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1'ürkiye'ye 
gelemezler 
Bıuıa baflıca üç Mbep 
Uqrdır: 1 - Türkiye 
4.endi toprakları ü:u • 
"'""• Pc kendi kesal eti 
i~ >v.ir. 2- Milli bii
t&ı.,ı;·, Ji, gençliji ve 
"'ii.takil ytl§ama cıuni 
herfeyİn fevkindeılir. 

3-_ Yeryüzünün en tec· 
riibeli ve muharip ordu
"' ile en yüksek kumım
dq heyeti Türkiyecle ba
lqnuyor •• t1 ...._ · -- - a 

~TEM lZZET BENİCE 
Gıı.ıı 

l;,i d uıı merak ınevzularıadan 
, e ~udur: 

lıı1a, l\lıııaıııar ve İtalyanlar bo-
1tı1 ~ Istaabul - Anad-Olu - Mısu 
'ıtt, ak yolunu wclıyacaklar 
t;,:. 

·~ ij 'Qı şahsi kanaatimiz bu ba
~i l<riııde tebelliir etmiştir. Bi
~. v hedef: BaJkanfarda Yugos
'-~ e lıuJgar davasıru halle1le -
ltt it lt.radenize elatmış ve SOY
lo;~0~•Ya üzerinde müessir ve 
4rlt U~u olmaktu. Birinci he -
t)j b' lıırltiyeyi istibdal eden bir 
~ •. teket bulunmamak lazım -
~ h;.-sen Mı.sırın ve !rakın yolu 
~~d 1 ancılar için b~anbul n 
\"leı\ Ud.an aeçmez. ikinci bir 
lı.tı ta 8hnde, İstanbul ve Boğaz
hı, h Ilı ~iy hareket. Sovyet Ru.s
"-b, et turlü teneffüs hakkından 
ltıı,0'i1 lı.ılmak için yapılmak is
:ıır,~ ır. Böyle biY teşebbüs mu
""h olduğu takdirde Sovyet 
-ı.~, sehpaya götürülmek 
~\i ~ ~ir idam mahkftmu 
~ h •rıt edilmiş olur. Fa

'ıı•kr una da lüzum olmamak 
'ı~~ •r. Çünkü, Almanya Ro -
'"• .a S8hillerindedir ve Karadc-
1~ lt°lltistir. Köstenceden \'e di
~h uınen sahillerinden Sovyet 
t, iıı.;~'· ~aradeaizde istediği gibi 
ı.,~aı.. tın kadar tazyik edebilir. 
I ı tij 1

:. ~iitün bunlara rağmen 
I la~h '\11 ıh ti mal ve miililıaza ile 

1~)~ i ~.u. Boğazları ve Anado
C~~ ~: 1.~ar eden bir hareket vu
~d, h tırılmek istenirse bu tak
~· •b,1 ••se.Yin başında Türkiye ile 
~'İtıı lııeyı göze almak lazımdır. 

I~~ k'-lı.ı kanaatimiz, mihverin 
"''·i 0 lay buna karar veremiye
ıı~•tkezindedir. 

j 1t: uıı da başlıca Ü( sebebi var-
ı 

;•ı~lnrJtiye kendi toprakları ö
ı''· il~ Ve kendi kesafeti içinde
''•~~nokta. hi(bir izaha ihti1aç 
ı._ '~acak kadar aydındır. 

.... l'ııxı.; "ili b"~'-··· ··· '"'ti;-. ye, mı U•wungu, 
de ı:ı Ve müstakil yaşama umi 

, lı~, herşe)· in fevkindedir. 
~ti, ~~la da. şunu anlatmak ge
~ ıt,r· rurkıyede dost, düpwuı, 
... ~ ~,ı:k ve~· a gayrimü~_tef.ik hiç 
'ttte aıı~ıya (ırı;at ve umıt ver

"'114 bk hır Kemalist nizam ve 
i"Qkta Utunluk vardır. Beşikteki 
~ ·~ l'u il son hayat demini yaşı
ı ~ l'ij kke _kadar her vatan çocu
~ lııi[1 , nuUetinin milli siyaseti 
Ilı ld•<li' Varlığı üzerinde yekpare 
~ı· '·Bu yekpareliğin tek mü

t }İit~ de. Milli Şef İnönü'dür. 
,lııd.:ı lllılletinin kendi toprakla
~-~ın: başka bic kimsenin ne top-

u Va, ne malında. ne canında 
~~U) 01..tur. Davası kimseye te
l '•••'tın~•n ve fakat kimsenin 
;•ıııed' 11 ' , •• miidahalesine fırsat 
~~llıa •n kendi sınırları üzerinde 
~"'·ın:• ve kalkınma hamlelerini 
~·ı,1, . ••.dır. Tam, kayıtsız ve 
l., ~~~·"lıklal azmi bersoyin fev
il(, '1'itr~·-"•. tarihin bicbir devrin
b· '' l un ıstikliilsiz, devletsiz ve 
, ''lıı~~Ş;)dığı işitilmiş. görühnüş, 
~~~nd ş ~•y değildir. Büyük harp 
~··ı~i:ıı • Ve koskoca bir impa ra -
~l.,d11 

•nkaz haline getirildii:i 
~ Ilı •I~ dahi Tiirk milleti o en
li' ~l>ııd·~d.an b~ını kaldumasını 
~· () ~·~sını knrtarmasını bilmiş
' 

111,ti ''n İstiklalini kurtaran bir 
~~dar: 

1
hugün istikliiline zerre 

'l''.'.n oı: ~ı. verdirmesi nasıl müın
~~·~ h hılır7. Yeryüzünde tek 
ıı,lltku 0 ~ 8 ~.'I:• giin dahi mutlaka o 
~ Gsı.,kilını~stakil bir vatanı ve 
t ~11~n k ~ır bayraih olacaktır: 
'),iri), a sı düşünülemez, hatıra 

l '~ •. rıı.,_ 11., lltt cü 
b ~dj ~G . n?kta, kunetimiz ,.., 
~ ~~.. '•ııırni%dir. ~Iuhakkak ki, 
~~ llıııh: ·_-··Hztinün en tecrübeli 
~ ~"'•ııd·lrıp ordu ıı ile en ~-üksek 
1ı."'· 'r •nları Tiirkb·ede bulunu-
1•tu,~~.~şa) Fevzi ('akmak ve 

( J;n •ilah , .• komanda ar
eııamı 3 ünrü ıalı)/ede ) 

Büyük · 
harekat 

baharda! 

Bükreşteki ticaret 
hey'etimiz bu sa
bah vapurla geld. 

aaraya doğru 
bir tazJ•ik Hey'etreisiningazetemize beyanatı 

l k f Almanların Romanyaya girmesi ticari münase-
yapı aca mış · betlerimizde değişiklik yapmamıştır. Petrolümü· 

Macaristan ve Bul· t zü alacağız, mübadelelerimize devamedeceğiz 
gari&tan Alman as· Romanvadaki ticaret heyetinm 1 sabah bir muharririmize beyanat-. 

k 1 . . · bu sabah saat 10 da vapurla !ima- ta bulunarak Alman isııalinin tıca
er er1111n geçme.Si• nımıza ııelınistir. Heyet Bilecik ret anlasmasına h:obir tesiri bu-

ne mÜSade etmişler meb'usu Kastın Gülekin reis'.iiiin· i~~dıi!ını söylemiş ve demış • 

O.. ' f" de. petrol limited sirkeli müdürü •- Ticaret muahedemiz tatbik 
UÇenın ıyume seya- Suat. ziraat bankası İstarıhul su- olunınağa baslanmıstır. Mal mü

hatİ Yugoslavyaya bir besi müdürü Mehmet Aliden mü- bade_lcmiz eskisi gi~i devam ede-
rekkcptir. cektır. Petrol. benzın de bu me-

ihtar mahiyetind Hevet reisi B. Kasım Gülek bu yanda alınacaktır.> 
telakki edili}Oi" il 

İngilterenin Akdeniz filosund an bir 1r:ı.mmmı seyir halinde iken ta yyııreden alınmış bir resmi 

Londra 22 (A.A.)- Röyter ajan
sının Bclgrattaki muh:ıbirE ç~ktiği 
bir tclarafta Balkan ~az;yrti hak· 
kında ~1-tnları yazıyor: 
Almanların bütün Ruınen yol

larının kontrolunu istedikleri ''c 
İtalyanların da Tuna üzerinden 
petrol nakli için en büyük tonajı 
elde etmek üzere bir kumpanya 

t nbul izcileri 
Ankara yolunda ... 

SiY M 
harbi göze 

aldı 
Çin Hidistanında istediği 
topraklar verilmezse ... 

Silaha müracaat 
Bangkock 22 (A.A.) - Stefani 

eiansı bildiriyor: 
Siyam Ba$vekili radyoda söyle

diiü bir nutukta. Sivamın Mekonıı 
hududunun hak.kanivctli bir su • 
rette tashihini istediğini, Siyamm 
kaybettiiti araziyi ekle etmeğe az
metmiş bulunduğunu. bunu temin 
etmek ~ silaha müracaat edil -
ırneksizin bütün ııa vretlerin sarfe
diieceii'ini ve fakat zaruret hasıl 
olursa harbe müracaat edileceiıini 
bildirmiştir. 

Başvekil sunları ilave etmiştir: 
<ISivam. kendisinden alınan top

rakları iade için salahiyeti hah &· 
!Devamı 3 tmeü ıalılf•d•l 

Kaymakamlar 
bugün Belediye

de toplanıyor 
Asker ailelerine yardım 

için vergilere zam 
yapılmıyacak 

Aik.ere (idenleriD ailelerine yapıla
cak o1an 1ardım iii.n.i &örüşmek üZe
re bugün saat L5 de lelonil kayma -
kamlar Belediyede Vali, Beledıye re
isi B. LQtfi Kırdarın reisllğınde top
lanacaklardır. Daimi Encümen azala
rının de bulunacakları bu toplantıda 

yardımın bir an evvel yapılması ve 

( Deı•amı 3 üncü sahifede J 

1 KISACA 1 
Balkan toprakları 
piyasasında darhk 

Bulgari.tanda garip garip 
hareketler ve ôıleta mihvere 
bir teslimiyet ve mÜfterek ha
reket havası var. Muaolini Yu
goalav hudutlarında lırİuıları 
teltif etmekle meıgul. Ro • 
manyaya Alman ahını devam 
edip duruyor. 

- Bütün bunlar yine ve ni
• ? 

çın ..• 
Bu auali bizim mahut arka

daıa wrdam da, 
- Hedef bubelli! .• 
Dedikten aonra, devam et

ti: 
- Fakat, onlar gürültüye 

pabuç bırakacak yerlere alı
ıık. Halbuki, Balkanlarda da 
hep pabucu bıraktıracak ve 
tersine giydirecek yerler kal
dı! •• 

Alman Maarif 
Nazırı Şıpka 
geçidind" ... 

Muharebelerin cere
yan ettiği tarihi 
yerleri gezdi 

Sofya 22 (A.A.)- D. N. B. 
ajansı bildiriyor: Alman Ma
arif Nazm Rust yanmda Sa
rafof olduğu halde dün •Ka
ranlık~ .a n:.uvatti:ıh.\ ctıniştir. 
Sehir Alman ve Bulgar bay
raklarile dona tılmı~tı. Halk ve 
mektepliler Alm::ın nazırını sa
mimi bir surette karşılamış -

1 

!ardır. 

Nazır Şıpka gc(idini ve is
tiklal muharebcleriniu rere -
yan ettiği tarihi yerleri ziya
ret eylemiştir. 

Rus ölüler abidesine çelenk 
kovmuş ve tekrar Sofyaya ha
reket etmiştir. 

'BELG AD, 
politikayı 
bozmuyor -
Yakında bir kaç milyar 
dinarlık bir istikraz 

aktedilecek 

Başvekilin söz-~ ri 
Belgrat 22 (A.A.) - Yu~oslav 

Basvekili Civelkoviç dün Nişte 
söylediği bir nutukta. Yugoslav -
yanın sulhnn muhafaz:ıs• esasına 
müstenit politikasına sadık kalmak 
kararını muhafaza ettl~ini beyan 
eylemiştir. 

Ylll!oslav Başvekili hitabesinin 
sonunda Yuııosla\'Yada vakında bir 
kac milyar dinarlık bir istikraz ak- · 
tedilece.il:ini beyan etmiştir. 

*Vardha: 22 (A. A.) - Hindistan 
- Gandhi'nin adamlarnıdan olup dün 
tevkii edilen Venoba üç ay hapse mah
kfrm edilmiştir. 

Ayakkabıcılar 
arasın i ili ! 

«Emekçiler Birliği» reisi cemiye
tin faaliyetsizliğini tenkit ediyor 

r Devamı 3 üncü sahıfede ) 
. .. .. . ~-.,-. -· .. [·~ .-. 

Bek Bekreş'te 
tevkif edildi 

Bükres 22 (A.A.)- Şimdi res
n1en ö!,'Tenildiğinc qöre, eski Po-
lonya Hariciye Naxırı Bek, dün 
Bükre:o:ı civarında bir nıcvkide tev
kif edilmi•lir. 

Bükrcstc iddia edildiğine gi.ire, 
Ut·k bir miıddcttenberi Rorıanya
dnn ka.;mağ,a hazırlanıyordu. 

Bir odun ve bir 
makara nıuhte
kiri yakalandı 

tv'ıürakabe komisyonu
nun işi pek çokmuş! 
istinye odun deposu sahibi Ba

san çekisi 43:i kuruşa satılması i
cap edcu odunları 450 kuruşa sat
tığından yakalanarak hakkında 
takibata geçihııiştir. 
İzmirde de Osman isminde biri 

%5 kuruşluk makarayı 100 kuruşa 
sattı/:ından tevki! olunmuştur. 

Diger taraftan !iat murakabe 
komisyonu odun fiatlarmı işinin 
çokluğu beyanile dün tetkik et
memiştir. Halk kömür ve odun ih
tikiırmdan her gün alakadarlara 
şikayette bulunmaktadır. 

--<>O---

• 

İstanbul izcileri Ankara yolunda 
(Yamı 1 tı...a l&hllede) 

lzmirdeki zelzeleden sonra 

u sabah da yeni 
bir zelzele odu 

lzmir Valisinin gazetemize izahatı 
(Yazısı 3 üncü sahifede) 

cAyak.kabıcılar cemiyeti> nin 
ekseri azalarına nıifi olmadı.ih ve 
küçük i.şcileri hiç himave etıncdiiti 
iıak:kında yapılan ıı'.kiı vetler devam 
etmektedir. 

Büyük Emper- ÇERÇEV~ 
yal O[eli polisce -- Hadler 

·-- - - - -- _ .. 
bundan taşınnı tır. Farkınd:ı 
mı~ nız ki. Cermenler GlJ n rnı 
ctprc\·rc ihata <'dl'n ıncmlcket
lerden istilam uğramadık yal
n1z bir minil'i'< ~""i~rc kafnuş
tır?. Di~er taraftan idrlialara ııöre, 

cemivetin heyeti idaresi, işçilerin 
hukukunu korumak üzere teş<>kkül 
eden avakıkabıcı emekçiler birli • 
liinin mevcuilivetini de boş .ııörme
mislerdir. Bu suretle ayakkablCl
lar arasında bir ikilik hasıl olınus
tur. Fa:kat isciler umumiyetle e
:mekciler birliğini tercih etme!<le
dirler. 

Aza savısı ııündenaüne artan a- Emekciler birliği reisi Emin Gündüz 
yakk:abıcı emekcilu birliğinin re-1 ve reis muavini Hüseyin Yalkılday 
isi B. Emin Gündüz ile reis mua-

vini B. Hüseyin Yalkılday •ava'k- min edilmediAi.n isöy!iverek bir 
'kabıeılar cemiyeti. nin; azaların muharri.riınize su izahatı vermiş • 
içtimai dertlerile pek az alakadar !erdir: 
olduiiunu ve istenilen ııayenin te- <Denmı 3 üncü ııahlfede) 

kapatıldı 
Bcyoğlunda M~rutiyet cadde -

sinde büyük Emperyal oteli ııece 
emniyet müdürlüğü ahlfilc zabıtası 
ıınemurları tarafından basılmıştır. 
Muhtelli odalarda 3 kadın ve 3 er
!kek münasebetsiz vaziyette vaka
laıı.ın.ıslardır. Otel mühiirlenm.iş 
ve sa.lıibi adliyeye verilmiştir. 

Buğday ıatışında 
kısmi inhisar 

Buğday satışının kısmi in.hisara 
tiıbi tutulmasının muhtemel ol -
duğu Ankandan bilclirilıniştir. Bu 
snretle İstanbul, İzmir ve Anka
rada mutavassıtlarm oyuaclıldan 
role nihayet vnilecektir. 

Kaç kişi olduğumuzu Hamisizkızayar
yarın öğreneceğiz dım elini uzatan 

vatandaşlar 
ilk neticel~r. top yekun nüfusumuzun tahminden 

fazla olacağını gösteriyor 
Ankara 22 (Hususi ımrlıırbiri - 1 

mizden) - istatistik umum mü - 1 
dürlüitü büvük bir faalivet !cin • 
dedir. Pazar ııünü memleketin her 

tarar nda bitiril.mis olan savım, 
pevderpey alınmıs olan neticelerin 
tasnifine devam edilmektedir. Kat't 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Bir mühendis Bakırköylü 
Nazirenin kardeşini 

evlatlık alıyor 
(Ya- 1 ind oahltede) 

NECİP FAZIL KISAKVREK 
Kal kat üstüne yükselen ve 

yükselmekte hiçbir had tanımı
yan bir binayı, rüzgiı.r, bora, 
kasuga, yıldırım ve zelzele ~ık
masa, nihayet kendi irtifaı yı
kar. 

İsliim mutasavvıflarının ne 
harikulide bir edep tarifi var: 

·Edep, hadlere riayet etmek
tir •.. • 

Bu edep, terbiye manasına 
"elen edep değil; eşya ve blidi
ıeleri saran lı:an11nlara riayet 
etmek edebi... 

Evet, kat kat üstüne yükse -
len ve yükselmekte hiçbir had 
tanımıyan bir binayı, dış mües
sirler yıkmaktan aciz kalınca, 
iç müessir, yani kendi irtifaı 
vıkacaktır. 

Ojhız Banın, Büyük İskende
rin, AtillSnın, Cengizin, Napol
yonun imparatorluklarını yıkan 
müessir, 4te sadece hu! .. Büyü
me, gen4leıne, yükselme, ya
yılma, dai{ılma ve kaplama ede· 
bine riayet göstnememek!. 
Şimdi bn edebe riayetsizlik 

mevzuunda. dünya yeni bir şa
hesere malik: Haşmetlu Cer -
manya cenaplan!. 
Almanyayı şarkından taşu

mış, şimalin den tatırmış, 
g:ırbından ta~ırmı~ ~•11u -

İ~in zevkli tarafı şu ki, 1,ütiin 
bu tasınrılar nf'tice;\' İ J\lınatı.\ a 
hesabu1a hulJedeınen1i~: \'l' :;;ııu
di de rt·nup ve sark istikanu·!in
de biı· ha~ li ~ oJ alnııya 11u.:ch•ır 
kalmak gibi yeni bir ) a)·ılnıa 
'\·aı:i,·cti bas,ı::ö~ırrrni~ti:-. İn,aıı, 
Alınauyanııı netice, i lldt> edin .. 
CİJC kndar i~tiL1 ctnıeğc ıncc!ıu.~ 
oldu~u bü~·ük dliu) a ~aha. ına 
denizi bo,,alt.a. toprak onu i(c r; 
\.:e BerJinden bosalan deniz ıne
seliı Bai{dada tek damla halin
de bile \'aram aı. 
Almanların gidi~ tanı, dai

ma olduüu gibi. işte bu deriıı 
ruh \ 'C kafa edebine ria~·ct ..ı
meden nasıl hcsap~ız ınil...~~·a .. la 
~e catlıyacak kadar ~i~111ck~c; 
İngilizlerin gidi> tarzı da d:ıi
ına olduğu gibi. diisman1 nrını 
kendi hırs dcrJaları içinde bo~
mak \e tükdmek. .. 

Gerçek. insanı dı~ ıniies..;ir 'ı
kamasa, bu it rnüe~!liİr, h cııı de 
bir kı:vaınct ii~Jübu i<.·indc güın-
biir gümbür dc.irebilir. 

NOT - (tnus) daki güzel 
nüktesi münasebetile sevgili 
Nurettin Artam'a: İmzamı (Son 
TPlgraf) b;ı~lıİ('nın tepesine- a
tııicıva kadar tevazu "ahiclıi oJ... 
dugı;ma ınanılabilir. 
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CAMBAZl/K. 

ETMEK iÇiN 

«Ulunay», namı diğerle 

«T&kdiınci» Unkapanı köp
rüsü üstünde cambazlık ba~
lıkh bir yazı yazmışl. 

Be birader, zatı aliniz, her 
tar"-fta her zaman cambazlık 
edebilirsiniz; ti., Unkapanı 
köprüsüne kadar neden ihti
yarı zahmet ettiniz?. 

PASTIRMA 

YAZI VAR 

Soğuklar malum.. Fakat, 
bizim Fatin Hoca vaziyetten 
memnun .. diyor ki: 

«- Daha uzun pastırma 

yazı var .. Hem de, latif geçe
cek bir pastırma yazı .• » 

Aman letafetinden vazgeç
tik ama, bari, pastırma ayazı 
görmesek •• 

BUYURUN 

BAKALIM 

Bir muharrir, bazı doktor· 
ların çocuk aldıklarını iddia 
~tti. Bütün doktorlar bu itha
mı reddediyor ve: 

«- İsbat etsin, hadise gös-· 
tersin, diyorlar •. » 

Vallahi, ben bu İ§e karı§
mam ama, bu itin söylemesi 
kolay, isbatı pek zor olsa ge
rek .. 

iKiZ OLAN 

KIZLAR 

ikiz kız karde!in hayatını 
anlatan son telgraf röporta
jını okudunuz mu? Benim en 
ziyade tuhafıma giden nokta 
f U oldu: Meseli. bir kardeıi 
Diyarbakırda gülerken, öte
ki de Osmaniyede lstanbulda 
gülüyormuı ! biri ağlaı:sa, Oı
maniyede öteki de ağlıyor

mU§ ! 
Peki meseli, lıtanbuldaki 

bir lıramvay sa.hanlığında ıı
kıııp kalsa, İzbrap çekse; ö
teki Diyarbakırda ne yapar, 
acaba?. 

AHMET RAUF 
C"'============================= 

[UMMI 
Kalörifer şikayetleri 
Kalörüerli apartnnanlarda otu

ranlar, kalöriCerlerin iyi yakılma
dıµından daima sikayetçidir. Bir 
de, mevsim başında, kalörüerle
rin 11eç yandı~ı ileri sürülüy.or. 
Apartıınanlarda, kalörifcr !erin 
yanması için, muayyen bir tarih 
tesbit etmek hatadır. 

En doğrusu, tayin edilecek bir 
hararet derecesi esas tutulmalı, ev 
sahipleri, kalöı:iferleri muayyen 
clerecei hararette yakmağa mec -
bur kalın.alıdır. 

BÜRHAN CEVAT 

Kıymetli 
semtler 

Belediye bazı yerlerde· 
ki emlakin vergilerini 

art~ırmaya geçti ! 
· Beled~e reisliği verı;?i tadil 

komisyonlarına sayanı dikkat bir 
müracaatta bulunmuştur. 

Bu müracaatlarla şehrimizin 
bazı semtlerindeki han, apartı -
man, ev ve dükkanlarla arsaların 
gittikçe kıvmetlendii?i bildirile -
rek bunlara yeni kıvmetler tes -
ıbit ettiirlmesi istenilmiştir. 

Beledi venin kıvmetlendircli.iUni 
ileri sürdüğü semtler Taksim. E
minönü ile Beyazıt - Aksaray cad-
desi arasıdır. -
YENİ KIYMET KOYDURMANIN 

SEBEBİ .NE? 
Buralarda kıymetlerin dei!isti -

rilip arttırılması istenilen emıa -
kin savısı da 2000 parçadır. Komis
yonlar yeni, yüksek kıymetleri ko
var koymaz belediye muhasebesi 
bunların sahiplorinden veni kıy -
metlere göre vergi ve bir defalık 
da serefiye resmi talep edecektir. 

~---001-----

F aturalar hakkında Vilayete 
emir verildi 

Her satısta muhakkak fatura 
kullanılması hakkındaki karar vi
layete tebliğ olurınıustur. 

Bu karara muhalif hare:{et eden-ı 
ler hakkında· milli korunma kanu- il 
nunun 53 üncü maddesinin tatbik 
edileceği ve .sıkı bir surette kon
trol yapılın:ısı da ayni zaman_da 
teblii?' olunınustur. Emre ı?Öre fiat 
k6ntrol islerinin haricinde olarak 
yani oerakendeci, varı toptancı ve ı 
toptancı tacirler nezdine memur 
gönderilmek suretile satanın da fa
tura vermesi vt;, malı alanın fatu
rayı muhafaza etmesi lazımdır. 

---0.-

Ba yram resmi kü~atları 
Vilayetimize tabi köylerde veni 

inşa olunan mekteplerin acılma -
ları C.umhurivet bavramında me -
rasimle yapılacaktır. Bu münase -
betle kavmaxamlıklara dün bir e
mir gönderilerek inşaatı biten ye
ni mekteplerin Jistelerin!n acele 
yollanması bildirilmistir. 
Diğer taraftan Dahiliye Veka -

leti de her viliivette Cumhurivet 
bayramında acılacak olan veni in
şaatın listelerini i.stemistir. • 

---v-

Büyükdedere ve O sküdarcla 
yeni iki i!k mektep 

Büvükderede Ncmlizade köşkü 
maarif müdürlüğü tarafından is -
timlak olunmustur. Burada av ba
sında bir ilk okul acılacaktır. 
Diğer taraftan maarif müdür 4 

lüi'!ü Üsküdarda Bürhaniye ma -
hallesinde emniyet sandıiiından bü
yük bir bina da satın almıstır. Bu
raya da 29 uncu ilk okul taşına -
caktır. 

()fMl 

Kahramanlar tiribüııü 
Çanakkale harbinde ve istıklal 

savaşında vatan için canlarını, u
zuvlarını vermiş olan kahraman 
vatandasları temsil etmek tlzere 
Cumhuriyet bayramı merasim 
mahallinde bir ckahramanlar tri
bünü. kurulması kararlaştırıl mış
tır. Her rütbeden er, subay, ma
lUl _gaziler ve şehit anaları bu 
tribünde bulunaca1':lardır. 

Ankaraciaki merasime bunlar 
bayraklarla iştirak edecei<ler, ~·ü
rüyemiyecek kadar malul olan 
:kahramanlar tribünlerde yer ala
caklard·.r. ----••••••••••••••••••••••••••• • 

Fitre ve Zekatını Türk Han 
Kurumuna ver. Bu para (Hava, 
Kızılay, Çocuk Esirgeme) Ku -
rumları arasında karde~e payla
şılır. 

••••••••••••••••••• ••••••• 

Son Telgraf'm edebi romam: 95 

GÖZ,Y.AŞL~Rl 
. ETEM iZZET BENiCE 

Dedim. Perapalasın arkasındaki } 
yol, bir delikanlının bisikletten 
düşüşü, ona yardım edişim, konu
suşumuz vavaş yavaş hatırıma gel-
meae ve:. gözlerimde canlanmağa 
başladı. Kendi ıkcndime: 

- Evet... 
Ha.ırla<iım!. 

Dedim. Fakat, yine düşünüyor, 
ibu hat:rayı iyice canlandırmağa 
çalışıy-ordtıı.rn. De lika., h galiba 
kendimi zorladığımı, herşeyi iyice 
hatırlıyamadığmıı sezdi ki devam 
etti: 

- Bisikletten d~ce beni kal· 
dırmıştınız!. · 

Ben Er.~im ... 
Ve.. ismini tekrar etti. 
- Er11in!. 
Ergin! ..• -ı 

O zaman kafamda yine bir sar4 

sınlı, yine bir vıkılış oldu: 
Ben de: 
- Ergin ... 
Er_gin!. 
Dedim. Birden bütün her şeyi 

hatırladım; oğlumla karşılaştığı
mı, ~·~lıklar kopararak kaçtığı -
mı, her seyi hepsini gözümün ö -
nüne getirdim ve .. yine ayni hisse 
düştüm. Avni çığlığı kopardım, 
fakat bu sefer onun boynuna a
tıldım, sonra yine ayni ismi tek
rarlıva tekrarlıya ayr1Idım, koş -
tu:m. 

- Ergin!_ 
Ergin! .. 
Benim oğlum!. 
Ben Ruhi!. 
Ruhi bey ... 

' 

Ve .. vine ı?eceydi mezarlıkta, 
servi dibindeki inimde, sürüne -

Ayni tip 
inşaat 

.. ~ 
DONMIYEN FiLO (Wt~~, 

Kiraları indirmek için Süleymaniye, Beyazıt 
camileri etr ~fındaki 

binalar bir olacak 

Büyük Tarihi Tefrika Mihverin siY'~1 
-

----:....-------------~~~-----
Geçen gün, tram\•ayda rasladı

ğım bir dostum, bana şöyle dedi: 
No. 20 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

«- İstanbulda aparhman kira
larının fahiş şekilde yüksek oldu-
ğundan ~ikayet eden yazılarını o- Beyazıt. Sülevmanive ve Yeni- iki cephanelik tahrip edildi 
kudum. cami meydanının etrafını süsle· 
•- Teşekkür ederim, dedim, vecek binaların inşa tarzlarını ca-

baksız mı buldun?. anilerin stillerine uydurma mrobu-
•- Hayır, teşhisin doğ-ru .. Fa - riyeti konulması kararlastırılmıs -

kat, 'eksik yazdığın bir taraf var.. tır. Yani bu camiler etrafında ve 
«- Nedir o?. yakininde olan ev, apartunan ve 
Dostum, fikrini şöyle iza!ı etti: dükkanlar avni tip ve nlanlara gö-
•- İstanbulda, apartıman kira- re yapılacaklar ve bir boyda ola -

larının yü!-.sek oluşunda bir çok caklardır. Belediye imar müdür -
sebepler var. Bunlardan bir kıs- lü.E!ü buralarda inşa edilecek olan 
mım sen yazmışsın .. Ben söyliye- yeni binaların projelerini tetkik 
yim de, bunları da yaz .. Efendim, ettikten sonra insaat müsaadesi 
İstanbul halkına umumiyetle bir VGrilebilecektir. 
hal arız oldu. En küçüğümüzden, ~ İmar işlerinde bu işle mesl?Ul 
en büy~ğümüze, en fakirımizdeJllı .._!lacak mimarlar yakında ayrıla -
en zenginimize kadar ,hepimiz ki- caktır. 
harlaştık. Şehirde apartıman sa - ıMevcut binalardan stile muhalif 
yısı - bir taraftan mütemadiyen olanlar ise ileride istimlak: olunup 
yapılmakla beraber - Nihayet yık.ılacaklardır. 

mahduttur. Halbuki, evlerden a- --------------
partımanlıua doğru müthis bir a- S P Ô R 
kın var. Herkes apartıınan arıyor. 
Bir daire bo~alıyor. Akşama ka
dar 90 k:si ~örmeğe geliyor. 

As!"Ceri liseliler 
• 

ş:ımpıyonası 

:Askeri liseliler arasındaki spor 
şampiyonasına cumartesi !!Ünü 
Fenerbnhçe stadında devam olu
nacaktır. 

Bu cumartesi (!Ünü yapıldıih -

Bot fırkasının tekmil vilhitleri
le bir kısım destroyerler de Ada
lar, Ayastafanos hattında bir 
karakol mıntakası tesis ederek li
manı tahtelbahir hücumlarından 
muhafazaya memur edildi. 
Bakırköy önlerinde demirli bu

lunan Pülcngidcrya nıuhribi ile 
Haydarpaşa mendireği · içerisinde 
duran Yunus muhribine, bulun
dukları rnıntaka sahillerinin tah -
telbahir hücumlarından muhafa
zası emrolundu. 

Çanakk{lle muharebeleri sırasında 
bir qece hücumu ile Golllat'ı batı

ran Muavenetimilli'IJC süvarisi 
A 11asof'11alı Ahmet Rıza kaptan 

İstanbul komodorluğuna mül -

Halbuki, şehirde, bir çok da ev 
vardır. Bunların mühim bir kısmı 
bostur. Hatta. bu evler daha sıh
hidir. Dikkat edin, halk, mütema
diyen, ~chrin muayye_n semtlerin
de toplanıyor. Biitün lstanbul hal
kını, ~ehrin yalnız birkaç semtin
de, birkac cadde ve sokak üsti.inde 
otmtmak imkanı yo!;:tur. Uittabi, 
apartım.ın kiraları boyuna yük
seliyor. Bu anormal vaziyet, İs -
tanhulda, ikametgah olarak kul
lanılan binalar tamamen istihale
ye uğraymcıya kadar devam ede
cektir. Yani, biitün evler iyice 
köhncleşecek, ~;ıkılacak ve yerle
rine apartımanlar yapılacaktır.~ 

ru kısaca haber verdiğimiz karşı
laşmalarda, bilhassa tanınmış be
den terbiyesi muallimlerinden B. hak Üsküdar liman reisi Kasım
Hüsamettin Gürelinin yetiştirdiği paşalı yüzbaşı Keramettin, Hay-
Kuleli lisesinin dine ve ünlü at • darpaşa liman reisi yüzba~ı Üskti-

Ben, arkadaşıma hak verdim. 
Kiracılar, biraz kendimizi naza 

cekclim, disirnizi sıkaJım, mutlaka 
filan semtte oturm:ıkfan ,·azgeçe
lim, bakalım ne olacak?. 

REŞAT FEl'.Zİ 

letleri ile Heybeli deniz lisesinin darlı Hüseyin Sabri, Kınalı liman 
reisi Itasımnasalı İsmail Dilşat, 

-gene ve gürbüz soorcuları büyük Büyükada liman reisi İstanbullu 
alaka ve takdir toplamıslardır. O Ahmet Zeki, Kalikıratva lln·ı:-n _,,,_ 
ıgün'l~ü koşularla sırıkla atlama, 
cirit atma müsabakalarında De
niz fü:elileri 40,5 puvan, Kuleli -
ler 33,5 puvan kazanmıslardır. 

Bu.ı?üne kadar olan neticelerde 
ise Kulelilerin 100,5 puvanına mu-

ye, Malatya, Hamitabat muhriple
ri, liman dahilinde ve Karadeniz 
boğazile Adalar karakol hattı da
hilinde devamlı seyir ile t.tkip ve 
tarassut memuriy~tile harekete 
gecirildi. 

Amiralin raporu nezarete veril
diki gün sabahtan başhyarak ar
ka arkaya gelen telgraflar, Mar -
maradaki düşman tebtelbahir fa
aliyetinin bütün bu tedbirleri sı
fıra indiren hummalı bir şekilde 
inkişaf etmekte olduğunu tebarüz 
ettiriyordu. 

Daha geceden verilen iki tel
graf umumi karargahla harbiye 
nezaretini ve donanma kuman
danlı'!ını telaşa düşürmüc:tü, 

Girinci telgraf şu idi: 

İstanbul: Bahriye Nezareti 
Celilesine 

Bu gece yatsıyı müteakip saat 
10,45 de limanımız pişgahında 
zuhur eden iki kıt'a düşman tah
telbahir sefinesinin iskele ve li
man mıntakasında 0,75 çapındaki 
topJarile ateş· açtıkbrı görülmüı:ı, 
sa'lıil muhafaza kuvvetlerimiz ve 
liınan miireltebatı tarafından sa
hilden tüfek ve mitralyöz ate~ile 
mukabcll! olunarak on dakika de
vam eden karşılıklı bir ateş teati
sinden sonra mezkur tahtelbahir 
sefinclcrinin ater kesip çekilme
lerile müsademeye nihayet veril
miş, düsman ateşinin tesirile is.
kele civarındaki bir kahvehane iJe 
iki haneı.in kısmen talırip edildiği, 
yine scfaini mczktıreden endaht o· 
Junan iki kıt'a torpitonun da is
kele civarındaki hali hayalıkta 
infilak ile diğer iki hafif yaralı
mız mevcut bulunduğu berayi ma
lfımat arzolunur efendim. 

7 /8 haziran 1331 
Bandırma liman reisi yüzbaşı 

Vesim Sabit 
rp:r,, u"ı ç-u" K HABERLER 'ı kabil Deniz lisesi gençleri 115,5 
t.:_ l puvan elde etmei!e muvaffak ol-

1 
muslardır. 

isi Ycniçeşmeli Mu~afa Nail, Kar
tal liman reisi Tekirdağlı l\telı -
met Zi"a, Pendik lıman reisı h.~r
tallı Mustafa, lleybeli liman reisi 
Galntalı Mehmet Arife de gön -
derilcı: emirlerle tahtelbahirler 
hakkın<ia talimat vcriltli. Bunlar, 
kendi mınta!rnlarında tarassut ve 
devriye vardiyaları ihdas edecek
ler, denizde görülecek bir presl:op 
izi derhal en seri vasıta ile, yani 
flevşinle Adalar - Ayast:ıfanos 
hattındaki karakol muhriplerırıe 
haber verilecekti. 

İkinci telgraf, birinciden 6 saat 
sonra nrilmi~. Biga menşeli bir 
nezaret sifrcsiydi: * Şehrimi!de bazı tüccarların 120 ---------------

bin kilo pamuk ipliği sakladıkları öğ-
renileıek takibata geçilmiştir. 

* Dış ticaret umum müdürü B. Ser
vet Berkin Türk _ Yugoslav afyon bü
rosu aznlı,!lına tayin olunmuştur. * Gemlikte 10 bin lira sarfile bir 
vapur iskelesi inşa olunması karar -
laştırılmı~tır. * Son hafta ic;inde arpa fiatları 15 
para, buğday fiatları da 20 para yük
selmiştir. 

* Dcnizyolları umum miidlırü Ka
radeniz iskelelerinin vapur ihtiyacını 

tetkik için bir seyahate çıkacaktır. * Şcbinkarahiı;armda dün kar yağ
mağa başlamış ve civar tepeler karla 
örtülrnCştür. * So\·yctlcr piyasadan yapağı al -
m::ıga başlamUjlardtr. 800 ton müba -
y::ıatta bulunacakları söylenmektedir. * Toprak nıahsülleri ofisi Fransız 
Hindiciııislue 50 bin liralık a!yon gön
dermiştir. * Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün 
belediye iktısat i~leri müdürü Saffeti 
kabul ederek şehrimizin iktısadl vazi
yetı h:-kkınrla izahat almıştır. * Fenerde H::ır:ıççı Karamehmet ma_ 
hallesinin Bostan sokağında 31 numa
ralı evin bahÇ('sinde duran eski bir 
otomobilin benzin deposunu Saip ve 
Mehmet isminde iki çocuk kibrit ça-
karak muayene etmek 
Depoda kalan benzinler 
ikisi de yaralanmı.:jhırdır. 

istemişlerdir. 

parlamış ve 

* Hikmet isminde birinin cebinden 
ı· altın lira aşıran sabıkalı yankesi -
cilcrden Şerif tevkif olunmuştur. * Ticaret odası 1,5 aydanberi şeh -
rimizde hayatın !azla pahalıla;ıtığı.nı 
tesbit etm~ür. 

rek yu valandığım yerimde ken -
dimi buldum, ayıldım. Başım 
sancılanıyordu!. 
Kaburgalarım biribirine geçmiş 

gibi idi!. 
Ayaklarım ateşten yanıyıordu. 
Dizlerim yorgundu!. 
Baldır etlerim ağrıyordu!. 
Gözlerim sızlıyordu!. 
Yine arada ne oldu, 
- Ergin!. 
Diye kopardığ1m çığlıktan son

ra ne vaptım, nereye gittim, kim
lerle konuştum, nerelerde kal -
dun, buraya nas:l döncıüır. ?. Hiç: 
bir"'eyi bilmiyordum!. 

Ve .. tekrar bir cigara yaktım, 
tekrar başımı ellerimin arasına al
dım, servi dibinde bir y!lan gibi, 
kıvrıldım. sü7kuta ,·rrdim, gökteki 
yıldızlan saya sayrı tekrar o sah
nevi a'Özlerimin önüne gctirmeğc 
düşünrneğe \'e içimi kanata kan:ı
ta a"lamağa ·başladım. . . . . . 

H ala unutama<l•m. 
Hala ağlıyorum! . 

Ertesi gece 

Hala o sahneler gözlerimin ö
nünde .. Hem de dcrinleserek, ge
rilere gıderck!. 

PC>LİS 
VF. 

l\f A I? K E lU E J, ER 

Adam 
çınar ağacı! 

Diğer taraftan Marmara sahil 
şchirl~rinin liman reislerine de 
gönrlcrilen talimatta a:nni hususat 
emrolunmus. tahtelbah;r ihbarının 
Marmara adası liınan reisi Zin -
danarkalı :Mehmet Hayri vasıta~.ile 
orad~ki takip müfrezesine bildi
riJ•nesi tamim olunmu~tu. 

Bahri,·e Nezareti Celilesine 

Selın:~mininde oturan Mehımet Suşon iki gün zarfuıda bu ter-

Bu sabah saat 5,7 evvelde kasa
bamız önlerinde zuhur ederek top 
ve torpito taarruzu ile hücum e
den bir düşman tehtelbahir sefi
nesile idaremiz mürettebatı ara
sında yedi dakika süren bir müsa
deme olmuş, düşman sefinesi ta
rafından endaht olunan top ve tcr
pitolarm liman mıntakamızda 
ka~·da dc!?er hiçbir hasarı mucip 
olmadıi!ı, yapılan tarassutta mez
kur diism:ın !dinesinin gönderin
de Fransız sancağı bulunduğu be
ravi malumat anolunur efendim 
olbanta .. 

oi?lu Husevin isminde bir adamın tibatı ikmal ederek icraatmı bir 
basına ansızın yıkılan bir cınar a- ranorla nezarete ve umumi karar-
i?acı düserek ai!ırca yaralamıştır. j?'Uha arzetti. Nurülbahir vapurile 
Bu görünmez kazaya uğrayan za- donanma birinci fırka emrindeki 
vallı yaralı hemen Cerrahpaşa has- 'destroyerlerden :Muaveneti l\1ilE
tanesinc kaldırılmışsa da biraz son-, -======H=ARB===

1
=N=i=N================= 

IDl~vamı v~r) 

AVRUPA • zım geleceği düşünülüyordu. 12 -
ra ölmüstür. Adliye doktoru Enver ------------ 13 milyon tonu doldurmak üzere 
Karan cesedin defnine ruhsat ver- YENİ MESELELERİ diğer sarfiyatı muhtelif yakacak 
mistir. ------------ maddeler teşkil etmektedir. 

Bir yt'.nkeıici tevkif edildi petrol bahsi Almnnyanın mayıstanberi Av -
Maruf sabıkalılardan Seref dün •• rupa kıt'asında işgal etti~i yer 4 

Malunutpasada !!ezerken bir köy- Yaza:ı: ALl KEMAL SUNMAN lcrde birikmiş bulduğu petrolün 
lünün cebinden oara cüzdanını a- Her bahsin bir zamanı var. Harp azim bir miktar olduğu tahmin o-
şırmıstır. Fakat bu esnada görü - çıktıktnııberi ise o kadar mesele- lunmaktndır. Holandanın, Betçi -
}erek vakalanmıs ve adliyeye ve- ler karşısında kalındı ki bunlar - kanın \"e Fransanın elindeki pet-

• f · ·· ·· d dan bir kıı:;mı daima ehemmiyetini rol gibi. Fakat bu işgal altındaki 
il;lmistir. Şere iıcuncu cC':·a a sor- memleketler kendilerine lazım o-
l?USU yapıldıktan sonra tevkif o • muhafaza etmekle beraber aı·!ık i-

kinci, üçüncü derecede mevzular sı- lan petrolii ötedenberi hariçten 
lunmustur. e:etirti,_·orlardı. Holandanın bu -
T k fh d h lık rasına ge<:ti. Bir se:ıe evveline göz ~ -

ev i ane e ırsız yapan k d b h ed ı· gi.in müstemlekelerile irtib"tı ab-çevrilsin .. En <:o ne en a s ı ı- « 

mahkum! yordu?. Almanyanııı mevat!dı ip- luka dola,·ısile kesilmis bulunu -
Te.\okirhancde bulunan mcv - tidaiyece züğürtlüğünden, petrol yor. Fransanın da cenubi Ameri-

kuflardan Nafi hasta taklidi ya- tedariki için harice muhtaç oldu- kadan büyük mikyasta oetrol ge-
k .fh h t · :ı...·-dan değil mi?. Sonra en hara- tirtebilınesi yine abluka dolayı -

:parak tev 1 ane as anesıne ya- "U,U sile ı·mka"ıısız. O halJe Alınan ta-
k t kl __ ..ı b" · · retli mevzu Rusyanın Almanyaya 

tırılmış, fa at ya a aı'-lan ırının rafı irin eldeki miktarı sarfetmek ne dereceye kadar bu hususta yar- " 
pamuklarını boşaltarak kendı ya- dim edebileceği oluyordu. Rusya- kalıyor. Romanyadan elde edilecek 
tağına koymuştur. Nafi dün bu dan Almanyaya istendiği kadar istihsalatın derecesi ve harbin a-
st.ıçtan 9 ay hapse mahkum olun- petrol göndermenin türlü müş _ rifesiudeki 6 milyon 715 bin tonun 
m~tur. külah vardL Aradan zaman geç- üstünde daha kaç bin tona çıka-

Çıldıracağım!. 
Tehlike var ... 
Benliğim diriliyor .. 
Kendimi tanıyorum!. 
Düşünmekten, bilmektense par-

maklarımı boğazıma geçirmek, 
kendi kendimi boiimak, öldürmek 
istiyorum!. 

- Demek ben Beşiktaşa gitmi
şim. 

Va lde Çeşmesindeymişim ! . 
Ka!"ırnın amcasının kapısını çal

mıc:ıın .. 
Ümit benim adsız oalum!. 
Anlas:lan iclcrinc doğuyor ki, 

bat1a birden kolaycacık: 
- Baba 
Divehilh·orlar. E lbette ki far -

kıncia değiller. Fa!-:at, bu sadece 
bir st>zıri olcıbilir. 

Nesrin: Ümit.. ismini ona bit 
m:ına. bir netice umarnk ,·ernı ;ş 
ol< c:- !\. 

üm:t..ı•r 

Ümi~!. 
Neyi ürrit~. 
Derr.ck ben o kapıcan da dilen

dim. Oradan da bir dilim ekrr.ek 
ve .. Ümidin. elinden on kur~ ill
dım!. 

(Devamı var) 

tikçe bu meseleler de gazete sü- bilecektir?. z 
tunlarında her gün işgal ettikleri Almanlar istihsaHitı arttırmak 
mevkii birer birer bıraktılar. On- için çalışmaktan geri kalmıyorlar. 
ların yerini başka mevzular aldı. Fakat imkanı hududu vardır. Rus-
Her mühim mesele de herkesin ya petrol ihraç eden bir memle-
anhyabileceği şekle konmak için kettir. Lakin kendi ordusunun ih-
uğraşılırken ihtisas erbabı tabii tiyacı, motörlü vesaite petrolün 
yine kendi hesaplarını yürüterek lüzumu bn ihraç maddesini öyle 
tahminlerini kuvvetlendirmeğe bol hol Almanyaya yollıyamıya • 
çalışmaktan O'eri kalmamışlardır. cağını anlatmıştır. Rusyanın zi -
Almanyamn nıuhtaç olduğu pet- raat makineleri ve saireleri ara -
rolün bahsi neden böyle artık pek sında da motörlü vesait gitgide <:O-
az bahsedilir bir hale geldi?. Çiin- ğaldığına göre yakacak maddeye 
kü Almanyanın ihtiyacına dair söz görülen lüzum daha artacaktır. İh-
arılınca Avrupa kıt'asında ma - tiyaç gihdde arttığı takdirde Rus-
yıstanberi ele g<'~irdiği yerlerde yanın haricten petrol getirtmesi 
pek çok biriktirilmi~ mernddı ip- de gözöniine alınan bir ınese~edir. 
tid:ıiyc ve petrol temin ettiği, o- Diğeı- delvetlerin, bilhassa Ingil-
nun için artık şiddetli bir ihtiya- terenin nctrol sarfiyatı neyi hul-
cın mevzuu bahso1amıyacağı söy- duğuna dair erbabınca yürütülmüş 
Icniyordu. Halbuki Alınanyanın hesaol:ır:ı dayanan rakamlar var~ 
ihtiyacı, uzun bir harbe devamın dır. Keza bir gün Amerika Birlc-
kendisi için müşkül oldıı_ğu key- ~ik devletlerinin de harbe girdiği 
fiyeti erbabınca g-i>zden uzak tu- takdirde ne sarfedeceği dii~üniil-
tulmamaktadır. Alman~·anın har- mektcir. japonyanın sarfiyatına 
be devanı halinde senede 12 - 13 dair tahminler de mevcuttur. Bun-
mil;yon ton petrole muhtaç oldu- lara bakınca ya~acak madde~·i te-
ğu hesap ediliyor, bu da şöyle tak- min hususunda Ingilterenin ve A-
sim olunuvordu: merikanın müskülata uj!rıyacak -

Ordu icin 3, hava kuvvetleri i- ları ve de,·amlı bir harbe muka-
rin 1 buçuk, sanayi sahasında ça- vemet edebilecekleri anlaşılıyor. 
lıstırılan motörler icin 1 milyon Petrol bahsi bn suretle yine taze-
850 bin ton dizel mo

0

förü yaih la- lenmiş oldu. 

taarruzu 
5 
.. ··~ . ı; • 

Yazan: AHıltET şüKRÜ .ııcd 
İlkbaharda yapıian sre~ iı·Y 

.d. ··1·k .. dclcllııı tr. 
cı ı mu a atı, nıu~a tığı~-
şafında yeni bir s41fba ııçııei g• 
wonbaharda yapılan Br~nbir sSO' 
di mülakatının da yen• jl\;b'ıı: 
aç~ı~ı anla~ılnıaktadır. ,.1111~ 
mulakatından sonru l\orı· 
garpte harekata başladı. ~0Js 
içinden fethetti. Sonrıı 11ıd~ 1 

ve Belçikayı istilası altına do· 
nihayet vazın ortalıı~ııı:t ]llııJ!l 
Fransa ile mütareke ınıııı ~iıı' 
muvaffak oldu. AJ111anY:\. 'fftr. 
bu müddet zarfında şar~. 'ıı,~ 
gul olmn·acaiını \'2 şa.~~ jıı~1 

devletlerinden bektcdıgı, rbt~ 
•telkinatına. kapılıp da lı~·'ı • 
memelerinden ibaret 0 

.. ıcııt1 
.. ı·· d Al " htı • soy uyor u. many... . ·di'· 

o.atı verirken samiıni mı~. r,st 
. • 1 k . çüııl·ll . ,ıf 

mımı o s.a gere tır. t-ı ı'\• 
elde edeceği netice ile ~ıır tf''\I 
pa işini silah:ı nıürr.cıı:ıt dcct~ 
lüzum görmeksizin halle 
inanmıştı. 

1 
Jl' 

kıl 1~ Fakat Fransanın Y1 11&ı·' 
manyayı sulha kavuştur11111111 '~ 
giltere mukavemette de• nb~~ 
Yazın ortasından :sonra :~ı·l 
kadar Alman~·ayı ın" ,ı\tıl• 
mesele de. bu olmuıotur. biİ.;ı. ~ 
yor ki bu Ingilfore fcşcbt 0 s ,! 
manyanın harp baslad~k ~J; ~ 

1 girişip de başıtramadıgı~1111ı~t 
kettir. Bundan evvel .. . etil". 
şarkta ve garpte tesebb~tıı\;İ! l1' 

leri her hareketi ınu''8 •
11 

ıııV 
ba~rmıslardı. İngilte~cf!1 .c Jd~ 
vemeti, mihvercilcri tab_ı) 

111
d• ,1. 

tirmek mecburiyeti karı?ısf)rt?, 
rakmıştır. İşte sonbahar ~ıııı' ~ 
mülakatı bu zaruretten ~-~':'~ılı' 
Artık Brenner geridi nııı t~r. ~ 
gizli bir tarafı kalnınııı~S ıı•~ 
ver ciddi surette Akdeuıı ,crıt)I' 
sile meşgul olmıyn k:ır~r fi· (!. • 
tir. Eğer şarki Avrup:ıda f,pı!J 
lü ttnrıktan ve Sfü·evşten \~dt# ( 
cak tazyik ile İn~iıter\;"ct l~ 
den atılacak olursa, nıı , 1rıı • 
Jetleri. mücadelenin Y~.~ill ~ 
zanmıs olacaklardır. B~. j\frİ~ 
deniz havzasına ve şiına 1 

1114' 
hakim olan mihver kıır~•t ,,~. 
giltere belki de teslint ob~r ~'ıı< 
masa bile. mihver uzun ;nt ,ı 
hic oJmnzsa, İngiltere k3 ~~ıır· 
risli şartlar altında y~Ptr 1;iıı' ~ 

Bu planın tatbiki içııı '.pıd'v 
yer devletleri sarki .Avrfiti1''..ı~ 
lspan:vada büyük bir P.01111,-0!' ~· 
arrunma ~ecm is buh1 t'ıce51~, 

. t bl' 
Romanya bu taarruz 1l "'r' • . JJl'~" 'ı' sukut etmistir. Esasen .•. ~1 / 

vı Sovvetlerlere tcrt<cttı~ıılıt~( 
den beri snı-kınlık kinde e dt f 
bu devlet. ne maddeten. ~on'"';
nen milı'\.·er taarruzuna . ·cW 
kavcmet edecek bir vaı•~ .ıl 
ğildi. ıııı~~· 

Romanyada yerleşen '\ııt'~~~ 
şimdi üc devlet üzerinde dt'I' <' 
rini arttırnuşlnrdır. 6~-tııll .11• 
de Yugoslavya. Yunaıı•~till !ül 
Bulgaristandır. Üç deı.·lC ıcıı' (1 

. t• b. "b" . be'' •·' vazı:\'e ı ırı ırıne 11111ıır ,J 
Binaenalc~·h bunları a~1.eSİ dt 
kullanılan politikn tabn ,. 

1 

rıdır. •. 11 JI~ 
Mihver devletleri Bııl~~ll~n/ 

letleri arasında Yugoslıı\.1' 1'l/ 
reketini ötedenberi, P.eı:ııı"~fo _ 
takdir etmekte idiler. \'c·~ı·ıı ·ıı~ 

• I• • 1 
diğer Balkan dedetlcr•d.ğiıı1 ~ 
örnek olması lazım gel '.,. i7/ -
sürüyorlardı. Yugosls\'~i<- ı ~ 
garantisini kabul etıııell~Jıı :~~ 
«bitaraflık· perdesi alt!tii'' ti( 
vere nıiitemayil bir polı ·ıııif~ 
etmisti. YugoslavyanıJl 'cısıı! ı! 
de hicbir değişiklik ıne" 

1 
fl11 t{ 

medii>'i halde, mihver ~\',.,ıı~ ' 
de, bu devletin hal ve f'LIJ!V 
ğenmemeğe ba~lnmıştır· tıi'/ 
lavr devlet adamlanıı~~,.,ııı ~~ 
lü, vaziyetin icabını SJV

1 
• 1• ,<' 

larını söylüyorlar. ııarı~Jı ~ ;' 
tin ne gibi icabı?. Bll ~ver•~/ 
söylenmiyor. Fakat JJ11 si•~~~ 
tik Romanya gibi 'Ylllf0 j~I f 
da kendilerine iltihak•"'dı ~r' 
leri sarihtir. Arada sır9 ıııı · JJ 

· de ·ff", ve Bulgar gazeteler•0 .. ~alı• 
( Deva,mı 3 iincU · 

1 Birimizin osr~Jı 
Hepimizin O~ 

lııl'' 
F en~r istiyeıı 1' 

hk soka i'ıı' 
rı bi! 

Üsküdarda otura . .ıJ 
•or:• .. !P; I kuyucumuz vazn '.fıl'' p, 

4Biz. Üsküdarda. ıtideıı ,.; 
i!mdan İhsaniyc~e 0tııftl ıl 
tempasa sokat?ın a cde~ıı-r 
voruz. Burası sık .. So· r 
koca bir maha11edll·,.ıır01 j(vı 

er *' ' mızda bir tek fen ,0ptıı: ~'.rt 
ı . h" 'ı" .'111 \I' kat, vo ın ına . !>l>'" ıı1{" 

sokağın büyük bır1011J1l'µ ~ 
ranlıkta kalıyor. ktıı\'9 ;!"~ 
dirsek vaptı1!1 11° btl ,Jı 
ner konmasınt ve dB 11 

volun iki kısmırı1~.' 
}atılmasını isti 
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\soN24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri /µla.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) Almanya ve 

ltalyaya yeni 
hücumlar 

Berline iki akın 

Kahireye ilk 
İtalyan hava 

hücumu 

Eğer lngiltere 
bir gün mağlup 

edilirse ••• 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

daha yapıldı 
1 Bombalar atıldı, hasar 

mühim değil 
Amerika iki Okyanus
ta da harbe girecektir 

t, londra 22 (A.A.)- Geçen gece 
, kndra üzerine yapılan akınlar pek 
li/dar siddetli olmamıştır. Ban
bu~~c birkaç bomba atılmıştır. 
lô un Londra mıntakasında sü -

l~ hüküın sürmektedir. 
leri a.va Nezareti İng-iliz tayyare -
ltııının .:vvelki gece ~manya ve 
bı~ta uıerınde yaptıgı akınlar 

!it •nda tafsilat vermektedir. 
lııi _rline iki defa hücum edil -

Londra 22 (A.A.) - Kahirede 
neşredilen bir tebliğe ııöre, Mısır 
oavıtahtı ilk hava hücumuna uğ
rnmıştır. Dün bir düşman tav -
varesi Kahireve bombalar atm~ 
sa da mühim hasar olmam1'tır. 
Bir kişi ölmüş, altı kisi hafif su -
rette varalanmıstır. 

Dün bir düsman tayyaresi de 
İskenderiyeye bomba atml.$tır. Ha
sar ve telefat yoktur. 

'lır .,. · 22 d • ltt • otrınci akın saat ye og-
11/aPılını~tır. Hücum &ant 24. e 
Ct ar devam ctıniştir. Bir emtıa 
ıa''nda bes )·angın çıkmıştır. 'fay
d,;1:1•,r Beriinin merkczinde~i he
liir, l?t de bon1bardıma.n ciını~Jcr-

İtalyanlar Amerikan pet
rol kuyularını bombaladı 

)ı~~hah saat üçe doğru i~i~~i.akı.n 
~il 1nıı~tır. Riiyet gayet ı~ı ıdı. Bır 
~ 0~· kendi hedefini daha iyi bom
~ ını~n etmek için pike olarak 
tok lllctrcye kadar inmiştir. Bir 

S Yangınlar çLl<arılrıuştır. 
ıo~ •n tayyare sabah saat dörtten 
td· 'a dönerken yangınlar devam 

!\·ottJ. ' 
ıı· u. 

ı., '~er bir İngiliz bombardıman 
'•llareleri de İtalyaya doğru ha
~Q~t .•tmişlcrdir. Bir hamlede 
•a kılometre mesafeye uçan tay
•ik;lcr Tören ve l\1ilandaki fab
diı la~, hombardıman etmisler -
~ · lurcnde Fiat otomobil fabri-
1ııt1 .•ubesi de bombardıman edil-

ıtır 

b1~osİta yüksek fırınlara da bom
.. :::ır atılmıştır. 

Düyunu umumi-

Vaşington 22 (A.A.)- İtalyan 
tayyareleri Bahrayn adalarına yap
tıkları bir akında, bir Amerikan 
firması tarafından işletilen petrol 
mıntakasındaki tesi.<atı hasara uğ
ratmıştır. 

Şirketlerin mümessilleri, Ame
rikan petrol kuyularının bir İtal
yan ta~·varesi tarafından bombar
dıman edilıncsini, hariciye ınüste· 
şarı Sumııer V els nezdinde pro -
testo etmişler, bu hareketin Aınc
rikalıların hayatını tehlikeye ko)"' 
duğunu beyan etmişlerdir. 

Roma hükumeti nezdinde pro
testoda bulunulacağı zannedil -
nıektedir. * Budapeşte: 22 (A. A.) - sı.rani 
ajansnıdan: 

MiUi Macar bankası, bugünde•1 i'i
baren iskonto fiatınL yüzde 4 ten yUz
de 3 e indirmcğe karar vermiştir. * Reggio - Emilia: 22 (A. A.)- Ste
fani ajansnıdan: 

Bulgar Ziraat nazırı B. Bagriano[f, 
beraberinde İtalyan Ziraat ve Orn1:ın 
nazırı B. TaFsinari olduğu halde Mi!a-

}'e meclisinin no'ya hareket etmiştir. · ı 

Vazifesi kalmadı lzrnirde dün gece : 
lluı...'~ dü. dd l l ı 4 "'."'!et. şimdiye kadar yunu • t • • 

v~':f1ıye meclisine verilmis olan şı e 1 .1 ır 
Ve eler; bizzat ifa etmei!:e karar J } ] 
l\ıı;nıstir: Maliye V~kfileti bu ~u- ze ze C 0 du 
lir- a 3şaındakı tebliııı neşretmış -

•E:•k· 1 -n~n - ı Osmanlı impar.ator ugu. -
lııiıı laksune uf!rıyan duyunu ha
~ ·erıni temsil eden düyunu u
ı.;:ı:ı~ve meclis'nin buı;ıünkü sart
llıillıcınde vazife görmesine ve ha
llı erı temsil etmesine im!<iın kal
~:-S olduğundan hükıimet:n 
ıır,las L-., mevdu vazifeleri mevcut 
ifa; rnalardaki esaslar dahilinde 
h~k a k~rar verdiği ve hiımillerin 
tu,;~kunu tcminen lôzım ııelen her 
<lıı~ tedbirlerin almmıs bulun -
fl'ıU Ve mali servisin vine avni 
İtra~Seseler marifetile ayni suretle 
h·~:leceiU ilan olunur» 1 

<!11 • llkumetin bu kararı üzerine. 
<lq;'~u umumive meclisinde Tür!: 
'ek:~ıerini lemsil eden davinler 
~ .. k 1nı11 vazifesi kalmamış bulun
~~<ı~ı". Türk rıavinler vekiline 
·\.ııılekete avdet etmesi icin teb-

a bulunulacaktı-. 

~amisiz kıza yar-! 
dıtn elini uzatan 
Vatandaşlar 

~llharrir arkadasunız Bürhan 
<le hat ~umartesi günkü gazetemiz
sıııq azın ve hakiki bir ha vat facia
"tıır:n hahsetırtis. Bakırk.övünde 
hir k~ 15 vasında Nazıre ısmınde 
teri• •ZCal(ızın iki kardesile ac ve 

, ·an kaldığını bildirerek: 
~1'.- Bunlara vardım elini uzata-

Müfhakatta mühim hasar 
olrnasınd3n ko•kuluyor 

Dün ııece saat dokuz bucuğa 
doğru İzmirde ve civarında cok 
şiddetli bir zelzele olmustur. Zel
zele esnasında uğultular da isitil -
diği icin, halk korkarak sokaklara 
hrlamıs. bircok kimseler de gc -
cevi acık verlerde gedrmislerdır. 
Muhtelif semtlerde bir h:ıvli evin 
duvarları catlarnıst•r. ~lü..ha'.::ıt•a 
hasarat o1masınd:ın korku' _;,..};, -
tadır. 

iZMiR VALiStNiN BEYA.ı'IATI 
İzmir valisi ile bu sabah saat 

11 de telefonla konustuk. 
~ Vali şunları sövledi: 

c- Gece saat dokuzu 59 ııeçe 
şiddetli bir zelzPle oldu. 40 sanive 
devam etti. Fakat ne seh:rdc. ne 
de mülhakatta nan"{lOıbun rıı~u,_r 

hasar kavdolunrradı.• 
BU SABAHKİ ZFLZELE 

Dii!er taraftan Kandilli Rasat - 1 

hanesi bu sabah saat sekiz bucukta 
veni ve siddetli bir zelzele kavdet
mistir. Bu zelzelenin sahası Eı!e 
mıntakası dejfüdir. 

Sayımın aeticesi 
yarın öğrer.ilecek 

Vaşington 22 (A.A.) - Ameri
kanın Fransadaki sefiri Bullit dün 
akşam Şikaııoda söyledii!i bir nu
tukta. totaliter reiiınlere şiddetle 
hücum etmiş ve üç taraı lı paKtın 
açıkça Amerikanın aleyhinde ol
duğunu söylemiştir. 

Bullit demirtir ki: cEğer İngil
tere mağlup olursa, Amerika her 
ilci Okyanusta harbe ııirmeğe mec
bur olacaktır. Amerikanın silah 
imalatını lesri etmesi lii.zLmdır. 
Tayyare ve müdafaa vasıtalarunı
zı harp ahengine uvııun bir sür'atle 
imal etmeliyiz .• 

• Berlin: 22 (A. A.) - Stefani aj·ın. 
sından : 

İspanyol sivil tayyareciliği zimam
darlarından bir çok zevat ile İspanyol 
Hava nezareti müsteşarı, tayyare ile 
Bcrline gcbnlşlcrc!ir . Bu zevat, Ber -
linde Alman ticaret tayyareleri tesisa
tını ziyaret edccek!erdir. 

,- . - - ,·~ır: - ~ . .,-<-.~ Jo .. ·.,,·1'i.. 

İıtaubuJ izcileri An
kara yolunda 

Cumhuriyet bayramında Anka
rada yapılacak olan geçit resmine 
soorimizden iştirak edecek izciler 
buııün saat 15 (l.e Havdarpaşadan 
Ankarava hareket edeceklerdir. 
İzcilerin bayramdan 7 gün evvel 
gil'lllelerine sebep orada talim yap
malarıdır. Bugün ııitmekte olan 
izcil€r 432 ııencten mürekkeptir ve 
kendilerine 9 mualtrn ile 8 ida -
reci, bir doktor. 6 kontrolör refa
kat etmektedir. 

Dii!er vila retlerden de izciler 
bu!!iin Anl<ara va hareket etmekte
dir. 

Diö:er taraftan Cumhurivet bav
ramı ııecesi vi13vette verilecek o
lan balo hazırlıkları da ilerlemis -
tir. 

Kay makamlar bu sa
bah top'an ~ ı 
( 1 inci sahifeden devam J 

rr.atr: hı gjrüşülcctkLr. Ö~rendigirnize 
göre yardıın parasının kazanç veya bi
na vergisine bir ıniktar zam suretile 
ahnması doğru gôrülrnen1l..-tır. Bu para 
hal ve vakti yerinde olan herkeı,;ten 

her ay n1nkbuz n1ukLıbilindc toplana
caktır. Bunun i~·in bir bı.iro kurulnıa .. ı 
da mutasa\'\'Crdir. 
YF.Nİ DOGAN ÇOCUKLAR/\. l\L\l\Ş 

Yardını görecek ailenin okuyup y:l~
m3sı yoksa fişler memur tarafından 

Uı>l<i '-ırulacak, korasının a• ker~ gı~t · ı;i 

zrıman hamile olup r '.ih:-.re d-:>~~Jran 

aıınelere de ayrıca munzam yardını ya
pılacaktır. 

Ka1.al:ırda teşekkül eden komisyon
ı,:r mıntakatJrınd ·ki muin siz ve mul -
taç 3 k~r ailele-r:nin tcsb:tlni ay soı · u

na ka·"'·lr bitirn~iJ olac:ıklar \'(' bun
l:u·d- ıı y:ırdıma ınü.o:tah:ık olanların 

terriki için her k:ı1ad"l leşt'!~ki.ıl ed:?
CC'k tetkik k1.1ınisyonları faaliyete ge
çecektir. _...,_ 
Jı.; akkabıcılar arasın

da ikilik 
( 1 Lnci sahlicden devam l 

~ yok mu? .. • diye sormuştu. 
haık'rgeme kurumu. Bakırköy 
tıiiı llartisi. Darülaceze ııibi tesek
r~la •r maalesef bu bahtsız vav -
lt•n tı benimsemeyip lakayt kalır
ltııe;licenap valandaslar yardıma 
'iır,d·aktadırlar. Bu meyanda Tak~ 
lııUh c Av aoart>manında mukim 
~k ~tıdis B. Şefik; Nazirenin kü
r,l:ır karJeslerinden b;rini evlatlık 
lır. ~ hemen alacağım bildirmis
lı;ıi- cndisine teşekkürü bL· b.)rc 

~tz. 

~U .... u·:--:--n•.•--

( 1 inci sahifeden devam) 
rakamın varın akşam belli olması 
ihtimali kuvvetlidir. Vilayetlerden 
ııelen şifreli telııraflar, memle!·c
tin her verinde nüfus miktarının 
geçen savıma nazaran cok fazla -
laştıi!ını muhakkak olarak göster
mektedir. Hatta ilk neticelere ba
kılırsa, top vekun nüfusumuzun 
mikdarı tahmin edildiğinden de 

1 
fazladır. 
Başvekil doktor Rffik Savdam 

sayım isi ile son derece al:i.kadar j 
olmaktadır. Basvckil dün istatistik; 
umum müdürlüğüne gelerek, nü- ı 
fus vaziyetimizi tetkik etmiştir. 
Netice, tesbi edilir edilmez derhal 
ilun edilecektir. 

c- Ayakkabıcılar cemiveti 15 
vıl evvel kurulmustur. Fakat; seh- ı 
riınjzde otuz binden fazla ayakka
bıcı bulunmasına rağımen aza sa
yısı hala üc vüz ellivi gecmeınistir. 
Çemiyet ictimal derlleriınize daha 
fazla aliika göstereceği yerde faa
liyetini hemen hemen yalnız koo
peratife hasretmiştir. lscilerin re
faha ulaştırılması icin on beş vıldır 
cemivetce ne yapılmıstır? Bunu 
heyeti idare azası söv leseler de 
JUtfen bilsek!.. Ayakkabıcı işçileri 
buııün de izbe yerlerde, harap han 
köselerinde. 11ayri sıhhi medrese 
odalarında calısmaktadırlar. Mesai 
saati tahdit edilmemistir. Gece, 
!!Ündüz sarfcttikleri cnerii muka
bilinde ailelerinin istikballeri te -
min olunmamıstır. Birlii!imiz bu 
havati meseleleri kendine prensip 
ittihaz etmistir. Bir vard!_m sandı.ı1;ı 
kurmak, iscileri istikballeri ıcın 
para biriktirmcğe alıstırll'ak. sıh
hi calısma verleri temin etmek ve 
sa!ıslarda ll'ulavassıtı ortadan kal -
dırmak birli.:imizin esas gayesi -
dir ve buna calısıvoruz.• 

.. , ~ yüz ~u- · • :1·lar 
1 .ı rnb· e\'ck.ilet nvı • .ı etcııc- ı 
Vo, 

10
1r tamimde 100 kuu 1'.ıkların 

llıus \:. l'ı· a0 ava kitli mikd ar a gü
lil() k it lıralıklar cıkarılaı~• i c ın. 
l!J<ıı ~tuşlukların 31 ık.ndkiınun 
<lıt,ıa e~ itibaren tedavulden kal-
lııiictQ c~ bildırilmektedır. Bu t 
•~aıı:etten sorıra yüz kurusluklar 
~iı'rııhu .Yalnız mal sandıkları ile 
'<!ler· tıvet Merkez bankası su - 1 

•n<!~ 

İzmirde Ahmet Öztiirkscv ism;n-
de 105 yaşında bir vatandasın. sa
yım esnasında 46 çocuğu, torunu 
ve torunun çocukları olduğu lcs -
bit edilmiştir. 

20 vasında bir kadının da 6 eo
cul!U olduitu ııörülmüstür. 

----ro-----
Kalp bir lira 

Bılvukkadada tst' liindit oteli 
lok rntacısı La~on! Btivdrnda pos
tanesine sahte bir lira verırken 

Siyam harbi göze aldı 
( 1 inci salıif0d.-,, d~uam ) 

mıvan bir Fransız komis•:onu ile 
müzakerede bulunamaz.• 

Basvekil sözlerini bitirirken. Si- ı 
yam halkını hükumetin kararlıırını 

·· u e beklemire davet etmiştir. 

İngiliz Başvekili Çörçil dün ak
şanı radyoda Fransız milleti~e 
hem ing)!izce, hem fransızca hır 
hitabede bulunmuştur. Çörçil: 
•Fransızlar .. Ben, Çör~il.. Size hi
tap ediyorum. diye başlıyan nut
kunda bilhassa demiştir ki: •MÜ· 
cadclenin daha başlangıcındayız. 
Bugün, 1940 da bazı zayiata rağ -
men denizlerin hii.kimiyiz. 1941 de 
havaların da h&kimi olaca~ız. Hür
riyetimizi muhafaza ve sizin de 
hürriyetinizi iade için mücadele 
ediyoruz. Bitler, küçük dostu Mu
solini ile Fransayı yolunmuş bir 
tavuğa ccvirnıek istiyor. Birisi ta
vuğun budunu, öteki de bir kanat 
ve yahut belki de göğüs tarafından 
bir parca istemekte,dir. Bu iki a
dam tarafından yalnız Fransız im-
par:ıtorluğu yutulacak değildir. 

Alsas . Loren bir kere daha Al -
man boyunduruğu altına geçecek, 
Nis, Savua ve Napolyonun Korsi
kası da güzel Fransız arazisinden 
koparılıp alınacaktır. 

Bitler denilen felaket adamı, kin 
ve hezimetin bu tabiat garibesi 
Fransız milletini de ortadan kal· 
dırmak, istikbalini mahvettnck is
ti,·or. Açık konuşalım. Kelimelcrı 
riğniyccek zanıanda değiliz. Fran
sa tan1 bir inıha hareketinin mer
halelerini katetmek üzeredir. Fa
kat ben Fransan·; ruhu öldüğüne 
,-e dünyanın büyuk milletleri ara~ 
sındaki yerini ebediyen kaybet -
n1iş oldui?una inanamam. 

Her Hitlerin bütün suç ortak -
ları ve bütün cinayetleri kendisi· 
nin ve rejiminin başına öyle beli 
,e:etirn1ek üzeredir ki, çoğumuz bu 
cezayı OJnıeden görecel!iz. Bunun 
için de o kadar çok zaman geçmi
yecektir. O, bizi imha edemediği 
takdirde, biz onu bütün zümre -
;ile birlikte tahrip edeceğimize e
min bulunuyoruz. Ün1itli ve iti
matlı olunuz, son gün iyi gülecek
tir. 

Fran~1zların nerede olurlarsa 
olsunlar. havada, dcn;zde, karada 
- ki bu da olacaktır - kazanacağı -
mız her muvaffakiyctlı1 keudi 
kalblerini ısıttığını ve kanlarını 
damarlarında titrettiğini hissede· 
ceklerine güveniyorum.• 

Çörcil: •Yaşasın Fransa-. cih11 -
lesile s#\z]erine nihayet vcrıniştir. 

İ 'GiLİZ HARBİYE NAZIRI 
ERDÜN EMİRİLE GÖRÜŞTÜ 
İngiliz Harbiye Nazırı Eden, ya-

nında İııgilterenin orta şark kuv
vetleri kumandanı General Vıyıl 
olduğu halde Kahiredeıı Kudüs yo
lii ile Eı·diiııe gelmiş ve Emi..· A!ı
dullahı ziyaret ettikten •cuııra tek· 
rar Kalıircye dönmii.ştür. 

TAS AJANSININ YENİ BİR 
'IEKZİBİ 

Unayted Pres ~jansı, i.tanbul 
ınutıabirinricn uluıg ı bir habere at .. 
fen, Moskovadaki 'l'iid.iye büyük 
elçisinin 18 ilkteşl'İnıle S~alin 
ile gizli i>ir mülakutta bulundu -
ğunu yazn1ıştır. Tas aj~1nsı bu ha
berin hakikate uygun olınadığmı 
beyün etmektedir. 

BERLİJ\E SİDDETLİ BİR 
HÜCVi\1 , 

İngiliz t~··· areleri, dün sabah 
Bcrhuin ınüda!aa hatlarını vara -
rak şiddetli yeni bir hücumda bu
lunnıuslardır. Bu hücum .Serii
nin şimdiye kadar uğradığı hü -
cumların en şiddetlisi olarak tav
sif edilmektedir. Akın, hu harbin 
en uzun akınlarından biri olmuş
tur. Berlinliler hemen hemen sa· 
baha kadar uyumamışlardır. 

İngiliz tayyareleri İtalyada Mi
lllno ve Torino şehirlerindeki sı· 
nai n1ürsseseleri bombalamışlar, 
Aostad~ bir çelik fabrikasını ha
sara ul!catınışlardır. 
Bamİıurg, Vilhelınshafen deniz 

tezg5.hlorı da tekrar bombardıman 
edilmi,fir. 

A:\IERİKANCN TAYYAKE 
YARDIMI 

Loııdruya gelmiş olan İngilte -
rrn in \'&sington sefiri Lord Layton 
~;,zdecilere verdiği beyanatta bil
ha"-"1 demiştir ki: •Amerika sür
atle silahlandığı gibi, artık Ame· 
rikan tayyareleri de İngiltereye 
yüzer :vüzer teslim edilmektedir. 
Gelecek sene bu miktar devamlı 
surette artacaktır. Londraya gel· 
mekle, İngiltere veya Amerika he
sabına hicbir vazife kabul etmiş 
değilim. Bir senelik gaybubetten 
sonra, hükCunetimle unıunıi mese
leleri görüşmcğe geldiın.» 

l\IADA:\I LUPESKUYU GERİ 
İSTİYORLAR 

Bükr_estcn gelen bir habere gö -
re, Run1en makan1Iarı eı:,ki Kral 
Karo! ile Biikreşten kaçmış olan 
saray Mareşali Urdarcannnnn ia
de~ini iste111iştir. Saray Mareşali 
ihtilas, sahte evrak tanzimi suç -
larile itham edilmekte ve Ko:lre-
anunun öJiiınüniln müsebbiplerin
arn birisi addedilmektedir. 

Madam Lupesku için de bir iade 
talebi hazırlanmaktadır. 

3- S O N T B L G R A F - 22 ı ;,.d TE$R ı~ 

Büyük harekat 
Baharda! 

( 1 inci sahifeden devam ) 
teşkıl eyledikleri bildirilmektedir. 

j M t 1 il• l !i il :P] 
Mihverin siy asi 1 Viyunadan gelen yeni haberler 

mih,·erin Balkanlardaki maksat· 
!arını haber vermektedir. 

Berlinin seliihiyetli kaynak· 
larından gelen malômata göre 
bir taraftan J ngilterenin ada
larındaki kudretini akim bir 
vaziyette tutmak için İngilte· 
re üzerine yapılan hava hu • 
camları ve batıdaki Alman 
orduları, muhafaza olunacak, 
diğer taraftan yakın doğu· 
da büyük mikycuta harakiit 
tertip edilecektir. Bu haraka
tın hedefi ablukayı kırmak ve 
balkanlar üzerinden bcura 
körfezine doğru bir taz;yikte 
bulunmak tadır. 

Yine bu Viyana haberlerine gö
re, Bulgaristan ve Macaristan Al· 
man kıt'alarının kendi toprakla -
rından geçmesini esas itibarile ka
bul etınislerdir. 

Bir askeri harekete rnukadde -
rnc olan politika siyasetine dahli 
olan l\1usolininin Yugoslav hudu
dundaki İtalyan kıtaatını ziyaret 
etnıesi bu mcınlckete uslu otur -
ması için yapılmış bir ihtar olarak 
telakki edilmektedir. 

Her halde furası aşikardır 
ki yakın doğuda fili harakiit 
için almanların iaşeyi idame 
etmek üzere Yugoslavya üze
rinden Selanik ve lstanbula 
gitmehte olan Semplon Oryan / 
ekspresinin kontrolunu elle- I 
rinde tutmaları icap eder. Bal
kanlada Kiinunuevvele doğru 
kış bQflar ve ondan sonra 
Tuna donduğu için başka mü
nakale yollarını kullanmak 
lazımdır. 

Buna binaen, büyük mik
ycuta harakiitın ilk bahara 
kadar tehiri icap edecektir. 

Taymis gazetesinin diplomatik 
ınuharriri de şu satırları yazıyor: 

•Bulgaristanda Alman kıt'aları
nın bulunduğu hakkındaki haber
ler doğ'ru değildir. Bulgar hüku
meti diğer bir Balkan devletinin 
aleyhine miite\•eccih herhangi i'ir 
harekete iştirak etmiyeceğini ve 
Alrnanya ile İtalyanın kendisin_i 
böyle bir 1'areket için tazyik et -
ıniş olmadıklarını bildirmiştir. 

Bulgar bükilmeti Ege denizi is
tikametinde hiçbir istek ileri süı-
rnemistir ve kendiliğinden böyle 
bir istekte bulunması da pek az 
ihtimal dahilindedir. Zira mnlilnı
dur ki böyle bir mesele en kuvvet
lı denı• devletinin muvafakati ol
madan haUedilemez. 

llıı ı::la ıı b~ska, Bulgaristan da -
lıilindr l<us taraftarlarile Alman 
tnraft1.ırları arasında mücadc1e 
devanı ctJnektedir.• 

taarruzu 1 
(2 inci sahifeden devam) 

Jetlerin toprak iddiaları hakkında 
çıkan yazılar da mihver tarafın -
dan Yugoslavyayı •yola getirmek• 
irin kullanılacak bazı tazyik vası
talarının mahiyetini anlatmakta -
dır. 

Yunanistan daha açık tehdit 
karşısındadır. Daha geçen haziran
da harbe girerken, l\Iusolini, Yu -
nanistanm vaziyetinde bir deği
şiklik husule gelmediği takdirde 
İtalyanın bu devlete karşı hare -
kette bulunmayı hiç düşünmediğinı 
açLI< olarak söylemôşti. Ytınanis -
tanın vaziyetinde de bir değişiklik 
has ıl olmamıştır. İngiliz garantisi 
o gün de vardL Fakat mihverci · 
ler şimdi, İngiliz garantisinin Yu
nanistanı harlae sürükliyeccğini i
leri sürerek Romanya gibi, bu ga
rantivi reddetmesini istiyorlar. 
Batta İtalyan ve Alman elçileri
nin Basvekil l\Ietaksası görerek 
bazı füzuli taleplerde bulundukları 
da rivayet edilmiştir. 

Bulgaristana gelince; buradaki 
mihver politikası bir tazyik man
zarasını eöstermiyorsa da haki -
katle manevranın en şeytanisi bu 
komşu memlekette revrilmek
tedir. Bulgaristan, Ron1anyayı 
mahveden şaşkınlığın başka bir 
türliisüne müptela olmuştur. Ha
diselerin. ait oldnkları kadro ve 
çerçeve icinde görülmesine engel 
olan her nevi şaşkınlık mühlik bir 
hastalıktır. Bulgaristan, kendisini, 
cyeni nizamın... kurucularından 
•ayacak derecede megalomaniye 
kapılmıstır. Bu sebepledir ki Bul-
varistanda mihverin taarruzuna 
uğrıvau devletler zincirinin en za
yıf halkası Bulgaristandır. 

Türkiye'ye 
geleınezl er 

(Başmakaleden devam) 
kada•larının hemen hepsi işba
şında bulunduğn gibi hepsinin ba
şında da avnea İnönü hiilık'ı ve 
dünya ordularının hlçbirinde as
keri dehasının eşi bulunmıyan 

Ba•kumnndan İsmet İnönü bulu
nuyor. 

Tarihin bütün seyri içinde har
bctmeyi, muharebe tekniğini, or
du kurmayı, düşmanı vurmayı bü
tün dünyaya öğreten büyük Türk 
milletinin bugün dı: bir tecavüze 
uğradığı takdirde kendisini nasıl 
bir üstün kahramanlıkla ve tarih
teki bütün misallerinin iistiinde 
bir p<-.tzlik1e müdafaa edeceği ve 
muzaffer olacağı aşikardır. Bunun 
içindir ki. kat'i bir inan halinde: 

- Türkiyeye gelemezler ... 
Divoruz ve bıınu derken ken

dimize, varlığımıza, tutun1uınuza, 
güciimüze inanıyoruz. 

ETEM İZZET BENİCE 

,,. T A K Si M Sinemasında 
Hic bir filmde görülmemiş bir muvaffakiyet kazanan 

ÇAN AK KALE GEÇİLMEZ 
Filminin seans !arına dikkat. 

Saat 18 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 Müzik: Cazband (Pi.) 
19.3-0 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri. 
19.45 Müzik: Fasıl heveti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Saz eoerlcri - Muh· 

telıf şarkılar ve türküler. 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiat). 

23.00 Müıik: (Dans müziği (Pi). 
23.25 - 23.3-0 Yarınki program ve 

kapanış. 

İngiltere ile ticaret 
anlaşması 

Ankaradan bildirildii!ine ııöre, 
İnııiltere ile hükıimetiıniz arasında 
mübadele edilecek olan mallar 
hakkında Ankarada cereyan eden 
müzakereler bitmiş ve bir anlaşma 
irrızalanm1$tır. 

İktisadi ve ictimai 
yeni n ızam 

Berlin: 22 (A. A.) - Stelanı ajan· 
sından: 

Economie Allemande adındaki haf
talık nıecrnua, İt..-ı.lyan MUba~eJeler ve 
Dövizler nazırı B. Riccardi'nin bir ma
kalesini neşretmiştir. 

~fumaileyh, bu makillesinde İtalya 
ile Almanyanın Avnıpanın coğrafi ve 
siyasi bakımdan yenid<'n tensikl i~in

den sonra bu noktanın iktısadi, i<;ti

mal ve kültürel istikbalini de değiştir
mek üzere icap eden hazırlıklarda bu
lunmuş ve bu hoptaki programtn anah· 
tarln.rını tc~bit etmiş olduklannı yaz-
maktadır. 

Riccardi, İtalya İle Almanyanın ara
zinin ve iptidai maddelC'rin adilfıne tev
zii prcnsipinc göre yl'ni bir kıymC'tler 
ve mefhumlar silsilesi vücude getirme
ği temin etmiş olduklamı ilive ctmek
tE"ıiir. 

Fıılıh birinci suıh ~uk"k hakill'
liiti:ıdt · n: 

Hazinenin Ko-:amusiafr:.pasada 
Hacı Demi"han Yrnıhamamlar so
kağında eski B~ v.ıııı zııkneıııda 
4/33 r.umaralı haılf"le sakin Ah -
ırıet I-Ialis alevhille actığJ a!ac:ık 
davası icin l!Önde•ikıı ve ı~ptı da
vaya C!Ösler1l€n adr 0 sc;? bu r.arı!tia 
bir kimse olmadıi'.!1 tebliğ mcmu -
runun mesruhatırırla:ı ve zabıtaca 
yapılan tahkikat,an adasılmıs ol
makla bittalep murr.aıbvh Ahmet 
ıHalis hakkında yapılrın on bes giı n 
müddetle ilanen tebligat icr;;sır.:ı 
ve muhakemenin 21/11/940 saat 
10 a talikine karar verilmiş oldu
ğundan bermucibi karar vevm ve 
saati mezkurde ııclmediil:i ve ta -
rafından bir vekil ııöndermediği 
takdirde davanın ıııvabında ba -
kılacaih teblili: makamına kaim ol
mak üzere ilii.n olunur. 940/631 

Çanakkale Geçilmez 
Filminin Pazar giinkii sencans

Jarında halkın ebedi Şefimiz ATA· 
TüRK'ii \'e MİLLi ŞEFbıİz İNÖ
NÜ'yü nlkışlaınak üzere hak!.:le 
eösterdiği tehacümü idare etmek 
hususunda büyük yararlıkları gö
rülen polisimize ve bu filmin şar-

ı kılarmı besteliycn ve okuyucu 
müzisyenlerini idare eden biiyiik 
üstadımız SADETTİN KAYNAK'a 
alenen teşekkürlerini tnl;.dimi 
kendisine borç tchll,ki eder. 

lilııııır:ııc:11"11eıiırllgiiüiıiıniıısiiiaiiaiit:ı 2 30 4 30 t1••ııı::ma•aıııilii j - . - . - 6.15 ve 9 da 

Taksim Sh,en1ası Müdir:veti 

Alenen Teşev kür 
Taksi m sinemasında şiındi) c ka
dar görülnıenıi~ büyük bir mu~ 
vaffakiyetle gösterilen 

Senenin en fevkalade filmlerini elde etmeğe muvaffak olan 
tanbulun en büyük sineması 

Şehza
deb•ı• Ferah oe Çenberlitaş 

Yarın matinelerden itibaren 

İs-

Atlas Ekspres (Türkçe) 
Azamet ve ihtişaınile başları dö ndüren ... Heyecan ve heleunla
rile kalbleri durduran ... Yiğitli k tarihlnin parlak efsanesi· 20.000 

san'atkiır, 10.000 şimendifer ci ve 1.500.000 dolara maı' olan 
CECİL B. de Mİ LLE'in Şaheseri. 

Ay1'ıca yine 2 ainemodo i/doete11 --

Şehir tiyatros u 
'IEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

OTELLO ------
Elektrik sobasından 

bir ölüm 

Jut'and Deniz ''""' p 1 Harp . 
Harbi <TunKÇE) aramun Havadisleri (TÜRKÇE) 

Prenses Şivekarın hizmetcisi 70 
vasında Rukiycnin elektrik soba
sından eteği tutu.şmuş ve Şisli has 
tanesine kaldırılnııs.sa da kadın 
ölmüştür. Ta.bibi adli Enver Karaa. 
cesedin defnine izin vermiştir. 

_jYARIN AKŞAM .. __ 
SARAY ve İPEK 

SiNEMALARINDA 

LEYLA ile 

Senenin en bü;yiilı Sinema htidiaeai ... 
Şula EJebi;yatının Romeo ve Julyet'i 
Şarlr Filmcilifinin en maht•ı•m Heri .•• 

BUyUk T0RK Şairi FUZULf'nln 
Kitabından Alınan 

MEC UN 
TORKÇE SOZLO ·Yeni 

Musiki: 0 S T A D 
Şiirleri Yazan 
SADETTiN 

VECDİ BİNGOL 
KAYNAK 

MECNUN'un yeni ve nefis şar
kılarını söyliyen: 

MÜNiR 
NUREDDiN 

Bu film P E R S E M 8 E 
' 

~arın gece için numaralı bilet· 
!er bugünden itib~ren 

SARAY ve İPEK 

gişelerinde satılmaktadır. 

gününden 
itibaren 

IZMIRDE 

LEYLA'nın müessir ve harikn
lade şarkılarını söyliyen: 

MÜZEYYEN 
SEN AR 

ELHAMRA sinemasında dı 

gösterilecektir. 



Yazan: l•kender F. SERTELLi No. 8 I 

Babanzade İsmail Hakkı Bey istifa ediyordu 
Zir.ıat Nazırı Mavrokordato Efendi de itti· 
batçıların imzasına selam veren bir nazırdı ! 

z s_ 

nelerden çok daha gülüne olrr.az 
mıydı?. 

Fakat, bu hakikati ava.mm gör
mesine imkan yoktu. Çok geçme
den, hakikat, korkun:; yüzünü gös
terdi. Fikir hürriyetinin, rna):huat 
hürriyetinin kısa bir zamana mün
hasır kaldığı görüldü. Derahl san
sörler, tazyikler, işkenceler, sür -
günler başlam~tı. 

Hürriyet, gerci, !(izli fesatları 
aleniyete vurrnağa yaramamış de
ğildi. Bu suretle fikir ve içtihat 
fedaileri de meydana çıkını• n1tı

yordu.. 

Halifeler Diyarında 
No. 20 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Elbistan Kayseriye tabi olacaktı 
Çünkü, atiler müdafaa ve isbatı 

mliddea için (Huhbülvatan minel
İman) ı karıı;tırdılar. Her cinayeti, 
her haba.•eti ayet ve haciise müs -
teniden hüsnü tevil etmek med -
d;ıh müzayedecileri için Tavai!i 
Mülükten biri bir san'atı meknı -
he olmw;tu. 

Hemen herkes Yavuzun Kara -
ibağa doıiru nidişine muarızdı. Çün
kü, yine herkes Yavuzun Kara
lıal!da Jruılayıp İstanhula döruni • 
ycceğine kani olmuştu. Yavı.ızun 
d a fikri bun<lan başka bir...v de
ğildi Birbiçimine getirip Kara -
iba~a lı.ışlayacaktı. Yazın hare -
Uta geçip emellerini tahakkuk et-

t irecekti. Fakat bütün bu güzel 
emellere enııel olan bir unsur var
dı. O da hıristiyan devşirmesi ye
nireriler .. ve bunlardan ilerliye
rek dev Jetin başına geçmiş olan 
vüzera ve rical... 

Yavuz, isyana karşı kin duydu. 
Çok müteessir oldu. Lakin, böyle 
olmakla beraber asilere kat'iyyen 
bovun eğmedL 

Kubbe veziri Mustafa paşanın 
en ziyade asilere mail olduğunu 
hissediyordu. 

Yavuz, adamları.ndan birini hu
zuruna davetle; 

- Bana bak.. Kimse bil:neden 

r.1 üferrili ve . midevic.iir 

IHKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BOLAHTI •e BOZOILUGDHDl BA~~H 
TEMBElliGi HOE, MiDE EKSİLİ K ve YAHMALARINO\ emniyetl~J!~!ri:~ 
.Mide ve Barsak.Jarı temizler , alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS mar~ 

Çanakkale Belediyesinden: ı 
1 - Çanakkalede yapılacak olan 15100 lira bedeli keşilli parke taıı ile 

kaldırım inşaatı 8/10/940 tarihinden 7/11/940 tarihine kadar bir ay müddetle /' 
ve kapalı zar! usuJile eksiltmeye çıkanlmı:ıtır. 

2 - İsleltlllere bu t:ıe ait ııartn.,,,. parasız olarak Çanakkale belediyesi fen 
dairesinden verilir. 

3 - Eksiltme 7/11/940 per,embe ırünü saat 15 de belediye da.ire.inde mü-
t.esek.kil encümen huzurile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1132 Ura 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girebilmek jcin atağıdaki vesikala.rm bulunması liizmdır. 
A - Kanun! vesaiki haiz bulunmak. 
B - Bu işe ait Nafia Vekftletinjn • hliyet vesik:asnı haiz bulunmak. 
6 - Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde ve

rilmesi pos'~ He gönderilecek mektupların mezkUr saate kadar yeti§tirilmesi 
hlzımdır. (9858) 

DeYlet Demiryollan ye 

U. ldarai 
Muhammen bedeli (3400) lira olan •oo adet yün battaniye 25/10/1940 cum? 

günil saat (10 130) on buçukta Haydarpaı;ada gar binası dahiiindeki komisyon ta· 
raf.mdan açık eksiltme usulile satın alı nacaktır. 

Bu işe girmek ü;tiyenlerin 255 liralık. muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ett?ği vesaikle birlikte eksiltme &ünü saatine kadar komisyona müracaatları 10· 
umdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9687) 

* 

İ.tanbul asliye 12 inci h ukuk mah
kcme~inden: 

Müddei: Remziye: Fatih Ömere:fendi 
caddesi 40 ıncı ilk okul hilı,iğjnde 

No. 9 evde oturur. 
Müddeialeyh: Cemil Sözen: Çanak

kale nüfus müdürü Tevfik vasıtasl.le 
Müddei Remziye tarafından milddei

aleyh Cemil aleyhine açılan bosanma 
davasına ait arzuhal sureti müddei
aleytıe tebliğ edilmek üzere yazılı ad
resine gönderilmişse de mumaileyh.in 
mezkCır ikametgdhını terk ile semti 
meçhule gittiğinin beyanile iade kı

lınması üzerine hukuk usulü muha -
kemeleri kanununun 141, 142, 143 ve 
183 üncü maddelerine tevfikan iade 
kılınan dava arzuhali ne tahkikat gü
nünü gösterir davetiye varakasının 

mRhkeme divanhanesine asılmasına ve 
939/370 numarada kayıtlı işbu dava
ya müddeialeyhin (15) gün içlndc ce
vap vermesine karar verilmiş ve ber
mucibi karar arzuhal ile davetiye va
rakası mahkeme divanhanesine asıl

mış olm&kla mumaileyh Cemil Sözen 
yukarıda yazılı müddet zarfında da

vaya cevap vererek t.."thkikat için ta
yin kılınan 13/11/940 çarşamba günü 
saat (15) de mahkememizde hazır bu
lun.mas1 veya kanuni bir vekil gön -

24/10/940 tarın inden itibaren tatb ile edilmek üzere, demir yol ambarları 

1 

dermesi lüzumu tebliğ yerine geçmek 
emtia ve eşya kabul ve teslimi için :idi günlerde, mayıs ba~ından birinci..kA- üzere ilim olunur, g39/370 
nunun sonuna kadar olan aylarda öğle tatiH bir buçuk saat olmak üzere saat _______ .;... _ _ .;_ ____ I 

yecUden 18 sonuna kadar. İkinci k.Rnunun başından nisan sonuna kadar olan 
aylarda öğle tatill bir saat olmak üzere saat 8 den 17 sonuna kadar açık bu-

POKER-PLAY 
bıça kle r ı geldi. H e r yerde 
b u l unur, m a r kaya dikkat 

edin iz P O KE R · PLAY 

Deposu: 
J A K DEKALO ve ŞÜR. 

IST A N BUL Tahta ka le No . 5 1 

DÜNYANIN 
EN İYİ 
TRAŞ 

B IÇAKLARIDI~ 


