 
teşkilAtlı vllA.yet.lerinden biridir, 
fakat buna ~ bu büyük vi
llyetin birQok DOksanlan bir 
türlfl gideıilmemi§tlr. Bu nok -
aanlan aırasile bUdiriyorum: 

ı - Memlekette ~ tane dot. 
tor oldulu halde bir te ecza -
hanesi vardır ve burada ahval 
icabı ol1ıcnt, her ilAcı bulmak 
mtimk(lıı detildir. Halk mecbu • 
ren Ulçlannı Bursadan getirti
yor. 

2 - Bı'leeik.&e bir tek dlş heki
m! }'Oktur. Mümıid havalarda. 
haftada bir defa Adapazanndan 
bir hekim gelir ve bastA!anı. ba • 
br. ~en hekim t.se sadece dlt 
~kiyor. teda'Vl yapamıyor. Çün. 
tü illetleri Adapazarmdadır. 

JpPomn himaYMi için icah edetı ted- A)'d.mdan ıuzel bir aol"ÜDÜf 
birierin alınması, mıntaltarun domuz Aydın (HuMJd) - Bölaeııin hel' !.;ılan sulnma kanalfat'ına köprü yap 
mücadelesine iıı,tirak ~~ek bu mu tara.fındn köy birlikleri kunılmuı ve tumait karorfa.ttınnıttır. 

a- Memlekette bir tek saatQi, 
bfr tek yorgancı J'Qktur. ManHa
turacı ise bir ve tubafiyeci Ise iki 
tanedtr. zır hııvvanırtm itlafma çalı~ılmaa faaliJete ıec;mittir. Aa-e kıtlık hediye huırlıiı 

ve VilAyet Av Komisyonunun da - Şimdilik tecrübe mabiyetiocle bir- Vilayetimiün her tarafıncin kah- ~ - Burada haftada bir defa 
pazar turulur ve fakir ve mah
dud gelirli halk yiyecett ııeY'i bu.. 
radan alır. ~r günler sıkıntı. 
lı geçer. Biz memurlar bu yflz.. 
den QOk böytik zorluk iÇindeyiz. 

ha verimli lhr ı,._ıe in ğı itk olanda likler bir mıntaka olarak lcunalınak- raman askerlerimize kıtlık hediyeler 
~dmdttedir. taGır. Elde edaccek ve baDoluna - t~rüüne devam olunmak.tadır. Bu 

Bütün hımlıudM daha mühim o- euk ihtiyacolara göre birtilderin aaya- yurd i§inde bütün parti ve Halkevi 
brak klüb, gençliRin atıCllıkle ün!l- sı arttıniB'"..akbr. Dlama nahiyeai teokilitı Kmlay vubeleriyle çnhJ -
,.•et pevdn etmeei Vf' 'biJha son k6y birliği n~enin '4 k.öyüno mutadrrlar. 
zamanlarda vatlln mii~ttfnasındalri montafon cinsi birer boğa 'Ye birlik Sulta.nhiaar Cocuk Esirgeme Ku
ehemmiyeti daha m anlaMinn atı - Darnma da, h.li!lkaft bir anb tayı ve J"Umu, köyün merkezi bir yerinde 
cıltğın ve !iUth 'kultamnarnn taam - iki İspanyol cinsi e~ aygm satm çocuk bahçe!i yapmı' ve bunya 

6 - ~ikte bir tek ~fttçti 
me1'Caddur. Sütü Ufi gelmedi#! 
iıı;in ihtiyaca göre detJ, tt.wn • 
di mevıcuduna g8J'e süt C'Altıt.tt. 
Ha.stanız ve ooeu~ olsa bile. 

mümü için ~h;,. içinde bir de tış alınını ır. 4 1 O linılık çocuk oyımeağı 
po~nu te • • cih~ti dfisünülmekte- Koçarlı nahiye birli~ bir doktot' ahnnuttır. 
elir. Bu Sfayeye Vftnlabilme.k için tayin ederek 850 huta mu ~ne et- Nün:ttmte olac:nk bir köy 
kfüb eimdiden faaliyete ge<;~ ve tirmiş, bunlardntı 7.ıO eıtmahya ki- Umurlu köyü ilkokul himaye heyMi 
fılı:rini vil"vet makıtmına bildirm~ nin verilmi tir. her gün yinni yoksul çocuğa mun
v~ .. Beden '\~iy:si G el ~tör- Aydın merkez birliği bankada tazam m:ak yemek vennektedir. Bu 
lüğü.nden gondenl~ı. et~~. m9lze - 2100 yüz lira biriktinniştir. Bu para yemekleri .ura He her gün bir ev hn-
mesı bu Rençlere Vf'nlm~tir. ile köylülerin tarla yolları üzerinde . zıtbyarak kuruma teberrü ediyor. 

6 - Bilecak orta okulu şehir. 
den ·r buçut ltllometrP. mesa • 
fededir. Talebe ya#murda, ça. _ 
murda ve oo#tıkta bu yolu bin 
bir nhnıetle katetmektedtr. 

7 - Memlekette iyi su yoktur. 
Avcılar 'bundım memnur. kahmo-

lar ve sık sık a~ yapmak üzere tat
bik mevkiine g«mi!!lerdir. 

Valimiz f::vıı. Tekeli ve Tiimen 
komutanı Tüm~eneral F.krem Tür • 
ker, Avcılılc Klübtinün bu mesaisin
den çok memnun kalmt'jlnr ve ken
dilerine h .. :- tiirlii yardım ve mua • 
~ göstenni,lerdrr. Bıı büyOk -
tl»:a da ~en.;lerin eviderinl tttır -
mıştır. 

Bavmd1r Hq1kevi 
çahşmaları 

Cenub ormanlarmda 
istihsal vaz'yeti 

~ 

Adanada hayvan 
hastahklarmın önU ahnd1 

Adana (Husus!) - Ado.na Orman Adana Hususi) - Veteriner mU -
çeVir~e müdü.rl~ vilfıyete bır rapor durluğü viltı.ye te verdigi bir raporla 
vererek Bırinclteşıin 940 ayı sarfında Camusuu, Hıdırlı Kayışlı, Büyük ve 
keşif yapılan ve satışına müsaade Küçük Çıkiırun, Aptio~lu, Ziynmed, 
edilon kömür ve odun miktarını bil- Kadıköy ve Kuranşa köylerinde hay
dirznjştir. 1'&.nat aro.sında zuhflr eden barbon 

Bu rapordan aldığımız r karnlara hnstalıtuun söndürülmü§ oldu~undan 
gör43 mrineiteş.rin ayı zarfında tam ta evvelce konulmuş olan kordonun 
rife ile 8608 kental ve onda bit tarıte kaldırılırıMı muvafık görffimU~t.ür. 
ne de zat! ihtiyaçlar için 1306 kental Rtlama tutulmuş 24 at ve tısrat 

Bayındırdan ~yor: olıriat üzere 9916 kenta.l odunun keşfi Mallein tatbikatı suretile muayene _ 
. Ulusal ekonomık hafta.sı• BAHte - yap~ır. Aynen serbest satl.f Için den geçtrUerek tedavi edUm' tir 

Yinde lı:nlnbalık bir halk kiitle.!ınin + 1347 tental kömür, 417 kental odun. iŞ • 

t\r~&le kuUulanmı.ştır. tam tarife ile 5953 ltental kömür, 5151 keşfl yapıhnl§ ve satürnalarma mtisl -
Istiklfll m.af1ından sonra Hnlkcvi ken~l odun, onda bır tari!e ile de ade edilm~tir. 

reieı Enver Dündar •Acitımıa "le yerli ~ kental odun olmak üzere 73001 İkinciteşrin 940 ayı varidatı 6289 
ma lar. hakkında bir konfenı..ns 1'er- kental kömür ve 37531 Iten W odun un lira 29 kur\LŞ olarak tesbit edUrni~tir. 
ııı müteakiben BatvekilLmiz.ın tad • ••••••••••••• .. ······-·········· ...................... ._.. ................... - •••••••••••• _ ........ _._ 

yodaki nutıı:~:;::r;r:;:· ( Tokat yerli mallar haftas1 ) 
Evltnizin giiıel san'atlar şubeıl!li bir 

res.m ve fotoğrnf sergisi aç.m1.4 ve da
vetlilere bu müna.<ıcbetle bir çay ve
rumi;Ştir. Resim sergisine yetmişe ya
kın eserle yedi amatör IştirAk et.ıni.}. 
tır. Hıı.lkevi sergisinde bir'ineilik kaza.. 
niln Erol Başarın eserlerı btr taedir 
uvandırmıştır. 

Asl<erlerinıize hediye 
A.ııkerlerim ize yilnlü giyecek temini 

ıÇı"\ Kızılayla mtlstereken hnrekP' 
geçen evimizin 80.5Yal yıırdtm fUbCb 

şmdıve kadar beş yüz llravı nıüteca

v b r para totplamı.ştır. Evimiz kn... 
na.lı ile ayrıca aynı teberrl\atta mU
h :n mıktarı bulınuştutr. Bayındırın 

mak.sadı toplanacak para nı- askerle.. 
rımoze ayrıca bin pamnklu ~d.ye et... 
mektedır. Halkın alikası ~aranı I}Ük
rtındır. 

Tokat <Huswıl ) - Şehrimirde tasarruf ve yerli mallar haftaaı çok gfulel 
bir şekilde geçmiştir. Resim valimiz İzzettin Çakpan illeokul ti.lebelerl 
aruında gO&t.emıektedlr. 

Son Pnal~:~nın rncıcera romanı: 69 yüzüne bakıyorlardı. Politı: 

cı H" ıç Pi~ yok Jri bu itd pek 
ht'i mü~edeleri olanlar, lı&d:iııeye 
yakından şahid olanlar vaıdır. Am
ma hepsi bot yere eıkılmamak, p
hidlikle uğrapnamnk için izlerini 
belli etmiyeceklerdir. 

aOiur şey değil . . • Bir m ro da
lriftnde silah atılıyor, bir adam yanı 
s, .. •ındaid ka dm tn fından katledi
liyor. Sonra bu lt til kadın herkesin 
ıtt ndan el.ini lcohmu llytu8k 
ıta'I'U~yor. 

Naldedeo: 8ehç.t Safa 
olanlar işitcbtlirler. Biraz ötedekile
rin ioitmca kolay değilait . Çünkü 
uabalanrı patutısı manidir. M~la 
ben, hiçbir l!CY işitmedim doğrusu ..• 

Bütün bu düşünceleri deıleyip 
toparlıyarak bir netice çıkarmaya 
çahfllken ~trafına toplananları yar· 
dı ve şefin odasına doğru yürüdü. 

O sarada :r.aten cesedi, çağırılan 

bir eıhht arnbıı ile polis komsierliği
ne götürüyorlardı. 

-Bu zatı ne yap cağız) Gitmelı:: 
istiyor ..• 

Dedi. Kısa boylu, f&pkasız zat 
hala dövünüyordu: 

- Canrm efendim, benim bu it
k ne alfıkam var) Bırakın do iProe 
gideyim. Valiahi pı.tron :kıyametle
ri koparır. Acele gidip gel, demişti. 
Halbuk.i .•. 

Bundan sanra işine ve şahsına 
dair tafsilat vCTmeye başladı. Adı 
Nikola Plumro imiJ. Cinrda bir eo
zaned~ eczacı çıraklığı ediyormu~. 

Labreche son derece sert ..-e kat't 
bir lisanla: 

Pıttronun beklesin!.. 
- Evet amma .. . 
- Peki, gel benimle bahyım. 

Size sorulacak bnzı suallerim var. 

Mevcud su yüzde 18 ldreçlidir. 
İyt su, ancak hali vakti yerinde 
olanlar taratından Eskişehirden 
da~amı.larıa getlrtilmek:tıed.ll". 

HulAs ' "Ca bir vilAyette o ka • 
dar ook şey yoktur k~ var olnn. 
lann sayı.~. e~er mQbalAinya 
hamledilınese, parmakla gös _ 
termek mümkftn olabilir, denile. 
bülr. 

nazarı dikkati. 

Gumuşhacıköyunde bir 
artaba meselesi 

Gec;enleı-de Gümlişhacık;_jyde al
fabelerin fa.hit bi,. fiatlR yed~ı bu
çuğa. sahtdığrnı, bu suretle halkm 
kültür kaynağında delıi ihtikAr ya • 
pıldığıru yazmıttık. 

Bu yazuuu alabıdarlarm dileka
tini çelcm.iş. ıahkihtını mucib ol -
muo. fakat btze ya7•l~tn bir tav:z:ih -
de böyle bir lıadiııenin mevcud ol -
madığı bildirilmişti. Halbolri ye~
de yaptığınıı:ı: araştırnu. neticesin -
de nnlaşılmıııtır Id, hadise mevcud
dur. ldarehnnemiz-: gönder:len bir 
zabıttan tınla~ıldığm<\ göre Gümüş· 
hacıl:öy KemahJaşa okulu birinci sı
nıftan 109 Nezihe 1zgin, 163 Ok -
tay Mete ve 335 Nadir Köycü al -
lahelerini yedi~·r buçuk kuruştan 
almıslardır. P.u ta!eb~ler kitabiarı 

aldılelan y~ri d,., turih f'tmelı:tedir

ler. İdarebanemiı:de mahfuz tuttu -
ğumuz bu zabıtname, ihtiknrın ya -
pılmı§ olduğunu vuıhan göatt.Tnıek

tedir. 

rinde ve mevlcünde olanlar pek bi
rinci movkide seyahati jfÖze ala
mazlar. İtte bu mülahazalar Lah
reche de kua boylu zab gözden 
lı;aybetmemel: lazım olduğu kanu
tini uyandırdı ve derhal Plumroyu 
yaıun alarak btr tabiye atladı. En 
yakıD polis merkezine hareket etti
ler. O ba mesafeyi otomobikle 
katedinceye kadar polia müfettişi 
§Üpneli bulduğu phsı büyük bir 
dikkatle p hapsine aldı. 

Son derece sade gilriinen \e 
mevkii ilc. meslr-;:a~ gori.iai:şü ara
sındaki müıwuebet Lnlıir bulunnn 
adam ... 

Yavaş yavaş, !.Mı adamcağızın vü 
7.Ü derin bir yeise inkilib etti ve git
gide bir ainir huhramna tutulmuş gi
bi titrerneğe baırladı. 

Labrecbe dt"t'hal batını çevirdi n 
omuzlamu kaldırd:. 

c Bununla beraber. r k.Abbalık 
arasmda handan ko :y da bir ter 
yoktur. Herkes h patırtıaile ve 
çan hevlile bir tarnfa atıhr. Silabın 

l..abreche de Telakat etmek niye
tinde idi. Araboya doiru gide-rken 
aricad n bir ses: 

- Hey, mfifettiş. •• 

O snada Lahreche'in alelma bu 
lı::adar acele eden bu adamın katilin 
kendisi olması i.htimali gelmişti. O
lamaz) 

Vagondan o kadar telhlı. acele 
lle çık1sı, müfetti~n aynğına baea· 

Bu zavaflı adam, böyle bır cina
yeti i liyocek bynetle görünmüyor
du. Kendi kendine: 

Yan dönünee sevimli bir ut T m adammı buldu1:. Bahis 
m môayö 1 ..nbredıe Ic i 

Birmcikinuıı zJ 

•• •• uyu a 
(~taııılı 2 ncl sayfada) ı dcceklerdir. Varsın etsinler .. b~ 

ramn yennden knnıldamadığına bence hiçbir ehemmiyeti yoktııft 
ınanırlardı. Ahalinin büyük bir kıs· hatta bu gibilerin kanaatlerini bl' 
mı,. bu_ dünynnm yassılığıruı kanaat dalaca bulurum ... » diyecek kıJ* 
~~~lerdj •• fakat he~eııin birleş- ahlaki metanetini gösterdi 
tiği. nokta, dunynnın kamatın m~ Ve bir devir yaratan bu }dusfıı 
kezı old~~ ve diğer bütün ecramın bte bu mukaddeme ile bütün d~ 
da ~u <!ü?>:nnm e~fında döndüğü yaya sunuldu. Sakın eaerin detnr 
keyfiyetı idı. Bunu inkAr edenler, kapı§tldığına ve iami etrafında ~ 
~nlan . c:efı~e gönderilmeye yük bir al&ka topladağına h~kıne!' 
layık dı~lerdi. meyiniz. Ne münuebet).. BUW' 
• Kopemik vatandaşlan kadar ııy- ahali değil böyle alay mevzuu ot-' 

nı kuvvetle cehenneme inanırdı. Fa- bir kitabı okwnaya eline bile ll!ııı'" 
ka~ ~ir ~~n gözlerini Ye dimağı- ya tenezzül etmedi ve KoperniJdı! 
nı ıstiladeli bir tekilde kullandı diye ölümünden nice seneler geçtik~ 
aforoz edilmesini aldı alamıyOTdu. sonra da kilisenin aforozundan kıl"' * tulemadı. 

Bildiiiiniz gı"bi bazı Yananlılıır, Alim, matbu esrine nntul kıı""' 
mesela Fisagor gıôilerı gÜnCJİn sabit mu,tu) 
o~?u~,!"l ve anın da etrafında Kopemik hasta idi. Hiçbir zaın" 
donduğünii aanmıtlardı. Kopemik büyük bir alim olduğuna inanınıı~ 
bu telakfdyi f~ldrlerine pek uygun bulunan büyük rlyaz.iyeci için ,..$et" 
buldu. Meseleyı kurcabdı ve gitgide nin ba~~tlışını görmek, ahır ömriiıtd0 
ar:r.ın ?öndüğüne akL yatar gibi ol- tadacağı zevk ve hazların en biirf' 
du. Bır tnknn hesa'blnıdan sonra ğünü teşkil edecelı:ti. 
~areket nazariyesinin doğruluğuna Bütün hayaltnca durmadan çalır' 
ınandı. Tecrübelere girişti. Fakat mı~. okumu$, tefekkür alemleriııd' 
elde ettiği neticeleri ilan etmedi. Bu- yaoanu§b. Artık bir ayağı çukurcf.' 
na da iki sebeb vardı: idi. Yana yana dibine gelmi~ bit 

1 - J-!alclı old~ğuna tamamile ~umu andınyordu. Son günlerittd; 
kanaat getirememi~. bıle en yakın dostlanna uğraıt' 

2 - En mühimml. Ineilden kor- büyük meseleleri f~ıldamakUı.n r!' 
kuyordu. ri kalmıyan Kopernik için lcitııb_~ 
. O zamani~~ herkes bi~ivoTdu ki basılı görebilmek istiyalı::ı en biitv: 
ıl~h Yelu:ıa, ıtun~e dur dıye emTet- heyecanı , bu da kendisini 1', 
mış ve gfineş te duruvenni~. t ğa dü§Ül'ecek. en şiddet 
Fakat. KopeTnik esasında Ineili bir li bir nöbeti doğurdu. KoPe~ 
fen krtabı olarait kabul etmiyordu. nilc yattığı yerde kitabını beld~ 
Bu Jcitnb ilıtiva evledi~ bir tl'lkım durdu. Ne ölüm ne de kitnhı bi' 
dint intıba. ve :ihtisaelnn, gaibden türlü gelmek bil~ivodardı. Yıı~ 
mülhem olan fikirleri teceJli ettiren dakilere [kitabın tab'1 bitiyor d ... 
bir eser, ahlak kaidelerini 'bi11Cırlan- miL Eserimi muhaHalı: ~öreGt"r; 
d ıran 'b": abide idi. !<opemikin, bit değil mi) .. 1 diye soruyordu. itf' 
Tannya ~ancı olduğu lcad r bu ki- +.:.~i.' gibi eriyip biten Kope~ı fJ1I 
ta~a .da .mıanı vardı. Boyunlanm ııonmtyen y~glne ~ ümidi ldı. ~ 
müthış b.ır tanMUbun boyundunığ~ da çok siinnedi. Nerede ise ruh11 

na t~lim etmit olan, Incilin -?Yle- teslim edeeekti. Jı 
d!kler.ind~ m~da hemangi. ~ a- • Nihayet ~itabın brr nüııbast ıı.;t{l' 
kidemn, bılginin meveuatyehnı ka- ıle l:endmne ulaıptırıldı ve bu 
bul etmiyen, dolayıs.ile bu kitaba hayatiyederini lı::aybetmi$ olan "or 
hiç toz ~on~nnayan ahali ile bo- rine tutusturuldu. Kopemikin e~ 
hsmak memıyen Kopemik riyazı artı\: gözlerinin Sl'ÖremediiH bu t4' 
delillelerle nazariyesini genişletti. nnam eaeri ok~dılaT .•• Çol:: ~ll" 
te\:emmül .etti~di, .ve müaveddelerini m~en de Kopemik bir ba~" -'ii( 
odasının b.ır ko,esıne sakladı ... San- mm ma h olm u~. ehrdiyete c"'';ı 
ki bütün bunları yapan ke-ndisi de- tii. Ihrahim ~ 
ğı1m~ gıôi, ilmi c;nlupnıılarrnı bir ta· 
rafa bırakarak, hastalannı tedaviye, 
kilise vazifelerini ifaya ve.. düşün
rneğe koyuldu. 

* Kopernik şöhret budalası değildi. 
O daha ziyade hakikati bilmektt<n, 
bu hakikati öğrendiği, bulabilrHii 
vaicitte bir ba~a hemcinsine 1\nlat
maktan ba~ka bir gaye gütmüyor
du. Binaenaleyh, Wittenbergde Lut
her üniversitesi :r:iyaziye profesörle
rinden ve ha~katen ilim a$1kı 
Georges Joachim gelip te kendiaile 
ilmi münakaoalara gi~nce, Kopm
nik keeiflerini ortaya çıkardı ve e
serini ona gösterdi. Fakat her ne
dense Luther. çok olı:umu~ olma ı
na rağmen Kopemikin bu aLid"at.
leTini beğenmedi. ve büyÜk riyaz.i
veciyi budalalık, delilik ile itharn 
etti. Madalyanın bir de terıı tarafı 
yard1. J oachim hiç te oefi Luther 
ıibi diqünmüyordu . Bilakiıı Koper
nik nazariyesini bütün imanile ka
bul ediyordu. Üstelik bır adnn da
ha atarek.. üstadının «Semavi cisim
)erin inkıltibn isimli ve bir ömre 
malolan eserinin mutlak surette 
tabedilmesi ttırannda bulundu. Ko
pemik razı oldu. H kikat a~kt, bil
gin ihtiyarlamaya yüz tutmuş. tııh
hati de bozu1m~u. Artık din bü
yüklerinin kendisine bir fennlıkta 
pulunmaianna imkan kalmamıotı. 
Zira neredeyse ölümün kucağına a
tılacakb. Fakat buna rağnıen hiçbir 
oeyi oluruna bıralanıyan Kopernik, 
eserinin başında devrin (papa) sına 
hitaben yazdağı gayet mahviyetltar 
ve özür dileyici bi.r mukaddemede 
bir yandan ... ~ tevara nümuneleri 
verirken, biT yandan da, arivaziye 
:Iminin kara cahili olan bazı kimse
ler, ihtimal 1c.i bu eSerimi tenkid e -

beraber ... Hele hir bakalım ... 
Merkezin ıaalonunda maktul biı 

muanuı üJtÜnc uzatılmı.ştı. 
Bu adA.n, otuz het Yatlarında 

kadar, küçük lı::ara gözlü biı teydi. 
Çehresi bir.u bayaiı, fakat mükem
mel trai olmut. ilk görüşte diiiği 
göze çarpan bir mahlük ••• 

Orta boylu Ye oldukça aürbliz. 
kuvvetli ••• 

I...Acivord, beyaz çizgili, bir elbi
ee. aç.k renkli hu Rabardin, her 1 -
kisi de yenice.. 

İpek gömlei(i. mavi ipek kravatı, 
san iııkarpmleıi oldtılı:ça zarif bir a
dam olduğunu gösteriyordu. HattA 
elinde ~ldivenl~ri bile vardı. 

Komi!lerle munini, mnktolün bu 
görun\i~ünü tesbit etb'kten sonra, 
ceblerini araı:tırdıl p . Bir cüzdan, 
bir mendil, bir çakı, bir kibritlik, 
anahtarlar ve oıltı frnnkla 75 santim 
ufak pııra bulundu. 

Cüzdanındıı iki boıı zarf ve knrt
,izitler vardı. Mnktıılün hüviyeti 
anlal}llıyordu: Vr~gram Avf'nusundn 
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hakkında da şunlan düşünebll1~)r 
Şeker ve kurban bayramlart~1 ıı.Y 

saltmak fikri fena aeğildir. ~ 
katen üç, dört, beş ve hatta b oet 
da daha ziyade ııürebilecek ft~ııı. 
uzundur ve lüzumsuzdur. 11 ~ 
bunları gene resmi dairelerde .. !et" 
umumi müesseseler ve te~ehb11~tır: 
de ne ~r-kle soknnıak sokıılını. ~ ~J 
l~ketin köy kütlesinin an'att<" ı:rıJf" 
deği~tirer:~eyn. Köylü, iş zııf11 11 tıf' 
da haftanlıll y~di gününü de ·'"f t1~ 
rak geçirdiği halde, bavfl'rT' ~~il 
mutad gÜnlerinde çalışnııırıı" 111 ' 

vazgeçecek değildir. Demek bf di 
raftan yapacağımız tasarf\1 ~1 1 

memleketin iktısadi iş saati bıı 0~r 
rrrından. gene $ehirlere, devlet ,a
rf"lerine ve umumi müesseselt-re ... r 

Ic 
r" ,., 

hasır kalacakhr. Burndıı efa A 11b" 
za gene ayni mesele çıkar: ~,Jl' 
dini bayramlan birer ~üne in~' ~~· 
ğim:ri zaman. bu sur~tle sent" r # 
7anacağımız beş günü millet IJe' 
fayda h ku Ilanabilecek m iyi :ı:? ,.eti • 
bu suale kendimce şu cevabı Jıtt1JI 
yorum: E'i:er memurlar, viedıtn ~J 
ç.alışacaklarsa 365 de beıı. ·t-ıırı' 

yüzde takrib~n bir bueuktıın 0c1' 
olan bu fazlalığı elbet telafi e~~~
ler. Böyle değil de, bu be" •t:~t 
kendilerini dostlann nh~a ' (. 
gönneleri ruhile geçirecekle~e. ı,il 
yııpacığımız ısiahat nihayet 'r 
psikolojik bir fayda verecekti~ f." 

Dönüp dolaşıp ayni noktııl' cl.' 
livonız : Asılısiaha muhtnc oJ'j,n1c11 
«calışmanm ruhu~> dur. Bu rıı ~pıt 
edilmedikçe gün bakımıttdan 1: ı.U' 
üstünde yapılacak. ta!lflrruf.:.[J.r 
vük bir favda v~recek de~ 1 

frank bulundu. · çı~,. 
ÖlüDÜn dlerinden eldive:ıı. c~r, 

ı . . d b' bileti .i• 
rı ı~Jca ıçın en ır metro '" .. , 
tü. Maktulün bindiği metro)" b',. 
bilet. Hem:n Lebrt"che yeıddtt" 
leti aldı ,.e Pigal :neydanııt 

1 

lındığını anladı. • rııGiil 1 

Bundan eoor müfet~· lııtılf. 
veffanıo elleriDi tetkike kof' 01ıt11tf' 
tu. Geniş, kemikli ve itintı ı ~cııl~ , 
yan bu ellerin tırnakları b~!rill~ 
ru hrmalayacakmaş gibi 111 

mi~ti. ·V 
Labreche lı:omisere: t eJı 
- Bir Vikont ic;in harre JJ 

cek şey değnt e~ d 
Dedi. Hıılhuk.i kon1iset . P, ~ıv 

bu fikirde değildi. V )nı~ ~ır • ~ 
nnzan dikk tini eelbetmışti· Jt 

- Pırlanuı.ya benziyor• ( 
mi) .,erot ~ 

Labreche birdenbi•e plu et1 "1 
dındaki ı:atı hntırlndı. He!"erel: J.l 
yandaki bir odRy'l celbt"t.tıf t c,l)1 Y 

kı ··--' . d" Hu"'vıvr J' ra gozoeo geçır ı. . · tıı=' 

nüfus t~zkeresi he-r.,.· yo 
Müfettiş mUphedtltını 
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As~e~ Namık Kemal için ilk ihtilal iktı~:!!_ .. t~~~i~~~, 
!a:~fı ~nei sayfada) no zaman ve nasıl yapılm.lştt' ~>!~J~bkı~~~~~~ş::~a!:n!:~ 

~z0~~r~ga:;.;kBi:!~:a;:ı~ 1 M:!un":~id:!,:ri~Jl:;d~t~iıs~ı~~~~tı: 
~ttan ve Almanyayı klJTVet.li kitaf eden sanayi, gene Avn:pah 

Dün bütün yurd Namık 
Kemali heyecanla andı 

'-t ordudan, uçak ve dananmadan ~h ı lnf'J •rlaıla\ ya kadar çeş1d, ~ ftS&iti natllyeyi ~ayeıdarbrın elindf"dir. 
\etrıcı ettirdikten sonra 21 yıl yan gel. Meşrut.&yeti idareyi llln c;ttırmete hft- görünce, belediye reillnin biraz ev - Mısuda petroJ ve pamuk tasfiye 
~ hattA Ameritaya olan harb borç.. tümdan mecbur eden ittihad n Te- vdlı:i tavsiyesinin bl.r attatma maba- fabriltaJan meveU<Idur. Bu kategori 
~ Fr&Ma gibi ödemiyerelt, tesll.. rakki riie&NUe bu maksad utruna dile aöylenmi4 olmadıtım anlamışlar fabrikaların hpsi de Süveyt kanalı 
hata ~e harb hazı'rııklarına yapaca~ı hayatına kıymet vermelı:sizln fiı1en ve böyle derme, çatma ve.saiUn ih.za- boyunca kurulmuş bulunmaktadır. 
ııı...raoarı hit.se ve tonfora tahsis mücadele ve hlmıe~te bulunduklarını n için kimbilir ne kadar biiyük Mısırdaki irili ufaklı fabrikalann 
~ balila Avrupada n dunyada ~rendiklerl hamiyeUi baz;ı. vatandaş.. met Te külfete katıandıRını da düşil.. mevcudu 125 i bulmaktadır. 
lıit daha barb oımıyaeak imiş gibi dO- lara mftnener Türk genç~inin min- nerelı: yüreklerinde bir sızı bl1e bl- Mısının en büyük oehri, hiikCımet 
~ zalt.m e ana vatan ta- net 'V'e tükran hislerini bildirmek için sıl etmişlerdi. Bu vesaite binerek BO- merkezi "llan Kahlredir. Kahnenin 
ta le :ını a dul 

14 
v da naznra yıı.km İttihad ve Terakki Cemiyetinin mer- layir yoluna düşen gençler, yolun iki nüfu~ 1 ,307,(\00 dir. Mmrrn ikin -

bt t av~'vort.e lar;~~işti. Bunun iÇan tezi umumisinin makanı bulunan Se- tarafına dizilen halkın arasından ge. ei büyük şehri lskenderiy~ilir. ls -
1Q3g ~m~·· eb b nl~dığı zaman onun lAni.k şchrine eemiyete müntesib genç_ çiyordu, bu gençlik alaymm Namık kenderiye, dünyanın en büyük tica -
ııll'ltun~ ~eri a:rı e dolnyuıile bin ler.den mürekkeb bir heyet gönderil- Kemalin kabrini ziyarete gıtnıekte ol- ret ~hirlerinden biri olup nüfusu 
bit çe id asilAh v~ u avk ihtiyacı meydn- mesi karar altına alınm14tı. du~unu öğrenmiş olan bu vatandaş- 682.000 dir. İskr.nderiye art: za -

<Ba.ttanl• 1 inel ayfada) 
dönümünde burada toı;landık, bu 
büyük ve manalı toplantıyı Üniver
site adına şeref duyarak aı;ıyorum, 
bu meraaime iştirak etmek lutfunda 
bulunan torunu~, gelinini. evlad
lannı memleket adına aeHimlıyo -
rum.» 

Hayatı hadise halkalarından v6-
eude gelmit bir zincirdir • ..Yurdunwı 
feci manzarası karşısında bir Kemal 
bağırdı: 

Yatanıu bainna düfiJJan davadı 
hançerini: 

Yok imiı kurtaracak bahtı kara 
ma d erini. 

Bu srrada salonda bir -:ılkı~ tufanı 
kopmuş ve gençler Namık Kt-malin 
merasirnde bulunan ailesi efradını 
dakikalarea alkış)amışlardır. 

Ona gene bir Kemal eevab verdi: 
Vatanın bağrına diifman dayaam 

hançerini, 
Buhmur laırtarftcak bahb kara 

ma d erini. 

Ila çı:rn stı ç 10 Temmuz 1324 tarihinde Sadra - lar. avazeleri yettiği kadar b:ı~ırıyor manda, lngili:!: Akdeniz fito:nınnn, 
t ış • . . mal 1- zam S:ıld pa4anın teşkil ettiği ilk meş- ve gençleri alkışliyordu:- Yaşasın va Akdenizin şarkında en büyük bir 

Rektö-r sözüne devam edere!<: 
- Namık Kema)i bu Üniver ite 

çatısı altında anışımız ilk defa de -
ğildir. Onu birçok defalar burada 
andık. Ancak bugünkü anılı~ın bir 
mahiyeti vnrdır. 

Biz kemalden kemale ko§an ta
rihimizle hakiki kemale ereeegız, 
buna inanıyoruz ve daha büyük ke
matler bekliyoruz. Bu anda vurdu
muz ve milletimiz için duyduğu -
muz bu emsalsiz heyecanı tahlil e -
derse4c onun iı;inde büyüklerimizin 
inkar edilmez twrlerini görürüz. 

~ ngiltered~ti fa.brikalnr iyı d c; k rutiyet kabine8inde Bahriye Nazırı o- tan, yaşasın hürriyet yaşasın Namık üssüdür. Mı'!ırın bütün ithnl~t ve ih 
tll~biliyor iseler de az zaman ak ç~ lan Arif Hikmet Paşa, cemiyetın bu Kemal... ' mcatı lskenderi.ve üzerinden yapı -
" h ~e bı1hassa uçak yapaba:ee . j kanı.nnı tnhsinle karşılıyaı·nk o 2a. - * lJT. Narrıh Kemnl T"urk milletinin ye

tiştirdi~ büyüklerden biridir. Bir 
asrrdanberi edebiyat hareketlerinin 
başında\1 yeni eereyana hiiviyf'tini 
ve iııtiltametini veren kaiem sahibi ol 
makla büyük, btrniyet ıışkını telicin 
eden büyük insan olmakla büyük -
tün demiştir. 

atı"et;•- d..Aildil~r in ... nter~nın elın- . ._ . . 1 
~e k ·ı.c "& • • &" 1 bı1 _ mankı ıdaret Mahsusa gemilerının t·n Büyük edibin hafidlf'rinden Nurnan ııkl"nderiyed~n mııada M.ınrın tet anada gibi Avrupadan ~~e e. i)'"ıeelerinden biri olan cMannaraıı va- Menemencloitlu gençlik kafilesinin i- be1Ti ba.,.Jı mü~•ahkem mevkileri 
~ .... uçak tnarruzlarına t.am r emnı-d' purnnu, müretteb:ıt, 'kömür ve bütün çinde idi Bolaylre muvasalatta da Süvevıı, Port - Said ve Memı - Mat ..... h · ı bl domınyon mcvcu · • 
oı•hıı..~ıZ 0 an r ktil k" f" levazımıle cemiyetın emrine tahsls hevete ütihak için kara tarikil e İstan- rufı'dur. Me~a - MRtruh, bu defa 

""t>u halde burada va e a 1 1 ı· f ·ı·_. · f 1 t d kl llıikt · rl.kııları etmiş ı. buldan ayrılmış olan merhum Namılı: ngr ızıenn tR van ara vur u an 
,, arıarda sillh ve uçalı: fa~. ı Gidecek te.şekktir heyetine iştirak Keınalin dijter hafidi Munffak'l btıl- darbeye bir i!tinnd noktası vnzifem 
b~ınnmı~ı. Bu sebeble İng, ıerenin etmek i.stiyen nzan n kayıdı'annı tut. dular, böylece bir 11Ave.!ile gençlik ~örmftffijr. fnciliz. ordulan burada 
~n ümidleri Amerikanın yapaca!J m:ık ve bunların esnayı .seyabatte 1- aıavı yetmiş yediye bali~ oldu. GarJ hazrrlanırrak Sidi Barrani taınruzu -
11 ltnlarda idi. Gerçe Amerıbda aşe ve ibatelerine çalışmak i~in bir Sille)'lDan Pa~a türbesinde Namık nu vapmı~lardrr. 
~lk ~e silAh fnbrlkal~~ı nrdı. Fakat Jdare grupu seçmek maksadile cemi. Kemalin kabri etrafında .!af, saf ın- Bu son hıırbe Iradar Mısırın or -
Gıcı1tııt Amerika kendını de harb teh- yet bfiytlk bir toplantı yapm14tı; bu ralanmış boyunlan bükük g~üsle. dusu 50.000 di. Mısır ordusunun 
dtı 1 altında gördU{:ü için, zaten mah- toplantı esnasında herhangi gen~ler- ri ~emine' mütemayıı yetmiş ~~ genç terkibine bi:- motörlü fnka, iiç pı -
~~ Ollln, imal!l.tının en az yarlSlnıl den birisi ortaya bir söz at.tı: vatan lhıkı Hürrivet mett~nu ola~ yade fulta~ıı -ve hir Sudan kolordu-
U di ihtıyaçlarına hasrediyordn.. _ G~liboludan geçmek fırs:ıtı eli- büyük edi~ kalbt ·fatihalannı okur _ su dahildir. Bundan ma:ıda bu sı -

ı:.,}ler ıttifatı Bırle,ık Amerıka~, mıze duşmüşken kalemlle, eserlerile larten bu gençlerin içinde hitabeler. ralarda Mısınn 55 tayyateai, bir de 
~"ilterenin yanında ftilen hnrbe gır- vatandıışlarına ilk hürriyet aşısını de bulunanlar da ohnuştu. kücük bir vardırncı OTduııu mev • 
~tten men için alı:tedllınlşti .. Çünkü zerkeden Namık Kemal merhum un ı Kahraman Mehmed Nuri Pehmi cuddu. Deniz kuvvetleri de, iiç bu
bt e~ıır~ Almanya aleyh.in? fiilen har- B_<Jlaytrdeti ~~brini. zlynret etmernek Fnad Fazlı, Şukrfi Kaya. E:yt~mcı Sa~ vuör, birkac torpido V«" ııahil mu -
hıııe~tdı~l takdirde bu ı~tifa~ mucl - biz gençler ıçın bır kadirnaşinaslık, l~hattin ve Muhittin Parstnn müte _ halau motorbotundım ihııretti. 
tita "'• Japonyanın da Bırleş.k ~e - hatA hürriyete kavuşmamızm bir htir sekkil bir zfımre nutuk irnd etmek için Mı"'ır, meşnıt bir kratJıktır. Devlet 
~~~ !~ harb açma.!ı lAzım gelıyordtı. met.sizl~i .ııayılmaz .. mı .. ? bir Mktava tecemmü etmişti. Hangi. .. dsi hnldır. Eunda ı baııka biri ayan 

..ı)a.sı tertıbln bu suretle Birl~lt~ - di~f"ri m•b'usan olnıRk üzt-r .. iki ~etik . :fıilen Bu tek:lirın mahlyetı dü,ünüldii mfı? si daha evvel söyliyecek.? temi meclici vardır. Ayan ml'clisi _ ~"- a.yı Alma.nya aleyhıne ı Hata veya sevabı millft.haza edildi Nihayet Fuad Fnzlı müessir bir tn-
~l gırnıelı:ten men le;~ yapıld tı 1 mi? Yol killfetı mütaleadan geçirildl vır ve Ifade ilc tereddüdti izale etti.Me nin a7.a-a t 4 7. me b "u san meclisinin 
tıi;~.r_dı; fakat onu, abyrulr zambir;,~cta mi? Hayır! Hiçbiris1 olmadı. orada ~er onun da bir knprisi vannı~ bü - anı!1 264 kişidir. 
~ haı.çbre ile daha sıkı il ütiınel toplanmış olan gençlerin k:ılblcrinden yfiı; k edibin '·nbrinde Ilk hltabede bu- Mı!!ınn en kuvvetli partisi Vdd 
~ t e hnzırlanmnk hususund:ı aza. d ~ 1 b" d b" ı .. PRrtisidir. 

bır hızla faaliyete sevkedece~i de ~ ge en ır uy.gu, ır anı gay - lunm:ık şerefinin merhumun l-.afid - Daha bu harb baıılamadım bir 
~ ı rmıünkasemde hep.sınin birden a~ lerinden Numan veya Muvaffaktan 
~t tabıı idi. Bununla beraber, Bir- lanndan fU etim1eyi bafırarak çı _ birine verilmesini L<ıtermi~ me.c;ele or- hayli zaman önce, lngiliz - Fransız 
~ Aınerikanın, bir an evvel harbe karmışt.ı.. . tadan kalktı büyük ed"bl~ kuçiik ho.- bloku ile ftalyıı arasınd'l: Akdeniz 
~. tlanrnak ihtiyacile İng:ıt.ereye ı · ' hakimiyeti yüzündl!n tiddetli bir 
~ 'eyler verememesi her ne kadar ne- Haydil Namık Kemnlin kabri - ~ıd; ~uma n zorla hitnbet mevkiine çı.. mücadele ee~ryan etmekte idi. lta1-
~ lltıt i<:abından tse de görüyoruz ··• ar ı. ya, bilhassa, Süveyf kannlı üzerinde 
Iii 6tler ·ıur k B" 1 "k A~erikayı İn Zindanda yntan bir mahkfim, g1l _ Bu gençlik alııyında en kilçUk yaş.. Ingiltere ve Fransanın haiz olduğu 
~reye 

1 

a. ı ır eşı. Bl 1 lt Am;_ neş ve semayı görmeA-e, uzun müddet ta bulunan ve ceddinin kabrini ilk Zı'ya ayni tuı1dım istiyordu. 
~Ya ~e Ingilte:~yıt dr C:i b ü ı yatak esiri kalmış bir hasta, bir ali!, ret edenler arasında bulundu~nu dfi- halyanın Habe•istan i"'"'alinden 
~ ılevıo ndnr yn :ış ır 1

1 il' •ft ng .ı zinde bir vücud ve bayata kavu.cıma-1 şünerek hulki olan müfrit tahas:;üsil.. 1 .. 1 ...... 
,ltbiı:ıı eAmt halkının :o{indu . nhg ""'b.rcnlıu ğa ithrat h!cranına uıtrnm~ blr 1şık nün Işkencesini çekt~ini yelrna - sonra ngiltere ile talya arasında-
~t erikanm Ae ı ar • o a. • eli" kO Ok d ki mücadele ve ger,:tinlik büsbütün 
~~Lbenı~ml.ş ve ingiltereye bedava dildadesUc Visale nailiycte ne derece. z~~a b '.eden ç Numan, c!_- arttı. ltalya, gere-k Akdenizcie, ge -
b~~ ve uçak verme~i bıle düşünmıye lere kadar müştak ve teşne ise: dının kabrınde şaşırıp knlacak, n& .... - rekse Mısırda. Süveyş kanalında ve 
'~t.ır. - Haydil Namık Kemalin makberi - nı aça~ıvacak, kuvvei ~ntıknsı tas~e Kızıldenizd,. Ingiltere için ciddi bir 
~4ırıer · ne. diye bağıran gençlik de ayni bun. cek ·· dıye, endl.şc eden er ve hiç bir tehlike t~ki1 etmeğe ba .. ladı. lngil-

llar ikanın Ingil~reye, yükse~ lar dereee&nde, hür fiklrli biiyük e - hazırlı~ı olmadı~ı. fikrinde bir mev- tere daha o zaman bunun farkına 
~k veyahud ~erıka sularındaki dibin kabrini Ei}'aret için kuvvetli blr zu ta.snrl:ımadığı lçin s<lyliyecek bir vnrdığı için. Lavalin t«"msil ettiği 
~e ada üslcrı k~nlan:ası muk&- arzu ve ~)'at Izhar etmişti söz bulamıyacak. herkese karşı mah. Fransanın ~tiddetli muhalefetine rağ 
~d <ılsa da, uçak, sıH'ıb, ham İttifa cub kalacak. diye üzffienler vardı. 1 
~ e, torpldobot vesaire vermesi, kla doğan. ~yle kuvvetli bir Fakat küçük Numan, büyük ceddine men. Milletler C«"mivetinden, talva 
~111-trenin Almanya tarafından ya- ~rzuya kal'Şl, teklıfin reye konmama- l~yık olan bir haf"ıd old~nu blr an- aleyhinde z~eri tedbir karan aldı. 
~ bft:rüıı: hazırlıklı hava hficum - ve Ardnın toplanmama...q .ıJib~ bazı da gösterl.verdi. Gerçi, mfitemadl ih- Denilebilir ki ltalyanın Hnbeşlsta -
~ ve istil~ tehdidierine karşı dur- merasimin yapılmaması cemıyetın ni- til!içlar geçirdi,.i cörülfiyordu Fnkat nı imali. buıı:ünkü harbin bııt~lıea aa
btı hUsusunda en büyük Ilmillerden zamnamesi maklazasma aytırı bu - zemin ve zam;na uygun ve· ma ol ilci d,.C!-ilse biJ,., h n-halde srıiklerin -
'ltt0lın~ştur. Bu yardımlar bllhassn lundoğu bil~ nazım dikkate alınmı. makla beraber öyle veclz bir hıtaOO: dM1 biridir. Bn tarihten itibaren ftal
~l ltt,fakının attinden sonra kuv- yarak Sel(ınıkten evvel Gellboluya de bulundu lı:i diniiyen gençler hay_ va. Habeşi,tl!lnı basamak yaparak 
bıı ı. l'e kesit olmıya başla.,ıklan için 1 ve oradan Namık Kemalin medtun ret ve fahr ·ç·nde kaldı daha büvük t'!mellen~ eritmek için 
lı!. ·•titaL. İn b k bulund$ Bola:virdek· O · Sül ı 1 

• dd. k • h l ki · • • V ·"~ ~ gilterenin har sev ve ~ . • • azı ey. Bunu mtiteakıb genç nutukçular ei ı as erı azır ı ara gnırtı. e 
~. e zarar delil faydP. vermjş - :':rf~ıl~~rbesıne gidilmesi derhal hltabet mcvküne geçtiler. Hepsi de daha o zamandan itibaren ( 1936) 
~la ~ · hemen, hemen ayni mevzu dnhflinde Libyada büyük bir ordu tahşld et -
~~it ftçler ittifakının ingiltereye Al~~şı mekteb talebesinden ve mü- merhum büyfıt edibin ntana müteııl- rneğe başladı. Bu ordu, ltnlyamn ;, 
ı.~ fayda yalnız bu de~ildir. Bu ~bak;.c;ı bunların hısım ve akraba - lik ulvt mefkfue ve tabassüs:ıtını an. leride Mısıra kar~ı yapacağı haıe -
~~aYni zamanda do~u Asya lle sından müteşekkU ye~ altı kişilik 1 }attılar hürriyet fikrini vattındaşlaı. Ic etin son kııvveti ola.caktı. Nitekim 
~~· Okyano.sunda, evvclkine na - bir gençlik alayı bir akşam üzeri Mar. ra ya~n manzum ve mensur ynzıln- ltalya.nlann bu defa Sit:li Barranide 

. Çok daha sıkı ve sarih, bl.r mara vaputile İ.!tnnbul llmanmdan nndan sitnyişle bahsettiler ve eserle. bozguna uğnvan ordulan, bundım 
lt~ ertkan iş birliğine ciddi bir ayrıldı, ertesı sabah erkenden Geli- rinden hürriyet qkı teb:ırüz eden dört - beş sene önce tensik ve tl•ş-
~ ~ l'e l!aik olm~ ve, her ne l:adar bolu limanında bulunuyordu. seçme pnrçalannı ezberden okudnlar. kil olunmu"tu. 
~)\ ltltı~deki İngillz üslerinin Ame. Donatıl~ 'Vapurun l:ntanlannda En son hltabede bulunan Muh\ttln Ingiltere. hnlyan tehlikesini his -
~· b Ciralamnaıarına mukabil olsa demirlem~ old~unu gören Gelibolu Baha Pars da merhum, blr hürriyet settim icin t 936 ytlında Mısır la yap-
~ardaki İngiliz Dominyon, halkı deniz kenarında gümrük önün- §.şıltı iken hürriyetten zerre miktan tı2ı bir ittifak neticemn.rle, Mısınn 
'~ı elı::e l'e il8leri Amerıkannı bı- deki meydanlıb toplanmıştı. Htlrri _ nasib almadı~ını, ast."bdndın zulmüne bütün belli bn .. lı Rtratejik noktaları
~ altına tonarak Japon tehdi - yet ü§.n edildl~i bavndislnden müte _ uğ'ramış vatandaşıann en ba,şında sa.. nın müdaFaacını kendhıi deruhdf! et
~~.;;/llrt.arılmıştır. Bu suretle İn- vellid sevinçten ba.,ka henüz blr 4ey yılacak bir mevkide bulunduğu halde ti. Sirndi 1n~ilt,.,re o zamnn ittihaz 
ı \~ ~· uzat do~uda Japonyadan görmem~ ve bOyilk ~ehirlerde oldu~u yaşamak talihsizlijtine u~ramı, oldu- ettiği bu mRkuP tedbirlerin faydaln
~~r 1lsu kalmadılı için, mahza gibi ınuazzam .sevinç alayları, se"Ylnç ~unu ve 'bütün ömrünü menfalarda nn1 gönne\tedir. 
~lt~a ~tlınaşat mmamıe voktı!e ntlmayişleri tertlb edemediklerinden geçirerek vücudünü yıprattı~ını ve Ha!an Ali [diz 
~eti 1 Bırnıa yolunu, mukavelenın l.st.1>daddan halAsiarını doya81yıı kut. bu men fa hayatlannda çekti!i ıztı- . . 
'ı~~ biter bitmez, yeniden açmak lulıyarak !evinç duygul:ınnı lft.yıkile rab, mihnet ve ııefalet nihayet elli ld\r ııeneyı ahiAtın zlhinlerınde tarsin 
ı.lllııed~~emmiyetli bir tqebbilsten tatmin edemem!§ bu vatand:ışlar, <!0- beş yaşında hayatının bitama erme. etmek meramile Recaizade Ekrem 
.::'ti!tt ·~ini görürüz. natılmVJ bu vapuru sanki, Hürriyet sine sebeb oldu~nu anlattı. HOrrl _ mcrhumun yazdı~: 
~ "e te, Jnahza i1çler ;ttıratının ttmsalinin bir cüz imiş gibi selamlı - yete htl.sran olnrak terki dünya etti - aııa.nı edeb matem etse seza 
~~littntenıin ettiği İngiliz-Amerikan yor, alkışlıyor ve böyle bir Zı)'aretı flni bir misalle teşbih Için de ölümlle K" rdi mihri Kemaie :rıeval 
~llcllll:· den istifade etti~i için uzak fahrü sürurla karşıladıklarını belirt. o günkQ hürriyete mazhari:;etlmiZin ' e _ k kal dedi· 
~'ı;ı ta1 blı::ara, deniz ve hava kuvvet- mek için de: - Yaşasın vatan, yaşa- bir vasıı mukayesesini yapıırak Namık Tele.hhüfle arar en em · 
~~-~e, babusa Mrikaya .sın bftrrlyet. Avazelerini semaya yük- Kemali, evlAdını görmesi kısmetinde Sureti hatif dl:riga Kemal 
~ l' nı da bulrn\lftnr. İ§te, Avu'>- seltiyorlardL olmıyan bir nvallı anaya benzetti - Manmmei sengi mezanndaki (Diri-

ı ~ltı e b!eni Zellnda fırtalan bı~- Bir müddet geçince retakatinde be. A-lni ilAve etti. ga Kemal) terkibi, eıx:ed hesabile 
~~~n.ı Riln Mısırda ha~ etmM lediye reisi oldu~u halde mutasarrıf Bolaytrde Namık Kemalln kabrin - tam 1306 rakamını gooterır tl bu Na. 
. Ntın an Lı"byadn tak.b etmek va pura geldi. cemiyetin merkezinden den aynlırken kim, kimin yüzüne mık Kemalin vefatı sencsidir. Bu ta.. 
~'tillere 1

• bı~l~uşlardır. . ahnış oldukları bir telgraftan, Namık bakmış olSa bir eseri hfiııün cörürdO. rih hhlen llsanrmızda arabt sene de.. 
~de ttinın ışıne yarayan il:ınei hfı- Kemalin knbrlni z.'yarct maksadile bir Fakat hiQ kimse, dl~erinin ağlamı., ol. difiıniz senei kameriye olup senebaşı 
l) tecav~h~fz İtalyanın Yunnnfs- gençlik heyetının geleeefini haber al- duğunu sezlnlemezdi. Hariçten bun - dn Muha.rrcmin iptidasıdır. O zama.. 
~ a. ~\ltı tü olmu~ur. FılvnkJ, e~er mışlnr ... Belediye reisi, Bolayire kndar ları gören bir kimseye ise bunlardan nın gençleri de 1325 tarihi arahisinde 
~~e.-; an~ana taarruz ~e tecn. götürüp getirecek vesaitin yoksuzlu hiç birinin ~lamiUDlf oldutunu söy - merbnmun kabrini Zı'yaret etmiş bu-

) ıı...ıt;u:a~di tab!idir ki tlındiki ~ndan bahsederek, limanı ve çıım: lemfş olsalardı, onu mihnkün de!D lunduklarınn nazaran vefatından on 
~~tt tere ~arbı ~mıyaeat ve cak lbir iskelesi büe olmıyan, Bolayır kandıramazlardı. İşte böyle bir hü - dokuz sene sonra kabrl. ilk defa ola. 
tıt~n k Oırid ve. ~erek dl}er sahillerine ynkl~ıldıfı takdirde va _ ztin içinde kalbler ezik, suratlar asıt rak ziyaret edilmiştir. Dt!mek ki: 
~ ~(!en~erin~en. ısti~ade yolile purun kayıklarile karaya çıkmak ko. vapurun bulunduğu Gelibolu fstitamc Merhnmun elli bir sene süren hayatı 
t l1e nı~ e Şimdı b&i2 olduğu lay ve mümkün olnctığuu Ileri süre tıne do~ yol katooiliyordu. Bu za. müddetmce çektiği hürriyet asareti 

\>'tın b~i! vaziyeti bulamıyrı- rek bövle bir tavsiyede bulundu. Fa: m_an zarfında iltün bu gençlik alayı, cisminden ruhuna da intikal etmiŞ 
evzua devam ede - kat bütün gençler hiç tercddüd gös- hurriyete kıymet vermiş ve !akat ve on dokuz sene de rubu, esarete iş. 

termeden: hürriyete ka~aınamış ve istibdadın tirak etmiş. Çiinkü geçen bn on do. 

Rektör Namık Kemalin femgati-
m. kendi iırt~)e ikbal yolunu 1tapa
dığmı .c>ylemi~ ve Namık Kemrılin 
fıatrrası önünde hünnetle eğilerek 
sözlerini bitirmisrir. 

Mütealdben profesör Halide E
dib Adnan kfirsü.ye J!elerek (Namık 
Kemal Insan) mevzulu bi .. konusma 
yapmı' ve şunlan söylemi tir: 

- Bu merasim için benim de 
Narmit Kemal hakkmda söz söyle
memi bana aneale iki gt1n evvel 
sövlediJer. Bunu büyük bir teref te
lii:ı&i ettim. Fnkat dü.qjndüm, çok 
dü~düm. Nihayet karanm lU ol
du: 

Namık Kemali en büyük devlet 
müeuesesinden, en basit insana ka
dar sevdiren ve onun arnmızdan hiç 
aynlmamasına arr.il olan vasınann
dan bir1taçını size hatırlatmak iste
dim. 

Namık Kemal şeref miraslamnız
dan en feTeflisidir. Bunu nereye 
gitseniz, Anadolunun eo ilcra kö -
şesinde görürsünü7. Namık Kemal 
ebediyen bizimdiT. Bizj temsil eden 
adıımdrr.» 

Hatib bundan ııonrn eski bir ha
lım nakletmi~ ve sözlerine df'vamla: 

cı- Dün ve bugün Namık Ke -
malin tek tek cepheleri için bir kıs
mı dedi ki ~iri eskimiı;tir, olabilir, 
diğer bir kısmı, Namık Kemalin 
yazdığı tarihler bugünkü tarih usu
lüne muvafık değildir, dediler, ola
bilir. Namık Kemalin üzerinden ilim 
ve edebiyat hil'atini alanlar bile c;ı
nlçıplak insan KemalJe karıııla~ın
ea başlannı t•ğdiler »demiştir. 

Halide Edib Adnan bundan son
ra Namılt Kemalin Hürriyet kaside
sinden bazı mısralar alarak bunlan 
çok kuvvetJi bir şekilde tahlil et -
mio ve ~nlan söylemiştir: 

- Bu kuvvette bir şiire tetkik et
tiğim bütün düny'!l edebiyatında yal
nız bir ln~liz edibinin v~zjfe .;irin
de rastladım. o 

Halide Edib müteakiben Kema -
lin Vatan mefhumunu tahlil ede -
rek: 

«- Namık Kemalin telakki ,.tti
ği' vatan bugUn sizin te1iikH ettiği
niz manada bir vatan de2ildir. O 
Kabede sivahlara hürünmü.,. bir ka
dındır. Fakat muhakkak ki vatan 
gene avni vatandır. Vatan <-ollrafi 
bir tabir değildir. Vııtanı için ölen 
her adam, vatan topra~nda e]),., tu
tulmaz bir kıymet buldultlan için ö
lür. 

Mehmedcik dini bir uğrunR ölü
yorum der. Hepimiz dini bir uR'ru
na öliiyoruz. Çünkü içimizdeki iti -
kad dini bir uğuruna ölen Meh -
medciğin itı"kadıdır. 

Hatib bundaın aonra sözlerini 
f()yle bitirmiştir: 

- Diyorum ki Kemal ölmemit
tir. Bunun en büyük iabatı sizlerai -
niz, gençlersiniz. Bilerek söy]Üyo -
nrm ki ~irlerini belki tamamile o -
kurmıyonıunuz. Fakat gözlerinizde 
görüyorum: Kemal ic;iniz.de ya$Jyor, 
ve ya~dıkça emin olunU2 ki mmet 
olanlk daima hür ve mUatakiJ vqı
yacağız.» 

Profesör Hillide Edibi mütealcıb 
EdebiYat Fakültesi doçentlerinden 
Ali Nihad Tarlan lcürs\Jye gl'l:mi, ve 
Namık Kemıtlin biT ıtiirini okudu\ -
tan sonra ~nlan söylemi~ir: 

- O efsane~ bir peL1tandrr !d 
meAcilresine ciğerlerini yedirirken 
zevk -ve net' emnden aarlıo, olur. E
vett O yaradıh~ ha7.inesi içinde öv)e 
bir eevherdir ki nkıl onun aırnndn'ki 
kudretleri ihatadan ncizdir. Bu kud
retleri onun yalnız maddi haynb ve 
cismaniyeti, yalnız fıtri ve :ruhi var
lığı He ölçülemez. Asırlar geçtikçe 
daha büyük bir inkipf arzeder, 

- Biz, yayan olarak da Bolnyire esiri olarak dünyny:ı terke~ Na - kuz sene zarfında büyfit edibln rubu
kadar gider gelirlz. Nidalarilc, bcledi- mık Kemalin hatırıwnı anarak rihin- nu takdis ve taziz için mezarı ba§lna 
ye reisi tarafından serdedUen tekllfi lerini meşgul ediyorlardı. gitmek defil, hattA uzaklardan eeh-

O ltıymet cemiyetin idrak.ile, te
'Umülile büyür, namütenahi büyür. 

Evetl.. O kendi dediği gibi l§lk-
reddediverdiler. * ona blr fatiha bile göndermek, lan parlak ve bK ir\lnettir, dai-

edibin ~ dilDVIldan - idanııll. aavıtHt natıa'l';l ...... uM'··-v;a;Y. tilc -v-;~ -;;mrn=b:ıZı k; e,.tf'dır 
.Ye la'll aırn,.[t e bırroJe ı r, . 

lnsımlığmıızı kurtaran ve kurta
racak olan i~e bu heyecandır. Ba 
heyeeanrmızı bir kere daha taze1o -
rnek için buraıra toplandık.ı. 

Ali Nihad Tarlan Kemalin vataa 
meflnrmunu anlattıktan sonra bil -
hassa Harb okulunun büyük kapı• 
na altın yazı ile yazı)mıya Jiivık olu 
§U bendin bir misline dünya «"debi -
yatında ender tesadüf edilebilece -
ğin; ııöylemictir: 

Y are nitandır tenine erlerin, 
M~ ise :on rütbesidir askerin, 
Alh da bir, üstü de birdir yerin, 
All yiğitler vatan iındadrna. 
HahÖ müteakiben Kemalin di • 

vanmı anlattıktan sonra sözlerifte 
nihı~yet venni~tir: 

Bundan !lonra doçent Ziyaettia 
Fahri Fındıkoğlu Kemalin fikirlerim, 
hufcukt mefhumlannı. prof~ör Alı
med Harndi Tanpmar havnhnı ve 
san'atın1 ço\: güzel bir ~ekilde an -
latmı~lardır. 

Hitabelerden tıonn talebeler ta
rafından Namıle Kemalin eserlerin
den seçme parçalar okunmuş ve me
rasime nihayet verilmi tir. 

Konferan"' salonundaki merasim
den &ODTtl Onivemte erkfmı ve ta
lebeler İnkılab mÜzt':'!inde Namık 
Kemalin yüzü11cii doğum yılı müna
sebt!tile tertib edilen serginin nçılı~ 
töreon;nn,. 'hulunmıı<ıtuT. 

Güzel San'atlar Akndcmi!İndc 
Güzel San'atlar Akademisinde 

saat ll de yapıinn toplantıda şair 
Necib Fazı} Kısakürek tarafından 
Namık Kemalin tıan'at eserleri hak
kmdn bir konferans verilmiş. aynea 
eserlerinden parçalar okunmuııtur. 

Okullarda yapılan mf!nlsim 
Dün Maarif Vekilliğinin emTi ü

zerine her derecedeki tcahsil mües
seslerinde büyük şairin 1 00 ünc.-ii 
doğum yıldönümü münasebetile. 
toplantılar vıapılmış, alakadar öğ -
retmenler tarafından konferanslar 
verilmiştir. Öğretme-nler Namık Kt>
malin hayatı, eserleri ve vatansever
liğini ve her seyden üstün olarak va
tf\n idealine bağinnmanın insana ne 
büyük kudretler Vl"tdiğini, milli ta
rihimizin bu vatanseverlerin eseri 
bulunduğunu talebeye izah etmişler
dir. Aynea ö~rc-tmenler v~ talebe
ler taranndan Namık Kemalin §iir
lerinden. nesirlerinden parçalar o • 
kunmu!!tur. 

Halkevlerindeki merasim 
Dün gece bütün Halkevlerinde 

büyü)( fCÜrimizin 1 00 üncü doğum 
yılı münasebetile toplantılar yapıl
mı~, Kemaün hayatı, eserleri, vatan
aeverliği fıakkında konferanslar ve
rilmiş, tiyatrolar oynanmıştır. 

Eminönü Halkevinde saat 20,30 
da yapılan to-plantıya 1stiklii1 mar -
şile başlanmı~. Namık Kcmalin ha
yat ve eserleri hakkındaki konfe -
ranıılanndan sonra (Akif Bey) pi • 
yesinden bir meclis oynnnmı~. Ev 
orkestrası ,iirlerinden bestelenmit 
parçalar çalmı~hr. 

Yurdcla 
Ankara 21 (A.A.) Büyük 

vatanperver .,Ür Namık Kemalin do 
ğumunun 100 üncü yıldönümü olan 
bugün, bütün yurd içinde yer Ytlf 
bütün Halkevlerinde ve halk odl\ -
lannda başta Üniversite olmak ü -
zere bütün ınekteblerde toplantılar 
yapılarak h•ttrası anılmışhr. HeT 
cıNf halkın iştirak etmi~ bulunduk
lan bu toplantılarda söz alan ha -
tibler tarafından Namık Kemnlin 
hayfttı, 1ahsiyeti, eserleri etrafında 
konferansfar ve:ı1mi, ve gençler ta
rafından şiirlerinden parçalar o -
kunrnu~ ve eserleri ternail edilmiş • 
tir. 

Ankara radyos:ı da bu akşamki 
emisyonunda büyük vatanperver 
için bir saat ayırmış bulunmakta idi. 

>GÖZ DOKTORU 
Nuri Fe h mi Ayberk 

Haydarpaşa Nümune hastanesi 
töz mtlteııassısı 

İat&Dbal Belediye kaqw. Saat 
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Askeri tetkikler 
(Bqtara.fı 2 nci sa:rfada) aunun layikile harb elmediiine, lıar-

teyi hemen aÇ'Ik denecek kadar aÖ)'• betmek iltemediğıne atla hni de • 
luyor ve Fransanın Ldaresini elleri - ğilim. E'a' itibarile bu yolda eıd • 
ne lmıg o!an kimselere, rneb'usla- di telakki olumibilecek ne bi'!' iddib 
ra ve iiya:ı azasına, Fran6JZ kara, ve ne de bir delil yoktur. Fran!'tıZ -
hu va ve deniz kuvvetlerinin nok • lar, türlü siyasi ve içtimai mezheb 
sanhklıırında;ı, harb hazırlıklarının ve akide propagandalımnın t~irile, 
doiudaki komşu devletlere nazaıan ne kadar manen ve maddeten da -
noksan ve ged olmalarındaı dolayı ğılmıg olura.ı olsunlar, harb tt!hlike
F ranaaya gelnıeai melhuz olan teh • ai kar ıaındıı df!rhal toplanıp lmle -
tikeleri açıkça gösteriyordu. temİyece.ıı: kadar cebin olmarlı~·ldrı 

Fr nsayı valtile irşad ve ikaz et- gibi ruha~ da düomÜ4 değildirler. 
mok iaLyen ve yapılacak teyleri Frans:ının ml\zısi ve Fransız an'ııne
toyleyon ve :yazan yalnız \V ey~ and ai buna, kuvvetli bir ml\ ni teşkil c -
9lmamı~u:-. Şimdiki hur Fransızla - der. Bu aebehle Franaayı yıkan tey 
rın baııkanı c.lup Londrada bulunan onun ka ."\ ve hava ordularının aü • 
general de Gaull~ de, Fransanın bay ve erlerinin, harbetmemesi de
bilhassa askeri hazırlıklarının nok - .ğildir; bil iki.ı bu ordulatın valc:tile 
nhğından. lıarb uçağı ve z.nhlı tamam ve layıklı surette tetkil, tes

laarb vıı.sı!ıt.l•uı dhetile olan yoksul- lih ve ıech~z olunmamalarıdrr. 
luğunıı ve bu yüzden gelebilecek Eğer Fransa ve Jnııi here. 1 O J\1-
tehlikelet~ vaktile dikkati çeken - man zırhlı ve birç-:.k mot5rlr.e ve 

Ankara borsaat --··--21/12/1~40 aÇılif - tapan~ flaUan 

ÇEKLER 
Açılıt n tapan14 

Londra ı Bte.rlin 5.'24 
New.Yor~ 100 Dolar 132.20 
Cenene 100 İn'iç. Pr. 29.6875 
Atina 100 Drahn\1 0.9975 
Bof7a ıoo Leva 1.6225 
Mad.rid ıoo Peçeta 12.9375 
Budapette ıoo PengQ 28.5325 
Bükret ıoo Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar 3.115 
Yokohama ıoo Yen 31.1375 
Stokholm 100 1sveo Fr. 31.005 

f.sham '"' tabvı'lit 
Ereani 
Sıya..c;..Erzurum 6 
Sıl'M-Erzurum t 
Al tm 

ı9.75 
19.13 
ı us 
22,60 

lerden ve hatti bu hususta rnüca • hafıf tümenlerinf'. kareı. hic olrrazsa 1 1 
dele dahi edenlerden biridir. ayni miktar ve tarzlarcia bir tetlı:i - R A D Y O 

Bu sureti~ Fransanın maruz bu - l&tla çıkm•t olaydılar, ~liphe yC"It ki ._ ___________ __. 
lunduiu muhataraları, aözle ve ya - Fransa bu kadat çabuk mal:Iüb nl • 
sile anlatmain ucra,mı~ kimseler rnazdı. belki de muzaffer olurdu. 
~oktur. Fakat ~erek bunların hami· Filvaki Fran~ 1937 de, krtık 
yotli ihtnlarının ve gerek Fransız tehlihri ~örerek, han•kett- Jf'lmit 
•enel kurmayının V87.ifeten yaptığı Ve mvc:fs kar•, hava Ve dtniz ltuv• 

PAZAR Z2.U.1Ht 
~.00 Saat ayan, t.os AJans h11ber -

ıerı. t.1S Marfiar ve harıf uarçalar 
(pt) ıU5 • ıo.OO BT tadını. 

tekliflenin amelı tam bir fayda ver- vetlerınin arttınlması ve tf'tlı:ilitlan. 
emesi r' ransanın ne nübsauzlu - dmi ma n it;in epey parnlıtr tnhaia et· 12.30 saat 11an. 12.33 MızrabU &az-

dan ve ne de parasızlığından 1- mişti. F.ıl:at maalesef, vatilf'den Hn· lardan peıırev ve aaz semaileri, 12.50 
ri gelmiyordu mesf'le, sadeec ce haktım bahsedilen bir memt~ht- A,Jana baberlerl, ı3.05 Tek ve m~te
nınllz meb'usan meclisi ekaeriye - te bu derece munzzam ve muğlalc relt tarltılar 13.25 _ 14.30 Radyo la. 

.dnln milli tet<"ı olmıyan nti militn - bir i~in tez:gllh1anarak vUrUmefe vco k .. _· •. 
rbt lıavusmda lAyıktı bir kabul gC'r- femere vermei(e bn•lam 11 ta~iati • lon or O.Swa.a.. 
eme~hdcn ve hu suretle icab e - e uzun sürecelr:tl. Nitekim öyle oJ - ıa.OO Saat ayan, 18.03 Radyo caz 

d~n aalı\hivtle paranın hükOmete ve- du ve Fral'lla, biJJu•PSB kar .. ve ha ortesttası. 18.50 Beçilmif e.skl oarıa. 
rilmeme~ıııden, bir türlü halledile - va kuvvetleri, asla Jdlfi bir halde ol- m, ı~ so Saat 11arı ve ajans haber. 
tniyord:.ı. • • ~ıyarak 19 39 Eyluliinde harbe gir- leri, 18.45 P'u1l heyeti, 20.15 Tango 

Fran!I'-Yl kurtaracak ıki oey var- dı. Burıunla heraber henaa mı.ıha -
th : 1935 den itibaren ordu ile ha- Tebelei nnc k Mayı•ta batledığıDA ve paso doble'ler <Pl), 20;80 Kon~
V tctkil~t·nıı lnzım olan parayı v,.r- göre, ar .ada $!'ete.ı ... ı:b "•dan ve ma, 20.45 M64teret şarkılar, 21.15 Ko. 
ıtıek ve arnelenin it a atierini art - Lehistan harbi teerübelerindeft de nUfiWl, !UO Karmen operası (Pl.) 
tarmak. Hakikı nıilliyetci bir F ran - Fransa -ıı:ı ]Ayı :C ile brifaı..1c cot-ııe - 22.JO Saat ayan. ajana haberleri 22.50 
,a bunlan ~·apardı. ve kendini mu- diği ~? rii: 1.:. r:l.haıııl F"rı.r.-a harb,. Darw n...:.ı.l (Pl) ' 
balckak rneğlubiyettcn kurtanrdı. rnanen olduğu kad • marldetrn de m'""6 · 
Fakat Fr.uın, ımınsan 5{eçen büyük hazırlanamnmı~ ve askerlikc;e ol - --------------

ferden sonra, çok değişmiş ve o- duğu kadar dış siyasetçe de tamam Dr. IHSAN SAMI 
oun milliyetci1iği, bilhassa yab11ncı hazır o! nıvarnlt harbin n·ühlik ve T l f Q A ~ J S J 
\re yabancı teairi altındaki unaurla- şaka götünnez aletinin içine atıldı. 

nm çog\lmaaı aebebile. fazlaca za- Fransl\01'1 bu karlar cabuk maiiOb Tifo n paratifo lautalı arına tutul· 
11"ftamıcıtı Bundan dolavt, Fransa - olma•ıı i"te bundandır. maaalı: 1t 1• te.lri ket'l, muafiyeti 
., • Y J • ., pe lı emi a tu c aııdır. Her eczanede 

AG RADYO 
PUUfiiOI llflt fUI : 

ODEON MAGAZASI 
ISTANBUl· BEYOOLU ISTinll. CADDESI No • .q 11 

fVTAI IUif n l 

.ULTAN HAMAM, HAMOI 8, G ÇIOI No. 48. ee 

Birincikanun ~ 

•AOA,. • t.ıt 

ZAftlf' KUVVETLI VE SEDASi 

MÜKtıııMMEL BIR CIHAZ 

& timbalı .Opel'hetal'odln+huaual •AOA. 
dOOm .. ı aııyealnde kı .. darae Ozerlnde 
fevkallde Iyi randıman+ gayet mae .. lr 
arıllfadlng tartıbatı + plköp lle plak çalmalı 

l9ln prla + w-e .. ır e ve •• H' e .. • 

•AOA. • 151 
HI!R KES BÖYLE Blı, CIHA.J 

SAHIBI OLMAeli ARZU EOE~ 

e limbaiı aOperheterodln • g6z mOt'lrl ll• 
ta leeyon au rı +gayet kuvvetıl elektro dina• 
mik oparı6r+ aarılyealnde milli talaayonun 
netrlyahnt dlnlenMk ıçin huaual dOOm•• 
Hindlya ukalto aOecından mamul zarif va 
~Oke muhaleıaat • .,. aalre va aalre. •• 

. tıın bu kadar ~abult maplrıb olmns1· Harbin iera~ında büyUk ht~~talar 
sebe~~~~ F~nm h~brun bU- okp ~madı~navebun~nn~- ~~-bu_ı_~_v~,_K_~~·-·-~~-ku_~_,_~~·~~~-~---~----~--~-~-~~--~-~~---~~~-~~~~-~~

llaaaa •• , yıllarda pek ge\•teı•cn iç 8anm bu derece çabuk mağlGb ol • 
~e3il.e bozguncu yeni içtimat a - rnalannda müessir olup olmadık -
lddelerind! aramak doğru olur. larına gelince bunlan da gelecek. ya-

Bununla beraber Fransız ordu • zılarda göreceğiz. 

SA YlN DOKTORLARIMIZIN ve , 
HALKIMIZIN NAZARI DIKKATINE 

Şirketi Hayriyeden 
• 

Abval dolayıaile kara nakil vasıtalarının azlığını göz. önün,de tu
tan Şirketi Hayriyece S yın halkın istirahatb.i temin ve yoleuluk
la.nnı te bil için Kıt tariteainde Bebek, Amavudköy, Kuruçeıme, 
Ortaköy, Bep}ttaş ve Köpıü aıa11nda azimet ve nvdct seferleri ola
rak 42 postanın tertib edildiği ilun olunur. 

Sayın yolcular bu seferleri muhtevi huausi tarifcyi )rukarıd yaı.ılı 
iskele gifelerinden meccanen ala bilirler. 

Tabi müesseselerin ıou den iUbaren tatacakla.n 
ı - 7 nümuııe uzerllle ha:urlanmış 

(iMALAT)- (MUAMELE) 
( E T 1 A, 1 T H A L A T ve 1 H R A C A T ) 

(SATIŞ) eleriederile (AYLlK BEYAllı"NA..l\IELER) 

Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla sabitelerı mevcuddu-r. 
Taşra aipar~lert süraUe gönderilir. 

Umumi~ 7eri: iNiti.LAB KİTA\'EVİ. İstanbul Ankara. cad. 115 

Maliye V ekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
GUmll§ :yüz kur\ıfluklıı.rın yerine ııümii4 bır Uralıklar darp Te plya&aya 

üfi miktarda çıkarılmlf oldlltundıın gümlif y11z kııru.şluklarm 31/İkAoca. 
kA.nun/ 1941 tarihinden sonra tedavillden kalılınlması kararla.ştı.rıımı..gtır. 
Gümü~ yüz kuruşluklar 1/Şubat/ı94ı tarihinden itibaren artık tedavül 

etmlyecek ve ancak yalnız mal sandıklarile Cümhuriyct Merkez Bankası 
QUbelerince kabul edilebDeeektlr. 

Elinde cUmii4 yüz kuruşluk bulunanlarlll bunlan mal sa.ndıkla.rao 
Cilmhurlyet Merkez Bankası oubelerine tebdil ettinneleri Dln olunur. 

c10025• c10218D 

MUHTIRALI HARITALI 

HAYAT AKViMi 
ÇlKTI 

820 Sahite, en faydalı malOmat, haritalar, mUkemmel bir 
muhtıra, Taklitlerint almama.k için HAY A'l' ta.kvlml adına 

dlkkc&t etmelidir. Fiatı SO clldllal 40 kuruştur. 

Devlet Limanlan Işletme Umum Müdür
lüğünden: 

btanbul ııman tarif~sinln ıı. 85, 4Z ve 'lll üncü maddeleri tadU edilmlf -
tlr. 

Yeni hükünılerin tatbikine 23.12.940 t&rihlnden itibaren bl.flanacalm • 
dan munddel maddelerin mo.tbu nOshalan i§letme mUdürlüAU muıımelt\t 
servisinden bedeli mukabllinde tedarik edllebilir. (11911) 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
42 numaralı ilA.n - Ellerinde iki yUzıı:no ve daha ziyade trema, te.reyaJı, 

her nevi sadeya~ ve her nevi kuru fasulya v pirlnç bulunn.nla.rm 24 Bi-
rinci kft.nun Salı günü saat ı6 ya kndar -' üneU vakıf han mıntaka tıca
ret müdürlüğünde komisyon bUrosuna cins ve miktarlan nyrı ayrı gösterı.. 
lerek ve bizalarmda men~eleri, maliyet Te &atı.§ fiaUan da yazılı olarak 

bi~r beyanname vermeleri, 
Milli korunma tanununun verdi~i sn1A.hiyetıe ilAn olunur. c12056o ......................................................... -.............................................. . 

Son Post.ı Matbauı: Netriyat Müdüriiı Solim Raaıp Eınev 

SAH1BLERJ: S. Ragıp EMEÇ. A Ekrem USAK.lJGlL 

Ura 

ı 1000 -1 1000 -1 110 -• 100 -• 150 -10 ıoo - 150G.-

• 10 - fıOOO.-

100 • - 1000.-

Türkiye Iş Bankasına para ya
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşldeler : 4 Şubat, 2 Ma -ı ı Kumbaralı ve kumbar~ıZ 
yıs ı Atust.oıı, s İkincite~ • hesablarmda. en o.z ellı lı .. 

' rası bulunanlar tur•aya 
rln tarihlerinde yapılır. dahil edilırler. 


