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Otuz ikinci sene. Sayı : 4569 - 213 
El tezgahları dafillıhyor 1 
Anknt.l, 18 (Hususi) - İktısat Vekfıletl, 

lirndıye kadar bazı mıntakalarn datıtmış oldu
tu el tezgilhlarmdan iyi neticeler alındığını 
tt.bit ettiğinden, bunun bütün köylere teşmilini 
40ıünmektedir. Şimdiye kııdnr dağıtılmıı olan 
a.ooo tezguhtan maada, yeniden 3.000 tezgfı.b 
1apbnlacak ''e bunlar da tevzi edilecektir. 

llÜSTAKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O i 2 O 
Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

Perşembe 19 Bir.incikanun 1940 
1 

Mütekamil bir insansanız, 

sizi tenkit etmelerini i•teginiz; 
m11tlıetmelerinl değil I 

Boileau 
CŞera~ 2 DCI Mhlfeahıte) 

ı Harp 
Bardia 
OnUnde 

Miinakalat Vekili ı 

Almanya ltalyadan 
ayrılmıyacağını 

söylüyor 

Dün halka lllzımgelen 
hürmeti göstermigen iki 

memuru teczil}e etti 
------~---2 hin ltalgan esiri Hin

distana sevkediligor, Bar· 
dia düştüiü takdirde ltal
ganların iaşe ve nakliyatı 
ümitsiz bir hal• girecek 

Cevdet Kerim İncedayı, muhtelif yerlerde 
etti tetkiklerine devam 

Kahire, 18 (A.A.) - Dün akşam 
buraya ttelon haberlere göre, Bardla Münaknllit Vekili Cevdet Kerim İncedn)'l dCin 

1 etrafında çok şiddetli muharebeler öğleden sonra Haydarpaşaya gitmiş, gar binasile 
cereynn etınekl.cdir. Hnydarpaşa lim.nnını gezerek tetkikler :rapmıştır. 

İngiliz moti>rlü ilcı·l kollııı·ı, çolde 
kendilerine bir yol açt1ktan sonra, ı Vc>kll, Birinci İşletıne Müdürlüğünün bütün 
Bardia linuını ctrafındnki ınüdafna bürolarını dolaşarnk memurların çalışına vaZİ)·etl-
terlibatına karşı ~idcletli bir hücu- Je nliıkadar olduktıın sonrn blnndnn çıkmış ve ci-
ma kıılkmışlnrdır. Iııgiliz piyadesinin vardııki atölyeleri, Haydarpaşa limanını, antrepo-
Ucri kuvvetleri. motörlü cüziıtuınlan ları, depoları gezerek aH'ıkadaı-lardan işler hakkın. 
takip elmcktcdir. 1aşe kamyonları, dn fzulıı:ıt almıştır. 
dümdar kıtnlaı:ı.na ka<'Ult· gclml'ktc- . . 

ımat on dokuza kadar devam etmiştir. Vekil, bun
dı:ın sonı-n 1stanbuia geçerek evine ~tmiştir. 

Cevdet Kerim İnccdayı, Vekflletc bağlı daire
leri dolaşırken blllııuısa memurların çahışma vazi
yetlle yakından nlfıkadnr olmakta ve memurlarla 
şefler nrnsındııkl teması ve nwrnurl rm halka kar
ııı ynphklan muameMcrl dıkkatlc takip etmekte
dir. 

Devlet Limonlar İşletmesi Umum ltfild!irlügü 
(Devamı sayfa 3, ılltun 1 de) dir. . Cevdet Kerim Incedayının bu tetkıklerl akşam 

Huduttn'ki :Müsait, Sldl·Öıner ve ---------------------Şefeı.,;en kalelerine knrııı yapılan lıil-ı • H • 

1 
cumdll sürpriz tııktiğl kullamlınış ve Laval ile ıtler 
bu baskına dayanamıynn bu kaleler, 

!°~~~g/cbliğde bildirildiği gibi düş- Petain'i nasll 
20.000 İtalyan esiri 1 d t k 

Hindistana gönderiJiyor 8 8 m 8 
Yenidelhi, 18 (A.A.) - Gaıp çö- • t • 1 ~ 

tünde alman İtalyan cstrlcriııdcn 20 IS 8mlŞ er ( 
bini lçın Hlndistandn Ü"era kampları 
hazırlanmaktadır. Bu l'Sirler pek ya-
kında Hindistnııa geleceklerdir. Mareıal Parlse davet 
İngiliz kuvvetleri büyük bir edilerek Çek Cümhur-

taarmz yapmıya reiaine yapılan muame-
hazırlamvorlar leye uğnyacakmıı 

Kahire, 18 ( A.A.) - Mısır 
T rabluııgarp hududundan Heuter 
muhabiri bildiriyor: 

... 

Tulıaf bir karar 
Konya muallimleri eski barem 

kanunu ile maaş alıyorlar 
Konya (Hususi) - Konya vilayeti ~ahilindeki ınualli nle· 

rin maatları kô.nunuevvelden itibart!n tenzil edilerek, mülga ba
rem kanunu mucibince tesviyeye başlanmıştır. Buna sebep ola
rak da 1940 mali yılı bütçesinde ilk okul öğretmenlerinin maafı 
olıuak idarei Hl!susiye bütçesine konulan tahsisatın, tanzim ve 
tasdik kılınan kadro ma8şlarının senelik tutarının tediyesine kafi 
gelmemq olduğu ileri scrülmüştür. 

"---
Muı:affer Yunan ~t&onu ile ltalyan esiri konuşuyol'lar 

Sollumdn lngi!iz piyade kuv -
velteri bugün Trablusgarp hudu
du üzc:-indc büyük bir tazyik ha· 
rekcti yapmıya hazırlıınmnktadır. 
Libyada vaziy büyük hir 

Lava/ Parise 
kaçarken 

yakalanmış 

Bu suretle 20 liradım maaş alanlar 16 ve 17,5 liradan, 25 
lira Üzerinden maa:t alanlar 22,5 lira üzerinden para almaya haı· 

Ctı ----------
rı;:,!!-_f1t uazısı 1 ...... ...: ....... . 
tal yan 
"-ağltibiyetinin 

'· sebepleri 
Y lıİyeti.n, bilhassa ltalyanJar 
~ d t\olctai nazarından latifeye 
~e tahammülü olmamakla be
~ Yine pek sırası geldiği için 
~d 1_. (Dimyata pirince giderken 
,t,.,ı bulgurdan olmak) sözünü 
-ı,._lda tekrarlamaktan kendimizi 
~dı_k. 

ltalganlar 

Tepede/ene -
doğru geri -
çekili!ıorlar --
Kleissura tahliye 
ediliyor, İtalyanlar 
birçok esir verdiler ~~İ!ca bu mesel İtalyanların 

~ kü vaxiye~ine .o :.kadar te • 
~f' elrnektedır, kı bunun, va- Atina, 18 (A.A.) - Resmi Yunan 
~~ hazıra karıısmda her mu • sözcüsü, diin akşnm, askeri 'ltaziyet 
~li' veya karün gayriihtiyari hakkında aşnğıdııki beyanatta bulun-
'"' kaleminin veya dilinin u • muştur: 
~ •• ıelrncmesine imkin yoktur. Yunanlılar İtalynnlorn karşı yeni 
~ll k r (o· ) muvaffakıyc>tler c>lde etmişlerdir. t. 

'1j · sus, İ mcse ın, ımyat talyanlar, Skh·lwlçin şimal ve şimnll 'd •tibari?e Mısırla alakası da şarki tcpclct·indeıı ntılmı:;ı ve buyük 
~ ır. italyanlar İse bilhassa Mı- kayıplara duçar edilmişlerdir. İtal. 
t~1llak için Trablus hududunu yanlar şimilı, T<'pcdt!leııe doğru geri 
' 

1tlel'dir. Eğer bu taarruzda çekilmektedirler. 
'd~tff._k olabilııeyJi1er, takip Ayasurandanın takl'iben 26 kilo • 
' tklerj )'ol, kendilerini dogru- nıctre şimalinde bulunan Portopuler
~ dogruyıı (Dimyat) a götür- mon limanı bugün Yunan topçusunun 
l>ıt olacaktı. Çünkü (Dimyat), ateş menziline girmiştir. Skh-o\·için 
>~ı~"'- Matruh) ve tskenderiye şal'kmda, Yunanlılar, şiddetli 1tnl -
l~'"llu · h d f b" yan nıuknvemctine ve çok şlddeUI kar 
~ht tı rnünte a&ın a maru ır fırtmnsına rağmen süngü hücumile 
~b olup iskenderiye iatika • bir çok gündenberi knzandıklıı.nndan 
~ ltlde Yapılacak her taarruz ta· çok büyük muvaffakıyetler elde et
~• (Dimyat) a ıidip dayan· nılşlerdir. Yunnnhlar, burada ctrnfı 
~ lllecburiyetindedir. mitralyöz yuvalarile dolu topçu mev-

\ ~ hlllyar.lar, Mısır taarruzu- :zllerinden mllrckkep dnimi mühim 
)~ltı.._tl.rkcn bu suretle Dimyat müdafaa hatlarından içeri girmiş -
L.:~"'111 11 da lutmuılardL Fakat talii !erdir. Bu mmtnkada bir miktar e
l~ denilen fey, arzuya, keyfe, sir alınll\lştır. Esirler arasında bir 
~ r de subay vardır. 
• Çoı- abi olmıyan bir fettandır. Fena havaya ravmen Yunanlılar, 

\ . " defa bir p;vangoya ben • 0 

-.: ~ bütün cephede düşmanla temas ha -
~~ n birinci ikramiyeyi ka • !indedirler. 
~ '" Ütnidile bilet alır, fakat 
~o çekildikten sonra birinci Yunan tebliği 
~ 1Yeyi kazanmadıl:tan batka Atina, ıs (A.A.) - Yun:ın ordu-
t~'tasının da üste ıittiğini j lıırı başkunlllndanlığı tal'afından 17 
l' .k inkisarına uğrar. ilkkanun akşamı ~eı,rediles 52 nu • 

~. 'lii L b d f ı't l ) 1 maralı resmi teblığ: "' qarp u c a a yan ara 
·~ '1rıi oy yn bulunu • Tarafımızda'!] tazyik edilen düş • 
tıl.. • Çiin1_.~nu 0 amıt man zayiat vermiş vıı Kcleyl'(! 
ı.~ f •U Mısırı fethe çıkmıt (Kleissurn) istikametinde ricat et· 
~ t. lalyanlar, Mısın alamadık-
~ .. 'ticlll buıün bilakis Trablus- (Deı·a1ııı sahi/ e 5, siıtun lt de) 

·~i \da kaybetmek tehlikesine, ı- , 
~ il!-' minasile (Dimyata pi- M Ani dar bir tek z i b 
~ ~ıderken evdeki bulgurdan 

~I,r.tchlikesine maruz bulu· 50.000 Al~;-D a•keri-

~·~'· ıenelerdenberi ordusİ· nin, İtelyaya gönderil 
~' P vesaiti ve hazırlıklarile eliği teeyyüt etmemiş 
• '-1 dedip durmakta idi. Haki -.J 
~ e M. Mussolini, ltalya or- 1 Londra, 18 (A .A.) - Aft n -
~>..llt Yetiıtirmek için pek çok l jırnsı bildiriyor: 
~ "' &t Şimdiden itnlynyn 60.000 Al· 
\."'-~ tfetmifti. Mesela bundan man askeri göndeıildiğinc dair 
~e evvel Berllnde M. Hitlere Bolı,•raddnn alımm habcrlrr h<". 
~ 0 1duiu vakit geçitresmi nüz teyit edilmemiştir. 

.\iman orduaunun ıöater· Bu haheı-lıı doğrululi;l1 hakkın-
'"'-- TASVIRlEFKAR da burada tOııhe edilmektedir. 

IHitler İtalyayı 
~kurtarmak için 
ihraç hareketi 
yapacakmış 

Ingiliz tayyareleri Al· 

1 
man ila1erini bombala
dılar, Manhaym tekrar 
bombard1man edildi 

süratle inkisaf ediyor 
Londrn, 18 (A.A'I) - Rcu -

terin a ... eti muhal> J Gene l 
Cough yazıyor: 

Libyaduki vaziyçt o derece 
süratle inkişaf ediy'qr ki, hadise
leri takip etmek çok güç olmak
tadır. Wavelrin tcbliğlerindcki 
mutedıl ton. İtalyan inhizamının 
ehemmiyeti hakkındn tam bir fi· 
kir Yermek için ancak kıtı kıtına 
kafidir. İtalyanlar, muharebelerin 
Bardia etrafında vukua gelmekte 
olduğunu kabul etmektedirler. 
Bulun manası, İngiliz kıtalnrının 
Capuzzo ve Sollumdaki İtalyan 
dür:ldarlnrının arkasından İtalyan 
cenahını bir kere daha çevirmiş 
bulundukları ve İtalyan ricnt hat
tının eğer tamamilc kesilmemiş 
ise, tehdit . edilmekte olduğunu, 
Eğer İngilizler, Bardinyı ıılırlanıa 

Landın, ıs (A.A.) Daıly Te -
le rııph t" tinin '1 Puris m -
lınblrl, b"3Z t ıone ynz<tığı bir maka
lede, Ln rn li ıı çekilınes1 ih:c rıııc AI· 
mnm•aııın Fıansaya bir ültimntom 
vcıttcfdnl, i~ b"fılin geui~Uyeccgıııi , 
Fruno;nnm \'ichy'yc tii.bi kısmındıın 
Almıııı kıtuatıııııı scdıestçc geçme i· 
nlıı cmeşru bir hak~ olarak tanılmn· 
sını ıııtiycccğini ve belki de La,·alln 
Pı ansız Quisling! olarnk hizmete n· 
lıııın::ısını iQtiycccı:lni tı:ıhmin etmek
tedir. Alıciz'nln dün Vichy'l i zlyaı c>t 
etıııcsnıin ilk neticesi, Mareşal l'c -
tain ile ) ııptıgı ınülô.katta lııızır bu
lunan Lnvnlin tohllycslni temin et~ 
ınek olmuştur. 

HlUcrle J,anıl ikinci Nnpoleonun 
kemiklerinin naklini bahane edcı·ck 
l\Inre~al Petain'i Pariste tuzağa dO· 
şiirmiyc tc>şebbiıs etmişlerdi. 

Logd Corc 
Hava Nazırı 

oluyor 
(Ya%m 5 inci •ahif•de.) 

, - ki her dakika için muhtcmeldir
(De~·amı salıife 6, 8İıtun 4 rlc) 

Muhnbiıe göre, Mareşal Pnrisc ırtt 
rydi Çckn!':lovak Reisicümhuı unun 
ukıbctiııc uğrıyncaktı. Çekoslovak re· 

(Devamı sahife 6, sütun 1 de) 

ın9iliz k11.~vefleri 
$ vı 111gvztlsrı •• 

·~ ittgiliz taeı,.rcızu. 
~ İngiliz zırhlı ve 

mot.iirlü ftrkalafl. 
itttlycın kuvvet
ltri vQ miidafaa.sı 

1 
1 
1 
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MISIR GARP CÖLÜ 
• 

~Sıwa. 
~ vahe$(, 

Aıkeri muharririmizin harbin sureti eerey~nı hakkında verdifi izahatı 

bugün ve yarın bu krokiden takip ediniz 
•• ' •••••••••••• , ••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• 1 •••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehrimiz için ev kooperatif 
şirketi teşkil edildi 

Anknra (Tasviri Efkar) - Is- '!~cağı aralİ üzerinde orta~lanna 

1
ı rada ( lstanbulda An~anl evleri 

tanbul vilayeti dahilinde ıa~ n a- hırer ev yaptırmak maksadıle bu- (De aınt sl!h ıe 5, •ulun f de) 

lanıışlardır. (Deı·ıııı.ı cahıfc 6, ınıtun 8 de) 

• 

Tasarruf Haftası 
Her tarafta yapılan merasimle 

nihayet buldu 
Anknrn, 18 (A.A) - On birinci \gün Hukuk Fakültesinde yapılan bır 

tnsnrı uf ,.e )~rli mnh haftnsmn bu (IJ"vaını sahife 5, sııt.un 8 de) 

1 Bakışlar 1 

Fiyat gangsterleri 

İstanbul Emniyet Müdiirü 
Muznffer Akalının tam bir li -
yakal ve ihtısas eri olduğunu 
anlamak için, dağınık ve çap
ra~ık toprağında 700 binden 
fazla nde.m barındıran bu en 
biiyiik Türk ehrinin asayi~ 
• mtikeımncliyefrıe bakıııız: Bü
vük ç<ıptn hırsızlık vak'aları 
du) r.luyorsunuz. Pek az veya 
hiç yok. Ufak tefekleri bi!e n
zalını" görliniıyor. Hcpimız e· 

.., T ı· . min olmalı)·ız: ü k po ı ı u-
y11nıktır: ummadığı:nz anda ve 
ummadığınız yerde işinin ba -
şmdndır. Amirlerinin pişkinli_
ğino ve ustalığına sık sık şnhı· 
diz. Türk emniyeti bize gt!rur
dıın başka his vermiyor. 

Fakat memlekette, hele Is -
tanbuldn, polisin rüyet zaviye

·sinden dışnn sıvışmr.sını bilen 
bir soyguncu ~ebekesi ~·ardır ki 
uzun ellerini her vatand&şın ce
bine hergün daldırır, milli ser
vette ı hergün yüz binlerce lira 
arnklnr ve yakalanmaz; kazara 
yardakçılarından birkaçı ele 
geçerse, hnklanndaki tahldka
tın :ı.ıruri kifayetsizliği mahke
mede bunların çoğunıı beraet 
kazandırır. irili ufııklı, hunların 
topuna birden «muhtekir:. de· 
yip çıkıyoruz, fakat asıl mukte· 
kirin !:im olduğunu bilmiyoruz. 

Muhtd:ir kim~ Şu köşede, 
kilo başırııı niwmi haddinden 
k.rk para fıızlaııına sakız leble
bisi sattığı için mahkemeye ve
rılncsı düşiiniilen nasip!i'l mi> 
Şu nıırngnlındaki son ateş par
çası üstüne donmuş ellerini u
~atıp litriye titriye müşteri bek
li> <'n Jükkancı mı> Su bütün 

Peyami SAFA 

mınnct b;lcn seyyar portakalcı 
mı? Yoksa büyük parti malını 
saklııyıp fiyatlllr üstünde her
gün oynıynn ve telefonda vet
diği bir emırlc [ştanbulun bu -
tiiıı Jükkfınlarındnkı fiyat eli· 
ketlerinin rakamını knbarhın 
herif mi? 

Bu herif ve bu herifler 1 üık 
polisinin eline clüşmiiyorlar a 
kabahat Türk polisinin değil -
dir. lstanbul Miiddeiumumisi -
nin biı gazeteciye söylediği gi
bi, asıl muhtekirin ticaret hile
sini bulup çıkarmak tamamile 
ayrı bir ihtısns işidir ve böyle 
bir ihtısasın kılnvuzluğu olma
dan, Türk polisinin stok mallar 
ve fiyatlar üzerinde yapılan 
son derece ustalıklı oyunlan 
ke"fetmesi, mesleki bilgisinin 
de, hün\..rinin de imkan hudut
larını aşnr. 

Ve iıı mahkemeye düşüne~ 
beş yüz bin lira vuran muhte
kire beJ yüz lira para ve iki -.e
ne sü.gün cezası vermek bile 
zorlaşır. Çünkü tahkikat kifa -
yetıi.ıdit ve Temyiz nakzedcr. 
Bu yüzden dokuz maznunun 
yediı, beraet kazanmış ve iki
sinin de evrakı heni.iz T cmyiz
dcn çıkmamı . Tahkikat mı ki
foyetıılz. bu adamlar m1 ııuçsu7.? 
Celin d~ içinden çıkın. Eğer 
sürgün cezası tam layıklarına 
vcrilehilmiıı olsaydı, Galata 
hanlarının yarısı boşalırdı. Şim
dive kadın ihtikar suçluların
d~n kaçı fiyat eanı&terlerinin 
tüylerini ürpertecek bir cezft)'a 
çarpılmı,tır? Hiçbiri! 

Netice: ihtikirla mücadele 
meto.-.urnu2un yanlıolıiı. muh
tekiri ibtlklra t411vilcten baıka 



Sahife: Z 
l"'''''''"'",_. ............... ""."''"''"'""-

1 Yeni et Büyük vatan şairi Namı k
/~""~ 

1'efıika: 2 
······················· Yazan: Kandemir 

Meclis binasında odacıya sordum: Kim 
var içerde? ·'Mustafa Kemal Paşa,, 

Acaba girsem mi, girmesem mi? 

fiyah 
Belediye yakında elin 
toptan t1e perakende 
satış fiyatını tespit 

edecek 1 
1 BelcJiye tarn:!ınılnn et fiyalla- ı 
İ rının pahalılığı üzerinde yapılan 1 i tetkikler bitirilıı:ıietlr. . . 1 

Anka1a'ya, o zamanlar (bir her almış gibi bir tuhaf avunuyo- 1 Vali ve Ilclcdıye Rclsı Lütiı: 
koca köy) elerlerdi. ruz ••. Bazan da, işte böyle, senin ~ Kırdnr et. ınesclcsilc bizzııt aliıka- f 

Halbuki o, bir köy bile değil- gibi bir do~t çehre ile karşılaşıve- ~ daı- olmuş ve Behdiye iktısat ! 
di riyoruz. Bu da ayrı bir sevinç o- i Müdürünü bu işi bir an CV\'el ! 

· ı hallelmiye memur etmişti. c Köyde yersiz kalınır, aç kalınır luyor. ı 1 
mı'? Köyde kadın sesine hasret htasyondan şehre giden yolda Yapılan tet.kıklcrde celepler ta-: 

l b k ·ı l k rafmılan "atışa a ı-zedilen hay- ; kalınır mı'? Köyde... çamur ara ata çı a ı er er ·en ~ \'anların hu sımc ~cçen seneden i 
Fakat durunuz. size evvela An- ııordum: . . . . i kilo başına ıo kuruş yük eltıldi· ~ 

karaya nasıl gittiğimi anlatayım: - Hangı otele ınsem dersınız'? jl ği gGrülmO~tür. i 
Türkiye Büyük Millet Meclisi - Otel mi'? •. demişlcrdı, ne ~ Bdı dıye l k•ııw.t l\lüıl ıiıhiğü, ~ 

açılmış, müzakerder başlamıştı. oteli birader~ •• Zaten olup oln- ı' ~ yaptığı teth.k! :·in n(tıc:e ini bu-~ 
Saatlerle süren bu müzakerele- cağı iki üç tane köhne, sö.t.üm ona ~ gün bir rnporltı Flyut. Mutakabc ~ 

rin zabıtlarını günü gününe mun- otelle birkaç ta han var. Fakat ~Koni yo:ııınn hlldlı cc:ek ·~"'e K?- ~ 
tazam3n basıp, her tarafa, bil has- bunların hiç birinde bir tanecik 1: n. ı yon da celı plt""I ve <lıgcr ala-§ 

b·ı b t k b 1 ~ E karlarlnrı ç:ı~ n f'r:ık dinledikten: 
•n ı"şg~le maruz veya ı"ş,.al altın- ı e oş ya a u amıyacagın - d : 
'"" .. "' · § sonra etin ı .. ptan ve perakcn e: 
daki yerlere ııcağı sıcağına ulaş- muhakkak. · · ; !ıznmi sntııı fi) atını tcsbit edecek- i 
tırmak icap ediyordu. - E., ne olacak, sokakta mı ; tir. E 

Anknradaki köhne, perişan vi- kalacağız bu gece'? g Aynı zamand:ı C'ğer celepler fl. E 
liyet Matbaasının bu işi becere- Ankaraya ayak basar basmaz : yatları \bkseltnwlcrine makul biri 
bilme .. •ne imkan yoktu. beliren ilk endiııc işte bu oldu. ~ sebcı- ı.,~stercn.C'zlerse büUin top· § 

İstanbuldan veya iı:mirdcn faknt ben, her :ieyden evvel. ; tan n tı {',)ar lı.ıkkııııla l\Jilli Ko- E 
derli toplu, güçlü kuvvetli bir gctırdiğım matbaa ile mürettıp ve J rıııımıı knnuııuıın göre takibat§ 
matbaa getirtebilmek te kabıl de- makinistleri Büviık Millet Mecli- ~ ynpılal'nktır. § 
ğildi. Zira bu yerlerden kaçan ın- sindeki alakadar makama teslim '""""'"''-""',.N'""'"'""" ... "'"'""""' ........... 
sanlar bile, kuş uçmaz, kervan etmeyi du iinüvordum. Onları 
geçmez dağ yollarından, orman yerli yerine bıraktıktan ııonrA, 
ıçlerindcn ekseriya günler ve ge- derhal Konyaya dönecek ve baş
celerle yaya ve aç yürüyerek, ka bir rnatbaadn (Öğüt) Ü ne.';lre 
gizlenerek, çarpışarak mesafeleri devam edecektim. 
aşabiliyor, kellelerini koltukları fyi amma, Biiyiik Millet Mecli
altına alarak Ankaraya varabili- sindeki bu alakadar makam nere-
yorlardı. siydi acaba? 

Bu vaziyette, Büyük Millet İşte l\'leclisin önüne gelmiştik. 
Meclisinin her günkü sesini her Şimdi kime baş vurup, kimin kar
yana duyurabilecek tek vaSJta o- ıısına çıkıp cBuyurunuz, matbaa
lan matbaanın yine Anadolunun nızı getirdim> diyecektim ben? 
bir köşesinden tedarik ve temini Mütereddit adımlarla bahçeyi 
icap ediyordu. geçtim. Düşüne dtitüne merdi-

lşte o esnada, Anadolunun bi- ı venleri çıktım. İçeri girer girmez, 
rieik gündelik gazetesi olan Kon-ı soldaki ilk kapının önünde bek
yad:ıki (Öğüd) ün matbaası akla !iyen odacıya yanaştım: 
eelmişti. - Kim var içeride'? 

Bu gazeteyi ben çıkarıyordum. • - Mut~afa Kemal Paşa .•• 
Bir gece geç vakit Konya td- Girsem miL Öyle ya, Mecli-

grafhnncsine davet edildim. Ve sin reisi o, matbaa da Meclisin 
orada makine başında Büyük Mil- değil mi? 
Jet Meclisi Riyasetinin c:Öğüt Fakat bir türlü karar veremi
Matbaasının sahibi!e anlaşıp mat- yordum. Tam o sırada, merhum 
baayı Meclis namına mübayaa et- Tunalı Hilmi ile lcarşılaştım: 
mek> emrini aldım. - Vay evlat ••• Sen 9urada ne 

Bu emir, pek kısa bir zaman- arıyorsun? 
da yerine getirildi ve matbaayı Bu hcyrcandan yaratılmış ba-
makineleri, hurufatı, miirekkep- ba dostuna vaziyeti anlattım: 
leri, kağıtları, bütün tefemiatile, - Gel, dedi, Doktor Adnan 
hatta makinistleri ve mürettiple- Beyi görelim ..• 
rile götürüp Ankaraya teslim et- -Ay, Adnan Bey burada 
mek te bana düştü. mı) 

Ah o zamanki trenler .•• Döşe- Ceniş bir nefes almıştım. 
meleri parça parça, perdeleri yır- Adnan Bey, o her zamanki va-
tık pırtık, camları kırık dökük, karı samimiyetle yuğuran asil ha
liimbaları söniık, ne zaman nere- Jile önüme düştü, beni bir küçü
den kalkıp , ne vakit nereye vara- cük odaya götürdü. 
cağı Allahtan başka kimsenin ma- Oiptekı tek masanın başında 
!umu olmıyan o acaip trenler... koca kalpaklı, esmer, şişmanca 

Konyadan Ankaraya kaç gün biri oturuyordu. Adnan Bey, bt=
kaç gecede gittiğimizi hatırlaya- ni ona tanıttıktan sonra: 
mıyorum. - Meclis Başkatibi Recep 

Fakat Ankara istasyonuna Bey ••• UJ dedi. 
vardığımız zaman lcarşılaştığım Meğer arayıp durduğum maka-
manzara hala gözlerimin önünde- mın sahibi Recep Beymiş ..• 
dir: Topu topu sekiz on yolcusu Matbaanın teıJimine dair beş 
bulunan trenimizi yüzden fazla on dakikalık bir görüşme sonun
temiz, pak insan karşılamıya gel- da, işim bitince ayağa kalktım: 
miıti. Bunlar, meraklı bakışlarile - Müsaadenizle ben eideyim 
pencereleri süzerelc vagonların Ö· artık ••. 
nünde mekik dokuyorlardı. Aca- - Nereye~ dediler. 
ba kimi arıyorlardı? - Konya)a ..• Gazete~ıin ba -

Vagondan atladım, kalabalık şına. 
araııındaki -timdi Bursa valisi o- Güldüler: 
lan- Konya Mebuıu Refiiin ko- - Ya bu matbaayı kim iılete-
luna yapııtım: cek~ 

- Kimi iıtikbale ııeldiniz böy- Bilir miyim ben~ 
)e} Recep Bey, hala kulaklarımda 

Refik gülümııedi: 
- Seni .•• dedi, sonra ilave et

ti: 

çınlayan amir ve hakim sesile: 

Satie davası 
tekrar başlıyor 

Satie yolsu:.~!uğu maznunları 
hakkındl. birind Ağırceza mah -
kemesinin verdiği karar, Temyiz 
dördiincü Ceza dairesi tarafından 
maz11unların lehine olarak bozul-
muştu. 

Ancak, Başmüddeiumumilik 
buna itiraz ettiğinden, Temyiz 
umumi heyeti toplanarak dosyayı 
ye,;iden tetkil: etmiş ve bu sefer 
karar, maznunların aleyhinde ol
mak üzere bozulmuştur. 

Evrak dün Mıiddeiumumiliğe 
gelmiştir. Muhakemeye yeniden 
birinci Ağırcezada başlanacaktır. 

Bir hususi otomobil 
yakalandı 

Zahire ithalat ve ihr_acatçıların
dan Emin Vafi dün şehrimizde 
cB~lçika 423120> plakalı husu
si otomobili ile dolaşırken yaka
lanmış ve Vekiller Heyetinin 
benzin tahdidi hakkındaki kara
ıına muhalif hareket suçile Asliye 
ikinci Ceza mahkemesine veril -
mi§tir. 

Emin Vnffnin. ayni zamanda 
Belçikada da ikametgahı olduğu 
ve bu otomobılle karardan evvel 
gezebildiği anln~ılmı~, kararı mü
teakıp kendisine ancak 1 S gün -
lük bir müsaade verilmiştir. 

Fakat müsaadeyi karakoldan 
alan şoför, efendisine gösterme
miş ve gunu bittiğinden haberi 
olmıyan Emin Vafi de serbestçe 
şehirde gezmiştir. 

Bu vaziyeti tesbit eden mahke
me, şt.förii 5 O lira para cezasına, 
Emin Vafi"nin haberi olmadığın
dan beraetine karar vermiştir. 

Loı:rd Dunfsany'nin 
konferansı 

Şehrimizde bulunmakta olan ede
biyat ilernlnin tanınmış şahsiyetle
rinden Lord Duııfsany, dün saat 
l7JW da Beyoğlu Halkevinde kala
balık bir kiitle huzurunda cModem 
lrarn> mevzulu bir konferans ver -
mlştir. 

Konferansta Viliyet, Parti, Bele
diye ve Üııiwırslte erkanile şehı-1 -
mb·.deki İnglliz kolonisinden bazı ze
vnt bulunmuştur. 

- Doğrusunu istersen hiç kim-
8eyi .•• Çünkü ne gelenimiz, ne 
eidenimiz var. Burada biz bize
yiz. Fakat boş zamanlarımızda 
trenin düdüğünü duyunca buraya 
koşmak artık adet oldlt. Tren, 
bütün haSTetlerimizin tek teselli
ıi ..• Onu görünce, uzaklarda kal
mış bütün sevgililerimizden ha-

- Siz, dedi, bu dakikadan iti
baren Büyük Miliet Meclisi Mat
baası müdürüsünüz!.. Haydi va
kit geçirmeden matbaayı kurunuz Be?ediyecl!! 
ve işletiniz bakalım. 

Ömründe bir lahza bile (me
mur) olmamış bir adam, bir an
da (müdür) oluvermiıti. Ve bu 
i~e ilk şaşan da bendim. 

(Devamı var) -------= 
(1) Recep Peker. 

Ekmek fiyatı artmıyacak 
Ekmek fiyatlanna bir miktar da

ha zammedileeefi hakkında bazı ha
berler çıkmıştı. Belediye 1ktisııt Mü
dürü bu haberleri tekzip etmiş ve 
ekmek fiyatında bugün için bir de
ğişme olmayacağını söylemiştir. 

Biiaük milli reman : 34 

Kemalin· 100 üncü yılı 
Bu münasebetle önümüzdeki Cumartesi 

Üniversitede ve bütün mekteplerde 
büyük merasim yapılacak 

~-~-·~---~-~--~ ~----------~---

lktısat haftası 
dün bitti 

___. .... _ 
Bu münasebetle dün 
biltün mekteplerde 

yazı milsabakası yapıldı 
Bir haftadnnberi devam etmek 

te olan iktısat haftası dün sona 

ermiştir. Bu münasebetle bütün 
.nekteplerde bir yazı müsabalcası 

yapılmış ve bütün talebeler, ik -
tısat mevzulu birer yazı yazmış-

lardır. Talebelerin bu yazıları, 

mektep idareleri tarafından bir

kaç güne kadar tetkik edilecek 

ve en güzel yazı sahiplerine mü -
kafat olmak üzere kuru yemişler 
verilecektir. 

.......... ······································ 
Kültür 

tayyaresi 
Bunu temin için mek

teplerde havacı.ık 
derneği tetkil edi.iyor 

Bilyilk. fAir Namık Kemal 

Yeni talebe 
yurdu 

Fatih meclreaelerlnde 
300 talebe 

bannabilecek 
\ Fatih medreselerinin talebe 
yurdu haline getirileceği cihetle 
dün, Üniversite tedris heyeti bir 
toplantı yaparak bu husuıta tet
ldkat yapmıştır. 

Medreselerde Ji.zımgelen ta -
mirat ve tefriıat yapıldıktan son
ra hemen buraya yoksul talebe 
yerlqtirilccektir. Bu sene ıçın 
burada 300 talebenin iaşe ve iba
tesi mümkün olacağı tahmin edil
mektedir. Her sene bu yekun bir 
misli artacak ve talebeden hiçbir 
ücret alınmıyacalttır • 

Büyü.k. vatanp~rver ve 1ai1· ............................................... . 

Namık Kemalin doğumunun 100 OniYeraltede ı 
üncü yıldönümü önümüzdeki cu-
martesi günü, gerek Oniverıitede Egeli niversiteliler bir por

ve ge~ek bütün okullarda büyük takal gu""nü terüp ediyorlar 
merasımle anılacaktır. 

Üniversitede. baıta Rektör ol
mak üzere birçok profesörler, 
Namık ~emalin hayatını anlata -
caklar ve tiirlerini okuyacaklar -
dır. 

Üniversiteye devam eden Akdeniz 
liseleri mezunları (Toroa portakal 
günü) adlı bir eğlence tertip etmiş
lt.rdir. Bu toplantı önümüzdeki ayın 
' ünde Belediye gazinosu salonların
da verlleeektir. 

Diğer mekteplerde de o gün 
Mektep talebeleri arasında sabahleyin birinci ders saatinde Üniversitelilerin pasolan 

tayyarecilik hevesini uyandırmak 1 bÜtün talebe bir araya toplatıla- Fakültelerde, talebeye paso tevzi-
ve dolayısile Türk Hava Kurumu- cak ve kendi öğretmenleri tarafın atı bitmiştir. Bundan sonra müra -
na bir yardım temin etmek gaye- dan, büyük şairin hayatı anlatıla- caat edeceklere paso verilmiyecek -
sile şehrimizdeki ilk, orta, lise ve caktır. tir. 

yüksek okullarda, beşer kişilik Bu münasebetle Maarif Müdür- Üniversite meclisinin 
talebeden mürekkep birer hava- lüğü de, Namık Kemale ait bir 
cılık derneği teşkiline başlanmış- levha hazırlıyarak bütün mektep- toplantısı 
tır. Dernek heyetlerİJ münasip fır- lcre göndermiştir. Bu levhada şa- Üniversite meclisi dün Rektörün 
&atlarda toplantılar yaparak mek- irin bir resmi ve altında da: riyasetinde toplanmı~, talebe ytırd -
tep arkadaglarını, havacılık bakı- «Gelir bir sün ki derler sayei Jarı, sömlnerler etrafında kararlar 
mandan aydınlntmıya çalışacak - feyzi hamiyette vermıştlr. 
lar ve bu hususta icap ederse Ha-

Kemalin ıenki kabri kalmat!ıyıa rN'""'"'""'""""''"'""""'_ ........... ,_ va Kurumundan azami yardım ' 
göreceklerdir, Tayyarecilik heve- ~ namı kalmı,tır.» , H 

1 
sini yaymak j çin havacılık hafta- Beyti il~ müntehap bir de ıiiri 1 ava I 
sında, faydatı görünen hareket- bulunmaktadır. ı :: 
leri::aul~~:t~~;;·~ı~. aşağı ver - lnkı~:rg~ü~~:~ıy~üdürlüğiin- ~ denemesi 1 
memek şartile her talebe, derne· den: 1 -.---- ~ 
ğe aza olabilecektir. Bu suretle Namık Kemalin doğumunun i Pasif Korunma Komis- ! 
toplanan paralarla lstanbul c:Kül- 1 00 üncü yılı vesilesile müzemiz- ! denemenin yapıla- ~ 
tür> tayyaresi alınacaktır. de tertip ettiğimiz sergi 21 / l 2/ ~ yonu : 

Derneğin maksat ve gayesi et- 1940 cumartesi günü Üniversite- ~ cağı günü tespit etmek ~-==-~ 
rafında çok çalışanlar da Kurum- de yapılrıcıık m .. rasimi miiteakıp j ~ iiure toplanaca/c 
ca taltif edileceklerdir. Rektör Cemil Bılsel tarafından j _ 

Şimdiye kadar dernek teşkil açılacaktır ~ Pftslf Korunma Komisyonu bu § 
eden liseler şunlardır: · ! günlerde vilii.yette toplanarak ö- E 

Galatasaray, ltık, Şi•li Terak- l i nümiizdeki oy ba$lm• kadru: olan E 
..... Lamartinin yı dönümü 1 günler içinde yapıla~ak olan u - ~ 

ki, Boğaziçi, Kabataı. İnönü Kız, Fransada l SO nci doğum yıh 1 mumt ha\'& denemesınin gününü f 
lııtanbul Erkek, iıtanbul Kız. Ve- b k L • ! kararlaştıracaktır. ~ 

kutlr,ıan üyü ıair amarlin in • -
fa, Hayriye, Pertevniyal, Cümhu- I L l 1 "'-n~e, ilk alarm 1·-reti ve - f_ Tiirkler enine i k neıriyatı yapan 1 u.:: ~u• ~ 
riyet Kız. Yüce Okü liselerile, Kaz , rildikten wnra 24 saat devam &- _; 

Fransız edibi olması dolayısıle, Öğretmen, Selçuk Kız Sanat o - T k d d h • d"l 1 decektir. ~ ür ·iye c e atırasa tazız e ı e- a -kulları... k 1 Bu müddet i(inde müteaddit i ce ·tir. :r 
Üniversite ve buna bağlı yurt- • alarm işaretleri verilttek ve her ::. 

Bu münasebetle, fstanbulu Se- i k -!arla, diier yüksek okullarda ve 
1 
defasında halk sığınalt!ara aça-; 

liselerde de pek yakında dernek venler Cemiyeti, pirin i!'lmini ih- s cl\k, aktif ve pasif korunma ter- E 
te§kilatı tamamlanmıı bulunacak tiva eden bir levha hazırlatmı~ o- ı tibatları harekete reçe~ktlr. Ge- § 

lup, bu levha. Beyoğlunda La- ce verilecek alarm iprP.tlerlnde ; 
tır. martin cadJesine asılacaktır. il de ı!Jıklar maskeleııecek' ve böyle- ~ 

Orta ve ilk okullarda da der- likle uyyarelcr havadan m1&ske- ! 
nekler kurulmaktadır. T~caret haher)eri : ! leme işlerini de kontrol ed~k -1 

- - ı! lerdir. l 
Askerlerimize kış hediyesi Dünkü ihracat ve ithalat ı i Diğer tanftan vilayet sef@r - ; 
Askerlerimize hediye olmak üzere Diln muhtelif memleketlere 250 İ berHk müdürlüğü şimdiye kadar~ 

Beyoğ'lu kazası ahalisinin hugüne bin liralık ihracat yapılmıştır. Yine ~ şehrin muhtelif yerl•rlnde 17 ta-= 
~ ne iperlt bakım merkezi tesis et- · kadar teberrü ettikleri 5000 parça dün muhtelif yerle

8
rden

1 
ithnliit cşd - i miştlr. Bu merkezler çoğaltıla· 

eşya, Kızılnya te Um edilmiştir. Bu yaları gelmiştir. . ~n nr nrasnı .a. i caktır. Bu yclda hamamlardan 
eşyanın hepsi yünden el ı:e \"e itina dcrn!r· clektrık d11"cğı, tuğla, asıd, İ da istifatıe edilmesi düşünulmek-
lle hazırlanmış zarif hediyrlcrdir. ı;ıhhı eş\•ıı, makine aksamı, 43656 - d" p "f K K icıvonu · 

· · U ı kil k" • 1 ; te ır. ası orunma om ~.~ -Jkiııcı par herliyelcr de top an - o ağıt, boya, cam, tc e!on aksa- ~ b h sta b' 1t nr verecektir · 
makta olup birkaç güne kadıır Kı - mı, nmbnlaj kağıdı, mangnl kömür6 ı u usu ır ar 

d 1
..-u 1111 Ti llHll llllM .................. ,._, ....... h zılaya teslim edilecektir. e vardır. 

Çanakkaleye ilk geldiğimiz gün lerl hatırlıyorum. Düşman Seddillba
hirc ve Arıburnuna yeni ihraç yapmıştı. Bize ağır zayiat verdiren he
ıııpsız ve mevsimsiz tnarruzlarımızdan müdafaaya geçtiğimiz bir anda 
alayımız cepheyi teslim almıya mem uı· edildi, İlk gece yürüyü§ümüz gö
&ilmiln önfine geliyor. Mehtapta yağmur yağdığıııı ilk defa o gece gör -
ınt.ıştüm. Fakat gökten yatan oey yağmur suyu değH, tayyarelerden 
atılan tirbuşon şeklinde çivi demetleri ve kurşunlardı. Sağımız, solu -
muz, önümüz, arka mu insan ve hay vnn • cesetlerile doluydu. Bir saniye 
eonra ben de bu cesetlerin aı-asında, onlar kadar sessiz ve hareketsiz 
kalabllirdlm. Buna tesadüften başka sebep ve tcsadüf,en baıka mini 
yoktu. 

JiJTR.t .e-~-l~ 
~ Yazan : SerfJflr BEDi 

İleri siperlcrinıizdcıı bazıları düşmana on beş, yirmi metre kadar ya
kındı. Adeta kapı karşı komşu gibiydik. Üksürsek duyulablllrdl. r>Oşnıan 
kendisine lıu kadar yaklaştığımızı hlssı>ttiği anlarda hnvadnıı, karadan 
ve denizden üstiinıilze ateş rağdınyıırılu. Alay lrumaııda.ııı beni lıu si
perlere bir kaç kere göndenniştl. Bir defasında müthiş bir bombardıman 
ateşine' uğmdık. Siperin dibine yüzü koyun yatmıştım Bu cehennemden 
sağ çıkaca~ımı hiç ümit etmiyordum. Yine kurtuldum. Fnknt nteş ke il
dikten sonra zayiatımızın manzarası ban:ı müthiş bir kin ve nefret ver
di. Vnzifcm müsait olsaydı akşama doğı u yapılacağım hildigim slingü 
hücumuna ben de girecektim. Çok geçmeden ileri siperlere alay ku -
mandaııı da geldi. Ona emelimi anlattım. 

Uznkta, bombaların düştOğ{l yerlerden alevler yük!ellyordu. Biz 
ateş mıntakasına yaklaştıkça parlak ayın mavi aydınlığı .kızıla boyandı. 
Müthiş tarrakalar arasında biraz evvelki hareketsiz cesetleHn yerini ko
ıuşan bir kalabalık doldormıya bqlamıştı. 

Hililfahmerln sıllhiye neferleri sedyeler taııyorlardı. Bombardıman 
fasılalarında hanlardan yükselen in il tileri duyuyorduk. Hiç unutmam, 
ıedye taııyan iki Hili.llahmer neferinden biri gözftmfizün önünde vurul
du, sedye devrildi ve içindeki yaralı korkunç bir çığlık kopararak yere 
yo\•arlandı. Bizim neferler koıtular. 

Ben alay kumandanının arkasıJlda yürllyordum. Yanına yaklaştım. 
Sormama lüzum kalmadan dedi ki: 

- Daha bu bir ıey dej-il. Henüz aaıl cehenneme cirmedik. İleride 
müdafaa alperleri k~ılıyor. Dilşman bu ilde bizim ccceleri çalııtığımızı 
bildiği için gf1lla, şarapnel, mermi yağdınyor. B~ orasını teslim alaca
gız ve faaliyete devam edeceğiz. 

Bu sösleri söylerken kumandanın sesinde normal zamandakinden 
hiç fark yoktu. Halbuki o da bizim kadar, hatta herhangi bir nefer ka· 
dar tehlikeye maruzdu. Çtbıldı bo ytlrllyüşta bütün alay, arka Wıt6 yatan 
~e laUlne 611m ,atan bir Ttlcutta farkıuıdı: Baı da ayaklar kadar, 

b kadar .. 

Şimdi ate~le o ilk temasımın bütün htıbalıı.nnı hatırlıyor Ye tekrar 
yaşıyordum. Bir anda İstanbul, Dizdariyedekl ev, annem, dostlarım ne 
kadar uzakta kalmıştı. O kadar başka bir iilem 1çindcY<fım ki bir daha 
eski dünyama dönebileceğime ihtimal vcrmiyoı·dum. ller dakika sağ ka
lışıma hayret ediyor, kendi kendime ııoruyordum: cHllli yaşıyor mu
yum?> Sanki herkes ölmüş, ben sağ kalmıı.ıtım. Bazan ta ötcnıizdc pat
hyan bombalar, uzaklardan gelen uğ'ultular, haykırışlar, ufku sıvayan 
yangınlar, koşuşmalar arasında nereden geldiğimi, nereye gittiğimi, kim 
oldutumu bile unutuyordum. Sor.r• içimde birdenbire harbeden bir ada
mın şahane gururu uyanıyordu: cİstanbulu müdafaa edenlerden biri de 
benlın. Payitaht benim kanatlarımın altındadır.> diyordum. 

Yeni siperlorimizi teslim aldığımız günün gecesi tehlikenin dchşetl
ni anlamıştım. Bu siperlere yenilerini i13ve etmek için, geceleri, zifiri 
karanlıkta, düşmana görünmeden ve sezdirmeden çalışmıyıı mecburduk. 
Sabaha !cadar iki üç metre derinliğinde zcminlikler kazıyor, gündüz bu 
uykusuzluğu telifi için, mezardan bir tek farkı, üstünün henüz gelme -
miş ölüme açık olmasından başka bir teY olmıyan siperler içinde uyn
yablldiğlmiz kadar uyuyorduk. Fakat geceleri tayyare ve gfindiWeri 
topçu, piyade ateşi bizi bir dakika rahat bırakmıyordu. Tehlike ile o 
kadar dost olmqtuk Jd en yakın mesafeye dilfen bombalar bile .kalblml-

- Olmaz, dedi, sen bana lazımsın. Yapacağın işler bundan daha 
tchlikl'siz değil; fakat alay için daha faydalı. 

İrtibat vazifesinin Heri siper hayatından daha tehlikeli olduğu an
lar yok değildi. Hazan bir kıtadnn ötekine, tek baııma, oiddetli bir 
bombardıman ateşi içinden geçip gidiyordum Ne tüyler ürpertici, unu-
tulmaz sahneler!... • 

Ilütiin bunları düşünürken ııyııyakalmışım. Ertesi 11ab11h şafakla 
beraber hareket ettik. Yınc ayni tehlikeler içine gidiyorduk. Annem bu
nu duysDyclı gi)zilnl' uyku gimıezdi. Çünkü muhtelif mevzılcr arasında
ki tehlike farkını kendisine çok etraflı anlatmıııtım. Hlttahl bu hareke
timizi mektubumda yazınıyacaktım. Esasen asker mektuplarında kıtala
rın hareket istikametleri ve yer değiştirmeleri ilh ... yazılamazdı, ya. 
saktı. 

Scktz saatlik eziyetli bir yürüyüşten sonra yeni mevzilerimize var
dık. Yollar son günlerde yağan karlardan ve yağmurlardan tam bir ba
taklık haline gelmişti. Her adım bircambazlık hareketine muhtaçtı Bu
na rağmen diz kapaklnrımıza kadar çamura batarak yürfiyebiliyorduk. 

İstaııbuJda tanıdıtım ihtiyatlardan biri yanımdaydı. Yol biru dtis-
hıtlace birlbirimiu ralr.lattak Te DJ1Qf81ak · 

Amerika
lngiltert 

F ransanın harp harici ~ 
ıı üzerine harbin büt~~ 

kü inailtereye intikal e~ 
sonra Amerikanın yardunı ~ 
lesi, gerek inıilizlerin, ıe~-"' 
merikablarm nazarında fe~ 
de ehemmiyet bulmUftur. __ .__.a. 

Amerikada ıerek h~ 
rerek partiler, inıilterey':. ~ 
küıt mertebe yardım edİIJllll"."". 
müttefikan tarafta balun~ 
Fakat yardamm layı.kile yap~ 
ama teknik, mali ve tarihi bif 
kım sebepler encel olmaktadır• 

Teknik a~beplerin bapnda J 
çen Umumi Harpte, ıere,k 
ıine, ıerke itilaf devletlerioe "!: 
yare yetiıtinnek için kuruhD'lf 
lan yeni fabrikaların lkaf!::. 
sonra devamına lüzum ". 
sı üzerine hepsinin .ökülıniit~ 
masıdar. O zaman Am-? 
gerek askeri idarenin, ı~ _;, 
tayyareciliğin ihtiyaçlaruu ~ 
için senede ancak on yedi ~ ~ 
yare çıkarabilmiye kifi ...... 
brrakılmlfh. • 

Bunun için Amerika hiik~ 
ordu ve donanmuana fasla ~ 
tayyare y3pacak fahrika]arlll ~ 
şa masarifini devlet bit~ 
koymUfhar. tik defa aynWI ;;
milyon dolara timdi de 800 
yon dolar ilive edilmittir. 

Diier taraftan tqiltere, ~ 
riluadan aldaCı bütün ta~ 
h malzemesini • ;.;,.-

arp JMlflll _ _.a: -
ödemek ve münhuaran k~ •: 
mileri ile tqımak mecLw:~ 
k.Idığından, mevcut ~..Jıi 
ve döviderini ve ~ 
miieueaelerde tnsiJis ~;,,.ı • • 
1--- L! ___ I__::_! le 
QUlllUI lllAC&wnlll ...... 

mittir. W' 
BwMlan IOllnlld t~ 

Ameribnm para ile ~ 
yardım e:rlemaini tnptere ~ 
nıeti resmen AmeriluıdaD ~ 
etmittir. Vaıiqtona ..... ...,. • 
Hazine MiiatefUI. Amerika,~ 
tiye Nazırına ... baamta ~ 
vennİftİr 

Halb..İıi Ameribmn kJoedİ ,ç 
mak, yahut iatikraz ve~ ~ 
tile tnailtereye yardımda ~ 
masana Jolımoa kanunu ....... cJ• 
Junuyor. Bu kanmı PÇ8I' ,. 
mwni ~arpte Amerikadan J!. 
ra2 ve kredi alan memlek ~ 
den, borçlarını ödcmiyenlert Jı' 
di ve borç verilmesini dl 
aurette menetmiştir. ~ 

Am~rikaya, İngilterenin "' 
beş küsur milyar, Fransanlfl l' 
ve İtalyanın iki küsur mib.., 
lardır. ~ 

Şimdi Amerika, bu ~ 
h11dudu dışına çıkmak için .,,.._ 
ler aramaktadır. RooseveltİP ~ 
cesi, ingillereye ia~i.kraz ~· 
nıilyarlarca dolar hediye ti 
nıesini teklif etmİftİr. Dii-' , 
teklife ıöre cenubi ~; 
kan ve çakacak altmJar •tf/J ,_ • 
aa.:akhr. Bir bafka. teklif ele 1 • 
ailtereden yftlİ adalana ,.tt11 
lınmasını istemektedir. . ~ 

Roosnelt, Amerikamll lıll"j. 
aiiriildenmİyeceiİllİ IMır T~ ~ 
ta.ı.hiit ehneldeclir. Fabl ........ 
tereye IOft dereclMle ~....?:, 
,...._ ... bilh•ıaa Alltil ~ 
laki ~ di •• 

....................... ::;: tf!Cfir. Ba prchm, MrlaİD • , 

zerinde ~- çolı: 
c•lmr. _,.,,._a,1 

Muharrem Feyzi TUV"/ ... .................................... : .. ; 
Universitelilerin tertip ,ott!' 
ği eğlenceler bwıdan -_.11: 

Cemiyetçe idare edilec:"-,_. 
Faklilte talebelerintn h~r fırt'~ 

vesile lle çay, balo, seyah•~_,.»r 
teşebbüslere giıifmeleri al~ 
ca hoş gorulnıemektedir. Tal ~ 
"ıu nc\i tezahür]• ri yakında ~{ıfJ~ 
Pdect>k Talebe Cembreti tar• 
crtip ve tanzim edilecekti;/ 

ın•n•n1tttııunn••nu11ıtm1tııııtnHH• • 

! Vecizelerin Şarhı 
;HIHl .... HHlllUHHllflllHHHMHHllll ...... I 

Matelramil bir in•at1". 
nı%, si~ tenkit etm•l~ 
i.teyiuiz: rretlaetm•/.,vr 
delil! BOILEAlJ 

Medenircti, ilmi, terakkiY~ ~ 
ratnn tenkit zihniyetidir. ı"_ 
masaydı, bugün gerek fen .';d,,, 
rek içtimai sahada bize ı ~ 
veren terakkllerln )aiçbirisi ... 
sıl olamazdık. ~ 

Eserinin pilrllzsib ol•SS'!'~.-. 
t.iyen adam, tenkitten kotP'";ı • 
bilak1s; eğer istifade edecell ~ • 
hetler varsa hissesini alır. d'iJOl
kicli sevmek, itimadı nefs 
dir. t f". 

Medih onun aksidir. Ese~.., 
kar, terakkiye m!nl olur, tefil I' 
ııahlblni hakild kıym .. tfle de 

0
, 

kilzip şöhretile uyutur. t]o dU., 
yalım ki, dllnya durdukça ~ 
caklır, fakat hayatında ::.r 'I' 
ihtişama boğan nice kiDI .48 t'
nutulmuş citmiştlr. Teıık~~ 
bammül, kemil eseridlr. ~ 
varmak için medbedilJ!1e~~.lc 
alacal kadar ktlctl)t ~ 
zımchr. 



Necaşinin ahı mı 
tuttu? 

Habeı Krala Haile Selasiyenin, 
Mussolini hakkında içinden neler 
teçirdi;in.i uzun boylu tefe'üle el
bet lüz.um yoktu, bunu herkes b i
ı:r. fakat bilmiyorum, acab a her· 
~es ayni zamanda yurdund aa u
ı.lcla,tıiı h ald e tacını muha fua 
eden nüşarünileyhi ·sakıt ve mev 
luf Piyer Laval hakkındaki his
•' yatının ned en ibaret olduğunu 
'•hmin edes- mi? 

• • • 
!:at1alin gaptıiı 4Jer: 

Mussoliniyi, Habeıistan1 ifg&l 
~tmek itinde o serbest bıraktı. 
Müstakil bir devleti müdafaaya 
kıyam edenleri. baıta timdilci İn· 
liltere Harbiye Naınr1 Eden o l
nıak üzere çeıit Çetit, siyasi ma
" evralarla o oyaladı, &ecri tedbir
leri, petrol ambargosunu o if las 
ettirdi, Mussolininin kartısında 
Cemiyeti Akvama o iciz bıraktı. 
SOnta o çökertti, bütün suthcü 
.. Ülefekkirler, hukuku düvel 
'-iintesiplerinin, hayallerini o ta
tllmar etti ft onun yüzünden Ha
be, 73ylalarında tiddetJi sonb a
lıu yaj'murlanna raime'I\ için İçİD 
)&nan alev, bütün düny.ayı kapla
dı Ve ""eli Lavalin bir müddet 
İdh'e ettijl Fransayı kav01"du. 

• • • 
Bf!n Türk değilim, 

Q_v erngalıgım 

[~!~ôlÔ TEl<G~Afl!~I 
B. M. Meclisinde 

-----·----~ 

Gümrük muhafaza memurları teşkilat 

ve memurin kanun layihası kabul edildi 
-------

Ankara, 18 (A .• 4...} - Büyük l'tlil· ı ıakerelerıni yapmış, bina ve arazi 
let Meclisi bugün Refet Canıte:ı:ın ı vergisi hukümlerine tevfiknn vergl· 
başkanlığında toplanmıştır. den lsttıına edilmiş olan hükmi şa -

Celsenin a~ılmıısını takiben, ruzna- hıslara ait mukataalı gayri menkul
menin ilk maddesini teşkil e<lcn as- j lerın kıymetlendirilmeşi hakkındaki 
keri tayiııat ve )·rm kan'\lnuna ve 1 kanun layihasının da ilk iki madde
kanunun birinci maddcsınin tefsiri- gini müzakere ve tasvip eyleml.ı •• 
ne ait mubata müzakere edilmiş ve diker maddelerinin Evkaf Umum 
müzakere mevıuunu teşkil eden me- Müdürünün hu.ıurile müzakeresine 
~le üttı1nde Divanı Muha.ebat Re- karar verilmiştir. 
isinin dinlenilmesine knrıır verilrni,. Büylik l\lillet l\ledisi, lıugiınkü 
tir. ru:ınamesınde ml'v<."ut bulunan Tür -

Gümrük muhafa:ın memurları teş- kıye · Almanya arasında ticari mli· 
kilfıt ve mcnrnnn kanunu layıha~ı ile I badelclere miltedair h~susi aııla~ma· 
Nafia \'ekiıletıııc lıağ'lı Oerlnl'c tr11- ya bağlı cB. l> lıstesınde isim tas. 
ver~ fabrika ının Devlet Dernıryol- hihı yapılına!'>ıııa, Turkiye • Franga 
ları İşletme ldaresınlı.' devı·ıne ıut ticaret kont<-njan ve tediye anlaşma· 
kanun layıhıısı, ıkıncı ınüwkerl'lerl larlle nıcr~utları hükfiınlenııln lenı· 
~·apılarak kııbul olunmuftur. did1ne ve Isvt.'(C siparış ı·ılllnılş mu-

Bundnn sonra jl\ndarm.ı erat kıı- tchnrrık levazımın Tiirkıyeye ithal
nununun lıazı mad<lelerıııın ılegışlı · lcrı müddetinın lemdidıne ait olan 
rılmcsl ve yenıden b:ı:ıı hııkııııılc.r ı. • 

1 

k~nun laylhalnı·ı~ın tla ıılôkad~r Ve
liıve:-ıne, ııskl'n ızın kanununun bl· kılledn huzurla rıle muzakeresıni ten 
rlnci madde ini' lıır fıkra ilavesıne slp eylemı~ ve cuma günü toplanmak 
aıt kanun l:ı_yıll:lhırıııııı bırıncı mil- uzere içtımaa son vcrmı~tır. 

------..":Je~~~~----------

Ticaret Yek31etiıiı J 

iki tebliği 
Saatler geri 
alınacak 

Mısırda 

7KER~ 
~ GÖZiLE 

,. 

lngiliz 
taarruzu nasıl 

muvaffak oldu? 
-2-

Yazan: Ali Ihsan sAels 

su kuyularını tah:ip ettiklerinden, 
italyanlar müşkül vaziyete düş -
müşlerdi. Karada demiryolu mu

Sahif~: 3 

ROOSEVELT 

i~giltereye yeniden 
harp malzemesi 

verec ek 
vasalası yolı.tu. Denizde sahil bo- Vaşington, JS (A.A.) - Dün mat
yunca küçiik vasıtalarla yaptıkları bwıt toplantısında Roosevelt Amcri
deniz nakliyesi ancak T obruk, kanın İngilter~ye öJünç olarak harp 
belki Solluma kadar gidebili • levazımı vereceğini tclınlh etmiştir. 
yordu. ltalyadan gele.n nakliye Rooscvtlt cBu, kendi müdafaanuzı 

temin edecek bir vasıtayı te.,kll ey
ıremileri Bingaziye ve hazan Der- llyeec.ktir. H:ırbın nihayetinde bu 
neye kadar i'elehiliyorludı. Ora- harp malzemesi bjzc iade olunacak -
dan ilerisi, bu nakliye gemileri tır. Eğer bu lıarp ınalıemesi hasara 
için tehlikeli idi. Bu sebeplerden uğramamış ise, İugllte.re, Aınerika 
dolayı ltalyanlar, gerek Binpzi Birleşik Devletlerine, bu malzemenin 
ve T r&ıb!us ile karadan ve gerclt kira bt!ıteli olarak mahdut "bir mik -
ana ltalya ile denizden muvasala tar paTa öde:,·ecektir. Eğer harp mal 
itibarile kötü vaziyette adiler. remcsi hasara uğramı~!'a. İngiltere 

l 
1 

o aaman bunu tazmin edecektir.> 
Marsa Matruh civarında ve edilmekte imiş._ Hu~usile <;aenera. 8un:ı rainıen. it_~y~ların Mı- dı>miştir. 

daha şark taraflarda bulunan in- Weygandın şımalı Afrıkadakı f sırı i!ltiliı.ya teşebbuslerı hesapsız Böyle bir knmbinr.:r.onun Amerika 
gilız Nil ordusunun takriben 1 S hareketleri ve durumları, T unuı bir cüret addolunabilir; fakat Blı )eşik Devletltıriııi harbe sfiriıkli
fırka veya 2 SO bin kişi mevcu - hududuna yine ehemmiyet veril- ı 9 39 eyhilünde çelik ittifakın bir yecek mahiyette olup olmadığı hak· 
dunda olduğunu yazmıştık. Bu mesini mucip olmuştur. ıüknü ol:ırak harbe girmeyip an- kında sorulan bir !l!ale, Roosevelt 
kuvvetin dört piyade kolordu- Şu hald~ 22 fırkadan ancak 1 S cak 1 O haziran 1940 da harbe c-Hayır> cevabım vermi$lir. 
sundan ve iki zırhlı fırka ile bir fırka kadarının Libya şark taraf- giri~leri, Libyadaki vaziyetini ve Amerika ve harp 
motörlü fırkayı havi ve ihtimalen larında Mısıra karşı hareket için stoklarını ıslah ve tezyit için ihti- Londnı, 18 (A.A.) - Umumi har-
~enera l Richard Nugent O Comor h · ı d v k b 1 J bT j J ' I · b' 'ht' ık· 1 k te be iştirak eden Amerikalılar o tn-

ta sıs o un ugu a u o una ı ır. r_ar .e ı mış . ~r ı ıya ar ı . - Tihte bn•lnnan işl bitirmek üzere 
kumandaı::ında bir zırh lı kolordu- · 1 1 • • 1 kk 1 b 1 ltalya Mısırı ııt- " ita yan tayyare :rının ve 1 il - ı o urıo ı ır. ' . . nıfil'ndele)•e iştirak etmenin sırası 
dan mürel:kep olduğu rivayet e- zırhlı otomobillerile tanklarının tila ic;i~ ~~ ııtoklarına v~ lngı~ız geldiğine kanidirler. 
diliyor. Piyade kolorduları üc; adetleri şüphelidir. Tayayre ade- AkJeııız tılosunu Yunanıstan ıle Bir alayın verdiği ziyafette bir nu 
veya dört piy3de fırkasından. dinin İngilizlere nazaran daha zi- Oerne aruına vaslolunan hattın tuk lrad eden General Orayn demiş--
kolordu topçusundan ve fenni kı- yade olduğu söyleniyor. garp tarafına geçiTmemek husu - tir ki: 
talardan mürekkep imiş. Tayyare • O sundaki gayretlerine güveniyor- Kelimenin kanuni miinaslle daha 
mevcudu 500. tank ve zırhlı oto- ltalyanlar, 1 3 eylul 194 da d ilk 1 . . •• 't •. şiındlden hube ginniş bulunuyoruz. 

Mısırın garp hududunda. Sollum lu . b zam~n tar ıçın uml 
1 l v~r,!cı Bunu anlamamakla milletimiz hata 

mobil :ıdedi bin tahmin olunmak- . d k. '}' . k o an u vazıye , sonra an ngı ız-
1 tadır. Dıg-er motörlü vıısıtalar bu cıvarın a 1 Jngı ız emnıyet ıta- lerı'n aerek Akdeniz filosunu etmiş 0 uyor. 'ka d 

larıııa karşı ancak dört fırka as • ,·_ "'h k ti • . k' General Onı.yn, Amen nın er· 
hesaptan hariçtir. k I . 1 d' . .1. I gere.il ava ·uvve erını ve gere hal barbe girmesinin Alman mane-

er e taarruz etmıf er ı. lngı ız er N'l d b'lh ~ t k --wn 
L:byada Mar~"al Graziani kuv b ı. d .. I ı ı or usunu, ı assa agır an - vlynb itin büyük bir darbe t"~' e-

" u taa~ruz Karşısın a surat e gerı larla ve zırhlı otomobillerle tak- dcc_,.i kannatini il.har etmiş ve de-vetlerıne .,efince: bunlar hakkın- k l ff k 1 1 d "6 Ankara, ıts (A .A.) -· Ticaret Ve- Anknra (Hususi) - 1 ıkların ... çe 1 mıye muva a · 0 muş ar ı; · ffak J 1 b ml•tir ki: 
ı.1 daki malumat "öyle hulas:ı edile- f 1 • d vıyeye muva . o ma arı ve u- v kileliııdcn tt•bliğ rdılmış r ; maskelenme ve karartılması do_ ., vıı-ıı e erı sa ece tarassut ve em- . . h . d .k. . . cAmerikalı pUotlarm idaresind• 

h T k u ı bilir; . h' . I k nıın ıc;ın :ızıran an ı ıncıteşrın ı 
'2517/940 tnrı ıı _ . _ııı ·ıyc e A. ı layısilc alınma .. bır karar olan sa· nıyet ızmetı o up, mu avemet 'h t' k d t it 500 Amerikan tayyaresinin ngilte-

man .. n araıunıla ll('arı ıııulııulclrlcr<' 1 b .., 1 . 1 h k d ~ ld ' 1 1 b 1 b k nı ;ıye ıne a ar amam a ı ay cd b b h-t' k tm . 1 •ü i t 1 ı O h · J 940 da har <: 0 ı ı . ita yan ar. un arı as ·ın k't k l l h b'I r e mu are eye •;ı ıra e esın , _ - :lı • 1 .. at erın ır saat ı erı a anması a · a )'a azıran - .. . . d va ı ·azanmış o ma arı ase ı e b" A 'k t . 
1 

t m 
Geç de olsa ve belki de 1n - mul<'dııır uı;uı;ı ıw a~ımının ,, nu. kındakı mecl>urıyctın !~anunusanı be <>ırmezden evvel Lıbyada ikısı tarzınca !luratle kuşatıp esır e e- J -· . . B" "k B . d ın ınen an ayyaresın n ng z 

ıiliz tuyikile Laval nihayet Ba•· ı maralı Jihıl.asındaf.:ı plafoııun barın · zııl•lı veya moto· rli.ı olmak üz.ere bılirlerdi: bunu yapamadılar. cgışmı~~dır. f uyud· rıtanykal a a- pilotlarının emrine verilmesini ter-
" k~I__. d"' •. A al_ cı grupumı dahil bulun:ın mıhatıık ıptida:ı.ından itıLorcn kaldırılarak • D I S'd ' B . . sının mu El aasın a tan ara o !clh etmeliyiz.> 
"e a cd~ iiftu. yan az ıgı ?" j ve l'kklruteknik kıııırıı dcvft>t dhırl' sa.ıtlerın tl"kraı bıı saat ~erı alın- altı kolordu bulunduruyormuş ala so~r~ 1 1 _arr~nı cıvarın- kadar lüzum olmadığından, A - General, Nevyork bombardımanı-

• az gelıy~rdu ... SUkutunda .. a· ve mucsscs~'h•rı ıhtı~·ucınıı tnhım: t' ması ınutuavverdit. Her kolordu üçer fırkadan rni.ırck dakı lngılız mevzılerıne taarruz merika, Kanada vesaireden ah_ nın Amerika için ne demek olduğu-
llıİ) o lan lngıltereye bilhassa dut· ı dılmıştlr. Bu kısımdnn mal getitn~ck . . • keplır. Bunlardan başka birkRc; 1 ~snasında bu dört fırk~yı üç fırka nan yeni ı 2 tonluk ağır tanklar nu pek nz kimsenin takdir edt!bildi-
tnan olmoştu. O sarada baıta ıçın hususi fırnınlar tnrnfından vakı Parb idare H{'yCtı da nıustakil fırka varnıış. Harp ıle takvıye ederek yedı fırka kul- d v M .. d ·ı · I _ t>'fni ı:ıöylemiştlr. 
F .._ 1--'- .. b" 1 1 i f dil 1 - . h tl 1 i . ogru ısıra gon crı mış o sa ge 1 t lb .~llnsa matuuah o rnaa uzere u- tn cp _ı•r n ııı " <'m \"ect'gı cı l' e A k . 8 ( l l . C l I ıliınınc1an sonra 2 • 3 fırka kadar ı lanmışlardı. Bu kuvvet er. ngı - k•' General, sözlerini şu surete asr 
tun dünya eazetelcri bu haris za· 'mczkuı ıuleplcrın bu :o;ıır<.'lh• <'<''"llP ' n ara 1 ususı) - · L k t ' d h d · L b lrzleri geri atmak içın kafi gelmiş- ı re ır. etmiştir: 
te bü b 1 lardı Bir gün l:ır.JıM:nıı~ tclikkı cJıl,•c~ı:l bılılın. P. idart" h..!yeti bugun toplıtnarak 1 

11 ·u vve ' 8 a te rıce1n 
1 Y?· . · B d d . k'l İ '}' Sıdi BarrDnİ şark taraflarına •Ü nn ~clıneden boyle bir hadise 

k.a . cuma !1f amb.'' b ' t Jır. parlıyı alakndar eden ,,.(eı hak- f Y:ı naklettıği tahmin edi iyor. !Şu ktı . ural ~ adgerı ~le .1 en n~ı.'z kadar ilerlemiş olan halyanlar, I cereyan etm den bu ihtimali derpiş 
... ._ç at&Rtesıne ır ey ana ver· • _ . _ .. .. . .. '" } ld ltal L b adak' tckm'I uvvet erı sa ece ı erı rnevzı l!J• .1. k I . . 

1
••• "' ı. ti • k ' fı ka tah · gal eden emnıyet kıtalarıydı. 1 k 1 6 .. "k --....;...-----------

... 1 Dıger tcblıcr kında go;uşmu tur '" e, yanın 1 Y 1 1 
' lngı ız cııas uvvct erıne ve mev- . etmelıyl~> 

-On me rend une lete Ankarn, IR (A.A.) - Tıcaret Ve· Ankarada .•.• '-·erli rnala ... uvvr t'rı yırmı ı ı r m:.n . zı erme ·arşı ası. uyu taarruzu 1 R man •ada tevkif edilen 
d T P. pour d kaletındcn klolıg olunmıı~tur: .1 olunm:ıktadır. Bu fırkaların mu- ln]'ılızler, lıalyan taarruzunu yap~bilmek için bir müddet dur- ı U ) 
.,. e • urq~C:· !'1aıs on. se trompe .e f l\oordmııcyon llı•yctmın G2 ve (',.'J haftası hım bır kısmı yerli ahaliden t~ş - Mar Matruh garbındak i mevzi- mı} a ve Sidi Barrani civarında komünistler 
..._,~ltonalıte Je ne suıs pas turc, Je s.:ıyılı karnı lıtrımı gorc .te,.bit t!dılc- kil edılmıştır. Harp başında bun- de kırşılamıya hazırlanıyorlardı. 

1 
bar hareket ussu, ambarlar ve llül,ı~ş, ~8 (A~.) - .st;-tan!:. 

s A~vergnat... rek 16 lıırııırtk.tnun tnı:lhıııı!P. .Ana- Ankara, 16 (1-lu"u i) - An - ların iic; kolordusu şarkta Mıım lskendcriyeden buraya kadar bir stoklar viicude getirmiye mecbu- _Rcs~ı bır te~llgde, bıldırlldıği~~ 
Dedı. tlohı Ajtınfiı vw;ıtaııılt- ılan vı• 1 urkı- karadaki yüksek mektepler. bu· hududu civMında dif.er i.ıç ko . deıııiryolu hattı vardı Denııden t h' ı . 1 d' gorc dun nktcdılcn .Naıırlar l\leclısı 
«Herkes bana çatıyor, beni bir ye Fındık lhrl\Cıtl\·ı ları Bıılııi:ı \t' . . • ' T · ·h d I . ki ki . .1·• I k rıyt! 1

"sP mış er ~· . • içtlmaındn Dahıllye Nn:r.ın, geçende 1'· ._ .ı. l (C:- vl ) bel t bl. 1 ,.,,11 fınclık gun yerlı malı haft.ısıııı tes ıl el - lordusu garpta unus ıı ur 11 cı· yaptı· arı na ıycyc ı B\e o ara A:ııl nıuhnrebenın tafsılatı bun-
1 

k u··n'ı t tnvküntı hnkkında Ur.ı;; Ka aıu ..,.-mar o~ anı r.an· şu n eı ınc e ~ o unun .• .. ı . I . . 
1 

• k . y11pı ıı.n om s ... .. 
.... d . 1 h lb 1. b'I . 1 k. 8""'~1·"1 ılır.ıcııt fiu ıtl.ıı ı 17 birıncıka· mişlerdir v11rında ınıış r rnnsa ılı' 511 h ya • kam da dı-:nıır} o u "e amyon dan !IOnı .ık 1 Y•ınlarımızd11 neşre- izahat vcrmiRtir Mrvkoflann büyük .._ ıyo~ ;:ır :ı uıo ı mıyoı ıır ·ı .._.. • " ı · ı · ki J · ·ı ~ ' bt: y.: k 'd •. 1 A ') nuııdun ltıburen merl)'etc gırnıış hu· G . k il . I pılclıktıın sonrıı Tunus larafındakı nak ıyeııı yaptı .orın ırn. ~erı ı t• I dılccektir. bir kısmı mahkemeye sevhdilccektir. 
>-ı n ur· egı ım, uvergnat ı- lunmakUıdır ayrımen u <'rln a ım kuvvt"tleriıı l>ir kısmı şark ııırnlı - ırtıbnı ve muvasala hususunda I Eski Ordu Kumandanlarından Tevkif edilen l·H komünistten 120 
~~ . · ı Bu fıyntlurdan nnc-e ml'r'i e:-;ki fı· ı satımı kolaylaşacak 1111 alınmış ise de Tunus lıurludu va:zİ} etlrri çok mükcmmr.ldı. , Err.e!cli General si Yahudi, lG sı Rumen ve 6 i d~ 

L. . t:ırıbt~,. S~ .P~ta gaze~~sı yutlıırln ihnı<'at )'»pmak üu·ıe bııg- . • yine· ınıihım kuvvetlerle tam ut ingıfö·ll'r geri çckılırken tekmil 1 Alt İHSAN SAB~ ?~1.~!~t.~~1.~ .. ı!!~1•1~~l~!~ .. !!1.~~~~!!~!'.~· ....... . 
-atlı ve millı bır mftaUe bu soz- lanmış bulunan ıhrnc-ntçılardan ıı;tı· Ankara, (T:ısvırı Efkar) ................................................................................................................................................. . 
~e İs!fan etti. Her ne kadar ga- :;enler, sat ış :ıkıllı•rmı u:mliı dııirc- 1 Gayrıme:ıhullerin alım ve atımı- İhtikar ya,pan üç manifatu -
~tecilik rekabeti dolayısile (tete ~inde Bıılık şuucl(•rt nculimlc tevsik rıı i.olilylaştırmak için y~nı bır ka Bina ve nraz! vergi- İngilizler memleketimizden l\1ektupçular arasında racı meşhuden yakalandı 
~ Turque~ fransızcada (~mar cLmcl: şnrtile. satışlarını tam:ııllıya-ı nun projesi hamlıınmıştır. Projr.- s"nden iatiana edilenler yeniden mal alıyorlar Anbra, 16 {Hususi) - An· l\hıhmutpaşnda Fincancılar yoku-
Oilanı) demektir, Lavalın bu şÖ- bıla":_kler.lır . 1 1 _ l de mevcut yeni hı.ikiimlcr ıırnınn- iJ Ankara, 18 (Hususi) - in - ınlya Mektupçusu Cemil Sargut, .. undn Yusufvnn hıını ıılltnda 6 nu-\ii rf . _.1 d b AkıLlcrııı tcv ıkı t n mıırur.aa 1 b ' ll ._ l Ankara, (Htısu ) - lina ve aın· K k d 1. M . H 

1
. • ~ 

sa ClJlll! oımasın a ına zur il<ld r bu ayın 2l inci eumnrt!'!iı da ı l:lssa gnyrımenırnl a ım ve zl "'crgıı;i kaııunnn:ı gurc verı;ıdcn gilıerc-. memleketimizden yeniden ~r u e ı'.le:. .~navg.at ;an a ıt mııradn manifatura ticareti yapan 
)o~tur, divcnler olduysa d~ e~- :unu \~at 12 yı• kn tardır Bull'hın satım ~şlerinin'.. vergi .horçl?rının istıımn edılmlş -0!,.ın hükmi şahıslnm 5.000 ıon kuru incir. 5,000 ton Gokkaya. C~rdusc. Kıış tan Os • Rafuel F.Ji ile ortaklnn J\Ioiz ve na
~ kafasına her tol.-mak yıyenm ımnra ibr.ıı7. edılecek vesaik l\ubul tamamıle talısılıne talık edılme. mt mukaUıalı h%ıyı imenkullerın kıy- kuru Ü:lÜm, J 2,000 ton küspe, , man _Tckın, ırı:ıroza, S~bit Koca- yiın Fis, dün öğleden sonra ihtikar 
• Uaic olduğu hakkımla Fransa.da olunınıyac;ıktıı. Akıtlcı ın tM<lııtı mes;nı temin eden malide ile bir ınctlt·ıwınlnıc i hakkmdukı kanun ı 5 ton kuru kaya 1 satın nlmıya 

1 

bcyoglıı Kaşa, Raşıt Erensoy ımçundan cürmilm~hot halinde ~a-
~vcut ol-n bir :zihniyete delalet muameicrfoder. dokldayı a1ilknıtarll\rTın ga)·rimenkulün yalnız bır parçıısı- ımn şcklinı almıştır. knrar verıniştır . Buna muknbıl in- Mamıvgata kaymnkam olarak ta- ~:;;1~~ı~liı~~~~~:~!i~~~~i.,:~rı;~1; ~"en bu ~z.Ün çirkinliği üzerinde itirazı oldu •o tn ırde hnkt>m. ı- nın en basit bir muamele ile en nutçc Enrunıcninln teklifine glırc I I' .. I ·apnn yin edilınışlerdir • 
~ n.· : d d taret Vrkiıleti lır. k b' d 1 b'l .. lıunlnr Vnkıflıır lJmunı mildilrl!ig İ· 1 gı ız ırası uzerıne muame e ~ , ! n• t. • olmu~tur: 
loıır eı&arı u,.m~,ycsı ur u ve 1 Kcvfı~et Fındık ihrncnttıları Bir- ısa. ır zaman a satı .a ı mesını nün alacaklı memıırları t.nrafınrl.:ın ~ m<:n~lel:etlerdcn mal ıthal edıle - ır ayın Mısır çarşısında yorgancılık yn-

a 'Puks~1 • 
1 sah r~~: -r llıg-ın~ bıldinlu~ı~ ve şubclerıne de tem_ınkf!lden mııddbe, halııka?arla1 ra takdir olurıacak kı)'mcLlcrı uıeı·ın- l·ektır. Ank.ırl\, (Hususi} - Jç Ticaret pnn Kiımll Kk'ıırtal, Rııfac1Un m~ğa1-- c a a, ayu1 ~tnar og a- t lıl - •tthılmıstJr. yenı ·o nylıklar a şetmış o a - den !ı{'Snp olunacaktır. Takas suretile ihraç ve ithal o- Uı"IUın Müdiır muavini Süreyya, Dış znsııuı gidcrf" yorgnn mn zemesı a -

~,~~ğilim, dedi ve o pis t:ıbiri bir < ıg c ' caktır. Kıymetler al:ıeaklılnra teblif:' f'di· lunan bu malların muamelatı T::ı- tıcnrct daırl.'si muavinliglne tayin c- mak istemiş, .f:ıknt üç nınnifnturaeı 
""'llUımct reisi olan il.aval kullan- İzmit nümune fidanlığı Yeni l\1usul Konsolosu lccek, itiruzlnr biı· ay ltinde ynpıl . kas Liınıted şirketı :ınafından dılml~tır. ortak kendisinden Fiynt Muraknbc 
.tı, fakat üst lanı.fı ne oluyor? ızınıt ( ı.:ıusus·ı) - Vilavet nü- <I kt nr ı bireı ehlıvukuf he) eti 1 - d ı· k d · Komisyonunun t~bit ettiği fiyaU:ır-
'b • • 1 k. ~ , A 1 18 ( Lı .) lh 1 ı. an o ı . yapı nc::ıgın arı n c.. ·a ar tuccar· F d l b l dnn :fozlnsını istemişler ve :f'ntura 1

•111 (H lb ._. b l ıyor ar ı r·d 1 ~ t k n rnra, nususı - < ns nin takdiri esas nlııı:nktır. I k I · • .. d 1 ransa an ge en tale e er ~ şu: a uı::u • m mu ne ı an ıgı, mın a amız mey- ) Musul K I I ~ · · arın şır etten ta uırı musna c a - vermek tnrnfına dn ynnaşmamışlar-
;erı Türk değilinı; Auvergnat'lı· vacılığı için c;ok faydalı hizmetler ~~~~;zden ı\saf G~::~i~~ ~I~~~ 1 Tütiin .-ekoltesi mc\ları lazımdır ~ehrimizde dır. Bunun fü:erlne- yorgancı polise 

1tıı) sözü? görmektedir. 1 fer sene olduğu gi- iz.mit (Hususi) - Şehrimızde Frnnııada tahsillerini ikmal e _ mür:ıcn:ıt edeıek bir cürmümeşhut 
Cev:11p: bı, fıdanlık idaresi bu sene de vınliğine Refet Altmta·ı, Şam bıı sene tütı.in mahsulü çok nefis Ask<'rlcrinıize kı~ lll•diycsi den gençlerimizden on bir kişilik tertip ettirmiştir. 
-Am!k bit ltss... hnlka, aşılı ol:ırnk 1000 elma, Konsolosluğuna Fikret Şefik Öz- bir şekilde istihsal cdilmiştır. Ko- lzın.t (Hususi) - Gölcükte bır kafile, kara yol ile yurda dön- Asliye İkinci Ceza mahkemesine 

• * • 4000 armut. 1000 \•ı ne. 1 300 doğancı. Viyana Ko
8

n s
1
olos muka- eneli vilayeti dahilinde yenı sene kahraman a!kcrl<:rimıze kış he - miye muvaffak olmuşlardır. iki V<'rilen Rafael lfü, 'Mol:r. ve lla~1im ~CQba sıra kimde? kayısı ve mecmuu 208,380 e ha- vini Abdurrahman u ay mer e- rckoltesı 3 milyon kilo kadar dıyesi vermek hususunda faaliyet gün Edirncde Umumi Müfettiş :Fis'ln m~ı;akemel;~~~c .h~:ı ~ş ;rı 

---= liğ olan muhtelif cins fıdan tcvzı ze. verine merkezden Mübarek tnhmın edilmektedir. Pıyasa mart biiyük bir şevkle devam etmek • Kuzım Diriğin misafiri olduktan ~ı:~r:u~:ı!reı:~ ~e~y~t~in e~:ıa~ 
etmiştir. Eldel'\ tayin edilmişlerdir. ta açılacaktır tedir. sonra dün lstanbuln gelen gençler olduğunu, Kamilin kendılerinden fa.-lt AuvcrJ.!r-at'lı Laval, Fransa yı

\lıldıktan şonra bu sefer kend; 
l C\'letinin başına çöktü, Hııbe§is
'tıı İtaly~ya pe.şkcı çek•.,ğj ;>oet-
~eıniı gibi, bu sefer de Fransayı, 
:Irııanyaya esir etmiye lta1.ctı, ve 
)lıhayeı ,absi ihtiraslarını, mi!Ii 
~lltifelcrindcn üstün tutan her 
d odbabtm ba•ma gelen ,ey, onun 
el •~11>.ıma geldi, virandikte kur
t lliu kisııne yıkıldı, kendisi de 
'•kif edilli ... 

1- :'c.?a Kr.allar Kralı 11~ile S~-
t .. entn :ahı mı tı."ttu ve -eger mu
t "r.inileybin ahı b'öyle müthif tu
l>~Oraa sıraaa olanların hali kim-

ır nice olacak? 

.._ C. B. 
''•• 

..,ü·~~k·~IAt ... V.~·kii'i 
bun halka lizımgelen 
1~Urmeti göster miyen 

ı lllemuru tecziye etti 
l.ı 11 (1 inci oBah"i.f tt.den devanı) 
~ il ının altındaki Dcnizyolları U -
~~ .Mudurlil •ünfio nccntcllk büro
l.ir 111 cr.z rlren blr.ibiı:lcr1le aübali 
lta"t l<!kildc konu~nn. vuüclerine dik
d 1'rn <:trniyen bı:ı.ı:ı mcmurlan ccuılan
~ıı 1~tır. Vckllln bu ~ekilde CC2a -
~ dırdığı memurlar arnsındn baş a
~1ic1 Ziya Jle ;acentelik başk!ltibi 

de ~aı:dU'. 
t~~"de.t !Kerim 1ncednyı baı acen
~ lbulunduğ_\ı }·ere ,girdiği zaman, 
~ı:. acente :Ziya .bunun :!arkında bile 
ı-1111 lllıı ve ıdaklkı.\larca odasında du
~le "• ikim oldqt•\uııı tanımadığı Ve-

ll rıe bted.l.tini .dahi aorJnan~ı_ştır. 
~t \ı uı.rada bafkitiJI Celil ille baş 
t1ır~ ·lll"a81Jlcla i§ icabı ~apılan bir 
tt~ A<ı fafüuıli Alara.k (.ereyan 

a,;·· r. 
l~kııdlğfne göre, Cevdet Kcriıu 
~ -.....~1, ba, •CM~ Zi1.a)'ı H ~n

"• ~tip C4laı • 6 .Wıluk 

şunlardı: Abdullah Gedil.oğlu, tunı istemcdiglni \•e vcrdığl G90 11· 
Sedat Burcu, Muh!lin, Şefik Kos- ranın daha b:ışkn nlncağı için bir 

~r================~~::=:·:~·:=:-:•::=:·:~::c:~::=www::::;::=~~~~~~-:::::::::::::::::::~ tcllL Fcthiözdirik, Hurrem Al- ~ycl~~®~furlnfiy~b~m~ 
"'- 1 M k y N diklı.!rini ileri sfirmü:ılerdir. 1 Hi aye = Bisiklete binmek 11asaktır Rus hikayelerinden 1 tay. Ü c:rrcm utaş, uri Ege- M\ıhnkemc bir kısım şahlUeri din-

--
' ~ 1 ri, Burhan Bugara ve Raif ile ta- lcıniı, ve geç vuktc kadar sürduktcn 

nınmış genç re~amlarımızdan sonra bazı c1heUerin tahkiki i,_in Mihail So!lçeoko Çnireo: Orhan KARACA .. ... . ... .... ..... ········. 
Tamamılc ıyi bir bi ·ikiC'tim var. ğ:tmak lsUyordum. hınldıyordu On kadar işguzar adam lerle cezayı kestı ve bcnı büyfik bir 

Sınırlerııni yatıştırmak ,.e ruhi mu- Birdenbire uzaktan bir düdük öttü. kollarımı lutuyor, lıurku~or, buku. tccssufle salıverdı. 
Hızcncuıı temııı etmek irin arnSJrn Diri sokak mz.amınn kn~ı ~ldı, yoı ve arkam:ı kı\ ırıyorlardı. Snllıına, sendelİ~'{l li ıkletımle bc-
ustundc ~e:r.mlre çıkt.ığım 1:.nrif bir 

1 

di~·e düşündüm. ihtır.ıal bhi bır ta- cl{nrdeşcıklcn, dedim, <tıldırdınıı rabcr yola koyuldum. Knfnrıı r.onk _ 
ııleL ;raftan diğer tarafa yanlış C'cttı. İs· mı? Şu aklını kııybcd<'ıı aptalla bir luyor ve gözlerimin ör !inde kı\•ılcım-

Hnklkntcn kvkalade bir filet. Ya- tlkbaldc her tıaldl! böyle ~ller o1mı- mı oldunuz!> lar dnnscdiyortftı Bltkın koll:ır ve 
::ık, ırslnız ıtckcrlekJerı tam dci"•ıl. yacak. Şimdi ~ si bulun ml!mlcketc Bekçi bai;rırıyordu: •Şimdi senın yaralı bir kıılble ı:ankı yollıırdn ıı!l -
Yani ıtam :ama, tamıımlle binbirin- y.:ıyılan bu kulak tınlatıcı \•e ıkolb ı o hayvan ng:r.ını tıkıyacu •ıın. Yap· rfiklenlyordum. Kafamda müthiş bır 1 
den fnrklı. tUıJ 1n;:ılrı, oteki ıse Al- kırıcı diidükler bulunınıyacak. t.kların yetmiyom1ut1 gıbı bır de be-.. ıııyı:ın. vardı. cAllah Allnh h diye ci-
man. Çcviı"gt:s! de Ckral na malı. Yakınımda düdük bir kere daha n! cicrayı vazife> sırasında tuhklr lerımi ovu~hıruyor ve )•avnştn fısıl· 
Fakat rıc olun:ı olsun, o kadar kl keskin keskin QttÜ. Bağırmalar ve ediyorsun. Onu SJkı tutun! Şu do- dıyordum: c-Yazık .. ynzık!> 
insan onıı lıinclıılır t:Jc. .Hılluıssa kaba kaba küfürler işıtiyordum. ı muıı: kı.ıp('ğınl kaçınnayın 1> 
l.uru hn\alardll •· İhtimal istikbalde lıoylc knbn lıa. Yavaş yavııf halk toplanmıya b3ş- Yine kıyıyıı geldım. lllslklcte bl· 

Yüni nçı'k suylcmck lfızınıgelirsc, ,ğırmalnr ıl:ı olmıyacak. rtıni ıhti - J:ıdı. Biri SOl'du: cOyle ama o ne neıek iheı;tc iıhestc rıhtım boyunca j 
ona binmek hakiki nz:ıp \'C1ici ~·e mııl lıağırmalar şurada burada olıı- yııptı kı?> gitınıye baolndım. Yavaş ynva~ bu 
carı lilkıcı hir §eydir, ifnknt ~.nllıı tn· bilir, i'ııknt h<•:ı·le bayağı ve t.nhkır Bekçi dedi ki: ellen ın gıbl elli üç kaba ahneyl llnutuyol'dum. Yenifl rn 1 
ze tutnıuk j~in ve hnynt ıbana o ika- edici kO!urlcr muhakkak bulunmıya- ynşındn bir adı:ır;ı o1 ın derce inde uznk olınıyan bir isUkbtılln nefis rc- ı 
dnr pahalı gorliıımcd:ı;ı sır11larda eak. koşturdu kcpoğlu ı Burada IJ.ı;llı.lete siınlerıni tiımlyc baeludını. l\fcsclA, 1 
bisiklete biner \'e dışarı n~ılırım. Arknmdan birinin koştuğunu işlti- binmek yas:ık ! Hatta bir znm:ınlnr hayalınıdc, oylc bir bisıklctc binnıiş-

ı tim ki. tekcrl<'klerl iki «u damlası kn-Neysc, geniş \'e buyuk lıir sah 1 yorum. O boğuk bir sesk bııi•ırıy : şurr.cla bir Jc\'ha lıılc asılıydı. Fakat 
boyunda bır. kere biısi 1 te blnnıi~ «SJ\'l§mak .iı;tiyoıının, hey domuz kb- bu şeytan hiç sıkılmndan buradan dar blrlbırıne benziyordu. Sonra şu 
gidJyordum. [ki tarafı açlıkla )"Ol· eği ! ş ... ytanlar ~nrpas.ıc:ı: Uur ora- bıs•kletle ~cçtl. Ona düdük talıyo - demın fcliiketin gcçtıği büyuk yola 
da .•• Ondnn sonra yandaki gcmş so- da diyorum sana!> runı, duracağı yerde hızlunıyor. iyi ıstlyerck donüyorum ve birisinin gül· 
knğ:ı kıHıldım. Arkııdan ll>iris:I kovnlanıyor dıye kı yardımcım sopa ıle ona vuralıll· düğCiııli işiti~orum. Bakıyorum, beK-
Etrafımda yaz çiçekleniyordu. Y:e· düşündüm. Sakln ve çevik bir halde di!> çı geliyor. Ellnde de lıir ('İçekcık tu-

eil fimenlcr, soluk fl~eldcrlle çiçek yoluma devtım ettim. cKındeKik!> dedim. cBuradnn 1>1· tuyor, beııi unutma, yahut tu lCıle. 
tnrhlr.rı ve üstümde mııd güle. Kuş- Biri, cLyoska!> diye bağırdı, .cÖ- sikletle gctmenin )'a ak olduğ'unu Çi,.rği cllnde .. d6ndilrfiyor ve gülerı>~ 
çuklar şakıyor. ıBir karakarga süp- küı herif,· soldan kuş! Onu göz.den bilmİ)'Ordum. Kaçmıya da hıç niye. d~ynı kı: • Röylc nereye gc:r.!11lye gı-
Tüntülfikte gaklıyor. Boı: d'eııkü bir kaçırma . .> tiın yoktu.> İ dı)'Oı-sun, nr~ada~çık ~ ı::enı hnylnz 
köpekcik öahçe Jcapısının önünde Soldan birinin koşanı.k gel<li - cKııçrnıya hiç niyeti yoktu!> diye seni. ynsnk _lıır ,~·ola_ ır,ırıni~I~ ! . Cnn~m 
ha\lıyor... tini gördüm. Elindekı kalın SOPJlYl bekçi soluk soluğa soylendı. cHlç frn ta~ IJ!t ~e ıeksın. Ha)'ılı rıc~~e 

Bu yaı: m.anzaras1na b.,kıyordum. ı sallıyor ve yumruğile tehdit ediyor- b!>yle nıô.rıasız ştlz lşıtlınlz mı? Şu . g~!·i don lıak:ılını; y~ks:ı ce~ayı oıle-
ıKalblm o kııdıtr genişl~mişti ki du. Başımı çevil'dlm, kır saçlı tıayın nu karokola sürükleyin!t 1 ıiıgııı gfındür, hele tıı;rgt lııt le hnk 
:fena bir eey dü~ün~iyordum bile ... •bir bt!kçl .sokaktn koşuyor ve vücu- Diri bağıı·dı: cKollnıını k'lparma· etmeclın h> 
~fı.kul bir hayat._ı lu\yallmde~ geçi-ı dünün biltün kuvvetile ıcürlfiyordu: yın!> Ve ben cKnrıle~çlkler cezay ı Iluna rağmen gülerek bana unııt
rıyorduro. Sevgilı ve ta.manııle an- cTut ~unu kardeşçik, tut şunu! O- ()diyeceğim. İtiraz ettiğim yok ki, El- ma lwni ~içcğinl veriyor ve birlbiri· 
laşmı, insanlarla. Karşılıklı hürmet nn gözden kaçırma!> Jerımi boyla bükmeyin?> dedim. mizdeı;ı hoşlanmı' olarnk aynhyoruz. 
ve iti~aUaruı incell~ri, ve t>n yakına Lyoska o anıla beni nişnn alı1ı ve Yine biri dedi ki: 'Kôğıtlar1111 Du güzel sahne fçlnıdekl acıyı aıal· 
karıı aev,gj. S9'9Y1 bana fı rlattı. Şimdi nnlanııya ı;ö~tertin ve parayı alın. Karakola tıyor. Cesaretle ileri doğru gidiyo • 

iBu anda herkesi kucakl•nıık isti- ballıyor.clum ki bütün gürültü bcı •• m sürüklemiye oe lütum var!.> rum, ")'aktarımla tekerlekleri hııla 
yordum, blrkeae tath lıir te>' _.,.ıe- clraiı_. dönti1or .. , Hemen )'eni at- Bekti ye bir kµru gürültü gönüllü çeviriyor ve kendi kendime konuıu • 
nıek ~~ ıWr Tok=..Ja)"• ~ lıuhm. airiisii beni kar"kola .Urü~ la- yoruıu: cBımun hic 1.Nan 1okl Bq-
ve bir -ıe 'f'me crlırnı sık el kn«ar11lc 

E.rcüm~ntle eşi. ba~ka lıir güne bırnkılnu~r • 
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Tokat Valisi ne 
anlatıyor? 

r *** ' Artık zelzelenin yaptıiı tali.,.ibaı unutulmu~ ue 
garaltır sarılmıştır. g1.kılaıı köglerin yer;intle 

kırm1:1.ı damlı evler gykseli!!O' 

\. 1 Yazan: ı J 
Tokat, csl.i e er ~A~ Çokeıı koıırul~r 

lcrı ne kııdıır bol· _ ôc yemden kuı ul-
aa , >eni )'. ııpıl.urı muştur. 

o kııd· kıt biı kıı badır. E;tbeı..te 11· 1 - 'l ııl ... dııı dcıı:lı'! 
ı uıı dıı, muht:ıç oldu •u bir \'Ok yeni - Ht ten hottıcıı ruuınıısil ht>ı yer
blnalnı a knvuşnın rrıı qıuı 'tı ı;öııül· ılı oldugu ı:lbı bızlrıı Knımv mııı cin 
clcı clılı)oı um [•aı, t blr yııncl:ııı d;ı tmeşhuı b ı ıtnın.~ı vn dır TJcak 
odum kopuyoı: Yn ornsı du uct>mı, aldıgıınız tcdbıı lcrlcı onu da ı.!nlüyo-
1evkısi:t bUı,:-1 ız el crdı..-ıı çıkını~ asık ruz. Bu sıın şekeı fııbrıluıJ:ırtle an· 
•unıtlı ıı u ıtclırdı, N: k ız v bı- luştık. Bn kJık sa'!_nsındıı pnncıır 
~ mslz yen ) ;ıpılnrla donanır da tohunı ıs :ı yon hu, kuı ul:ıcnk ve 
ıimılıki sııf v t gu7.cllıgını kay· 
hPder c? 

Tvkat gibi e ı.ı k a ada yuk-
aelecck beı ~e duvaı, mut.1 ka 
mcvcud y n bııknııyaaık. 011u ren 
cıd' e ınırecıtk duzı:un ve u~gun çız
rilere b runn lıdir. Yoksu, cıdden 
yıızık olur b wı in ) uvuyn ! 

Hele Devlet ve Bekdıyc ehle bır 
,ey yapıırk n lşl hiç aceleye gcth
nı mek, ~Gk d unrnck ıcııp cd~r. 

M l{ı akınız, Tokatt!t bir Ata· 
Uirk he~keh va dır. Neden açıkç:ı 
ıtıı af etM yel im ki bu heykel hlç tu 
Buyuk Atanın tanına liy~k doğildır 
Neden, t.üçilk tc ondrın mı? He.yır, 
Tokat cihet muanıım bir ii.bide dL
kenıezd . Fakat bu heykel... Ne d.
ycyim bılmem ki, eğer vaktlle acele 
edılm m~ olııaydı, muhakkak ki çok 
daha guzel, çok daha zevke uygun 
bir e• ·r olııb:lrrdi. 

••• 
Tokad gidince; 1stıınbullulann 

ti pek iyi t mdıklsrı ve sevdikleri, 
Vah lu i11 Çıı. .. pnr'ı ziyaret et· 
mcmck elimden •elcmezdi. 
Guııleı~n paz:.ıt oldugu ıçin, onu 

evıı.d buldum: :&ııki bir Tokat k•>-ı T k t V 1 . . J edd' Ç ~ 
nagı K ıdnn iç d riı ince loşça bir 0 a a ısa 7Z ın a g pa r 

ta~hk, 'd.ı bi mutfak, onun ya· 1. 1 b 1 11 k 
ıunıb d b ı· t;;ıhta rneı·dlven, yu. 1 my ece atadı' nr urutulııcaktır. 
kaııdı.ı ıı-en.b bı sofa.. Ve belki Dij{cr taraftan Vcşilıııııaktn yn -
hen ıı J:ın de verdiği bir başka pılmıı.lltn olan bir bamjla Kıı1.ovanııı 
y klRhkla bı.i butun sıcak kanlı, sa· il!ıt kıımııııılıı. sulıının ımıclryesi tll • 
nıJ t g'(lnınen bir \'alı. 1 maırı olacaktır. Bu burııj lıil.nıck ü. 

O bıı gece e\ ve! Turhal- zeredir. 
Tot:a ~ ~ı kcn otobü te çek • 
ı ı aul ıt ın. Vakıa o ıızabımı

dogrudan dogruya ve 
.. Retı.-dt e idl Pnkat onun g;bı 

\ bulundugu bir merkezde 
ait olursa ol un en ku
un u1Juk gormıye ı nzı 

volerimiz" yudumlryn 
yuduınlıya Tokattan koııuşuyoru'I".. 
Gen\ ve guzldc Vali ,öyle anlatıyor: 

<Son zelzeleden Erzinenndnn 
sonra Tokat müteessir olmuştur. Er
zrncaııda tehir gitmiştir. Tokatla ise 
koyl r ba!l:ı u ra ıştır. Tok:ıdın 
bu s d!lki k yL ı altı bin can ve 
on bın evdir. 

memişUı. 

j 

Kazovn çok miımbittlı. Bu baraj 
şimdiye kııd:ıı sulanamı~ an .) uk:ırı 
kı mı ihya edecektır kı bu sarede 
yeniden • ve fevkulı'ıde bnrketlı on 
bin hektar aı11zı kıız:ınnııı;; cıl.ı ,ı z. 
Fakat 

- Fııkrıt? .. 
Vail fzzeddın Çai(p:ır, taUı tntlı 

gulüms ı}or: 

Fakut. diyor, bu baı-uj bır ba
kımdan Anın ~ nlılaı ı ıncnıııım ctrııc· 
miştir. Iıfulunı ya; Yeşllırınok To. 
knttan sonra • Anıaııynclun geçer. Su 
nk:ı nka, dagılıı dagılu ıunldığı ıcln 
bıızan Aınns~ a) a pek birşc~·kr giıtur 
tncz. Bı:ıınj tnmnnı olduktan r.onrn 
ise Anıa~anın büsbutun ıı uz ka1-
ması ihtinıııli vardır Bu ııebcplr bu 
ilj bir hukumct dnvııısı olmuşttır. Bı· 

naenaleyh Anııı yayı dıı susuz. hı· 
rakmanınk için yeni ve bfıyük bir 
baraj yapılnııısı muta<:av\•crdir. Ge • 
çcnlerde su ınühendr lcrı geldiler, 
tetkikat )'nptılnr, t1nhnyı la}•lrı etti-
1 r. 

Fotoğraf ve resim sergi i 
Şışl. llallrnvtııdtttı · 
llallrnvlmız ııalonlaı ında 16 gtin 

onrn bir foto •rıı.f ve Tc im sergisi 
açılneaktır. Bu ııcrgide tablo, afiş, 
dekor, kımkatür, minyntilr, tcbzip 
ve fotoğ'rnf gibı sonatın blit ün şubQ
lcı ine ait resimler teşhir edilecektir. 
T11fsilil.t için her güıı saat lG dnn 
sonra Şişli Hnlkcvine mOrııenat o -
lunma8l. 

L:aa•• Roma"ı -

Dün. 
muhtelif 

müsabakalar 
yapıldı 

Kız mektepleri arasın· 
daki voleybol maçları 

çok heyecanlı oldu 
Her sene yapılmakta olan A

tatürk ı·oşusu bu sene bilhassa 
Ankara ve İstanbulda çok heye
canlı olacaktır. İstıuıbulda yapı· 
lacak olan kosunun mesafesi 
4500 metre, nkımıda ise 
12.200 metTe üzcrind olacaktJr. 
1-\nkııı:a Halkcvi b u ko u için İs· 
tanbuld&n, Kocaelinden ve Eski
şehırden dörder kı ili~ birer ta,.. 
kım dnvet etmiştiı. lstanbuldan 
Rıza Makgut, ..-tan, Hü eyin, 
Mnfidis ve Habip gideceklerdir. 
Koııuda fert ve ttıkırn birincilikle
ri olacağından ferdi birincilığ: RJ
za mnksudun, takım birinciliğini 
ise Ank:ıranıl} al c ğı tahmin c
dil!ncktedir. 

Koşu, bu ayın 2 7 sinde yapı 
lacaktır. 

••• 
Uludaia aitlecek 

kayakcılar ve atletler 
Oağcıhk Klübii azasından bir 

kafile. kayak sporu yapmak için 
Kurban Bayramında Uludağa gi
decektir. Mezkur klüp, tletizm 
Ajanlığına müracaat ederek ka· 

1 
f;la ile Uludağa göturülmek üzere 
beş atlet istemi tir. Atletizm A
janlıir kayak çılarla beraber U lu

ı dağa m illi atletlerimizd en Göten, 
M uzaffer, Rıza Maksut ve H üse-

1 yini gönd ermiye katar vennietir. 
••• 

Kız mektepler 
voleybol maçla 

Dün Eminönü Halkevi salo
nunda lcı7 mckı..pleri arasındaki 
\'O lt!ybo! maçlarına dcvıtm edil
miştir. llk maç, 2eçcn senenin 
~ampiyonu Çamlıcıı ile Kandill i 
araııınCıfa oynanmıştır. 

ilk set, büyük bır çckışmc ha
lıııde geçrnış ve 16 • 14 Kondillı 
lehine bitmiştır. Bundan onro 
kendilerini lop rlıy n Ç mlıcalı
laı 1 5 8 ıkincı st-ti ve 15 - 11 Ü· 
çiı.ıcü setı alamk ovuııu knzan· 
mışlardır. Mnğlüp olmalarına rağ
men KandıllilileT kuvvetli Çamlı
ca takımı kar ısında giızcl bır 
maç çıkarmısla rdır. 

Takımlar: 

. . 

Son zamanlarda beyaz perdede roremediğimiz kıyme· 1i 
aanatkir Olra Tschechowa'nın güzel bir pozu 

Kulisler 
arasında 

Fıed Asterle Gingcr Rogers 
Waldo isminde bir köpekle yeni 
bir film çevirmektedirler. Bu kö· 
pek, son zamanlarda beyaz per· 
dede gözüken köp.,!!klerin en fo
tojenik olanıdır. foknt aksıliğe 
bakın ki fevkııllıdt• )'Umuşaktır . 
İcap ettiği :zaman ne ısırıyor, ne 
de havlıyor. Bu terbiyeli mahlu· 
ku terbiyesiz edcmiyen rejisör
ler. nihayet havlaması lazımgelcn 
yerde onu balika bır köpekle teb
dil etmektedirler. 

~ 

~ANS~ BU HARBi ~ 
~~~6tıth~ l!!:I YAZAN: Eski Ordu Kumandanlarmdan 

Emekli Gcnf''l"al 

All ihsan sAsls 

Fransa Hariciyesi ıımumi katibi gelen 
raporlara ehemmiyet vermediği için 

kurşuna dizilmişti 

1 Diğer taraftım Berllndekl Fransız Se· lrnentocla yııptıcı mfıuak:ışayı t:>u .kıta· 
f 

!iri yalnız tahriri r.ıpor gondeımi~ ol- bile tazelemcgı muvafık bulm ıı 
nıııklıı vazifesini ifa ettiği ~anatinde B.ı ı:urultuler, telkıoler ıkazlar ve 
ise bu dıı yanlıştır. Boyle muhıın zıı· Eaıre uzerlne nılıayet D:ılndic Fnı a.;,"11 

1 ınanlardıı. i~n bır kırtas.iyccıliğc .kur- l'drllınıcrıto undan on buc;uk nıUv 1r 
1 ban olmama.El için Prırıre gelmelı \'e fmnlık fe\ k'll:ıde askeri tah"ı'3l aı:ıı • 

~ifııhl &orütmelerlc. Harıeıye Vekiline fakat mn.ıtlce uf bu p:ıra tamnT.All kP· 
\'O Başvekile biz.zat \·ereccğ. ııahatla ra \ e ha\'n ord lannın noksanların 
Işın v:ı.hnmetlni teb;ırlıı ethrmeliydı. tank 'l:C tayvarc tednrikıne c:arfed•!c 
Mııurois'nin lıatırıılarından bOylc lıır ccgı ycrd u<;k biri bahrı;ı:c; c V{'T I· 
tesebbOs \'Ul:uu ıınlnşılıııı.ı. or Kendı ar- mı \ e bal·ı; esınm de ancak b ı. 11 

kad:ışlarrna bu \•aziyctlcrı ııııh cdeı·- taı k •c t<ı,n·ıırc tcda ikınc talı ı o 
kcn ·Bn~vekılc veyıı Harıcıyc Vckılı- luı mu tu Frnns:ı trı:: lizlcı c be a ,er 

1 
ne. de ~:ıhsan 1mur:ıcaatl:ı dıkka~lcrlnı oldukça dcnız ı..ı \ \ ~tlcriniı ikirıcı pl!I 
ı:cloe ~·alı,tım. falrat onlar şu fıkırde mı l~lacag şuphcsızdı Alın nva ın 
bı.lundular •. sı!Jı bır ifadede buluıı- dcmz kunetl ri kifı olm.ıdıgmda • tn· 
muyor Sefır e.lı;cr h:ıkıknten bunu Riltere ı~c k. rı mıı a b )(' Fr ın ay.ı i · 
yapmamış~ \ e hıı.ttA blrknç defıı tek· nızdcıı b 1 l«'hllJ.-c r;clmc rrüml ı 1 

rnr etınuınıi e \ ıızı((' mı ektik ynpnıı • ck.;:ildı H .. lbııkı her ikı ıt t•ı•ı. ld• de 
lır Çlinku mesele. •neme J6zım bı:n yııııı gerek İr.t,"lllereylc t crabcr ol ı • 
rapor \c;erek \':Izıfrmı yaptım, Du:;u- gerek munfe it !Julurı~ m. Fı.ı .n • 
nup lt;Jbır nlmıık onh,ro nıttir• demek· Almrı.ı ; rı nı n ında l;ır ıı rıı z.ıh r ~ 
1~ gcçı~tırılccek ~?dar aoı bır 5"} de- 1 bu~, k tt>hl ke. en k ı rru • 
ğıldlr. rntııııın mudafnasıııa. hııtüı .bu· k;ır d , ukubul caktı ş r"llde ~.ıır.ı 
kasın? taalluk eden ipyatl ehemmıyc. Q !Su U Ur adetçe no.-sanın ım;• •rlü 
ti hnız bır meseledır Senclcrdenbuı l:u \etlerle. zırhlı fır~ • • ı~ ııı. ta' o;a~ 
Fransadıı bulunan Turk aktvrlerlndı:n il' t k\nc zıuurl\O Bu ~ ~ 

1 

Burbaneddin'ın, bıı kaç ay evvel. Frım F r 11 ,: do· ınıı . Fr 1 .,. 1 r ~-
sadnn 8\det ellıf!ı zaman keııdısıle gı • lül ıvct1 m olama 1 \E' gurd it 1 

rüwn gazetecılcrımıte 1.>)kmıı:: oklıı- i lcı: Fr n )a fayda ı dokur m.ıd 
, l.'ll :utler mcyanıııda şu fıkrolıır " •rdı· m > d dad 1 Bu tab 1 t .. .,ı r.: 
' •Senelerce Frcınsa Harıcıy N 1 ar zırnlılıırı ,. i ı l n ~ k l· 
Umumi Klltlbl bulun .. n S u so lıı.ıı n k. \U • cı oln t I 1 • • 
lcrd Pori in sukutu sıraJnrmd Pt:· k w kl r t e tayyar le 1:ı ıc 
to.ın hükümdl lnrafmdan te' ~!ıf olun· " ıl· ılır " dah:ı ı:• 
muş V<' bir r.vaycte g re ı.uı-şuna dı· ;n\I t , .dıler 
v:ilmı tır Sebdıi· Frar z drr'enod ı 

1 

... ~ 1 l 1 r. r ıı 
-• bl ı ı Ac u .... t.a ı ı n rn r.""eıı rc;ok rapor nro, mş ılmntn e· cl <' 1 rcd ır 

hemmlyet vermeme.s.ı ve hnttl'I rupor· fırkalnı Hı tun aı e b 1 .; 
tarı Jlnrjciyc Naınına bile go !enTic· me ıııı le •P cthri!'n se V· '"" 
mcs.tyını Belcıkıı Kralının Fran &ı)a Dli dı r il Paul Re~ı ııd rıı ııd c: •• 
ihanet etınesı mLıhtemeJ oldu u hnk· k mcrıı ilk ı ekabct. r cfre . en ı.• 
km ki raporu bile g ıitermemıli • k! tııb nl ho~ ımd rnb lık ~ok :;:.,~: 

, • d . El)eV ı,. c ı c r ' 

l 
Bu habcrııı ne dereCC'Y< karlar o • ra al \ktfhan ıııdc nc,kuf bııtu· 

nı oldugı.ı blllncmez. ancııl: 7 ıklncı· a bu lkı e kı ba.."' ek Ilı muhakeme· 
it nun 1040 tarihile Clermont Fcnand'· ~ n esna ~nda b lkt bu h ı;lı~ı tendt 
dıııı Anadolu aj:ınsııııı &el~ remli bir e~~ek sırlar m~dana çıkac .. tır fıı· 
telgrafta ŞU malümıı \ erılryordu kat Andr~ 1auroıs'rıın hatıralıırııı ııı: 

•Frııns:ının eski Hariciye Müstc~nrı ki bazı geçıtler, vatan mı d:ıfua ı mc 
yüzbaşı Vıcnn9t Dı\8nı Harpçe sekiz •elesinde bu iki devlet adamı arn o· 
'c"e hapse, ruibc.sınden mı:ıhrumiyete, dakl lhtılAhn. meş'um rnııcı· ovnadıf.~· 
yirim sene müddetle medeni lıaklnrın- nı göstenncktcdır Di. eı taraftan Fr : 
dan lsU!ade edemcmeğe ve de\·lete pa- sız Gcı.clkurma)' Reısı ve harpl b. e 
ra ccuı ı \ ermegc mahkum cdilmiştır. kumıındıını olan ,cneral Gareel n 
Vlcnnofun hapis cezası tecil olun· Dı-.lııdıer'nın aralarının pek ıyı olll1:: 
muştur Bu tecilin sebebı 1914·18 hnr- 61, Dııladlcr'nirı ,·rıtan miıdnfaası ı.l 

1 binde üc defa yanılıınmı~ ve iki defa rind" \e tobil bu tahsisat meselesııı!I 
cmriyevmide ismınin takdirle zikre· gencıalın flk·rıcrlnl alaral. hareket ei• 
dilmie olmasıdır • Telgrofta bundan ıniş olduğu şuphesız nddcdıllı Şu tı : 
başka izııhat \'e mııhkClmlyetfnin se· de general Gornclln <\r trınk \·e tııJ'. 
ueplerl yoktur: takat bu hükümle yu- yari!! cılıetıne kA!ı chcmmıyet verme 
k r~dıı yımlı lllfsfüı.t knrşılııştırılır~ıı mis demekltr 1ste Gamelin'ın bu ye· 
F'ramız hııriclye ınde parti gayrellle ni harbe hazırlık hususundakı hal ':ı 
neler »arıılmış olduğu tahmin eclılcbl· rının en g~ buradıı b .. şladığ ru katı 
lir rdcbıllriz. 

Her ne olur olsun Bıı vekıl Da
l dler·rıı ve kııb n ndckı nıızırların 
n rlmdckı Fron z sefırlnın Lu z)('. 
nnde hobcrdnr olmamalorı mümkün 
de Ildır ~fırın ı;,;ıporlnrı .. k!anmı., \ e 
oku momı şıfahi ızah tı da \·Ak ol
mamı b 1 ol a fır n ıtcde beı ide 
ıvlemı oldu u tlerın. mn ~et t • 

killltı va• ıt ılc. B ' k im kul •ırıa 
gitmeme ı luıbul cdıl bıl k bir lhtı· 
rnııl dcğlldır Scfır n C kı ı ve mL ı •ca-
a gayet sarih \'C pek dJ rudur· Sefır, 

,.•. t\lınarı,ı; um km..,eUı oldugunu. buı 
Errol Flynn, karısı Lily Dumi k r ı F ansa ıle i g HerPnın butun 

Çamlıca: SüheylU, Nurinnisa, tayı her gün hiraz daha biiyük bir grı)r tkrinı ıllıhlııı mı'a ha retme'crı-
Neclü, Necla. l·foyıi'-'c, Nebahat. kl k d nt VlY~l ut Almo ya ıle unla mı~a ca· 

.r a a sevme te İr. Amerikalı bir a. r .ı:ınıalnr nı soyl•ı) r. a ııı mak lçia 
Kandilli: Saımc. Bena, Sevim, gazeteciye bu aşkını itıraf etmış: l' d dece diploma ı o)u ıları ve inee-

Vildan, Selma. Süheyla. «Lily, hayatımın yeg:inc ı;;ıçeğidır. ııı.ıcrılc dcgıl. llıyrkılc kı..\ tlcncrek 
ikinci oyun, Şi li Ternkkı ile Onun eksikliğini bir an hissetsem ve bu kuHcU karşıd kıııın oı.unc SO· 

L" k.. d 1 u kıır k ııncak boyle bır vaııvellc 'e 
1:.rcn oy arasın ° muştur. "a· dünyanın en bedb ht adamı olu- IFransa çok kuvvetli bulunmak sartllc 
kiplerine nisbetle dah kuvvetli rum> demiştir. Birisini ayıplıyor veya birşeye 1 

Alm ınyıı ile muzakcıe cdılcbllec sıııı 
olan Ercnköylülcr, bu mac;ı 1 S-12 "' h . . • ı;Oytı.yor Sdırıı bu fıkrı bizıın daha 

"'"' ay ret edı t a ve 15-4 l:azanmışlardır. Janet Makdonald, Holi,·uttakı yor ıanne mey nıı. yuknııdıı ız.ah cllısımı.t pr ı pc tnma-
Takımlar: ı Trocadere gctzinosunda, kocası- Bu sevimli a r tis t güzel dişlerin i men U)Cundur. bu prcı <:ıp. Almall\ıı I· 

• le venıdeı . harbetınck 1 tcmı)cn \C 

Erenköy: Ne•vmide, F zilet. nın bestelediği şarkılctrı, lngili:ı: goaterıyor ı;ullıı.I muhd:.ızııy, tıır .. ftc;r olanların 
Süheyla, Türkan, Vedin. bahriyelileri menf atine yapıl n d;ı bu ı'lak.,:ıda ııncnk ku\\ctlr ordu· 

.şi•li T e rakki: Sıdık , Refia,/ bi.r müsamı::rede söyJenıış ve bır mıya vesile olrnu tur. AmeTikan ı r ha ırlumnk \e onlıır dar .. n ı k ı. 
""' 1 d r. ı k b t 1 · J t M kd lt lyn!>! gl\ru meler y .. pınak • rctılc \ ra· 

Tiırldur, Selma, Necla. Emel. ~ yon onır 1 • ir ha ~ı topla· gaze e erı, ane 11 • ona tan hl\eceklerı prcnr.ipıdlr 

1 
sıtnyi le bnhsetmektcdirler. lnr,Jltercdc mecburi au;crlığ n onc:ık 

* 1193{1 eı (' ı ılkbah nnd t. bııl ccHlo-
ı ** b•lınıs olma ı. o ı.nmanl ı l•ı ıllz B • 

1 

M. G. M. mücıısese i Virgina l'ckılı rnıılc\•effL c ... n ııueı·hım'ın tıu 
W ır · · d · b ld 1 ıid rıeka Iıır qcc kıır r " dıginı ispat a ıs ısının e )'e!1ı ır yı rz or· rder 

1 
tııya atın.ışt ı r. Sı.ıema hayatınu Fran~n gchı c~. ID37 dckı B \ ckıl 
Brodway d.ın gel"n hu genç ka clbetlt: B .ırrn 1 
dın, daha ilk filmde o kadur mu· 
vaffok olmuştur ki kcndııırlı-: der
hal dl.lgun ücretlı lm mukavele 
imz:ı edilmıştir . ........... .. ..... ....... ............ ....... ... . 

Konferans 

DünkG maçlara iqtirak eden ŞifJi Terakki li!'eıİ takımı 

dırdım. Hnyatındıın mc uttu. Belli ki, bıınıııılc be
raber olmanın zevki onun da ıçinı doldurınu~tu. 

- Kahvaltı hnzıı, dcdıııı. 

Kalktı, rob dö şamlirırır ~i)ılı, ve berıı •ı ğııı: 
tadile mükemmel bir k:ıhvııltı ettik 

Me!mltunı.. O dıı rıw~uttu. Kııhvnltıdnn sonra 
giyınmıye başladım. O, ı;ordu. 

bana. lıır ııuıtıı unıı}et gıbl Wt't't'l\ti. Bır gecede, 
e\•et, hır ı::cccdc. 

\'ebcrt dıışuıwrlcrıml hisı<etınış gıblrd • 
• 'c oluı? dedı. Benı dahıt lnr.la c~·ersen .•• 

Bundun rnhatsı7. olııuıgınıı mı 1.ıınrıedıyor"uıı? 
Gıttıııı. cllzleı ınııı ılıl•ınc otuıdunı. 

Nakleden : CİM Mİll Tefrika No. : 97 Ncr<'ye? 
- Evime . 

Bıık şekeı ıııı. dı elim. Hır gece31 !'C!ninle bc
rnbcı f!Pçlrdım . l<rm olduğumu bılc bilmıyor!lun ..• 
Fakııt ıı .. ıııı k ırşı ıçımde (iylf' bir his doğdu ki... 
O hı!\le seninle vnkrl gccıı cıı iki ıı.-;aıı gibı yaşt) a
ıııııııı. Uırn7. dnhn s:wih ulnvım .. . Gene çocu'k, yanıma geldi. Beni yııvaş yavaş 

incitmeden ııoydu. Büyük bir zevk ve tesliımyetle 

kendimi onun erkek ellerine terketmiştim. 
Şarııbırı sarhoşluiu, yerini nşkın humanna ter· 

ketmişti. 

Birlb rınıize sarıldığımız zaman: 
- Seni ıcvi)orum, yavrum, dedi .•• 

Gozleı ınıin uz.erine ihmalkar surette dökOlen 
ııaçlannu çıplıık kollıırımla sıyırdım. ı·oııarımı da-
h a kuvveti ıklım. 

- Ben ıu çok beğendim, diycblldııu. 

ıııunt zam rırfcs ıılarak uyuyordu. Yüıiınc dikkatle 
hııktıııı. A)•dınlıkta dııhıı güzeldi. Bir ev kadını ol
nıak, boylc !.ıir apartınıırnılıı., boyle bıı· etk~ın niı

fuzu altrn<la, onunlu her dukiku yanyona, ba~başa 

ya aımık , larera hnyatındıırı, heyceancluıı, tchli
ket ll•n uzak, sııkın, bir nşk içinde, bh aşk !çın ~·a· 
ş rıııık .. Oh ne guzel şe~dı ynıabbıııı. 

Dcı hal evlenmek, onun knrısı olmak hl!l!ıi 1\irni 
dolduulu .•. Ab, o ıçinıi dolduı-:ın his onu dn knpln
:ndı ... 

- ~ıc:ın lüıı:uııı goı uyorsun? Bumda otur. 

Arfımızdokı münnııehı te bir H•çhl· vermek ll
zınıdı. 

İyi \'clı •ı t., de lırıı, hurailn .-.ıurıı~·ırıı .. Fa
kat korkuyorum .. 

- !'\eden~ E\•lı doğılını, kını cııı ~·ı~k. bekiHıın. 

- O mahzurlnrdnn değıl. ı;:cııl daiı:ı fozla cv-
mekterı •. 

Hakikat.t·n Vcberl'<' kıırşı içınıdt• bir mulıubbet 
ve sevgi hl <ıf uynıınııyn bn!llaını,.tı. içkinin tr•irile 
dün onun kucağırııı .ıtıld .. ~ınıı 'l.anrıctnwlttc ~anıl

mıştım. Şu dakikada c\ık>n çık ı ~ ı du ı dug ım 

Srni lıer hangi tılı rı kek ı::ihi telıtkkı ct,;c•yılim, 

lıugıiıı cl<'. )ıu ırı do )anıııılıı otmur V<· ayrılııınk lii.-
7.ımgelul~ı 1.nınıııı, ıırkımm hıle hakııı •. lan lıuradıuı 

çıkıır. ır1dcrclim. 

Jlulbııl,i. . RıırıHln ikıımctımi, b;r sııııl bile 
tPıııdıt <'ıltı ... enı, bunu yııp:ımıynf'nğı:n ıı:ılıi geliyor 
b:ııııı .. Hıılhuld. :.l:nin heıırm hnl.kııııdaki dıışfin<-r.ı

lerlııi bllım~ oı um. Bu l!'C!.'c 1 c:ıbeı· kn!dıktan sonra 
d.ı ıhıı:tııwc \ r fılu ı IPrln (11.erinde müe~ lr olmak 

ı hakkını kı·ndiıııdı• hrnuz göremem... Binarnaleyh, 
anda ayrılalım. 
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lngillz tebliği 

ltalyan 
Bitler ltalyayı r- mağlubiyetinin 
kurtarmak için ·;:~A~~~ Fraısız Fasıı~a sebepleri 

S O N - H A B · E R L E ~ 
• 1 . . -No:71l 

Son Günleri ır 
Fransanın 

İhraç hareketi Elbas~,, ' .. ~.~ • askeri 1 ah ş i da t (Baımakaleden dıvam) 
Kahire, 18 (A.A.) - İngi1iz Hava yapacakmış ~~~. diii intizama hayran olmuı ve bil Yazan ve Fransu:.c:ıdan nak'• 'ea: 

kuvvetlerinin dün akşamki teblıği: Londrn, 18 (A.A.) - Hava Neza. Beraot ~ ....... '..~·~.·:.:.=:~.~·:_.A Londra,~~~.) - Tass a - bassa Alman askerinin meıbur yü Süleyman Sılkı 
Garp çölünde Tobruk fle Bardia •• d , il 1• -"(jil rüyiifüne son derecede İrnrenmİf ................................... . retinin istihb:ırat servısın en ,, < ı- ,,.. --·o·"":. janııı blldll'iyor: bu 

arasında bulunan düşmanın biitiin ·ıd·-ı - d"' t ·ı· t ~·Go"'r'c' e·: :. ye itaJyaya avdet eder etmez Şu cı'heti cı'mdldcn ·o-'<•lı'yelı'm, kı' B 1 ta d l i r h k rı ıg ne gorn, mı ngı ız ayy:uc- ı ~- News Chronlcle gazetesi, Fran .., ~ ., u suı·ct e znvallı memleketimiz için, 
"ct.Yryn~e nw): ani arı . nldgı ılzl hafiva 1uv !eri Bordennxıla denizaltı gemileri Avlon ::·:·:·::. :::·• <' sız Fası hududu civarında İspan- (kaz adımı) yürüyüıünü derhal ilk günlerde rlaima b(iyJe süküti du- istila ve mn~IQbiyrt facialam1dan 

erı taraıınc an "IC ct ctım a- 1 ki .. . k l ld tl' h.. . .. . ·I it l - -'- • t tbı"k ve tecmil ra t•b· • l v E lk' \'e < 0 ar uzcrıne ço O c e ı ucum ~ .. ~· ·.•."'.:.- · : · • :-. yol kıtaatı tahştt edilmekte oldu- a yan aaaerıne • " rnn ve :fırsat bekliyen bu M. "Mandel sonrıı, bir de dahili muharebe facia-
B d~ 1 5tut~ mu~~~r. il b~vc kı gece lnr yııpınışl:ırdır. i..~E rgirı "":t}}f 1o..."'r ğunu yazmaktadır. eylemek istemişti. İtalyan Baıve· nihayet bir gün ani surette müzake· ]arına maruz lrnlmnk, fclüketlcrin 
p1~~11 ~~ır z~:ı~:ı!~ ::keriı~l~n:~r:.·:; 1 Ağır bombaların te iıi çok müthiş .. :{;t·.".!· ~·~~'## ~'? Fransız Fasından ge1en yolcu- kili, milletine kabul ettirmek iste- reye iştirak ederek Yükelii .Meclisin- en büyiiğü olmıız mı?> 
d . · .. ' olmuş ve binalar fuleta havaya uç - ·:_:-.:: ... ,: ~ lnrın ifadesine göre, Fransızlar diii her yenilikte daima önayak den kendi emellerine muvafık bir Prouvost bu heyecanlı sözleri bir 
ıı:nııryolları uzerine ~ınan 12 

ton muştur. Denizaltı gemilerine mahsus · ..... ., ~ da büyük nskeri kuvvetler tahşit olmak aAdetinde ve hevesinde ol- karıır almıya teşebbüs etmiş ve bu hamlede söylemişti. Bir müddet du-
nıba atılmıştır. Yerlı kıtaata mah· bı'r ha\ ... zım kenanna da bombalar :·.:.f: .• ı '~ üd h J--•ı k b' d be l h · 1 

ıu k ı:n da ı k ·" . ~ etmektedirler. d..._.dan, italyan askerine bu m a a ,,,.. e ·n ıneye son ar y rup eyecanını ycnmıye ta ıştı, son-
s ~ş a aı _ yan~m aı· çı ·ınış _ve isabet etmiştir. · ·:· . ··# O -- indirip M. Reynaud'yu istifaya me· ra daha sakin bir sada Ue illive etti: 

~k buyuk dlırer bır yangm, dort . Vanua. kaz adımı yüriiyiifünü öğretmek bur eylenıı"•ti'. S cl rd b i b üf 
Viddetll infilak husule getlrmi~tir. Almanların Ingiltereyi istila ~ Harp Bardı·a . . b" k d" . ask • k l 1 v c en e en er ecne i n- uı ve 
T ıçın ızzat en ıu erı ı a arın Müzakerat akşam geç vakte ka - tesiri altında yaşıyoruz, şimdi yine 
F.:obruktan maada, Boınbn, Eladem, teşebbüsleri bqına geçmq Ye fqiıt fırkasının dar devnm etmişti. Yaklaşmakta o· ecnebi bir memlekette kcndımize ıl-
lgubbı, Elı:azaya do hücumlar ya- Vaşington, 18 (A.A.) - Reutcr: Önünde b k. d kasand •· L 

ptılınış \'e bır çok hasar husule ge- İvi malfımat alnn mahfiller Av- ütün er anını a ar an su· 1 lan gurup, uvar nehrinin etrafında, ticagih arnmıya kallnşmıyalım. 1-
ıril · ti K tal . ~ 11 ta _ " • (l inci salıifcdcn devam) rükliyerek elli yqmdan sonra, hiiliı parlamnktn olan kırların üze- çinde bulunduğumuz müthiş dava}a 

mış r. 
1 

numu, ""
0 

um Y rupadnn Vn~ingtona gelen mahrem Arnavutlakta Yunan ileri A'---ı-- a•••'--danL--'! • ı"cat rine karanlık örtüsünü çekmiye baş- ancak nıilU bir hal sureti bulmı~·a Yare meydanında 10 tane Ca 42 ve ' ~ ı ltaluanlann 30 kilometre yol ü- uuaıuann _...... ucrı " 
6 . · haberlere gorc, tnlynnın tamnmen h kib ·· t • h i J ve tatbik ettikleri tarzda yürümi· lıyor, mfizakere salonuna da zulmet mecburuz.> 
l tane Sn. tıpınde tayyare bulmuş- inhiclnnımdnn evvel Bitlerin İngiltc- are nı goa erır ar ta zerindeki İa§e ve nakliye vaziyeti l d t H tt~ b ta çökil~·ordu. C 
~rdır Bu tnyyn~cl.er hafta başında rc•yc knrşt büyiik mikyasta bir istila j tamanıile ümitsiz bir hale girecek >:e ça ~ıp . ~Uf u. a a u . • Bir hademe salondan içeri girerek M. 'hurchill'i çağırmıga 
ı va kuvveUcrimızın yapmış ol~uk· h:m:kNi ynpması ilıtinıullc>l'inin mcv ta)yan)ar Tepe• ive bütün bu ial}e ve nakliye vası· lımlerm bırısı _ esnasında m~~ıp bir elektrik duihneslni çevirdi. Onun 
an hücu~lar nc>tlccsi hasara u~ra- cut olıluğunu söylım1ekteılir. Bu sn- d l d • talan zaptolunacaktır. Bu suretle bir giLZeteci, ıtalyan Başvelıuhle 1 girmesile beraber, müzakere ele der- karar fleriligor 
)ip tcrke<~ılmlş ~lan tnyyaı~elerdır._ ı't'tle, böyle bir Sel'l,riİZeşte bir nıil- e ene oğru gerı lngili:der eline düşen muazzam sair erkinı devletin bir aıkeri hal duı·du. Ellıc sarayında hizmete - --
)' ~aı p çolundckı bu harc~ata _iştı- ~·on kişi fcrla cık'Ceğlni bir çok rle- müfreze başında ıkına ııkına Al· ı alışmış olan bu hademe, şatoyu ta - Prou\•ost'nun böyle açıkça söyle. 
ı·~ eden biltiln. tayynrelcrımlz uı;lc- ı fnlar tekrar dnıiş olan Bitler, sô- . çekiliyor. )ar ltalyan malzemesi bir kat daha manian taklit ederek yürümiye nımadı~ı cihetle, diğer limb!ıların diği flklrler, zaten bir çoklarımızın 

e doıımilşlcrdır. züııii yerine gı•tirmiş olacnklır. 1 fazlalaşacaktır. çabaladıklannın resmini almıf ve düğmeler.nl bir Uirlü bulamıyor, sa- için için düşilnOp tc söylcıniye cesa-
Şarki İtalynn Afrikamnda Gura Vaşington mahfillt·rinde soylendl - . (l inc.i sahıfcden dcram) ı İtalyan Somalisindc b tari"h· b .. t.. d- loııun içinde sağa sola gidip geliyor- ı·et edemediğimiz fıkırlerdi. Nitekıın 

Ve .Asnıaraya 15116 kanunuevvel ge- ı "'ne "ore, son uımanlarda Ameri - nılştır. nu şehırde yangınlaı· çıktığı Nairobi 18 (AA) - İtalyan .u ı manzarayı. u un un- du. Onun bu suretin gcclkmcsı· ve bir kaç giln sonra dnha bir çoğumu-
~ l l b" .. görülnniştür. S , .. d• k.. . E.. 1 k' d'' b _..,_ '- ~ sı zarfında hücom ar ynpt mıştır. kanın muhimmn.t ve tayyare imala- . omaıısın e aın . va a. un yanın enzars ayroeuue -.oymuı - müzakerenin devamına mani olmaı;ı zun dıı bu fikirlere llbhak ettikleri 
l>ii~mıın avcı tayyareleri bombardı- tıııı çoğaltmnsı lüzumuna mütedair Cepheııın ı:llğcr kı·ımlnrındn hare- ff k 1. h" h"' 1 tu. kar,.ısında reislcümhur 1\1. Lebrun•u··n görüldü. 
ll'ıan t 1 • l 1 b" h ka•t nıu"affakıvntJe devam ntmckte· mu va a ıyet 1 ı.r . ucum y.aıp - t Hük R ' • ... F k Of · 1 i 1 (l ayyarc crım z e ır çarpışm.n ~·azılar, bu ma rem raporların der- • .,, ' b Af Fakat talyan •• umet eısı - sabn ti.ıkc.ndi ve bağırarnk: n nt m ı,t er ve çet 11 er eıı 
l'apn'ışlardır Hnsara uT..,yan bır ı ı d'kl · "hti' il d ·· d·ıı·. Tarafını1zdan bı'r mı"ktnr esı·r nıış:ır. Kt~vvetlerımız. cenu 1 - • d ) p.• ı· · VOk ı-d h · ,_ 

• • ı>• • p ş ey c ı eı·ı ı mn er en mute - d nin bütün ... ayretlerıne raimen, _ Yeter artık, dı<><>rı ,.ıkın! urs ıec ısı c :ı :ı cnuz e...,,e-
ta1..,·a~cmiz topraklarımıza dönmiye •·t>ll"ıtt'ıı·. alınnnştır. Bunların lçlnc'e b"ır var- rikn ve Cotc d' or kıtaların an te- • .. - .. · ett ı'dller l\f p t' b ~ ' ' .ı " İtalyan ordusundaki hup kabili- Emrini verdi. rıy e . · · rouvos nun u 
llıuvaffak olmuştur. Ekseriyetle iyi mnlümııt ıılmnkta ba;• d:ı va1·dır. Mühim mJktarda rckl:üp etmekte ve zırhlı hiicu~ . • IA ak •

1 
T bl B" R .. _ . . 1 açık sözlcrı onların hısslyatınr. do-

" Asmnrndn bir fnb~ikn ile. nakli olan haftalık Toreiı.rn Corrcspon·' malzeme ~ğtinam cdılıniştir. 1 arabaları ile topçu kuv~·etle~inı yelııun,b.mese a v ti~ ~a ~~- ırk . :.ısıcu~?uz:nd vıı:ı:ıfc_:ıınl kundu. Elcbn.şılarındnn olan M. Del-
basıtalarına mnhs~s hır garaJ bom· dance gazetesi bu mahrem raporlar Itahran tebJigyi ihtiva etmekte idi. Cenubı Afrık_a garpta ıze taarruz et en tarı • lyap"!a ıs ıyen ır a emeye böyle bos dcrhnl !.'erinden kalktı ve dedi 
ardıman edılmiştır. hakkı~da şunları yazmnktadıı:: ftal.vada bi; mahal, 18 (A.A.) - havıı kuvvetleri, kara kuvvetlen- tekinden daha fazla artmadığını, ı :os::ıye~e hıtnp Fctmesi - vile 0_!1U !lsa· ı ki : • • 
L f ltc k r s k t k "k" b gerek Arnavutluk macerası, ge • h 1an ovmkaaıl ransina uc ncu ~ ~- - 1sUhbarat Naz.ırının müdaha-ondra, 18 .A.A.) - Hava !\""eza. ngı . !eye ·a şı vu 1 mı ~·n~ a İtalyan umumi knl'arguhının 19• mizle teşriki mesai edere · ı ı u- ur yet va ay nıımcs de belk h 

l'etinin istihbarat servisi bildiriyor: bir istıla hareketi lapılnınsı ı~tı - numaralı tebllğinrlcn: 1 çuk to;ı bomba atmıştır. Birçoğu rek Mısırda uğ~lan~lan acı .hebzi - gorulmeml~ bir hadise idi. ı ıt ıc.._ı~ın n~rı itibı8ra nlı~maması ı!!· 
Dün erkenden s:ıhil müdafaa kuv- mallC'rı, Almnnlnrın tıılynya ynrdıın Yunan cephesinde 11 inci ordu b' 1 k .. ş;ıgwı 25 j metler, tamamı e ıspat etmıf u- Harleme hi,.. nlışmaınış olduğu bu 1 zımbcdır. d er ne do.,ursal'd~ StJıHı, _ mk.u t-

l' ' t "kl 00 •l 1 :ız· 1 • . h . za ıt o ma uzerc en a • - ~ v c u etlerine menııup tnyyarclerimlz Bor e mt: ense ~ c ıı u. zuııı m nı C· nnntakasınrla şirlcletli muh:ı ebeler 1· . d f • lunuyor hıtııp üzerine 1 1 d Jet re e e c anı e ı m ı ır. u me 
dl caux'da denb.altı ""'miled ve dok-1 keti tercih etmeleri fikrine müst.cnit c:cı·""an "tnılstiı. A"cı tc.,ek'-ı'illnri- t <ı. lyadn •. l 5? yer ı Pb~~~.kc n~ketrı de- . • . . l b d . . . ace e. sa on an çı ı, icabına göre, ya Cczaylre, veya baş-

,,,_ b 1 k rl ~· ' . • .. "' ~ mı ar a Fılhakıka ıtalyan ar, un an .Meclıs ıse, bır tek lamban111 pek az k h 1 . LI kfl l'd' 
Bt ii•A i ğ h- mlar yap mı" 1 U Untlla tn il'. • • d.. k t ) t nl • • Bıf e 1 mlŞ Ve UYU • 29 1 d d d t i tt'., l . . ·a Cr lllngı l' \'ere ÇC IOC 1 tr. 

1 ...... r ne a ır ucu v - mız uşman ı a arı ecemıııu c•rını dd l . ·ı ·· tam sene evve e, • u~p ~- ~~v '! e ıgı sa o~un ~rarengız ve 

1 

J<'ransn fngiltcrey~ bir muahede ile 
) ardır. Üslerinden ayrılan tayyareci- Lloyd Geoı·ge'un Hava Ne- mü~ssir surette mıtrıılyöz ateşi al- ~uhtelif -~ı~a m:ı e en 

1 
e o~.- rurken T rablusgarba, şımdı aynı- h~ııaver karanlıgı içınde te~rar ba~ıdır, taahhiltkrlmizl Ha etmiye 

ker hedeflerine yakla~ıncıya kadar f g f ·ı · tına almı.,lardır. 1 hımmat ıgtınam olunmuştur. uş le Yun
2

nhlara yapbkları gibi an- mnzakrrere devam etti, fakat ıçil- n ccburuz. 

1 ara~,.-ı g~ı-mcmişlerdlr. A~r ~mba- zare me c ın mesı Ege dc~ıWnde d!in öğleden evvel man SO ~adar telefat v~r':"iştir. sızın taarruz etmIJ· lerdi. Biz 
0 

ntabıkkabıl olmıytakn takar1abrı ver
1
me

1
k- M. Reynaud bu yekdiğerine ~do-

ann tesırJeri o kadar ııddetlı ol - muhtemel düşman tayyareleri RadOl'a ve Stnm- B izim zayıatımız çok hafıftır. L-- Türk" . • id en açıyoı·, ar ı r e ma o an 
1 

f'kl 
1 

• kta' la b" 
~uştur ki mftşahltler binaların yı- Londra, ıs (A.A.) - Rcutcr ajan- palia üzerine biı· kaç bomba atmış- Keıif uçuşuna çıkan bir düş - ..... .,te, o zaman ıyeyı are Fransız hezimetini bir türlü tasdika a~d ~ r er~, : . ı d~a:n;k n ıç 
•hı hl 1 1 d \' · B" -k El l .. i · · man sı, a • · • w ve ımxaya rnzı 0 nrmyor u. ra müzakeı nt.ı htiHisn etti ve kendi 
ılınadan evvel hnvaya uçtukları his-ı sınm paı-lamento muharririne göre, laniıı·. tayya•e . vcılarınıız tarafın eden hükUınelin ve bilhaua onun · 1 d mu n ne e mc · zm ın e ı ten son 

e 28 P 0 muş ar ır. nşıngıon uyu çı ıg ne tay'.n Yunan - lngiliz i~birliği d an tardedilmi tir. Düşman tay - ış_b8Jlna getır1D1f old111fUd k(~~ra - Wcygand'ın noktai nazarına, yfi • düşüncesini de şu sorctJe bildirdi: 
Dokların Qzerine gelen bir tayya- edilmek üzere ismi geçen mahdut hır ( ) 1 ·ı· ..._. · 1 ş ·· ·· b'" hım Hakkı P• .. P.>. n .. amın.a •. •v.•- rekJed yannrnk iştirak etmiş olan c-Bende, her ne pahasına olu ... • ttni 1.tı,.__ b' ğı bo ba 1 • kaç kişi arasında Hava Nazırı Ar- Londra, 18 A.A. - ngı ız-1 u- yaresı, avcı arımızı gorunce u - h ih ·-

'il ~O~r ~· ır aükr l m k l sa~~ 1 chibald Snclair de vardır nan Birliğinin ziyafetinde Lord Hn- tün bombalarını gelişi güz.el at - re ve zevk diifkunu t• sıyetın • Nazırlar heniiz bir şey söylememiş.. olsun, muhnrcbeye ckıvnm edilmesi 
du'nıan s~t~~~ye ı!~~= enget~·::ieti:. Lloyd George'~:ı de kııbi.ncde Sine- lifax şunları dn ı;öyll'miştir: t malleri yüzünden, çok gafil av - ler, daha doğrusu fikirlerini sarih knnnntindeyim. Fnkat muharebeye 
l>enizaltı gemilerine mahsus bir ha- lnirin yerine Hava Nezaretine geti- Churchill'ln bir m<'sajını hiimilim. mıt~·aabah bir Caproni tayyare- lanrDif, Trablusgarpta hemen biç ııurette izhar .~tmcmişlerdi. Kabine: nerede devnm edeceğiz! Cezaylrde 
~U?.un kcnanna da bombalar isabet rilmesi ihtiına11cı·lndcn bahsolunnıak Bu dost toplant?sına gl'lın<'deıı ı:vvcl ai. hava kuvvetlerimiz tarafından bir hazırlık yapamamıthk. Bina- ~e, 80t te~d~ld~ ~lınm~ş o~an J:~ı mi, yoksa Bretngne mudafan saha -
ef.ınieUr. tadır. Başvekili gördüm. Beni bu toplnntı. I enaleyb itnlyanlar Tr:ıblusgarba azır ar, . ıgt!r erın en z.ya e ut sında mı! Ben kendi hesabıma ikincl 

" •1 y düşiirü müştür. "kl • k"t k l etmekteydıler. Bunların ıçlnden yal- tıekll tereih ediyorum. Maamafih 
İngilteredc, bir ay i~inde l ~:n "'~~~~t~~~l~~~gü;~~~~Jıı::c:r soı~: Hindli kıtaJarm taarruz ettı. erı v~ 1 arşı ·~- nız İstihbarat Nazın M. P!'ouvost, efendiler, bu bapta knt'i bir kara; 

laval ile Bitler bombardımanlardan olcnler suz hayrnnlığı \'e Yuııaııistunln Jn- [f· k f da tamamıle müdafac.&ız bır büyük bir tecıısürle deJi, ki: vermeden evvel. M. Churchill ile bir 
L d ıs (A A ) D h ·ı· ... , .1 • .1 h k 1 . 1 k • . . muva a ıye 1 .. memleket bulmu~lardL Öy)e ol • c- Ren noktni nazarımı derhal millaAknt '-"'pılm~sı 1·Aap ettı·~ı fı'krin-on ra, •• - a ı ı ı:.m· ı gı tcı-enın sı a ar• eşı o arıı · gırış- D lh 18 (A \) B .,.. " • ı> 

(1 inci sahifeden devam) niyet Nezareti. lngiltcı"c lizcrırıe ya. ıniş hulunduklnrı işın ııctireı;ıne ol:ın 1;. '· .. ı ·. - .ııgıın 1 duğu halde İtalyanlar, sylarca bildireyim. Şersit ve ahkamını ser- deylnı. Kend:sile yarın saat beşte 
lııi""nıhlı-·nun "crllne davet ed'ıl" - l d • 1 Delhıue ne!jredıleıı hır rc:ımı ıcb- lıg"ra•rr.· .. larına rag"men Trablus- best surette münakaşa edcccğ>imiz (Nant) "ehrind·· bulu .. aca~ımı zan -~u • u u ... pılan hava taarruz ann a sontetırın ııonsuı. itimadını bildirnıiye memur d ... - ., " v • 
l'tk Almanlar tarafından hazıl'lanan ayı zayiatının 4588 oın \'c G202 hns-

1 
clmi~tir. l iğ, b:\lı çölünde cc"cynn e en garba bir türlü hak"m olamamış· bh'. mutal'ckcyi, ben ümitr.lz ~·e neti· nediyorum.> 

~Uahcdeyi imza etmiye mecbur edil- taneye kaldırılan yar:ılı olduğunu I Ziyafete rı~ 3 .. et eden Lord Rrnncl mulı:ır~bc'erdc Hintli kıt:ıat tara- nr oradaJ: i bir avuç Türk kahra· ce~ız 
11

bir dharpte d~~11'!1 ~l!nıye ve O ana kııdar hiçbir şey söyleme -
ığj hatırlardadır. Pctaln böyle bır bildirmektedlı·. Bu zayiatın müfrl'clıı- demistir ki: fından müh;- bir rol oyn:ındıı}ı m;m kendilerine sahilden bir tc m or un~n tes ım1. sılnha. nıec- mlş olıın .l'ıf. Chautcmpıı, bir kafa i-

~lıahedf.'y1 imzadan imtina etseydi, tı ~udur: j Haı-pte "\'aptıklıırı hizmetlerle şöl'- ve hücuma !levkcı.lilcn ilk kıtalar adun. ileri gitmelerine imkan bı. ~~;i~larak esır düşmesıne tereıh e - ş~ı·ctılc Haşve~ilın bu sozkrıni ta · 
Uyar Maıe.,alin hasta oldu'•u \'e"a Ölulcr· 21J89 erkek 1806 kadın ve • il 1 1 arauın ..ıa Hı":ıclı".,tı::ının hN tnmfın- k t · . . . dık etıncl:teydı. Ondan ııonra mec -

fil.. -x 
6 

" • - ' • c~ lıulmuş ol:ın kadın göıııi ii ere en - n "' w a mamış ı. • • cJıf. Cnmpinchı bize ne teklıf edı- lı'sle uzun suı en bı'r 8u-ku" t vaki oldu. J\ıl zan.tına uğradığı hakkında bir 116 yn~:ndnn a:ıağı 493 çocuk. kk t" !il n kl t kku' lfı d l k 1 b 1 d t 1 ... 
rııai\al uydurulacak ve bu suretle Ma- Yarnlanıp hastaneye kaldırılanlar: mAtıı.rP ep tmkol"foir _ ~ ıs~. eşe . t ~n. ge en a~ er er u un ugunu Fakat CJ zamanki ta yan ıdare- yor? Evvc.la (Bretagne müdafnn sn- Nihayet M. Chnutemps soz alarak 
~t al vazife "ni goremedi"'i tnkdirde 3493 erkek, 2251 kadın ve 16 yaşın· mnb~ıın e ı l U7.erıneh.utananıııkalnu b· d•rm("ktedır. Bu kıtaat arasın- si l>o2uk ve :zayıftı. Böyle bir ida- hıı) sına çekllclim, diyor. Halbuki dedi, ki: 

ay ı· k d . k"l d i 8 k .~ın ır an evve sevyar as ne o dn is11mlar, SiHısln, Maharattes- r .... ·n '-uvvetlı" bir ordu yeti,tire· orada mfidafaanın cok de\·.ım ede - _ M. Churchill'dm, aramıza .,....le-d a ın en ısıne ve u et e cccg ne dan a,ağı 45. çocu . 'hd k • i ti B k ı _.. K .,, 

aır kanunu esasinin dordüncu mad- .. ,. 1 _ nsına arar .' .eı 111 ş r. _ u 0 lar, Garhwnlisle~ Madrassinler, miycceği t2 bii addolunuyordu. mı~eı;,cğl muhakkaktır. Yr;dı: d.a rek bizimle beraber meclis milzake· 
~esindeki hükme istinaıten Lnvalin Gobbcls ın nutku ı~unh:~ırnn İngılızlerden murekkep Radjpouteııler vc~:ıir birc;ok din Ondan dolayı İtalyanların, ara • maglup olunca ne ya~acagız · 1 enı- ı nlınn. i~tıı·nk ctm. ini isUyclım ve 
lttidnr mevkiine getirilmesi içın Haınburg. 18 (A.A.) - D.N.B. <J acn r. ve mezhe)pere salik olanlar bu - d k" ku t farkının büvük nis _ dr~ hlr muhacnetı goze alarak yn kcndlsını m mlekctın \'C ordulnrımı-
tııe~ru bir sebep yaratılacaktı. Pı·opngandn Nazın Göbbcls dün, 1; d a ı. •w~ve - mustemlekelere çekilmek veyahut zııı duşti:ğiı feci vaziyetten hııbcr. 

p Blohm ve Voss fabrikaları amelesi lunma ~.8 . ır . . . . . bet.sizlıgıne ragmcn, Trablusgıup- ı ecnebi hir memlekete iltica etmek dar edelim. 
At aknt suikast niyetini haber alan ömintle bir nutuk lrad etmiştir. Tasarruf haftası ~uhım. bı_r 1l erı h?reketı yn- ta naçar kalma~ra, İtalyan aske- llzımgelecek dc[;il mi? • Bu teklif lıülOn meclis nzası tara-
,,:.ıcşal, kanunu esasinin bu madde- Göbbcls nutkunda bilhassa şunları pılııcagını bıldıren emır alınınca. ·inin aczinden zıyade, ordunun cŞurnsını şimdiden gayet açık ııu· fındnn müttefikan tasvip edildi. Ha-
l 

1 lağvederek dış memleketlerle te- (1 inci ealıife.de.n demm) d" h"" k .. 
h
efcn hııtlnnnı kestirdikten sonra söylemiştir: ı ıişmnna ucum etm~ ubzere iyi yetiştirilmemi, olmasına ham- relte söyllyeyirn, ki ben bir muhacir 1 kikntcn kııt'i bir knrar almadan cv-
llan hlr kabine içtimaı akdettinniıı· İngiltcreye karşı yaptığımız harp törenle nihayet vc•rilmigtir. Hintli kıt:ıat gece il~..rlemiye nş- !edilmekte idi. Halbuki bugünkü vaziyetine ılüşeı·<'k diyar diyaı- dolaş. vcl İngilizlerle lstışare zarun idi. 
• r. İçtinuu mUtcakip Mareşal Fran- bO milyon Almanın hayat ve istikba- Ru tör,,nrle Ulusal Ekoııomt ve lamıştır. Şafakla beraber } lintli İtalyan orduıa için iyi yetiştiril- mnyı asla kabul etmiyorum. Dlnpcnalcyh, ?il. Reymıud'nun l\l. 
/1. l'lıilletine karşı radyo ile bir be- !ini tııyin edecektir. Almnnyn attığı Arttırma Kurumu Başkanı nalıkP- ve lngiliz kıtaatı, tankların v~ top mem~ iyi bazırlanmatn1$ gibi bir cZaten ecnebi bir memlekete ilti· Churchlll'e telefon edm·ek, kendbln
lt nrıname neşretmiştir. Tasavvurları adımı artık gen alamaz. Cihan har- sir llfebusu General Kiizıın Özalp, çunun muzahe,.etile yıldnım aü - İsnatta bulunmıya inıkim yoktur. ~a edecek _ol~rsak bu azimet, Ka- den mil.mkilTn mc;td ebe çkabcdu~l Frkan~l•.: 
~fcdilen Laval, Deat ve Doriot ile binden yırmi sene sonra Almanya · Fakülte Dekanı \"c profesöıler hazır t'l .1 l . l ve ·ık giinü f _ 

8
.
1 
• ._. 1 d d .• Jed•w• • nunu Esasımız noktal naurından ya gcçıp ouı·s a a t ı ece ı .. 

tet nın katlandığı hayatı hatırlıyanlar, 1 bulunmaktaydılar. ra 1 e 1 er cmış er . 1 
• ! •~ıs yuı!arı a a soy !R''l'nlZ .ı hlld · - bi sel k k Meclisi Vükelada hazır bulunmasını 

ı. e Yarısı trenle Parise giderl:en t l 1 k etlı bır gurette --&..' •- b .-::-L"" ttal d un e s.ıyası r me e çı arma 
qltek t' • i ı k di duşmanlarımız memlckellmizl mağ -, Yeril mıılı kullanılması ve tasar- a y~n ann. . uvv.. Y""<ut~, Dgunn•.. yan or uıu, ihtimalini derpiş etmez mi! Fran- taleıı etmesi karar altına alındı. 
'in~ e. ıneC man o unmuş dve lkaen - lfıp etnıiyc muvaffak oldukl:ırı tnk· rufun önemi üzerinde Fakilltc De - la.hl:ı_m_ edılr.ıış m. usta.hr.em mev- Avrupanm .en m.ük.emm. el ordu • sanın, harl,..te yerleşmicı olRtı bir 1 Bu suretle İngiliz Başvekili Fran-
•- aıt bateldon şatosun a me- h 'b h kk d k 1 1 d ~-1.!.-- ' .. 
'(! lneınur cdilmlştlr. dirde yapnakları ta rı at n m • kanı Baha Kantarın sö~·ledlği bir ı erını_ za.?tetm11 <:~ ır. .. lan derecesmde ıyı ~ ve ter· hük6mct tarafından idanı edilmek- wnın ve ordusu~un bulunduğu feci 
:t' Ancak hadise cereyan ettikwn son bir fikir edinebllirler. 1 hitabe ile açılan bu törcnrle J.'akillte Avnı gun ve mutcakıp gunler biye cönnü~, en yena ve en kuv- ten çabucak bıkacağı muhakkak de- vaziy1et.I 5ğrcnmı~ olacaktı. Ondan 
'I: l6ır ki Adliye Nazın Alibcrt, ce - Nazır, bir çok gece .alar!'1~arına 1 adına. bir gencin söyleıliği nutuktan Hintli kuvvetler üç müstahkem -.etli aı1ablarla tedüz edilmi, bir ğll midlr? Ve böyle usanç gelince., sonra M. Churchıll, Fransayı İngll
.:~~nı halden Aln.anyayı haberdar rağınen aükün ve dL<dplınlerını mu- ı sonra doçent Mah11111t Koloğ-lu yerli mevki daha z.aptetmişler ve baş- ord d Eğer ilk T'.rab)as taar _ dahilde umumi reye müracaat sure- tereye ba,rlamııktn bulunnn taahlıO -
d""111tir. Hadiseden son derece hid. h_af~ _ederek mesailerine <!_evam ~t-1 malı ,.e tasarruf haftasının bir ta- ka muharebelere de İştirak etmiş- u ~ki ita) an ordusu ile bo- tile _yeni bir hükümet teşe~küt et· dntın ~Omu!O, muharebenin ~enra 
t
ttlenen IDtlerin .Abeu'yl Vichy'}le tıklerı ıçiıı, ameleye teşckkur etmış- ıihçe~ini yapmış ve bu hareketin l d ' H b · H ' k t nr:un Y uk k ınesı ve tamamen meşru bır maht- edip etmemesi, mOtarekc akdı lıak-
cınderdlil söylenmektedir. tir. . _ • . . . . . başlangıcından bugüne kadar grçen er ı~:, ror e gır~n ınt 1 aatı: wiinkü ordayu .m ~yese etme yPt alacak olan bu yeni hükOmetln kında. vaziyeti tamamen kavramıo 
~Protokol zavahirini kurtarmak için Göhbels so~crını şöyle hı~rmıştır: on yıl içinde bıışaı-ılan işlerin iine • nın ~u..,;!_ek manevı:,atı ve cesarctı iktiza edene, ilcı d~vır ordusu •: ı;lzin hnriçteki hfikumetinlıin kartıı - ı olarak reyini s!>y1iyebilirdi. 
lt Oetz, Franııız hilkOmetinden Alman Alman denız tesJlhntını ı.::undcn .gü mini tebarüz ettirmiştir. ve bır pıke hava hucur.ıu esnasın- ra:unda meseli, 2 ıle 10 Mdetlerı ı;ınıı çıkması korkusu yok mudur? (Devamı tıcır) 
tdfi!erfne iBtinRt eden siyasete devam ne takviye eden amelrıniz, İngıllz Ulu!al Ekonomi \il Aıttırıııa Ku· dı:. gö:o:tcrdikleri sükunet ve azim- araıındaki kada- büyük fark ol· 
td;}ıp. e~ilmiyeccğlni sormıya memur gece bombardımanlımnın, Hambur- nımıı Başkanı Genernl Kii:ıım Öz:alp karlık, birçok mfü;ahitler tarafın- dutu mübalip.sız iddia ediJebi -

rnıııtır. gun harp istihsalilt~nı cidrli su~·e~le. ın ııık sık alkışlnnnn hir konıışmıısi- dan takdirle kayded:lmiştir. lir. 
Abe sekteye uğrntııınadıgına c.n buyuk le de törene niha\'et verilmiştir. ş d 1 1 k f 1 

t !.z'nin Pransız hiikumeti tara· h" . ~ i l eti 
1 

um ~rtına arın.a. _ve xyle 0 1..1ug·u halde bugün ftal-ınd şa ıttır. Haftanın kapanışı miinasebetile - - v Hl 
h an verilecek menfi bir cevabı, t t soguk hava.ara ragmen muhım yan ord-"nuo gerek Yunanı"s - h A «'rln h · b" Londra, 18 (A.A.) - ngiliz Ha- Cümhuriyct Halk l'nrfüi dııre He - J T d } • T d ( ı· ]• P 
.... BiZ topraklarının da a genış ır ı l'ğ' roller _i_fa ed_e_n H in t.!i_ kıtaa_ı, ta - tena, !l'-ek inaı"lte-ye karcı ,,,,· - epe e en şe rı ve epe e en 1 ı aşa "tette i il i i ed ği i ,.a Nezaretinin teJ ı ı: yeti azasından Trabzon Mebusu Sırrı ... ,.., _.. ·~ ... • 
\t'•ıııra !~~a~lar ~~!rın~~: ~u:: Dün gece fena havn ıınrUnrına Day da Aııkara radyosunda bir ko- hammdul kabılı)'etlerını de goster- riştiği maceralarda, harp etmek --
d. td.1 .. enin şiddeti üzerinde yapılan ta- n~mcn bombardıman tayyarelerin • nuşma yapmıştır. m i!!ler ir. ke.bJiyetinin ohu sene evveline ~ İtalyanlar tarafından alelacele 1 de yer otmıştlr. (1741) 1154 de bu 
ı' •tın iptal edileceğini söyleyip söy- den milrekkep küçük bir ku\·ve~ ................................................................. ............................... n isbelle biç değişmemİJ olduğu- tahliye edılen Tcpedelen şehri tarl - kasabadıı doğmuş bulunan (Ali) yı-
'tııft·•·ı:.ı dl 1 1 M annhelm'dn bulunan endüstı-1 he - • k '-· · Al • d k hl 
ti ""1

& matüm değil r. ta yaya T u h a f b a r a r nu rrörÜv"'lrUZ. Görüyoruz.. Ki $1 - himizdc büyük rol oynamış mevkiler- ne i ısmın e 1 r paşanııı toru· de k deflerin! tekrar bombardıman etmiş- 1 r .. . d • 1 ·ı k ~1 ce Alman kltalarının cmeşru ı::hJa- 0 silihlar degı· ·ı, talim ve den biridir. Viyosa ve Dropoli nehir. - nu ur. Kan ı aı e ·avga ve rnacera-
t h kk l U d r d tir. Pazın tesl gecesi yapılan akınlar- .. k b I d T cd l i ~· a a> s na en • ransa an geç- da çıkan yangınlardan bazılarının tt>rb"ye o talim ve terbiye değil, lerinin birleştiği noktada yükse ır nrın on sonra ep e en ve c varın-

•aı ıni fart ~cak bir sulbü Mare· (1 inci sahifeden devam) f ,_ _L t mil · e 
0 

as- tepe ür.erine kunılmu~ bulunan şe- dn kendisine kuvvetli bir mevki cdi-
taı.. ~ç reddedebilecektir. Tereddüdü hiıla yanmakta olduğu görülmüştür. a&a~ aMLer, ama e yın hır, dahn Romalılar zamanında, ha· nerek del'cbcyl kesilmiştir. 2 ncl Se-
"alldırinde ise bunn icbar edilıneııl Dün gece ahlan bombalardan yeni Mevcut bir "anuna rağme, mefsuh bir kanu!I Üz.~.rinden kerdir. k'm mc"kiı sayesinde, çok mühim biı· liın zamanında Rusya ve Avustur~·a-

l"ittir. yangınlnr çıkmıştır. maaş alma keyfiyeti, Koııyada ~ uip l-liı~ki edi;miş ve bu hadi • Gerek ~ski Trablusgarp mace - sevkulceyş noktası addedllmektcydi. ya karşı açılan bil' efere adamlarile 
tl~ansız filosunun Almanların em· senin gayrikanuni olduğu a~ikôri:ten, vili\yetin bu yolda bir karar ra:;ı, gerek Harbi Umumideki Fntlh Mehmet 1479 d:ı Ar?nvutluk ı.t?~üllü ola~ak iş~irak etmiş, göster-
lt e Verilmesine gelince, mürettebat lzmirin haftalık alm11 olmuı tuhaf görülmüıtür. 3 kanunuevvel tarihli bir tamim- ( Kaporetto) macerası ve gerek rl'fcı-inde Tcpedelcn .m~v~Unı. de ~ap- dıgl şecaat ilzerıne paşalık rütbesi 
~11~tıda çıkacak kanlı milcadelcye ihracab le vilayet, bütün kaza!an ayni k arardan haberdar etmiştir. bu defaki Yunanistan ve Mısır tctm!ştl. 300 sene F.rgm v.ilnyetımi- almıştır. 
hıı nı olmak için Ilitlerle Lavalın bu t#. T ASViRi EFKAR - Maa if V ckaletinin Lu knrnrdnn ha- ' .. t . k" it 1 r.ın bir kasnbası olmak lan ıbaret kal 1788 de Ynnya valillfin! de elde su ta h İzmir, (B.uııusi) _ Son hafta .... mace a.an gos enyor, ı ayım b 1 T cd 1 n· 18 • 1 • 
:ı-...~ı 11 n çekinmie olmaları mu te- berdar olup olmadıgwmı bilmiyoruz. Bu gayrikanuni t<'diyenin dü- Jk b b" • d'" •· k ıııış u unan cp l' c • ınc asır ettikten sonra civar viliiyctlcre de 
"il! dır. mirden dış rncn1\cketlere 261292 lira lb ha ı, ar ı sevmıyen, ovuşme - sonlarında bu kasabada yeUşen ve hakim kesilmiıı, buralarda keyfi bir 

,.,, t kı,·metı'ndh mahsul llırn" edilıııistiı-. I zeltilmesi için alakadarların naza n diki atini ce cdl"rız ten bo-ı~nmıyan durup dururken 1 h 1 rı • zarete k d ilk 
1 

b 
1 >ı(e Bin bu pazarlıtı kabul ederse J " " • - .,.. • •• • t n n Ronra a 'ile a nr yı • idare sürm ye a:ı nmıştır. Du arada 

-.:nbanyada bulunan Fransız esirleri s eh r 
1
• m 

1
. z 1• ç 1• n ,-e k o opera t 1• f s 1• r k ~ ı ı• t ~ s ~ 1 e d 1• i d 1• hemcinsinin kanım d~~n;~k ~~tei Eclcn Ali Beyin harekatlle tarihimiz- Prcvczoyi harple Fransızlardan, ... 

~ est bırakılacaktır. Reddederse li q.ı • mi) en, yumuşak ta ıat ı, guze Pargayı da para ile İngilizlerden al-
ı.t1?sız Qulsllngi olan . Lavnl_. Pe- sanatlar düşkünü insanlardır. inkisarlarının, zararların bütün mıştır. 
t~·n in yerine ikame edılecektir. Pe- f d d ) lE 1 ,_ M-d·· ·· C l E b wl ı ı-r b h 1· 1 k Facist erkanının yalnız bir şey- sırrı burada, yani kan ve ruh de- Etrıı. fa saldığı d. ehşet _nihay~ Ba.-.. ,n F k . o. inc_i salı_i e en cı:.·.a11ı m aa. 1 u uru ema yu og u- •er ev a çe ı o aca tır. ... b "il d kkaU l""'t 
~ 'ransayı terkedcmiyece tır. k ) kk l de hesapsızlık ettikleri yanıldık- ğiştirmenin de mümkün olamıya- ı.. nın nazan ı nı ce "" mıo 

nku ... 1 Fı yı terketmı Kooperatıf Sır etı leşe u et - dur. ı'd::ıre meclı"sı·, 4 ve 6 odalı ol- • ' d ve du'"şınanı Ru-ıet efendinin ısrarile )'tc mare:ın ·ansa • h • n anla~!ıyor kı o da medeni cağını anlıyamaml§ olmaların a - . ~6 cğıne dair namusu üzerine söı miştir. Bu şirketin ilk. idare eye- ş· k · h" 1 · b mnk üzere birer ev planı ha1Jrla- 8 zik, ha ' d t h l ' 2 nci Mahmut zamanında azledılmlş-
"ı-.... k"l d ·· · ki ır · etın sermaye ıııse en e§ na rp ve arp an o • an dır. Fal1 at bu anlamayı,, İtalyan· ~d'1ıetir. Fakat mesai arkadaşla- tini teş ı e en muessıs orta arı l" 1 H 1 k . ıacak ve ev seçmek ic;in bu pl:ın- . . • ... - • tir. 

'b. an bazılarının şimali Afrikada şunlardır· ıraya ayn mıştır. er or a yır- 1 k 'f b d il ·ı b" l"k ~az hal.yan. milletını, zorla c.en. - lara bu defa çok pahalıya mal Yanua vallliğlni bıralanıık istemi-
"'- · m"ı h"ısse alacaktır ve •irkete ai - arı - eşı e c en c ır 1 te - - b il t k h l k ib" •· ·· ·· H bald ~ b.:1Rand'ın şefliği altında toplan· R · B " ""k El · H d' A ,.. ., 1 gaver ır mı e yapma evesı '! o aca gı ı ıorunuyor. er e yen ve Arnavutlara da itimnt etml-'"""' ı ~ eı.s; uyu .. 51 ~.?m 1 

• r- rerken bu hiııselerin bedeli olan ortaklara teşhir cdeceKtir. d kalk 1 1 d t al 1 • d" tık k d" liııt ntilmldlndür. Esasen söylenlld. pağ azalar Turkıye Cumhurıyet . . k . H d k b" ne e ıımı~ o.ma arı ır. n- it yan ar, tım ı ar en ı ga- yen Ali paşa, Yunanlı ahaliyi allah-
de1 .göre General Weygand, milca- M 'k B 'k "d 1. . • 100 !ırayı peşınen verece tır. er inşaata ye e • ır ııermayc te- sanların tahsilini, terbiyesini, zete.lcrinin de itiraf etmiye baı - !andırarak kuvvet hazırlamış, fakat; 

ey1 k . d 1 k tt"Wl d er ez an ası ı are mec ısı aza w • k k b .. ı· . k k d"l ·ı · d" ) • ı te " va tın en cvve ter e ıg n en d N N k U .. ortagın şır ete ·arşı u yuz ıra- mın etme ma sa ı e verı mış o- yürüyüşünü, giyinişini, selam ve- Jndıkları veçbile, mevcu ıyet en- ilzc: ne gönderilen Horşlt paşaya 
ı. ı•·ran d k k d ı"htı'I"' ,., aın an usret amı zgoren, ay 1 k h ' . . b . 1· - . b . . h' b d 1· .. -ıo 1 k rul "• sa a co ya ın 3 w .- - • b k H k k M" .. O ı ısscsının eş mıs ı , yanı eş lan yırmı ısse sermaye e t• ın- riıini, velhasıl birçok ıeyini de. nin mukadd~ratlannın en mu· mng P o muş ve çarpışır en vu -
~ eağı hakkında aldığı raporlara al- nNı ~Ü a u u . b ug~vırE ~man yüz liralık bir müteselsil kefaleti den maada, evlerin inşaatı bıtin- ğiştirmek kabildir. Fakat kanını, hi~, belki de çok vahim bir dev- muştur. 
tı~!1~~1~~:m~~;~essir olduğunu a. urv manM~.~~~ .. af ~h· ~l:[on olacaktır. Şirkete girebilmek için ciye kadar ortaklar her ay 25 li- ruhunu değiştirmek mümkün de - reıine girmit bulunuyorlar. Bu Ali paıı:ının silahlandırdığı çeteci-

v· h 'd vDe h"l~zneM .. u uru Ne . ~frE ~n, Türk olmak, siyasi haklarına sa- rayı gec;memek üzere tesbit edile- i7"ld"r Bu ka n bu ruhun üzeri· devrenin, bu çalı~kan, sanayii ne- ler Yunan isyanının nüvesini teşkil 
,. ıc y e oturamayınca a ı ıye usteşarı azı rgın, h" 1 k 'h 1 ""h t' ı 1 • 1 . d ki '"k ı .,ı 1 

• 
01

• ~ •• • d k • etmiştir. Tepcdclenll Ali paşanın ve 
~ı.Ylcby, 18 (.A.A.) - Lav l hususi Emlak ve Eytam Bankası Umum ıp o ma.' ııudı a vBeya şol re hı o. - cek ta.~sıt en everme e mu e - ne ne kadar cıla surscnız, o!'l.a~ı fise a~ıklısı ve musiki üş ünü za- oğullarının kesilerek lstanbula gön-
V~ Parise hareket etmieUr. Müdür Muavini Kemal Türk, iş m)amlak ~dazım ırh. u .ı~rt karı ~lız lcftirler.dOrtaklard. bu.byeldek ser- ne kadar yaldızlasanız, her ıkm· vallı millet için ha21rlamakla ol- derilen bnşlnrı Edirnekapı mezarlı-
lıııc:by, 18 (.A.A.) - D.N.B.: Bankası Umum Müdür Muavini o an ar ı b9:rl~l eyetının aran e mayeler en maa a, ı a eye tn - nin de asılları, h üviyetleri ve ma· duğu müthiı akıbetlerin nasıl zu- ğındndır. 

~la &tein! Petainlı Almnn büyük Mecit Duruiz. Maliye Muhasebe ortak ola ı ır er. kadd_ü~. eden _günlerdew~·e i~are hiyetJeri asla değifemiyor. 1ıte bura geleceğini iıe, bütün cihan Yunan kıtalarının .:Irmck üzere 
llını 1 

.Abetz arAAind:ı dün vukubulan U M"dürü Fuat Erciyeş Şirket ortaklarına birer ev medısının tayın cdl"cegı tnrıhte b~gün İtalyan erkanı hükumetinin azim meraklar ve aabırsazlıklar bulundukları Tepedelende Ali pap-
ıtkatta Laval de hazır bulunmuş mum u , • b _, r . .. d d acrek Arnavutluk cepb··m· de, ı"Ç1"nde L-klemekt-.ı!... lnın .... "lzel bir türbeSJ" ve saramnııı "' faz} Türk Tarih Kurumu Katibi Uluğ yaptırabilmek için 1ııtanbulda mü ev eue ının yu~ e onunu a pe- • ..... uc cuır •- ,,. 

ou mülikat iic aaatteıı a ol _ L ki d" --L ---"a ba al T' .a. •vtRt EFKAR ı.arabelerl Tardır. Jidemir, Maliye Vekaleti Milli nasip bir arazi •bA alacakbr. ıin ar-. verece er ır. -- _. ~ 

. TA-SVİRiN .. ANSİKLOPEDİSİ 



--sahife: 1 

Salih Necati Eczauıesi Bahçekapıda Yaklfhaı karşısııda şekerci Hacı Bekir sakağı basındadır. Baska yerde şubesi yoktur 
•••••• 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •• ~ •• f •• • ; :-.. : 9 ••••••••••••••••••••••••••• fi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• ~ 

Hatayda meyvacılık 
-----

Megvacılığı layık olduğu şekilde 
gelir kaynağı haline getirmek 

üzere tedbirler alındı 

bir 

Mühim oir meyya diyarı olan Antakyadan 1>fr görilnu~ 

Antakya, (Hususi) ~ Aııadoluuun 
meyvası en bol nııntaknlarından bi
risi de hiç ffiphc.'!iz Hat.aydır. O de
recede ki, burnyı ziyarete gelecek 
herhangi bir insanın edineceği lntı· 
balardan biı isini ve hııtti flkirıi; 
Hatay'ın geniş ölçüde bir meyva ılı
yan oldugu teşkil edecektir. Çünkü, 
bu dyuretrl, iııter kasabada olsun, 
iıter köyde lıulunsurı, dağ ve düı.lük
lerln, su boylarının ... e gözüne ilişe· 
cek topı·ak ııar{'alarından bir çoğu· 
nun uçsuz bucaksız meyvn bahçcle -
rile muhııt olduğunu göreeek, mn • 
nav d!ikkfiıılaı·ının iç ve dışlarını 

bplıyan çeşitli meyva yığınlarını 
derin bir hayıanlıkla tcrnaşa eyliye· 
cektlr. 

Bu ziyaretçinin Hatny'dıı kaldığı 
müddetçe tent'fffis edeceği havada 
nefıs bir ıncvva koku"u, karşıln,a -
caiı kimı;eJcrde guzcl bir m~yvn ra
yihası hıssetıneırıc!line imkiirı yok
tur. Her mevsim, sankı o mevsimin 
meyvnları da havaya ve insanlara 
elnmektedlr. 
Meyvasız bıı mcmkket olan Suri· 

ye ve hassııt.un Surlyc·rıin en kala· 
balık, :ı:l'ngln bir beldesi olan Hnlcp, 
meyva ihtıyacını nıiinhasıran Ha
taydan tcınlıı cd l{l'lircll. Koca bir 
memleket cloyunılduktaıı ve nıeyva
lar arasında büyilnıfiş, meyvayı baş 

gıdn saymı~ 300.000 nfifusun ibtiya. 
cı giderildikten sonra bir o kadar 
da artar ve mUııterisizlik ytiıfinden ı 
olduğu yerde çürür, gıderdi. 

Bugün, Dörtyol'un da vilayet hu
duUarı dahiline glrınış olma"'ı saye
sinde ınıntııkada senede G0.000.000 
portakııl, 6.000.000 limon ve manda
lina, 1.000.000 kilo üzüm, 260.000 
kilo incir, 400.000 kilo şeftali, cima, 
nnnut, erik ve 50.000 kllo ceviz ve 
badllnt, fıstık istihsal oluıımnktadır. 

Hatıı.y'ın meyvaları gerek irilik ve 
dolguıılulı'., gr·rı•ksc lezzet ve nefaset 
bakınıındun bütün piyasalarda ra
kip~iz kalncak vaınftadn'. Nakle ta- ı 
hnmmüfü·ri fazladır. 

Vilıiyetçe ıneyvacılık \'e sebzccnl
ğln ]Ayık olduğu şekilde bir gelir 
kaynağı haline getirilmesi için bazı 
tedbirler alındığı ve bu meynnda 
birer tcşkiliıt vacude getiı'ilcliği gllıi 
sayın Başvekilimiz Dr. Refik Say
dam da Antakyada biı· ıneyva ve 
11ebze konseTVa fabrikası tesisini \'O 

bu iki ihraç mnddemidıı aktarmasız 
olarak doğrudan doğruya Suriye ve 
Filistine sevkini tl'min eylemeyi vaat 
buyuımuşlardır. Ilu suretle llatayın 
mel•va ve ııehzeden gllreceği fayda 
ve ·istifadelcrln ı:ok bUyük olacağın
da şüphe yoktur. 

Jlli Enııer TOT\SOJ" 

;:::==-============:.=:======== 
Akşehirde kültür 

faaliyeti 
Akfl'hır (Hu usi) Tıını devreli 

3 ve krı} lerık de 2.t ki ccman 27 ilk 1 
okulu olan kazıımızın bu ı;ene de 17 2 ı---ı--1---t=t köyundc ıtmenli llk okulları fna-
llyetc Ct'{'•lll tiı. 3 

Bu c-ğitnıcnti köyler ı;unlardır: 4 ı---t---.==r-tı--'4---I' 
Sorkum, Muıuf Koznğnç, Ad .,ız, Boz
lağnn Elf z. Ökt· , Yılanyusuf, İl- 5 
yn lar, S•llııt, Fuıı.rnlu, 'Kemer, Çi- 6 nı ndere, Akait kı.yleri ve diğer fiçil 
de I·~ngilli, Karaağa, Gürncs ilk o - 7 • 
kulla .. ının birinci 11ınınarını okut-

8 
• 

maktudırlıır. 

Ku.:ınıızın <ıfrctnıcn ve eğitmen 9 • • 
ad dı hemen hc:>men Ilgın, Kndınhıın 1 ...ı--ı--ı--t--r=~ ;::::-:ı--ı--t--ı 
ve Clhanheylı kııı.alarınm yekünun - • 
dan fazladır. Fnkat 91 k6yii bulu -
nuıı Akşehir h.ılkı ktıltüre ç'lk kıy
met ve ehe mmiyct veı dlklerind· ıı 
halkın da ynı'<lıınllc daha bir çok 
köyler okul binalaı, yapmak üzere 
büİ.çclel'inc tnh!liııat koymak husu
sunda biribirlertne ı·ekabct etmekte· 
dlrler. Bu it.ibıııfodır ki Akşehir 
Turklvenin kfiltür bakımından nü • 
mune olııbikcck evsaftadır. 

Kırkağaçta ihtikirla 
mllcaclele 

Kukııga~. (Hususi) - Mrıti Ko
runnuı kanununa gör.e kazamızcla 
91ya \"C malzeme fiyatlarındn ihti -
ka yapılnınnıaııı hususunda kayıru.
kamlık lcııp eden makamlara emirler 
Yeı mekle beı·aber bu işleri bizzat 
•ık sık \ e z:ımarı zaman kontrol et
auık suı ctıle verilen emirlerin tatbi
katını tetkik etmektedir. 

Son zamanlarda bir kaç esnaf bu
na teşebbüs <'lmck istemişse de bun
Jann derhal mahkemeye vcl'ilmesi, 
kazada her şeyin normlll fiyatlarla 
satılmasını tonıin etmiştir. 

Soldan sağa: 
1 Clld - Sllz. 2 - Mef'ulil mnn eda. 

u - l\Iektup. 3 - Bir edat - Şöhret -
Futbol takımı. 4 - Umumileştirmek· ı 
Çehre. 6 - Sadık olmak. 6 - ilfıııı aşk 
şarkuıı. 7 - Sanat - Bııtın boşlutrun
daki biı· uzuv. 8 - Gilç - Lezzet - Ko
maktnn emrı hazır. 9 - Emeller - A
ğacın aksamından. 10 - Kahredici -
Bir teshin 'lmsıtası. 

l"ııkarıdan Ofağıya: 

1 - Zinde • Yünlü bir giylm eşya
sından. 2 - Elmıcktcn emri bnzıı· -
İtalynnın hfıkı'.lmet merkezi. 3 - Bir 
nota - Bir knb - Yol. 4 - Saded - Blr 
edat. 6 - İııküzar. G ·Nikel kaplama. 
7 - Arz - Rus parası. 8 - Meşhur bir 
put - Takmaktan <'mrl hazır. 9 - l\1n
fevk - İçine öteberi konulan şey. 10 -
Bir vazifc)•i iiı.erfne nluıı - Yapıştı· 
rıcı bir madde. . ............................... . 

R AD Y O . .ı 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Habeı·ler. 19.15 M fizik. 
Kırkağaç ttltilnleri 8.181\lüzlk. 19.ao Haberler. 

Kırkııfaç, (Hususi) _ Kazamız 8.45 Ev kadını. 19.45 İnccsıız. 
tütünleri bu ııene çok i~·i kalllededir. + 20.15 Gazete. 
R ergün muhtelif firmalar evlere, 12 . .'-!0 Şarkılar. 20.45 Milzik. 
mafazalara gelerek Ultfln denkleri- 12.60 Haberler. 21.00 Musiki. 
ai inceden inceye tetkilt. ederek tes- 13.05 Şarkılar. 21.30 Konuşma. 
~it etmektedirler. 18.20 Mu11lki. 21.45..0rkestra. + 22.~0 Hnberler. 

Kaza ve köyleılınizde balya halt- 18.00.Müzlk (cnz) 22.45 Dans mllz. 
u gelmemle tfitün kalmamıştır. 18.40 Şarkı, türkü 23.2Ci Kapanış. 

Tutün alıcı ve ekspederlnin Akhi- ------------
•r, Kırka~aç ve Soma arasında ıık 
eılc gidip gelmeleri piya11ayı hararet
lendırmektcdir. 

lzmlrcle piyasa vaziyeti 
İzmir, (Husuıt) - İngiltereye sa

tılacak 10.000 ton ze~1:inyağ anlaş -
masını lnızalıyacak olan İhracat Bir
likleri Umumi Kii.tibl Atıf inan, ts
tanbula hareket ctmietir. 
Dlğer taraftan Almanyaya ihraç 

edeceğimiz 600.000 liralık palamut 
aruaşması da imza cı'lilnılştir. 

Zeytinyağı 'Piyasası da hararetlen· 
mlştir. Zeytınyatlar kiloda 8 kuru~ 
7flkselmiotir. 

Hindlııtandaki tacirler ,ehrimiz -
den zeytinyağı •e kuru meyva iste
mtolerdlr. 

L«-ton}a ıle 100.000 
1 • 

Taşovada deranbar 
hazırlıkları 

Taıova, (Jlusus'i) - Toknt, Nik
ur, Erhan bölgesinde derambar ha· 
zırlıkları başlamıetn'. Yeni mübayna 
hazırlıklarını göz.den geçirmek ve 
tertibat rılmak üzere şehrimize ge
len İnhisarlar Karadrniz biılgesi mü
bayaa müietU~i Erbıında tetkikler
de bulunduktan sonra Turhala hare· 
ket ctmietir. Bölgenin her yerinde 
vezin ve demet leleri hızla ilerle
mektedir. 

Türk - İngiliz ticari anlaemaSJ ve 
bu anlaemanın tulün iizerinde.ki kı
sım mfistahııll fizerinde memnuniyet 
verici bir tesir yapmıetır. Şimdiden 
tütnn fiyatlarının çok mu aıt bir 
tarzda cereyan edeceiine muhakkak . 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14 - 12 - 1940 VAZiYETi j •Muamele•, 
A K T f F P A S l F , Vergisine 

Tabi mües ec:elcrin Hl41 d(' rı 
itibaren tııt.ıcaklıırı 

Lira Lira Lira Lira 

Altın . Safi Klleırram Tl.041.20 
Banknot 
Ufaklık 

Dalıildeki Muhalıirler: 
tGrk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altıa · Safi Kllograıııa S~'H7.616 

Altına tahvili kabil eerbest 
dlSvlzlcr. . . . 
Dlier d8vblor Ye borçlu 
kllrlng bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak· 
diye kıarşılıtı 
Kanunun 6 8 inci maddeleıln' 
te,·flkan Haz.ine tarafından 

vaki tedlyat 
Senedot cü%danı: 

Ticari senetler 
E•ham r.ıe tahvilat cüzdanı: 
' Deruhte edilen evı"•'c nak· 

A diyenin kartılığı eehaın ve l tahvllit ( ttibari kıynıetıe ~ 
IS - Serbest eaham ve tahvilat · 

Avan•lar: 
Altın ve döviz Ozerlne 
tahvllit üzerine avans 

AYlaa 

Hazineye kısa vadeli avan• 
Huineye 3850 No.lu kanuna eöre 
açılan ıııltln karşılıklı a vaııs 

101.33),'1'16.99 
9,'l'.l7.li64 so 
2.2~6. l ı 'i,44 -

31C.,?IJ9.73 

1.535.914.91 

~ 1.040.6'l6.<l3 

158.718.1\63,-

111.922.6 >S -

2S9,"\0 .104.09 

4ci.9 i6.256.93 

ll.473. l64.9:i 

8.799.98 
7.808.722.-
s 524.000.-

97.)84.926.75 

112.849 666 93 

S15.ZS9.73 

38.Si6.54 ı.9-4 

t38.8'2S.868.-. 
:?59,$0 l.!04.0 

55.429.421.116 

ıtO 926.4H.73 
4'50)'0)().-

Sermave: • 
ihtiyat akçeşi: 

Actl ve fevkallde 
Hususi • . • . • 
Tedavüldeki Banknotlar : 

Df:ruhde edilen evTakı nakdiye 
Kanunun 6·8 inci maddelerine 
tevfika n Hazine tarafından 

vaki tedlyat 
Deruhde edilen evrakı nak· 
diye baklyeıl 
Kartı lığı tamamen 1tltın ol rak 
ilaveten tedavüle vnedileı:ı . 
Reukont mukab\11 lllveteG te· 
dnvülc vazedilen . 
Hadneye yapılan altın karşılıklı 
avans mukablll 390l No. lı kanun 
mucibince ilaveten tad1tvüle va 
zedllen 

MEVDUAT: 
Türk lirası 
Altın : Safi Kllograttı 3l!U6> 

385') No.lu kanuna ıöre hazineye 
açılan av<ııns mukahtll tcvdl o:u
nan altınlar · 
Safl Klg. s~.541.930 

Döviz taahhüdah ~ 
Altına tahvili kabil dövlııler 

Dlier dövlzler ve alacakh idi· 
ring haklye~-erı 
Muhtelif 

tS.0'.)l>.000.-

6.UUf>b.1~ 
6.000.001). - 12.n!.655.IS 

ıs8.748.S61.-

19.921.~ 

138.325.368. -

17.000.1)<)). -

'H !.00'.l.O~"I. • • 

12.oon.-0uo.- 40\825.868. -

73 3 ?l.O<ıtl)S 
73. 9119.181.1(1 ıt4R 11 • o~ 

7d.IU.167.9) 78.124.167.9) 

3S.93S. 71>2,f\l SS.9 ~.701.02 
111.940.996.01 

HiueJarlar ; 
Mulıtclil 

Yeluin 

16.1.57. ''411.911 

73S .98US1.'2~ 

_, 
Yekün 736.984.S~l.'20 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren : Jskooto haddi •/. 4, 

--MAKSİM--• 
Alaturka ktsmındn • Her Akşam 

SAFİYE 20 kişilik SAZ 
Büyük Varyete 

Yaran akşam: İlk defa 

HAVAYDA BİR GECE 
Bfiyük Revu '- Yazan: Ziya Şakir - He te: Şefik ~ürme

rlç - Rejisör: S. ~Atilla - Ilnvay Kitnrıstlcri - Oıkestın -
Yeni Rakıs ve Şıukılnı· Büyük ~lizan«ım ~lulıteşem llekor. 
DiKKA1': l•'J~·ntlnra hiçbir zam yoklur. Telefon: 42G33 

YILBAŞI GECESi 
Sabahtı katlar eğlence - O geceye mahsus geni 
vargete-Dans ve Caz-Masaların şimdiden temini 

22/12/940 PAZAR GÜNÜ saat H de Biilük Matine 

SAFİYE iştirnkiJe okuyucu AGYAZAR JÜBİLESİ 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN ve 

HALKIMIZIN NAZARI DİKKATiNE 

l UZUNLUG U 4-10 METREYE KADAR 
ı'?.LA~(AŞPEST BOZAN) OEHiLEN ŞERİTLERİ 
OLDURUP VUCUDTAN ()j$.RI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTA11ZARDIR. 

~------·--- . S. va /. M V~kô!el.,.uı 8/IJ N~ /u ~ 
z4 . ~ - ı-10 lorı'II!i ruA3ahnt ~oı•dır 

- REÇE.TE iLE SArJL.llt -

l lst. Kom~tanlığı Satını r.:.0 ;CeşhlurB EKi~ R' 
Alma Komısy~mu ilanları N 

• 
Kuleli lisesinde elektrik tesisutı • ı 

nın tamiri iei 3/1 /941 günü suat 

11 de açık eksiltme ile ilıale edile -

cektir. Keşif bedeli 1465 lira 20 ku. 

ruştur. Muvakkııt tcıninntı 109 lira 

89 kuruştur. Keşli' evrakı ve şart -

namesi her gün komisyonda göı·Ule. 

bilir. İsleklilerln belli gUn ve santto 

Ticarethanesinin 
Kırk katlı 

Saray 
Baklavası 

Dudakların ufak bir tema
ıile aiızda yok oluyor• 

Fındıklıda Komutanlık Satınalmn 

Komisyonuna g:::leıi. (11941) J T 1 Y AT ROL A R 1 
Askeri ihtiyaç için 20112111..ıo g6· Ş E H j R T 1 y A T R o s U 

nü tHıat 11 de pazarlıkla 20 ton ku· 

ru üzüm satın alınacaktır. Muham

men bedeli 5200 lira olup kat'i te.

minatı 780 liradır. Şartnamesi her 

gün komisyonda gllrfilebilir. İstekli

lerin belli gün ve saatte Fındıklıda 

Komutanlık Sııtınalma Komisyonu -

na gelmeleri. (11942) 

••• 
f<'en tntbikat okuluna ait binalar-

da yapılacak bariet vo dahm sn te

sisatı açık ekstltme lle 4/1/941 gü

Dram kısmı: 

akıam 20,30 da 

Bulunmaz Uıak 
Ya•an J. 111. Barrle 

• •• 
KOMEDi KISMl ı 

Bu alctanı 20.'JO da 

Paşa Hazretleri 

nü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. zin, 3 ton vakum, 500 kilo gros 

Ke~lf bedeli 1444 lira 85 kuruştur. 21/12/940 günü saat ıı de pazar_ 

İlk teminnt1 108 lira 36 kuruotur. Jıkla satın alınacnktll'. Muhammen 

Şartnamesi her gün Komisyonda bedeli 7000 lira olup kat'i teminatı 
görüleblllr. İsteklilerin belli gUn ve 1050 liradır. Şartnamesi her gün 

saatte Fındıklıda Komutanlık Sa • komi yonda görülebillr. İsteklilerin 
tınalma Komisyonuna gelmeleri. belll gün ve saatte Fındıklıda Ko· 

(11943) mutanlık Satınaıma Komisyonuna 

= 

MARHONi iNGILIZ 

1941 
MODf:LLı::=Rİ 
GELMiSTiR 

SAH iBiNiN SESi 
302 iSTiKLAL CAODE1i 8EYOGLU 

Denizyolları İşletme Umum~ 
Müdürlüğii İlanları 

ANADOLU I·ATTI SEFERLERi 
İkinci hır iliına kadar Ann d<ilu hattının ıu.ı , ll8, W4 ve 215 

11umaı·nlı ııefrrlcn yapılmı} ıcn~. tıı . ( ı 1915) 

r 1 !',_, ....... • \!-- ,. , ~ ,• ~· •:' , . •. ~ - " ;:; 

Baş, Dif, :Nezle, Grip, Romatizma 
Nevl'alji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lcablnda eıınct. 3 b.. e 1ın11>tı 11. 1 Al'1.ITLERINOEN SAKlllllNll. 
HF.R YElror pLıt,LU t<UTl'T.~l<I ISRARLA ISTf.Vl...;17. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Satıı Müdürlüğünde açık arttırma 

usulile sahipsiz eşya satılıyor 
ihale rünü ; 20-12-940 

Mlktan Değerl Peyi 
M.K.N Marka No. Kilo Or. 1..l, Ku. Ll. K. 

26'1 IOS9JO 000 11'132'.l no &s74 ot Tuzlu domuz vaıoDda 
eti 

Yuknrıda cinsi, değeı ı , mıktarı yımlı domuz eti 1549 sayılı kııııun 

mucibince ve 2490 sayılı kanun hill,umlorıne tcvt'ikarı Sirkecide Re~a
diye caddesi Halı antrepos u dahilindeki Güını ük Satış Mudürlüğüncle 

20/ 12/ !140 cuma günü saat 13.SO ela açık arttll'ma ıle dahılde sanayide 
kullanılmak iizere ve alıcı tnı ııfınrlıın Tican•t Vt'kiıletlnclen alınacak olnn 

milsaadeyi malı alan tarafından temin edilmek şaı tile dahtle ve harice 
satılacaktır. Taliplerin etlerin bozuk olıın kısımlarının da imha masraf
ları kendilel'iııc ait olma ı şaı·ttıı. is teklilerin be111 günde suat 12 ye 
kııdaı % 7,6 pey akçelcrini vezneye ;ntırmış olmaları lazımdır. ihale gü
nünden cV\•cl saat 12 ~·c knd:ır e;~·a Sirkecide De\let Dcmiryolları am
bar memurluğu vasıtasilc Zc) tini u nmndakı vagonlarda gorllleb11ir. 
2490 sayılı kanunda yazılı ve'>lkalıırla alıc.lııı ın satışa girmeleri ilin 
oluur. Telefoa: 2:::219 (11946) 

Nulnc İ M A L A T 
-------~ .. ; F TEHİ_ 

İptidai mıııtd( sini kendi 
ımııl eden sınai 
ıııii~scsl'lcı in 

hiımune 

2 İMALAT 

Nfü. une 

3 MUAMELE 
DEFTERİ ·----------

::-:uıııuııc 

4 

ec c.t llzc·rinden muaıne· 
le vçr gı~ıne tiibı sınai 

mue fiesclcrhı 

MUAMELE 
r>EFT~~ 

EM T l A 
İTHALAT ve İHRAC.ı\1' 

O ı.: F T ı-: R_İ_~. 
Nim 'Mamul -;;dd~leri ı· 
mal ettiren müc se clcriıı 

Nıın6ne E M T J A 
iTHALAT \ ' e iHRAC' 1' 

DF.FTER1 -----
N'hnune 

7 SATIŞ 
DEFTERİ 

~·rl;rı;;tlzin 2Ci • 50 - l 00 \ e 
ı'lnhn fııl!ln sa~.-fnlılnrı m~~ 

-~chıki defterlerin na ıl 
kullnnılncnğına dn!r i 7.A HN A· 

MF., fiyatı 25 kuruş. ---
Umum'i Satış Yeri: 

INKILAB KiTABEVi 
lstnnbul Ankara_ Cnd. No~ 

TAŞRA SİPARİŞLERİ 
SÜH'ATl ... E GÖNDERtı ... tR. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKhı1 

Dahiliye Mütehusısı 
Divıu•volu 104 

Muayene saatled: Pazar harlC 
her gün 2,5 Tel : 2~ 

B. T OV EN 

NOKTALAM~ 
YAZIDA KULl..ANll..AN IŞAREfLf} 

Maarif Vekfilcti turnfındnrı büt!IO 

mekteplere la\'Sıyc edllmiştır. 

frçf'r '<'Ü T ~ BI 

Hcı1<C• • l ıın 10 ı.. r '' 

IST Af'.llUL-iKBAL KİT ABf,VI 
---------~~~--~-__.... 
-·----------1 
BORSA 
18. 12- 940 muamelesi 

J.ondn 1 Sterlin ~ . 1ı 
Nevyork 100 Dolar 132. 20 
Cene•r. 100 lav. Fr. 29. 61 7 
Atlna 100 Drahrul O. 9,1 
Sofya JOO Leva t.&?l 
MaıJrlt 100 Peçet. 12. 937 
Bud11pe" l OU Peaııll 2c. 53~ 
bükret 100 Ley ~· 

1
1; 

1 
Belgrad 100 Dlnıw · 
Yolcoha. 100 Yc11 si. t37 

ıokhoL 100 ineç !<r St. ~ 

ESHAM VE TAHViLAT 
~--------------;, 
193:J yü:ı;de !i lkr•mlyell 19·7s 
E~a~ 1~, 
bıvu - IU-zuru ıa 1 20.00 " . ~ ~;·ıt 

.. " • ı9.uO 
• • 1ıı 1 ,, • s ..ıı 

' 14·"" " " .... AnadolııDemlryolulvell pe,ıo 1 J. ,s 
Merkes Bankası pe,111 ıoS. 
!;iark Slıorta ŞlTkt'tl • .. ~ 

hisse .enedl _:::....,,, 

rı=:::::=====:::;=-=====~~ 
~orsa har.cı altm fiyat~··ı 

Reşadiye 
Kalın Betlblrllk 
Klllçe altın cramı 

v alrit1• 
Ezani 

GUneı \Yarınklı 12 

Öile '1 
lkladl 
Ak,ana 
Yataı 

lınaak Yuınkl• 

Ur•~ 
2ı Qf 

93 ~, 
t ) 

Tasviri Efkar _,/ 
Niıhuı (5) Kuruftur " 

1 
Türkiye t1.ı 

1 Abone Şeraiti için ~ 
1''' 

Senelik ............ 1400 Kı·. 27fo , 
Altı aylık .......... .. 750 > 14 OO ' 
Üç aylık ............ 400 > 8 tıtııt· 
Bir aylık ............ 150 , ~ 

Sahibi: Z. T. EBÜZZIY .4 ~ 
Ne,riyat Mildürü: C. BA

0
BA 

BB 


