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Çörçil dün 
• 

tece ltalyan 
milletine 
hltab etti 

''Mussolini italyayı 
uçurumun 

kenar1na getirdi, 
Çör~il: uDün çolı iyi Joıt· 
ltılt. Bugün /talyan tayya • 
reZeri Londrayı bombalı • 
)orlar1 b "z iıe AFrika im· 
J)aratorluğunuzu parçalı
)oruz, daha da parçalıya-

cağız,, dedi 

• . . 

• 

.. . . . 

Et bugünden itibaren 
14 kuruş ucuzluyor 

Yeni fiatıara uymıyan kasablar ihtikar 
suçile adliyeye verilecekler 

Fiat MOrakaba Komisyonu dOn toplanarak bazı g1da 
maddelarine azami fiat tesbiti işile uöraştı 

Son günlerde, et fiatlarnun gayri 
tabii bir vaziyette yükselmeııi üze • 
rine, fiat mürakabe komisyonunun 
işe el koyduğunu ve cdcplenn ko -
misyonda et fiatlannı yükseltmcme
ğe sö:r. verdiklerini ya:r.rnı§tık. 

Fiat mürakabe komisyonunun mü 
dahalesi neticesi olarak diınd«-n iti
baren son günlerde kilosu 30-j 1 ku
ruşa satılan canlı hayvan fıatı 24-25 
kuruşa kadar düşmüştür. Canlı hay
van fıatlarındaki bu tenezzül pera
kende et satış fiatlannda kilo başına 
12-14 kuruş arasında bir az.ılmayı 

ıo .-o 60 1 icab dtirmektedir . 
._. .... _. _____ -+\tm. 1 Fiat mürakabe komisyonu. dünkü 

ı:======~~ıııı-...lt=1-.:..:....:...;~:..ı.----------.J toplantısında vnziyeti tetkik etmiş 

Amavudlul.:ta vauyeli ıösterir laoki ğünü, et fiatlannda da ltiioda 12-14 rıat mUrakabe kom iayonu içti.ma halinde ı 
ve canlı hayvan fiatlannın dü~til -

H i mara YI a 1 an ı r .. ·A····s···k···e···r··l······v···a···z···l:·y···e··t····~ ~~ı;:? ,~;nbz~~?y:ıt:1bi~5~ek~·~: k~; n: ~~1ı:: ~~it~~esu~~~badlt;ee;:kveriv~ ~~1~.:~a~~~iı;ier8~ıı~:t:~t!::. sonun-

y ll 
: trol edılmesıru kaymakamlara bıl - lecektir. Yapılacak kontrollar ve Yağcılar yağa nark konulmasmı unan 1 arın : lirmiştir tetkikler sonunda, lUzum görUldiiğü bteınediler 

B •• ! Elleri~de eslci fiatlara göre alın - takdirde komisyon ete azami ntıt Fiat mürakabe komisyonu, dlln •1 • h k t• ugune ve yanna ·~ mıo et bulunınıyan kasablar, bugün- fiatı koyacaktır. vali muavini Ahmed Kınığın nya • 1 erJ are e 1 umumi bir bakış den itibaren et fiatlarını 1::!-14 ku- Diğer taraftan belediye her sene setinde toplanmıştır. Komisyonun 
toı-çu Ingiliz topraldan Uxeriude d d. 

1 

y••""v 
1 

TU$ indireceklerdir. zaman zaman şehrin mühim bir der- bu toplantısında bazı gıda madde -
tı.L L ..• :- evam e lyor AUA0' H a fi tl d k" t .... ··le dinı" t~..:ı.i] eden et meselesini esa - lerine konacak nark meselesi etra-""'lluwan bir hava mubarebesinl ayv n . a arın ~ ı. ~ne ..... u ~ 

tala'b ediyor Em•ltll ••n•ral rağmen et fiatlannı mdırmıyen ka- sından halletmek ü:r.ere tetkiklerde (Devıınu 7 ncl sayfada) 

)~~~uA>-~u~~~ 16 gün ~vdArn~ 1 H.Em~E~Iet -M~u_h_a_s_a_ra~a-1-tl_n_d_ak-.1-l-(-~~~~~~~~~~ J 
V llston Çörçil, bu akşam radyoda, • dlon Poata. nın ukert ···ıı.~ s e• -~~ ~""·ıne hltaben b'r nutu- vudtuğa gelen bir 1 - -. muharrlrl - B d. h . ._ • 
lı~- BlUjvekil: halyan taburU bÜtÜn i umuml harb vazlyetinde ar 1ya şe ra !J 
~U akşam, ~miştir, ~talyan maıe _ • • • • • ı yenı bir ehemmiyetli de- k 1 d 

tl a hltab edıyorum. Sızlere, Britan.. techızatıle esır edıldt {tişikllk olmam1.4tır. Alman - İngi- SUSUZ a 1 
\'t.ıı ttaıannın ve Britanya Conımon- li.z hava ve denız mncadeleleri de-
·~b th•nın kalbi olan Londradan hi - lt l l .d k k vam ediyor. Arnavuc:tlukta Elen 

lı ettiyorum. ı a yan ar yenı en pe ço i kıt'alo.rı kAh vurııda, kll.h burada 
~~Ugün hall harbdeyiz. Bu, şn lla - harb malzemesi terkettiler 1 hergün biraz ilerliyor ve İtalyan. 

t \'e nıüthiş bir haklknttir. Bu son 1 lardan yeni yer, esir, silah ve mal-
~ ene~en evvel, ~ıın tahmın ede- Atina 23 (A.A.) - Himara limanı- ! zeme almakta devam ediyorlar. 

b ttı. lti, İngiliz ve ıtalyan maıetıcri, nın Yunan kıt'alnrı tarafından işgal ! İtalyanlar tse henüz kat'1 bır mn-
lı ruu tahribe teşebbüs euı-nıer. edild~ı bıldirilmcktcdir. ! dafaa hattı tesis ederek yerleşmiş 

~ ( · dalına, İtalyanlarm dostu ol - Bir siyah gömlekli ta.buru esiri ! de~ildirler. Bu hat belki ileride, 
tıaı, l3tı, İtalyan risorgimentosunun, Atina 23 (A.A.) _ Himara'nın iiİın- ! Skwnbi nehra'nin gerisi olacaktır. 
~ an nıUU hareketinin şampiyonu ması şerefine bütün binaların üç gün : (Denmı 6 inci sayfad&) 1 
~,..,~lı. Garibaldi taraftarları idik, (Devanu 7 nci pyfada) \. · ~ 
'l '"«lllı ve Cavourun percııt.LştArları , ............................................ ., 

19 uncu asın aydınlatan İtalyan -~ 
~t~tblrl.igine do~ru bütün bu büyük 
t ~ ~· İngiliz parlamentosu ve İn
tı.. İ kı yard~m etmi~ ve bu hnre
~~ tlRUiz parlamen~u ve İngiliz 
~. ~ taratından sevinçle karşı! nmış 
~ abaıanınız ve büyük babalan -

i ıı'cs İtaınnm Avusturya boyunduru
b tu an kurtulmasını ve İtalyada tali b; engellerin yıkılmasını görme-
1 ~lin knlblerlle istiyorlardı, ttı ki 

1
ll ınıneti ve güzel İtalyan mem. 

"!eu kıt'adn birinci derece büyük 
'tıtıtc erden bıri:>i, Avrupa ve hıristi

ı.~ ~ allesinin parlak bir uz:.vu ola.. 
r. ... erelli yerani alsın 
"':tld • 
~ Ye kadar h!"Çbir zaman muha.-

:lılız olmadık. HQn!ere barbar 
l"t karşı ~eçen harbde ~rkadaş. 

:-----_ (Devanu 7 nci sayfııda) 

~~ senedir aranan 
Ir idam mahkomu 

~ yaka!and1 
laııb ıı.ıı Ul zabıtası dün 16 senedenbe. 

~Un fitard:ı bulunan bir ıdam malı.. 
•ullr u Yakaıamaka mu .. ·aftak ol 

~bek:ıe 
~ ~ Ynlcıılanan bu adam, Rize-
" to Pa VI'i nnhiyesine baAlı Ayto • 
-.~halkından ve Marangoz o-

bır n Ene-.ı; o~u Mustafa adın-
Ierirdir 
~ <~vıum 7 nci sayfada) 

~a~:ıa_r_l_...., 
1 ~alid Ziya Uşakhgil 

Tira.n ~ cıden 70l üseıincle Yuna.n Deri kollan 

3 tonluk kasayı indirmek 
için bir hanın 

asansoro soktoroldn 
r·--... ·---·· ..... ------·- ..._..... ... ~~ .............. , 
~ Yıllarca kasasını aramıyan bir adam nihayet dahili terti- i 
i batı deği§tirilerek merdivenleri darltqtırılan handan bunu e 
! çıkartmak üzere icradan karar aldı E 

~...... . ......................................... .) 
ıı:vvelk:l gfin, Oalatada 

sa teslimi hA.dlseSl cereyan 
Galatada Murad ye 

Ingilizler : " Şehre 
hücum için hazırlıkla
rımız terakki ediyor, 

diyorlar 

Kahire 23 (A.A.) - Ingiliz u .. 
mumi karargahının tebliği: 

Topçumuz Bardiya müdafaa hat
lan arkasında bulunan düwmanı döv 
mekte devam etmittir. Sehir etrafın
dakl h zırlıklanmız terakki etmek • 
tedir. (lkvamı 1 nci sa.yfacla) 

Eski Ticaret Vekili 
Cezmi Erçin 

vefat etti 

Cemıl &çin 

Ankara 23 (Huauai) - Ant lya 
meb'usu ve e ki Ticaret Vekili Cez· 
ml Et'Çin, miiptel& bulunduğu haa-

(Devamı "l n :ı.yfada) 

Milli Şefin geçen Pa:r.ar gü - Ciirmiştı"k. Resim, Cümhurreial • 
nU Ankarada yapılan at yanş.- mi~ yan lan takib ederken göate -
larında hazır bulunduklBrını bil- riyor. 

• 
I thalat ve ihracat 

ofisi kurulu!Jor 
Büyük sermaye ile tesis edilecek olan ofisin 

başlıca vazifesi, emtia stokları yaparak 
piyasada herhangi bir darlığın ve fiat teref .. 

füünün önüne geçmek olacakbr 
Hükdmetçe büyiik sermayeli birj 

ithalat ve ihracat ofisi kurulması ka
rarlattınlmı§tır. Ofisin tesisi kuan 
hakkındaki kanun projesi, milli ko
runma kanunu tadiiAtına ek olan ll-ı 
yihalar meyanında Meclise sevkedii
mit bulunmaktadır. 

T.caret \'ekU l\Iümtaz Ökınen 

Ofia, bariçten külliyetti mikdar
da her türlü mal ithal edip büyük 
atoklar yapmakla me§gul olacaktır. 
Diğer taraftan tüccar tarafından ha 
nçten sipari1 edilecek eşya da ıt 
halat ve Ihracat birlikleri kanalile 
getirtilebileeeğinden, otia inhiaar 
oeklinde çalıpnyacaktır. HükOmet
çe kurulacak olan iaşe teşkilatma 
merbut b.r büro olarak faaliyette 
bulunması mutnsavver olan ofisirı 
baohca vazifesi ht-r türlü ahval içe -
rlsinde stoklar yaparal ciartığın ö • 
nüne geçmtoktir. Piyasada herhengi fiatların yükselmesine maru olar~ 
bir madd nin darlığı vukuunda ofis piyasada nazım rolunü oynı) acak 

kifi 

, 



Hergün 
_. ... -

Paraya iş buln_ıak 
Yauı.n: Muhittin 

tikten sonra bugünkü Türk vatandıı~
nın devlete kar§l olan emnıyet ve iti
madı çok kuvvetlenmiştir. Nitekim, 
Ciimhurlyet devrının bu tarzdaki 
muhtelif te.,ebbii.sleri muvaffnkiyctıe 
netıcelenmlştir. Eğer devlet, ya &.~ik
raz teklınde veyahud bir takım ii]ere 
ön ayak olup da parayı mmayi teşeb
büslerinin aksiyanlarına yaurmnk 8\1-

retinde Türk vatandaşım harekete 
geçmiye davet edecek olursa v:ıtıın -
daşlıır bu daveti icabetsia bırakacak 

de~ıllerdir. Bu sahada hatta, ell.,rinde 
en çok para bulunan, ırkan g yri türk 
vatandaşlar bile diğerlerinden çok geri 
kalnuyacaklıudÜ. Birincüer için hem 
hesab, hem duygu meselesi olan bu 
mevzu, ikinciler Için sadece he$11.b me-
6ele.sı olarak da entercsandır. 

* Bahsi uzatmıya ve uzun ımıdiya iza_ 
lıat vermiye Uizuın yoktur; önfunihde 
butün ehemmiyet.i ile kendisjne bir hal 
şekli bulunmasını isttyen bir m~ele 
var. Bu meseleyi hem de pek yakın 
br zamandu hsUetmiye mutıatn mec... 
buruz. Meftllu ortaya koymak, onun 

h:ı1 çarelerini bulmnt için klırıdir; 
çfinkü enternasyonal llemde kuDa _ 
rulan tedbirler mnlfun oldu~u gibi 
bunların memleketimiz için tatbik sa.. 
haları da mefkud deilldfr. 

Bu çarele.ri aramak ta!ldir; arayan 
iber ~Yı bulurl 

1 ST ER i NA N. i ST ER INANMAl 
Ba~ahlan in~r eden bir arkııdaşı 12da, İst.iklll Sava§mda kahraman

lıklar göst.ermLş, İzmit civarında binlerce can ve ırz kurtp.rmış, İzzet Rcis 
isminde bir vnt.an~m menkıbelerine aid bir yazı gördük. Mll'hnmr yazı
IUU şöyle bf\iriyor: 

di8len ~ derecede ihtiyarlıya.n kurd İzzct Reisin ,!Jimdi de 
r.arureUc ~p ça~nı ~tttm. Kadlr bı1ir vaiim1z Lftt!i Kırdardan, 

bu knhre.man vatandaşa muavenet delAletinde bulunmasını rica ediyO

rum.:. 
Şüphesiz güzel ve yerinde bir temennı.. Faltn.t refikimi-ı bu vazifeyi gör

mekte geç kalml§ bulunuyor. Çünkü, kurd İzzot Reis öleli bir seneden 

:t.azın olmuştur. 

r 
Sözün kısası 

--····--
Kemani Reşad 

In 

Reaml uu -1 ; .. .,ı .. ioua 
ll 194) 

SALI 

Zilkade 
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Ingiliz kabinesinde Millet Meclisinin Fransada akineye 
yapılan tadilat d •• k •• • t• • ingiliz kabinesinde vaziyet Verilirken 

A u n u 1 ç 1 ma 1 k Almanlar Laval'in vaziyetin-
L"''fman/ar kızdılar, yapılan i i den hala memnun değillermiı .._ __ 

c<lte ~.~ırn~tkona/213/a<rA.Am.) em . . !~. ~.nn.· Milli .M.üdafa.a Vekili yerli mal.ı.kumaştan elbise değişiklik Londra 23 (A.AJ- Daily Teıegraph ElENlER iKi 
" o o k y S ı· R E e,. gcı.zetesinin Nevyork muhabirı şunla-Lc:enın Arnenka büyük elçılıgı ıçın gıyılmesıne, Sıhhat V ekılı de mer ez • azan: e am agap m ., rı yazmaktadır : KASABA s·IRDEN 

d ld HalifakBın eeçilmi§ olmasından h f hh • •• •• d • • h t d"} 1 ngiliz hariciye nazın Lord Ho. - Vichy'de hl'lkim olan ltnnaote gore. 
~-~Amerika devlet udanıLırı de- ı zıssı a enstıtusune aır ıza a ver ı er lifaks Va§mgtona sefir oldu. Almanlar Lavnl'in vaziyetındcn hAin .IŞGAL ETT.ILER 
~r memnuniyet gösteriyorlar. Çörçil kııbine,ınin harb:ye nazın E- memnun de!;ildirler. Di~er taraftan, 

tttin enin Ingiltere hariciye neza - Ankara 23 (A.A.) - B. M. takdirkfır sözlerine teşekkür etmekle den de onun yerine narıciyc nezarcti Vichy'de büktim süren bUyük siyasi 
ltı .e tayini de gazetelc:rde ve A- Meclisi bugün Şemsettin Günaltayın beraber arzu huyurulursa orada ça • iıılerini deruhde etti. L:mumiyetle faaliyet hakkında hiçbir tafsill'lt mev. 
~enka efkan umumiyesinde çok Iyi ba~kanlığında toplaıtarak belediye - lışan arkadaşların ne kadar kıymetli kabine değişiklikleri onu daha rnü- cud bulunmamakla beraber bu faa. 
~ttılannı,ıştır. Filhakika Amerikada ler imar heyetinin fen hleri tc-şki- mesai sarfettiklerini bizzat görmelerı tecanis kılmak arzusunun doğurdu· liyetin FransıZların, dahili vaziyetıc -
-.~n. diktatörlere karşı tın· iz siya- latına aid kanuna bir madde ve tel- için niües.o;eseye davet ederim. Ne va. ğu takviye tedbirleridi~. Bazı ah - rini sarahaUe tayin etmek ve mareşal 
~-lıne daima muhalefet etmio ve bu graf, telefon kanununun ye- kit arzu buyururlarsa deliUet ederim. valde ise, bilhassa fevkalade vartla.r Petnin'in sırf kendi iradesile bir nazırı 
b~'Usta bütün gayretini satfetmiş dinci maddeııinin tadiline mütedair İbrahim TIHI bey arkadaşımız mek. içinde ziıf ııebeblerinin muhtelif şe· aziedip edemiyece~ini anlamak iste -
bır devlet adamı olarak tanınmış- kanunun birinci maddesine bir fık- tebin tevsli lüzumunu işaret buyurdu. kil ve suret1erdeki tezahürlerinden diklerine delAlet ettiği :ınlaşılmakta
Lt Ve ~yle kalmaktadır. Amerika • ra ilavesine aid kanun layihnlnıile. lar. Bunun bugünkil mevzuata ce\'ab ibarettir. Fakat İngiliz kabinesinde dır. Mareşal Petnin'in Hltlere uzun 
t ~tın fikri şudur ki, tarih Edenin eskeri izin kanununun bırinci mad- verecek şekilde olarak h::ızırlanmış bu defa yapılan bu değişiklik ynl - bir telgraf göndererek Laval'dcn ay. 
ııı'ftile almış oldusu vaziycti tanıa- desine bir fıkra ve jandarma ernt oldu~una kaniim. İmkfm hAsıl olunca nız umumi kaidenin çerçevesine da· rılmasının sebeblerini izah etti~i b I. 1

{ haklı çıkarmıştır. kanununun bazı maddelerinin de - arzu ettikleri gibi kadrosunu dn daha hil bir tedbir olmakla kalmıyor, ay- dirilmektedir. Alınan muhtelif ha'Jer-
lltiliz matbuabnın mütalealan ğiştirilmesi ve bu kanuna y~nı bazı ziyade tevsl etmiş bulunncn!;ız. ni znmnndn geçmişe aid vukuntı da· lere göre, Almanlar Fransanın lkı kıs ~ ~ondra 23 (A.A.) - Vikont hükümler ilavesin~ aid kanun layi - Milesseseye vermiş oldu~umuz sa- ha iyi hatırlatelcak bir tamir ame - mını tefrik eden hattı 20 İlkkAnun -rı ~~faksın İngilterenin Amcıika se- halannın ikinci milzekerelcrini ya - U\hiyetl ktlfi görllyoruz. Hiçbir glln liyesi mahiyetini alıyor, bu umumi dan lO Sonkanuna kadar kapayacak. 

~~ aıfatile müteveffa Mdrki de Lot- parak kabul eylemlştir. bir şikAyetlerini almadık Mües.o;ese mülahazaları daha iyi kavramak larını bildirmişlerdir 
~b~ın Yerine getirilmesı ile Ingiliz Türkiye, Romanya arasındaki ti· üzerine çok titrlyoruz. Dikkat ediyo - için yakın m:ızınin hadiselerini !iÖY· Bern 23 (A.A.) - D. N. B. : 
lıı~·lnC!inde husule gelen de~işiklik cari anlaşmaya zeyil olarak imza - ruz. fakat formalitelere bo~makt:ı.n le bir hatırlamak ve bugiinkü har- Vichy'den alınan haberlere gore, 
lıı;

1 

terenin her işe 0 işin ehlini bu- Ianan protokolun Türkiye ve Ro - kaçınıyoruz. be takaddüm eden vukuat silsilesine mareşaı Petnin'in sekiz gün evvel teş.. 
• Retirmekteki meharetinı gös • manya tediye anlaşması mucibince Neşrlyntın serbest olması meselesi- zihnen bir geçid resmi olsun yap- kil olunacağını bildirdi~! i.o;tişarl mee
d :en Yeni bir misal teşkil etmekte- açılmış bulunan klering hesabların- ne gelince, buna bir maddede tesa - tırmak kafidir. Bu arada, sahnenin lisi, sene nihayetinden evvel kuruıcı -

l'· da yapılacak peşin tediyelere aid düf edec~iz. Bu müessesenın idare - üstünde mevki olan ı;ahuıların hü - caktır. Muvakkat t ir parlamento ro. 
ı_;,rnes, bu hususta şÖ} le yazıyor: anla~anın ve Türkiye - Romrıaya sinde intişar eden ve Vekaletın müsa. viyetlerini de gözden uzak bulun - lü oymyacak olan bu meclis, 150 aza

l, 1 rd Halifaksın Vaşingtonda iyi arasında 29 Sonkanun 1940 da tea- adesi alınmamış olan yazıların da - durmamnk hizımdır. dan terekkub edecektir. Bunlardan yü 
tij!fı anaca~ına şüphe yoktur. Çör- ti edilmiş mektublann tasdiklerine hilde ve harlçt~ intlşar ettirilmemc • Mesela Lord Ha.lifaksı ı-Ic alalım. zunu sabık meb'us ve Ayan azası teş. 
ltdilleendi lt<ıriciye nazırını bu i, için aid kanun lii.yihalarile Türkiye- Yu- sinin sebebi müessesenın kıymetini Bu zatın Vaı:ingtona tayininden ev- kil eyllyecektJr. Her vilAyet, mUm • 
lıı ~ı ~tmesi manidardır. Bu tayin goslavya ham afyon satı•ı anlııtıma- dUşürecek yazıların "ıkmamasınn dık. vel İngiltereyi Am::rikad:t temsil e· kü ld ıı; t kd d cı · b k ı.'-• iz ba .. vekilinin Amerika ile dn· " y '" d L d L h' l ·ı A n o Uı;U a • ir e, me ıse ir es i 
~~ k Y sının 1 Nisan 940 dan itibnre.ı iiç j kat etmekten başka birşey deili.ldir. en or ot ııın ngı ız - me • parlamento azası gönderecektir. Oe-ı·ı~ sı ı bir iş birliği yapmak su re - ay müd d etle terndieline aid anlaş - Zaten Vekfı.let hıfzıssıhha müessese - n"kan i~ birliğini ke:nnl dcreecsine rf kalan 50 aza Fransaya hizmet etttı,· harbi ve sulhü ka:r.anacağından manın, her iki hükumet arasında 1 slni kendisinden ayrı bir tcşekkiil ola... değilse bile bugiinkü ehemmiyetli miş olanlar arasından mareşol Peta
d~I

1

J ?ulunduğunu gösteren knt'i bir ham afyon satı~ı hakkındaki mun - rak düşunnüyor. Oradaki direktör de mevkiine yükseltmiye mu-mffak ol - in tarafından tayin edilecektir. Bun-
N dır.» zam protokolun ve Türk • Yunan d~rudan do~ruya Vekı\letin müşa - mu~ bir adamdı. Bu mesai iştiraki - lar arasında tıcaret ve san'at mümes. 
{"'s Chronide diyor ki: ticaret ve tediye anlaşma8ının tas - virldir. Bu işlerde orada bu müessese. nin bundan sonra çok daha ehem- silleri de bulunacaktır. 

~ ngiliz • Amerikan t:ıbıta!lının diklerine aid kanun la·.!l.alan da nin ba"ında bulunan zatın bu gibi miyet almak lüı:umuna his"'ettirdiği • ı.•ı~•ti rnenfaatini tebar(iz ıottı'rmek ynı I .. b d . d b t h t ..ıa Temps &azetesınin manidar bir 
• rı ç bugün Meclisin birinci milzakere e· neşriyat yap ılınıımalıdır yollu arzu _ ir evır e u za ın aya a V~"n makalesi 
'~tı Örçil, bizzat kendisi Vaşin~ - rini yapmı• olduğu maddt>ler arasın- sunu yerıne get'ırmek tçı·n kı' bunları etmesi, onun bırs.ıktığı hoşluğu kifa-
L ~ ,Ritrnedi~i takdirde bundan da· .. 1 d Id k b' t 1 f 'ht:y"ç Lyon 23 (AA.) - ıc1 empsıı 
... ı\i b .. da bulunmakta Idi. istiyoruz, yoksa falanın veya filAnın yet e 0 urnca ır na e e 1 

• .. gazeteııi yazdığı bir baş'lıakalede 
D · ir tedbir alamnzdı.» B. M. Meclisi gene bu toplantı - mesaisini tahdid etmek için deA il, mak hissettirmiştir. Felsefi teşekkülü ve d 

•, lı)y Expres• aazete!li EÖyle .. · ht•' '1 t y" eden Lord iyor ki: 
.,.,_ k "' .., ... sında go"zcülük hakkındaki kanun lu •adımız bol bol çalışmaya sevketmek. punten a aKt e emn uz c · .. ı • ki 

·••a tadır: k 1 ., Halifaks bu vazifeyi, işte bu sebeble cı enış mustem eıı:e topra anmı· 
~ ~~.ı.ıalifaks, Cörçilin en samimi yınasının birinci müza eresı vapı - tir. deruhde etmektedir. zı olduğu cıoihi muhafaza edi}oruz. 
·~ ~celerini Ruzvdte anlatabile - mış ve Türkiye cümhuriyeti merkez Baytari işlerde, ayni şeylerı Ziraat Harbin başlangıcında orduya \navatandaki kuvvetlerımiz yıkıl -
·ıı~•.r .. Yeni sefir Ruzvelte '-'eni i" hıfzıssıhhu enstitüsü ve hıfzıssıhha Vek~leti ve Sıhhat Vekaleti ayrı ayrı h k d dığı sırada denızaAırı topraklııTımı -

..., 1 1 h" mektebı' te!lkiline aid kanun layı - yapıyor. Buıılar b'ırleştirilmelidı'r. Bu binbaşı olarak ilti o.· e en ve son· 1 w d 1 b'l' d' ltı"'. P im anna ne zaman ız ve- ra kabineye, 'kabine dışında kaldık· zın parça anacngı zanne ı e ı ır J \'e .. ~:sı lazım geleceğini sövliyebile- hasının da encümene iade edılen o· meseleye gelince, Ziraat \'ekAletile tan sonra tali bir vaziyette giren hiç fÜphe yok ki, eğer Fraıısıt ida
~ .. tır. Seri kararlar da ittihaz e de- n uncu maddesite son iki ne~ir m ad- temasdayız, mesaimizi tevhld ediyo - Mister Eden e . gelince: reııi şiddet ve tedhişe istinad etmiş 
~ektir.:. deleri hnriç olmak üzere diğer mad- ruz. MeselA. geçen gün farmakodinn- Fedakarlık l·olile sdhun muha _ olsa idi bu böyle olacaktı. 
B~ Rezetelerinin neıriyah delerinin birinci müzakerelerı biti - mi işlerinin Vekl'ıletiınizce yapılmnsa faza edilebileceği zihniyetine kur _ Temps gazetesi, insanlığın en yük 
r.f·e~Jin 2'3 (AA.) _ D. N. B. rilmiştir. Bu kanun müzakeretıi l es - üzerinde birle,tik. han edilen bu znt, bugünkü harbin sek manevi kıymetlerini tcn.sil eden 
AtıYor: nasında ileri sürülen bazı müta ea - Aşı meseleleri üzerinde onlardan tohumlan ekilmiye başladı~ı sırn _ Fransız bayrağının şerefi, Fıansız hi-

\ıı nıan gazeteleri, Eden, Ma .. ges- lar, ve ~n•titiintin ba!lardıih ve ba - Istifade ett~imiz kısımlar vnrdır on. larda ifrata kuc;an bir durum ihdas mayesinde bulunan halk nazannda 
'·ı. ~e Lord Halifaksın yeni vazi - ...,1\kta bulunduğu işler ~zerint~ lann da bizden istifade ettikleri kı - etmemekle beraber Ingiltere ile Fran kat'iyen düşmemiş olduğunu ehem
\ı{•ne tavinl~rinin Ingiliz zimam - hatibler tarıt fındnln ılkeriSaühr:.i en tel - sımlar vardır. Se romlarda baytart kı- •anın kat' i bir h~~. ttı hareket ihtiyar miyetle kaydettikten 3onra diyor ki: 
~" 'r trıehafı'linin harbci temr.yülü- diriere karşılık o ara ıh at ve c;· sıroda onların uniteleri bİzimkiler.te 1 • "d f t . lh hıı ıcMemleketimizin galıbe karsı gi· 
" ı_ \f k 1 d • • '-i 1' etme erinı mu a aa e mış, !U • Id w hh' di . k •. ltı~oıı; daha açık bir tarzda gös - timai Muavenet e i i emışttr K : ayn oldutu için bunları bir araya. top yaline fazla bel bağlamadan ha • rişmiş o ugu taa ü eıı at ıyen 

'·~· e1kte olduğunu tebarüz ettirmek «Arkadaşlarımın hıfzısaıhha mli • lamış de~illz. Açılacak şubelerde ha. •ırlıldı davrAnmanın münasib ola _ yerine getirrneğe ve ınütarekt! 'l\rt· 
l lt e Al 1 • " · • kd' ll " 1 • • "k ... ...,.. larını itina ile tatbika karaf vermio Q~ t ~· man gazete enne ~ore, e.!Sesesını ta ır yo u goz erını şu - zırtatmak aklımından geçmemişttr. cağı tezini ileri siirmüştü. 
~ti ~Yınlerden en mühinımi Edenin ran la kar~ılar ve mütevaziane c;a - Tamamile İbrahim Tlli bey gibi dti- Mister vmberlayn bu noktai olduğunu biliyoruz. Fakat mütarf'ke 

l{'Ye nazırlığına ~('tirilmt<sidir. lıomalannın tebarüz ettirilıni~ olu • şUnüyoruz. Bu şubeler tahlilft.t ve tat. nazan kabul etmedi. Bir takım an - bize imparatorluğu ve bu imparator-
~tl' B" z · d' k' d d 1 • t' i Lu · D • lum•n müdafauını ve müdafaa va-to ıner oTsen _t<ıtung ıyor ı: ~Un an o ayı memnunıye ım n - bikat yapmak Içindir, yoksa serom la_,..a te•ebbüsle•ine giriştı. e. rın .. -

tç_d ·ı 1 ·ı· h • · J d · ,... " h sıtalarını bırakmı•tır. Bunu eski müt-~n ı e ngt ız arıcıye ne7Hre- zurunu7oa arze erım. yapmak için de~Udir. Daha ne nrzu hayal inklsarlannl\ uğradı ve nı a- " 
t 'y•·ı. k · d' k d • d L tefiklerimize karşı ve keza Hindi Çi-~,1 l•Jtse eivasette ,ını ıye R ar Refik Saydamın 9 38 &eneAın e buyururlarsa onlara da ce va b arzı- yet büyük bir ıztır11b içinele n ayata 
~~'Y)etıiiği iaalivetin e~asını otoriter teııis etmiş olduğu bu miieııııe~e ses- na hazırım. Söyliyeceklerim bundan ..,

0
"zlerini kapadı. Mi!tor Edenin e•· nide yaptrk. 

L ~tl k - h h " '- Bu azimli vaziyet, muahedelerin l'lJQ'•ı ete ar~ı emen emen pa - siz. eadasız c;alı,muına devam et - ibarettir. kı' mevkiine gelmesi. ku"\rvete ıı;uv - d k 
lııt d k b k' Al h l ihlaline müsaa e etmeme ve top· lJ,. eneee ir ın ve man mi~ ve bugün memleketin ; tiyacına Yerli malı kumaştan elb'ıSe giyilme. vetle mukab .. \e edilmesi kanaatin n f 

•· ''n 'll 1 h • h kl h h.. raklanmızın tamamlılığını muhıt aza .,. ı rnı et ~rinin ayatı 8 arı· cevab verdikten ba•ka komşulan - sine dair kanunun birinci maddesine lngilterede her Z-'mnndan .d. 8 a. a- • d 
\l o;'t'i • k• k'l • '" eylt!mek hususundaki kat i ira emi-.. ~ .. ı. surette ın arı teş 1 etmı~ mıza da yardım edecek bir h.ale milzeyyel kanun Uyihasının müzake- k'ım bir rol oynadı~ını gosterıyor. 
,. '' oı d 1 • ı.. 1 11 i zi i!;bnt eder.n ıı r a am lle mı! nu unuyor. gelmiştir, bravo •~sleri -alkıolar- o· si esnasında da serdedilen mUtalearn Bu bakımdan, son t~beddi! eri z - =.::.::.;_ ______ _ 
~~ r""re eemiyeti, kollektif emn;vet rada çalışan arkadulanmız çok mU- cevab veren Milll Müdafacı Vekili Saf. yadesile şa•;Rnı dikkııt hulmamnk M t h • 
\iiJ~ttıl:ıer altına alma. Edenin Ver- tevazi ve sesııiz sadasız i~lerini gör- fet Arıkan, mevzuu müzakere olan miim'kün değildir. ançes er şe ri 
'~~~~ etatüsünil muhafaza etmek ve miye devam ~tmektedir. kanunun bir zaruretin Ifade~ oldu - 5 m G 
'~r ~~"tir:mtok irı\n istinııt noktası Bu arkada,Iarımızın en biivük ğuna Işaret etmiş ve demiştir ki: 11/i'r' UC.a9ttt. vm•p •1lk uzun hava 
t ~~ de nldıilı üç temel dire~ini zevkleri i~lerindeki muvaffakivetle - Temin ederim ki bugün meveud mil 
'\ı.ı

1 

~tnıekte idi, fakat bu direle - 1 p 1 U J h w d ·ı~ h rile günden güne tekeınmül erinin li fabrikalarımızı tnm nıAnasile Işgal O onya mum u··cumuna ugra 1 ~ d ic birisi bugün artık mev - his!l~dilişidir. Başka hiç bir maddi etmiş bulunuyoruz. Bu işgnlde de de. l 

~eğildir. emelleri yoktur. Müessesenin istik· vam edeceğiz. Bunun haricinde za- Vall·s·lnl·n n· utku Londra 23 (A.A.) - Hava. nezare-i ·tnln haneiye nazırlı ~ırıa ta - ]aliyeti meselesini istikbale terke -
"ı~~ ... londrada, fnızilız • Rus mü- ruret hl'ısıl olursa ona cevnb vermiş tinın rebl~i: 
~- o tl · b 1 J diyoruz. Bu iş üzerinde miitf"rln";) olmak için böyle bir müsaadeyl lstlyo. Mnnnhelm'deki sınat tesisat İngl. ~'1.. erınde ir iyi e~me ve a -
~ilı~'Ya, lspanyaya ve diğer biitün sermaye vesaire ile beraber b~ll·i h,.s ruz. Yoksa memleket dahilinde milll «Polonya Almandır ve Al· liz hava kuvvetlerine mensub bom -
~ttı ir dostlarına «daha enerjik bir altı tıene ııonra yeni bir hamle ya- malımız varken milli kablllyetimiz man kalacaktır, burada bir bardırnan tayyarelerinin dün geeeki 
~~h rıareket" beklenmektedir. Fa- pacağız. O vakit bunu huzurunuza varken, fabrlkalarımız işlerken tabin- Alman devleti kuracağız» hedeflerını teşkU etmiştir. 
'~'-r 11 ha"•allerin cevabı ancak in - ıtetirmi• oluruz. BuRünkü vaz:yf"tte tile hariçten mal almak işimize gel _ D~er tnraftan Rhin aahni karşısın. 
" " · 1 k B" ü bugünkü sekilde çalı!lmasını dl'ha mez. Sonra malftmuflliniz ki bugün Londra 23 (A.A.) - Reuter ajansı da bulunan Ludwigshaven'de yangın. 
'
1"t) enci 

0 
aca tır. ut n faydalı, cJaha verimli görüvoruz. Ya- bild' :vor 

", ter. ve ayni zamanda Rus mil- 1 . . • vazlyetimlz sizce de malumdur. Gfi • il\, • . lar çıkarılmış ve infilO.klar i~itilmi~ -
•'lı- ~'rl<·iye nazırı olarak Edende, ni mektebden çıkmış genç erımızı nün birinde milyonlan müteca\'IZ bir Alman lfgcılı al~nda bulunan ı:o; tır. 
~t it 0~Ründen m11.ziye aid bulunan buradan geçirmek çok Rayanı ar • orduyu ortaya çıkarnbilmek için her_ lonya umum1 valisı Frank, Cracow d Rhln havzasında dl~er bazı hedef-

~ •. dl:ı·ırlig"i ve sulh ic;.inde yapıcılı.k zudur. Bi:rim de arzumuzrlur. Fa - h Id 'h· u t b' söylediAl ve Vıı.rşova radyosunun neş.. ler de bombardıman edUmiştir. 
f ı k h k. . k a e ı tıya ı ve ed ırll bulunmak retti~i bir nutuktn b~lıca §unları söy . . 

1 ilt i.inye!!ında yerı olmıyan bır kat bugün a an azanın e ımı yo lAzımdır. Lütfedip bu kanunu çıka _ ıem·"'ıır·. Fless~ng~e, Dunlı:erque ve Calaıs lı-
;o~ .tr~nin hakiki çehresini görmek tur diye tazyik altında bulunduğu - rırsanız mnıi fabrikalarımızın yap ı§ • • . • n manlarile iŞgal altında bulunan ara-

(} \'r, 11 muz bir zamanda heldmlerimizi bu- makta oldu~u lmalflttan da'ml sure•- «- Adolf HıLler hıç kımsenın m - zideki hava meydanlarına hücumlar 
~, "tıt h All z · d' ,_ k b .ı k G ı ı.. manaatma maruz kalmaksızın dlln-

' ~· c e gemenie ~ıtun, •· radan geçirereıt zaman av eoece te ist~fade et.meyi ve onları işletmeyi a idare etmek üzere intihab edU.. yapılmıştır .. 
~ı: vaziyette de~iliz. Bunu telı\fi etmek takdlmen ve tercihan yapmakla be Y yı bü..r.ı. . t'd ki Tayyarelerımfzden biri kayıbdır. 

\, "'l!tri tedhirler hariciye nazırı, için takib ettiğimiz usul ~:.ıdur: Bu • b b n. d d d · t'f d - miştir. Allahın en J ..... ınaye ı i't Almanlarm akmları .,,, l ra er u m...,aa e en e ıs ı a e ka- ona Almandır diyebili'yoruz. Polonya .. . . d·: Yeni Almanyanın ve talya· ralara aldığımız helcimler zatf'n hh- pısını açmış oluyoruz 
1 

t F k t 
1918 

d Dun gece. Manchester ~ehrı. ılk 
ı.ı"::U•rn. anı olmu .. tur. mett' m~buriyeei olanlardır. Tıb Ta · ikiye ayrı mış ır. a a en b b d .. t 
.'\ ··r ı "' Alman '""' izahatı mUteakıb kanunun madde. 1938 e kadar geçen 20 sene bir daha uzun om ar .. ımana .. u~rllmıo ır. ~lıfl <:ı ve Eden, bütün lebe yurdunda bulunanlara öğret - leri okunarak birinci mUzakeresl bi - avdet et.miyecektir. Bu memleket Al- Manches~ere hucum, guneşın batma 
~,rıı,l!~ni reddeden Ingiliz uyut • mete için konferanslar açmısızdır. tirilmiştlr. mandır ve Alman kalacaktır. Bu mem sından bıraz ao?ra ?atl~mıştır. Al -

'~il ı •itnı. temsil ~tınektedlıller. Bu bilgileri bu konferans la rta öğret- Büyük Millet Meclisi gelecek top _ lekette ma~rur ve kuvvetli blr Alman ~an. tayyarelen gnuı. bır mıntaka 
~~~/e Eden, harbi t~msil et - mi$ bulunuyoruz. Maamatıh vakti Iantısını Çarşamba günü yapacak _ devleti kurmak axzusundayız.ıı uzerınde yelpa~e h~lın~e. ~çılmışlar 

"-~ ıt)[d»_ ;... '-··'·cJı geldiği zaman bütün ek•iklikteri ta· ve muiıd taktıklerı m\lcıbmce, ev-
.~~1\q ..... oy-~ marnladığımız xaman hekimlerinıizi .tır. l S k vela yangın bombalamu atmağa baş 
~ tıı ra 23 (A.A.) - Royter a- bu kararlardan geçtikten sonra gön- Yugos avyanm 'uşa lamışlardır. Yangınlar çıkmış. fakat 
\.~1\il\ diptomatik muhabirinin bil- derelim diye ittirharnda butunaca - Romanyaya yeni Alman 1,·manl bomba'andl daha alarından evveı tamamile se-
v~ lle kÖre Lord Halifaks yeni ğım. Müe.aeeede çalışan arkada~ - k t' 1 Id" ferber edilmiş olan itfaiye servis leri, 
~'~~~ ilk günlerinde İngilterenin larınun istikballeri meselesine ge - ı a ari ge 1 derhal faaliyete geçmiştir. Hücu • 
~ \;) orı büyük elç.iliği vuifeııini linee, bunlar barerne dahildirler, üc- Bükreş 23 (AA.) _ Stefani: mu n en şiddetli devre!inde bile yan-
~ •ıı·'t1•Yacaktır. retli kı.sımde.dırlar. . Gazetelerin verdiği bir habere gınlarla mücadeleye de"\·am etmit o-~· ariciye nazın Eden ı;azife- Vek6Jet tıcretten maa~a geçecekler göre ayın 1 7 nci ve 18 inci günleri lan itfaiyenin gösterdiği kahraman· 
~ başlamı~tır. arasmda. müesseseyi fik safa alnı~ - Tamşıvara yeniden Alman talim ve lık bilhassa tebarüz ettirilmektedir. 
~life Vek"lll" I.J.II&~II" tır. Hukfimet ilcretlerln maaşa tahvil terbiye kıt'aları aevkediln1iştir. Bu Ölü ve yaralı mikdan henüz tesbit 

T l.fini tetldk etmektedir. Bu meydanda ltıfalara kumanda etmekte olan Ce- edilmt-miştir. Flakat bomba isabet 
23 _ Adiiye haJillunacaart.ır. neral Huber. T r civanndaki eden binaların enkazı altında bir 

İngiliz tayyareleri 
Arnavudluktaki petrol 
kuyularını bombaladı 

Atina, 24 (AA.) - Yunan 
kuvvetleri dün, Tepedelen yolunda 
iki mühim kasaba işgnl etmişlerdir. 
Klisura ve Tepedelen cİ\arında ye
ni te,Peler ele geçirilmiştir. Avionya
nın Ingiliz ~emileri taıafındnn bom
bardımanı ltalyanle.rın manevi:ıratt 
üzerinde müthiş bir tesir yapmıııtır. 

İngilizlerin hava faaliyeti 
Kahire, 24 (A.A.) - Hava u

mumi karargahının tebliği: 
21 i 22 ye bağlıyan gece zarfın

da, Bingazi yakınındaki B .. rka ve 
Beninn r.a.yyare meydanları hava fi
lolarımız tarafından şiddetle bom
b:ılanmıştır. Serkada büyük yan
gınlar çıkarılmıştır. Hnngarlar arn
sında şiddetli infilukler vukubulmut
tur. Beninada da, yang:nlara ve in
filuklara sebebiyet verllmietir. Iki 
hangarın alevl~r içinde kaldı~ı ve 
bir üçüneünün de ciddi surette hasa
ra uğradığı müşahede edilmiştir. 

Ayni gecede, tayyarelenmiz Tob
ru klimanını ve askeri hf"deflerinl 
de bombalamıştır. Burada mühim 
hasar ikft edilmiştir. 

Arnavudlukta Ergiri üzerinde 
4iddetli bir hava muharebesi cı;re
yan etmi!ltir. 

9 avcı tan·aremiz SO düsmnn 
tayyaresile kar:oıılft!llmıs. düşmanın 8 
tayyaresinin tnhrib ed ildiğ; ve diğı-r 
be"!inin de muhtemel olarak düşü
riildüğü görülmü"!tür. Tay}ar~lt-ri
mizden ikisi üslerine c:!önmcmi.,tir . 
Bunlardan birisinin pilotu parnşütle 
indiği sırada mitralvöz ateşine tu
tulmuştur. Avrıca Kukufta petrol 
kuyulnrına hücumda bulunulmu!;tur. 
Bütün bombalar hedd ittihaz NH
Ien mıntaka dnhilint' d ii!!mii11tür. Bir 
,..J,.ı..t•i\c fabrika•ına ~n bomb:ı.lar 
is:-' • •tmi•tir. 

Frans'z - A'man 
müzakereleri 
tekrar baş•ad1 

Bern, 24 (A.A.)- Fransız- Al
man müzakerelerinin yeniden bat
ladığı haber verilmektedir. lsviçre 
gazeteleri, Fransız murahhası vası
tasile Alman taleblerine cevab ve
rildiiHni yazmaktadırlar . 

Ültimatom haberi doğru cJ~il 
Vişi, 24 (A.A.) - Alman hü

klimeti tarafından Vişi hükumetine 
bir ültimatom tevdi edildiğine dair 
cıkan hııberler tekzib edilmektedir. 

lord Halifaksan Yaşington 
elçiligi Amerikada 

memnuniyetle karştiandi 
Vaşington, 24 (A.A.) - Harl

eiye nazın Hulle, dün neşrettiği bir 
beyannarnede Lord Halifaksın Va
pngtona sefir tayin edilmesinin A
merika hükumeti tarafından mem· 
nuniyetle karııılandığını bildirmiştir. 

Hariciye nazın be}·annamesinde, 
Lord Halifaksla birlikte çalı!lmaya 
başlamak anını sabırsız.lıkla bekliyo
ruz, demektedir, 

meliyesine bu aabah devam olun -
mu~tur. 

Alman tebliii 
Berlin 23 (A.A. ) - Alman or

dulan başkumandanlı$\'ın:n teblii!i: 
Dün gündü~. hava kuvv~ılerinln 

faaliyeti, tırnurniyet itibarile. silahlı 
keşif uçuşlanna inhisar etmiştir. Bir 
keşif tayyaresi, Ingilterenin en bü
yük alominyom roadenini t~kil e
den ııimalifskoçyada kliin Ford-\Vil
liama hücum etmiştir. Hava dafi ha 
taryalarının ~iddetli faaliyetine rağ
men. tayyare cesar~tle çok F lçaktan 
uçarak madene hücum etmi<~ ve ma
denin en mühim tesisatı tizerine tam 
isabetler kaydetmiştir. lntilaklar mü 
"~ahede olunmuştur. 

2 2 12 3 Kanunuevvel gecesi. a -
ğır bombardıman tayyareterinden 
mpre'kkeb kuvvetli teşekküller, çok 
büyük muvaHakiyetle, Manchester
deki mühim endüstri tesisatma hü • 
eum etmhlerdir. Bu hUcum neticesin 

....... _.,,..,. 

1 

• 
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Fuhu_ş mücadelesi 1Jmar faaliyetinin yeni 

gar1b ve şayant • _ 
dikkat bir vak'aya bır safhası başlıyor 

sebeb o:du 
Fuhuşla mücadeleye ehemmiyet

le devam eden ahlak :ıabıtaaı nıe -
murlan, dün de oenrin muhtelif yer
Jerindelü umumi evlerde arnştlnna-
1ar yapmışlardır. 

Zabıtanın bu mütemadi talc\b ve 
fa&.liyeti karşısında bazı fuhut yu -
ı.·ası sahibierinin yakalanmamak için 
akla gelmedik çare ve hilelere ba~ 
vurduklan görülmü~tür. 

Bu cümleden olmak üzere, dün 
umumi evierden birine ani bir cüt
mü ıiıeşhud tertib eden zabıta me
murlan bu evin butun oda
lannı veaair yerlenni arl\dık -
ları halde içeride ancak bir kadın 
bulmuşlardır. Bu vaziyet karşısında 
büsbütün şüphelenen memurl.u, bu 
evin zemin katına inmişler, bod -
rum katında tetkikat vaparlnrl.:f'n1 

burada demir bir kapak gönnü~ -
lerdir 

Çok belirsiz bir tarzda yerle._-rti -
rilmi~ olan bu kaoak açılınca, içe -
rid,..n kadın c;ığlıklan duvulmustur. 

Derhal bu kapağa dayalı mt'rdi
venden a,a;nya inen memurlar, bu
rada on kadar kadının •a\clnn'1l:~ ol
duğunu hayretle (!Örmü._l .. rdir. Bu 
Jtadınlarla, ev sahibi vakalanmıs ve 
haklarında kanunt takibata beşlan
mıştır. 

Ihracat emtiasma yalnız 
Ticaret VekAieti lisans 

verecek 
Kanunusa ni 1941 t:ı.rihinden 

itibaren, gerek mıntaka ticaret mü
dürlüğü ve gerekse birlıkl~ıiıı li~ruı 
veıme salahiyetleri kaldı:ıiacak '\'e 
lisanslar doğrudan doğruya VcH • 
let tarafından verilecektir. 

Harice mal ihrac etmek için li -
aaruı almak utiyenlerin taleblerinin 
kısa bir rnmanda is'ahnı temin mak 
aadile, VeUlette •ynca bir lisans 
bürosu teşkil edilmiştir. Bu suretle 
V~lcalete yapılacak müracaatlar gÜ
nü gününe karoılanacaktır. 

Gümrüklerdeki aahibsiz 
kahveler 

Edirnekapı - Topkapı arasında 200 bin lira 
sarfile büyük bir kültürpark yapılacak, 

Karaköypalasın karşısı yıkılıyar 

Şehir Meclisinin, İkinciteşrin top
lantll!ında müzakere ve kabul ~tnw 
muhtelif imar planlan, bebdiye imar 
i§leri müdürü tarafından Ankaraya 
götürülercık tasdik etti.rilmiHir. 

Jmar müdürü dün sabah Ankara -
dan vehrimize dömnü~r. 

Tasdik edilen yeni imar planlan, 
Karaıköy - Tophane, Karaköy - A
znpkapı, Beyaz.ıd - Edirnekapı -
Süivrikapı, adiiye aarayıııın yapı • 
lacağı aahayı ihtiva eden Sultanah
med meydanı ve Boğaz.ın Anlldolu 
sahiline aid olanlardır. Y ~ni plan
lara göre, cami ve ane gibi tarihi 
kıymeti haiz abidelerin et r'lfı açıl -
maleta ve bunlar ve~il sahalar ic;ine 
alınmakltadır. T oohane - KaTaköv 
planına göre, T ophımede büyük bir 
meydan açılacak, Merkez komutan
lığı binası lc.aldınlacaktır. T opha -
nedeki c:~enin etrafı açılacak ve 
burası bir kö~e t~kil edecektir. 

Azapkanıdaki çeşme bir meydan 
ortasına alınacak ve Sinanın camiııi 

Dün iki kömür bir 
kumaş muhtekiri 

yakalandı 

etrafındaki binalar kaldmlacaktır. 
Azapkapıdan Şişhaneye do~ru gi -
dilen kısımda büyük bir çocuk bah
çesi yapılacaktır. 

Beyazıd - Aksaray volunda Sütçü 
bostanı güzel bir yeşillik haline ge
tirilecek, Valide ve Uıleli camileri
nin etrafı tamamen a~lacaktır. 

Edirne'leapı - Topkapı arasındaki 
sahada 200 bin liralık bir istim -
lakle büyük bir kültürpark vücude 
getirilecektir. 

Edirnekapıdaki Çukurbo!tan, 
ııpor sahası haline ifrağ edilecektir. 

Karaköyde, Karaköypalu vazi -
yetini aynen muhafaza edect'k, Ka
raköypalas karŞJl!lndaki binalar kal
dınlaraik burada büyük bir mey -
dan yanılacaktır. Imar planlan tas
dik edilen sahalardan bir kısmında 
vak1nda faaliyete llecilecektir. Be -
lc:diye imar müdürlüğü Karaköy 
meydanına aid bir mnket yaptı -
racaktıT. 

Münakalat Vekili 
bugün Ankaraya 

gidiyor 
Heybeliadada kömürcülük yapan Trakyaya ııiderek, İstanbul - E-

Mehmed Aksoyun beş buçuk kuru-ı dime tren hattındaki sel tahıibatını
şa satılması lfı.zım gelen Anadolu tetkik eden Münakaiii.t Vekili Cev
mangal kömürünü altı buçuk kuru- det Kerim lncedayı, cvvelkı gece o
şa aatmalc suretile milli korunnın ka- tomobille ışehrimize dönınÜ:JtÜr. 
nununa muhalefette bulunduğu ma- Cevdet Kerim lnceJayı, dün alc
halli zabıtası tarafından tesbit edile- fBm vali ve beledive reisi doktor 
relc kendisini dün cürmü me§hud Lutfi Kırdan belediyede ziyatet e-
halinde yakalamıştır. derek bir müddet görütmüştür. 

Hakltında tanz.im edilen eürmü Münakalat Vc.-kili. bugün şehri -
me~ud zapule Mehmed Aksoy mizde bazı tetkiklerde bulunduktan 
müddeiumumiliğe teslim edilmi~th. sonra akşama Ankaraya hareket e-

Ağnhllmamında Yenicaddcde kö decektir. 
mürcü Ömer Yılmazın da dük'ka - --------
nında mevcud kömürü muavyen 
narktan fazla fiatla !nttıiı götül -
müş, yakalanarak hakkında takiba
ta başlnmı;tır. 

Bunlardan başlca Bomontide E
lekçi sokağında lpeki~ apartnnanın
da oturan ve Sultanhamanımda R~
zapasa caddesinde 1 1 2 saYılı dük -
kanda lcuma$Çılık yapan David de 
K&mil adında bir mü~terive metre•i 
7 75 kurusa satılması liızını gelen 
k'.Smaeı H) 7 5 kuru,a aa tn rken suç 
üstü vakalanmıstır. 

Hakbndaki :zabıta tahkikatının 
'kmalini mliteakib Davtd de müd
deiumumiliğe verilecektir. 

Hırsız kumnanyası 

DUn Amerika ya 100 bin 
Hrahk tutun gönderdik 
Dün t 1 O bin liralık ihnıcnt ya -

pılmıştır. lhracatm en mühim kıs -
mını, Basra yolile Arnerikaya sevke
dilen 1 00 bin liralık yaprak tütün 
teşkil etme'ktedir. Bu suretle Ame -
rikalılann Istanbul pivasaıımdan al
dıklan tütün mühim bir vekCına ha
li~ olmaktadır. Aynen, İ.rvic;r,.ye de 
SOOO Jimlık iç fındık sevkedilmiştir. 

( KUçUk haberlar j 
e Yenimahallede Dere sok.a~da 

3 nınnaralı evde oturan Zehrn Arma. 

:ses 
) 

T unanin don mas• 
bir k1s1m ticari 
münasebat1m1z1 
sakteye uğrattı 

Evı.·elce de yaı:dığımız. gibi Tuna 
yolile yapılan nakliyat, nehrin don
ması yüzünden kısmen duınıuş bu
lunmaktadır. Bu münasebetle ev -
velce Macaristnna T una yolile sev
kedilen 1 SOO ton pik d~mirin Tu
na nehrinin donması yüzünden, ma
haUine vruul olup olmadığı henüz 
öğrenilememiştir. Keza Macnriııtan
d'an memleketimize gelecek olan 
500 tonluk parti halindeki tel ve çi
vilerin de ayni sebebden gecikrrü, 
olduğu anlaşılmaktadır. Tuna yo -
lile yapılan nakliyatın, bu 8\Jtetlc in
kttaat uğraması uzerine bilha~n ti
mal Avrupası ve bu arada İskandi
nav df'vletleri ile yapılan ticnr,.tlmiz 
münhasıran kara yoluna irıhlsar et
miş bulunmaktadır. Evvdce lskan
dinav fıiiki'imetlı-ri tarafından Ya -
kınşark ve memleketimızle yepıla -
cak ticari münakalattan Odesa - Hel 
sinki demirvohından istifade edi) -
mesi dü~nülmü~tü. Bu hususta a
lakedar devletlerle vao:lan temas
lar devam etmekte oldui!Jndan he
nüz bu vol vasıtaııile ithalat ve ih -
racata da baoılanamamıstır. İskan -
dinnv memlek,.,tleri bilhassa Fin -
liindiya bu yol vasıtasill"' mÜnllka -
Hitın yanılmMı icin teııebbüsler~ 
hulunmaktadırlnr. T nın•it m.-s .. )Mi 
halledilirse. bıı volla mal nrı\:liyatı
na baslenaraVı sövJ,.nmelctedir. 0-
d~a - Helııinki hattında tabit şart
lar ic;~risinde. Tunadan doha ucuz 
nakli•,l\t vaoılabilecektir. 

lnoiltered~n kUIIiyP.tli 
Illiktarda kanıvon ve 
otomcb;l lastigi ge'di 

Ingiltereden külliyetti mikdarda 
otomobil lastiği gelmiştir. Pıyasanın 
ihtiyacını tamamile karşılıyabilecek 
olan bu laatikler, lutilc ithalat bir -
liği tarafından alakadar firmalan 
tevzi olunacaktır. Gelen lastikterin 
arasında kamyon ve aebze otomo -
biJi lastikleri bulıındu~undan bun -
lardan kamyon lastiklerinin % 70 i 
Anadoluya, % 30 u lstanbula, binek 
otomobil lastikterindon °/.. 70 i la
tanbula ve % 30 u Anad.,luya aev
kolunacaktır. -------

«Türk tarihiı> hakkında 
konferans 

Eminönü Balkevinden: 
26 İlkkAnun 1940 Perşembe gtlnii •

at 18 de Evimizin Ca~al~lundakl ea
lonunda Üniversite Edebiyat Faldil -
tesi profesörlerinden .sayın Mükrimin 
Halil tarafından eTiirk tarihi) mev
zuunda bir konferans verilecektir. Da.. 
vetiye yoktur. ------

Şehrimizdeki knhve stoklannın ö -
nümüzdeki ay nihayetine kadar lht.I
yacı ikarşılryabnec~ thklirilmektedir. 
Bu maksadla gümrüklerde bulunan 
Vekfı.let emrindeki .sahibsiz kahvenin 
piyasaya çıkarılm.ası Için VetAletten 
müsaade istenmişttr. MUsaade geldık
ten sonra bu kahveler piyasaya arze.. 
dilecektir. Bundan ba§ka Drezilyaya 
yapılan siparı.,Jerin de yakın bir za
manda netıceleneceıtı Te klıfi mil::tar
da kahvenin memleketimize gelece~i 

bildirilmektedir. gnnla, Nuri Şenduran odalarında. 

lrunnu§lar yaktlkları mangaldan zehirlenm~ler, Lord Dunsany 
San'at mektebleri mezunları Yakub Mustafa. ve Necmi adların- tedavi edilmek üzere Beyoıtlu haS'ta- Konservatuarda 

cemiyet:nin kongresi da üç bfadar aralannda bir kum - nesine knldırılm~ardır. Şehrimizde bulunmakta olan Atina 
. , pnnya kurarak hırsızlık ynpmağa ta.- Kuruçeşmede Kaplan vnpuru - üniversitesi pro!es~rlerinden lord 

Türk.i~e ~a.n at l\tekteblerf. 1\lczunbı- rar vermi~lerdir. nun çarpmasile parçalanan ı.tlt!i kap! Dunsa.ny, dün Vali Te Belediye Reisi 
rı Cmruyeti ~ndan. U~uml Bu 11ç kafadar geçenlerde bu mak. tnnın idaresindeki motörden dcnıire Dr. Lfitfi Kırdarla birlikte, Konserva.. 
kongremiz ~~~2 940 Paza~ günu ~ sndla fanllyete geçerek b,zı ev ve dük dökülen benzinin ve gaz tenekeler! - tuara gitmiş ve Türk mü~ dinle
at ll de EmınonU Halkevınde _to~a- Unlardan yatak çarşafı, piJama ve nin çıkarılmasına devam edilmekte - miştir. 
naeaktır. Aza.mızın gelmelerını rica k • 1m şl b raaı·yetıe..: dir •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d · avurma ça ı ar ve u ı ... . 
e eN. ne devam ederlerken de zabıta iara- Kaza mahnllinden dün de 56 bi- c Yeni neşriyat ) 

K d 
fmdan yakalanmışlnrdır. don, 886 sa~lam benzin tenekesl, '16 _ _ 

ömür en zehirtenerek Dün, Sultanahmed birinci sulh ce- bozuk te.neke çıkarılmıştır. Na.mık Kenıalln rom1ın;,an - Bü-
öldü za hfı.kinıi ~idin buzuruna çıkan • e Altmcı IJUbe memurlan dUn de yük vntnn §airi Nıunık Kemalin do.. 

AyvaMatayda oturan Ahmed adm- lan suçluların üçü de, ctırüınlerlnl muhtelif seyrlisefer niZarnıanna ay- ~ yüz yılı vesilesile Baba Dürderin 
da bır amele, evvelki gün odasında ltıraf etmi.şlerdir. kırı harekette bulunan 10 şoförle hazırladı~ı ve ÇJtır kitııbevlnin ne.ş. 
yaktıg-ı mnngal kömüründen zehir _ ,Mahkeme, isticvnblarını rnüteakıb seyir halinde olan tramvaylarn at - retm~, oldu~ bu kitapta, Cezmi ve 
lenmi.ş ve kaldırıldı~ Balat hastane. her Uç suçlunun da tevkifine karar lıyan ve basamaktn seyahat eden 41 İntibah romanlannın §ahısları; mu
sınde de dün ölmüştiir. vermiş ve tahkikat evrakını ınllddei- k~iyi yakalamışlar ve bunlar hakkın. havereleri, tahlil ve tcşbihleri göste-

Vak'a etrafında zabıta ve adli,ye ummnil~e göndermlftir. da zabıt vnrnka.'!ı tanzim etmlşlerdir. rDmi.ş ye kitabın ba.şına kısaca tıuı. 
tahkikat yapmaktadır. e Sultanahmedde bir odada bera.- zimat romanında tarakter ve vasıf _ 

Ithalil birlikleri ber yattlkları arkadaşlan Arifle Hay. ıan nrı.ve edamişttr. 

Kizım Dirik tehrimizde b' 1 t" "Im' rlye aid gl5ınlek ve elbiseleri çalmak- ..,:;;;;;;;;;;;;;;========~ 
ır eı ırı ıyor tnn suçlu Bahtiyarın duruısma.sına ( '1 ) 

Trakya Umumi Mtırettişi General İthalAt birlnrlerlnin tevhid edilerek, dtln birinci sulh ceza mahkcme.slnde 1' YA TR OlA~ 
KD.zım Dirik, dün Trakyadan eeıırtın;_ muhtelif branşlarla. meşgul olan kı - devam edilmiş ve karara ba{Uarunıt
ze gelm~tir. General Klızım D;rik öf- sımlar yerine tek bir:Uk usuın ikame tır. 
Jeden sonra Nafı:a Müdfirlü~nde edll~ yazıl.m.ıştı. ~rend~ SUçu sabit görülen Bahtjyar, yedi 
meşgul olmWJ ve lst.anbtıl - Trakya göre, birliklerin birleşt&rilec~ haberi ay bnpse mahkftm edilmi' ve kara. 
arasındaki yol iJlŞRat işlerini tetkikj do!ru d~ ve bunlar eski tekilde nn tethimlni mfiteakıb tevkl! olun _ 
etmiştir. mesnRerlne devam edeceklerdir. muştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Şehi:r 'l.lyatron 

Tepebaşında dram 

tı.mımda 

Aqa.m aaat 20,30 da 

APTAL 

E. SADi TEK TİYATitOSU 
Bu gece Bakırköy Mılttyadi, yarın 

gece Ü'sküdar Ha.Ie sinemalarında 
EŞBER 

Saray faalı; ve Çapkın kız 
Vodva 3 perde 

BirincikAnUJI ~ 
Kayseri Belediye Reisliğinden: ~ 

ı - Kayseride yaptınlm~ olan mezbahanın c22883• lira bedeli k~ 
su, elektrik ve ş~irme tesısatı kapalı zarf usulile et..s1ltmeye :vazed 
ve bedeli Belediyeler Bankasına büloka edam~ti'r. 

2 - İha.le: 8/1/941 Çarşamba günü Kayserı Belediye Encümeninde ~ 
16 da iera kılınacaktır. 

3 - Muvnkkat teminat cl716 lira 23 kurWJ• olup kat1 teminat btll'l~ 
iki misl,!<fir. , v-

4 - Lşbu tesisata aid proje ke.şit ve şartnameler Ankarada No.tıa 'e~ 
leti yapı işleri rnüdürlü~ti ve İstanbulcia Belediye Fen Müdürliı~üne ~ t1 
derilmiş oldultundan istekliler müracnaUa mutalea ve malfimat alabıi~ 

5 - 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesi tarifatı dairesinde i tt 
edilecek zarflar eksiitmeyi açma santınden bir saat evveline kadar 9 ~ 
numaralı makbuzlar mukabilinde belediye reisliğine tevdi edilecek ye clı' 
saatten sonra gelecek zarflar kabul edilmiyecektir. Postada vaki ge 
meler nazara alınmaz. . tı~' 

6 - Ta1iblerln o gün ve saatte Belediye Enetimenine ve fazla iZB 
almak istiyenlerin belediye b:ışkAtibli~ine miiracaatları iltın olunur· ad) 

(lZ~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt. ve ajans adedi: 265 

Zirnt ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiVE VERiYOR 

Zinat Bantasında tumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarıll6' 
enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.ıııll ~ 
daki pllna ıi)re ikramiye daAıtılacat.tır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 • 600 " 2,000 " 
'4 " 250 " 1,000 , 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 u 
120 ,. 40 n 4,800 u 

160. " 20 " 3,200 " 
Dikkat: Hesabıarındaki paralar bir sene Içinde 50 liradan .pll 

düşmiyenlere lkra.miye çıkt~ı takdirde % 20 !azlasile 'verilecektir. ~ 
Kur'alar scnedo 4 defa, 1 Eylül, ı B1rinciktınun, 1 Mart ve ı ııaıi 

ran tarihlerinde çctaecektlr. 

Bir haydud, bir ho.fiye, tki nişa.nJL_ Bi.r çocuk ve 

&dül yol arkadaşı... Ölüm üsttennde ~or-

Kim Ölecek .•.• 
Kim Dönecek·•' 

Ycdi~l ölecek-~ 1' 
.1\için? Senenin en beycc:ınll 

meraklı fami 

YA.RI:tl 

ArifAZA B 
S"ll!emnsının şeref proıramı olacaktır. 

Y Sinemasında 
-!tl ~ 

Diinya.nm 'ft billemanın 9 uncu harik.a.sı. Bütün tesa.düfiou-

Pek 
yakmda SARA 

biitün mueiulerin filmi 

BiLLUR KÖŞI< 
mDYGARLANıf-lRANK MöıiG·~~ 
Hepsi de CÜCELERDEN müt*kkll bir lf.llırin 900 den fua .\lt'l' • 

l, mn•nam hlr FEERI- MMikli h;r rori- Bütün ~ 

Bötün dünyanın kudretine bq elciili 1 Güzelllline esir O.:dutu 

CLAUDETit. COLBERT'in 

Hasan bey - Oörillen 
alevler içeride kill olanla-

CHARLES BO YER 
Aylardan... llattalal'dıuıbeıi beldenen büyük ftm1 

nihayet bu PERŞEMBE akşami L A L E de gösterilecektir. 
Fransa. .. Londı'a ye Amerikayı sevkle yerinden oynataıı 

DUŞES PETROVNA (TOVARiTC 
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Askeri 
vaziyet 

•• ı 

un 
l Hldialer Km"fiDıa:la •. ____ :....___ 1 

<~rah ı inci s:ı:rfatb.) 
Arnavudlukta Elen lnt'alannı bu 

derece yavaş ve teenni ne harekete 
lllecbur eden, İtalyan kıt'alannın 
ınuvaf!akiyetli sebat, müdafaa veya 
ınukabil taarrnzlnrında.n ziyade, .sarp 
Arnavudluk da~lannda hüküm süren 
CiddeUi kıştır. Bu kış dalayısile güç.. 
l~esr pek tabii olan geri muvasa -
ladır. Düşünmelldir ki, Elen ordusu
nun, bugün harbettmı sarp da~arda, 
geri ile muvasalasını, patikalarda nalt
liyat yapabilen, ancü melı:klre bey
~ırlerile katırla.r temin etme~di:'. 
Bunların l5e her defnsında yiyecek ve 
~t.aca.k itibarlle ne kadar ~z şeyler 

Çe enge selam 

Katil, hırsız, esrarkeş serseriler 
arasında neler gördüm ? 

Röpartaj1 yapan • Nusret Safa Coşkun 
-ı-

getirecelı:leri ve dolayısil~ hızlı bir ile- Kahveden dokuza doRru çıktık. Be
ri harekete ne kadar az mfisaade e- ni köşedeki elektrik lM\basının önü _ 
decekler! mnlOmdur. ne çekti. Pardesümün kanadlarını 

Biz bunları düşünerek Görice düş- açaruk ba.şta.n a.şaRt kıl$mı, kıya -
tükten sonra Yunan ordıısn kuman - fetimi gözden geçirdi: 
dnnııtının bu bölgedeki fazla kuvvet.. - Olmamış be ci~erim, dedi. Kas
leri tedricen eenuba kaydırnea~ ii ket falan iYI amma, pardesiin temiz, 
lnldlnJ beslem~"lı:. Qünkt\ AmaTUcı-.. elbiseler de göze batacak .. Seni benim 
lu~un eenub semtlerinde mammiyet odaya götüreyim, benim eskilerden gi
nisbeten daha fazla ve dolayı&lc ia.. yin .• lüzum olursa gu çerçeveni de 
~e daha lrolaydır; hem de İtalyanlar, ~özlük- çıkarabilir misin? 
8ahil boyunca tazyik ve rlc'at et.tira - Çıkannml 
tnekle, gittikçe sahilden içeriye atı - - Çok abbab gözükmeliyiz. SenJn 
labileeeklerdi. ElhMıl denilebilir ki, içı"n Suriyeden geldi dı'yece~inı. 
Arnavudlukta hüküm süren fiddetlı - Olur! 
kışa ve geri ile muvasalarun ~tinll~- Kolunın gircli. Meşhur gece hırsızi-

N Mrettin Hocanın mnhnUe-
sinde bir düğün varmış. 

Hoca, bi11kaç yerinden yaınalı eski 
cübbesini sırtına giymiş, diı~ün evi
ne gitmiş. Kapı açılmış, yamalı cilli
beli hacayı görenler: 

- Senin burndn ne i~in var, 
defol. 

Diyerek kovrnu~lar. Hoca evine 
dönmüş, ynmalı cübb~ini çıkarmış. 
Yeni kürkünü giymiş, tekrar düğün 
evine gitmiş, kapıyı açanlar: 

- Buyurunuz Hocafendi, aafa 
geldiniz. Bafalar getirdıniz. ••• 

Iltifatile hocayı eve almışlar, yu
kan &ata çıkarmışlar. Ba, köşeye 
geçirmi~ler. Biraz aonrn ortaya sofra 
konulmu:t: en evvel Hacaya yer 
göstermişler: 

-Buyurun Hocafendi. 
Hoca sofraya oturmu~. Sofrada 

çorba kaBesi varmış. Hoca kürkünün 
kolunu kaseye uzatrnış: 

- Ye kürktim, ye; demiş. 

* Bu fıkTayı hana bir hadise hatır-
lath: 

Dün biT caddede yürüyorc:lum. 
Karşıdan bir cenaze geliyordu, belli 

ki fakir bir adamın cenazesiydı 
Çünkü dört hamnldan baııka taşıya 
yoktu ve cenazenin yakınlan oldu 
ğu anlaşılan iliıtlen başları pejmür 
de iki erkek te boyunlarını bükmüş 
ler, tabutun pe::ıi:ııra yürüyorlardı 
Caddeden ıeçt>nler çoktu. Fakat n 
duran oldu, ne de ba§ını çt>vinp ba 
kan. 

Belki eUi adım, belki yüz adm 
yiirümüştüm. Caddcde bir knynllf 
ma, bir gayri tabii hal göı.üme ili~ti 
YüriJyenler dunn~ular. başianndaı 
şapkalannı ı;ıkarmışlardı. Ben d 
durdum. 

Herkesin baktığı tarafa baktım •• 
Bir cenaze otomobili yaklnşıyordu 
Önde beş on çelenk vardı. Taksite 
cenaze otomobilinin peşinde bir ka 
tar teşkil etmişti. 

- $apkanı çık:nsnnal 
Beni ikaz ediyorlardı. Dnı,umda 

"apkamı çıkardım. 
Kadın '!rkek, küçük büvük cnd 

~den geçenler hepimiz cenaze~ 
hürmetle selamlamıştık. 

r:J.u.c•t JJuLiUi. 
ne rn~en, vaziyet Elen ordusunun le yola düzüldük. Bir müddet cadde
lehınde olmakta berdevamdır. Nite - den yürümek icab ediyor. Dönüp dö
kını Himara gibi Avlonya.nın cenubun nO.p bakanlar oluyor, yahud öyle geli.. 
da ehemmiyetli bir iSkele bugtln bek- yar bana .• Köşedeki polis, dik dik bak
lr.-ndi~i üzere Elenlerin eline dtişm* tı. Adımlarımızı Wda.ştırdık. Bir sorgu 
tür. Yakında dft.şm.elel1 beklenen Te- biç de ~ize gelmezdi. Hem de bir1 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? -ı -
Pedelen n K11.5uram'm Yunanlılari çuval Ineiri berbad edebilirdik. Birçok istifha.mlı nazariarını rehberlme dik.f _ - Dedtm ya, ~üpheleniyor. 
~fından znptedllmeleri _halinde ise karo.nlık sokaklar geçtik, iki katlı yorlar. Gözlerinden okuyorum: Fiıhnkika kopu~n şüphesini izale 

yet İ~lyanla.rın a~eyhıne yen harab bir evin önünde: _Bu getird~ln adam klm? etmek Bulgaristnnın harbe girmiye _ 
~e daha zıyade dönmuş olaeak:t.ır. . ~ . . 

Lib da B d" "-t hk lim Gece hırsızının ev"ınde.. o kalaballtı yararak ilerlıyor, ben ce6ını temin etmesi derecesinde geç 
nnu Y": . ar ıya mu.:s a em a- de onu taklb ediyorum. ve giıç oldu. 
'tek büyük bir hızla muhasara ede- - Bizim kümes burasL. dedi. Se.oı sada yok, herkes bize bakıyor, Yavaş YBV11.4 lı:nhve eski tabiı haline 
nı onun Tobrok'Ja kara ~uvasalası- - AlU oturuyoruz. avdet ediyordu. Ynnımdaki pabuç -

t
- kesrneğe muvnf!ak olan Ingaiz mO- Her basamaııoı ,e.,.: hanendeler -ibı" B" . . ....... izi hatl k larını masanın üstüne koym' uş "IP Orlü ve zırhlı kıt'aları şimdi kale ı; J "' .,. ıZım gırı.,ıu• e ra. an açmışa , ... -

nin m h knd clm kı,; aeayib seSler çıkaran Zifirf merdl _ benziyordu. Benziyordu da denmez, lak baeaklı genç serseri, arko. cebin-
Olan ~gil~~:~:a~luk a;ıy!dele~e venlerden kibrit çaka.rat fist kata bunu açıkça, a.sık suratlan ve homur- den çıkardığı irice b~r şişeyJ, çekme -
terkederek Tobruk i.stiltametinl gözet- tırmandık. danışlarile thsas ediyorlardı. Bir tnne- den ~vveı ban~ dıı _ıkram etmek ~e-
l~nıek ve şurada burada ada c· klar - Şimdi yalnızun bizim karı içer _ sı, rehberimin kulaRına eğildi: zaketini <O g~rdı. Teşekkür ettim, 
h . . • de ' h omuzunu silkelıyerek ağzına dnyadı. 
alınde sarm~ oldukları ıtalyan kıt'a ··· -Bu ırboyu nereden buldun be?. 

"e ınevkilerlni dU§Ürmek ıÇin serbest - İçeride ne demek? ~ da ben.. Tercüme edeyim: Guruıtuıu b:r serseri 
lı:aınıış bulunuyorlar. - Kode.ste demek istiyorum. Argo lısanında türın mAnalara gelir, 

Buna mukabll arazb.nl'nin ne yaP- -Kabahat mi yaptı? en hafıfi enayi demektir. Bıına bu U- kavgaSI 
t·tını şu anda tamamile bnemiyarnz. - Düpedüz enayilik yaptı, tızerlnde tifatı Cl) s:ı.vurana verilen cevabı da Nasıl oldu bilmiyorum? İki masa 
lı:ırdiya mevkiinin muva.kkat muka - eroin buldular; tıktılar içeri.. safada duyd~: nerden evvelA yavaştan başlıyan bir 
"enıct ve müdafaa.sının kazandı~ı l}işesi kınk bir idare Ilimbasını yaktı - Bizdendiri münaka.şa kavga sııt:.nsıno. dökülü-
llek kıymetli günlerden bilistifade o- her taraf toz toprak, örümcek içinde.'. Öteki serseri, ~opur yilEfinde kal - verdı. Taraflar kahveci ile, iki serseri 
~;:ı' IJimdi ~a~lusgnrb e~ aletınde ne pi.'l bir koku genzimi yakıyor. Mavi b ur o~ı~~ yı:tıt iki. deli~ e benzi- idi Rehberimin bana anlattıltına göre, 

dar kabilı Istifade askeri kuvvetleri renkli duvarlarda g&gelerlmtz bi yen gozlenru devıre devıre, bana tck- bir gece enel serserilerden birinJn pa-
:ıarsa, cümlesini Tobruk'ta toplama- King-Kong kadar.. önüme koyd:;; ~ ~aktı. Sonra kulagının arkasında. m kese31 kaybolmu.,, o, kahvede dil _ 
h ve sonra, buradan Bardiya'yı mu- bir tat eski, Avrupa haritasına dön- kı &g~yı dudaklarma iliştirerek sır- şürdü~ü iddia ediyormuş, kahveei 
~ asaradan kurtarmak maksadile do.- müş kostilinn glymek hiç de işiine gel- t.ını çevirdi. _ de, para kesesini d~erinin elinde gör-
~Ya yürümesi lli.zımdı. Fakat bunun medl, söyledim. - Bu adam neye kızdı böyle? düğünü flöylemi§. PIU"Ml kaybdıan 

Yleee y:ıpıldı~ına ve hattıi yapıla- B k d 'tl: Serseri arkadaşım güldü: tahveeiye ba~ırıyordu· 
~tı?a dair flmdilik hiçbir haber ve mıı:~~ka: s~zd:~nmtı b~mı bir - Rahatı kaçtı, Ostelik §Üphelendi - Yalan atma uıaO:. biz birbirimi _ 

Çbir alArnet yoktur. _ Pardesii "ki ~ a.fl • de... Zin parasma eı umtmayı.z. Sen her 
4e O halde İn~n~z Mısır ocd~~na dü- daha mı kirli~. 1 

r ı, ~ tarafı - Niçtn ra~tı kaçtı? zaman böyle yapıyorsun. Naml!Slu 
~ vazife, butun kuvveUenru Bardl- _ ~et be . - Çekecektı de... herit bulduh parayı sahibine verir. 

!ada toplamak ve buruını sli.ratle ter.ıs çe ird· yaz tarafı çabuk kirlenır; - Ne çekecekti? eliilemin üstüne iftira atmaz. 
ıııkatt.an sonra Tobruk özerine yli.ril-

0 
vtar ~· - Allah ne verdi ise... (Arka.c;ı var) 

l:tıektir. ~er Grazian1, Bardiya'n.m = Olur ıı. ını ııty 0 halde... - Çeksin canım bize ne? Nosret Safa Coşkun 
ttlkutundan e\ovel bu mevkii kurtar- · 
~ab matuf, bir' ileri bare~ette tu- Yardım etti. Pardesünün diğer ta-
{!11nacak olmsa o zaman da Ingiliz or- rafını çıevirdik. Harbiye - Şişli yolu 

asfalta çevrilecek 
6 ay sonra fstanbula 

30 otobüs gelebilecek '\' llsunun bu mevkfi muha.sarayıı. de- - S:ı.kal ~ olmad$na. iyi ettin. 
ı anı etmekle beraber, İttı.Iyan taarru. Odayı gözden geçiriyorum. Alman-
Una Bardiya'nm ,.;..,nı batısında. btr ların servet addedebilecekleri, demir m -w- k Vali ve belediye reisi Lutfi Kır- Tramvay idaresi, aerbest dövizle 
evı;de mukalıele etmesi ve hattA en azı hallnde bir karyola, iki san ~ d H .._ 1 $ ll d ki A ik d m u dal ar arojye i e iş · arasın a · yo - men a nn getirtilecek otobüsler 
Ukabi} taarruza geçmesi icab eder. ya, bir de tek ayaklı orta mnsaSJ. lun •&falta çevrı"lm•eı" ;_.tn e.::dt•r h L,_ ·"' "eneereı d ı.A~ ..., "'"" ..... •u ~ aK"Kında alukadarlarla temaslarda 

.. q_üJasa, Libynda İngiliz -...ıusunun .. er e ~uı:;ıd perdeler. k d B 1 f 1 , '"u yaptırma ta ır. u yo un as a ta b: lu aktad ·~ d') ' ' 1 -eh · 20 

.. ~•Yeti fyldır. Ve •imdilik onun gay_ Ç.ıkıyoruz. u nm ır. ~m ı ıı<: u en -•etıc.r· bü y çevrilme işi iki mevsimde ikmal e- 25 bin lira kıymetinde 30 tnne oto-
llü ı, t.ün kuvvet.ıerıni Bıı.rdiya Ö- - Ufaktan başlıyalım, sbahçı dileeektir. Bir mevsimde yolun tah- b"" I 
d 

Ode toplamak, bu mevkii iskat e. kahvesine gidelim. Gene ı-: ....... k '"'a - us ısmar anacaktır. Bu otobüsler, 
erek, uu!r" .. tezzemini yapılacak bir me'\"Sımde k ) ih" d · b ·· d '-et. . Tobruk'a katli yeni bir hare- runlık, çıımur1u solı:.aklar.. nfhawet mu ·nve e tar ın en ıtı aren uç ört 

~ 1 " de nsfalt işi bitirilecektir. · · d t ı· d"l · 1 k " ıç n mükemmel bir deniz, hna soka!a cılız~~~ sfizülen bir kahvenin ay JÇJn e es ım e ı mı~ o aca tır. 

Vahşi hayvanlarm en 

tehlikelisi 

Aslan ve kap-~ 
landan daha, • \. • 'f'" • 
vııhşi, daha teh- .,: 
likeli addedilen . ~ 
hayvan Afdka-
da bulunan Sl.l mandalarıdır. 

Jf 

lik beynelmilel sergi 

BeyneimiJel ilk sergi 1851 sene
sinde, Londrada yalnız demir ve 
kristalden yapılmıt olan, Kristal
palasla açılmıttrr. 

Jf 

t · k elektrikli tren 

İlk elektrikli 
tren 1889 ee- __ 'PL-_ 
nB!Unde Ame-~ 
rikada yapılmıf-
b. Saatte iki vüz kilometre mesnfe 
katedlyordu. Falt.ıt tecrübesi esna
smda bozuhnu~tu. Bu yüzden bıru
kıldL Seneler sonra ray üatünde en 
aeri nakil vasılnM olarak yeniden 
ortaya çıktı. 

* Dünyadaki en bUyük çan 

Dünya
dak.i en büyük 
çan, Nevyork 
ta Riversid ki
lisesinin çnn 
kulesinde ası
lıdır. Kırk ton 
aiklerindedir. e kara üssü elde etmektir. önündeyiz. Mukaveleterin imzasına aid muh:ı-

llun.o- ·· · -him b'- Val:nin dünkü telkikieri b llıe.seı ""'n sonra gunun en mu u Şimdi, perdesini muvatkaten kapıı- ere ve temasiann da iki ay kı:.dar * 
tııu esi olarıı.k Alınanların ne yap- d~ım ımhneye tekrar dö el! Y Vali ve Belediye Reisi Lfttfi Kırdar süreceği tahmin edilmektedir. A ·k k 
~ arı ve ne yapmak Jstedilı:leri mev- mın b:ı., tarafmda size ~ t~ · a~- dOn jMısırçnrşısmı gezerek, buranm merl aya 8n ya In 
tıou gelir k~ bunun da. en mühlm bir kahvedir. an u ı~ u ıstimlA.klne aid vaziyeUerl tetkik et - afbuat umum mUdUrü Avrupa şatosu 
d ktasını Alı!ıanların ıtalyanlara ya.r miştir. Vali, iStimltı.k muamelesi blti-
~~ı hwrusundn neler dti.şündü.klerı Serserilerla dolu bir rllmiycn kısımların da. derhal ikmn- Dün tehrimize gelen matbunt u- Avrupanın 
~a eder. Almanlar şüphesiz. Ital- b h k r · klsa bir zamanda ist.iınlfıke mum müdürü Selim Sarper, bernbe- A "k 
tn nıarı yıkılmak derecelerine vardır- sa a Cl ahvasi uıı ve en men aya en 

ak: Istemezler ve bu sebeble ~Ln bU- baŞlanılmasını alAkadarıara eınret - rinde müşavir Saib lskit olduğu hal- vakın yerinde 
ta<ld İçeri .. :............ Bü•"'- b••l · .,. de emniy~ müdürlüğüne gelerek, \ eye gelmekte olduğunu anlad~ .,ı • ..,.vruz. "uu -&r geri mış...... . bulunan şato, 
~tı gün mutlak harekete geçerler. dönüyor, küçük bir lı:lplrdant.§, mfı. _ Vali müteaklben, Inkılfıb Müzesille müdür Muzaffer Akalım ziyaret et- Portekizdeki 
t •lekirn bu bwıusta bir hazırlık ola- nasmı aezetn~im aeul birtaç hare- giderek Namık Kemale aid sergiyi gez miştir: Umum müdür, §elırimizde 
~k İtalya ne Almanya arasında ket" 'bfttiin gözler gözümün içinde ... ml.t ve Beyazıd - Koska yolundaki in- birkaç gün kaldıktan sonra Anka - meşhur Peva 

F ran s ada ne vakit soganl 

yemek yediter 
On be~ind 

Liıinin kayın
babası ilk de
fa Frans:ıda 
soğanlı çor -
bayı yiyen, 
ve ziyafetler -
de davetli -
lerine ikram 
eden insan -
dır. O devır
den sonra 
Fra~ada soğanlı yemekler yenil 
mesi adet olmu~tur. 

* Bir li.non Uç kilo 

Meksikada 
Tamali
pasda, limon 
ziraatile uğ -
mşan bir çift
çi. o kadar bü 
yük limonlar 
yetittir
mi1tİr ki, bun
lann arasında 
üç kilo ağır -
lığında ge -
lenler de vardır. 

* Kelebekler nas11 nefes 

:ılırlar? 
Bahar gün

lerinin çiçek
ten çiçeğe u -
çan en güzel 
süsleri, kele
bekler, ka -
nnlannm al -
bnda bulu -
nan deliklerden nefes almaktadırlaı 

~ 

Atmaca da faydalıdır 
Kuşlar, za

rarlı böcek. -
leri yok ettik
leri için çok 
faydalı bay -
van lar
dır. Bunla -
nn arasında 
hiç te iyi tanınmamıt olan atmacann 
bile, tarla farelerini kapması yÜZÜQ 
den çÜtçilere büyük yardımı doku 
nur. ) hıh;yen milbadele mukavelesi 'bile Bu tetkfk bende çabuk bitiyor, hep.si ta.atı gözden geçirınj§Ur. raya dönecektir. ~tosudur. 

\.•nııınıştır. Anoat yardımın zamanı :ıc:======~====;,.,~:;z:::;;,.,=;..-..;;..;.===========================================================-
~~ar yerinf n ıarzını tayin etmek cSon ~osta:~~nın edeb1 romanı: 40 - Olduğunu farzet. Evet. ni- kendisinde oLmyan eeylere laroı le ettiiini görmüyor musun? 
~ h ttmlan çok haatıı olur ve öleceğini bir cazibe duyarmış. - HalUkaten fevkaliide bir kı:~ 
lbııın e emmi;yetlidir. Fakat bunları hissederek seninle evlenmek isterse - Beni ona bağlıyan hu başlc.ıı- d 
L• nden tahlile kalkışmak biru er- A$1-J ır. '"n Olur. K 0 ne yapardın) dır. Ben on yaşında iken o on Jkiye - Evet, c!ediğim gibi nev"i şah. 
~hA.sıı o - Dütünürdüm. gelmit yetişkin bir kızclı. Onu o ka- ana mah!Ua bir insa:ı. 

~ttı ha.rbl bitirecek tat 'i hare - y n Q n m Q l '· - Ne ihtiyatkarlık ı Demek sen dar çok be~eniyorum ki daimi onu - Nika.hında bulunmağı ne k• 
<\m Cfden henfiz uzaktayız. Elenlerin Neerinln hareketini doi:rnı bulmu- taklid ett:i:n, ona benze.meğe uğraş- dar isterdirol Doktorlar Selimin c 
11a al'Udlukta ve İngillzlerln Libya. t geceyi s;eçirebıleceğiııi ümid etmi 
hıg:ıuvntfnkiyetll taarruzlıı.nnm ve yo_r_suOnun yaptığını.o Nesrin oldut'"\1 ım_._ Sen ondan çok daha güzel- yor!atmış. HalbukJ o hem o gecey 
tıt;,:. iı donanma.aının AkdeniZde, hfı- Nalıleden : Muazzez T ahı "n Berkand için rnuvafık ı;ıörüyorum. Biliyorum sin. geçirdi, heın de üstünden bir hafu 
~ ıy~ icabıanna muvııfık olan - Odanm manzaraa: değiJti. - Adeta kıshnıyouun M eziyet; ki ne itadar müşkül bir vaziyet kar- - Harici güzellikten bahsetmi- da geçti. Artık tehlikeyi atlatmlf 
l«ıhv ketlerinin umumi vaziyette Kendimi eslı:i gil'nlerde sanıyorum. sen de ııaliba böyle bir roman kah- §Jatqda kalıran kalsın kendisini kur- yorum. Ona b!\şka noktall!lldan ben- diyorlar. Bu sabah hastaneye Ki• 
t'likl~~ aleyhine bazı terakkiler ve de- Zavallı Nesrincikl Divan örtüsünün ramanı ohnağa özcniyorsun. Pa tarmanın taresini bulur. Ben ken- zemek istiyordum. P.en dı! onun gi- tim, yukan çıkmağn cesaret ederneo 
oı ~cr 'husule getinnesi pek tabii d w w k · ö k Sel b _J ~kla egiştigini far ettin ma Selim can-

1 
imU.naız bir ~ey değil; öyle ııüzelsin dirnden bahsediyorum. lmek üze- bi bir artist olmak hevesinde idim. den hastaba ıcy.ll im eyin naa 

tilter beraber, asıl mücadelenin İn- BIZ bir halde oraya yığılmış imiş, ki bir gün ba~ından bir macera s:eç- re ola:ı bir ad.sma ömrümi: bağlıyn- -Sen de oldukça iyi keman ça- oldpğunu sordum: Çok iyidir, Wı 
lıııııt e ile Almanya arasında oldulu Nesrinin de esvabı kan içinde imiş. mesi ihtimali var. ra 'k c:laha evlenmeden dul kalmağa lıyorsun. kaç gün t~on::-a çıkacak, dedi. 
lall Ubn_amnlıdır. Harbi bitirecek O- Öyle ki kraliçe bunu görünce ilkin - Allah göstermesin, istemem. 'Ye onun hatırruıil~ yaşamağa katla- - Oldukça iyi .•. O, fevknliıde - Nesrin onu alıp götü::-rnekl• 
'otı:· Ingaiz-Alman mücadelesinin kurşunun kendi kızına isabet ettiği- - Niçin} nacağımda ~pheliyim. iyi piyano çalıyor, kompozisyonlar ne kadar mesud olacnkl 
~lıtld uk Harb ancak. Almanların ve- ni zannetmie .•• Ne facial Tam ıra- - Çünkü aşk yüzünden ttbrab - Hakikaten Nesrin hiçbir şey- yapıyor. - Nereye götürecekmişl 
~ gilizlerin silAlu elden bırak- zetelerio ilk sayfalanna iri hıuflerle ç~mok istemiyorum. Ben dahn zi- den .korkmuyor, her vaz.iyete kar§l - Onu kısknndın mı~ - Belayı seyahati haznlnnm• 
~ rı gfin bı"tebilir. Bunun Içinse d::ı.- yazılmağa değer bir vak'a değil mi~ yade sakin ve rahat bir ömür geçir- koyuyor. - Eğer onu bu kadar rıevme- mı~ mıydı} 
~ tnman vardır. İngilızlerın bu -Ne hankulade bir romani Bir mekten hoşlanınm. O kadar çok -lşte onu bunun için seviyor ve seydim belki dıo kıskanırdım amma -Evet nmma şimdilm bu kadaı 
~~ zarfmda tahammülle u~aış:ı.- gün gelip kan koca hu kazayı tath muharebe ve mücadele gördüm ki takdır ediyorum. O bir kuvvettir. seneler geçtikçe Nestinin hallerini umk y~lere tritmiyeeekleri tüph• 
~~1 daha birçok çetinLkler vardır. tatlı habrlıyacaklar ve bu dramın arbk sulhten bag.ka bir arzum kal- Bense zayıf blr kadınım. O yanın- taklid etmenin boş olduğunu, onun sizdir. Hnlidıc hannnın akmba910' 
Itti ta 1941 yılını ayakta geçireblldık- onlan birbirlerine daha çok yaklaş- madı. Şimdi Nesrin beni i§itse mut- dakileri himnve edecek kadar ira- kendisine mahsus bir tahsiyeti bu- dan olan bir hanım anneme doktoTot 

kdırde, onları artık hıçbir şey b rm ı~ olduğunu anlryacalclar... Gö- la ka gene ederdi. deli ve kudretlidir, bense himayeye ]undu ğu nu anladığım için ona karşı lan n buna mÜBaacle etmiyeceklerial 
.·'111~'•- ölibıl balinde olan uıu'htaclnl Aramızdaki büyük dost- artb. O, muhitimizdeki söylemiş. Böyle büvük bir 

' .re la a.ıl"ll~t/f ... ,.,.._ ---... l?le b v zı k 1)_~ ~ 
Ib a{j.b .1\frj, "-b lrt;o}r ~>' OJ'Jel"i ,.~ • l"ulltıa G r 

•ust ~ ~ r ~~tet ·e 
• .rJ 
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Halkın elinden 700 bin 
ton demir toplanacak 
AdanP. (Htl8U.81) - Vilfıyet6miı5 da.. 

hı1nde her nevi burda demlr:tertn 
toplanmasına hararetle devam trdU
md:t..edir. Son günlerde havalann ya.. 

-----------------------

ııııı ~e&'nden kazalardan ve köy
en toplanan blnl~ wn burda 

nıırtn nakli yoUımn bozulm~ ol • 
Ell3lndan miimkiin olamamaktadır. 

Koylü müsaid havalar sayesinde buğdayını 
siloya getiriyor ve mahnın değerini alıyor 
Sivas, (Husus!) - Sehmniz Top 

Bıı demirler tonu on yedi buçuk ll-
ro,da.n tm alınmaktadır. Tahmin e.. 

Ud ılle göre, bölgemmden 100 bin 
httrda demır toplanabilecektir. 

da 
istanbuldan kayakçılar 
akın etmiye başladı 
~ursa (Huausı)- Dün Uludağa 

bır kay kçı grupu çıkmı§tır. llu ka-
yakçılar r~ındıı Osmanlı Bankası 
oıüdurü Fethi Gümüeoğlu ile· Ada

n Emniyet Bankası müdürü 
Ektem Yöntem ve aynı bankadan 
Orhan do vardır. Uludağd kar ya
~m devnnı etmcC.tedir. 

İstanbul dl1ğalan &'eliyor 
l.taııbul Oağcılık ajnnlığı vilnyetc 

verdiği malumatta 28 Kuııunuev -
.-el.c:hı latanbul Dağcılık klubünden 
16 k~ik: bir kafilenin Uludağa ı:e
leeeiioi bddinn i o tir. 

Diier taraftan kurban bayrl\mın
Uludağa gidecek kayak kafiica 

De qer ber dört milli atietin gönde
ıilmesine knııar verildiği bildiril -
nıektedir. 

rak Mahsulleri 06 mtiatahlilden 
ve buğday tacirlerinden yeni tesbit 
edilmi, olon buğday fiatlan iJe bui· 
day nbmına devam etmektccür. MG
said hcrvalıı.r yüzünden köylll elin
d-eki faz) buğdayı siloya getirmek
tedir ve değeri olan parayı almak· 
tadır. 

Göçmenlere uazi lcvzi ediliyor 
Yeni gelen göçmenlerden Ula§ 

nılhiyesine mUretteb olarak yerle1· 
tirilen 26 hane göçmeni bir on ev• 
vol müstahsil bir hale getirmek için 
evleri ile topralclarınm verilmesine 
bu hafta içinde batlanncaktır. 

Tıcaret Odası bütçe&i 
Şdnimh: Ticaret ve Sanayi Oda

aının 941 yılı bütçesi hazırlıklarına 
batlanmıotır. Bu münuebetle vari
datın tezyidi çareleri araçtınlmak· 
tachr. 
Clbnhuriyet Hııtk Partisi kongreai 

Cümhuriyet Halk Parti!.İ viliiyet 
kongresi bu hafta içinde Parti bina• 
!lında yapılıııcııktır. Sirndiden icah 
ed~n hazırlıklııra başlanmıştır. 

Fakir balk.ı kCSmlir tewii 
Halkevi ao.yal yardım f\Jbeai de

laletile fakir ve kim~eııiz halkımız 
ile asker ailelerine 200 ton kömür 
tevrl etmek lizere bir komite. teekil 
edilmi~tir. Bu komite derhal faali-

Sivas ailosu 
yctc geçerk halkunızdan 
temin etmektedirler. 

Halkevi kitabıaraymda 
Halkevi kitabsarayındn son 15 

gÜn zarfmda 4 70 v tandaı muhte
lif movzular üzerinde kitab ve mec
mua okumuştur. -------Bunlar: Rız Mal:sut, Gören, 

Muzaffer ve Hüseyindir. 

GUmUşhacıköyUnde 
Aziziye şahidieri iht;tali 
Oumüthaeıtöy <Hususl> - Aziziye 

teh dlertnin 63 tinctl yıldönflm il mtL
mı . .ı:eb tDe Halkevimizde bir ihtl!al 
rapılmı.ştır. Gece Halkevi salonunda 
Otm\l Solakoğlu tarafından al294 
ı1877• harb! ve içtemat tahlili» adlı bir 
t:onfer:ıns verilmiştir .Bu gecenin arni 
tımuınd.. Aziziye şehidleri gününün 

Bursada kanlı bir 
aile /aciası 

Bir karısile aşıkını bir arada boyacı 

yakalayıp ağır 

:.,Pııngıcı ol~u dalayısile konferan
ıa Aziziye kahramanlarından birinin 
a:zından yazılmış heyecanlı bir oti -
!n ınşadıle son verilmlştir. 

Bursada spor hareketleri 
Bursa (Hususi) -Geçen Cuma 

ıunu toplanan bölge futbol ajanlığı 
940-941 lig maçiarına önümüzdeki 
Pazar gününden itibaren bııglanma-
• na karar vermiştir. Maçlar aşağı -

ald fihtüre göre yapılacaktır. 
1 - Merinos - Akın. 
2 - Acar - Sanat okulu. 
3 - Çelik - Ziraat okulu. 

Alatürk kotu.u 
2 7 1. inci Kanun Cuma günü bü

tün kliıJ ve mektehle:: atletlerinin it
tira'kile saat tam 1 O da Atatürk ko
,wuna b şlanacakbr. 

Atatürk anNima böı_e adına bir 
çeleık k.onacak. Anıdm etrafında 
yer alan ııtletleT and içecek ve bunu 
muteakib at tam ı o da ko~uya 
ba,1anacakbr. 

Ko,u Cümhuriyet alanmdan 'bat
lıyaca\:, l!met lnönü caddesi. Tahal 
hr kolu. Itfaiye önü, Atatürk ead
de,ini takiben gene Cümhuriyet oln
nHlda sona erecclı:tir. M~ fe 3000 
m~tredir. -------

NI KAH 
Edırne Ulc tedrisat müfett~erinden 
em Gürça~lıynnla muallim Meliha-

Bursa (Husu.s1) - Evvelkı akşam 
şehrinılzde (bir c$n&~t i4}enml.ş, bir 
adam ctirmüme~hud halinde yak ladı
ftı kar1Sile karısının ~ııanı anı.r su
rette ynralaml.§tır. 

30 yaşlarında olan boyacı Ahmed 
evve1ki gün İstanbul& gitmek b~re 
evinden ayrılmış, vapuru knçırd~ı 
iÇı'n aıt4am ü.stil eve dönmiye meebur 
olm~tur. Fakat Içeriye girer gLnnez 
karısı Satlyeyl kendi pijaınasını giy. 
m~ bir halde ve heyecanlı gömı~. 
aebeıbinj sorunca vu oevabı almış\ır: 

- Yıkanacaktım da, soyunnıu1 -
tum ... 

Ahmed bu arada yata.ktak! gayri 
tabit1~i görm~. kadın ise bunu: 

- Ben y&tmı.otım, onun kab:ırıı.~ı 
olacak! diye tevll eımek istemiştir. 

Fakat Ahmed yorganı birdenbire 
çekince yatııAın ve iddiaya <göre için
den bir erkek fırlam14tır. 

Bunun üzerine Ahmed tabancasını 
kapmak üzere dolaba ko.şm1.19tur. Fa
kat Safiye ile A.tıkı Şemset.tın Abme
din ~ çullanarak tabaneayı nı. 
masma mlnl olmuşlar, Ahmed de 
so~ukkan'lılıkla; şu teklifi yapmıştır: 

- Bizin hayatınıu bakt.tiıyacatun, 
ancak bir şartla... Siz bu halinizde 
bekleyin, ben iki şahld getireyim, sizi 
görsünler .. Ben de kolayca bo aya -
yım ... 

Zaten şa.şkJn blr halde bulunan Sa
fıye ile Şeınsettin bu teklife razı ol • 
muşlar, Ahmed ise dişarı çıkar çık

maz mutfağll k~muş, oro.da eline 
geQirdlği bir bıça~ı kaparat tekrar 
içeriye hUcam etın~ Şeınsiyi ve Sa -
fiyeyi a~ır surette yaralam~tır. Şem

ı 1 nikl\'hları Ec1Ln1e Belediyesinde 
zıde bir davetli huzurunda yapıl -

nr111tır Tarafeyni tebrik eder ve sna -
de t'r dlerız. i aldı~ı yarıı.lıı..rlo. evden Jı:açın~. kar
===================== 

Pnldanın macera romanı: 71 

esta 
C\fe ENTEL CENS SERV S 

Nakledea: Belaçet Safa 
H tta bu ddi~anhnın ecnebiye kumiyetleri vardı. 

benzediğini de iliıve etmişti... Mevhum asilzade hal.:ikattc bir 
Adli tıbda yap:lan otopsi, Vikon- uşak, bir hilekar, bir sahtekbelan 

lun 5.35 milimetrelik bir rovelverin ba~a bir §ey değildi. 
kurşunile ve yanı başından vurulmu~ ı 
olduiunu tesbit ediyordu. tKINCİ KlSlM 

Garib bir va.ziyet hasıl oldu. A- Emır çözü~miyor 
d ... •~ bir tiyııtro sahnesi ... 

Parmak izi servisi, Vikont .tan 
dö Prelar8ın parmak izini almış, bu 
iz mevcud izlerle karşılaştırılmış, 
nihayet Vikontun hakikatte A
dolphe Tourpied isminde bir adom 
olduğu ortaya çıkmıştı. Tourpied 
bır metrdotel icü ve hırsızlıktan do
lavı mahki)m bil-: ohnuştu. Ren 
tnahk:emesinde. Sen mahkemelerin
ı 

Müfetti~ Labreche kaşlarını çoıta
rak: 

- Görüyorsunuz şe !im~ dedi. Bu 
mesele benim aklımı knçrracak. O
lur teY değil. .. 

Bu muhavere Yilfortım odasında 
cereyıuı ediyordu. 

Labreehe o sabnh, tahkil: bnın 
neticesini bildirmek ve zek lanno., 

surette yaraladı 
Şl komşulardan birinin evine ntıca 

etmıŞtir. Safiye de ayni tedbı.re bllf 
vurm~ da QOk a~ır yaralı oldulu 
için bitab düşm~tür. 

Vak'adan haberdar olan ıabıta ya. 
ralılıırı hastaneye kııldırmıştır. 

lzmir un fabr:katörleri un 
fiatlarmm artttr1lmasın 

istediler 
lzmir, (Hususi) - Vilayet fiat 

mürı&nbe k.omi,yonunun, her hafta 
Salı günleri toplanması ve birikecek 
işleri müzakere etmesi kararlattırıl
mtŞtır. Ayrıca fevkalade içtimalar 
için vilayetçe lüzum gösterildiği tak· 
direle derhal toplantı yapılacılktır. 
Şehrimizdeki un fabrikatörleri, ko
misyon müracaatlA dür kırma bir 
çuvnl un için takdir edilen 12 lira 
fiatı maliyet fiatından da az ~ör
mü~ ve arthnlmaaım istemi,lerdir. 
Komisyonca buğday aatıtı fiatı na· 
zarı d&ltate alınaralt on iki lirımın 
muvafık fiat olduğu n~ticesine va
rılmı~ır. Ayrıca mülhakatta pera-
1c~nde un aatı,ları için de tertibat 
alınmıf ve Hat mürakabe teşkilat 
kadroatı gelinceye kadar mıntaka ti
caret ve fktı~ad birlikleriJ.. ticaret 
odası, belediye ve emniyet ntüdür
lüğünden iki~er ve borsadan bir m~ 
mun.ın kontrol teşkilAtında 'l)iyıuıa
da faaliyet göst ... ımesi muvafık gö
riilmürlür. Ayn heyetlt-r halinde ca
lışaca4c bu memurlAr, gıdn maddele
rile bilhaS!a manifatura. çorap vesa
ireye takdir edilen fiatlar üzerinden 
!atış yaoı1ıo yapılmadığmı terltik 
t-vlivt<:eklerdir. 

tivlerle bir içtima aktetmek üzere 
gelmi§ti. 

Nrsanın onu olmuııtu. O zamana 
kadar müfetti~ vaktini bo, geçirme
mi§ okluiu halde Tourpiedni:n ölümü 
hala esrarengiz mahiyetini muhafa
za ediyordu. Yalnız malc.tulün hfrvi· 
)'eti anlaşılabitmi~Jti. F.srnr perdesi, 
iUt günler<leki kadar karanlık ve 
kapalı idi. 

Hatta maltulün hüviyetinde de 
muammalı taraflar yolı: dewldi. Bu 
adamın kimlerin yanında çalı~tıih, 
çalısmı, olduğıı da a.nla .. ılamıvor'!.u. 

Nasıl yaşıyo:-du: vnridat membaı 
ne idi? 

Sef M. L~breton tarafından irad 
edilen bu suallere zavallı müfettis 
hiçbir eevab '\'erememisti. C'ünkü bir 
,eyler bilmiyordu ve bu hal onu fe
na halde kızdırmalda irlı. 

Vjlfort alnvlı bir kahkahn kopar
maktan kendini alamadı. Oedi ki: 

- Müfettisim, doğrusu bu i~e 
sizin Mçbir kavıbrnız yok. Çiinkil 
zat~n bir ııev kaz.anmıs değllıriniz. 
Bütün malOm tmız nvairını:ra gelen 

Ayvalıkta fiat 
mürakabeaine §iddetle 

ihtiyac vardır 
Ayvalıktan yazılıyor: Ayvalık 

ötedenberi Tflrk.lyenin pahalı 

kasabalanndan bir'ıdir. Bunu 
a.nlanıa'k için ufak blr tetkık 
yapmak kA.fJdlr. Bu tettik ne
ti~e burada bir vahldi kı.

ya& olmadıtt görillllr. Bugün 
80 turuGa sattıan bir balık kısa 
bir müddet aonra ya 50 kuruş 
olur, yo.bad da 60 .. 

Btr dQk.tAnclan aldıtınız 20 
kurtl4lu.t yemiŞ, bir b&,§ka dük. 
klncı. 50 kuruştur. 12 b!n nn. 
twnı olan Ayvalık hcilltı bu 
fiat b.rg~ıı.l$ndan müteessir
dlr. 

Ytyeeelı: maddeterinin §iddetle 
kontrol edilmesi lAzımdır. Mese
lA fasul,ya 85 ku.ruştur, patates 
15 e satılır, b1r kilo tur§u 45 ktt
ruştıın muamele görflr. MeselA 
çifti y{lz paraya o1an mumun bir 
tanesini 20 ttıruştan bulmak ba... 
ran r.ordur. 

Btt vaziyet kar§ısında bir fiat 
mllratabe heyeti tosl.&ine Jtnum 
vardır. · 

izmirde hazin bir 
mu hakerne 

Ayda b~ı lira ile çocuğunrı bir 
aileye kiraladı 

lzmir, (Husuai) - Adliyeye en
tereaan bir çocuk vd· ası akaetmit
tir. K &aa ca anlatalım: 

l:lüaeyin Sen yetmi~ yaolarında 
ihtiyar bir adamdır. Kendisi Borno
va® oturmaktadır. Bundan on yıl 
önce bir kız çocuğu dünyaya gelmiş, 
Aynur adı verilen bu çocuğu iki yıl 
önce Bomovada B. Faik ve Bn. Fai
ka adında bir çocuksuz ailenin ~'ll· 
nına vermiştir. 

Mütevrırl bir Rilenin yanında öz 
çoculı: muamleesi gören bu ~üzel 
kızcağız ornda adeta anasını ve ba
basını bulmuş gibi muhabbet gör
rneğe başlomıştır. B. Faik ve Bn. 
Faika çocuklan bir türlü olmadığı 
için Keçldn günlerinde bu çocuğa 

kavu~oca onu eavet nazlı büyüt
meğe başlamışlardır. 

Çocuk dört ve hatta b~ yaşına 
~eliyor. Bir gün ihtiyar Vfl h~ldkt 
baba11 Hüseyin Sen bir başltl\ ço
cu'teuı: ailenin oara mukabilinde 
vavrueunu i•tecliğini haber alıyor. 

Bu aile de çocuksuz, fakat varlıklı
dır. B. Faikin ancak geçinebilen bir 
adam olması, ihtiyarın çocuğunu 

bunlardan almak i~tem~sine mun
z:am bir sebeb teşkil ediyor. B. Fa-
ik, ço1t sevdiği vavruyu vermemek 
i!ltiyor. 

tş adliveve akııediyor. 
Bu va:r.iv .. t karıııs·nda kız hırcın

la,ıyor. Ağlamaii;a, t anatnıı diye 
Faikanm dizlı!rine sarılmağ bn~lı
yor. 

Vaziyet cidderı naziktir. Fıal:at 

bu hazin çocuk hadise.'si nihayet gü
zel bir neticeye bağlamyor. 

İhtiyar B. llüseyin Sen, kızını B. 
Faika hayatının sonuna kadar mah-
kemeden alınacak bir kararla ev
Jadlık olarak verrneğe razı oluyor. 
Şu şartla ki B. Faik her ay ihtiyar 
Hüseyin Sene b~ lira verecektir. 

Müfettit l...abreche'in fenıı halde 
canı ll'!k.ıldı. Bu hakarete güç taham
mül edilirdi. Fakat inkar edilemi
yecek bir hakikat rnevzuubah, olu
yordu. Hakilcaten ne öğrenmioti ki>. 

- Evet AmmR, dedi. Haydi kel
lemi. koltuğuma alıp bir kere daha 
bu esrarengiz işin mahıyetini öğren
meye çalışayım. Fakat ya io sarpa 
sarar da arada ben canımdan o]ur
eam, diyet mi vereceksiniz~ 

Şef güldü. 
- Kızma müfetti~im. Seni biraz 

harekete getirmek istedim. Yoksa 
'bu i~ ortaya çıkarnbileceklerden bi
ri de hiç süphesiz ki sensin .. 

- Galiba bir de ııiz vnrs•nız. 
Haydi buyurun bakalım. 

- Evet, doğrusu gazetelerin 
«Metro cinayetin ismini verdikleri 
hadise ile biraz ben de aliıkadar 
oldum 

- Ya ... Övle mD Neden haber 
vemüvorsunuz} Demek as:ıl malO
mat ai7.de. 

- Havtr .. dom!'IU ben de sen
den fazla bir !lf"V bilmivorum. E2 ... r 
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Askeri tetkikler 
Ankara borsasi 

---··--(Ba.ştara.h 2 ncı sayfada) 
meninin öncüleri sant 18 de Oyle 
wyuna varmı~lar. Bunların öntin _ 23/12/194{) açıl~ - kapanış fiatıarı 
d'eki süvari emniyet perdesi şimdi
den Gette suyundadır. Daha ce -
nubda, biliyoruz ki aüvari kolordu
su birinci Fransız ordu8uııun i1ı:ri -
sinde keııif hizmetindedir. • 

CEKLER 
Açıl tt 

Londra ı Sterun 
New-York 100 Dolar 
Cenevre 100 İsviç. Fr. 
Atin& 100 Drahml 
Sofya 100 Lev& 
Madrid 100 Peçeıa 
Belgrad 100 Dinar 
Yokobama 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç Fr. 

Ye kapan~ 
5.24 

132.20 
29.6875 
0.9976 
1.6225 

1Z.9375 
8.175 

81.1375 
sı.ooSO 

Birinci Fransız ordu!u da süratle 
ilerliyordu. Onun biiyük kısmı ~m
di, Gette ııuyu ile Möz nehri ara -
mnda, Tirlemonttan Huy'a kcı.dar -
ki mıntakada bulunmRktadır. Bu -
nun keşif kıt'aları, Hasselt, Tong -
r~ ve Liege iırtikaınetlcrinde düı: -
mnnla temastadırlar. Birinci ordu E-------.;,_ _____ _. 

1.-"'.sham v~ 'lahVI1it __.. 
için mukavemet mevzii olarak Lou-
vain - Dyle - Gernbloux - ~anıur Ergani 19.7

6 

hattı t~sbit edilmiştir. Sıvas-Erzurum 19.13 

Möz nehrinin cenubunda, doku -
Altın 2Z.70 

zuncu ordu ııüvarisinin ileti müf • 
rezeleri Ourthe 8\Jyundaki mevki - 1 
lenni muhafaza ediyorlar. Belçika -
lılar tarafından köpr:.ilerin tahrib ~ 

RADYO J 
dilmi, olma-,ı bunların dahıt ileri git- SAU 24/Un941 
melerine mani ohnuııtur. F<tkat Fran- eti. 
stı: süvari biiyük kısmı Möz nehrini 8:. Saat nya.:ı •. 8 .03: Ajans habCr~dJ-
ıt~mi tir. Bu sUvari, 1ağda, üçüncü 8.18. Hafif muZık (Pl.), 8.45: EV k v' 
ııiyııhi livası vasıtasile, ikinci Fran- nı, 12.30: Ba'at ayarı, 12.33: Tiir~ . 
sız ordusunun 5 inci aüvari fırkasile plaklar, 12.50: Ajans haberter~ 1~ 
irtibat halindedir. Türkçe pıt~klar, 13.20: Kar~ık nı 6 

ftte 11 Mayıs öğleden sonra Al- (Pl.), 18: Saat ayarı, 18.03: cazbıı~ı, 
man zırhlı ltıt'alannın ıeiddetle taaT· (Pl.), 18.30: Konuşma, 18.45: :M[iıl , 
ruz ettiği yer bu iki ordu süvarisi - ıe: Kemanla devri!Uem, 19.30: s:sıı 
nin temas noktası idi. Bu taarruzun ayan ve ajans haberleri, 19.45: F' yo 
netke$inde üç&ıeü sb,ahi livasile S Müzik, i1..30: Konu~ma, 21.45: ıta6 rı. 
inci Franstz aüvarl fırkası cenubdan salon oırkestrasJ, 22.30: Saat Clll" ıJ 
Semoy suyu Uzerine atıldılar. Do- ajans haberleri. 22.45: Radyo salO 

kuzuncu ordu kumandanı General ?.:~!..~~: .. ?.~.~~~?.~~! .. !:.!~).: .. .., 
Corap, iKinci otdu aUvarisinin ric'a- tıoa Posta Matbusa: 
tinin kendi silverilerinin sağ cenahını 
ııcmış olmasındım f!~i~~l~nc;ek .11 Ncorl7at Müdürü: Selim Ragıp ıı:ıııef 
Mayı~ ~k~~~ .?uı:th dakı ıle~ müf- SA.BİBLEitİ : s. Ra EMEÇ 
tezelen Moz uzerıne çekmege kiiL - gıp alJ.. 
rar verdi. A. Ekrem UŞAKLI ____..... 

İzmir Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
Felemenk tebaasından Alfred Hanri ve Vllyam Ellzabitin müterııkU: 

arazi vergiSi borcundan dolayı haclz edilmiŞ olan 768 sehim itibııJ';IJ 
827256 lira kıymetli Bulgurca ç1ft.lilindeki 72 sehım hisselerinin 21 & 
müddetle icra kılınan milzayedesinde sürülen pey haddi lftyık görtil!ll~ 
diğinden müzayede 10 giln mUddetle temdid ed.l1miştir. ., 

30.12.940 günü ihnlei kat'iyesi icra edileceğinden talıblerln yevmi nı!91 
kürda vUflyet idare heyeUne mllracaatları ilfı.n olunur. (5569> (~ 

- Bu itiraf pek hoguma gitti!.. Bunu söylerken Labreche bir~ 
- Yalan söyliyecek değilim müteazzım ve mnğrur hal ıılnııŞ 

müfettiş... Fakat müfetti•: , 
- Demek elinden iş gelmiyen - E.vet, dedi. Demours 11okl\~ 

yalnız ben değilmişim. da değil mi~ . 7 
- Ona ~üphe mi var') Bir çık- y D k d 'ttio'1 

mazın içindeyiz. $u aaatte katil veya - a .. · em e siz e gı {,. 
katile kadar mak tu! de biziın için - Tabii, benim LabrechLrn·· ,.ı• 
meçhuldür. Kim olduğunu bileıni- kat Tourpied bu lokantaya arııd"t,i4 

rada uğrar, yemeğini y~r; aın11121 ~ 
yon.ız. 

Şimdiye kadar hiç kimse bize 
müracaat edip te bu Adolphe To ur· 
pied hal&ında malumat vermediği 
gibi biz de bu herifin hayatında 
kendisiıü tanıyan bir adam bulnma· 
dık. Farzedelim ki -gene nldanıyo
ruz, mnktul hakikati halde Vtkont 
Jan dö Prelarııtır. Feki amma bu 
Vikont nerede"> Ki mil" nesi, e oyu 
sopu ~ O da meçhul. 

- Pek doğru ... 
- Bir şah'!iyet ne kadar muzlim, 

esrarengiz, hü~iyetini ı;nklıı.makta 
mahir olunın ol•mn. onu'l elbet bazı 
münasebetleri, ta!"ıdıklan, görüıı

kimse ile konuşmaz imiş. HattP !ıt" 
rek lokanta sahibine, gerek gıır' J: 
lara evetten, hayırdan başka ?irbt e' 

:kelime söylemez, kl"ndisine hıttı i,. 
den oluran ~evnb bile verrneıırı.1et• 

- Evet, bana da öyle söyled~ tl' 

Artois sok ğındaki tcr~•ıcle 
" t·k • • )d :-~ı hP nun uç sene ı · terzısı o u~'>- .,e 

maktulü Vikont olarak tanı>'~jclif• 
başka bir şeyden hııberdar dcg. ti~ 

gıt 
Tourpied bu adama proı,.ay~ 111 ş' 
zaman da ağzını açmaz, Vogr~bj~t:" 
venüsUndeki iknmetcahındıı e ç 
ler kendisine teslim edilince P~'r 

· · · • · d karınıŞ··· - Evet, vakıl\ ben bu Tomoi .. d- nı verır; ışın ıçın en çı 
bir loknnta 1 - Evet ..• Bu d do 

tükleri vardır. '),.~il mi') 

ç 
k 
ll 
d 
b 

b 



24 Birineikinun 

Çörçil dün gece 
ita yan mil etine 

hitab etti 

SON POSTA 

3 tonluk kasayi indirmek için bir Muhasa~a altın~aki Himarayı. al~n 

h .. .. "kf "Id" Bardıya şehrı yunanlılar ıler.eyor 
am n asansoru so uru ii susuz kaldı müddelle =::::::,: .:.:::::.. 

f d . red!lmi§tir. 

Sav'fa 7 

Et bugünden 
itibaren 14 kuruş 

ucuzluyor 
{Baftantı ı iDcl sayfada) <Baştara.fı ı inet sıLyfada} .fada.) sine müracaat edereit kasasının ten- (Bat tarafı 1 inci ııay a •J 30 ~bay - 800 erden terckkilb e-ı~-nızdık. Geçen Harbden BOnra on (Baştarafı I inel say S ' _] B h b . d el cu ... 

... , B üdd t rfınd M _...... ha dlsine aynen te&imi hattında bir c1&- iai- arıani mu are esın e e den 153 .r.--ıı. .t-b ..;;.-1ekliler taburu fmda görü•ülmek üzere yau, pirinr-bı>.~ sene dostunuz olduk. Ge"en harb- u m e za n, u ....... ..,e • k k d'l · w.rcu <MJ"' 6~ ... ., ...., 
-y ... nı sahibieri binalarında bir takım te- va ~m~tır. KCÇerelc timdiye adar a.ev e ı rntf bütün ıevazım Te t.e(bizatile birlikte fasoulye tüccarlan ve krcmacılar da 

d.en .sonra kabul etti~inl.z mü~ele- sisat vncude getirmLşler ve bu arada Bu enteresan dava BOn günlerde olan esirlerin adedi 35,946 ya baliğ esir edilm~. Bu tabur Arnavudlu~a hazn bulunrnuşlardır. 
r~ bizimkUere benzememesane ve hanlarma bir de asansör koymuşlar. nihayetJenmiş, kasanın Hayıka te.s.l._ olmuştur. Bunlardan 1704 tanesi eü- 8 Kfmunuevvelde gelml§ bulunuyox- Azami eabş fiab konması hak .. 
bızunkilerin aylun olmasına ra~en. dır A.'lans~ konması hanın merdi- mine dair verilen mahkeme hükmü baydır. Bunlardan başka daha bin- d kındaki karara yalnız vaac.lar it i..: 
&UJh ve hüsnü niyet içinde hAl~ bır - · . lerce esir de ileride üaera kampla - u. Yunan teb':x.: "'" 
liıtte - .. bnl d k. İtalyan mille- venleraıl darlaşt.ırmıştır. . tat'iyet tesbederek davacı taratından nndan aevlc:edilmelerini beklemek- ~· raz etm~ler ve ellerindekı me\'cud 
,, __ , yubr.uyle yok~ .u ı· gilterede mil Aradan böylece uzun yıllar geçmtolf, icra dairesine tevdi olunmuştur. tedı'rler. Atina :3 (A.A.) - Dün nkşam neş. stoklann az olduğu ~bi nark mü • 
"UJQen ın erce l4ı, n .- ve "'"ntln birinde kMa !ahıbi Hayık " htelif böl 
letıın'""'e 'be-"'~r ya~--'u. İngiliz ,.u . İcra dair~.ılnce, kanunt formallte - GaUabadın garb tarafındaki mm- redilen Yunan teblil!oi, mu - nasebetile fiatiann düşeceğini be • 

....., ~. 9
. "'"... ortaya çıkarak, ha.n sahıblerine mü- el ff k' u· ah" lli mu ln~leUnden binlerce kıŞi, italya~a .~- racaat etmı• tasayı naklettirmek is- leri ikinal olunan ilAnı üzerine, evv - takada topçulanmız faaliyet göster- gelerde muva a ıye ı m " ed A- yan ederek, rnallannı fazla para ge-

letinızıe beraber yaşıyordu Bırbırı. - ted'"ln'ı so-yı'"e'm·ış•·-. t.i gün iera memuru, bu eestm kasayı mi~tir. harebeler olduğunu badlrmekt ir . bi- tiren Trabzon, Samsun havalisinıH 
tn d U kl" a:rdı Iyi 16 ı.u sahibi Hayıka teslim etmek için Ga... Kenyanın •imal hududunda rnüf- ralarında 2 yarbay olmak üzere ·r satabileceklerini beyan etmişlerdir. ıze karşı os u ... rmıız v · Bu beklenmı-..en mürncaat karşı- "" t 

'<!,. rd k birb'rimize knrşllıkb 'J latadn.kl Muradiye hanına git.mi§t&r. rezeJerimizin taarruzu de,·am et - miktar esir alınmış ır. Komı·~·on buna mukabil yaptı;;.. .. ıyo u • ı sında han sahibieri şaşırmışlar a - -.- •• 
~a~'-'mlar yapıyorduk. Aramızda dost sansö~ nrı.vesi yüzünden rnerdi;enle- İcra memuru, mahallinde yaptığı tet.. me'lttedir. İtalyanlar wn gayretlerini tahkikatta şehirde 6 aylık 
•'lk nıevcuttu, hürmet mevcuddu. . rin darlaşt.ı~ını, blnaennleyh kasanm kikat neticesinde, 8.3allSÖr tesısatının Berdiyada Maınhık sarfediyorlar ihtiyaca yetecek mikdarda 15 

_Ye şimdl harb hnlindeyız. Şimdi, bır merdivenlerden aş$ indirllem;yece _ kaldırılması suretUe, ka.s:ının bulun- Kaiıire 23 (A.A.) - Cepheden Atina 23 <A.A.) - Dallv Telegraph bin teneke bakkaliye ma -
bır ımızi tahrıb içın çal~mnya mah - 1 ğini ileri sürerek bunun kendilerine duğu yerden aşalıya indirilebilec~ini dönen bir sübayın ifadesine 5ı:Öre, gazetesinin At ina muhnbırine göre, lı rnevcud olduğunu bildir • 
~fıın bulunuyoruz. Sı.zın tnyyarecile - satilmasım taleb etmL,lerdir. görerek amele ve Lşçl tedarik etmiş- Bardiya), rnüdafaa eden halyan Avlonya yolunu Yunan kıtantmn ka- mi tir. Bu yağlar yalnız Urfa yağlan 
h..:'L. Londra uzerine bombalarını at- Fakat Hayık kasayı satmak niye- tir. ku"'•etleri ciddi bir surette susuz - pamak için İtalyanlar son br cnv - olup stolrta Trabzon yağlan yoktur. 
lllaya teşebbüs ettiler, bizim ordula- tJnde olmo.d~ı cevabını -.ermiş, !tak- Bu suretJe yapılan ameliye .sonun-, lukla k.ar{-ılaşrnaktadırlar. Bu k~- retJe bu mevkii hummalı bir tauda Bu itibarla yağcıların bu itırazı ka -
l'ıınız, siıin Afrika imparatorlufunuzu linde ısrar etmiştir. da a.<ıansör yerinden sökülmüş ve ÜQ l vet ler, karadan her taraftan çevnl- takviye ediyorlar. Fakat Yunnn iler- bul edilmiyerek :zahireler hakkırda 
llarça parça edıyorl:ı.r ve parça par- Bu sebeble han sahiblerile arasında tonluk kasa güçlükle aşa~ıya lndiri- miş bulunmaktadır. Yegane şanslan leyişl evvelce te:ibi edilm iş olan plfin verilecek beyannamelerin rr.üddeti 
ç~ edecekler. Şimdi, bu karanlık hi- ihtilAt çıkan Hayık hukuk mahkeme- lerek sahibine teslim edilmiştir. denizden imdad alabilmelerindedir. mucibin<:e ve usulü dairesinde devam l!atınm 
kayenln yalnız bidnyetindeyız Bunun ----------------------------- Halbuki hu tarafta da Ingiliz donan- etmektedir. Yunanlılar kendileri'ne en bittiği zaman azami satış n 
nerede bıteceğıni kim söylıycbılır?Şim- l 5 rna~ı daima müteyaklcız bir halde müsaid şartlar sltJnda düoım:ını mu- tesbitine karar verilm~tir. 
dı, çok daha yakından kapı~mak l:'ICC senedir aranan b:r Es~d Ticaret Vek~li Cezmi bulunmaktadır. harebeyi kabule icbar etmPkte ve bu 

bllr'ıyetinde blnca~ız. idam mahkOmu vaka!aodı Erçin Y8f3t etti Londra 23 (A.A.) -Londra - suretle teşebbüsü dalmn elle~nde bu- Gaib aranryor Butün bunlar nuıl vukua geldi ve 1 nın salahiyettar mahfeJierinde, Bar- lundunnaktadır. 
bunun sebebi nedir? CBa~n.fı J , .. ,.ı ~,.~,~-tııı <Baştnratı ı inci sayfadal diyanın henüz halyanların elinde Himanmm aukutundan evvel Bavzanm Hurdaz köyünden karde-
İtalyanlar, Size hnkıkati soylıyeee - ~ust~fa bundan !5 sene evv~l. R~- talıktan kurtulamıyaraıe bugün Ye - bulundu~ ve pek. y~kında sn_~tu.- Atina 23 (AA) - Rt-mıi Yunan flm muallim Mehmed Fahri oAJu Sab-

h .. l: Bütün bunlar. bır adamın, bir ı zl enD~n olnc~esırald- h r.~oyün~en ~ş~d o-- ni~ehirdelci evinde hayata veda et- n~~ beklen~ernesı lazım geldıgı bıl- sözcüsü Mkerl harekflt hakkında be- r1 15 sene evvel kaybolmuş ve şlmdj.. 
l.eJı: adamın hatasıdır. İtalyan mille- l u yası o urm~ ~e eınayetını mu- mi~tir. dınlmektedır. tta bul -+ Iye kadar kendi.sindcn bir haber alı. 
ı teakıb de me .. hul bır semte ka,.<>rat Ö ltalyanlar burada daimi mahive- yana unmu~.tı.r. . . n"~amıştır. Go"ren ve ,_.,enler'" : .. • ini A k B 1 ik devletlerinden ... ....- lümü derin bir teessür uyan - · ..... uu ... ... 
)ard.::nm=~~;ek;~ e!ıan Britanya im -1 izıni. kaybetmiştir. . dıran güzide rneb'usumuz henüz 45 ti haiz tahkimat yapmıslardır. Bun- Yunan topçusu Çımdı Adrıvnt~"k 83- sanjyet narnma (Samsun Meteoroloji 
aratorluinına karşı hayat mema\ ~ . - yaşın a i i. d dU ..,...,.J = b Rıze ... ııPırcezn mahkemesınce gıya d d ~an ba•kb mez.kiir şehrin va:ı:iyetilhillerinde H'ımara şehrini dövmekte- : ... ,.,,,,0 nunda r'-~ıd şu~kru" Çapan) ad-

lnücnd 1 . bl tek dam atm·..+ır. ben idama mahkiim edilen şerır o va- 1 Sirli-Barraninin VBziyetile kıyas e - dir. Kıt'alnrımız bu mınta!ta n !1- resine mektubla bildirmelerini ric& 
e esıne r a ~ooi• k"tt b . "'dd tl d, h Id b" 1895 de stanbulda doğan, yük- dı'lemez. Çiinkii Sidi-Barrani an~ak manı çok kuvvetli mevzilerinden at. ederı·m. llu adamın bu'·vu~ k b'ır adam oldu~unu ı en erı, .,ı e e arn.n ı,ı a e ır ~J~ h ·ı· . M""lk' d 

lnk"r tm• .. ıı. · Ş da ~kô.r tür1fi ele geçlrllemem.,ıır. se-K ta ın ını u ıye e yapan ve bir avdıınberi halyanların elinde bu- mıştır. İtalvanlar p~'lı: cok hal'b mal-
u e ıyec-.ı;ım. unn ı , , · , · Maliye Vekaleti teşkilatında parlak lunuvoTdu. zernesi bırakmıştır. Ttolvan ric'ati llL ttnııycceğı·m .. , bu adam, 18 sene hu- Bır a.ra Rusyaya kaçtıfjı tesbıt o - b I k h ...., ı d m hkii d h- ir mes e ayatı geeiren merhum, BaT<Iivac\a fazla miktarda tooçu hil boyunca dPvam etmektedir. 11Udsuz iktidardan sonra memleke - unan ı a mo. mu, .ora a mu 'd d 1 ~ f . h f h 

tin· . ' . telif hfiviyetlerle uzun müddet kalmı' van at urnum mü ür ÜgÜ. te tit e- kuvv~ti vardır. Sehrin müda aa at- Merkez mıntaknsında, TepPdelen ve 
1 iZ1 ınhidam çukurunun fecı kıyı - ve .son zamanlarda artık unutuldu _ yeti reisliği ve maliye müsteşarlığı lan her i~tikarnett~ 12 kilometre ka- Kllsura wıkerl şehirlerinin bulundu -
arına getiı:ıtiştlr. Yalnız bır tek a - ~una kani olarak memleketimize dÖll- gibi mümtaz mevkilerde bulunduk- dar bir mesafeve uzanmaktadır. ğu yerlerdP dÜ$rnanm mümtaz kıt'a-
~a~dır ki, It.alyan tacına ve kral al- müştür. tan sonra, Ziraat Bankası umum mü Grazianinin raporu lan şiddetle mukavemet f'tmekted ir . 
.;ıne rağmen, Pnpa~, Vatiknnın ve MQteaddid vilAyetlerde dolaşan 1 - dür muavinliğine tayin edilmi~ ve MareşaJ G:oaziani tarafından Mus- Fakat Yunan ilerleyislni durduramn-
t :nnen katQlık kilısesın n bfitfin oto- dam mnhkfımu, nihayet geçenlerde bu son rnemuriyet zamanında An - solinive gönderilen repor hakkın - mışlardır. İtalvanlnr n~ır zn:viat!l u&_ 
ı C3ine ra~en, bu ha.rb ıçin hiç bir çehrlmize gelmiş burada da b~ka bir talyadan rneb'us seçilmi4tir. da alınan malumata göre. halyan ramış1ar Vf' pek ook harb mnlzeme-

leyk duymıyan İtalyan mi:ıetınıu nr- hilviyet takınınağa kalkışmıştır. Mali ve iktısadi rneV%\llarda m - kumandanı General Wavell'i, hal - sı bırakmışlardır. 
~IJ..ııuna rağmen, eski Romanın varis- Fakat katilin bu .ıJfipheli vnziyetıerl tısas ııahibi, birçok mali eserlerin yaniann Mısu ii:zerine yürümek ii~e- Daha şimalde, İtalvan da" kıt'a _ 
erıne mü.,t.erek ve hunhnr barbarla- -bıtanm g'"-ünd"n kaçmam•• ve bu müelliı: ilmi ve faziile muhiti"nde h 1 k t kl a ı' malzeme 

.. ...... \M " ~ '" re azn ı vap ı arı, V n larının mukavemet gösterdi~i rnınta-
l'ıtı Yanıbaşında yer aldırmı.ştır. İtnl- sebeble de yakalanml§tlr. kendi~ini sevdirrnio ve saydırrnı~ bir ve erzak cihetinden nnmi derec: 

1 
kada Yun'lnlılar ilerlemi$l~>r ve blrt•ok 

)'an tarihinin trajedi.si buradadır ve Arndan 15 yıl geçm~ olmasına rn~- miinevverimizdi. de ihtivata malik b~!~nduklnrı bır köy ve tepeler z.aptctrnlşlerdir. 
hitabft.ver delice hareketi yapan eAni men adaletin bu suretle teeellisi id::ım Cezmi Erçinin cenaze mera,inıi •ı.,.ftda taarruza ııectıgmd('n dot-ayı · . 
tie ı..ıe bu adamdır. ma~t...l\munu bir hayli .. a .. ırtmı.,tır. 1 k b 'k .. d-~ .... b'ld' • ıtalyan tayyarclerıne knr.ııı. Ynnan 

~ ıuı.u ,....,. .. yann yapı aca tır. t~ n e şaynn gor ugunu ı ırrnı<~~ - tayyarelerl .;~ yP~de bulıman mitrol-
nu hareketi için ileri sürülen mü - Cinayetini ve tirarını bfitfin tatsı- Son Posta: Merhumun refikası - ttT. . . . . .. . yözler parlak muvnffnkıyetıer elde 

daransı nedir? Bu bittabi zeerl ted- lft.tile itirnf eden Mustafa adliyeye nın, kücük çocuğunun. yakınlannın Crazıanın~n, bır .surprız rnevzuu, etmişlerdir. Yeniden 18 İtalyan tay _ 
bitıer ve Habeşl.s~n hak~aki kav- teslim edilecektir. ve dostlarının kederlerini pnyla,rr. baM olmadıgına dnır beyanatı hal - . . . 
hdır. =================•=============~;;;;~ .. dı,f ic'fayetsiz.liğine yaresı muhakkak ve d ı~er !kı tnyyare 

yda"ı·ımut tf- akatsınd!n 1 
de muhtemel olarak düşüıüldüğü tes-l'ak t H b lsta Mal tl C . hamlolundu. Bizim hareket tarzımız, bir zaman fikri ahnmadı. Hiç )dm _ e a e e me e ır. 

l"etııı a n lme~ ~ın e eder emı.. korkudan değildi, zAttan de~ildi. Frnn senin fikri alınmadı. Bir adam, ya)- 1 1 • bit edilmiştir. Bunların arnsında yer_ 
l c aza o ası ;çın ısrar en ve . b k d 1 1 k Gra~ani. ayrıca, talr?n arın ış-I den mitralyöz ate,şile düşürülen üç 
"ınnetice paktt.a.n doğan hukuka hür- sn cümhurı'yctl, şırndilik, ma~lüb düş.. nız ir te a am, ta yan as crleri- gal ('tmış old~kl~rı rnevKılerde t~ - İtalvan tayyaresi vardır. 
llleti taahhüd eyliyen ve siZe ve bize müştür. Fakat Fransa kalkacaktır. İn- ne, kom!'Ularının bağını tahrib em- tunrnalannn. tnbıve bakımından ım-
"- glll mm ti b-ı- dü d k' mill t rini verdi. kan olmadı:nnı da söylemektedir. ...::! taahhüd ettiren. Sinyor Mussolini z e • u un nya a ı e - .. -. , 
O I B_...__ Co ıtı•· h k' Hıristiyanlıg .. ın mukadde• rner - B~da insanın hatmna Jtalyımla -
latnuştur. Kavga IPte bu suretle bnş.. er uwı.uya mmonwea lı, a ı- ~ ki muavin kruvazörüne torpil isabet 

ettirerek bahrmıştır. "9 k · · )' d t '- k 1' t' 1 1 nn buralan neden ieoal etti erini dı 'Ve bu mıretıe, aramızda hiç bir kati söylemek lftzım gelirse, İngiliz di- ezını e ın e u .... n ra ıye ın ve ta - .... 
~ ın k dü d ..r...:ı. • .r.. h yan milletinin bu deh•et verici sual- sormak geliyor. "· akıtılmaınl§ olmakla beraber es.. e onuşan nya, şim i .7u•u.7~ a " Londranın salahivettar rnahfdlf"-
" """-· ı.ı t Id ı ler hakkında bir söz söylemesi icab "'-"~WUıuar unu u u. indedir ve modern terakkinin Te es- rinde hlitcim olan Jc1mnale ~ÖTe. Cra 

Yunan cephesinde dü~man tanT
TUzlan mukabil taarruzlanrnıı.la 
tardt-diimi tir. Dü"lllana mahsus de
reced,. zaviat verdirilmu ve otoma
tik silahlar iğtimm edilmicıtir. 

... nu-az sonra, İngiliz ve Fransız de- ki tıntürlin bütün kuvvetıerı, btm - .. den saat muhakkak ki gelmiştir. zianinin beyanah. Ingilizierin askeri 
·~okr n a · ı d d -•- t Birçok fırsatlarda o derece kah - b k b. 
h • ıuı erile Prusya m· itanzmı ve ann nr ın a yer a.uulŞ ır. me~::ıretlerine karsı en üyii ır 
"~ taha.k.k" ·· d bü .... harb ramanca harbetmiş oJian, fakat •im- ) k l' umu arasın a y... Sizler ki dostlanmızdınız ve kar- '" takdir ni~ne•i teski etmt- te Vt<: av-
e~lden başladı. deılerirniz olabilirdiniz, niçin, mu- di muhakkak ki vazifesini istekle ni zamanda halvanların ft!!hı-i ka-

Avcı tayyarel,.rinden r.ıürıokkeb 
te ekküllerimiz Blenh~ tipinde do 
kuz tayyareden rnürekkeb bir te -
şekküle tesadüf ederek iiı; dü~an 
tavvaTesi düoürrnüftür. 

ltaı ı~ yapmarnakta bulunan İtalyan ordu- b 1 · ı·~· · · b kt d' tl Ynn müdahalesine ne uzum var- kadder yolunda ilerlemek için aim- i iyetsız nnnı ı• at «-tme · ~ ır. 
d l? Aciz vaziyet~ dü.'m~ Fransaya di ancak harekete geçmiş olan bu sunun, bir dereceye kadar lta1)'9nın ttalyan tebliği 

tnıatbeıer indirmeye ne lüzum vardı? çığın seyri önünde yer aldınız? hayatı ve istikbaJi ile meşgul olma- halyada bir mahal 23 (AA.) _ 
n.. - sı icab etmektedir. 1 k • dt? ..-~ereye hnrb ilft.nına ne luzum var Bütün bunlardan sonra, sizi Yu - talyan orduları umumi ararga - Sarki Afrikada yukarJ Sudanda 

düşmanın bazı rnotörlii va~ıtalarile 
tesi!ah bombardıman edilmiştir. 

lot lııgiliz himayesı altında bulunan nani.stana hiieum ettirdiler ve Yu- hının ) 99 numaralı tebliği: 
laırı Lstillı.ya ne lüzwn vardı? nanistanı iatiliya kaldırdılar. fzmirdeki lig maçlari Bingazi hududu mıntal:asında 

.tı nıı, İtalyan bitarafiJtından mem. Niçin diye soruyorum) Faltat bu vaziyet d .. ği~emi~tir. Düşmanın 
cı tın11ut. Harbin ilk sekiz ayı zarfm - niçini sizler de aorabilirsiniz. Çünkü İzmir 23 (A.A.) - Diln yapılan lig bir ileri üssiinün havadan bom bar-

21-2 3 Kanunut-vvet geeesi ann -
vatan topraklarına düşınan tarafın -
dan Taoılan bir have akını esnasın
da birkaç bomba atılmıssn da ha -
!llar ve in•anca zaviııt vokhır. 

~· İtalyan menraaUeriDe karşı bü - hiç bir zaman sizin filcriniz alınma- maçlannda Göztepe Karşıyakayı sı- dımanma ve z.ırhlı vesaitine taarru
~ \ bir hürmetle hareket ettık. Fa- dı. ltalyan milletinin hiç bir zaman fıra karşı üç ve Altay da Ate~i .sıtıra za devam edilmiştir. 
~u bavtanba.şa korktu~umuza fikri alınmadı. halyan ordusunun biç karşı dört sone matltib etmişlerdir. Bir tomil tavvaremiz biT İngiliz 

' Son Posta » JllJl taı1hi terlikası : 2 
" 

·Yani' Kaloyaninin 

Y caan: RefaJ Ekrem 
bun çakan ktsmm h u. Asas•ı takdi.s et... C'eddim Kalafatemın 

ba~ına konmuş olan prkın mulcad. "aıt· o. MilAdın 1325 inci yılında ge- des tacını giymelc için neler yap
Çı~t. Ağır ~ır ileriiyen bır arabadan maklığım lAzım geleceğini bana öğ-
t'tıtrıca ~u §arkı ~itilınelr.tedlr: ret.·· 

A.fro!... Haraivi Mi~alı ~.il:ğindwen tutup 
Yani Kaloyaninin kızı ayazmaya do~ goturrneı;;e başla· 
A.fro!... · dı, ayazrnanın içine gird!ler. 

~Ol &mnndıradıın A.ydo.sn uzan - Saçlan ytm yarıya ıı~arrn:, olan 
::a\:tadır. Bu yol uzerinde bir ay~- keşiş, te'krar dua kit~bın~ A üzerine 
~ra bulunmaktadır ki, bu sudan i~ kapanrnı~tı. Genç keşış hrua horul-
~ 'tet. Çocutu olmıyan kadınların, er- duyordu. • . 
il' 't. e\'IA.dıan dünyaya geleceğine da- . Yar~ ~;ı. kadar sonra. Mı hal 
~bır itlkad mevcuddur. Aye.zmaya ıle Harnıvı ayazrnadan çıktılar. De
dı. taç ke.şlf bakmakta ve halktan al- lilı:a~lının vüc·u~ü ve sarları ıslaktı. 
t ~ 8adatalarla geçinmektedirler. Keşı~, onu, ayazrnanın mukaddes 
,~den fUmca p.rkı işitilen arrıba bu mermer tcknesinde yıkamıştı. Genç 
~a~Ya gelmiŞtir K~~er arabada... ırgad, arabada~ bir çuval un aırt
lı ~elilı-.anııyı görftnce· .Mihnl M1 _ layıp indirdi. Hiçbi~ ~ey söyleme
~!, dıye sesıenıyorl~. Mihal güzel den, hattl Eskl.avonun yüzüne hile 
~ deı.tanııdır. Keşiflerden biri ona bakmaktan çelcınerek arabasına nt-

!1e bitab ediyor: la~ı ve Aydosa doğru yoluna devam 
~ ......... Sana mfiJdelerlm. Bu güzel ba- etti. 
~ tl&tüne, eeddin Kalaraıçı gıbi §al'-

ti)e lllllk.a.ddes imparatorluk tacını 
~ ~~in ı :ıı Delikanlı Aydos befi Ya
~ ~~anın&n ddirmeninde lbaait 

ltt'd<lır. 

DECitRM.ENCt MİHAL 

Değirmenci Mihal on dok.uz yaş
lannda idi. Iri bir gençti. Kan§lk 
saçlan Te yüzünün kenarıııı çeviTen 

--- kıvm:ık 

lını kolaylıkla taoırdı. Bakır bir .a·ı Kostantin ölmüş, Romano! ta Zui tahta oturtmuş, kartı~sına geçerek: 
hanı k&ğıd parçası gibi bükebilirdi. He beraber Bizans tahtına oturmuır ccMftbudum 1. Gözlerin ne~· esi, gü
Sapan t&fl ok. ve kılıç ile cenk edi- tu. Zui o zaman tam elli ya§ında zellerin çiçeği Kız Mihalım 1. » diye 
len on dördüncü yüz yıl batında idi, fakat aon derece güzeldi: İri delikanlı)'1 kucaklamı~ ve tnm bu 
kıymetli bir lıemşeri idi. On birinci gözlü, uzun ve kalın kirpikli, tatlı sırada, salona, aıtray nazırı girmiori. 
asırda bir aralık şark imparatorları kumral .açlıydı. Vücudü, intanı O zaman. Zui, hiç utanmamıı, sıkıl
tahtına oturtulmuş olan Kalafalcı hayran eden bir tenasühde idi. Orta mamış, bilakis, büyük metanet ve 
Mihahn daima erkek tarafından to- boylu, hareketleri pele zarif idi; bir cesaretle saray nazınnı yakasından 
runu oluşu, değirmenci Mihala, gü- hnparatoriçeye layık hapneti vardı. tutarak tahtın önüne kadar sürükle
zelliğinin ve kuvvetinin yanında Fakat, çabuk kızan, ve, son derece mi~: u Diz çök 1 Bu andan itibaren 
başka bir ziynet, kıymet oluyordu. cahil bir kadındı. Hayatında kendi hakiki imparator budur!» demişti. 
Türklerin Kocaeli yanmadasınd.a a- güzeJJiğinden, tuVBletinden ve gön- Mihal ile imparatoriçenin rnünase
kınlara b~Jadıklan bu devırcle, )ünden batka hiçbir teY düşUnmez- betlerin.i, bu suretle, bütün saray 
genç Mihal, ceddi Kalafatcı M.~a!a di. Daha saltanatının ilk giinlMin- halkı öğrenmi§ti. lmparatora ca 
el veren pariale fırsatlardan bmnın den sarayı fuhut rezaletleri ile dol- söylemişlerdi. Fa'kat Romanos, aa
de kendisi~i kar!ılayacağn~ıa. emi'!.~i. durdu. Bir l.ükürndarn lazım ahla.k rayda bir reznlet çıkarmamak için 
Aydos beyı Yanı Kaloyar.ının degır- sağlamlığı voktu birçok kimselerin göz yurnmuştu. Pek az sonra, Ro
men ngadı, düşmüş ve unutulmuş ölümüne hiç dü~nmeden hüküm manos öliince, Zui, pntrilci gece ya
ail~in~~ tarihçesini! ?ki. ~en~ h~~r verebilirdi. Güzellii(inin öğülmesin- nsı saraya çağırrnı~ kıymetli bedi
evvel olon ve lrendısı gıbı bır degır- den boşlanır, dalkavuklardan haz- yeler vererek Kız Mihal ile ızdiva-
rnen ırgadı olan babasından, pek • d f k d · · • 1 wl H k'" "k t b • k d' 1 • ri zeder, hoppa, aynı zaman a ev a- cını tak is ettirrnıştı. ç og anı a-

uclu yaş an Menkçedo ıni emV :1' Iade müteaaaıb bir imparatoıiçe idi. dtm Yuvan da, imparatorluğun ida-
m1paratdor • a onya ı k~~ı ı~ Son derece tembeldi. Hükumet iş- resini avucunun içine almıştı. Yu-

torun arm Rn ımpatator s~ ızınct 1 • . • k d . 1 • d ·-n. •~umaz, hileku" r, kavcracı··.lı. 
K · ")d" .. _ k dd ennı •evrnez, a ın ış cnn en •n & to ;yu 
o~tantin o ugu zaman, mu a ~ k 1 d B h'l k d 1 Mı·hal onun emn'nden dı!lan çıka-__ 1,_ h • • 1 k E d ky zev a maz ı. u ca ı a ın. ya nız • 

saTK ta tının vansı o ara v o a, d' 'lik h' l • . . 1 ·ı h k t rnazdı. Romanosun ~ki gözdesi, 
Z · ~ d d d f k b ışı ı ıs ennın emır en e are e 
_w ve 1 ~ o ra a m tl ıç ız ı- d d' kardeşini güzellik ve gençliğinin bü-

ra'krnıştı. Evdokya, genç ya~ından- e er ı. ih 
b I Z .. ~ •altanahnın ilk ... ünlerinde, tün cazibe, naz ve işvelerile, ı ti:rar beri bir :nanashra lcapanmıo u u- ...., .. ... 

nuvordu. sarayda Kostanlin isminde genç bir Zuiyi harem dair~inde oyalamağa 

1 K ı d U •am •evrnı'•, fakat bundan pek ça- memur etmişti. Fakat, bu hayat. de-rnparator ostantin, ö ümii..n en "' ... .. " 
1 buk "·anarak kncnsı Romanasun likanhnın üzerinde 'hüyük bir nhl:ık pek az evvel kızı Zuiyi ev endirrnt'k ..., 

k ı k h Sevgı'lı' ı'ç ogwlanı Hadım Yuvanın buhraıu do~uş, imparator Kız istemiş, ona oca o ara se remini 
A R kardeşı. Kız Mihal ile rnünnsebette l\1ihal, bir gün saraydan lı:nçarak. Romanos rgiro!Kı eeçmi~ti. orna-

Hendek tera 1\lemurlağmulan: O.S.. 
man ile Mehmed Ahmed Meryem 
Hatice arasmda'ki şuyuun iza' esi Için 
Kemaliye mahaiJesinde vaki I8t 7/ 35 '1' 
ve 16 numaralı gayrimenkule vazlyyet 
ve takdiri kıymet muamelesi ffa edil
miş ise de verescden Mehmedln gıya
bmda olup 103 cü madde mucibince 
yapılan dave üzerine ikametgnhı meç_ 
hul oldu~undan lllinen tebli~nt ifası
na tarar verlldi~ınden hukuk usul 
muhaltemeleri kanununun H4 üncü 
m addesi mucibince işbu iltı.nın ne.şri 

taribınden itibaren muteber olmak 
üzere iera ve lflfuı kanunun 103 ünci1 
maddesi makamına kaim olmak üze
re keyfıyet ilfmen tebli~ olunur. 

94()/ 1056 

Böbreklerden idrar torbasınal 
kadar yollardaki haskllıkl:Lrın 

mıkroplarını kökünden temizle
mek için BELl\IOBLÖ kullanınız 

HELMOBLEU 
Böbreklerln çalışma kuıdretini 
artt.ırır, kadın, erkek idrar zor
luklannı, eski ve yenı belso~uk.. 
lu~unu, mesane ntibabını, bel 
ağruımı, sık sık idrar bozmak 1e 
bozarken yanmak hallerini gıde
rir. Bol idrar temin eder. idrar
da tumların, mesanede ~larm 

teşetkiilüne mini olur. 
DİKKAT: BELMOBLÖ idrarıuızı 

temizleyerek mavfleştirir. 

Sıhhat \'ekilet.inin ruhsatını 
haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

1ate bugünlerde idi ki, Zui, de
ğirrnenci Mihalın ceddi Knlafatc.s 
Mihal ile tanışmıştı. Sandal ile li
manda gezintiye çıkmı~tı. Sahile ya
kın geçiyordu. Ihtiyar kadının göz• 
leri, kızağa çekilmi~ bir gemiyi ka· 
lafatlıyan arneleler arasında on yedJ 
on sekiz yaşlannda bir çocuk gör• 
müştü. Saltanat kayığını derhal dur
durtmuş, genç gemi arnelesini yanı-
na çağırmıştı. Bu davetin. kendi~ini 
imparatorluk tahtına kadar götüre
bileceğini derhal kestiren KalafatCJ 
Mibal, elindeki zift kovasını atarak 
koşmu§. memelerine kadnr denize 
girer~ kayığa yaklafmıştı. Geniş o
muzlarının ortasma kalın bir boyun 
ile oturtulmuş güzel başı dnrnızhk 
bir koçıı andınyordu. Yanaklarında 
ve çenesindeki kıvırcık tüyler, çıra 
isi ile simsiyah olmut yiiztinde bir 
çift elmas gibi d•nan iri gözleri, ge--
ne çıra isi ile kararmış çıplak göv
desinde, zebr derisindeki nakıslan 
andrran ter yolları, Zuiyi kendinden 
g_eçirtmi~ti. lhtiynr impnratoriçe, 
kalafat arnelesine: 
-Adın ne? 
Diye sormustu. Genç kalafatcı. 

geniş ağzının içindeki sağlnm ve be
yaz dişlerini göstererek sıntmış: 

- Mihall 
Demişti. 
Mihal 1.. Bu isim jmpaTatoriçeyl 

sanmak için kafi gelmi§ti. Çeneleri 
kenedlenen ZW. elile, kalafateı Mi-

nos evliydi, karısmı seviyordu. Fa- bulunmuştu. O ana ı:telinciye kadar Bizans civanndalci sayısız manastır
kat. imparatorun emri üzerine sev- nefret ettiği Yuvana da Mihal yü- lardan birine lcapanmıştL Kendisin
gili karı•nı boııamak zorunda kaldı, zünden iltifata başlamuıtı. Zui. Mi- den bir dakika ·bile aynimak iste
kadMı da. 11~vgili kocaatnın eelarneti ha) için deli divane olmuştu. Bir gün miyen Zui, bunu haber alınca. deli
içjn bu feli.1cete katlanmit ve bir bu tüY8iiz oiJaıu almat. taht salonu- ye döamiit. arkasandan maaaııtrra 

-7 y ., , .. e ~ -..Ilir. 0: • ıtt!t•: ..-·.-"-•;•- ••-
e ~a:ı-w. 411ltı~tl'" 4 · :c:ıe b! zı ko·· >edir 

• '~'' 1 rco.t 'Yleri · 
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Türk yavrularının aıhhatli ve gürbüz yelitimine 
bütün memleket hududları dahilinde herteye rai • 

men tevakkufauz çalııan 

ÇA MARKA 

SON POSTA 

Anbar inşaali 
Toprak Mahsulleri Ofisin

den: 
ı - Aktehir iatasyonunda yapılacak anbar ve idare 

binaaile sair iıler açık pazarlık usulile götürü 
olarak eksiltmeye konulmu~tur. Ke§if bedeli 
53747,SO elli üç bin yedi yüz kırk y'edi lira elli 
kunıttur. 

2 - Bu anbara muktazi yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda 
olmak üzere 3.5 ton betonarme demiri İstanbul· 
da Betiktattald depomuzdan bedeli mukabilin· 
de müteahhide verilecektir. 

3 - Eksiitme 31.12.940 tarihinde saat lS de Anka
rada Ofia binasanda yapılacaktır. 
Eksiitme tartnameaile iatenilen evrak ve temi· 
nat mektubu ayni aaatte münakaaa komisyonu· 
na verilecektir. 

941 de 26 yaıını idrak etmekle babtiyar olacaktır. 
4 - Ekailtme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum 

müdürlüğünden alınabilir. 
Tarihi teaiai: 1914 - M. ·Nuri Çapa 

BEŞIKTAŞ, ÇAPAMARKA , 
S - Muvakkat teminat miktarı 3937,38 üç bin do

kuz yüz otuz yedi lira otuz aekiz kunıttur. 

Devlet Denizyolları Işletma Umum 
MUdUriUOU IlAnlari 

8 - fatekliler teklif evrakı meyanına eksiilmeye gi· 
rebilmek için ihale tarihinden nihayet bir gün 
evvel Ofisten alacakları ehliyet veaikasını koya· 
caklardır. (8857) (12068) 

KARADENIZ POST ASI MUHTlRALI -
24/12/940 Karadeniz yolu Salı postası ya.ptlmıyacaktır. 26/ lZ/ 940 Per

şembe günü saat 12 de kalkacak Ege vapuru gidi§ ve dönüşte S:ılı postası 
~.>kelerine de ~rıyacaktır. (12093) 

İzmir Belediyesinden : 
H YAT TAK iMi 

ÇlKTI 1028 nci adanm 1526 metre murabbaındaki 8 parselinden müfrez arsa
mn satışı, yuı işleri müdürlfi~ündekl artnamesi veçhlle kapalı zarflı n.rt
tırmay konulmuştur. Muhammen bedeli 16786 lim muvakkat teminatı 
1285 lira 95 kuruştur. ihalesi 30/ lZ/940 Pazartesi günü saat 16,30 dadır. 
2'90 saJl}ı kanunun tarifatı dahllinde hazırlanmı.ş ' teklif mektupları fhnle 
sun(l azaml saat 15,30 a kadar encümen rlyasetine verllır. c5330.t cll587• 

820 Snhife, en f,«lydah malQıoat, harltalnr, mOkemmel bir 
muhtıra, Tnklitlerint almamak Için HAY A1' takvim! adına 

dikk.ıt etmelidir. Fiatı 80 cfldli i .O kuruştur. 

1941 Yılba'ı p anl 

İkramiye tkramiye İkramiye 

e. dedi miktarı tutan 
Lira Lira 

ı 100.000 100.000 
ı so.ooo 50.000 
ı 40.000 40.000 
ı 30.000 30.000 
2 20.000 40.000 

10 10.000 100.000 
so 5.000 2SO.OOO 
so 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 
soo 1.000 soo.ooo 

1.000 soo soo.ooo 
2.000 100 200.000 
s.ooo so 250.000 

100.000 s 500.000 

108.716 2.910.000 
2.584 Teaelli mtikifatı 120.9SO 

111'.300 S.030.9SO 

Tam bilet Yanm bilet 

1 O lira 5 lira 

Birincikanun 23 

Y~~+ıişiHi ~tHııŞ . 
/cç,bu{IUHU SAftlAiıHıŞ 

Fazla careyan lstlhl k 
eden ampullar kullaniidı• 
~•nda ayn1 tuhaflf~a dQc 
şüUlr-

Haklki tasarl"w yapma~ 
Isteyen daha az careyan 
sarf1na mukabil Clah·a ·bol 
IŞik veren TUNGSRAM am• 
llullar•n• mübayaa edet. 

EN AZ PARAYA·EN BOL AYDINLIK 

.,.· B O ·u_R L A B i R A D E R L E R 
. , i ST A 1'1 aU L ANKA. AA. •· • 1 ll; M 1 .... 

IDevlet demiryollara va limanları 
1_2!Jetmesi umum Idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 40237 lira. olan 76 kalem muhtelif elektrik maı~eıı:ı~ 
si 24.1.1941 Cuma günü saat 15 de kapa1ı zarf usulü lle Ankarada ıd• 
binaSında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Jstiyenlerin (3017,78) liralık muvakkat teminat Ue ka::: 
nun tayin et~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
miSyOn reisli~ine vermeleri Hizmıdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpa§a veınelerinde sıı.tıl .. 
maktndır. (12022) 

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

1 g ...,, 
1 

ı 2000 -
8 1000 c:::a 

J 750 ca 

t &00 -• 150 =-
u 100 = s5oo.-
80 60 - '000.-

) 
100 ~ 0000.-.,. 

Türkiye Iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliiniı.i 

de denenıiş olursunuz. 
Keşldelcr: 4 Şubat, 2 Ma -
yıs, ı A~ustos, 3 İkinciteş -


