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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Talebe ic;n fiyatı tenzillth (6) liradır. 1 

iikiimete Verilen 
elihiıetler Daha 
ok Genişletiliyor 

Churchill'in 
İtalyanlara 
Bir Hitabı 
11 ltalyayı inhidam 

Çukurunun Kenarma 
Bir Kiş i Sürükledi., 

alyanın iç 
. ephesindeki 
arıklar 

1 Korunma Kanunundaki 
Tadilat Son Seklini Aldı 

Churchill Diyor ki: 

"ltalyan Milletinin Söz 

Söylemesi icap Eden 

Saat Artık Gelmiştir .. Bizce İtalya beyhude mesul an
Yor. Onun buıün harp cephelerin
de uğradığı mağlQblyet, ne ku
ınanda heyet.inin, ne de erklnı
barbiyenin hatasından mütevellit
tir. İtalyayı bu fena Akıbete sil
l'ükliyen ve belki de daha acı tec
l'Ü1'eler görmlye sürükllyecek olan 
baldk! sebep, İtalyanın büyük bir 
imparatorluk kurmak hulyasına 

düv.ıesidlr. 

M. Zekeriya SERTEL 

Bir Fransız darbımeseli: 
"Yarış başladıktan son

suvari değiştirilmez.,, der. 
au sözü şu suretle de söyliye
"riz: 
"Harp başladıktan sonra ku

dan değiştirilmez.,, Harp es-
ında bir memlekette kuman
değişmesi, mesul aranması, o 
bir bozukluk olduğunu J(ÖS

.. Meuse mağlubiyetini müte
P Fransızlar General Game
'i değiştirdiler ve o günden iti-

mesul aramıya başladılar. 
, artık Fransada işlerin bozul
ı~u gösteren ilk emare idi 
1talyada ayni hadisenin teker
etti~ görüyoruz. Arnavut.. 

ta İtalyan mağlubiyeti başlar 
lam.az, Romada bu ma~lübl· 

mesullerlni aramak ihtiya
duyuldu. Faşist Partisi Reisi 

aecl mağlubiyetin mesuli
ini araştınrken General Ba· 
lio'ya hücuma başladı. Fari
ci, Badoglio ile yüksek mev
ri işgal eden ordu kumandan· 

ltalyanm başına gelen bı!-
nkü felaketten mesul oldukla

ve hatti bunların vatan ha. 
sıfatiyle tevkif edilmeleri li
~eldiğini iddiaya kadar var

. Bu hücumlardan sonra Badog
istüaya mecbur oldu. Onu, 
dllerine hücum edilen diğer 

kadaşlan takip etti ve bu suret
İtalyanın Yunanistandaki ma~-

1 

Hükumet icabında Un Fabrika ve 
Değirmenlerine El Koyabilecek ve 
Tatil Günlerini Azaltabilecektir. 

Londra, 23 (A.A.) - lngiltere 
Başvekili V. Crurchill, bu akşam 
radyoda ltalyan milletini? hıtaoen 

Ankara, 23 <TAN Muhabirin
den) - Milli Korunma Kanunu
nun bazı maddelerinin de~istiril
meine dair 6lan kanun tavihası
nı muhtelit encümen tetkik et
miş ve bazı mühim değişiklikler 
yaparak, layihayı tasvip eylemiş
tır. Muhtelit encümen, maz
batasında yaptık! bu değişiklik.. 
leri şu suretle hulasa etmektedir: 

"Mer'i kanunun beşinci mad
desile teşkil olunan büronun v"· 

zifesi, Milli Korunma Kanunu- ~ nutuk söyleyereJt demiştir 
nun tatbikına müteallik işleri 
,görmek şeklinde iken layihada "Bugün ~li ~arpteyız., !lu, ş_a-
bu büronun vazifesi Koordinas- şlac~ ~e muthış bır ba.ukattır. 
von heyeti işlerini ihzar ve ka- S~n ikı s~ı:ı~en. evve~, kım tah· 
rarlannın tatbik edilmesini taki· mın ~ebılırdı kı, Ingıliz ve Ital· 

b
. ··t d · . 

1 
. yan mılletleri, birbirini tahribe 

ıne mu e aır ış en yapmak teşebbüs etsinle ı 
~klinde teklif edilmiş ve bu ci- "Bı"z daı'm lrt. ı ı - d t het e ·· d k b 

1 
. a, a van n.ın os u 

ncumence e a u olun- olduk Şimdiy kad h · b" -muştur. · e ar ıç ır za 
"Altıncı maddede teklif olu- m~ muhasımlan~~z olmacbk. 

(s .:ı ., s·· .. Hunlere, barbar Hımlere karşı 
onu;.,1101: u. ı h t dl dk geçen arp e arka aş arınız r . 

----------------------- Geçen harpten sonra on beş sene 
dostunuz olduk. Geçen harpten 
sonra kabul ettiğiniz müessesele
rin bizimkilere benzememP.sine 
ve bizimkilı>rden :iy!tm olmasma 
rağmen, sulh ve hüsniiniyet icin
de hala birlikte vürilyPbilivor
vcrduk. ltalvan milletindPn bin· 
lerce kişi. tngilterede milJPtimiz
lf' beraber yaşryornu. Jngili?: mil· 
letinden binl"'l'('f' kişi. Tb,lvada 

L. HALIFAX 

L. Halifax 
Vaşin9ton 
Elçisi Oldu 

A. EDEN 

Günde 500 
Tayyare 
Yapılacak 

(Sonu: Sa 5; Sil 1) 

Yeni Alman . 
Talebi Vichy'ye 

Bildirildi 

Mareşal Petain Hiç 

Bir Tar af a Karşı 

Harbe Girişmiyecek 
Berne, 23 (A.A.) - "B. B. C.,. 

iyetinden ordunun mesul ol
~ kanaati telkin edildi. 
Fakat Yunan ma~lubiyetini Har·ıc·ıye Neza t• A "k B 1 • ısır mağlubiyeti takip edince, re me merı a, unun Çin 

İsviçre: matbuatına gelen haber
lere göre, Almanya Vichy hükfı· 
metine karşı tazyikini arttırmış
tır. Paristeki Fransız murahhası 
De Brinon, yeni Alman talepleri.. 
ni hamilen dün Vichy'ye muva· 
salat etmiştir. "Basler Nachrich· 
ten,, ~azetesine göre. Alman El
çisi Abetz. Alman - Fransız işbir· 
iiği hakkında Almanyanın ileri 
sürdüğü teklifler için son sözünü 
söylemesini Mareşal Petain'den 
.ırnti hir ljc::ınla istemistir. 

tan~ü~t c~h~s~nda~~~~i!; de Harbiye Nazırı Lüzumlu Tesisatı 6 
ya dahilinde geniş ölçüde ca

s faaliyeti keşfedildiğini, yir- Eden Tayin Edildi Ayda T amamlıyacak 
den fazla yerli ve yabancı ca.. 

tevkif edildiğini, hatta bun- Lndra, 23 (A.A.} - Resmen Londra, 23 (A.A.) - Daimi sa-
an üçünün Roma kapılannda bildirildiğine göre, İngiliz kabi- nayi teşekküllerinin reisi ve A· 

ldı~mı bildirdiler. nesinde şu değişiklikler olmuş- merikada amele partisinin en nü-
l>emek ki İtalya dahilinde he- tur- Hariciye Nazırı Lord Hali- fuzlu şeflerinden biri olan Phi
z tamamen dışan sızmamış o- fax. Vaşingtona müteveffa Lord lip Murray, bugün Re~icümhur Hava Nazırının sözleri 

bir huzursuzluk ve bir hos- Lothian'ın yerine Büyük Elçi ta- Roosevelt'e günde 500 harp tay· 
tsuzluk vardır. Zaten bunu İ- vin edilmiştir. Harbiye Nazın E- yaresinin imalini de:-piş eden bir Bcyrut, 23 ıA.A.) - "Havas,, 
yan radyo ve gazetelerinin den Hariciye Nazırı ve yüzbaşı plln tevdi edecektir. Bu haberi Fransa Hava Nazın General Ber. 
şriyatmdan da anlamak güç Dsvid Morrison da Harbiye Na- veren "Daily Mail,, gazetcsini"l ,geret. Suriye ve Lübnanda yap-
~ldir. Bu matbuat şimdi daha zırı olmuşlardır. Nevyork muhabiri şunları ili.ve\ makta olduAu teftiş seyahati mü-
l'ade İngiltereyi bütün impara- (Sonu : Sa 5; Sü 2) (Sonu : "a 5; Sil 5) nasabetile rpr!voda bir nutıık söy 
rluğu ile İtalya üzerine yük- --------.....---------------. (Sonu: Sa 5; Sil 4J 
mekle itham etmektedir. Bu1 
la da İtalyanın İngiliz impa

torluğu ile çarpışacak kudrette 
adığını itiraf etmektedir. Bi

cnaleyh vaktiyle bu hakikati 
· rmiyenleri mesul etmek Iazım
r. 
Fakat bizce İtalya beyhude 
esul arıyor. Onun bu,l!ün harp 
ı>helerinde uğradı~ mal~h1bi
t. ne kumanda heyetinin. ne de 
tki.nı Harbivenin hatasından 
iitevellittir. ttalyavı bu fena a
•bete sürükli:ven ve belki de da
acı tecrübeler e:örmive süT'Ük· 

\'ecek olan hakiki sebep. İtaL 
•nın büyük bir imparatorluk 
lırmak hulyasına düşmesidir. t
lya, modern ve muazzam bir 
etropol, ve büvük imparator
klar idare edebilecek bir mem-
ket de~ildir. İtalyada büyük 
paratorluklar kurmak için vü· 
dii zaruri olan şartlan bulmak 
ümkün de~ildir. İtalyanın ne 

ayii büyük bir imparatorluğu 
lemive muktedirdir, ne serve. 

i ve kuvveti imparatorluk kur
ıva müsaittir. İtalya ~ir 
Ulvava kapılmıştır ve bujliln 
Ulyadan uyanmaktadır. İşte f ! 
lyada görQnen hoşnutsuzlujtun 
telaşın Iytlciki sebebi budur: 
İmparato hulyasuµl v$_de 

'tınek lazım ~ · 

• a;. Jt 1 

U(uşa hazırlanan bir İngiliz bombardıman tayyaresine infilak bombRlan ,-er1eştirilirken.; 

.. 

Harekita iştirak etmek üzere 

1 

Yunanhlar J 

Himara'ya 

Yunanistan Harbi 

Girdiler 
Bir Siyah Gömlekliler 

Taburu 

Birlikte 
T eçhizatile 

Esir Edildi 
Atina, 23 fA.A.) - Himara li

manı Yunan kıtalan tarafından 
işgal edilmiştir. Bu münasebetle 
bütün binaların üç gün müddeıle 
bayraklarla donatılması emredil
miştir. 30 subay ve 800 erden te
rek.küp eden 153 ncü Siy.ah Göm
lekliler taburu bütün levazım ve 
tt>çhizatile birlikte esir edilmiş
tir. Bu tabur Arnavutıujta 6 Ka
nunuevvelde gelmiş bulunuyor
du. 

Bingazideki SOD harekitı rösterir harita .• 

Cephelerde vaziyet 
Atina. 23 (A.A.) - Resmi Yu

nan sözcüsü, askeri harekat hak
kında şu beyanatta butlunmuş-

tur : ı 
"Kıt~~anmız Himara mıntaka-

sında duşmanı çok kuvvetli mev
zilerinden atmıştır. İtalyanlar 
pek cok harp malzemesi bırak· 
mıst1r. İtalyan ricati sahil boyun
ca devam etmektedir. Merkez 
mıntakasında, Tepedelen ve Kli
sura askeri şehirlerinde düşma
nm mümtaz kıtaları şiddetle mu

Mısırdaki Harekat 

Şimdiye Kadar 
36,000 ltalyan 

Esiri Ahndı 

Bardia'daki ltalyan 
Susuzluk' Kuvvetleri 

Tehlikesine Maruzdur 
kavemet etmektedir. Fakat Yu- Kahire, 23 (A.A.) - Umumi 
nan ilerleyişini durduramamış- karargüım tebliği: TopçumU2 
tardır. İtalyanlar ağır zayiata uğ- Bardia müdafaa hatları arkasın 
ramışlar ve pek çok harp malze- da bulunan düşman· dövmekte 
mesi bırakmışlardır. Daha Si· cıevam etmiştir. Şehir etratmda
malde, İtalyan dağ kıtalarının ki hazırlıklarımız terakki etmek-
mukavemet gösterdi~i mıntaka- ted S"d B · uh b d y 1 ı ·ı l · 1 . ır. ı ı arranı m are esm· 
a. unan ı ar ı er emış er ve bır de le ge ek · d · k d 

çok köy ve tepeler zaptetmişler- • ~ . çer şun ı~e a ar sev· 
dir. İtalyan tayyarelerine karşı. kedılmış o.lan .esırlenu aded ı 
Yunan tayyareleri yerde bulunan 35,949 a baliğ olmuştur Bunlar· 
mitralyözler parlak muvaffakı- dan 1704 tanesi subaydır. Bun· 
vetler elde etmişlerdir. Yeniden !ardan başka daha binlerce esir 
18 İtalyan tayyaresinin muhak- de ileride üser1t kamplanndan 
kak ve di~er iki tayyare de muh sevkedilmelerini beıdemektedir· 
temel olarak riii:;ürüldüiii tesbit ler. Kenyanın şimal hu<iudunda 

(Sonu : Sa 5; Sü 2) (Sonu: Sa 5: Sil '1) 

Hava 

Manchester 
Mannheim'e 

Karşıhkh Akı 

Hava Taarruzları Yin4 
Şiddetlendi, lngilizl 

Venedik'i Bombalac:li 
Londra, 23 (A.A.) - Evve 

gece Venedik mmtakasında in 
liz hava kuvvetlerinm yaptıj'ı 
kın hakkında Hava Nezaret 
istihbarat şubesi şunları bilclit 
mektedir: 
"Ağır bombardıma:l tayyaN 

rinden mürekkep bir teşe 
ilk defa olarak Venedi!ı>'e gıde 
Italyanların ulaşamıyaca 
zannettikleri bir hedefe hiıc 
!arda bulunmuştur. Bahis 
zuu olan hedef petrol tasfiye 
rikalarr ile doklana bulund 
Porto Marghera'dır. Bu 

(Sonu: Sa 5; Stt 1 

Yabancı Tayyareler 
Tarafından Zürih'e 

Bombalar Atlldı 
Berne, 23 (A.A.) - lsviçre a· 

jar.sı, dün gece yabancı tayyare
le:- tarafından Zürich üzerine ın
filik bombaları ntıldığuu ve Ho· 
engg mahallesinin büyük bir kıs
mının tamamen tahrip edildiğini 
bildirmektedir. 

Zurich'ten Stetten'e giden de
mıryolu üzerine de bombalar a
tılmış ve Stetten'de bazı atelye
ler tahrip edilmişti:. Bir çok yer· 
lerde elektrik kabloları tahrip P· 
dilmiş ve bir çok amele yaralan
mıştır. 

Millet ·Meclisinde 

Milli Mildaf aa 
Ve Sıhhat Vekiller 

izahat Verdiler 

+ 
Bem, 23 (A.A.) - .. D.N.B ... 

Isviçre genelkurmayı tebliğ edi
yor: 23 Klnunuevv<.?l gecesi, ya
bancı tayyareler müteaddit defa 
arazimiz üzerinde uçmuşlardır 
Bu tayVareler şimal istikametin· 
den gelerek saat 20,45 te Zürich 
üzerine yangın ve infilak bomba
lan atmışlardır. Bir çok hinl\lsr 

(Sonu; Sa; 5 SU: 7 J 

Ankara, 23 (A.A.> - B. .M. 
Meclisi bugün Şemsettin Günal
taym başkanlığında toplanarak 
t>elediyelel' ımar heyetinin fen it
lerinin teşkilatµıa ait kanun.'l bir 
madde ve telgraf, telefon kanu
nunun yedinci madesinin tadili
ne mütedair kanunu.a birinci 
maddesine bir fırka ılavesine &!t 
kanun liyihasile ukerl izuı ka
nununun birinci maddesıne bir 
fıkra ve jandarma erat kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna yeni ba'Z! hüküm-
ler ilivesine ait kanun lAyihalan· -6 

(Sonu: Sa 5; SU 6J Sıltlıiye Vekili Bu16sl 



z 

Yazan: Alfred Fabre - Luce - Çeviren: Ulunay 

Daladier'ye 
Yapılan 
Hücumlar 

Manen istifa etmiş sayılan Dala
dıer, sıyasf hayatının en kota 
nutkunu söyluyor. Ne lehte, ne 
aleyhte milsbet hiçbir şey söyle
mıycrek, bUtUn !ıkirlerJ blrbirıne 
k ıştırd ktan sonrn: 
.. Taarruz edemezdık. Üçe karşı 
b z ikıylz!,, den başka söyliyecek 
s z bulamıyor. Artık, Fmlanda 
mes~lesı unutulmuştur. Şımdi bar
b n ıdar ve milletin şefine )tar
~ itimadı mcsclesı bahis mevzuu 
te kıl edıyor. 

7-
Bu kadar zamandanberi kori

doı larda bırbırlerının· aleyhme 
kuyu kazan, saman altından su 

ruten bu iki sıyaset adamı ni
~yet meydanda pehlivanlar gıbı 
t tuşacaklar. Birmde.ı. bıdnin sır 
1:4 yere gelecek ..•. 

Bu heyecanı gene Laval gıderı
or Daladıer ile olan tarıhı dedi
dıge,r muhavereyi butün lıusu

yetıle anlatıyor: 
"- Muhımdir. Sana telefon e

derim! diye cevap verdi.,, 
Ayan bu soze güluşüyorlar. 
Badaud Lacroze: 
- Anladık, diyor, şimdi ne ya
acaksınız? 
Laval hasmının taraftarına şu 

cevabı veriyor: 
- Eğer sız Cümhurreisi olsay

ınız ve hem de kabineyi teşkile 
emur eyleseydiniz, o :ı::aman 

rumı sıze anlatırdım. 
Artık l&zım geldiği kadar orta· 
ı karıştırmı~tır. Kürsüden mi-
r ...• 

Daladeir'nin vaziyeti: 

L aval nutku ile yapmak bte-
dığı tesirde muvatfak d

. Daladıer bu tesiri h~ıflet
ek ıçin seiir Andrc François 
oncet'den aldığı bır telgrafl o-
udu. Bu telgrafa göre ı;efirle 
ont Cıabo ara::;ında bır mülakat 

uku bulmu_ş ve Italya bir fev
alade murahhasın ızamma lil-
m görmemişti. ·'Fraruoız com-
une'leri buyük meclisi,, Au
rgnat'lı Laval'in köylü .. z~hn;
tıni okşayarak serdeyleaığı de
ere karşı 18.kayd degilcli. Rey 
plandığı zaman koridorlarda 
ükumetin değişmesi hakkında 
uvvetli bir cereyan hasıl olma-

a rağmen, altmış tıyan az;ısı 
enyetten ayrıldılar. Daladier 
busan mcclısine geldiği zaman 

uvvetlenmemiş, belki daha zi-
ade zayıflamıştı. 
Ayanla mebusan meclislerinin 
unakasa1arı arasında bır ~ok 

unler geçti. Bu müddet zarfında 
adier hukumetini yenibaştan 

urabılirdı: O zaman bu yeni 
jmuş çocuğu ôldiırmeye ,kimse 
aret edemiyecekti. 

Fakat hayır. Daladier -0 kadar 
km bir halde idi ki k<.!n..lini 
dafaa etmek bile istemiyordu. 
Ayın on dokuzunda arkasında 
tun bu agırhkları sürükleyc
k Bourbon sarayına geldi. Mec
evvela derhal ~izli bir komite 
ınde toplandı. 

Içtimaa hakim olan Bergery ol
Mantes mebusu hür bir rda.m 

. Çok zamandanberi ''para 
uvvetlerine,, kaqı olan istiklali

ilan etmekten ~erı kalmamış
Mufrit sol cenaha karşı da is

Ialini muhafaza etmiştir. 

iicadeleci bir adam: 

1 936 da iki cepheye karşı 
mucadcle edebilmek C(.--Sa

ıni gosteren kahramanlardan
. (O zaman bu babayiğitler 

akla gosterilece.ıc kadar az-
. Boyle olmakla beraber Ber

'de amiyane parlayı~lar, kaba 
urnazlıldar gibi halkın hoşuna 
decek şeyler yoktu. Şeldu şe-

1 ıtıbarıle de her müııasebet-
teşhir eyledigi dandy'lere ben
dı. Çuruyup dağılm ... ya başla

an kapitalıımin havası, suyu 
atıne pek muvafıktı. Ser; oto

bılleri, liıks yerleri, Schiapa-
lly'de giymen Amerikalıları ve 
an Franek tarzını pek severdi. 
clıste tırşe rengi bir surat, 
ın bir çehre ıle hoşa gitmi
sualler yapar ve tersine bir 

uvaffakiyet temin etmekten 
kalırdı. On senedenberı cesa
gosteriyor. Kime karşı~ 
vvela (ıçinden yetiştiği) ra

fırkasına karşı, sonra {f'ski 
isi) Herriot'ya karşı, ondan 
kendi ini intılıap edenlere 
{1934 te kenıii arzusıJe 

uıluktan istifa eylemişti.) ... 
Gözunü kırpmadan harbP, bak

ıçin böyle bir idmana ihtiyaç 

'Be;gery hücumlnrın• g:ıyet he
yapar. E\velce umumi b:r 

1 
içtimada kürsüye çıktığı Zttman 
"200 famılya,, ya biraz idare ile 
hücum ederdi. Harici siyasette 
Avrupayı iyi tanmuş olması ve 
eski muharip hatıratı onun ate:ıi
ni biraz teskin ediyor. Evv<.>lden
beri kullandığı kes.kin formülleri 
"aklıselim,, le tahdit ediyor. Sö
zimü dinletmek içın günün sa
nemlerini bile idare edlyordu. 
Harbin meşru olduğun~ ve 2a
ferin imkan dahilinde bulundu
ğuna da şüphesi yok. 

Hükumeti itham: 

B ununla b~aber h~ıkfımete 
karşı muthış ve ka~i ıt

harnları var: 
Daladier, Italyanın tnvassutu

nu ihtiyaten kabul etmiyerek 
muhasamattan çe.ıduebilmek im
karunı kaçırmıştır. Bu muhasa
matı da hazırlamış değı!dir; çün
kü "hava kuvveti i:.:in müttefik
ler Almanların ıstihc;alatına yeti
şebilmek için butun bir sene ~e
ce gündüz uğraşacaklar; iki ser.e 
onunla müsavi olabilecekler ve 
üç sene sonra da belki Almanya
nm Eylfılde bize karşı olan müp
hem tefevvukuna yeti~ebilecek
ler.,, 

Daha pek uzak görünen askeri 
bir muzafferaiyettt!n sonra hede
fe vasıl olabilineceğini iddia edi
yor fakat, bunun esbap "VC emil
lerini zikretmiyor. O halde mem 
leketin boşuboşuna kan dokme
sini terviç ediyor. Bergery :r..ut
kunu şôyle bitiriyor: 

- Harbi ne haıırlay~bilen, ne 
de ondan içtina:> edebilen a
damlar, harbi durdnrmak, ) ah ut 
kazanmak için la.!ım gelen evsa
fa malik değildirler! 

Cümle satır gibi iniyor. Böyle 
olmakla beraber hükumetı devı
ren Mantes mebusu değildır. Ol
sa olsa Mantes mebusu kendi 
kendini devirmiştir. 

Manen istifa etmı~ sayılan Da
ladier siyasi hayatının en kötü 
nutkunu söylüyor. Ne lehte, r.c 
aleyhte müsbet hiç bk şey söy
lemiyerek büti.ın fıkirlerı birbıri· 
ne karıştırdıktan sonra: 

- Taarruz edemezdik. üçe 
karşı biz ikiyiz! 

Den başka söyleyecek söz bu
lamıyor. 

Artık Finlanda meselesi unu
tulmuştur. Şimdi harbin idııresi 
ve milletin şefine karşı itımadı 
meselesi bahse me" zu teşkil edi
yor. 

Sabahın saat dördünde üç yüz 
dilsiz sükütlarile mahklımiyet 
kararını veriyorlar. 

Yalnız bir tek mebus muhalıf 
rey vermiştir. 

(Arkası Var) 

Matbuat Umum Müdürü 
Şehrimize Geldi 

Matbuat Umum Müdürü Selim 
Sarper, beraberinde Memleket İş
leri Müşaviri Server İskit olduğu 
halde dün Ankaradan şehrimize 
gelmitşir. Selim Sarper, Çarşam
ba gı.inü akşamına kadar burada 
kalacak, bazı tetkiklerde buluna
caktır. 

İki Kuru Kafanın 
Birer Kuru Hikayesi 

Yazt1n: Aka Gündüz 

-1-

A vrupanm, belki de d:in
yanın en bahtı bozuk 

memleketi Polonyadır. Bilhassa 
iklim Sİ;) aset ve devlet bakmun
dao. 

Sis içinde, alabildiğine bir 
dümdüzlük. Batak, h11t11k ovct· 
lar; yavşak, yav~ak vadileı; 
taslak, taslak ormanlar. Yazı 
yaza, kı§ı ayaza benzemez. Ora· 
da rüzgarlar bile pu:ııulı:ıya uy

gun değildir. Poyrazı kırk sekiz 
derecenin buharı halinde, lodo
su sıfıraltının ısırganlığmda e
ser. kerte karaycfi sanıdır san1r
sınız, yıldız - boyr1tzı kıble ... 

Hana~· omuzlu, hnrman gö
ğiislü, saklam ı·iğerH iistarl Yah· 
ya Kemal bile - yalnız o ildim
de - rahat bir soruk alamanıı!?
tır. Zeytin gözlii, kızıl kuranfil· 
li, kastanyat kahk.ıhah ispanya
nın atet iklimi nerede; sazı ör
dekli, ördeii nezleli Vistiil bo
yu nerede ... 
Ne gariptir ve filozof Hippolyte 
Taine'nin nazariyesine ne aykın 
dır ki bu iklimde çok gih:el ka
dmın ve çok giizel erkeğin sa· 
yısı, sayılamıyııcak kadar ho1-
dur. Bu diyarın yUzde doksanı 
iyi insan, temiz insan, şövalye 
insan, medeni insan ve hepsinin 
mecmuu kadar da saf insan ör
neğidir. 

iklimin entipü{#cnliiH. - de-

1 Sarhoşlukla 
Başkasının 
Evine Girdi 

Gürültü Üzerine 

İşin Farkma Vararak 

Ka~tı. Yakalandı 
Salmatomrukta 16 numaralı 

evde oturan Hikmet Özalan ile 
karısı Hatice Özalan gece saat 
3,30 da derin uykudalar iken ya
tak odalarına bir başka adamın 
girmek istediğini hissetmişler, 
korku ile bağırmıya başlamışlar
dır. Gecenin zifiri karanlığında 
kim olduğunu tanımak mümkün 
olamıyan bu adam feryat üzeri
ne, bilhassa kadına hıtaben: 

- "Ne bağırıyorsun yahu? 
Korkma, ben yabancı değilim, 
Selami'yim,, demiş. Bu küstahça 
cevap üzerine kadının kocası ya
taktan fırlamış, fakat Selami ge
cenin karanlığından istüade e
dip kaçmıya muvaffak olmuştur. 

Karı kocanın feryadına koşan 
bekçiler ve polisler, Selamiye so
kakta rastlamışlar, karakola gö
türmüşler, orada da işin aslını 
anlamıya muvaffak olmuşlardır. 

Selami Sökmen. çok sarhoş
hoşmuş, gecenin ikinci yarısında 
yürümeğe mecalsiz bir halde evi
ne dönmüş, fakat evinin kapısını 
fark edecek halde olmadığı için 
Hikmetin evini kendi evi sanmış, 
;.nahtar da kilide uymuş olacak 
ki kapıyı kolayca açabilmiş ve 
kendi odası zanniyle yatak odası
na kadar girmiştir. Fakat yaban
bı.iyük yanlışlığın farkına varmış 
cı erkek sesini duyunca yaptığı 
büyük yanlışlığın farkına var
mış ve kaçmıştır. 

Umumi Sığınaklar 

inşasına Hazırhk 
Büyük şehirlerde geniş, umu

mi sığınaklar inşasına kar.ar ve
rilmesi üzerine şehrimizde de fa
liyete geçilmiştir. Bu meyanda 
evvelce planları ve yerleri hazır
landıj{ı halde tahsisat olmadığı 
jl'!in yapılamıyan umumi .sığınak
lara ait krokiler dün yeniden tet
.kik edilmiye başlanmıştır. 

Meclisten tahsisat alınca şeh
rimizde derhal inşaata başlana
bılecektir. 

Bundan başka Dahiliye Veka
kaletinin bütün vilayetlerin imar 
müdürlüklerine gönderdiği bir 
tamimde badema yapılacak resmi 
ve hususi binaların alt katlarında 
fenni birer sığınak inşası bildiril
mektedir. 

Hususi bina yaptıracakların 
mahalli belediye fen heyetlerince 
planları kontrol edilirken bunla
rın alt katında sığınak olmazsa 
inşaat ruhsatiyesi verilmiyecek
tir. 

Zelzelede Hizmeti Görülen 
Mahkumlar 

Ankara, 23 (TAN) - Geçense
ne Şarkta vuku bulan zelzelede 
fevkalade hizmetleri görülen ba
zı mahkumların cezalarının affı 
hakkındaki layiha Meclise gönde_ 
rilmiştir. 

mek oluyor ki - i"sanbruıa le· 
sir edeceği yerde siyas~tiııe te
sir etmiş. 

Di.ine kadar "bozuk ve ~oı ba 
siyaset,, denilince akla .l\'İeksi
ko, Portugal, Arsıgun.v, Kala· 
guvay, bilmem ne gu\'ay gelir
di. ihtimal gözümüz uzaklara 
dikildiği için. Hal şu ki orta· 
mızda durup batarnu' ta kayıt-. . . 
sız g~ermışız. 

Civanmerd Polony:mın bahh 
karalığına en büyiik delil de hu 
bozuk siyasetten kurtulıun.ıma· 
sı ve düzmece liderlerin ellerin· 
den sıyrılanıamasıdır. Kiirenin 
hangi kıtasmda, partal siyast"ti
nin yiiziinden be~ dL·fa istiklali
nı kaybetmiş ve bir o kadar is
tilaya uğramış l>ir memleket 
\'ar? 

Polonya şu tarzd-t cln tarif o
lunabilir: Her sefe!'ind~ kendisi· 
ni kahramanca kunar:m bir 
mi11etle, o milleti derakap a· 
kılsızca esarete -si.iriikley<'n po
litikacılann diyarl. 

Devlet bakımnula"l bahtı çü
rüklüğü de işte bundan geliyor. 

"insanım,, diyen herkesin yü
reğine kan oturtan son felaketi 
de bu yüzden eteği! midir? Size 
hunun dış yüzden kltçük, ehem
miyetsiz görünen, fakat iç yüz
den çok büyiik manası olan iki 
acı misal aröstermek isteriıu. 

-----------
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Y v Sene Sonra 
aga Perşembeye Yakalandı 

Yazan: Naci Sad 

Narh Konulacak 
Tüccarların Verdikleri izahat Komisyonu 

Fiyatları Düşüyor Tatmin Etmedi Et 
Fivatları Murakabe Komisyo

nu yağ, pirinç, fasulye fiyatları
nı tesbit etmek için tacirlerden 
beyanname istemişti. Beyanna
me müddeti bu akşam bitecek
tir. Dün, Fiyatlan Murakabe 
Komisvonunun toplantısında yağ 
pirine;, fasulye tacirlerinin fikir
leri de sorulmuştur. Yağ tacir
leri, fiyatların tesbit edilmesine 
itiraz etmişler, yağ fiyatlarının 
geı;en h;ıftaya nisbetle düştüğü
nü. şehrimizde 30 bin teneke 
stok bulunduğunu, bu miktarın 
ihtivaca kıfayet ettiğini söyle
mışlerdir. 

Komisvon bütün bu izahatı 
kafi görmemiştir. Beyanname 
müddeti bittikten sonra. perşem 
be ~nü bu maddelere fiyat tes
biL edecektir. 

Et ucuzluyor 
Fiyatları Murakabe Komisyo

nu. et fivatlarını da tekrar tet
kik etmiŞ'tir. Et fiyatlarında şeh 
rin muayyen semtlerinde be.ş ku
ruş, yedi kuruş kadar bir düşük
lük görülmüştür. Maamafih Be
yoğlu, Taksim semtlerindeki ,ka
saplar. yalnız kıvırcık etini 75 
kuruştan 70 kuruşa indirmişler
dir. 

Fiyatları Murakabe Komisyo
nunun yaptığı tetkiklere göre, 

Poliste: 

Sokağa Bırakdan 2 

Çocuktan Biri Öldü 
Dün sabah Üsküdarda Nuhku

yusu mevkiinde bir tarla i~inde 
tahminen 3 - 4 gün evvel doğ
muş, ölü bir kız çocuğu bulun
mustur. Cesedi muayene eden 
doktor. çocuğun sogğuktan dona
rak öldüğünü söylemiştir. ~ 

Bundan başka evvelki gece sa
baha karşı Gedikpaşada Azalc a
partımanının kapısı önünde de 
6 aylık bir kız çocuğu daha bu-
lunmu _tur. - -

ARKADASLARINI SOY -
MUS - Bahtiyar Solak adında 
birisi, evvelki aksam Sultanah
mrtte dolaşan Arif Kuraklı, ar
kadası Hayri Armağanın yanına 
sokulup, aç olduğunu ve vatacak 
veri de olmadığını söylemiştir. 
İki :ırkadaş Bahtiyarı alıp oda
larına götürmüşler, karnını d-0-
yurup. misafir etmişlerdir. Fa
kat Bahtiyar sabahleyin iki ar
kadaşın elbiselerini alıp, orta
dan kaybolmuş ise de, biraz son
ra vakalanmıstır. 

Bahtiyar birinci sulh cezada 
yedi seneye mahkum edılmişt;r. 

Diyanet İşleriTeşkilatı 
Ankara. 23 (TAN) - Diyanet 

Jşleri Reisliği teşkilat ve vazife
leri hakkındaki kanunda bazı de
ğişikler yapılmasına dair olan 
kanuna ek layiha Meclis Ruzna
mesine alınmıştır. 

bu~nden itibaren şehrin her ta
rafında her nevi et fiyatlarının 
on kuruş ucuzlaması lazımdır. 
Belediye İktısat Müdürlügü mu
rakıpları bugünden itibaren şeh
rin her tarafındaki kasaplarda 
fiyatları tetkik edeceklerdir. 

330 ton kauçuk 
İn,giliz Ticaret Birliği tarafın

dan, 330 ton ham kaucuk geti
rilmiştir. Birlik, piyasaya 100 
ton ham kauçuk verilmesinin ka
bul etmistir. Transit depoların
da bulunan diğer kaucukların 
da piyasaya satılacağı hakkında 
maliımat yoktur. Bulgarist;ında
ki lastik kaloş fabrikatörleri, 
ham kauçuğun Bulgaristan da
hilinde sarfedileceğine teminat 
vermek suretile İngiliz Ticaret 
Birliğinden kaucuk istemişlerdir. 
İngiliz Ticaret Birliği. bu müra
caata henüz cevap vermemistir. 

Otomobil lastiği geldi 
Dün İngiltereden mühim mik

tarda otomobil lastiği gelmiştir. 
Lastikler, Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğü tarafından yapılan bir 
talimatname mucibince. vilayet
lerifl ihtiyacına göre tevzi edile
cektir. 

Birkaç güne kadar da İngilte
reden makara gelecektir. 

Müteferrik : 

Parti KollCJresi 
Yarın Toplamyor 
Yarın saat 15 te V:iliyet Parti 

kon~esi toplanacaktır. Vali ve 
bütün vilayet daire müdürleri 
toplantıda hazır bulunacaklar ve 
so!!!1acak muhtelif suallere ce
vap vereceklerdir. Bugüne kadar 
tesbit edilen halle dileklerinin 
yapılmış olanlan Vali tarafından 
kongrede izah edilecek, yapıla
cak olanlar da aynca lbildirile
ceitlerdlr. 

MÜNAKALAT VEKİLİ -
Tc·tkik maksadile Tralcyaya ~it
miş olan Münakalat Vekili Cev
det Kerim İncedayı evvelki gece 
geç vakit şehrimize dönmüştür. 
Cevdet Kerim İnced.ayı dün ba
zı hususi ziyaretlerde bulunmuş
tur. Bu~n Ankaraya dönmesi 
muhtemeldir. 

NOEL HEDİYESİ - Türk 
kadınlan tarafından hazırlanan 
yarım kiloluk 8 bin kutu şeker 
dün Kızılay vasıtasile Yunan Kı
zılhaçına gönderilmiş ve bu şe
kerlerin Yunan neferleri tarafın-
dan noel hediyesi olarak kabul 
edilmesi rica edilmiştir. Bugün 
de ayrıca 6 bin kutu şeker daha 
gönderilecektir. 

YEDİKULE ATÖLYESİ -
Devlet Demiryolları Yedikulede
ki atölyesini tevsi :ve ıslah etmi
ye karar vermiştir. 

Gütüı\'( 
T4"4fl 

Siyaset deryasınd.1 gernılerını 
gafletle albora eden milletle
re bir ibret dersi olan bu iki kı
sa misal iki kuru kafanın bir~r 
kwu hikayesidir. 

BiriMi hikaye: 

M are§al Smigly Ridz Po
lonya başkumaıud..r. 

Bütün vatandaıtlıtrı onun va-
tanperverliğine, dehasına, kah· 
rarnanlığına ve kurtarreı vasıf
lara hak.kile sah!p olduğuna 
inanmıştır. Hatta dünya bıle .•.• 
O da bunu her vMile ile baykır
nuş ve milletdaşlarını gaflet i
~ine tıkıştırınıştır. 

Harp adı altında bir tecavüz 
oldu. Polonya ı.skerlen vatanla
rını, istiklillerini hayret verici 
ve ananevi bir kahramanlıkla 
müdafaa ettiler. Varıova'nın ba
şıbozuk belediye reisi bile si
lahsız halkın ruh1a~mdaki bü
yUklüğe dayanal'llk yirmi bir 
gün düşmanlanm sokmadı. 

işte yangınlar, itte yıjın yı .. 
ğın katliama uğramıılar, itte e
sirler, işte delik deşik çocuk idi· 
meleri, işte harap Plllonya! 

Fakat (o) nerede? Vatanmm 
kurtancı yarı tanrısı olan - stip
yesi kendinden, apuleti başka· 
sından - Marqal Kidz hani! 

Onu, kızıl kana boyanmış, 

bahtı çökük Polonya \•atanırıda 
nafile aramayınız. Onu, harb;n 
henüz ortasında, Romwıya top
raldannın bir küçük kasabasın
da bulabilirsiniz. Otomob1ltui. 
elmas çantalan, kürkleri ve sa
yın bayanı ile bir küçük otelin 
önünde kapının açılmaı.mı bek
liyorlar. 

O zamanki Romany~ hilkil
meti, harp talihini her nuılsa 
kaybetmiş telikki ettiği bir 
komşu liderini nezaketle ve mi
safirseverlikle karşılamayı in· 
sani bir vazife bilnıiıtir. Ridz'in 
mihmandarlığnıa bir albayla bir 
yarbay tayin etmiştir. Oteki 

mihmandarlar da cabası ... l\fih· 
mandarlar ve etrafa biriken 
halk hayret ve teessiirle o koca 
yantanrıya bakıyorlar. Bur
nundan canı çıknuya'l hu a.da
mın ajzından bir söz çıkma,ını 
bekliyorlar. 

I yi bir berber nerede? 

M areşal çok tellşhdır. Pek 
mühim bir ip var o

lanlann sanakhiı, endişesi, ka· 
rarsnhlı içindedir. Bu vuiyet 
ve hal oradakileri oilsbtitiln me
nldandınyor. Nihayet mihman
dar, nazik Rumen albayı bir pat, 
çakarak soruyor: 
- Sayın Mareşatnı emirlerini 

İdama Mahkum 

Edilen Suçlu, 

İtiraflarda Bulundu 

Köy bizi bekliyormUJ. •• 
Bu terane, en az. O 

Anadolu kö~ lüsünün hırpani 
turu 'eyn yırtık çarığı kadar 
kidir. İdeal sahibi goninmiY' 

Rızenin İnccsırt köyünden Re
şit cğlu İl:vası öldürmekten suç
lu o1up, gıyaben idama ve ayrı
ca başka birini öldürmek sucun
dan da 14 sene hapse mahkum 
ola:ı Mustafa Enez adında birisi 
dün şehrimizde yakalanmıştır. 

.zenen dclikanhdan, tek köy 
ırörmemis ihth·nra kadar, bir 
~ .. .. l 
\•atanda lara rastlarsınız ki, k0 

lünün i tırabından, kö} Hinüll 
tiyacından, köyliinün dolmaz 
lesinden. ve tükenmez fazil 
den bahsederek fetva 'erirler: . 
"- K<iye gidelim... Kö)lii 1 

tikbaJimizdir... Refahın her 
dini köyde bulacağlz... KöY Aslen Rizenin Aytoros köyü 

halkından olan Mustafa. cinayet
leri istedikten sonra Rusvaya 
kaçtığını ve on sene orada kal
dıttını itiraf etmiştir. Katil. ha
disenin örtüldü,e-ü zanniyle İstan 
bu1a gelmiş. fakat kısa bir müd
det icinde zabıta tarafından ya
kalanmıştır 

Diğer bir katil suçlusu 
GE>çen gün Galata köprüsü 

üstünde ağır yaralı olarak bulu
naa ve kaldırıldığı hastanede ö
len Mahmut Severin katili de 
dun yakalanmıştır. Kamil İpek 
ismindeki suclu. hadiseyi inkar 
etmiş, fakat mevcut deliller kar 
şısında tevkif olunmuştur. 

Belediyede : 

Derhal Başlanacak 

İmar işleri 
Şehir Meclisinin evvelce kabul 

ettiği imar planlan Vekalet ta
rafından tasdik edilmiştir. Bele
diye. bu planların tatbikına he
men başlıyacak ve ilk olarak Kı
lıcali ve Valide camilerinin et
rafı istimlak edilerek, bu abide
ler meydana çıkarılacaktır. 'l1op
hane yolu da Karaköye doğru 
genişletilecektir. Yenikapıda bir 
halk meydanı açılacaktır. 

Belediye, İnkılap Müzesi ile 
Beyazıt hamamının etrafını aç
mıya karar vermi~tir. Beyazıt 
mevdanındaki Hacımahmutağa 
ceşİnesi de İnkılap Müzesi yanı
na alınacaktır. 

TRAMVAY DURAKLARI
Belcdiye temin ettiği serbest dö
vizle Amerikadan beheri 15 bin 
lirava 35 otobüs Retirtecektir. 
Amerikan firmaları tekliflerini 
yapmışlardır. Belediye bunlar
dan en muvafığmı seçecektir. 
Trnmvayların izdihamını önle
mek için teşekkül eden komis
von azalan, bugünden itibaren 
muhtelif sE>mtleri tramvayla ge
·wceklcr, ihtivari durakların han 
gllerinin kaldırılması lazım gel
diğini bizzat tesbit edeceklerdir. 
Ayr1ca mühim durak yerlerine 
de muhafazalı bekleme yerleri 
yapılması düşünülmfuitür. Tram
·vay idaresi, mecburi dur.ak yer
lerinde 50 ser kisilik umumi sı
ğınaklar inŞa ettirecektir. 

SİNEMALARDAN SIKA -
YET - Bazı sinemalar halk ma
tinelerinde normal şekilde ucuz 
bilet satmamıya başlamışlar ve 
bu da Belediyeye şikayet edil
mişti. Dün de yine sinemaların 
evvelce yaptıkları talebe tenzi
liıtını da kaldırdıkları bildiril
miştir. Belediye bu iki şikayeti 
de tetkike başlamıştır. 

bekliyorum. Arzularını yerine 
getirmek ön vazifemdir. 

Mareşal, madanıasile iki üç 
kelime konuştuktan sonra te
lişla ve yardımcı bulanlarııı se
vincile: 

- Aman, diyor, hu kasaba
nın en iyi kadın berberi nerede
dir? 

- Sayın Mareşalım! Ne bu
yurdunuz? Berber mi! .• 

- En iyi bir kadın berberi is
tiyorum. Çünkü yollarda ma
damın baş tuvaleti bozuldu. Hal 
buki kendisi saçların.ı pek me
raldıdı-r! 

Fakat, dedim ya Rumen al
bay çok nazik ve çok disiplin
lidir. Yumruğunu uzatıp, sesini 
gtlrleterek: 

- Sen ne diyorsun be adam! 
Bütün bir Leh nıilletiııin başın
da kan yelleri, alev yf'lleri, ö
lüm yelleri, ebedi esirlik yelleri 
esiyor! Senin tuvalet berberi a
rayan başın .... 

Kopsun! diyemiyor. 
Ve böyle sözler, böleler~ söy

lenemediği müddetçe de hayat 
bu biçimde ve bu acıda sürüp 
gidecektir. 

KISSADAN HISSE: 

Gafil milletler! Y:.kalarını, 
paçalarını türedi liderlere kap
tıran masum milletler! 
Bqmıza eli satırlı berberler 

çökmeden, başınıza R'eçenlerin 
baflanm bertaraf ediniz. 

* * Yer kalmadı. ikinci hikaye 
gelecek sayıya. 

Köy ... Köy ... ,, 
F;ıkat bütün bu hayırlı gibi g~ 

riinen sayıklayısların sonu, it 
mevzuda de\'amlı ve miiste 
bir uykudur. . 

Ve zavallı köylü) e göstereb• 
diğimiz en büyiik inal et, aras~ı 
uyandıkça bu u nnç 'erici ~ 
borusunu cılız bir solukla üf 
mekten ibarettir. it 

Köy bizi hekliyomıuş .•• 
Daha dün okuduğum bir 

kalenin hac;mdaki serlevha bııY 'I 
du. Ve göziirne zehirli bir kıyııt1 
gibi batan bu serlevhamn beni 
candan benimsediğim bir d 
talezelemesidir ki, kalemimi 1' 
ınevzua si.irükliiyor. Köy, arası 
ziyaretçi bekliyen bir mesire d 
ğildir.Köylünüo beklediği had' 
şehirlinin değil, şehrin kendi · 
gitmesidir. Biz ise, bu hakiki l 
fiilen kavramaktan maalesef fi 
nüz çok uzak bulunduğumuz i · 
dir ki. köylü ıehinde ikide bira 
kulaklara çarpan o beylik te a 
neler, kazanılmamış bir zafer i 
gülünç marşı gibi, insana acı t 
tebessüm ilham ediyor. ~ 

Köy bizi bekliyormuş... · 
Bu serlavha hana: ''Köfl u 

nı~ml<'kctin efendisidir! .. Cünıl 
sini hntırlahyor, ve diyorum 
köl lü memleketin sade efcnd' 
değil, ayni zamanda en efendi 
damı dır: 

Çünkü, o, bu bayat teranele 
o tarihi, o ezeli, o filozof, ,.e ~ 
,·akur tebessiimii ile dinlenı~ 
~ahrını, hala gösterchi1mektedi~i 
=============-=~~ 
l\f aarif te : i 

Yoksul Ortamektep~i 
Çocuklarına Y ardırll 
İlkokull&rda olduğu gibi, ort' 

tedrisat müesseselerinde de yo~· . 
sul çocuklara yardım cemiyetJefl 
kurulması Vekiılct tarafındll11 

Maarif Müdürlügune b ldirilnıi · . 
t\J. Mektepler, fakir olan, not' 1 

mal kalori alamıvan çocu~at1 .' 
tesbit edecek ve bunlara yı'ft' 
cek ve giyecek temini için hett' 

1 mektep kooperatifleri, hem dt , 
vardım teşkilatı vasıtasile fal.' 
ı iyete geçecektir. 

.!-AMARTİN İH~İFALİ ..,... lı 
Dun saat 17 de Universıtede 
Fransız şairlerinden LamartınııJ 
15~ inci doğum yılı mı.inasebet~ 
le Istanbulu Sevenler Cemiye ~ 
reisi Reşit Saffet Atabinen tarıı· . 
fından fransızca, <'debiyat fakul· 
tesi doçentlerinden Ahmet 
Hamdi Tanpınar tarafından dl ~ 
tiirkçe birer konferans verilınıŞ. . 
alfıka ile dinlenmis ve sair Jl 18 

Tiirk dostu oluşu takdir cdÜmiŞ 
tir. 

LORD DUNSANY - Şehri' e 
mizde bulunan tanınmış İngıuı 
aUmlerinden Lord Dunsany ve 
eşi. dün Beledıyc Konservatus· 
rında seçilmiş Türk musikisi ps! 
çalarım dinlemıslerdir. Sonrs 
Valı ile birlikte İnkılB.p Müzesı· 
ne giderek, Namık Kemal ser· 
gisini ,gezmislerdir Serginin tarı· 
zimi ve Namık Kemale gosterı· 
len haklı değer Vali ve Lord ta· 
rafmdan takdir edilmiştir. 

ihracat Lisanslar11ıı 

Vekalet Verecek 
Ankara, 23 (A.A.) - Ticare 

Vekaletinden teblig edilmiştir 
Halen bazı Mmtnka Ticaret nıtı 
dürlüklerile ihracat birlıkleri ta 
rafındfan verilmekte olan ihrB 
cat lisanslarının dn. 1 sonkantl 
1941 tarıhinden ıtibaren doğrLl 
dan doğruya Ticaret Vekaleti ta 
rafından verilmesi kararlaştırıl 
mıştır. Bu hususa dair hazırları 
mış talimatname neşredilmek il 
zeredir. Bu suretle yapılan de 
~işiklir lisans mercilerine mürı 
hasır bulunmaktadır. 

Parti Kongreleri 
Ankara, 23 (A.A.) - S;vıı~ 

Artvin, Çankırı, Kırşehir, zorı 
.{!uldak. Erzincan. Denizli vilayet 
C'ümhuriyet Halk Partisi KC111ıtrf 
teri toplanarak ruznamelerin 
bulunan meseleleri tetkik eyle 
rniştir Vilayet idare hevetlerini 
ıki yıllık çalısmalanna dair ve 
rilen izahatı dinlemişlerdir oe
legeler bazı temennilerde bulııP.. 
duktan onra, kongreye gideceı. 
murahhaslar secilmi >tir. 
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Lord Halifax'ın Va;Jingıon 
e tayiıı edilmesi günün en 
hAdisesidir. 

Almanya, harbi mümkün ol
dar suratle kendi lehine ne
. mek için büyük gayret 
or ve bu arada Fransayı 

ettiği dikkati çekiyor. 
SovyeUer Birllii tarafından 
aya yapılan protestonun. 

ldl!tlmanda Almanyaya mütevec
mAna tapdığına dair yilrü

tabmlııler dikkate şayandır. 

ugünün ~ mühim siyasi 
hidiaesi, Lord llalifax'm 

büyük clçiliiıne tayini 
etidir. Bütün ln~liz gue
ve rad.yolan, hu hadisenin 

••-ıı"yetini tebarüz ettirmek-. 
kaynaklara göre, Lord Ha· 

tayini bir ~ok bakım· 
, Amerikada bityük akis· 
pacaktır. Lord Halüax, 
1• Nazırlığmı bırakaıak 

"illet kabul eden ilk adam· 
unu bizzat Churchill dü· 

, Krala anetmi1 ve ef· 
6:fllbıınumiye tarafından umu· 

tasvip ka:ıanmışbr. 
~lihıx, Hindistan valiliğin· 

unduiu zaman Gandi ile 
lmuş, hatta Gandi ile be· 
dua etmiştir. Halifax'ın 
dindarhğı, Amerikayı 

un edecektir. 
· ax lııgilterede bftylik 

ilerin mümessili olmak 
e de, büyük sanayi mem· 
olan Amerikada büyük 
nü kabul görecektir. 

._ __ n,_ hükmetinin siyasetini 
iyi bilen Halifas, Reisi· 

Boosevelt ile yapacağı 
ereleri, hükumetinden ta· 
almaksızın idare edfobile· 
vvette bir şahsiyet oldu
bu müzakerelerin slirat· 

ç edilmeleri mümün ola· 

:lizler, harp başlamadan 
Sovyetlerle olan nıüzake· 
· idare etmeye Balifax 
ihiyettar bir zatı gönder· 
ydılar, belki buıün dün 

eri büsbütün başka 
· alırdı. 
r cihetten lngiliz gazete
lifax'm bir County Lor· 
· eski ananeleri ta'llamile 

C+i~aza eden eski bir lord ol· 
u ve bu bakımdan da A· 
da büyük bir itibu gö
yumaktadırlar. 

sene evvel ltalyaya karşı 
Ml~~lain'in cezri harekete 
hfS'l~eainden dolayı kabine· 

tifa eden Eden ·in Lord 
'm yerine Hariciye Na· 

ı Ingili.z •iyasetinde 
L...lıi~ti"ai"ilı';llk yapacak değildir. 

harpten evv~J Ingiltere· 
Cabamberlain 'in temsil 

ıulh ve yatışbmıa siyase
diieri Churchill'in telll"il 
harp ılyasctine taraftar o· 
vardı. Halbuki bu,ıüa in· 

liyasl phsiyetleri ve par· 
-..mda, Jngiliz kabinesin

lırKRim olan tek fikir, harbi 
lafere kadar devam eUjr • 
• Ancak, uzun zamandan· 
Utecaviz v~ mütearnza 

bildirmek taraftarı olan 
lnliliz kabinesine Ha· 

Nazın ufatile ıirmesi bu 
emet ılyasetinm siddetle 
edecejini ve bilhassa I· 
meselesinin bir an evvel 
inde ısrar edileceğini ifa 

ı...:,ı .... ~ıııı: itibarile chemmiyett 

bnanymm hArbi milmldin 
oldutu kadar süratle 

lehine netic~lendirmek i· 
7tik pyretler sarfettiği 
Un çarelere başvurduğu 

ktedir. Çünkü, Ameri· 
ı mikyasta lqiltere)'e 
bqladıktan ve ltııalya· 

uvaffaldyetsizlilderlnden 
l8DUUUll artık lngiltere i· 
tılım hissetmektedir. 
artık yıldanmhal'bi saf. 
çıkmıt, bir maddi v~ 

mukavemet httrbı, bir 
ve tahrip harbi haline 

. Bu harp bir sene daha 
takdirde, m'lddi ve ma· 

ukavemeli en evvel kın· 
b,...ulan en çabuk tü· 

oı.n memlekcl, AJ~ 

Gittikçe fazla bir çıkmaza giı
diğinı pek iyi anlayan llitleı, 
Amerika yardımı ıam tesirinı 
göstermeden enet lngiltereye 
kuvvetli bir 4arbe indirmek i· 
çin plilnlar kurm.ıkta, majl6p 
Fransaya karşı nıutaılı hilifUUıı 
sabır ve tahanuniil ııôstermekte, 
Mareşal Petain'i kauuımak için 
hertürlü çarelere bqvuruıakta, 
Vichy hükümeti üzerindeki taz. 
yikını gittikçe arttırmaktadır. 
Paristeki Fransız murabbası 
Brion dün Vichy'ye gelerek ye
ni Alınan taleplenni Pt:tain'e 
bildirmiştir. Paristeki AJmaa de 
legesi Abetz de, Frans!'lnm Al· 
manya ile sıkı bir işbirliği yap· 
ması icap ettiğini kati hır lisan· 
la söylem.iştir. 

Fuat Hitler'in Fransayı bir 
taraftan tazyik ederken, hu 
tazyik siyasetinin muvaffak ol· 
madığını görerek, cazip vaitJer
le kandırma siyasetino de teves
sül ettiği anlaşılıyor. 

Filhakika, Ingiliz kaynakla
rından gelen haberlere göre Bit
ler Fransaya, lspaoyayn veril
mesi zaruri olan Fasın şimal kıs 
mmdan bqka bütün müstcmle· 
kelerini bırakacağını vadetmelı
te, buna mukabil Fransanın fn
giltereye karşı Alm1tnya ile iş
birliği yapmasını istemektedir • 

H atta Bitler 'i-ı Mnrepl 
Petain'in koyu bir ka· 

tolik olmasından istifade ede
rek, Fransa ile berabe&· ispanya
yı, ltalyayı, İrlandayı, hatta Va· 
tikanı içine alacak olan büyük 
bir Latin • Katolik ıttihadı fik· 
rini ileri sürdüiü söylenmekte
dir. 

Görülüyor ki Bitlerin bugün 
en başlıca düşüncesi In,Vltereye 
büyük bir darbe vurmaktır. Bu· 
nun bugün tek yolu Fransanın 
askeri müzaheretini kazanmak, 
Fransanın donanmasını ve üıderi 
ni eline ıeçinnektir. Ve bunun 
anahtan ise Petain'in eliııde bu· 
lunuyor • 
Alınan tazyildenne boyun ei· 

miyen mareşahn, böyle garip bir 
Latin • Katolik ittihadı ile elde 
edilemiyeceği, Hitlerin her za. 
man çekindiif, endfte etı-tt ve 
tahakkukuna mlni olmaya çalıt· 
tığı böyle bir ittihadı ciddiye al· 
mıyacatı muhakkak gibidir.Böy 
le bir ittihatta, Almanyanm mi.at 
tefiki olan Japonyanm ye•ini ta· 
yin etmek cidden çok müşkül· 
dür. 

Fakat asıl mühim olan nokta, 
Fransanın Almanyaya karp vazi 
yetinde gittikçe ziyadeleşen bir 
sertlik görülmesidir. Suriyede 
bir teftiş seyahatine çıkan hava 
nazın Bergeret'nin rndyoda vet'· 
diği bir nutukta; J\fareşal Pe
tain'nin kime karşı olursa olıun 
askeri bir harekette bulunma
mıya azmettiğini, Fransanın ei· 
kiden elde etmiş oldujıı haklan 
müdafaaya karar vermiı oldu
ğunu kati bir lisanla söylemesi 
çok şayanı dikkattir. 

Sovyet Protestosu 
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Ankara 
Nasil 

Radyosu 
alışıyor? 

Türk Müziği 
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Fransanın Hezimeti 

Mütareke 
Şartları 

Çok Ağırdı 
General Weygand, bir bu('Uk saat 
Huntziger'le telefonla göruşmüş
tu. Mütareke şeraiti Fransız mu
rahh s heyeti relsine bıldirilmış
ti. Bu şartlar, çok sert, fakat 
hay yete mlınafı değildi. Metin 

Weyg nd'a kelime bekelıme im
li t:dılmııti. Yalnız, bir nokta 
var ki, nefes aldırıyor: Huntziger 
ıarta talıkı kabul ettirm11. Bu 
buyuk fel4kette Fransanın hay-

ı.iytoti olsun kurtarılıyor. 

Sizin sinirlenmenizin esbabı· 
nı pek giızel anlıyorum. 

Fakat bunun da bir hududu ol
malı.Daha benim bile bilmediğim 
şartlan size nasıl bildireyim? Öğ
renir öğrenmez derhal sizi de ha
berdar edeceğime emin olabilirsi
l!ız. 

Daha o dereceye ~linmemiş. 

fAN 

Askeri Vaziyet 

YUNANLILARIN 
YENi BiR 

MUVAFFAKIYETI 
Yunanlılar, İtalyanların geçen haf

ta cephonln Şimali Şarki ucunda yap
bltları mukabil taarruzları püskürte
rek Mokrı datlarındaki mevzilerini 
adamakıllı talc~ ettikten sonra, 
copherı ın Frqeri - Danglı datlarının 
öteıdndf'ki Skrapar rruntakaaından 

bqlıyarak Garbe dotru Kurvelet dal
lan içinden deniz sabWne kadar uza
nan Garp b6Jaeainde ileri hareketle
rine devam etmişler ve, son haberle
re göre, ,yukarıda zikredilen Qç dağlık 
mıntakanu: derinliklerıne epey nüfuz 
ettikten maada, sahildeki Hirna
merkezini de zaptetmislerdir. 

Sarandıı ile Avlonya aramnda sahil 
mıntakasını takiben 128 kilometre u
run1u~ndı. milkemmel bir şose yolu 
mevcuttur. Fakat Yunanlılar, Hiına
ra'ya inmek için bu yoldan istifade 
etmemi~ler; bilakis Saranda'nın tak
riben 20 kilometre Şimalindeki Borş 
koyil kavisinden Kuç merkezine doğ
ru saldırarak Kurvelet dağlık mınta-
kas•na glrmisler ve dal sırtlarından 
aşağıya inerek Pilurl köyü inişinden 
Himara'ya varmışlardır. Yunanlıla

rın burada da dağ yollarını tercih et
melerinin husus! bir sebebi vardır. 

Himara'nın bütün köyleri şose yolu-

Spor: 

Km Mektepleri 
Voleybol Maçları 

foplanuıar, l>avetler: 

Betlktaı Hılkevlnden: Evimizin re
sim ve lotograf serıis.I için kayıt 
mUddet! ııyın yırmi dokuzuna kadar 
uzatılmıştır. Amatör ve heveskArların 
E\iirr.ıze milrac:ıat ederek resım ft 

fotogratlarını getirmeleri. 
Dün Eminönü Halkevi salo- + 

nunda Kız Mektepleri arasındaki EmlnllnO Hılkevlnden: Perşembe 
voleybol maçlarına devam edil- günil ıaat (18) de Cağaloğfundaki sa
miştır İlk maç Kız Muallim ile londa Oniverııite Edebiyat Fakilltesi 
Cümhuriyet arasında oynanmış- profesörlerınden Milkrirnin Halil ta-

rafındar: (Türk Tarihi) mevzuunda 
tır. Çok heyecanlı J{eÇen güzel bir bir konferans verilecektir. Davetiye 
oyundan sonra Kız Muallim 4 - yoktur. 
15, 9 - 15, 15 - 12 olmak üzere üç -----------
settf' maçı kazanmıştır. Bir Doktorumuzun 
Takımlar, şu suretle teşekkül Teberru··u·· 

etmişti: • 
KIZ MUALLİM: Melahat lstanbuJ Beledıye•nn:n çok .kıy-

Hayriye, Nevzat, Meliha, Hayri metli Sıhhıye miıdürü doktor Os-
N · man Sait bir sandık derwıunda ye,. enman. 

adedi yüzü mütecaviz yeni cer-
CÜMHURİYET: Nihal. Bidar rahi aletlerim doğumevimıze ht

Hayrünisa, Samahat, Belkıs. Ka· diye etmiştir. 
niye. Resmi sahada her vakit evi· 

İkinci oyun Işık ile Boğaziçi mizle al8.kadar ve pek çok kıy
arasnıda olmuş ve daha kuvvetli metli müzaheret ve y:udımlnrına 
olan Bobziçi iki sette maçı 15-5 ilave olarak yapmış olduğu bu 
ve 15 - 3 kazanmıştır. maddi fedakarlıktan pek mınnct-

Takunlar şu suretle kurulmuş. tar kalan müessesemız gazeteniz 
tu: vasıtasile alenen teşekkürünü ar-
IŞIK: Nurcan, Hilkat, Zekiye zetmeyi bir farize bilir. 

1\Jesime. Zizi, Sabiha. Zeynep Kamil Doğumevi 
BOOAZfCt: Nilüfer, Handan, Baştabibi Eyüp 

Solmaz, Rebia, Handan. Lamia. 

ŞARK 

8,00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Milzik (Pl.) 
8,45 Yemek lls-

tesi 

• l 2 30 Prograrr 
1 2.33 Şarkılar 

t 2.50 Haberle 
1 3.05 Şarkşlar 
1 3.20 Müzik (Pl.) 

• 
1 8 00 ProeTam 
1 8,0? Cazband 23.25 

Bu Haftaki Zengin Pr 
görunuz. 

1 

OKYANO 
BEKÇi LE 
Dehşetli Butun gece murahhaslardan bir 

haber ve Hitlerden Mareşalin ta
lebine karşı bir cevap alınmadan 
,,eeti. Bu esnada Almanlar Ce
nubu Garbiye do~ hissedilecek 
surette ilerliyemiyorlardı. 

Fransanın eski nanrlanndan Jean Zany Solda Clermont _ nun güzergAhındadır. Yolun Avlonya 
Ferrand'ta Adliye Sarayı merdive~lerinden' inerken.. körfez.ine do~ru inen Şimal ucunda 

uzunluğundaki ıose yolunun, Avlonya 
cl.hetir.den ancak 30 uncu kilometre
sindeki Vajza - Vodlça kısmına yak
laşmak iınkAnını bulacaklardır. Bu 

SİNEMASININ 
(Eaki' EKLER) 

2 

Kızd Rakk 
1 

mevcut Logara geçidi, bu son şehrin V ARLIGINDAN YENİ 
BİR SAHİFE Türkçe sözlü ve Sazlı 

Saat 21 i 20 geçe.. Gün akır, 
uzun ve yavaş geçiyor. Sir Ro
nald Campell'in sabahın yedisin
denberi sabırsızlkla öğrenmek is.. 
tediği mütareke ~aritini herkes 
halecanla bekliyor. 

Huntzi~r şarta talikini kabul Fakat fedakarlık etmek istemi- kuvvetli bir müdafaa mevzii sayıla
ettirmiş. Bu büyük felikette yen her inatçı gibi İtalyan şart- bilir Bim:enaleyh yol istikametini ta
Fransanın haysiyeti olsun kurta- !arının kabul edilemiyece~ ve kiben Lopra geçidinin önüne ıelmek
rılıyor. bunun herşeyi inkıtaa uğrataca- en ıae. Yunanlılar Kurleveo dalJarı-

ukdirde Tepedelen - Klisura hattın
daki asısrl 2 fırkalık İtalyan kuv
vetlerinin Avlonya merkeziyle muva
saLtlau kesilmiş olacak ve bunlar, 

vutiylt'! ~ilmezlerse, ya esir edilmek ~--••••••••••" Ayrıca illve olarak: " 
zahatlı Yakın Şark Jurnııll 

İngiliz Sefiri Gidiyor: 

Ahali sokaklan dolduruyor. 
Kahveler tıklım tıklım. Halbuki Sabahın saat biri. Nazırlar 
bu havanın daha ağır ve kibar ol- mütareke şeraitini müza-
ması temenni ediliyor. Saat 14 te kere etmek üzere toplan1yorlar. 
hükumet erkanının kalbleri ilk Saat üçe kadar bütün sartlan bi
ıstırabı duydu. Almanların Bet- rer birer münakaşa ediyorlar. 
bondes'te yani 22 sene evvel Ma- Lebrun şartlann kabulüne mu_ 
reşaJ Foch'un Alman murahhas- anz ve inadında Musır. Nazırlar 
larmı kabul eyledili mukaddes ikiye ayrılıyorlar. Fakat haysiyet 
meydancıkta mütareke şeraitini meselesi kurtulduktan sonra red
bildirecekleri söylendi. l\;takıis detmek için hangi vasıta.ya müra
bir talih eseri olarak bu meydan- caat etmeli? 
cık bugün bizim teşebbüsatımıza Derhal karar vermek pek ace-
sahne oluyor. le olacak. Kati cevabın sabahın 

Saat 15 te Mare.şal Petain Cüm saat dokuzuna kadar verilmesi 
hurreisinin nezdine gitti. Mare. lazım. İstiyen uykusuz geçeceği 
sal sükunetle kimsenin bir yere tabii olan bütün bir gece düşün
Ritmiyeceğini söyledi. Hitlerin sün. 
cevabı bekleniyordu: Ve bu ce- Nazırlar Meclisi saat sekizde 
vahın mahiyeti ne olursa olsun toplanacak ve kati kararını vere-
verilen karar değişmiyecekti. cek. 

SGt 21 i 20 ~ece Nazırlar Mec- Nazırlar çatkın suratla ictima 
lisi toplandı. Bütün ka:bleri sıkan odasından çıkıyorlar. Koridorda 
heyecanın son safhalarına yalcla- Sir Ronald Campbell Hariciye 
$ılıyor. Mütareke şartları kabul Nazınnı bekliyordu. Bu sefer hi
edilecek mi? disatın biz:ıat kendi vücudüne ih-

Yalnız Mareşal sakin. Ölreni- tiyaç l(ÖSterdiğini anlamıştı. 
lecek inı değil, harekete gecile- - Biz müttefik bulunuyoruz. 
cek zamanı düşünüyor. Herhalde Bütün vereceğiniz kararlara bi-
~rdeaux'yu terketmiyecek. zim de iştirakimiz lizımdır. 

Heyecandan, yorgunluktan ve 
Şerait Ağırdı: kederden bitkin bir halde olan 

- Baudouin acı bir telmihle şu ce-

sansöliye Hitler talep edilen vabı veriyor: 
eeye muvafakat cevabı ve. - Eğer İngiltere hükumeti 

riyor: Şehir cebir görmivecek. mütareke şeraitinin tetkiki için 
Bu esnada General Wey~and konulan kısa müddetin temdidini 

~liyor. Bir buçuk saat Huntzi~ Almanlardan talep ederse bence 
le telefonla "örüşmüş. Fransız bir mahzur yoktur. Şimdilik size 
murahhas heyeti reisine mütare- uzun bir müzakere müddeti te-
ke şeraiti bildirilmiş. min edecek bir vaziyette değiliz. 

- Çok sert, fakat haysiyete Bu sözlerden sonra od asma çe-
münafi hiç bir ~Y yok. kiliyor. Uyumak için değil. Dü-
Metın Weygand'a kelime beke- $\inmek için. 

lime imla edilmiş. f 
Meclis toplantısı hitam bulu- Huntzigermzalıyabilir: 

yor. Mareşal Petain, Bouthillier, 
Baudouin Milli Müdafaa Nazırı
nın odasına gidiyorlar. Yazı ma. 
kinesi kısa tıkırdılarla bu müthiş 
metni tape ediyor. Evveli Mare
.sal okuyor, sonra nazırlara veri
yor. 

Yalnız bir nokta var ki nefes 
aldın yor: 

Saat 8-Meclis toplanıyor, ka 
rar verilecek saat çalınış 

demektir. Fakat teneffüs edilen 
havada bir değişiklik var. Uyku
suz ıeçen bu gece semeresini ve
riyor. İçtinap edilemiyecek vazi
yete karfl herkes boyun e~ecek ... 
Lebrun bile muhalefet etmiyor. 

- ŞE-rminin yerinde ben olsam sana darılırdtm. 
Mithat sevgı ve: acı dolu nazarlannı genç kıza 

tçevirerck cevap verdi: 
- İşlenr. selameti namına başka türlü hareket 

edemezdim amc&. Şermin de bunu takdir eder sa· 
nınm. 

Şermin hafifçe gülümsedi. 

lını söylüyor. na ıtrrelt bu mıntakayı Bimara böl-
Mütareke kabul edildi ve (Ret- psinden ayıran Cika dallanm arka

hondes) e hadise bazı mülihazat dan sarmak ve bu aureUe pçidin mü
Jeffedilerek bildirildi Nazırlar dafaa roHlntı ortadan lcaklırmak ma~
Meclisi yeis ve hüzün içinde Al- sadmı istihdaf etmektedirler. Bu ba
manyanın cevabını bekliyor. reket tarzının doturacatı neticeler, 

Ölleyin bu cevabın ancak saat yalnız Himara köylerinin tamamen 

veyahut Viyosa nehrinin Şimali Şar
ktsindeki Malakastra dağlarına atıl

mak tehhkesine maruz kalacaklardır 
f'..örülüyor ki Kurveles dağlan içind~ 
ınkışaf halinde bulunan Yunan iler
lemesinden pek mühim neticeler bek
lenebfür. 

•••••••••••••••••-••••••••-•••••••••••••-•• kın Şarkta İngiliz - J i TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 1 İtalyan - Yunan harbine 
i Aksa: ~a~t !0·~0 da ı• son sinema haberleri. 
• Enteresan hAdisat i KOMEDi l<ISMINDA ..._

1 
________ f>;Cij 

: Ba akıuım o,,,." vokttır I .._ ············-·· .. ·····-·········-···----· 
on dört buçukta öb'enileceıi ha- ~=em~:i~ 
ber alınıyor. Nazırlar öğle yeme- talyan kuvvetlerini Vf7osa nebrtn1n 
~e çıkıyorlar. 

Şayam dikJı:atlr ki, Yunanlılar Hi-

mara sahil bölgesine karıı tatbik et- Bu Akcam SUMER Sinemasınd 
tikleri aynı strateji usulünü, Klisura ,.. ~ 
geçıdine karşı da tatbik etmektedirler. ı 
Haı·itaya bir göz atarsanız, buradaki 
Yunaı. kuvvetlerinin Kllsura'yı yan
da bırakarak', bu mevkiin Garbindeki 
Dlşniçcı - Skrapar mıntakaları içinde 
bir hayU ilerlemiıı olduklarını göre

Saat 13 buçuk-Herkes hemen Şlmallr.• dotru rtcate icbar edecektir. 
yemelini bitiriyor ve tekrar Mec. Çünkü Kurvelel datlık mıntakas•nda 

Gumıar - ltuç hattına varDUf bulu-
lis odasında toplanıyorlar. Alman nan Yunan kuvvetleri, buradaki dal 
cevabı tam takarrür eden saatte patikalarından Şimal istikametine 
~liyor. Meclis kabul ediyor. do-~.ı yüril.,erek' Tepe4elen ile Av-

Bütün bu vukuat sakit bir ha- lonya arumda takriben 87 kilometre ceksiniz. 
va içinde cereyan ediyor. Herkes 
metin görünmek istiyor. Fakat 
bu zevahir altında yüreklerden 
kan gidiyor! .. 

~ .................................. ~ 
Saat 17yi çeyrek geçiyor-Saat 

16 de Meclis dağılıyor. Weygand, 
Huntziger'e telefon ediyor: 

- Mütarekeyi .imzalamıya me
zunsunuz! 

17 yi çeyrek geçe nazırlar ye
niden toplanıyorlar. Bu sefer Leb 
rur. yok. Huntziger Almanlann 
mütarekeye merbut bir prtokol 
ımzasına muvafakat etmedikleri
ni, yalnız General ~eitel'in verdi
ği askerce söze itimatla iktifa e
dilmt?si lizım geldiğini söylüyor. 

Bir haydut, bir hafiye, iki nipnlı ... Bir çocuk ve ıekia yol arkada'L" 
Ölüm üstlerinde dol.apyor .. 

KİM 
ÖLECEK •••• 
KİM 

D.. k ' onece .... 
Y ediıi ölecek... Beti dönecek.,. 

Naaıll Niçini' Senenin en beyecanlı 
ve meraklı filmi 

Yarın matinelerden itibarer 

ALKAZAR 
'•-- ıinemtı8ının ,eni programı olacaktır. --•*P 

Bu da kabul olunuyor. Yorucu 
,gün hıtama ermiştir. İmza edilen 

1 
mütareke, İtalya mütarekesinin 
imzasını müteakıp meriyete f(e
çecektir. Huntziger ile arkadaşla
rı daha ~Helerini doldurmadılar. 
Çilenin daha kötüsü var: 

Bu fedakarlık kafilesi Rethon
des'den de Romaya gidiyorlar! 

,Pek Yakmda SARA y Sinemasında, , 

İşçiler Hakkında 
Yeni Hükümler 

A n k r a d a n verilen bir 
habere gore, 1 k t ı s a t Ve
kileti iş kanununun hükümleri-, 
ne göre inşaat, toprak altı işleri, 
a~ır ve tehlikeli işlere ait yeni 

Diln:ranm ve sinemanm 9 uncu harfkasr. 
Bütün tesadüflerin ve bütün mucizelerin filmi 

BiLLOR KÖŞK 
Tamamen renkli "SAADET GETİREN., Film. Bat Rollerde: 

JUDY GARLAND - FRANK MORGAN 
nimmııamelerle kadın işçilere . . 
taalluk eden gebelik ve emzik- Hepai de CÜCELERDEN mütetelı:kil bır ıehnn 900 den fazla 
lilik halleri hakkında yeni pro- AKTÖRU. Muazzam bir FBERL lfasikili bir R~ ... Bütün harikalar,,, 
jeler hazırlamaktadır. • , _____________ •----••ıJ 

1 

i 

Gençlik Kraliçesi... Güaellik mibudesi.,, Sarkı Prensesi,,. 

DEANNA DURBIN'in 

L K A ş 
Lüks ve ihtişam, şarla ve Musiki filminin 

İlk lraesi ıerefine 

K 

Senenin Üçüncü Gala Suaresi 
Ba aktam için :verteriniai evvelden aldrrmrz: Tet: 42851 

tıheten: "Ti!rlrçe İnhath YAKIN SARK JURNALi,,. 
Yakın Şarkta lnciliz - İtalyan ve İtalyan - Yunan harbine 

'-•••••son sinema haberleri. Enteresan Hidiut ...... ~ 

Y ann matinelerden itibaren --llllP~ 
lıtanbul'un 2 büyük sinemasında birden 

~eipA'dK j ~~~bAn 
lnsiltere Kral ve Kraliçesinin yüksek himayelerinde: 

BUC.KİNGHAM, SANDRİNGHAM Saraylarile lncilterenin ailei 
köşklerinde çevrilen 

ZAFER SEN ELE 
Emsalsiz ve tbtitamlı maziyi canlandıracak tamamen renkli Sil 

minin ilk iraeıli terefine BUYUK GALA 
BQf Rollerde: Arına Neagle -

İlave olarak. 

TURAN'da ·ı 
KANLI TUZAK 1 

Charles Stavette 
• 

AZAK 
CANiLER K 

Conrad 

bu ıhtimrJ ktmdısınc o kadar uzak 3ôriınüyordu ki 
kalbım ıu1"ın, nf'.Jesıni kesen bu dü11"Ullcelcn alarak 
sil!tiniy<'r, ke'kii kendisine: 

- ~i~di drJıa vakti değil, zamanı geliııce bunu 
diışiır. üriim. 

-Tabü ... Hattı. bu kadar mühim ~ştP.rin nrasm
dtıı bu •"sam ge!ebıldiğin için sana çok t~~t:kkur 
eaerım l\'Tithat. 

1'aıtJeden: Muanes Tahsin Berkand TEFRiKA No. 1 

fiındüğu zaman dalma "bir gün gelecek ... ,, dC'r ve 
o gunü m\İDlkün olduğU kadar uzakla~tırmııx ıç;n 
~bal.ardı. 

Diyourdu. Ancak, otuz beş yaşına gelmiş olan 
Miıhatm aru& a:ıha fazla beklemey" tahnmmülü 
kalnıadığını c!a 5ozlerindekı $abusız ateştc'l a&Jla
mı y..ır değildi. 

Bütün bur~ları gördüfi ve bildiği halde, Pl •tna
tır. s.>rduğU sru.l onu birdenbire niçın şaşırtmışu? 
Nıı;:n ona bt.men cevap verecek yerde: 

- Başka türlü yapmama imkan var mıydı Şer· 
D\ !t! 

Ckrç ı damın yüzündeki derin ~11yi şe~atle 
Ryrederı Ahmet .Muhtar Bey söze karl.jtı: 

- Mademkı gitmek icap ediyor, gid~rsin Mit
h.ıt .. Şnndıl~ bu akşamki eğlenceden azaıui dere
c:.rle i1ttıfode etmeye çalış oğlum. Şermin davetlıler 
huc1.un etmedfn evvel sana salonlarm ıezymaıını 
go~tet'mek için mutlaka sabırsızlanıyJrdur. ller ta
rafı '.trndı elile duzeltti, süsledi, yerle<Jtırdi ve dog
ru uru i!ıte,..sen pekte fena yapmadı. a'lırım. 

Sözlc.ı•ınm so:ıur.da kızına göz ucile bl\kıyorı::u. 
Şermın guıerek şıkayet etti: 

- Aşk oh.un baba, bugüne kadat" her tarabn 
fevkalade muvaffakıyetle süslendiğini söylediğin 
h Je şundı sadece "pek fena olmadı,, cuyorsun. 

Mittıat.ı bskarak sözünü bitirdi: 
- 6ı.t&:Dl bu gıbi ehemmiyetsiz ıJerJe !Defgul 

u cı muş gibı. bunlara ehemmıyet venıUy'lr
uş gıi:-. goruıımeK istiyor ama balo h:ız•rlıkıanna 

b zzat I'e7&reı ett1 ve benım yanımda!l bir sawye 
bil ı-yrıl:nak u.temedl. 

Mulııar Bey gülümsedi. Onun nazarında Şermin 
du. ·yanın ecı guzel, en sevimli, en litif ve t>n &kıl· 
Jı k;zıydı vC' onun yanılmasına im~an olam:.7.d•. Hu 

,, .. .., .. - -··rte cııu cldicesıne şımartmış ve k ZIJlln bunu 
IİQÜ6t:unal etmedıgını minnet ve şükr.u".la gonnuı-

tü. Muhtar Bey ancak ellisine yakla~tığı zaman 
cıJden seveb:leceği bir kacıına raslamış ve onunla 
hemf"l'l evl~nın~t:. Fakat maalesef saad~ti uzun sur 
memiş, Şermin henüz beş yaşına varmadan anne1tı 
<ilmüştü. O giuıderı sonra da Muhtar B~y. kalbir.in 
a-.:•sım dişa:Jya göstermeden ömrün11 'aunın saa
detıne 'a.ldetnıışti. Ama artık işlerıle cskısi gibi 
meşgW olamıyor, dünyaya ve dünyadakilere pek 
fazlıt 4tliıka g05LP?emiyordu. Bu sebepten ışlerini de 
hemeu kamılen Mithata devretmişti ,.e seneler 
g~tıkçe tam.ımılc kendi yalnızlıgına gômülüyor
ctu. 

- Mithata salonları göster de o kendisi t:tlcdir 
et.:n."1 )avrum. 

Babasının !>'l son sözleri üzerine Şermin kapıya 
dt..kıU yUrüdi.ı. Fakat ...a;iyeti her ı..ruye artıyor, 
sujuklaınlılığını muhafaza edememekten korku
yordu. 

Mith:.tla EVlcnmesi senelerdenbert mukarrerdi 
ve herkes buraun içtinabı gayrikabil bir f"Y oldu
ğuna inı:ın!Dlf 1tıbi görünüyordu. lnlnız bdivaç 
t:ırihi ile "Jazı teferruat hakkında anU§mak lamn 
geliyor gibıydı. Şermin babasının bunu çok ıstedi
ğinı bıliy.;,r, bu sebepten böyle bir fikre kendisini 
8lıstmruıya cı.hşıyordu. Maamafih, bu proje ~ 
yul--.arl tı.karru .. etmiş olduğu halde Serminin na
zartnda berıüz k•tiyet kesbetmemişti. O, bunc. dü-

Şermm Mithati bütün ömrünce tanımıştı. Baba
sımn ukrabasındar. olan bu genç, çocuk yaşıJ'lda 
iken cksiız :t-almış ve Muhtar Beyin himayesi al
tmda büyümüş, onun evim kendi evi addetnnşti. 
Şennin kr.ndisirıi anladığı zaman onu yanında bir 
ağabey gıbi görmeye alışmış ve bunu ço."t tal>il bı.11-
muştu. O ıu,dar ki bir kaç hafta evvel !vlith&t k.en
d;sine: 

- Ne zama:ı evleneceğiz Şermin' diye'.? sordıtitJ 
~mau hayret etnıekt~ kendini alamamı,tı. 

F.tllıakika Mıthatı seviyordu ama bu sevrııde ek
sik <·la.ı bir şey vardı. Onu hebasına kal'ŞI olan say
gı Vt! muhllbbeti, kendisine karşı gösterdiği derin 
a~bey şetketı içiı:ı seviyordu ve onu her amıan 
)'3llDlda aormt"Y' çok tabii buluyordu. fakat bU 
yakn,lığın büsbütün samimi bir ,ekle ~·ni 
bugüne adar dÜf\llUllek bile istemernifti Babuı
n•n onu Mitha~la evlendirmek istedığini ve bu 
maksatla bütün iılerin.i onun elleri ar.ımı:ı te\·dı 
etti~mı anlı.dığı halde bunu anlamıyor gibi görün
m'·:V• ve Mithatın imalı sözlerinde, ateşlı bıakışla· 
rn ht gızJer fl'l manayı anlamamayı tercih ediyordu. 

Bazan, buyuk biı hüsnüniyetle onu kocası gibi 
tasavvur etmeye kendisini icbar ediyordu. Fakat 

- Sene! devriyem akşamı konuşuruz ... demiştı . 
Sonu.dRll bunu kendi kendisine şöyle ıe.fsır et

meye çaJışmıştı: 

- Mithann suaıi beni şaşırttı; çunıc:iı her tı'!ka
dar bugıirede!l seızlü gibi edisek de onunla aramız
da ret.mi bır bağ olmadığı için bana doğrudan doğ
ruya ne zarr1&tı evleneceğimizi soracak y~rde haya
tımı cnunkine beğlamaya razı olup olmadığımı 

so:tmast ıcap ederdi Neticeten bu ızdivaç, bahamm 
bır taqvvurundan başka bır şey değild!r. Mithaun 
beni sevmesi len~ ömrümü ebediyen oaa ver
mekliğ;m<! bir sebep teşkil edemez. 

f.vet, Mithatl!'a sözleri Şenninin ho~una gitme
miş, onu a.-;abilt-Ştirmişti. Belki de bu asabiyetıne 
ı~p bı.raz. da c gür.. geçİl'Inif oldUğU otomobll ka
raSı ıdı A.'"'adan biı kaç saat geçtiği halde bbl.i o 
mavi otomobili VC' arabanın genç ve yakış' kl sahJ· 
binı hPtırlamaktan kendini alamıyordu Kl)pan 
r-rdımlığmm tanelerini yerden toplayarı ,., adamın 
halinde çok w:ip, başka insanlara ben7.emiyen es
ra-rer.giı bir bnl vardı ve onun bu hali h:&yelperest 
Şemıın;n uzerinde büyük bir tesir y3p~. 

{Arkası var) 

Soldan saga: l - Oauı 
2 - Masum - çalınır. 3 
naklık - baba kardeşı. 4 
S -t Bir mevsun. 6 -
bır semt. 7 - Hamız -
8 - Kışın yağar - akan 
Bir devlet - taş. 

Yukardan aşağı: 1 -
kek ısını - bir ıçkı. 2 -
AJmanyanm garbındadır 
mabed - hır içki. 4 - O 
ğil 5 - Atın ayağınrıa 
6 - Sonbahar 7 - Salffll~ 
paydos - uzuntu, merak 
hayvan - içkı. 9- Saha -

Evvelki bulmaca - 8'>1 
1 - Saat - koh. 2 -
3-Ara-un.4-M 

5 - Af. 6 - Düz -
Arap - Ali. 8 - Mute 
Kil - kik. 
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hll'in Nutku ı Lord Hallfax 1 Hava Muharebelerl j H •• k A t V ·ı Milet MecR•de M~ H 
(Bap 1 lneideJ t'Bmla 1 bacl••> <Batı 1 laei••> u ume e erı en <Batı 1 iaclde) (e.p 1 hadde) 

izle beraber yaşıyordu. Lord Halifax, yeni senenin ilk Venecilk'e giden bir demiryolu fi- aı ikinci müzakerelerini yaparak müfrezelerimUin '8al'l!lllU d 
brp dostluJdamnız JC(lnleriDde Vqingtondaki yeni zemde bulunan bir köprunün.,. s A h• ti D h kabul eylemiftir. etmektedır. 

iyi anlapyorduk, birbiri· vazifesini ifaya başhyacakbr. E- lmıındadır. Tayyarelerimb sut e a ıye er a a 2~kianyela~yma8!!!ı 0~dakiun· Lon~~23itt(ÜA.A.1'fUilld> -
karplıkh yardımlar yapı· den, vazife.ine bugün baflamış- 23,30 u büu geçe Venedlk9e var- -.-ı-& ---.-- -., ~.. "" .. 

Aramızda dostluk mev- tır. mışlar ve IOD ta7,_e de aece .,.. ç k G . 1 . 1. •lanan protokolun Türkiye ve yettar marfıllerde Bardia nın 
hOrmet mevcuttu. "Ball/arın OflnJl/fJCOğı namdan u aonra hedeften qn1- o enış etı ıyor ~ya tediye anlap!Mlll muci· kında ınıkutlDlun bekleıımeı!DI 
~~_L~tahrihalindp ı .. ın· ~- rol rolı mülıbıullr,, JDlltır~..__, o'-- ta-- m"•-.a. bınce açılmış bulunan klering l8zun geJdili bildırilmektedil'. U&rnı.nuım ~ ...- llk •W& 'Mil& .,,-- u-. bıeap1annda yapılac.k pefin ~ ra Italyanlar burada dattni 

a mahktim bulunuyoruz Londra, 23 (A.A.) - Vikont dit yanpılar çıbrmJf ve bOmba- f89ll ı 1ae1•eJ zıh ademi tabll,eden mtltevellit cliyelere ait anlapn.anm ve Tür· yeti haiz tahkimat yapm 
tayyarecileriniz Londra O· Halifax'ın İngilterenin Amerika lan t>lr petrol tufiy..... civa- nan WilJerfn mühim bir kmnı, tazminata da tatbik m•haJH kal· kiye - Romanya IU'tl8Uld~ 29 Son- Fazla miktarda topçu kuvv 
bombalannı atmıya ~b !diri sıfatiyle müteveffa Marki nnda tpttltk etmift.lr. Bunu ta- hüktimeıe bu kanunun tatbikım mıncatımn mubataya derci ktnun 1M8 ta teati edilmiı mek. bulunmaktadır. Şehri."l m 
tiler bizim ordulanmız de Lothian'ın yerine •etirilmeai kip eden tanaıeJer clbklar ve temin etmlye matuf ıe.kilitm tensip eclflmittir tup1arm .tascliklerlne ait kanun batlan her ild istikamette 12 Afrika İmparatorluıunuzu ile İngi~~ kabinesinde husule ıce- fabrika bina1an a.rine IOD ~ üvf--.t mabacli Je ı..-.a... n.aı..a- .a ~•- Jlythalarile Tfirkiye Yu-lav 
parça ediyorlar ve parça len de~ışildik, İn«Uterenin her ce •in" bombaı.nnı muvattakt- 3- Y ' mer.--. allW&EDMJt ~ • ·-- • lometre kadar bır mesafe,e 
edecekler. Şimdi. bu karan tarafında memnuniyetle kar"· ,etle atmıflardır .. , :'at m:i~~=: yav: .,,.,,,,,..,. r = ~ =ı:ı::=-:;n: 18~~ (A.A.) _ CePll• 
ayenin yalnız bidayetin- Janmaktacfır: Bqlıca pzet.eler 11,,.,,,,.,,.'a /ıieıanlar dijer Jmmı da halk ve MllU Mü.. "Mer'r 31 iDCi mckle WB. il- müddetle temdidine aıt anlaşma· donen b~ subayın ifadesine 
Bunun nerede blteceıtnt bu memnunıyeti izhar etmekte- dafu tb~larmın tktıza ettirdi vOwun birinci tıknlmda mali nuı, her Od bük6mt!'t c..smda re Bardia.._ mudafaa eden ı 

•;:.v11··-bı·11·r"' Sı'mdı·. cok da- dirler. "Times,, bu hususta şöyle Londra 23 (A.A.) - Hava Ne- • .. : _ _, -·--• ı ı le •- mec1.1n rek ıı. ___ , 1..ıı.. ham afy t ı.. .. kkmd-'-: mun ' ;ı• _, ".,- _ __. i t bUJW ••---ı..-..1 'dek. sn ~ .e INUiU muame e er ye ... nm~e ' A™IUI ıuu on sa ışı Uil ilAı -" kuvvetleri ... _ı.ddJ bır -·-kapıcm .. k rnecbun· yazıyor: cuıc'"m n e A·· ••.uu~m , ilk. ,,,_,... .. __ .__ ... __ rilecek di · betıe-ı-:- d ta :- ol sı tok 1 ~~-k Y ,,_. DU&"" 
~ı.uuı r- nal te.iatı İn«iliZ hava kuvvet. n L&IUÇ• ~&UIM.UW ve ·- rus u.11&11 e ya» unma zam pro o un ve uu - unan susuzlukla karplaşmaktadır 

e kalacaiız. Bütün bunlar . "Lord Halifax'.uı .Y•~onda ıter işleri görmek üzere hükmi maksadlyle hükQmete saıatııyet ticaret ve tediye anlaşmasuıın Bu ı...·vvetler karadan h-
vukua ~idi ve bunun sebe- ıyi karşılanacabna şuphe yoktur. \erine mensup bombardıman tay :;ah l ih erilmesi tesb' 1 fi t ve tudikl · al kan 18 halar •u ' ... 

fr
"· Churehill'in .kendi Hariciye Na- varelerinin dün geceki hedefleri· siyet er dasına müteveccih- v ıt o unan ya erme t un Y1 ı tan çevrilmiş bulunmaktadır 

.. ı· te kil etm'ştır tir. kar nisbetlerine cinsi, ııevt veya da bugun Meclisin bırincı muza- ,,ıı.-e ...... 1 .. _ denizden 1_ .. _. 
~..A.... nwsrd adana zınnı bu iş için feda etmesi ma· s ı · "Bu kanunım tatbikı sırasında vasıflara muhalif satışın veya •- kerelerini yapm1• oldu"'" madde- la•aııb:1-~~.L.aır· Halb··,:.UUIMi bu .,_... . . . " nidardır. Bu tayin İngiliz Başve- Diğer taraftan Rhin sahili kar ka • ._ ... ~uıuıcu 1&A 

yanlar, sıze hakikatı SOY· kilinin Amerika ile daha sıkı bir rıısında bulwwı Ludwlgshaven'· merkez teeki1'tmda ihdu oluna- tışa arzında me,mnulyett Air id • Jer arumda bull.Dlmalrtadır rafta da Ingiliz donanınul 
ğim: Bütün bunlar, bir a- işbirliti yapmak suretiyle harbi de ya~Jar ~anlmış ve tnfi cak kadrolann tatbik edilJDMine nunlar hükümlerine müsten en Sıhluıt Vekilinin aözleri ma müteyakkız bir halde b 
• bir tek adamın h.atas1dır. ve sulbü kazanaca~ndan emin laklar işitilmiştir. Rhin havza· nükftmetçe başlanmakla beraber mercilerince telbtt olunan fiyat.; B M Meclisi pne bu toplantı· maktadır 

mIDetinl, Amerika Bir- bulundulunu gösteren kati bir .unda di,ıler bazı hedefler de bom derh~ Bü~ük Millet Meclisine lar fevkinde bir malın atılması ~ ıÖzıütçülük hakkındaki ka· G,.,,;ianı"'nin raporu 
devletlerinden yardım Rör- delildir.,, bardıman edilmiştir. FlessinJ{Ue. ıtrzedilmesı derpiş olunmaktadır. veya ,.. arzmm da memnuL nuıı Jlytrasının birinci müzüere-

olan Britan İ to O Ca,_. lim laril Encümen maksadın daha sara- yeti mırraflk ~-Ayn- . ·'-·· Pl'IA-'-' C Londra, 23 (A.A.) - Reut ya mpara r· ''News Chronicle,, ln.ciliz _ unkerque ve ıaıs an e • -1- ...... _ ........ ...._ u ... ı. 11 J8P&A&U&1J ve .a. lllaıy~ um- Mare al G .. 1 karşı hayat memat mlica- Amerikan rabıtasının bayatı men •şgal atımda bulunan arazideki hatle ifadesi için bunu "Büyük ca, :t- w mmu,.., ~ ..,.._ il- hmiyett Merkez Hıfnmhha Bna- t r~ garp ço 
e bir te .. k_ adam atmıttır. faatJni tebarü·z ettirmek i"in hava meyclanlanna hücumlar ya- lfillet Meclisinin tetkik ve tas- fatmı haiz kimseJeıin fatunınz ütmü ve Hdzıwrbha mektebi t""- ki Jw-eütm ilJr. 1afbası 

n _ ... __ 1 " dild suretlle ikmali şeklinde tes mal •tm a1malaruwı menedfie.. "I' da,, !4U110hnı'ye verdi&ı 
amm buyuk .bir llQ&UI o - Churehill, \tundan daha iyi bir nılmıstır. bit eylemistir. " ceıs, taccarlar arasındaki alım ~·ait ~~un ed~~ınuı da da, lngiliz muvaffakıyetlenn 
~ lnklr etmıyeceğim. Şu- tedbir alamazdı,, diyor. Manclıhter bombalandı Jnzıbat ve Atunlada bir malın mevcut ene~ -..e usıı oa\llleu tönze kuvvetlenn ezıcı uat 
inklr etmfyece~ k~ bu "Daily Herald,, ta: "Yeni sefir Londra, 23 (A.A.) -ı Reuter: i eatllar bubmmadııt atıeı tarafından maddelıle IOll lki nefir ~le- june atfetmektedi:'. lnıtli& 
18 sene hudutsuz ikt!dar- Roosevelt'e yeni işbirliği planla- Dün lngiltereye yapılan hüücum- "Bqvekilin haiz olacab tnzı- beya ed~ üerine abcı tey. rl ~~ o~ üzere diler ~- atının kuvvetli oluşunu da 

onra. mP.Tnl~'ketinlzi inhidam nna ne zaman hız verilmesi lA- 1ar esnasında Drl Alman bombar- batt ceza verme salihiyetl ica· fiyetl mübeyyln bir vesika talep ~~birinci mtizaker!leri bı· halsa dört kıtadan toplanan 
un fec! kıyılaruıa getir- zım ıcelecdint söyliyebilecek ve dıman tayyaresi düürülmüftür. bmda mezkdr cezalan hafiflete- ettill takdirde bu vesikanın ve- tirilmifir. Bu bnwıun m6zake- zide efradm mevcudıyetinde 

. Yalnız bir tek adamdır seri kararlar alınabilecekir.,, mü· Dün gece, Manchester şehri,-tlk ':>~ek ve kaldırabilmek iktidan "llmell mecburi,.ett. ticari def· ~ esııasmda ileri aür(ilen bazı maktadır. Resmi Italyan ka 
talyan tacına ve Kral ail; taliımnı vürütüyor. uzun bombardmuma \11nmıfbr. verilmeei aurettıe daha etraflı bir terlerde bu madde !lükümleriniıt mutalaalar, ve enstUunun b.pr- Jarmdan alman haberlere 
umen katolik kililes1nin bu· ~ ~mnuni,,.t Manche.ter'e hüeunı, ıanetfn hat ~kle tfra~ Encümence kararlaş- , atbikını t.emtn için ~ dılı ve bqumakta bulunduğu Ingiliz taarruzu tam ıtaı 
~Pa=env::ik=: Vaşington, 23 (A.A.) _ tncn· masmdan bira sonra bqlarnıştır. tırılarak 1lzım gelen ilave yapıl- 'llecburi,etinln vaz'ı itiyada uy- itler Ozerinde hatipler tarafından Sidi-Barrani'den Marsa Ma 
hiçbir ,!vk duymadan !tal- terenin Amerika Büyük El(llı~ Al~ tayyareleri geni bir mın "llıştır. Fazla mesaide bulunacak. run eorülerek. bbnl edibnlltir ileri lilrülen takdirlere karplık dojru ilerlemek azere bam 
nıilletlnhı ralmen için Lord Hallfax'ın seçilmlf ol- taka uzerlnde yelpaze halinde •· lama taltifi için de llyibada mev Cezaların ""6ii 'larzlan olarak Sıhhat ve içtimai Muave- rmı ikmal ettikleri sırada 
R ~ n.ıe-: mumdan dolayı Amerika devlet çılmışlar ve mutad taktikleri mu- e\lt hükümler ihtiyaca uyJCUD j(Ö- net Vekll1 demiştir ki: pıhmfbr ltalyanlar ltallrada 
~ 0h':r v~ıan:':vanı- adamları derin bir memnuniyet cıbince, evveli yangın bombalan- riilerek, kabul edilmiştir. "Mer'i 59 uncu ımıddede itle. Refik s.,damın 938 leMSlncle nakliye bmyonlarmLl ıe 
da yer aldırmqtar !tal an ~riyolar. F.den'in t~ltere m atmaya başlamL'jlardır. Yan· "14 üncü madde ile hükllmete nilen ıuçun vahametine .ıöre tesis etmiş olduğu bu müessese beklemekte tmiıJer 
. trajedisi bunıdadı/ ve Hariciye Nsaretine tayini de "a· gmlar çıkmış, fakat daha a18rm- stok yapmak için lüzumlu mad- cezıürda tedriç wınm buluzı. sessiz ,sadesıı çalışmasına devam /tal, t · bUlf. *' delice hareketi yapan zetelerdP ve Amerika efkin umu d8;D evvel. ~amile 1;9terber edil delere el koymak alMıiyeti ve- maması tatbikatta, maddeden etmif ve bugun memleketin Hı- '!"' e 
d
e,,.,. bu ::1 mdıl". mfyesinde QOk iyi kal'$11anmıstır mtş olan ıtfaıy~ ~rvuleri, ~rhal rilmiş iken, liylbada aynca bun- maksut olan Jt&yeyi temin ede- tiyacma cevap verdikten bafka Italyada bır mahal, 23 

...- mua • M Filhakika Amerikada Eden, dik- faaliyete geçmiştır. Bomba ısabet 1ann 1&tışına ve tevziine de 18· medi~ iddiasi7le hük6meke tek koınşulannuza da yardım edecek A.) - Ordu umuml ıw-.~ ... 
u hareketi lıçin ileri ıürülen . in d ed binaların enk ltmda blr Wıiyet ~ ve bu da muva. lif olunan '84U ,erinde icsnıı. bir baJe gelmiştir. Orada çalqarı 199 ~uamarah tebliği: 

nedir" B bittabi tatörlere karşı taviz ııyaset e 8 en azı a fık ..;.:_~ı-.ıı..w;-. rek, L.-bul .-.1:1-~~-. •·---1... --. ar·lr...f ... ı--·- çok mutavazı ve Bm,.at hududu WWııtaJlmll• sası. · u. ' ima muhalefet etmiş ve bu husus miktar ldmtenin kalm•ı •l!ftMll'- ~-~ - ~"" AllÇtlA .1:111 ~ uaw. ... 
tA:ctbırler ve Habefistan hak ta bütün •ayretini l8rfetmiş bir dan korkulmaktadır. "18 inci llllıdcle,e, Zncilmende cümen. hülalmetin tRI baptaki l8lliz eaduız iflerin1 görmeye vaziyet değişmemiştir. OORBllJ.I 

kavgadır.,, devlet adamı olarak tanınmıetır Ticaret Vektıtntn g6lterdlli lil· ıpuvafık görülen mucip sebeple- devam etmektedir. bir ileri üuünün bavadaiı 
urch1l1, b~1 hld~erin ve öyle kalmaktadır. Amerikalı- ..,_-& Y'-.Llll zum ve IDdan Bilecik mebusu rine tlAveterı mazbataya müsade- uBu arkadaşlanmızm en bu)'ük bardnuııma ve mhb 981.at 
~ıma l(eÇmış ve 'Habeşistan lann fikri şudur ki, tarih Eden'ln Esld ı .....-WT .... Klzmı Gülekin tekllft üzerine bi- reye müteallik kısmın milaller- zevkleri iflerindeki muvaffaki- taarruza devam ec1ilmtfttr 

dan. vukua atelen herhan vaktiyle almış 01du~u vaziyeti liımum un fabrika de~enleri- le izahını faydalı müWıaza ad· yeUerile günden aüne tckem- torpil ta17aremiz bir lnlilb 
eey şımcli ~~ ~ t.amamiyle haklı çıkarmıştır. Cezmi Erl!ln Din ne hilk6metin el koya~e detmiştir: müllerinin hissedtşlcndir. Başka avın kruvazörüne tc>J'pll 

hayat memat mucadelesini Udöd '3' dair bir fıkra ilAve .~ilmif ve "Meseli bir biylden "Sunliyt hiç bir maddi emelleri yokt.ır. ettirerek batırmqtır. 
J[österemez .. , Demiştir. Baş Alman guetelerin4e Vefat Etti maııldenln cliıer hükümleri ay- sabunu istenip te, mütteriden Müelıe11enin istildilıyf"ti mesele- z::..1-h 
İtalyanın lnıütereye ne- .. nen mahefau olunmqtur fazla fiyat talep edilecek olursa lhıi istikbale terkediyoruz Hu tı 111"'5 

harp iUn ettiii me.elesi n.. Berlln, 23 (AA.) - D N B... • _,__•_ 
23 

_ & V\ &--'- Bolltı N ....... llltlllerl maht~ece hakkında milsadere tlzerlnde mQtedavil sermaye ve 
dmarak İn~terenin bida. Alman .-zeteleri, Eden Morrlson ~. '.a.nnı - .ruH••.7• karan '99rlJecek mal aln 6 saire ile beraber bftlltt b ltı <Batı 1 imkle 
İtal•a~ bitaraflılmdan ve Halifax'ın ~ni yazifelerine Mebusu Cezmi Erçin buJCiin ut "Mer'i 19 uncu madde ile iş • Y ız m '" . . eş a demiryollann elekbik 

un ~ldu,..·-u, ve İtalyan tayinlerinin İngiliz. zımam~~ 15 te mtlptell balundulu h..ta kalnammlla ~ 1- terinin talep ettW mikt.arda .,.. IOIU'8 ,.enı bır hamle yapa- ~lan hasara~ 11 
tlerine ~~ büyük bir mahafilinin harpçı temayül1:Wu hktaıı lmrtu1amJyarak vefat~ 11ptfle "SwılAyt,, sabunu olmayıp mev- cajrz. O vakit bunu huzurun117.a Jaralanmıftır . 

etle hareket ettiAfni, fakat cok daha a~k bir ~.a ~os~- mıştir Cezmi Erçin~· te tı,::· :d kol.. cut tekmtl "Sunllyt,, saban ne. getirmiş oluruz.,, ~ edileed 
1arıAJre1t1n fn«ilizlerin korktu- melcte oldulunu tebaruz ettır- tanbuİ4a dobPut. ' 111 yeden 11 müteal- vi olup, bu ~evcut ~ ~ •- Sallet Anlcanuı beyanatı 0 

hmnledildijtini anlatmıt ve mektedfrler. Almatı .-etefirille memfa w ali bu bunlara te.wı edilmiyecektır.,, lrerli IMk Jn••lfWı elbı.e at- Berne, 23 (A.A.) -
denaı.tir: S{öre. bu tayinlerden en milhilll- man tyl bilen 1Ufı.;e ve l '!Yine INldayda vW ihtikar- ;7iblıtliııft tWr- kaaun\lll Dirincl N~ tarafından Del!NliJ 
_ kı d-t'---·-' ..... _ mf Eden'in Hariciye Nazı,.lı~na ıktısat imlerine derin vukufu hatta • dııi &ilif: bu~ayın ~~ meY· maddesine müzeyy~l kanun !iyi- bit.te1bttlde, 22 DkklnUiı 
... ' .... aarıınuıau..... ... ... tirfl ldir uBe liner Börsen olan bir adamdı. Kendisi Maliye nm buı htikiimlerfrıtD de lca· m teşkil eden nevının mahke- hasmın müzakeresi emasında da Isviçre üzerinden uçan 

olabilirdiniz, ~in ııe. mes . · • r Müs•-·'·•-.ıı-- Ziraat Bankası bmda yine bu ~ tatbik e- mece arattırılması lizımdır. aerdedilen mutala•lar• cevap ve- Jer tarafından Isviçre b,ıtar~ 
er yolunda ilerlemek i- Zeituna" diyor ki. ~~"IU9&' dil · .• -...n- Bhı al h tatbik tt vahim surette flılAl 

şimdi ancak harekete geç- "Eden ile ln~Uz Hariciye N~- Umum 'MQdtir muavinliltne ta·JJMIWl l~WJC ~hakkın. 8!'1 .. f!J 8 a nev ren Milll Müdafaa Vekili Saffet nm 
Olan bu 

,.ı~n ıunrri o··nun·· de ıaretlne yflbek s. ıvuet~ stmdı· vin edilmit, bu vızifede iken me da llyjhadalti teklif müııasip Rö.. esası .ıozonunde tutularak, y~ Ankan, mevzuu müzakere olan ~ dola~ İngiliz 
'" •• _ _, k dar terdW fuliyetiD e- bus sec~ eonra ilk defa ye. ~. kanunun maksadı teabil eddmı• kanunun bir ıaruretiıı 1fa4esl ol- meti ner.dinde ciddi tefi 

aJdmıı? ~ oto::ı, devletlere br$ı niden ihdas eclilen Ticaret ve- "Evvelce de 30 uncu madde ile olaeaktır. duğuna ipret etmif ve c:lemiftir bulunulması için Lon 
t6n bunJ~n sonra, lizi hemen hemen patolo1ik denecek -:cmıııne ~tirilılıit, bir Jdddet mfihtm merkezlerdeki gayri men "66 ıncı maddeclekf suçlar nls- ki: viçre elçililfne talimat 1 

tstana hücum ettirdiler btr kin ve Alman ve İtalyan mil sonra hastahlma binaen bu va- ıtul kira bedellerinin arttınlma- beteD hafif oJduldarmdaa ve ha- '"l'emtn ederim ki bugün. mev- dili bildtrilmektedir. 
UllUlistanı istiliya kaldır- ıetlerinin hayati haklannın kati zifeden eelrllmfttl. maı istihdaf edildiıt halde, tat- pis -ve IÜl'JCÜD CUUJnı delil. ,.ı. cut milli fabrikalarımızı tam ma- Yaralanan e§baa1a yapda 

.. urette inkArı tetkil etmit olan Cezmi E~'in vefatı Ankat'a. bfbtta ~ y0~Ja ~wıa mu- DiZ para cezasını mtistelzim bu· nasile işgal etmiş bulunuyoruz. l8l'lar içil) tazınin"t ta talep 
için, diye soruyorum? Fa- bir adam .eelmia bulunuyor.,. da derin bir teessür uyandır balefet edilditi gorülmuştflr. Ta- luncluJdarından, muhakemenin Bu ifgalde de devam edeceğiz. ~=~ı;;:ı;;:ır:!ir.1=~ 

bu ıılçtnl sizler de 10rat.ilir- rnıştır. dil teklifi ile bu euiistimallere mevkufen devam edip etmemeli Bunmı haricinde zaruret hasıl o- funmak 
Çünku hiçbir zaman ıizin y •anlstan Harbi et eekmek iltenildiAi J{Örülmek- keyfiyetinin hlkimin takdirine luraa ona cevap ve:-m ·, olmak i- nunu çıkannaıuz milli 

alınmadı. İtalyan mille- -ı i Ni D • le Encümence muvafık bulun- bırakılmuı hakkındaki wn tek- çift b6yle bir mOlaade:rf httyo- rımızm yapmakta oldutu-
lıiçbir ıaman fikri ahnma- ( A..U. Var) en llaftl11 a alf muı ve icar mukavelelerincle ya· lifi dahi munfık tf!Öl'Ülmütttiir. ruz. Yoksa memleket dahilinde tan daimi surette istifac1e 

yan ordusunun hJQbir za- ecUlmı.tiJ'. Bunların arasında yer millf maımırz varken milli katilf· ve onları lfl;::C takcliDWI 
fikri alınmadı .. Hiç Jrume.. den mitralyöz ateşiyle dutürülen Bulgar Tavslyelerl yeni Alman Talebi Gilnde 500 Tayy•• ,.etimiz ftl'tlen, fabrikalanmız it- tercihan ya beraber. 

almmadı Bır adam, ,.ı- Uç İtalyan tayyaresi vardır, lerken tabiatile hariçten mal al- müsaadeden de ietı!sde 
bir tek adam, l~an asker- y.,,,,,. re.mı tebllll Sofya, 23 (A.A.) - ''Slcwo" tllllll t lnel•J {B8fı ı indde) mak işimize gelmez. Sonra mal6- 8ÇJDl.f oluyoruz." 

• ~ bilmı talı- Atin 23 (AA ) Ord B ve ''Mir., ıuetelerl. Balkan dev- liyerek demltt1r ki: "Mareşal etmektedir: mtl Aliniz ki tiugün vaziyP.tinılz izahatı mütealup kanunun •rini ftldl a, · · - u at- \etlerinin siyasi vaziyeti hakkın· Petain, her kime karşı olursa "Amele sendikalartnm icra ko- sizce de maltimdur. Günün bırıD· deleri okunarak birinci 
anhiJn ·~ukaddea mer- ~#= n!5Jıııe1:tıum:.: da yazdıktan makalelerde şu ne- :>lsun, askeri bir harekette bu- mitesi yeni ve tamam ile 111p... de milyonları miitecavlz bir or- resi bitirilmiftır B M. 

elinde tutan 1tra1iJetln ve lannd~ muvaffakıyetle nettcele- t.iceve vanyorlar ki, Balkan mem lunmamıya azmetmtştlr. Ancak, yonel bir p]tn bazırlamqtır. Bir dUJU ortaya çıkarabilmek içbı gelecek toolantmmı ~ 
~ı:ı:n : ~~ ye- nen mımatu hareketler olmuştur leketleri için mümkün olan yegl ~ın eskiden elde etmiş ol- çok noktafan atzU kalan bu p?An- herb.a1de ihtiyatlı ve tedbirli bu· nu yapacaktır. 

' • ın ır soz soy- Düşmandan bir miktar esir ~ ne Yol yeni Avrupa nizamında iuAu hakim da miidafaaya ka- da icap ec1m mekfnelerin J91'Je. 
icap ~;~ saaço: == Bunlarm arasında iki de yarbay faal ve verimli ifblrlili yapmak- rar vermie bulunuyor. Suriyeli. rine ,erJeftirilmesi için pçeet'Js yolunda .d n f!OCllk vardır. Dün hava dafi topçumuz tır. lerf ve Lübnanhlan temin ede- olan altı aydan 90DJ'a &flnde bet r.: gı e ~ ••• 

kahramanca harbetınit tarafından daha Hd İtalyan taJ· * rim ki. Maretal Petain, Avru"' yüz tanue ilmli derplf edilmek· 
fakat fimdi m11haklrak ki yare11 dÜfÜriilmüt olduğu tesbit So-.... 23 , & • , Hft X B sahamdaki kaJWl).arına raimen. ted!r.,, 

istekle yapmamaktl edilmiştir. •.J•• ~, - u. • " 1'nw bayralumı •llanmakta y eıtl ~ J...JJ.-J 
lta1yan ordu.unun. bir J Harbiye Nazın General Deska- oldutu ~bir to~ unutmıq ..,,_ .,... • 
kadar Italyanm baJatı tali/fili te'6llğl lOı1. me'1ıur Bulpr Generali To- ietildir Vaflnlton, 23 (A.A.) - Bahri 

bali ile JD8llUl olması )l:ap İtalpda bir mahal 23 CA.- ,eı ~in diktlen anıtın •eılıt me- ,., ··,:._, u- L-ı . .J ye Neareti ZM milyon dolar tu 
teclir.,, A.) _ Umumi taraııiihın 199 rasiminde söylediii nutukta. ~em,,."' vr.r ~ tannda clentvltı ~ ıemiaile y11r 
u __ 11_ 11 ,1 numaralı tebli~in Yunan c• '9ull(ar mmetinln sulh lstedlllnl, Lyon, 23 (A.A.) - "Temps dımcı gemiler siparıJ etmfttlr. 
• ~ ge ""*'ı beline alt kısmında deniliyor ki• falrat leabmda atJAa 8U'dımıya ozetai budDkü blıpab....- Bu siparifler anılllld.t ukeri 
urchm, ltaıya de lngntere Düşnan taamıztan mukabil iaima hUlr hulunduiunu -.... de ~ ki: liman1ann aizma deııizalt: pmi· 

i bu harbe mini olmak taarruzlanmızla tardedilmiştir. ~iyetle kaydetmlştlr. "Genit mbtemlete toprakla- l'erine brp atı. koJmaya malı· 
elinden geleni yaptıjını, ve Düşmana mahs6s derecede zayiat rmım oldulu gibi. muhafaza e- sua d6rt vapur da 9111'.ilr. 

yısta BaşvekilliAI deruhte verdirilmiş v~ otomatik silMılar R y d Jiyoruz. Memleketimizin ıcalibe BahriJe Nazın Knox, nıdyo ilt 
etmez, MUSIOliaiye sulh le- iitinam edllmi.ıir. Avcı tayyare omanyaya eni en ka111 ~ oldulu taahhiltleri donanma,_ gondeNJli Noel me 
bir mesaJ J(Öftderdtıini_ ~Y terinden mürekkep teşekkülleri· kat!yen ,erine ıetlrmiYe ~ mü- ajmda .. Amerikan donanmar 
ve bu mesaja Mu.oliıU- m1z Blenbeim tipinde dokuz tay.. Alman Krtaa+. Geldi tareke prt1aruu itina ile tatbike ananelerina teYfUwı önümüalek 

cevabını okumuştur. Muma- yareden mürekkep bir teşekküle tarar vermiş oldulunu blliJOl'UZ. sene,t keneli lstikbaltnm vaziff' 
eevabmda. ltalyanuı ulradı- tesadilf ederek üq d6'man tayya ~ 23 (A.A.) _ "Sıetaııi.. •.tat mfltareke bbe imparator. terine hasredecektir •• demlstir. 

an babletinq ve resi düSt1nnüstür. Gazetelerin verdili bir habere 'ulu " bu impuatorlulun mü- dutu haklwıdaki '8yialan mev 
anın Almanyaya kaqa aJclı- /11,,ulz rumi te6Ujl C{Öre, awı 17 inci ve 18 inci da- aafG1Dl ve mfidafaa vası~annı zwa bahseden "DaUy . BeraJd 

Otlere riayet edecelfni Kablre, 23 (A.A.)- Orta Şark leri Tamsıvar'a yeniden Alman ~ırakuufbr. Bunu eski mutteftk- (l(jyle diyor: 
irnıqtlr. ord 1 kararRihmın tebliAi: tallın ve terbiye kıtalan se.ke- !erlm1zıe ka111 ve keza Hindlçide "Almanya. l'rans\z limanlarllbı 

urchill şoyle devam etmie- "C- bt Am tlukta Te-.a- iılmiıtir. B1ı latalara kumanda vaptık. Bu uiDlli vaziyet. toprak ve d-'-llanna aöz dikmif&h' .. "u avu ~ :annuzuı tamamlıluu muhafaza ~3v ~ 
U«6n tozlanmıı bir halele ten'in civarında devriye uçuşları tmett.e ol:BD General Huber '!ylemek hUIUIUDCiakl kati inde- ve V~'Ji ~ bir istill ile teh 

bu cevap üzerinde ~ yapan aveı tayyarelerimiz, S. 79 Tanışıvar cıvanndald bütün AJ. filizi W..t eder " dit P.cliyor. J11tJeriJJ ~ini pltn 
llliltaılıa yiirütmiiyorum. Bu tipinde bir dü$maıı bmnbardı· mmı Jutalarmuı kumandınhluıa IANl'ln wızi,,.ıl lar hazırlamakta dunyanuı en 

kendi kendimnl pek .meı man tayyaresi teşekkillüne ıe... ayin edllmi•tir. vüksek mil1ı8buml teWdd etti 
p, r Sulh iltiyenin kim ol- diif ederek, bunlardan birisini im General AntonetcU tarafından LOndia, 23 (A.A.) - Daily Te- itine "1Pbe JOttw. Fakat Mare-
nu. harp tattJıentn ldm oldu- ha etmiştir. Ayni devriye filotil- 'lu sabah neşredilen bir karama- leVolph ~ ıcöre, Alman- sal Petün'• ~ teırdlrJerde 
herkea ıorebilir Bir adam lası cfib!r bir bombardıman te- 'De ile 4. Kinunuevvelde Roman- tar Leval'in vaZtYetinden hlU fula ileri ıttmı. d1l1ululm .anlı 
bir tek adam . bütün ~ 'Şe]ddllüne tesadilf ederek bun- va ile Almanya arasında Berin- :-nenınun delildirfer MaTe981 Pe- VllClllı -6ır 1'e1kt s pek mu dfı 

ve pyret senelerinden 'ardan fki tanarP rt;;..;;,......rcııar ie imza eclllen ttilaflann ta.it ~ .. tn'tn JfltJeıre ann bir telıraf fildir .• 
İtalyayı harp kulro11nın A"'-.. etraluula 'M ~ ı.n~;..;1-.. \.+~fr öndererek Lava1'den a'Vl'llması 
atmıya azmetmte bulunu. Atina. 23 (A.A.> - "Daily Te- '1ın aebeı>letfnt izah ettttt bilclf 

u. e"'1tpb.. ın Atina muhabirine btnce ve usulü daireeinde devam ribnektedlr. A1man1ar l"nnunm 
...a,e,I Wtlnleclen bara- cire Avkıa7& ,.r>bınu Yunan Jo. tmektedir. Yunanlı1•r kendile- dd kwnım tefrik eden Uttı IO 

TA ki bir pn taa~ kapamak tçin İtalyanlar tine en müsait şartlar altıncla ilkklnundan 10 sonkhuna b~ar •IUlk turette ıelecet ve o son bir ıayretle bu mevkii hum- iumıanı muharebeyi kabule le- kapayacak)arını.bildirmişlerdır. 
..,,_ umt. kendi maW- malı bir bnda ~ edi,.,.... bar etmekte ve bu suretle tefeb.. 

btr kere daha kendi eli- tar. Fakat Yunan ller1eylşt eriel- büsO. daima ellerinde bulundur- Londra, !3 (A.A.) - Hltlertn 
ce tesbit edilmiş olan plin muci· maktadır Franadan yeni taleplerde bulun-

,.,,,,.,., ,,..,. 
Sem, 23 (A.A.) - "D.N.B 

Mareşal Petain'in aeki& dıı 9\' 
veJ teşkil olunae.luu b~ 
1.Usarl meeU. .-e nihayetinden 
ene! kurulaeütır •. Muvakkat 
bir parlAmento rolü oynıyacak 

olan ba meclla, 1IO lzadan terek· ~---
kuı> edecektir. 
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MUAMELE 
Yergisine 

TAbl mDe ... Hlerln 1H1 den 
itibaren tutacakları 

SOmune 1 M A L A T 
1 Dll'TIRI 

İpUdal maddelerinin 
nev'i çok olan sınat 

m Ueseeaelerin 
"lihnune iMALAT 2 Dll'TIRI 

MUAMEL~ 
DIP'TIRI 

Ucret Qzerlnden mua
mele vergisine t4bl 11Dal 

milesaeselerin 

MUAMELE 
DIF'TIRI 

EM T 1 A 
iTHALAT ve iHRACAT 

DiFTERi 

Nim mamıll maddeleri i
mal ettiren müesseselerin 

Nümune EMTIA 
6 iTHALAT va iHRACAT 

Dll'TIRI 

mune SATIŞ 
1 DIF'TIRI 

Defterlerimizin 25 - 50 - 100 ve 
daha fazla aayfa1ılan mevcuttur. 

YukaMdakl defterlerin naaıl kul· 
anılacaOına dair IZAHNAME 

flatı 25 kurut. 

Jmuml Satı, Yeri : 

inkılap Kitabevi 
stanbul - Ankara Cad. No. 155 

TAfRA 81PARifLERI 
S0R'ATLI GÖNDIRILIR 

~-----~~ 

YINI ZAMANA. 
YINI SAAt 
NEKER Saatlan, 

r.m..unwn saatlandır. 
Fevbllde Dakik 

Gayet Zarif 
Blverqli fiatlar. 

f'lirldgenin bütün 
lanuımıt matrılanntla 

bulunur. 
NEKER Saatlannın 

Tlrldye Umum Acenteliii: 
İstanbul, Sultanhamam Ka
tırcıotlu han 3 ncü kat 

··-· No. 5 - 7---

" .. ....,., MtWere •JEmıa lfZllAll 
n Ntplrat T.L.I. • TAii ......_ 

Sayın Doktorlarımızın ve 
Halkımızın Nazarı Dikkatine 

UZUNLU~U 4-10 METRfYE KADAR 
OLAN(ABOEST BOZAN) DENIWI '!RİTLERI 
ÖLDURUP VUCUDTAN EM$ARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAhZAROIR. 

S. ve /. "" V•AôJ./v,,,• l/'I it! /11 .,. • 
24- ,,_ ,.,,, l•ri6h r.,/IHlmı ı.,.~,, 

- REÇ~TI& iLE ~Ar/LI'- -

CAN LABORATUARl-/STAN8Ul-l(u 

,-------....................... , 
ANBAR İNŞAATI 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Akşehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare 

binasile sair işler açık pazarlık usulile götürü 
olarak eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
537 4 7,50 elli uç bin yedi yüz kırk yedi lira elli 
kuruştur. 

2 - Bu anbara muktazi yalnız 6 ve 8 % kutrunda 
olmak üzere 3.5 ton betonarme demiri lstanbul-

1 
da Beşiktaştaki depomuzdan bedeli mukabilin- ı 
de müteahhide verilecektir. 

3 - Eksiltme 31.12. 940 tarihinde 188t 15 de Anka
rada Ofis binasında yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesile istenilen evrak ve temi- j 
nat mektubu ayni saatte münakasa komiıyonu
na verilecektir. 

4 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofia Umum 
Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Muvakkat teminat miktan 3937,38 üç bin dokuz 
yüz otuz yedi lira otuz ıekiz kuruştur. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gi
rebilmek için ihale tarihinden nihayet bir gün 
evvel Ofisten alacaklan ehliyet vesikasını ko
yacaklardır. (8857) (12068) 

~--------------------' 

1 4 

~~ Larabk Lira 

ı zooe = zooo.-
ı .... = 3000-

z 7$0 == 1500.-

• soı = zooı.
ı ZSI = ZOot.-

H 100 = 3500.-

80 50 = '800.-

300 zo = ••ot.-

Türkiye iş Bankasına pare yatlrmakla 
valm1 para biriktirmi~ olmaz. ayni za. 

manda taliinizı de denemİ$ olursunuz 

K ... deler 4 9ubat. t Ma 11 Kumbereh "8 ll•lftbar
y& t AOuato-. 1 hct1101t-. ...... .,ıarıRcl• eti • eıH ti• 

,... •uıunanıar ICUNYa 

rl• tart11ıer1n-. Y9•tl• Rllll adldrw. 

Baş, Di,, Ke•le, Grip, Bomatimna 
Nevralji, Kırıl1ık ve Bütün Ağnlareaazı Verbal Keaer 

'caotada ,Oact. 3 kqe 11ı111tıU11. T AE.LITLERINOEN SAllNINIZ 
HF.R VElf'DF. rtıt.LU ICUTl'URI. ISRARLA ISTEVhllZ 

TORKIYE CUMHURiYETi 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş a'a rihi : 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajana adedi : ZIS .. 

Zirai ve ti~arl her nevi hanlra maamrl~t-' 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat llankn•nda kumtıaralı .,. ll'llıa,..ıa taaarrut ,._.,taruıda ew n it 
lraaı l>ulunanlara Mnede 4 defa 991clleoelf kura il• ... oıdakl .,ıına ı•r• 

• • • 
ıoo 

• 
• 
• 
• 

ikramiye daCnııacakttr. 
,.000 Liralık 

eoo 
no 
tOO 
IO 

• 
• 
• 
• 

4.000 
l.000 ,.000 
4.000 
• CIOt' 

Lira 
• 
• 
• 
• 

120 • 40 • 4.800 • 

llO • IO • a.aoo • 
olKKA'r. Renplarmdakt peralar bir eene telnd• 50 llradarı qatt dtltmt 
yenlere ikramiye çıkutı talrdlrdt ' 20 tazlutyle vertlec'elrtU lturaJaı 
M11ede 4 defa. l bıat 1 Btrtnd lılnun. l Mart n 1 Buln• 

Milli, Hissi 

Yazan: 
ve Aıki Roman 

Aka Gündüz 
Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiata: 100 Kr. 

Sa+.lık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
1 - Bola Belkarutac deposunda l•ti~e mevcat 29 adet muadili 9.Ufı 

il S cam Ye l31A adede maadil 562/717 M3 köknar tomraia açık artUrma Ur 
aatılacaktır. 

2 - Tomnılı:lann a:rnca ba• keune paylan mevcut kabalrlan eo)'111ına~ 
olap hacim lrabanu orta katar üzerinden beuplanm11tır. 

S - Tomnılı:lara ait utq .. rtnamesi Ankara Orman Ummn Mtld&rHl
ttincle •e latanbal, Ankara, Bola Çevirse Miid&rlllderiade •e Bolııcla DeY· 
lct hletmeai Revir Amirlllinde söriilebilir 

4 - Çam tomruklanma beher M 3 bmın mabammea bedeli 14 Ura 14 
bnlt. köknar tomraklarmm muhammen bedeli 13 lira 56 lnanattar. 

5 - İ•teldllerin "Jlı 7,5 ma•akkat teminatla S0/12/940 Puanesl sinU 
... t 10 da Boladaki DCYlet lt!etmcai ReYir Amirlitine miirac:utlar. •12036" 

Yeni Müşteri· Bulmak 'anah 
Dr. Gaaon tli11or ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kurut-

1 rlEAL BURO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S 5 O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz. .. 

Satlf geri: TAN • l atanbul 

Fiat. 50 Kurut-

Bursa Asliye Birinci 
Hukuk Hikimliğinden: 

iki kolsuz Faik ve kardeşleri Os
man ve Etem kollektlf şirketi tasfiye 
memuru avukat Halil İbrahim Hak
sal ta.\afından İz.mirde odun pazarın
da 22 ııumaralı ticarethane sahibi ve 
basrr.ahanede Tilkili yokuşu sokatın- · 
da muklır Beytullah ve otlu Nuri 
Tanı..: aleyhlerine ikame olunan 
(6298) Ura 20 kuruş alacak davasının 
icra kılınmakta olan muhakemesinde, 
muhakf'me gtlnU tayin edilen 4-12-
940 tarihine mUsadıf çarşamba ıUnU 
saat 10 da mahkemeye ıelmesi için 
yazılan davetiye zahnna teblll me
muru Tarafından verilen meşrubatta 

lkametglhı meçhul oldutu bildırllen 
milddelaleyhlerden Nuri Tanıta llA- ___________ ..., 

nen tebligat icrasına karar verilerek 
muhakeme 15-1-941 tarihine mUsadlf 
çarşamh1a gUnU saat 10 na tlllk edil
miş ol:iutundan mumafleyhin mez
kllr ,Un ve saatte Bursa ticaret mah
JuomeAindc bizzat veyahut bir vekil 
göndermesi aksi takdirde gıyabında 

muhakemeye devam olunacatı ilAn 
olunur. (12065) 

- Göz Doktoru -

1<emal Tarkan 
rauım Tramvay durağı karsı

sındP Kamerpalllf No. l. 
T• 48311 

~ SiRKECi \ 
~aJJumaötüt Oemırkapı 

ialil Sezer 
Raryola fabriltasındüı 
Sergıyı ziyaret edınız 

Türkiye San'atMektepleri 
Mezunlan Cemiyeti 
Başkanlığından: 

Umumt kongremız 29-12-940 
pazar günü saat 11 de .Eminonü 
Halkevinde toplanacaktır. Umum 
au.mızm gelmelerini rica ederiz. 

lstanbul Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı llinlan 

747 \OL yumuıak 498 ton ...ı 
man 124fı ıon buaday kapalı 

satn alınacaktır lhales 10-1-Ml 
ma giınU saat 16 da İzmir -~ 
askeri 1&tır. alma komısyonunda 
oılncı.k ur Taltplerın kanlDll v 
arf1e teklif mektuplannı ihale 

tinden bır saat evvel k misyona 
f'ler o::: r nıım~ komisyonda ıı3 

IClr Tutan 136950 lira ilk ten 
80Vl lırad.ır. (1660) (11931) 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
,914-ı-.,........... JCrt -

8tıflılt maktu olarak 150 
1 inci tlfllJfO eantimt $OfJ 

J • • • lfJfJ 

' • • ,, J(}(} 
5 ,, ,, • 

ilin llGIJf atlında " 
'il 
$0 

SMANLI BANKASI 
TVRK ANONiM ŞiRKETi 

~İS TARlHl 1863 
Statllerf " Ttlrlı:l:re Cibnllanyeti Ue mtlnakit maaYeletsamed 282 

~ama~ 10/6/1933 tanblt ananla tasdik edılmıttır. 
(24/611933 tan'hll 245~ Nmnarab Reum Guete) 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası Oıityat akçeui : 
!I!!2E1 

Türkiyenin başlıca şehırlerinde 
PARJS MARSILYA ve NIScıe 
LONURA ve MANÇESTER de 

\ofJSIR. KIBRIS '/UNANIST AN lRAN • Ui.AK. FILIS'l"J1' 
ve MAVERA 'il ERDUN'de 

Merll.n ve Şubeleri 
fUOOSLAVYA. ROMANYA VUNANISTAN IURIYB. LUBNA" 

Fil:rallen" büttln Otınnda Aceata ve llababırlcn ftl'cbr 

Ber nevt Banu M uameıeıerı yapu 
Beabı ean ve mevduat hesaplan lıüfadL 
rtun krediler ve vesalll.li krediler kütadı 
fürldye ve F.cnebi memlell.eder ü.aerıne k9'1de HDedat la 

contosu. 
Boru emirleri. 
Esham ve tabvfllt. alhn ft emtu lzerlae avıaaa. 
.-nedat tahsilltt vP •••r P 

ICn yübeJl emnıyet şartlarını nau 1:tralü 
Kasalar Servısi vardır 

•ıyasamn en miisait şartlarile ( kumharah ftY11 

kumhanmz l taamıt .,..,...,ıart "~''" 
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