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Gediz aelarl taıtı 
~lr, S0 (A.A.) - Son yağmurlardan Menemen 
llı1t dahllinde Gediz nehri .sulan 25 aaııtim yüksel• 
rıenı: SUiar ovalara yayılmag& bqlaml§tır. Sular Ke· 
dev toaeaının üstünden 8.§ınakta ise de münakalat 

. . ·.. . : . . : ... ·.. . . . . . ·. . . .. . . . . . . ... . .. . ~ . ; __ ~'_: .:- .... ~· .:~ . ··: .... . -(. a 
anı etmekte \•e gimdlllk bir tehlike görWmemektedir. 
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Mareşal Peten 
Fransanın Hitleri 

Yazan: Asım Us 
~ Peten son zamanlanfa 
~ ltek lyt anlaşılamıyan esraSa '-zı hareketlere ba§ladı. 
~ muhtelif mesleklerde ta· 
n. ld§l~sek şahsiyetlerden iki 
~ etti bir mlllet meclisi lntl
' kten sonra ycnJ bir enılr-
4- neşrederek gere.".c mebuslar
~J:.rek bütün Fransız memur
Jcat b sadakat ycmlnl lstcdJ. Fa· 
, 11 sadakat yemlnJ talebinde 
4llt 'Bte değer olan bir nokta \"lU'• 

~ Fransız devlet reisinin 
~ katta an ,.e memurlardan şlm· 
~ r mut.at olduğu şekilde 
' 1r.2"~tenma değil, kendi şalı. 
~ lada.kat \'e merbutiyet 

11. __ -::'· 
~ Pet.en'ln bilyUk salihl· 
tllt e de\•let reisi intihap edil· 
~e bu sallhlyetle Fransaıım 
\eli 

1 
deratına elkoydota gönden 

~ eıll ay geçti: moht.erem ma
te ~diye kadar yaptığı itler· 
il 1ı.ıı..._- Yanmda bir mJllet mecll
~~nıa lüzum hlssetınedf. 
~ ··qqııanm yeni kanonu esa
~kendi tahst karan ıte yaptı. 
~ ettiği iki yüz kişilik meclisi 
ı... ~ kencıı reyt ile seçti. Şimdi 
~ intihap edilmiş olan me
~ kencllsl tarafmdan ,-eri. 
il ~il emir ve baret.e u
" e.t ya mahal kalmaksJZlll 
~ ktleUk bir tereddüt ,;öster-
' itaat etmelerini istiyor. 
~olarak bn yolda plısl bir 
'- ... et ve sadakat yemJnJnl 
~ ..... ~den en bilytlğtbıe ka-
~ -...a Fransız memurlarına da 
!'t; :cıı1or. Böylelikle mareşal 
~ eac11 phsınm Fransa de
~el.tutunu hem memleket daS. 'henı de haricinde herkese 
'6.t istiyor. 

'"'1ıa llfaretaı Pet.ea ...... ._. 
\it llaH-J'lda maddi ve mae\'f ide 
~ ~ kalmamı, bir kahra
~ ~ydı bu tarzı hareket 
-...~. hlılıer1n btrl olup olmadığı 
~ hatırlara gelebilirdi. 
~ ~ artık yaşı sekseni bal· 
~ dl hayatnıda bir lnsanm S leeeğl en yü'ASCk mo'\'af· 
llıılı.7.~ ve bu movaffakıyetlerln 
t. ~ı görınUıt bir adam oldu
~ )eııt Fransız millet mecll· 
'"'alarmdan ,.e bütün Fransız 
"e ~ l'larnıı1an emJrlerlne sadakat 
111 1ılt ~ Yemini istemesinde şah
~ tlras e8erl bulunabilmesi 
' bit ldnısenln habr \'e hayalin· ..... ..=.-~ geçmez. Olsa olsa bu tar
.__ ~ büyük tehlike lc;lnde o
'-l ._ tlallm emniyet ,.e selime
~~e. t'raıısız mJlletlnln yüksek 
~ bunda görmesindendir. 
~ ıa biraz dUı;Unültirse ba, pek S rtllb. Zira Bitler bütün 
~Ordusunu, bütün naıııyonal S t 'Partisi azalamu. bütün S r.- nurlannı aynı tekilde 
'-t, ş.. kal'!fı yemin ile bağlamııtS halde mtıerln ph1111 Da8ı1 
~ ıc:•anmı temsil ediyorsa o· 
...::' 'l•lasa.n Marc~l Peten de 
~ ötçtmunde olarak tıpkı mu· 
ı-_~~Jetlnl alm~ oluyor. 
..:_~"1 Yetten aonra Mare.,al 
~ aktettıif mütareke hald
~ ~ te&llmtyetten başka bir S 1: ~linkli Almanya bu S e ile F'ranMnm J,lmal '\"f' 

St~lllertnı, İtalya cenup aa· 
~--'-~al ediyordu; donanması 
;,_ıaettllln lekeleri de mlhnr dev
• ., liQ kontroıu alttM gtrlyor
'e ~ 1uretıe her taraftan demir 
~ !r'a!fılhberl 11e ku,atılmış o
ı::"llil a Almanya \'e ttalyanm 
-a lıt Ktlıı bir mahlede boğacak
"-to..! llleaıJeket haline gelmlş 
~"il. 

ti ,1 :: beraber arada ge(en ye-
11~ lllda Fransanm vaziyeti 
~•et ı:, ilk zamanda hakll<aten 
.~ letırrfne kal'!Jı tam bir 
~,)et ifade eden Fran'llZ -

~e.:e Fran111ız - ttalyan mü
'""' lll~tbndl hukuki manada 
"--.. L_ke mahlyPtlnl almıştır. 
~ ~""hl IJhyada tng11lz ta· 
""9 ~ ltıaıyanm mağlüp edl1-
~~blretİ ltalyanm Afrlkadald 
ı..:~e De Fransanm bu krta 
~ 1 ki mliAtemt~kelerlnln lea· 
~-:llzlerle birleşebilecek bir 
~ -~ne Relme'!lldJr. Onun 
.-"'UlliJarm P~tf'Jt btttttn Fransız 
"' daıa ve memur1anndan 
~ htf'dlğl merbutiyet 

(l>nam, j inoiWe), 

AJArm verildikten eonra tramvaydan la.ea halll -tmata gidiyor 

Din ıaltall 

Derne 
Zaptedildi 
İngiliz motörlU kuv
vetleri Bingaziye 
doğru ilerliyor 

Kahire, 30 ( A.A.) - Ingiliz 
umu.mi karargahının tebliği: 

Libyad& Demenin 7.aptı bu 
aabah bitirilmi§tir. 

Eritrede Agordat • Baren-:.-u 
bölgesinde, m~e ve büyük 
mikyasta Kap motörlü nakliye 
bölüklerinin faaliyeti neticesin • 
de iktihaın olunan arazi güçlük. 
lerine rağmen, kuvvetlerimizin 
Ulıawll41l cllçlilbb ... .et: 
mektedir. (.Dft1amı 4 ~) 

Hitler dün 
bir nutuk 
söyledi: 
Ben Alman 

milletini zafere 
götüreceğim 

AmırHıa llırlte 
glrıe de •ettce 
dellpdJICelltlr 

Berlln, SO (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: 

Nasyonal 808yalizm inkıl&bmm 
sekizinci yıldönUmU milnasebetile, 
4>ugiin .Serlinde Spartpalatz'da mu
.-1* ıt EL •ıwp'•ll*w. 9* 

~· .J llncflde) 

General Metaksasın 
milli cenaze merasimi 

bugün yapılacak 
Yeni Başvekil diyor ki : 

şeııa ııraııUade dlDJaaıa il.iç 'bir 
dellılllllll glrmımıılllı çab1acaı11 ı 
Atlııa, SO (A.A.) - General Me· ı Klltevettanm ceaedl bugllD ldllaede 

tak.saaın miW cenaze merasiminin ya· te§h1r edilecek ve halk cenaaenlıı IJ
nnkl Cuma gUnll yap!lmuı mubte· nünden geçebUeccltUr. 

meldir. (Devamı 2 incide) 

Taksim ~ hlme fttmGI ır.eldıll pa .........,. 

Pasif korunma denemeleri 
dün maval f akıgetle gapıld 

Om idare lıomatuı Artaallal dlfor ili : 

TOrk milletinin meziyet ve has 
letleri bir defa daha tezahDr 

Örfi idare komutanı Demlryollar tt uncu ltletme utmatmclaa eıluJor . -

Bir yarala M!Ch"f' ile nnkledlUrken 

etmistirv 
edecekti 

Denemeye aJt malôınat 
d sahlfemlzdcdlr. Glladlls 
cecekl denemelerp alt mu 
rlrlerlmlztn röportajl:Ln 
eti sahlfemlzdedJr. 

ingiltereye 
yardım proje 
Barfcıı· e eıctm 

•iade tadUA Ia 
·ut.al edildi 

V~ngton, 30 (A.A.) -
~~.er meclisinin hariciye 
~·. demokraz:Jere ya 
pro.ıeaıru taavıp etmeden e 
proje mucibince yapılacak 

(Devamı .6 ilncUdl 

Günlerin peşinden: 

Eski ta( ş şcıJr r~ 
yenı tağşışc•lEr 
Vaktıyle Istanbulda 

Milli mücadelede ~--' 
ltalganlar ı ~ 

vazıf esinı goren makamlar 
kar gıbı tağşış suçuna kueı 
anlansız surette mücadele 
)"ormuş. Bunu tarihıu nakle 
hidıse!erden anlıyoruz. M 
Lutfi taı ılımın 151 incı sah 
sındcki Jatırlara göre, ~ 
çarşısı esnafından Hacı 
Me.sbuk Yemen kahvesıne 
kahve karıştırarak ıbad .. 
iz.ı ar ettiği mukataat nazın 
rafından haber verılme:.de 
liu • sultanıyeye sürülmüe! 

Söke'yi ve Kuşadasını 

Nasıl boşalttılar? 
VAZAN: XX 

1 
( 

1 1 

bi1 aörilnüs 

VARIN V A K 1 T' da 

lstanbulda Yemen kah 
yalnız şimdi def;il, ae 
ben gorülemiyor. Tabii 
esnaf ıçın artık içerisine 
kahve karıştırılmış Yemen 
vesı satmak ithamı bahis 
zuu değildir. Olsa olsa onl 
if.tcnilecek §ey idi kahveyi 
ııs olarall satmalarıdır. Hal 
ki bugünki) ta~ı;;işciler Hl 
veye kavrulmuş arı)a, 
nohut yerine kavrulmuş 
da, yahut arpaya idi 

1 

k.c;ın~~ırıyor. Oy!e ik~n bu 
surgun cezasını mucıp o 

1 
şöyle dursun, alelade bir 
bile olamıyor. 

ı Şüphesiz "ezmanm ta~ 
rü ile ahkam da her meml k 
mlltegayyir olur.,. Fakat 
senelik bir zaman zarfında 
memle~ett.,. d0~i.,.en ahkl 

}t'.Ut.~iJ~~-l'iüi. 1 derecesi ~öritHin"e havret 
~.;:.;,. -c,;;. memek de mümkUn olmuyor. 

.., llllidıtl .- .ııcar•ııw tıWlııl ~ llaaan KaırnHWI 



harekltma gelince bet 
devam etmekte olan 

mukabil ta&Trualan hiç bir 
vermem.Jştlr, Yunanlılar 

et göete~er ve dilf
~ aşiat verdirmi§lerdir. 

Klilura'nm t1mal ha
lleri haretetlerlni tedrici 

de d vam ettirmektedirler. 
amanlanfa lngilialerin Yu

pçinnlf oldukları büyük 
t'JD11allemell1 ile çok tunet bu· 

ordu.sunun yakın bir za.. 
yelli ve bUyUt bir harekete 

ihtimal d&bfünde ıörtıl· 

anya ilkbaharda 
e taarruz edecek? 

e bir te.,ebbll.stl karplamak 
erecıa dört udlyaA aaker 

1allılemekted.Jr. 
Almaıır' CebeHlttank ize. 

taarruza geçebilir. l'akat la-
" V.ltl hllktmet1 bana en· 

• Almanya b11 Dd lıtlk6Ju-
edememiftir. 
Almanya BaJtaıılarda da 

iıla:ı:orw• geçebilir. Amerikan 
,are bliyle bir teşeb-

Almanva Yugoela.ya, Bul
ve Tnrlı:iyeyl kuamnak 

tindedlr. Halbuki bunla
IJllllUD:ı.amııtır. Bununla ben.· 
J,Allnan;yanm bir taarruza ha

muhakkalutr. İngiliz or. 
ordulan kumandam rene-

avel bir nutkunda bu taarru
oldufuııu blld.lm].lltlr. 

Dltalya" gazetesi de 
bir c<>lı cepheelrdeld rl
ltr&tejik mahlyttte oldu-

•mihver tuvvetlerlnJn ta-
lauırland:klarmı, kim1ıı 
~tn yakında belli 0-

,...aaktadır. lngms rad
taamızwl ıuba.tta bqla

latJmal.lnfıı kuvveW olduiu
Şubat ayı tngUtere 

lstJlaı lçln en mtıaalt 
t:DgUb ukerl mntehasml ... 

general Vavel bazı teh
a, geze alarak sOratle 

• Alman tayyarelerlnbı 
gebneıd vaziyeti d~ 

• Her ıey Cebelftttank O-'* taarrus bamland-tmJ 
Alman blltiln haberler 
ilkbaharda lng!ltere

me1r•dtle blltOn bu b~ 
~ g&lterlyor. 

.-TS· 1.anın yardwı 

kanunu lAyilıalan mebu. 
lltclu.lnıden çıkmJştır. J'akat 
-KılMla tadHlt göate'rilmek-

rf ıeflerln mllaadeafnl almalr kay-
dı Reiaicnmbunm ellerini hağla
maktadtr. 

Llyihalarm heyeti umumJvevo 
verilerek ·gelecek batta mecııst"n 
çıkmam kuvvetle muhtemeldir. 

Hitlerin nutku 
Wtler bir buçuk saat sUrPrı 

nutkun<Uı yeni bir gey söylerJ"l dt• 
tıJdlr. Daha ziyade eııkl nutukla
rmdakl fikir, mUtalea ve delllleri 
teJı:rarlnmıştır. Nutukta dikkate 
IJ&yaD iJd nokta vardır: 

1 - DPmokra'Jiye yardan ıtıd 
deW hücum. Hit!E'r df'm krasf her 
nerede ise onu mııhl'E'decPıl-in 1 

~yısm.Ut. Hltler 1939 seoeaine 
kadar komüniatl~ afeyhina kullan
dığı Gid:leflf kPl'mC"lerf bu kf'lre de. 
morkuller leln kulla.nmıştır. 

2 - Am~rlhn sf\NU!t>tJ üzerine 
mtteu!t olmağa ı:alımruş ve lngtl 
tereye yardtr.a ırtl"Crk hfllr gemJ. 
n.ln bıltmlaC!'/htt ıııövl,.rllktPn BQn 
ra eğer Amerika harbe rlrt'nııf'I " 
Z&m&n Alm&nvan'l\ ham nl"deflf'ri 
de de~ı,ecelttlr d('ml!>tlr. 

• Milli Şefinıiz 
Memleket dahilin1I~ 
aeyahate cıktılar 

Relalcumlıur Milli ~f lmnet ı o 
ISnU evvelki g~e 1&at 23 tAı busıut 

trenleriylf' Anluırad&n bareket edıı>rf'k 
meın!eket dllh!ltnde bir tetktk een· 
baUllO çıkmlf)ardrr. ReJatcum'turua 
bu _.yahaUert Nnaamda Erzur11mu 
da preflendlrmelerf uıulıtemeldl,. 

Milll Şet latuvonda mPclia ret. 
st. bqveldl vekiller, mebuslar Vf 

cfller bl~k zevat tarafmdaıı uğur 
lanmftftu'. 

Afgan iktısat Vezirı 
Ankarada 

Ankara, 30 ( A.A.) - Birkaç 
gi!ndenberi tehrimlme bulun.. 
ı:ıakta olan Afgan iktmat veziri 
AbdWmedd Ban eerefine evvel
ki gün Anac:lolu kltlbUnde ve ti· 
caret vekili MUmtaz Ökmen ta. 
rafmdaıı bir öğle yemeği ziya· 
feti verilml§tir. 

DOn de Abdülmecid Han, ti· 
ca.ret ftkllim1zln weref.lQe Al.111 

pil ~ elçWllnde bl. atı. 
ziyaletl vermi§ ve bu ziya:..,_te 
hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu 
ile hariciye ve ticaret vekilet
leri erkf.ıu buır bulunmuşlar -
dJr. 

._'ft!acar Batvekili ile 
Hariciye Vekilimiz 

anımda 
At1kora, 30 (A.A.) - Macar 

hariciye na.an Kont Çaldnin 
vefatı dıolaymiyle hariciye veki. 

1 

Vilki M k 1 

eta SQSln Cenaze f Hadıse er arasında] 
Alarm Eanaamdo. -

Londra sığınak- merasimi Musoun,nın veli· 
larını gezdı I ,, ..... ,.,?:...'='.!:':~- ::-.. :::~~::·=-mı: ahda ıkıncı ııtıtatı 

Lo r~, 3~ ( A.A.) - 8. Ven raı Metakaaa ilk dl<a 17 K&Duauaat •Uf olaD beytlk mıııt tef, baY&. ıcan Romadan gelen haberlere rfi-
del Vılkı, dün ak.elam .uondrab- tarihlnue toplanaıı kabtne toplantı " deala lruvveuert 181&b&tçm mıatı re, Fransa hududundaki Jat;al&" 
ların nasıl hareket ettikler:ni ıımd& raııataızıa:.:nıD ve bogazınd&D at& aaker general Met&Uua matuı ra kumanda eden İtalyan v~ 
gonnek için bir tayyare tehli • aıuzta.1p oldulU anlqılllllfbr. w tNlwunaktadır. ahdine gösterdiği fevkalld' 
<esi esnasında bazı Londra sığ güo 90Dn& kendtatne mun.ttalrt,.U• Bundan ııonra beyecaD, b&Jr&ı.tılı hizmetlerinden dolayı SaVU., 
na.kl:ırmı ziyaret ettiği vakit oeUcelenea bir ameliyat yapılmıftır. ve muhabbetle ·aıze, bu mukaddu mu a!kerl nişanının en büyük ril!; 
gözleri yaşaracak derecede mU Blllharo botazd&D kapll&D blr mikrop cadeledeld muhariplere bitap 4tdiyo. besi verilmi§. Malftmdur .., 
teheyyiç olmuştur. eeuen t.,tıraaklard& mevcut murmıe rum: ata. aptedilma ve J'Ol'Wmu bir ltalyan vellahdi daha geçeni!.• 

Yeraltında bilyük bir derin ıuaere teaır ederek dahlll tııı.r ku bo wıtmw eevk " ... ,.aaıııa aterdt-n de yine MWK>lini tarafından UIM' 

likte kain sığmak içinde kendi. pnmuma ııebeblyet vermlf " •ıc de- aten, ,entten .. ret• ytlrbmelrt.•t. tıf edilerek rütbesi ordu ko
slne fevkalade bir istil.hl ya· ra kan aakJedllmlftlr. Scıa defa Matı ılls. Her amancıaa daba bOyWr ban.ı ruandanlığma yükseltilmişti.~ 
nan kalabalık ortasında 8.y<ıkta gtınll öJleden sonra da 1caa Aalılı-cb.I ıe u. ' atuatoe ıNe tariblDJD mtıb. on gUn içinde prensin böyle ~ 
duran B. Vilki, refakatindeki aıl§tlr. Hutanm YUl7eU fena!afUUI. dit buluoan bQyl1k adamlll çtsıtllf ,. ribirt ardı sıra iki defa tal~ 
Röyter ajansı muhabirine ~ · Bqvekil koma baliM rtrmlfıtr. Vfva retU .rol• )'Qrllm.,. devam ...,.fi. o· ınmasına sebep olarak ~ 
lan söylemiştir: oaya oır Yunan ta)')'IU'Ml sta:tı..U.· alu emır.ım cephesinde gerek ltalya tıiı4'I 

Ben l.endim de yılmaz bir a.. rek mlıteh•uıa Pr. Ekkener ıe•Jrtl Alla. .m yardımı De krallmıut w girmu.den evvel ve gerek l::al'• 
dam o'ma.kla beraber, bu gör· mek tateııJlmtpe de Pr. ancak Gene ,.ıJertml&ln de l.rade.u. dtJpnı.Jı•n be girdikten aonra görWeıı ftll" 
düklerimdc.n pek derin bir he ral Metaıuu'm &UmUndeD tıtr buçuJc mukanmetlnt kıracak. muamır ''• i<alide yararlıkl&n göet.erlliyol'• 
Yecan duydum. Ve gözlerim ya. aaat 80ll1'& A.tlDaya plmlfUr. oak " YUD&Dldılt ebedlyyan ıcuY"mt 
şarnı. Londralıların nasıl hare- leıldlnNk bOyUk mWl ,.nn "ttuu"'m ltalya veliahdi pre1111 Hd 
ket ettiklerini ı;örmek hayrete YEN! MfvmlLbf dQfUDCeı.rtne l&yık oldUfllD•~u 1,,. berto bUyU.k aakerf meziyetleri 
~ayan bir şeydir.,. B&YAN.&TI terecekatnla. OnuD gtbl vataııa ""f7' sahip olabilir. İtalyan ordusuııl 

Vendel Vilki. diğer bir ıığı · nıUkellet bulund ..... •aus .... uoıc nal büyük hizmetler de yarabilir• Atana. 10 (AA.) - Yw tıapekO -u ~ k. 1JO 
·~ta şunları söy1emiatir: feyt yapmak '"ID bl,.blr fed&ldrltkt&n Fakat bize öyle geliyor a,ablı 

"ti matbuat mllm...Wertae aoatıdalu be ... ,. 
''Beni gördükleri !çın pek )'an&U& bulunmU§tur: çeklnml,ecekaıtnt&. hizmetlerin gösterileceği . 

nemnunum. Görlinlivorlcb ve iı "BeııJ burada sörtı,yonwn.ıa. \.-'Uakb ı,eıı.rtm.e tta&t ederek " ..._ • .,... ltalyamn garp cephesi değildifo 
ttyecek hiç bir ~vleri olmadı. kral lıtm1 .ıerber et.mittir'. <.-"'tlnktt • aarsıımu luı&D Ue tıaıtaaarak daloı Zira Italya haıte girtlikte~ ~ 
~ da an1aşrl:yor. Milletini ha- nlm ptenatplm dalma biSmet etmek· Uerlye yurUytınUa. 1.rnı,t te tek bh ML ltalyan ordusunun bu ~ 
kikaten hayrete değer. Mane ur. Vazlteml& bizim lçlJı maddeteu ö- adam gtbl kenctt..ırlne ti.yık ..vı~tınr ta ilk yaptığı iş t:udutta bulG'" 
··vatı bozuk kim 0 e görmedim .. len, takat aıAnea ölmtya Met&Jc•· sfbl uyanık bulunıu-aktır. ııan köprüleri atarak ~ 

--o---- 1rma o.duaunun tehd•di ihtimalln' 

Amerikanın 
Berlin ve Londra 

atateleri çağınldı 
Va§lngton, 30 (A.A.) - Bahri

ye nezareti Berlinde bulunan Ame. 
rikaıım deniz at.efe91 ŞMer'ln Va· 
ıbıgtona dönmek Uzere emir aldı 
ğmı blldinnlştir. Amerikanm Lon
dra deniz atqes1 kontamiral Gbor
mley Uç gtlndenberi Vqlngtonda 
bulunmaktadır. Her iki dena ata· 
ıealnln Amerikaya çaimlmıı ol -
maın bahriye nezaretinin Avrupa. 
da cereyan eden hareki.at hakkın
da talsillt almak hltemesine atfe
dilmNtedlr. 

o 

Vilhelmahafen yine 
bombalandı 

Lcmclra, 30 (A.A.) - Hava ne
sanettııhı te bllğ1: 
Çarpmbayı peqembeye ballı

,.. •an ..-. bu.c.a. Jxımwnh. 
man -grupa, Vllhe!msbafende""' 
oimalt prbt .Almanyaamda diğer 
hedeflere bir hücum y&pmlltır. 
Tayyarelerlmbln hepli Oalerine 
d&mıt!ttflr. 

Dlln Vllhelımı1ıafene yapılan hll· 
cmn. harbln blyadetlnden beri bu 
mtllı.lm Abnan deniz U.tlne yapı
lan 42 ncl hücumdur. 

il Ştlkril Saraçotlu ile Macar 
başvekili Telek! arasmda tazl,e 
ve teşekldlr telgrafları teati -
dilmiştir. 

lllll ç1zı.11gı atyueU takip etmeJ&Ur. ka-ı tedbtr almak olm""•! 
Şereı ve vutfe 1Q&u UaerlDU. ı.ıtae 8af9f'kll Kr~ • "i ....,,. ı.-

rehberlik etmek u.r.ere o da1nıa yanı 1 Bundan sonra da Fral',a 
mütareke yapılım!'!. bu mUtaJ'&

auzdadır. ŞeflJı atyueUDde dtlDyanm Roma .. , ya da kc mucibince mUsademesiz oıa· 
hiç bir degiflkl1k ıörmemNIDe çau· • ~ tr 
§&Cağız. <.-"'tlnkU btıkQoıetlJı bOtUD fa rak Fransız topraklan işgal 
ati.yet aabalarmdakl bu ıUyueUD bU 5QQ k. lunmuştu. 
memlekete unun biricik styuet oı 1 Ş l Ondan sonra bu cephede eJ) 
duğuna kaııllz. kllçilk bir hareket kaydedildl• 

Bu ~t birçok ,...ı w muvat· tevkif edıldı di. Bu itibarla Musolini ta~~~ 
fakiyeUeıle tetevvUç etmlftlr. çunku dan İtalya •·eliahdinin rUtDP""' 
yapllan bel' ,.1 geU,S sll&el cSetu. tıu 0 nin yükseltilmesi, sonra en 

Bükret, 30 ( A • .tt ·) - • li. yük a.sk 1 rlltbed i an ..-, 
büyWı &damm llealf 8QI "Qdm dt1 B.: ·ı i efr k ı·d enh. n ~tl r _,,, 

'

llncealniD mabmltı olmUflur. onun o- bildirlld·~· rı mes e.,, a a e ızme e n.c:DUıen tgıne göre, r d . L.alll!l 
ekalklıa.t.. bl8deD ful& ım...e duya . muva.f akıvetler en zıyade tı-: ..- son tayan barv.etine iştirak e- • 
mu. Fakat lıU, maun ztyama atla den mU§evviklerden 106 81 Bük Biya~ı millihazalara müs 
maki& Urt1fa edenek, ru1umu mkiAt o!sa i{erektır. Daha doğrusu dl 

reşte, 392 s1 taşrada tevkif i · 
" ıgblrarta dolduracaltmm& k.uUa edilmlftir. cm.adı v_e

1 
hdaErtcıye nazın he 

Bu teWcet &ıCbade muvakkaten Şimdiye kadar mevkw.laı ıano ı e o nazırm oep 
..-ı .. rtmız .... ,.. dolu olarak durduk . • gönderilmesine saik olan endi ti •- .T..,_ ıaminı bildiren biç bir resmi ı 
MW1 ba,fatmımD bu ciddi d&ıOm nok· tebliğ neşredilmemlştlr. şeler talya velia.hdinin rüt 
tumda millete ı..._. vuUemız. bU)'tlk al yükselmeeiııi. en büyük ask 

_.,. Y ruz, eski Bükreş polis mil. · 1 -' if ı o 
Ötllıılln tlldr " ayt ne ~··• -•· d"~' mşan i e t4Ul o unmasmı r.. 

--· ·- w-u albay Zavdhınonun mev- · 
yola gözlertmlzl kaldlrm•ta biat mec· kutlar arasında bulundufu bilin ı·ip olduıhı sövlenebihr .. .__ı._ 
bur et.miftlr. ektedf Yok eğe •. bu 13ll ve ~ 

........ tebik bGtOD Tunao mWet1. ,.._ m r. yanlı, ise mareşal Badoıli~...: 
- P..38Dll bir makam tarafmdan bi ~ W ...... ._ 'l•nt M n. maretal Grazyanileri 

'"'k csertnı talblka lmkAn wrmlf tee ~ilen diğer bir teblllde, kalem darbesi ile azleden M~ 
.:1 ~ bazı ldnuleler& fena muamele 
bize de ırkımızm bu tar1bl mocaae dildifi haberinin sutnlyet erba • lintnln veliahd prena Huuı 
tealn1 tyt blr mnt.te net1celeDdlrmek bı tarafından uvdunıld .. .r.. .... ı. tonun daha yüksek rütbelere 
1ç1D tUmat ... yardım edacellDe emı şaret edilmektedir. "'6....... nltanlara mazhar olmuma tıt 
n1z... Gen--, Anto---'·-- sat vermek ic:in garp cepbealJI_.; 

~ ~ mev· den alınarak va Afrikaya, r 
BAIJv;:;~~ kuflara insanca muamele edil· but Amavutlufa butnmwıdslt 

mest hakkında sureti mahsusa. sıfatı ile gönderilmesini beldi' 
AU.. • (AA.) - Bqveldl Alek. da talimat verdifi alSylenmelrte- mek lbımgellr. L 

l&Ddn xrom.ı. dınds kara w rıava dlr. 
kuvveUerlDe hitaben &f&lldakt be.. Mevlrufla.ra iyi muamele ya· 
yannameyt DefNtmlştlr: pıldr~ı göstermek için polis 

Kralm emrtıe btlkamett " aym mttdllriyeti tevkifhaneel herke • 
zamanda kara. deni& ve bava Del&ret· se a~rk bulundurulmaktadır. 

Al1ecldbı, SeyfettiDlıı ölUmllnll r--------------..... --...... -......... --... 
haber almca ook tlzf1ldll. Fa.kat bq 

tıfı Mellkeaini latec:U.ti gibi .k&r11-
ltyamamasmdan doluyordu. 

lanaıı ili yarıda btrabmndı. Sey
fettm hareket ettJkten sonra Me
Ut41 Adlliyenln hayali ile yqama
la baılamqtr. Onun haklcıda al
dılı malam.atı tekrarlıyor, araym
da ona ayıracalı yerleri bamlatı
yorda. Çqnlgtrt l!;mlr Şemsettüıl 
caiırdı. SeyfeWnbı eldHllnt an.
lattı n: 

- J'üat dedi bu lf ona na.sfp 
olmadı. Yanda b:n.kmak da late· 
miyonım. Jılelike, ealtanatmıızm 
bir f8reft olacaktır. 

Emir Şem.aedc:Uıı. AJiedcUntn ne 
elemek latedl#bıi anlaımftı. 

- Bu vazifeyi bana vermekle 
teref bahfetmJt olaea.bıım.. Ce
vabım verdi. 

- Beııl de memnun etmit olur
aun Emir .. 

EmJr derhal Kalatyaya hareket 
etti. Hazır bulunan hediyeleri a
bp Şama gitti. 

Haber, EmJrden evvel Şama ya.. 
yılmlftr. Melik Adil evlldı, Selçuk 
hWdbndarmm karar wı anuınm
dao aon derece memnundu. Şehir 
IOkaklarmr donatmrşlardı. Parlak 
bir latikbal bazırl·yorlardı. Emir 
Şemsettin, Şam IO.kaklarmda gör
düğü kabulden evvell gqırdı. P'a.. 
kat biç renk vermedi. Mağrur ve 
kudretli bir hUkUmdarm elçlsl idi. 
Ona liyık bir elçi oldufunu ifllbat 
edecelrtl. 

Emir Şerit davet edildiği vakit 
Melik Adil evl4dı bUttln bamlıkla 
nnı ikmal et.mit, battı oitllu kıy
mak için Kadıyı da çağlnn~ı 
Alleddhı Key'Jrub&tm elçlat hedlye.
lerlnt takdim ettl. Cariye ve gu 
lbılar Şam aa.rayma naklolundu 
ve kadı meraalmi mahswla ile All
eddin Ue Melike AdJUyenin niklh 
lal'JIU kıydı. 

llAIATYADA YAPILAN 
DCGCN 

Emtr 8eluetUn. Al&eddlne ~ 
chlr 1*' melrtapta arsa1D1m huıl 
olclnhn'L ~ ...u ~ 

llLÇU&LAB SABAYIRDA8 

Ankara Kalesine 
Büyük Tarihi Harp, Sevda ve intikam romanı 

~- No. 2 Yazan: NiYAZI AHMET_ .. 

.. dtığtlnOıı bunda ya.pı:laeatmı 
blldlrdi. AIAeddiıı fevkalAde mem· 
nundu. Mektubu Kayserlde alml§
b. Derhal, Rlklbı hümayunun Ka· 
latyaya yola Çikacafmı llln etti. 

Daima KeykubatdJye earaymm 
etrafınPa dolqan. her zaman 
AlAeddhıio lQtuflarma nail olan 
Gök Baba o gün çok memnundu. 
Bu adam. meczubun biri idl Halk 
ona daima bir deli ouan ile ba
kardı.. Fakat Alleddiıı, bir gf1n 
ona iltifat etmfe, avucuna bir kaç 
altın aık·ıt.ırmıştJ. Gök Baba o va
kit yerlere kapanmll, sonra elle· 
rinl gök yUztlne kaldırarak: 

- BUylllc hükümdar, Gök Baba 
bot tulum değildir. Onun rubunda 
qıt vardır. Görünmeyenleri görttr. 
Bilfnmiyenleri bilir. Sen eok sene
ler yaoıyacak ve çQk leler yapa· 
eak.sm. demlştl. 

Alieddiıı gillllmaemJş, onun kir
li aakaUarmr bile okşamrştı. 

tşfe o ,undeo eonra Gök Baba 
bir kutaiyet kaza.nmııJ. itlban art
mış. sevilmeğe bqlanmı~tı. 

Gök B&ba hep Kubadiye sara· 
ymm etrafmd ado!qrrdr. Ne yeyip 
ne içtl.:,<lim Jdmae bilmemi. Çok de
ra bazı tilelerle dolaştığmı gören· 
ler oluyordu. Oturduğu kulUbeye 
kimse girmemJştl AJA.eddin Ku
badlye sarayından lııfaJatyaya ha
reket ed~ glln Gök B ba sara~ 
tap-srndan aynlmadı. Bir kenarda 
ç&neldi dbıledl 

AlAeddfn çıb.rkea aeu görmO,. 
ttı. Yanmdaldlere altm ...ermeJerinJ 
"'1'9tU.. Gök Soba dofnıldu ft! 

- t.t.1ımem.. d.U. tbtı.vamm 

yok.. 
HUkflmdara JÜ)altı: 
- Sizin verdiğiniz 15mrümtln 

sonuna kadar bana yeter .. O al. 
tuı1arda ufur ve bereket vardır. 
Yalnıs etze bir teY 16ylemek latl
yorum büyük hllkflmdar.. Kadın
lar çok fena mablllklardır .. Dtln 
g~ yıldızınıza balrt:m.. Kadın yll
stıııden çok fenalıklar gelecek .• 

AJAeddin bir kahkaha attı: 
- Ama Gök Baba, aeo 16yle

memi§ mi idin ki çok yqıyaca.. 

ğmı? •• 
- Dofnı.. SöyledJ.m.. Abini 

~ylemiyonım. Çok Y8fıyacabm 
ama bu kadından fenaJ~k görme. 
Dize mani olmaz.. Ah, billenb 11&· 
dm ne kötü mahlf1ktur •. 

- Çok doğru G6k Baba, çok 
doğru.. Ben onlan tyt yapmak latt. 
yorum. İyi itlere llet olmalan için 
kullanmak bıttyorum.. 

- Yeni Meııteyt çok eevecek
lfn sultanım.. 

- Ya. •• demek onu ~ 
ba.. Yıld-zlarda mı gGrdUD buna da. 

- Evet .uı.wnm .. 
- Çok iyi G6k baba.. Haydi Al· 

laha JllDl&l'ladık.. 
- Yolun açık olan aultamm .• 
Alleddln Keykubat Aııtaıyaya 

yakl8fll'ken mllthlt bir atırapla 
sarsıldı. Gerdanında muaaam bir 
çıban çıkm"llı. Krmuıdmyordu. 

- Şehre girdiği vakit KelDre -
tün gelmlf olduğunu haber verdi· 
ler. AIAeddln baya.tında en btbUk 
ıstırabı duyuyordu. Ve bu rstırap 
Od cepheU ldt, hem ~ .,.__ 
h ... de ~ ba,yaltD4• ,...ı.. 

Emir ljemaeddln btıkUmdara Şam 
da gördUIU btıantl taıbuUl ve par
lak Jatikball anJattt. 

Alleddln memnundu. fabetU 
bir karar verdfiiııl görmekle gu. 
rur duyuyordu. ll'altat 111 ~anı ne 
olaca1rtı. 

Emire: 
- Semsettbı, dedi Seyfetthı bu

nda lllmllştfl. Yoksa bir teanıet 
ml "8?' •• 

Sonra Göt Babayı hatırladı: 
- Ama. dedi bizim G6k Baba 

çok yqıyacağmn temin etti. O.. 
rlp bir ihtiyar .. 

Fakat aJn1an glt.Orçe amyoı-
du. BUttbı bekim ve cerrahlar bq 
UCUDda toplandılar. Kimse bir ça
re bulamıyordu. 

Emir Şemseddin, 1UBYI depı&o 
yl teklif etti. Cenahlar: 

- Olmaz, dediler. Netteri w· 
rup yarayı delmek tebllkelldir. 
Sargı ve mertıemle iyi olmuı O. 
bildir. 

Alleddbı bir aralık bu yaraya 
da~ eöylecli. 

O vakit cerrah Full'l ça#ırcb
lar. 

l'uıl fa1dr bir cerrahtı. Ona faz 
J& ehemmiyet vermJyenler c1e var
clt. 

Yarayı di'kkatle muayene et-
tl wı: 

- Netteri wırtJa. decll. 
Alleddfn lavramyorclu: 
- Delecek mtltn Fud.. 
- Evet aultamm.. 
Ve butr ıaeetert.. lıltlthll bir bıı 

wı irin bnpımntttJ. Tara tam bir 
8Ut durmadan aktı " bir aaat 
eonra hfltOında!'. JmmJdayamıyacak 
halde upuzun uzandı, glSzlfllrtn1 ka· 
Dadı.. 

Saraydan korbno ~ 
:vObeldl 

JCadmJ'I' alhYor, ooenlrtv • 
~ ... Mf,.,_., ..... 

'n..ıı... _.,, 

Kızı zorla kaçınnaıllll 
Nihat adında bir genç, ~ 

lerde Eytlpte oturan 17 1-e. 
da Melek adında bir g~ _ _,!j; 
zorla KAiıtJıanedekj te~. 
evine kaçI1'1111f, kızın aiıe.l e: 
rafından polise vaki tiki~._.. 
r.ertne yakalanarak tevkif ua--:-
mUlbl. 

Dl1n uUye sekizinci eea ~ 
kemeei Nihadı muhakeme ~ 
mlf, suçlu. kaçmak için .,,, 
lmm kendisini mrladı~, ~~ 
aen seviştiklerini ve ev~ 
karar vermif olduklarmı tf>7~ 
mfştir. 

Neticede, aralarında ?d~.t 
de bulunan phitler dini~ 
beN 1D11hıkeme bqka Wr r 
ne~ ..... 



r 

~litlka: 

un vere 
düşen v e 
~hver 1 
~ idJ. gecen ;:ın.la kıı.dnr mutn-

caristandaki ticaret heye imiz 
re sip anlaşması yaptı ~ hr Hnra Anupasmda., Af· ı 

IQı\'letı b.hı faımkr..t r.i mihl er 
tıdiıebUirC11 ın ~ Grü3 u üyle Iıuldsn 
l'encıel'(I: Fi~'1 .'ldl,a Auupada Pi- Bedri Tahir Şaman'm riyasetin- bu yeni ticaret aıılaşmasınm bıı 
~!ara ~n Vıstall', Noneçten Bal- de Macari.srona giden ticaret lle- kliring ıuılnşmaııı olmıyncağı ha 
illan ku adar gen·r; bir s 1 adn Al· yetimiz, temaslarına devam etmek· ber verilmektedir. Bu anla.şma, 
t~ın \"\etlerinin :ııı,,hhğı h"l- tE'dir. bir ticaret anlaşması ohca~rı gibi 
~ S da AfrUmda . Iı~ırda, İn Gelen haberlere göre, Macar muhtelif partiler için de hıısusf te
lıtr c;:1 llslne, Snd::.na alılırdığı heyeti murahhasnsı ile heyetimiz diye sistcml(lrini ihtiva edecektir. 
~ 1 'aiddlr. Hih,·erln bu lll!lll- arasında bir prensip anla.şmasma Macaristund'.ln mPmlcıketimizc bil
d.as ~tın d:üına emrhnkller ih- varılmıştır. Bu anlaşmaya göre mü- hassa pamuklu mensucat mar.ifa. 
'-\'lıtr . bir 1.."TJn et ha n le t.n· { z!lk<'relerin ilerletildiği ve yakın· turn eşvam gelPcf'ği, m~ml~keti 

t edil esi e 1rnı.;.n hırnktı. da <'S1.Sh bir munhr>denin imzah- mizden de balı, barsak \'e saire ih· 
lıı lbr hadisrlerl ek .. eri~a <'I' kö- nacağı sö.}lenmektedir. Tilrkiye Ue I raç edlleceği ö~enilmiştir. 
\e bır::;aııer l~inJc miltulea eder Macaristan nra9ında imza edilecek 
ll!tt l'tı CV\ el YliıYamJ ol.!u u ha· 
lcr )' hıycntn trn;trj nltıI' in tahlil· 
~~ r. l\Iilıver d<"\ 1 trrrl po'iti
~lo taarruz hamle terinde bn 
ttlcr \' hı:ısusı. ett{'n 1 tifade et 
ları İı 6 hl"nn iç!n ff'fot l<Lir tarz· 
~\rı:;rindo ı;\irprizl' henzry<>n ı 
Ilı.an de Ynptıb.r. Çabucak Al· 
faltın~tn nüfuzunu 1mhnl edrn 
ltııttı bö 117.lııeden fazJ;ı. devlf'Un ,.,~. 
taıı.,,_;vYlc bir m:ıntılt netfocsinde 
i:;::' etti. 
~ ınu ız nılitnr<.'kesini \lman~a 
4,l:!.k<.'reye memur ohn heyet 
~ hAYctı ile ı.a~ .. tı ~ zn
~~'nr Fııır." z Um "'l'tn.n 
)oı-ı a b:ızı tall'plcr,lc bulı nu· 
~'il ~u talebin s Pl.ıi \iman
' U r;ız limıınlıınn ıın h:ızı
ıı.\l dll 0 lnrn ' imli r.mak ıırzu u· 

lsı-ar~u olma ı idi. 
ıla ·p \l;lıu but n bu talrı, kıır

htıi Ilı ~ ll murnl h:ı hrmıfan 
" trıUtn IC>~ vı ileri • iirl'iı : 

)ol\~ Niçin bo kad r ıo;r.ır ew 
~ tesı:~ bir l fta .,,onnı ln~,lılz-

Bfr sınema 
kapıcısı 

Kıskançlık yüzünden 
bir adamı yaraladı 

Evvelki gün, Şehremininde bir 
yaralama hadisesi olmuş ve bir 
sin~mada kapıcılık yapan Ahmet 
Hacı adında birisi, kıskançlık yil
zilnden Kasım adında birisini bı
çakla bir kaç yerinden ağır suret· 
te yarıılrunıştrr. 

Ynpılnn tahkikata göre hadise 
şö\ le cereyan etmiııtir: 

AhınC'l Hacı, Snrny adında bir 
Çerkez kızıyla tanışını ve sevil e
r h C'vlenmE'ği knrnrlaştırmıslar· 

dır. 

Murakabe 
komisyonu 

Dün ihtikar hadiselerini 
tetkik etti 

Fiyat murakabe komisyonu diln· 
kil toplnntısında elde mevcut ih· 
tikfır hacliseleıini tekrar tetkik et
miştir. Komisyon, bu mevzularda 
kati bir karara \'ar·lnbilmek için 
tı.hkiknlın trunikine karar vermiı:;.. 
ti~ ~ 

Dığeı taraftan, lstanbul fivat 
murakabe bürosunun mıntaka ·ti. 
caret mUdürlUğline b;ğlanacağı ya· 
zılnuştı. Verilen malfunata göre 
bu hnber, doğru değildir. Büro. 
eskisi Jtibi ticaret vekaletine mer
but ol<ı.rak çalrşmasına devam ede
cekti?-. 

-o 

vrler: 
• Serscrt olare.k bniıboş dol~an 

ltöptk ve kedi öldUrtilmesı işinin 940 
yılı n tıcderl tesb.t edilınışur 940 

yıl:nda 13,3ı:;O ku;ıck, 3405 ltcdi bldil 
rulmU~tUr. 

Bu ışe bu yıl da dc\•nm cdı.ccektir 
• İstanbul lin.,nf m. dlırl \r-tl ılko 

kul tnlet.elninrlrn mUtc.~c U bir c;o 
cuK koro u hazırl.:m=~ tııışlıııımı::ı 

Ur. l{oro 150 kl~llık olacak v" 2 Ni 
sana kaJat he.zır.anacaktır. 

«- G:ızııçcşmcdc, Deınlrh::ıne cıtcıae 

sinde 145 nümaralı kUrt'.- fabrlhasın 

da çalı.an aıı~el Hıvan S~r k•t\h e 
Jınl lmzaru makı.ı ye yı..pt. ·ın.ş, tıaı 

makları tzı.ler k baygın bir hııl le <:er 
rabpa§a hnstabanesınc ltnldırııru ştır. 

* Nafıa Vekulct!ndo alt.lmdar \"e· 

klılctler mUmcsslllcrlnln t,•lrf\kıyıe 

b!r koml~yon toplan.nıştır. Koırıı.oyo

nun vardığı neticeye göre, ye.ln.7 ı.;a· 

Jl§ıın km.luılarJan da erkel'1t.ır1 .. n oı 

duğu gibi yı)l parası alınması 1".uhııl 

edUmıştir. H.:ızııınnmakta olan Mı.un 
ıAylhası alakalı VekAletlerln tetk.k1e 
rlnden gectlktcn sonra Meclisin rnıı 

vlblne ar.tedılecekttr. 
• Yeni tip ekmek için yapıımnkttt 

~lan teUdklE:r ikmal cdılmlı;: ve lru eK· 

meğin çcşn!st ile evsafı tamamen tes· 
bit olunmuştur. Yurdun her tııraı.n 

dıı o.ynı fintıa satılacak ekmek tıpı 
!çın bır kararname hnzırlnnnııştır 

KnrıuTiame, bugUnlerde lcl'tl \'cklllerl 
heyetinde görUşUlecektir. 

* Bu seneki lzmlr fuarına i:ıt~r1tk 
tçln ş~cilden mUracaatler ba~lrunış 

ur. Vakı:.tıar idaresi Vakıflar pavlyo· 
nuııda bazı tadilA.t yaptıracaktır. Hi· 
aaraltı, Şndırvnn camileri de l<lare 
tarafından tamir cttlrilmektcdlr. I 

'ti Maarif Vekt.\leU nlAkadarlara 
gönderdığl bir tamimde, okul spor 
yurdle.rı çnlııımalarmın netlcelerlle 
mllli \'e tcmsill mUsabakalara i§UrAk 

eden talebelerin ieimlerln.ln ve a!dıl<-
ları dcrecelerlnln muntazam bir şekil· 
de tesb!t edilerek bu hususlardıı Mn 

• lNl 

• 
f 

Niha:ı et ••ıuks,. ün foya ı meydana çı,ttı. Bunun ne ~ cıl ıJI. 1 
!:m haydut odu { ınu \'e,ıkalar, ,ş u~ıunde yalmlanm-ı ar ,.e ~ . 
Jerın cıcrın c. •,:........ lmr arııar n.r.ı ...ınd<: o '•"-nmi<: bulunu\ 1 .. 

Kundu a arın 2ô 30 lira) a satı.anları, 9 liraya mal !u c 
muş. uokuz:fan otuı..a çıkış ne bıçım bır tıcarettir? 1 üzde u\ . , . 
ıe de doymay:ın bır kar caııa\arı ile ımrşı ka~ıyayız dem:?!, 

~ımJı merak'a beklıyorum, bu soy uz muhte .. irlcr ı t e 
~orecek er? .. 

Birkaç gurı e\'\'elk1 ga::etJer. ı\lm ny~da ihl'I arın l<' 
.;ımduruldu!;ı.mu yazmışla. dı. Doğn.hu aa hucı.ur. 

11-ı sene sürgün, bc5 yuz lua para CL;;a:;ı, kazancın oı b a. 
mi:i~lıran azametı önünde, nihayt>t kJ.çü::ilk bir teh!i\e haıint •ni. 
yor. Turlu dalav<>rcler, dolaplar, düzenlerle sürgün, bir go1ge ka. 
dar hafıfleyor. 

Dokuz liraya mal olan bır pabuç, hıç şüphe ız bır tek a 'iam 
tarafından yırmı beş liraya çıkarılmamıgtır. Muhtekirler bir ar?) .t 
toplanmışlar, konu5muş'ar, karnı \·ermişlerdır. 

Yanı demek istiyorum, ki • •ı:.uç", herhangi bir tesadüfün iş· 
sayılamaz. Kmlası kafa düşünmüş, merhametsiz yürek razı oimuc: 
\e çürüyesi el, işlemiştir. Tr.sarlama, teammüd tamdır. Kanunu ı 
maddesini kendi kuwetli idrak ve şa~maz vicdanında yogwt.p 
terkip yapan bir hakim. bu suçta bambaşka bir sima gore!Ylır. 
Bazı cürümler, yalnız mahiyetlerine göre değil, netice!erine, .Co7'..'1l· 
racnkları fikıbctlere göre cezalandmlmak l:tzım gelir. Fe\·l·alfl<le 
zamanlarda kanun ölçüleri de fcvka fide olur. "Örfi İdare .. rin 
idaremizde yer alışı da nihayet ~te böyle bir dücünüş ve anla) Nn 
mahsulüdür. 

Karların hududunu, barış zamanlarında piyasaya rekabeti, 
buhranlar içinde de de\ i~t kuweti tayin eder. Alabild!'iine fü t 
yükseltmek, paıJrları milli iktı:ıadm me hahm:ı haline getirm 1<, 
dışardaki dü~anla elele vermek olur. Bunun ise, vatana hh a
netten başka mfınası kalmaz. 

Mürakabe komi~yonlan. madem. ki işi. tfi kokünc kadar ine
rek. incelemiştir; şu halde bütün kangren n:ısiyesini baştnn ba~a 
tanımak fm:atını bulmuş demektir. A:t1k bizi. 'atanı bu kirli 'e 
öldürücü yaradan kurtarmak için lazım gelen her şeyi yapsın. Ka. 
rar öyle ağır ve korkunç olsun, ki bu ) cdi ha~h ihtil·ar ejderhası
nın yedi kafaı;ı da birden koparak bir daha dırilmek, sürünmek 
imkanını bulamasın. Çünkü ~yle, böyle !;:JÇ değil. tam manasivıc; 
bir vatan hıyaneti karşısındayTz. HAJ\.J([ SUIIA GEZG!N 

4, ım ol ... r:ı ı! 
~l'ıli· rnura ılın ona ıı reubı ,, . 
tıııı;;. il' ele• sizin t ~ '' .ır etti 
~ itan atl:lr '"' ' c.' ••"ildir. 1 ıl .. ı. 
Atııı,erı:ı.a•·ni•e ı ir. ı <'imi oru1.. 
>ltattı·ıı tf!.!lrruz harekf'tl"ıi ile 
l'lıl ı br.,rı 1 !"ti ruhi Je en ı;ilzcl 

Saray, evlenmek için e\· ve eşya 
18.zım olduğunu ileri sürmüş ve 
AhmN de kl'ndlsfne bu gihi Jü. 
zumlu şe~ leri alması ıc;in 160 lira 
vermiştir. 

Anc'\k Saray, lfa0ım udındıı di
ğer bir adamı sevmektedir. Doğnı 
ca ona koı;muş ve bu paralan ve
rerek evlenmPlerini söylemi~tlr. 
Abmf t S:ırny ile cvlt n ·c~giııi bek 
IerkPn, kız Kasımla beraber ya.a
m'l"'n baslamış ve nihı:ıvet A hmct 
bir giin isi anlıvarnk ~ara~·rlaıı pn. 
ralannt geri istemiştir. Saray bir 
miidd<'t ,;ne eski vaitleıini tekrnr
lrı, arak )·alnız kf'ndisini sevdigini 
ve kendisi ile evleneceğini eöyle
miıı isC' d<> vakn günü Ahmet şid· 
d tli bir kavga cıkarmış ve parala· 
rmm K"srm:ı verildiğini öğrcnmilj
tir 

uoiversUe Rektir 
olu talebe çayları 

• arıt VekAletl Beden terbiyesi ve lzci· 
ilk mUdUrıUğilne ma.l~mat verilmesi· 

ııl bildlrmcktedlr. 

GONDEN GONE 1 
--------------------------------' 'P anık,, b~zım ~çın mevzuubai s ·eğildir 

l'aı tıdur. 
baıeıı {at ha .. Jrnııd"'a'><'ıi 
il! ı. l'Uhly('<;f de> 

"lC'.I ) 

~\ 1 ra t ruz h k t e i 
~ ~ 1 İ'! i' f ~ s <'ren ı ' i ; " .... ~~'·r \'Ulnıa ~elm nll'l.t dir. 

t\ • 
b._ ) frı-:1 {(' 
~ ll',ı• 

ll) ,.., r.ıı r ' o1 1 lı, 
~ 'l.\ıı, • ll'l n 

!~rıı~ ~t<'cr .. h , 1, • ı 1 t 
~"'at '<.'f' ·r· · r t · n o 
ı\kd, ... ~tznedı. ita!· :ı 'r 
'la ıl n ln•dl <'.:e~i · ı. 11 atı-

0) ... 

tıı·' ltaıyn dPnlz km, etı · .. ın C'll 

Bu vaz ~et tl?.c>tint- t'evkatad 
mu c nen Ahmet. soluğu Kasımın 

e>vindP almış \'e hiç bir şeyden ha· 
'rri olmTvan Kasımın üzerine atıla
rak bıçağı ile bir kaç yerinden ya· 
ral mıştrr. 

Çaylara l\1aarif Vekili 
de davet edildi 

He ıl verilmekte olan Uni -
versitc çayları bu yıl <la ver.ile. 
cektir. Tıp fakültesi son sınıf 
talebelerine cumartesi, bütün 
fakültelerden iyi derecede ge
çenlere pazar günü, Hukuk fa. 
kültesinin son sınıf talebelerine 
pazartesi günü. diğer fakülte 
so.. $in~ talebelerine hafta ara 
sında verilecektir. 

Pek iyi derece ile geçeC"k 
olanlann çayında mnarif vekili 
Hasan Ali Yücelin bulunması 
kendisinden rica edilmiş vekil 
bu isteği kabul etmiştir. 

• Belediye memurıannın diğer dev 
ıet memurlan gibi kaza, öh.lm ve te 
kaUtlUkıcr.ndc ltendilerlne, ailelerine 
yapılacak yardımlar hakkında Barem 
kanununun esasları dahilinde yent bir 
proje hazırlanmnktndır. Bu prOjmln 
bir maddesine ı;öre belediye memur· 
ıan da diğer devlet memurları gl?ıl l 
aencd birer ay izin alabilecekler ''e 
hastnlandıltl:m takdirde bastnhııne 

Ucretlerl belediyeler tarnfından öde· 
OLCektlr. 
* Sıhhat \"tl içtimai muavenet Vekil.· 

G ELECEK veyn gclmiye
cek, fakat her zaman 

için taliin torbasında bulundu. 
ğunu faı-.wtnıekliğimiz lii.zım
gelen, ani mihnet günlerini 
gözönünde bulundurarak, alın. 
ması icap eden tedbirlerden i· 

Dünkü ihracatımız 
leli Umumi hıfzıssıhha knnununrı tev- Dünkü ihracatın yektınu 150 
tıkan gıd:ı. maddelerine alt bir nizam· hın lira .>l .. rak tesbit edilmiş
name projesi haZırlnınrştır. HIUe: tir. 
Devlet Şftrasındn tetkik ve mllzakere Mutad mallarımız satılmıştır. 
edilmekte olan bu n.lzamnnmc temiz. Diğer taraftan, lngiltereden 1 

sıhhi ve saf gıda m:ıddelcrlnln temi· son gelen eşyanın pek fazla ol. 1 
nlnl imklı.n dnhlllne getiren hUkll:nle duğu anlaşılmıştır. Bu eşyanın 

kisi, dun de bır kere daha 
tecrübeye kondu. 

Bu tecrübenin, yine, tam bir 
işbirliği ve n.henk içinde tat. 
bik edilişi, ahalimiz a:-asmda 
"panilı:., denen şeyin. asla mcv
zuubalısolamıyacn ·ım biıtün 
katiyeti ile göslP•·miı:ıtir. 

Devletin takip ettiği siy .. :e. 
tin başlıca §ian olan soğuk
kanlılık ve teml:in, münferiaen 
her birimizin ruhum. işlemış 
bir ha.reket umd ... ~ idir. 

b) ••! rrT't t· 'h t' 1. 

;ıa\ut~~Ynrı mut ii:ı:r ı,rt lurı \ r 
~il geleli ta hnrt'liC't e,t!Pnwz bir hu· 

Yaralı Cerrahpıışa hastanesine 
kn'd rılmış. Ahmet Hacı yakalana
rak adliyeye verilmiştir. Sahte muayene kağıch 

tanzim eden şoför 

ri !htiva etmektedir. bir kısmını daha yazıyoruz: 
Bu nl7.ıımnnmey<' göre, bUtUn ~1ye· Yiin mensucat, pamuklu men- • 

Bu u"lbi tatbiJ,at'n, tecrU~ 
mrJıiyetinde olanlannda bu 
derece ehliyet gösteren bir 
halkın, onun hakikisini de ay. 
nı ehliyetle başaracıığma şüp
he yoktur. Çünkü. hakiki teh.. 
likeler kar.,.ı~md::ı. dE!. ö1iimden 
korkman•al• rribi. btitün dUn -
vaca teslim edilmiş bir mezi. 
yetin sahibiyiz. 

~11cl;n:ıd Afrika h ~·m .. ıd ... o's n, Pencereden sokağa 
1 \ıı 0

' • n, Som r 1<> ı ı·n t. d Belcdİ'-'e seyrüsefer idaresin-
t· I 0\'\ rotı i · · 1 t"I du·· su··p yaralan 1 J 

d,c:..> t11.,.
1
li 1 'l!1. '<' 1 <' "r. ~ de çalışan Rasim adında Jir 

~ ta.ı' ı ktn"lrtlerl ır· ı' f~ A\Vansarayda Çaycı sokağın- şoför, geçenlerde İbrahim adm. 
~111ıaıld l'ııı ıı l' 'ter '(' \frll nın ı ı ~l numarada oturan kırk da birisinin iki kamyoneti için 
~llar "ratı uzerinGc )('ı I .,afha y~r:larında Kasti adında birisi. sahte muayene kağıdı tanzim 
l'h İl • lı ır 1 :tırruldu ·~:nı 'olu d"' . . "k' . k t dak' ederek para ile satmıs .• yakala-
~) "~ atlattı un ~vının ı ıncı a m , ı pen . . ~ . . -· 

b:' lt.alva t.k lh 
1 1 

cerevı tnmir ederken muva7..ene 1 narak yedıncı sorgu hakımlıgı. 
.:"llırı~- ar ı m '<'r n mtuıı .k \.-d k d" .. ı 11 "" \•erı'lm"ıştı' b,_ -ıı biri 1 ~'nı ay·~ crç m;muş, mu ı. '' r. 
~, ıı; sı:ı.:ı, nnm:r.. Uuının nıa t l'f , . d - tt y ..ı· • t\ Udtır: e ı v0 r erın en agır sure e ~,,ın ..:ı sorgu hakil'l"l; - "" 
"' 'Yn rı 1 rnralanmıştır. te\ kıf olunan Rasim in. , 1 •cıo 
ııı h lia ~ hal.}n arıısıı 113 dn· Kasti Dalnt hastanesı ·· knl - f asliye altın • ı 1• "ll'ıh ıa"mıık 1 ı , 1 b . • • cı ceza n -ı l .t 
h .. " art1ı 1 , ~ TJ :yapı, 11 5 11

• Jırılmış ve tedavi altım. alın. me~irıde muhakemesine bac:1a. 
1,;ı~ ~ ırrnn,. tır ıl"'''n '" • 
t,-:._· "t '"•'ıf 1 • • •

1 
ü mıştır. nar:ıl<tır. 

~il 'lrn ...... e en c:f' A mama s· 
ııstrr aı. ın<"('burivf'findl• iml-

cek ve lc;eceltlcr Umumı hıfzı "bha S\H.'at. otomobil iç ve dış lastL 
kanununun esasları dahlllnje hazırla ği, matbaa miirekkebi, gres ya
nan talimatnameye uygun olııcnl( ''<' ı [, süt kostık, ecz.ı, anili.ı bo. 
gıda maddeleri Uzcrlnc vas flar nı bıl yaı:ıı. ı Jyo, telsiz aksamı, te • 
diren birer etiket konulması mecbu ncke levh:ı, pamuk ip!.ği, e. 
nyetf vazedllccektlr. => ns, hıre"' k::ı.~·mağı. 

• Arazı lhtııannrını hal ve muııtaç Bu ;u1~1fı.t "~· .ıı:.mın tasnifin· ' 
köylUye toprak te\'zil ıçın c; n •erıP '"l1l1 f'riilme-kteo:r. 
fnnlıycte gc1,cn l oprak tcvzJ kuı>ı!s 

yonl..ınnırı adedi önllmUzdeld vıl trJn 
tnı -ıusu•taki tııllmatnnme tcnbı o• ı 
"I<. kırkıı. il>ll\ğ edilmiştir. Bu k"""" 

'• nıardu l{adB&tro meltt!'bln<IP ı>ııı 

~ ·~ ~Orl'rı tııl"bc istihdam edil · ır 
Knmısvonlıırın faaliyet nw ' n 

' '( •ıu•ıltk Karadeniz ve l<.:ı;e ın r.. .ıı 

ıı:.ı ı nı C'uktır. 

"' hı.:kı • Dlklş yurdlannda mn•ıı:· 
ı• ı l'ilrh bayı .nı ku tırsuz dihe 

ı:ıllı ı ı rtnı tc-mlıı lçın bu yurdl .. •ı 
n tat prC'gr mlııı ııa T"tlrk ba\'ı ..ı 

.ı l<Hrı•1m:nun iltlvc edllmemne Maarif 
l< ı 'f•nce karar vrıilmlştlr 

i\ . 
'I~ !nı rı 
h "'% Ynnm it\)~ anm Ul:rrin<' 

-5- r----------------------~m:mm--•ı~msın~ le,.denmış Keı!dif'line ı::adık kal. 
dığ, için onu yrınıntla ahkoy
muı, ... Faklit bu esir türcarmın, 
bir canavar olduj!u anla.c;ılıyor. 
Çürkü bir gece, körki:tük sar. 
hoş olnmk bu zenci hizmetçiyi 
öldürmfü:;. Nasıl öldürdüğünü 
aı.lr1mıvacağım. Zira tüy!cr ür
nertirj bır hiidisedir. Hem o 
kadar tafsilata gitmcğe IUzuın 
yok. Yalnız §Unu söyliye· im ki, 
zcıvalh zenci, öliirken, şato sa. 
hibine demiş ki: "Eğer, cenaze 
mi. doğduğum yere göndermez
se:a; mezarımda rahat etmive. 
ceğim ...... Sarhoş herif bunu 
dinler mı? Zavallı zencinin ce
sedini, civardaki kilisenin nıe. 
zarlığına bile gömmemiş. Cina
yetinin meydana çıkacağından 
ürkerek, §atonun civarmd:ıki 
arazide. bizzat bir çukur kaza. 
rPk, 1.avalltyı oraya herhangi 
bir di,ni merasim bile mpılma • 
sına imkan '·ermeksizin, köpek 
ö'üsü ~ibi atmış. üzerini ört. 
mfüı ... Fakat bir ka<: saat son -
ra, mezann bulunduğu yerden 
haykırmalar işitilme~e başla. 
mıR ... Hikaye bu ya, d&:ıemeler 
sallanıyor; kapılar çıtırdıyor; 
menteselerinden ovnuyormuş. 

l llt rıı'a lfelPri <" b,cı~nnrıvn mpn. 

"' ~"sı h ll~"li n"l '" m'1' ılrlı-r tnrf. 
~le lıı nal' h h-ük tesirler lapa 

llıı ; h 11rıllr 
llıı t" ir nedir? 
~ ~~slr en h:ısit manasil<' ar. 

"trıı ,..., \'f'rinr mrc1. f<t:>\'l 11."I 
ltaı "kttr. 

~tı~ıının bn hıırhin tnrllıln".lf' 
lltll.lcaı miiJ lnı lılzmetlrr 'nnlır. 
~"\ oııun son rhırt ıı kPr 1 ı ... ı" 
"..~>t <"tıt f,.ı· kki l'dllmr<;•nr ynl 
~ltı, 11'. 

~~t (\.. 1 
~ kıtı 11 1 n • lmırnvnd'.lı' ih" 
~tliti~<'n nrtıı, tn'ııı.ffnz '"•rı rrt· 

ı\ ltlltldj ndron o"1n.,.o " ,.,., Hn '•T 

cla~'lll tıılPn fa in "" 'ıbıı<ı olnr 
~~llla ,?r :;u ht~u:b .. n ,,.,.r i n 
~"ltıııt!~lfMlnf ,,.h....., '' iri" "'"'· 
ıı:ıt. ttı~n fnzb n'*"ı i ·ı:ı, I· 
' ~l'l daya IJ)prı., ırrfıır. 'j (' 
"'ıı."ı\ mnl r "''l pf ~ ·I ıı-·~ 

l ""'' (\ lakı r 1;;,., ' ... ,.., ' • dl .. 
~ ~\lef rncı ıırn'Jp .. 1 'l·j \ c 1 ,. 
"tt.. - '\ rtı e 1 
)' "ıt tnıl, r e \ .. ,ı " Cum r l ·~ 
~ • .ıı '"- ... • -ı.. ... !' t ·" •· "n 'r.· if<' olc!l' •· '\(~L Ufıı -
~lr~· ıırrı ' ,,,,...,·:ılı, \'"~''-"" 
'lı~ rttrı 1• '\ rri ıl • "1:1D'" • 
"1'tır. nlc. rrrı•ır,; r,<'nJ lrlmr> 

~ A.ltxn Fiyatı 
u tın r l 1 ıyatıannfla Jün hiç bir 

" alt olm mı tır. D · d~ 
ının fi} atı 23,40 lira idi. 

Lorn gi.iliimc:iyrrek cevap ver 
dı: 

- Bu gece benim karşı.1~ 
çıkacak olursa. k<'ndisinı teselli 
etmek için elımdcn geleni yapa· 
nm. 

- Bu hayaletin, saat bir su· 
ıarında göründUğU iddia edili. 
yor. K<'ndisi guya. o saatte öl
dürülmüşmüş. 

- Herhalde o saate kadar 
bekl•~t.mem ama. eğer uyanık 
Julumırsam ne aliı. •.. Fakat uy· 
lcuda olursam. herhalde canı sı. 
kılıp sızın yanını?.ıı gelecektir. 
Sir Robeı1:! Bir Iskoçyah sıfa -
tıyle. sizin hayaletler hakkın· 
iaki fikriniz nedir? 

- Ben de sizin gibı ,açık fi. 
kırli bir adamım. Küçii_klüğilm
dc bu gibi hikayeler 1şittiğirn 
olduysa da. bugün altmış beş 
VW'una geld1ğim halde, bir tek 
hayaletle olsun te~erriif etmt>~ 
mkfinmı bulamadım. Bununla 
Cı( raber. burada oturan kimse 

r len bazıl~rı. · ilvle bir haya. 
letı gördüklerini ileri sürerlc.r; 
'ieğil mı Madam Varinger? 

- Evet .. bazıları, bilfiil gör
memış olsalar bile. tesir altında 
kalarak böylP. bir şeyin mevcu· 
diyetine adeta yemin ediyorlar .. 
Fakat ben anlattığım mevzuu 
unuttum. Ne diyordum? 

Lorn atıldı: 
- Şu esrarengiz Mr. l4'entcm 

HAYKIRArJ 
( ol< he"r canlı ~üyük zabıta. casusluk ve korku romanı 

lı.tiilizceder. Çeviren: H. MUNll\ -
ıı b;ıhsediyordunı.ız!. 

Ha \'Ct. •• 

- Yoksa ona ait de hir ha. 
\'alE't masalı mı var? 
• - Bir hayalet mnsahndan da 
ha fcnaeı" 

- Aman öyleysP, qunu dn 
dinliyelim. Ben hayaletlere, 
hortlaklara, kuru kafalara ait 
nıasallara bayılırım. 

Madam Varinger, söylediği 
sözlere ehemmiyet \•erildiğini 
görünce memnuniyet1e çenesini 
açtı. Ve anlatmağa başladı: 

- Evvelce söylediğim gibi, 
memleketlnıızin bu par~ası hak· 
kında bir <;ok hikayeler uydu· 
rulmuştur. Simdi size bahsede. 
ı~ğim şatonun da. höyle müt
hi~ bir hikay<'si var. Bu şato, 
ı-enelerdcnberi boş duruyordu. 
O sebeple, günün birinde Sil· 
\'eyn admda birinin orayı satın 
aldığını görünce. hayrete düş. 
tük. 

- Demek ki, şatoyu kimse
nin almaması, bu hayaletten ile· 
ri geliyordu? 

- Evet ... Halkımızın sinirle. 
ri oldukça sağlamdır. Fakat • t 

şatoya ait söylenen h1ku,>~. o 
kndar müthiş ki, bizi bıle ha
zan korku içinde bırakıyor. 
Öyle büyük bir şatoyu satrn n!· 
mak için, herhalde zengin bir 
adamın çıkması l?.zınıgeldiği mu 
hakkak ... F'akat biri Amcril.ah 
olan ıki milyoner daha satın 
almağa kalktıysa da, hayaletten 
bahsedildiğini işitir işitmez der
hal vazgeçti. 

Sir Rob!'rt söze karışarak: 
- Heyecanımızın dehşetirıi 

arttırın madam Varinger, de. 
di. Devam edin allah aşkına. 

- Hikaye şöyle ... Bu şatoya, 
.. Haykıran kuru kafa.. şatosu 
dense muvafık olur. Çünkü o
rada hakikaten bir ''kuru kafa,, 
ıur. haykırdığını işitenler var. 
dır. ''Kurukı:ıfn . şatoPunun Lun 
dan yüzlerce sene evvelki sa
hibi, esir ticareti ile meşgul o. 
!urmuş ve böylece büyük bir 
servet yapmış. Sonra buraya. 
gelerek şatoyu satın almı!'l, yer
leşmiş. Beraberinde, büyük bir 
ev halkı ve bir de Aı-.ıb hizmet. 
çi getirmiş ..• Bu hizmetçi asım
da., ticaretini yaptığı u>nci esir 

Hülasa. bir kiibfts ortalığı 
~a rmıs... Lakin iş bununla da 
kalmıyor .. .,, 

Madam Varinger biraz nefes 
aldı. Kendisi de he e"anlanmış
tr. A~r ağır söziine devam et. 
ti: (Devamı var) 

Ölümü göze alarak ya.-ıamak 
gayesi! .. İf;lte muvaffnkıyetiml
zin en bUyUk sun... Mevcudi. 
yetlerin en s<:. -1am garantisi! 

RIK"MET !ı!UN!R 

1 V rmi yıl evvelkı Vakıı I 
!l.L921 

Hurşit Paşa Heyeti 
Bt'rayı tahkik Anadolu.ya ~tmlf 

olan Hurş!t Paşa hc-yctl dUn §ehriml• 
ze donmuş ve sadrazamı &lyaret ede"! 
rck raporunu takdim etmiştir. 

31.1.941 
8.0S AJ:ıruı 
8.18 Hnflf 

prognım 

8.<l6 Ycıut>k 
listrsl 

12.SS Şarkılnr 
12.üO Ajanı. 
lS.05 Hail, 

tlirltUlrrl 
18.20 Knnşılc 

program 
18.03 (Svlng) 

b-u:ırretl 

J 8.80 Fasıl bCJ'9U 
19.00 Ş:ırl;:ılar 
19.80 Ajnııa 
19.45 'eni 

tUrklller 
20.15 ı::ıd~o 

r,u trsı 
20.45 ~ ('nl il 
21.80 Itonu ma 
21.(5 ?>lüzfü 
22.80 Aj:ms 
22 45 o.ı ııstra 
28.00 Cub!uıd 

Cuma ıc umarte. 
~ı ll.Kfın. 1 !-=ul-at 

luhnrrem s,.\luh:trrrr ... 4 
tin ım: 85 K:ı•ım: SG 

\'akitler \asa ti Ezanı 
Güneşin 

8.18 1.60 
dO~'OŞU 

Öğle IS.27 7.1).1 

fülndl 16.06 9.41 
Al{Ş:nn 18.23 12.{ı~ 

Yatm 10.56 l.84 
tmfl!lk e.sı 12.mı 

\'u .11 f!:zani 

s.ı2 1.-18 

13 27 702 
16.07 41.48 
18.25 12 00 
ıo.m 1.S4 
fl.80 13.06 

ı 
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Hitlerln 
Nutku 

( IJas tarafı 1 ir.cidc) 

tetalıllr esnasmda, FUhrer, halka 
hitab~ bllyük sa.bınıızhkla bGkle· 
nen bir nutuk eô) lemlştlr. 

l::vvelA propaganda namı Dr. 
Göbel , PUhreri eclfımlamı:v ve bil 
tUn Al;naıı mill:?Unln, Filhrcrc ka
yıtsı:ı; ar. m :ı i P.kat yemini ctti
iı 3{) kfuıunusanl 1933 gllnUnO h~ 
tırlı!.~;.,rr. Dr. Göbds, bu son se
kiz s0nı! zarfmda, Alman mllleti
ııin FUhreri, milleti zaferden zafe. 
re, ı:ıuza.ficri;ett •n muzafferiyete 
gö~:L'D:l;.şt.Ur, demiştir. 

Bundan sonra, Führer, glddeW 
al!qlar are..~-n.da kllrsilye gelmiş
tlr. 

Führerin nutkunun gayri resmi 
metn.t §Udur: 

Fü~rer, eıve1~. 1933 d~ flı:tldara 
gelmesınden evvelki devreye bir 
nazar at!etm.lştlr. Filhrer, e.u:Um
le, o z:ınıruı Alman} ada hill-Um 
aU-en bu derece bUyUk sefaletin 
~ sebebini muhakkak ki umumi 
harbin teşkil ettiğini söylemiştir. 
Fa.kat umum! harp, Almanya lara
fmdı.n ı:·k .. ntmnnu.Q ır. Bu Ba:rih 
vilna re.Is Ruzveltin emrlle top
la.nan Amerikan Alimleri tarafın. 
dan dıı ka"lul olun:!"mştur. Hnk.Btf 
ee~ler, l.ngUterenin her ne pa· 
hasma olursa olsun dilnya M.kfın1. 
yet.ini mUda.faa etmek istemealn· 
den n°§et etmi§tir. 

Filhrer sözlerine f5yle devanı 
ea:ıIPıtlr: 

Üç yflz eene za.rfnıda, Brltanya 
dil:'Ll'& lmparalorluğuğu, yalnız kuv 
vet, cebir ve §idı.lct ve dcim1 hnrp
ler!e kurulmuştur. Demokrasi haki
katte, dUnyada ınmctıere tabak -
kUm ve memleketlerde ınsanlll.!'8. 
cebir Mklı buJwımaktadır. Bu de
moaa.si, bu milletlere, kendileri· 
n1n arzulan ile dünya imparator
lu~un birer uzvu olmayı arzu 
edip etmedlliierinJ sormaya c~ 
ret edeml}or. BilA.kla. binlerce Mı· 
s:r ve H:nt vatanperverleri hapse 
at-Jm~tır. 

Taha.ş.'.iilt kampları, Almanyada 
icat edlıuıiş değiıdlr. Bu khlllpla.r, 
İngilizlerin icadıdır. f ngllizler, bu 
cibi mliesseseler vaartulle diğer 
milletleri mağl!lp etmeyi onlan hı 
glliz d ... n:okraai boyunduğunu ka
bule mecbul' eylemeyi pek iyi öf· 
rctmi!;tır. 

İMillz.erln bu hedef için kul • 
land.ıklarr 'başka bir Vdttad&, ya -
!anlar ve gılzel ısözlerdir. Eğer tn
g liz AllahUı.n bah.scdiyoraa bir ne
vi k'mı~ kıı.stec"iy:n·. demek dar
bım08el olmu~tur. Hlll bugün de 
bu böyledir. lnsan riyakarlığı, bu· 
cu.ıı İngilızlerde g3r.iüğUmilz yü.t. 
•~k d~receyc pek az vara.bllmi~tlr. 
H ,r nr hal iııc, bu U; yllz sene zar
fm•'a k"teiU~n kanla mUlrnuna 
yolun netlces'nl şu teşkil eylemiş
tir ki bt gtln bir kaç lnglliz dUnyn
nrn dörtte Uçilne hillmdir ve 46 
kiJ ye elli l:ilometre mUrabbaı dl:§ 
m '1:tedir. Bu mU(;:ı.hedenln bll;-llk 
eh 0 mmlyeti varrlrr. ÇUnl:U riya • 
kA.zo demokrat yalancıllll', otoriter 
memleketlerin diln) ayı fethetmek 
isı.ed.LAlenni ldd:a eyliyorlar. Hal • 
buld hakikatte dllnya~a bUkUm ve 
t:ı. .. y'..!ı: od"n hizlm eski dDıımanla
rtn"T.d!r Bu Brlt:ınyıı tlUn\'ll lmna,. 
ra•arl•,ğu. l<'ütuhatmm yolu Uze • 
rı.cde ancak kan ve g!iz yaşların
dan buyUk göller bırakmıştır. 

Dilnya bAklmfyetJ, bugün de, bir 
fikrin kuvveU OA dPitll. fokat bl
!Lıs cooil' ve §1ddet kuvveu ıle ve 
kanitallst ve ekonomik menfaat • 
ler için Y"T'lılrr~h•ı'll', 

Bu Brltanya imoaratorluğunun 
lc3~kkU111 n:ızan dikate almırsa, o 
.ı men hfile~ıarln irJ:lı-3.!'ı yalnız. 
Avrupa l:ıtas nm, bu lnklşafın e
kono:nlk uı:suru olarak tamıı.mile 
h:ıriçte tutulm3.'!ı ile anlaşılır bir 
k~yf·yettlr. 

Bu hflr c: tulubn:ı, bilhaua Al -
:ına.n'\Tallm har!~ tutuması ile kabil 
olmuştur. 

llariı;te de, bUyUk Brltanyanm 
dU:ı a h ·lmil e:.ı bir sera t:lan tba· 
rettir. DOnyg Mltlmfyctl hakkındaki 
lıı.ıııız aı:ılayışı, A vru?a kıtasına kar
i' dlLılrnek Uzere kabJ olduğu kadar 
fazla )abancı ~Jrlıır top'amaya da· 
)'U'mal tadrr. Fl\kat bu Avrupa kıta· 

81 d[Jmda trı Uz taarruzundan masun 
'büyük uevteUer t.e;ekkU1 etnıifUr 
flmdi biç de::ısc lr.~lltere görUnUşte 
"1y1lk bir dUnya devleU manzıı.rasıoı 
•·ıh~taza etm~k lç'n bllyllk dUnyıı 

•vıetıerlnl b'rhlı1ne tutuoturmaya 
tıeıebbUı ediyor. 

Avrupada mıııetıerln lnUbahı kıta 

Dm nlzaıruıızlı!mı kııU bir surette bcr 
tara! etmiş bul ınmalctadır. Bu luta 
da. yeni Alman mllletın .n yeni Alman 
llayhl lrurulmu;ıtur •e cenupta tta.ıya 
da yenlı.len kaıkmm~tır. Nihayet ye· 
• unsurıar meydana çıkmıı ve bun 
IU '•kuvvetler mu\aze.neaını .. blr ha 
J111 hrlme getfrm ~ur. Ba muaveaııe, 
str~t değllcllr. 

BUyUk harp ı.1gi'lz polltıka aanaU
abı lstennıı, bir eserııtt. Jl'akat Jmgtın. 

Dünkü asif korunma deneme
e:ı iyi iller yapımı olanlar ara.smda 
ta.rlw lll<ıl(kU ()Uill bır BU~ ıu.utJylc 

Tıı.zlyeU muhakeme eclcb!.l!rinl v ~u 

nu mti14hede edıyorum ki, ı 91 de 
kar;Jı tarll.fın kaznııdıgı :ıat~r. o za 
.ıı:ıaolar uıemJekeUnılzln hUkQmctı ve 
idare.al l'a§lllda Uyctk.atslz eııhslyeUe· 

riD eııC:eı göı WUr bir teıtı~rk!U ve w 
i<t!Usünim ncUces!dlr. Taribte Uvs 
kataizlllucrln bu derece bir &nıyz. ge 
IJ§l aııla S()rUlmemlgtır ve ısUklıaJdo 
de gdrülııUyecektJr Her reye ~w 
Alm:ıı:ı}ı:. ve Aln.ıw a.skerı dört at>ne· 
den tı'lZ1a btltUıı bir dUşman Ale:nlnln 
ta:ırru.zwuı mukavc.ınct etti ve j:ıha 

uzun m.Uddet de mukavemet edercil 
Eğer o zamanki .Almanya demokrasi 
Aleıuinln ve devlet adamlanıwı s;,ml 
miyet ve §ere!lerlne bir dereceye ka· 
dar iU.mat etm~ olsa ldL 

1 rinde ~tan 
GDndDz 

lildan görünüşler 
ı G ce 

B~ k pssıt korunma tecrfltıcleri 

dün yapıldı ve memnuniyet veric' bir 
eekllde ba§a.rıldı. GUndUzkU tecrul:ıe 
c:ı.sıl ba§ladı, na.eni yapıldı. Nasıl 

bitti 7 
Şimdi bunu gl5vien geçirelim: 
Saat tam onu Ud dakika geçiyor .. 

~anavar t;tldllklort, tren, vapur ve 
tabrika dlldUklert alArr:n ~areti vert 
yor" tstantıu:ı balkının t.-lliılıırd.nl:ıerl 

beklediği tşaret verilıniştlr. Hem ee 
Mrll hem de ı.ıeMrllnin hayııtly\e ya· 
kmdaıı ala.kadar olanlar oUyflk bir 

\:Onınll§ vo yolcularmı bop.lt.aı.; r 

TelıJUte devıı.m eli.ığı mQıJJııf.\l<' A..ı,.ı 

rUd~n vıı diğer bkelelerden vapur t.a 
reket etmemlştlr. 
t'.ECIUYDELl;a NASIL YAPU.UI? 

Gllndtlz yapılan pam.t korunma 
tccrUbelerine ~ece ı.şıklann söndü
rq tmesi 8Uretile de devam edileli. 
tsfanbul halkı, bundan bir milddet. 
Pv,·eI tatbik edilen ışıklan maske· 

&at tam 10.7 de lırtanbul semalıı lı>me talimatnamesi bUkUmlerini 
kavram~ bulunduğundan bu lşde 
lAz:m geldiği kadar harırlıkh bulu
nuyordu. Herkes evindeki l§ltklarm 
maske?enml'Si lçh1 verilecek her
hangfhtr allrm lşaret!nde kullan
mak Uzere icap eden tesisatı te
Jarli etmiştl 

rmda bir iki tayyare gOründD ve ı--e

rUbeler bll.ıU bqladı. 
Alarm eevıun .ıltJğl bir buçuk ~ı 

zarfında me!ru:l bombalaruı dU2tugtJ 
her yort dol111tım .. Heı l§te sUnat 1n 
UD.m ve soğukkanlılık gördüm. 

Eğer §imdi lııgtllzler, 1917-1918 tecrübe ı=eçl.recek •• Tes!lm etmek tAzımdır w bütftn 1e- Akı,am saat 19 dan itibtıT'en ts-
nemeleıdı: bUyUk blr intizam ırlizP tanbul yavn.ş yavaş karanlığa bU
çarpmak\e beraber, bU tecrUbf'nlo nı · rUnUyor. Sağtin solda kilc;Uk cep 
he.yet ı:aka glil1 bir şey oldugu da h18 ft'nerlerlnin verdiği mavi rşıklarla, 

propagaı.da sistemini kullanmakla (il _ YllzUmUz ak çıkam! .. temenni 
yelcrlne erl§eceklcrlDJ zannediyorlllr 
ea. tn"'iUZlertn hlc; b1r şey ögn>nme· 
mfg olduklarına bUkmetmek 19.zıml?e· 

Hr. BllAkla Alman mllletı. o ramırn 

danberi yeni ııeyler öğrenınl§Ur. fia 
kat o zamandan beri htç b!r aey de 
unutmaml§tır. 

Şunu tuıım etmek 14.zımdır kf. wı· 

rilen ~zde durulmadığı tarihte görtll 
ırıemlş bir şey d ,ı'\'Udlr. Fakat 1919-
19%1 e kadar olup bitenler bir ne\1 
endllstrlyel verimde aJdatzcılık olmll§ 
tur. Hiç bir za maıı bir ıı:ılllet Alınan 

mWeU derecesinde aldat.ıJnamı§tır 

*** 
Bizim programımız b1r ırkuı lltik. 

ball programıdır. Ve ben mllleUn htç 
bir ınenfıı.aUn1 hiçbir same.n feda et. 
mem. EıskJ Alman Smaratorluğu bu 
fedakArlığt yapml§tı ve nlha Y!t A1 
man mUletl bu bale sokulmuııtu. 

Ben e.ııkldes tırka.mm dshllt 11".ıca 
delelerlndeıı UıUkbal için söz söyledi.. 
Ctm zaman bana gülüyorlardı ve bu 
gtlıı de istikbal lçin eöyletııem inanıl 
maa bulup gene gWQyorlar. 

Eskl<le!l ben Almanya ella.ıılc.s.cıı.k 
demlşt.lm. Biz çok aflAhlandık. BugUn 
bunu Alman milleU ve btltUn dUnya· 
p&k ıyt biliyor. Biz Fransa ile harı: et 
ı.nek istemedik. Elz klm3eJen re bir 
ıe1 iatemecl!k. Fnuısanm bu harbe 
ıtrocek hiçbir sebebi yoktu. 

Şimdi nuyonal ııosyallzme f<uşı 

harbetmek için 7UZ milyonlarca 1.,ııa • 
nı kana boyuyorlar. Fakat bu vazıye· 
tın uzun zamaıı devam otmesl::P .aıU· 
8Aade edemeyiz. Naayonal eosyall2:m 
Alman mllleUnln bin senelik lstlkoa· 
llnt sararıti altma alacaktır. Lebis· 
tan barbiDdeıı eoııra elimi U%11.ttım. 

ne Fransızdan ne lnglltercdCD bir {e:y 
l.atcmedim Garptek! zaferden soııra 

elımf lngiltereye ıuatum ki o d• r.o· 
§& rttU. 
Bel~ka ve Hollanda. Uzertnden Al· 

manya UzeriDe yürümek tqeblıUs!l 

boşa çıkb Frıuıaada da bu böV19 ol· 

du. BU Avrupa toprııklarında lııgUlz 
tıt.klmlyeUDi ortadan kaldırnuık VBZI 

fesini !lz'lrimlse aldık. Ve ıılhayet za 
manı geldiği vakit buna mani oımak 
ıstı~o efendiler t.arUıeı:ı mabvo\ruuo 
oıac:uuarciU'. 

A!llERlKA HARilE GtnSE DE 

Amerika da harbe girerse yine 
blr teY de~lşmiyec"kttr. B~ her 
ihtimali göze aldık. Alman mill:ıU
nln Am erik al lara karşı hiç bir 
dfitmanlı"b yol:tur. Almnn •anın A· 
merik.ıln topraklarm1a hir; blr men 
faaU yoktur. HattA Almanlar bu 
kttsnın kurtuluıu için beraber mil· 
cndele et.mlşlerdlr. İngiltere ~unu 
bflmtli ki onlann her tornlnosu 
torptl'e-ıece-ktlr. Biz bu harbi lste
memlştfk. Mecbur edildik. Eğer 
on!ar Alma."lyn)'I mahvetm k lstl
yor~rsa gorecE'l:lerdir. Bu d"'a es
ki brptc oldl'ğu glbl blr Alman· 
ya ile d"IW mUcndelede birleşmi: 
yekvUcut bir Almany:ı lle lı:a?"Şı 

karşıyadırlar. 

Onlar lt.Jllya mağl p o1ncak· 
tır diye hayale düşebilirler. Al
m:ın"a ı1e ttnlya arll!mldnkl mü 
nr.sr-b ti bu efcnrUler kend1lerinln 
yaptığı gibi yani bir menfaat mu. 
kalı linde ynpıldığ .nı zıınnediyorla.r 
sa aldanıyorlar. 

İngiltere ma~irıp ~dne.'hl',.ceği 
her yl'rde mağlüp edilecr I.'1lr. 

Ve lngll "re bu harbin sonunda 
mutlaka mağ!Qp olacağına rmln ol-

Binde tıwuouyarum" 
DUdtik ıscaıerl deva:n ediyor. Halk· 

la panik eseri yok, Yalnız biraz te
llt.şlı bir şekJlde barı:ımıı yerlerine gt· 
diyorlar. Dazun dUkkıUılarn giriyor ve 
dUkkAnların kepeıı.klcrlnl intllrlyor. 

Allı.mı 1.§areU verildiği zaı:nnn ııa 

kU vıuutaıııruım vaztyeU §Udur: 

OtomoNlle:r •• Hepsi kaldınm keımr 
ıaruıa çekiliyor, ve mu,tertlcri en :ra· 
ınn korunma yer1erıne gidiyor. 

Trenler" alArm verildiği zaman 1 
yae&k §ekllde derhal duruyor. yuleu· 
aunu tıo..'<tllt.ıyor ve t.eke:rleklerl &.nu!J" 

na takozlar konuluyor. 
Trenler. aljrm verUdlğl zaman ı 

inci tşletmede yaol He.ydarpa§!L tı&t
t.ında vaziyet ou ıaı. Saat ond.ı.n son 
ra H&yd&rpa~ıo.daD blç bir t.reD bare· 
ket etUrll:nem~ fakat buna ıınka
bll her ne sebeple Lle yolda ı:ıuıuo o 
trenler durmayıp yollarına. deovamla 
Haydarpı§aya gelmigler ve yoıculan· 

ru t1o5aıtm13lardır. Saat ıo.ıs de A· 
dapazar1 ve aaat 11 de de bir banliyö 
treni Haydarpa§&ya var~tır. Y&nl 
demek oluyor k1 bnnllyö trenleri mwı 
tazam aaferlerinl yapmışlardır. 
Doıruzuncu l§letmede (Slrked • Av

rupa hattıl Lse va.zlyet da.ha tıaeka 1· 
dt Al!.nn lp.reU verllme%den lk1 da· 
klka evvel hareket eden H oumua.lı 
banliyö k!tan yoluna devam lle Kum· 
kapı 1$tasyoııunu kendine sığmak o
ıara k kabul etmiş. BakırköydeD gelen 
2~ numaralı katar da Yedikula lstas
yonund& durakı~. Zl numaralı 
banliyö katan da YeşUköy lstwıyo

ııunda kalmıştır. Bu trenlerin hl~ biri 
yolcuların• boşaltmamıglardıl'. TUn~

~ret verildiği zaman yolda bulunan 
tüneller Beyogıu taralma gelm~ Yol 
culal' bo~Jtıldıktan sonra a.ra'>alar 
tekrar tUncllD orta.mıa gllnderllm!ı· 

tir. 
Vapurlara gelince.. AlArm işareti 

verllmeztlen tııraz evvel kalkan Gözte
pe vapuru Sarayburnu.ndan ldlp üye 

ıngiltersye yardını 
• 

prnıcsı 

aedıliyoı'du. nakil vasıtnlarmm maskelenmiş 
Bu firada Emlıı6oD meydanında bot ışıklnrmdan başka hiı; bir ışık yok! 

bir hQ.illa:ı geçu Hir teml:tlllr a!rleJefi Yolda gelip geçenler ev!Prlne hiT 
tahrip bom~tyle yaratanm1ştı aıb· an evvel varmak için acele acele 
biye ekipleri der.bal yet.iıılp ilk tffla· viirlJ~"Orlar._ 
vlyt yaptılar ve yaı-.dıyı .cdyeye ko Saat tam 2o... Şehrin mubte'it 
yarak barm:iırıu l.sta.syonuna doğru 11cmtlerlndokf CJ.navar dUdalderi 
UerledUer. Tam bu sırada yaralınnı ,ıslddetle ötüyor ve tcc:i'hı>nin bn""° 
~pkuı d[lşmu mi? Yaralı vazlye~nı ladığını haber veriyor. N kil vası
wıuttu ve eedyeden sarJ<arak yerden tatıı.n dıırm•~a ~~ledı. ~ağıia eol· 
şapkamıı aldı. dR kP. ldn dfidük sesleri. nakil va.-

'l'aksim meydanında bQyQk bir ta· s.rtalarmmdan inenlerin en yakm 
allyet göze c;arvıyordu. Sa.at onu be§ sığınağa gttmclerini ihtar ediyor. 
geçe bul'ada hem yangın çıkm~. tıem Yollarda koınıcımalnr, vavıı.ş YR\'l\Q 

l>ir bina tahrip edllmlf ve bem d! U!llryor, 20 0~ @'E'Ce kM8 tstlkld.l 
meydanın bir kıamı gazlanml§ idl Sa· caddeslıv'I~ bu lsde vazife alan pa
at 10.3~ da lae yangm sönılUrlllmU,, sif korunma eklnlerll~ polislerden 
enka.z kaldmlm11 ve lpertW mın1.au Başka kimse yok!.. Arada sıra.da 
te.mamen temlzlenml.§ bulunuyordu. me.vi l~balar yanr·or. 

Korunma yerlerine mğmaıı tıalla Geçen bPrhanpi bir yolcu durdu. 
merak 11ttım. Halkm haleti ruhlye!lnf nılaraJt eı~ağn girmE>si ihtıu edi· 
ancak burada anlayabilirdim. En lta- I Jiyor. Şehirde gece, bıitUn karan
labalık korunma yen Tünelin Be~·oğ· l·k ve eesalzllği ile hüküm silrll

*** 
lu kısmı idL Burada tUnel arab.urn· yor. 
dan çıkan halk. elektrik ldare51 me· 
murlan ve alarm verlldlğt aıroı.d'l o 
civarda bulunan b&lk vardı. Tflnf'Jhı 

Galat& tarafında kal&nlar da y{lı11ye· 

Yolda gidiyoruz. Bir dlid\lk !it•! 

veya bir fenerin ~rğı birim ayak 
aesimtmı geldiği tarafa doğru ya. 

rek Beyo~ıu cihetlııe geçınl§!er;U. 
lçeriye girdim do~tun. Kimsede 

ne bir tel!§, ne de u!ak bir kor~u aıa· 
meU varı!ı. Herkea bUyUk hlr a•ıJt~· 

netle tecrübenin nihayete erm .. aını 
bekliyor ve ı\fa.kS menular Uzerlnde 
konuşuyordu. 

Dlldllkler t.chl!kenln bltUğinl bA~ 
verince ı;ehir ıkl daklka lçlnJe nor· 
mal hayatına kavu§mUf ve bc•k,..a 
kendUennden beklenen vekar ve 11U· 
kODet lift ııımı devam etmıııtır. 

Bu k1lçUk tccrUbe tebUke .canwım· 
da mılletlm!zln soğukkanlılığuır mu· 
hafııza. edeceğini, çllnkD bayatJy!e a
llkadar olanlıı.rm her hususla IA.yıkı' 

veçhUo meşgul o1dukl'lnna enıln bu· 
lunduklannı 1sbat etml;Ur. 

M .\C'AR 

Mareşal Paten 
Fransaıun H tler 

nıyor •• 
- Kimsiniz, nereye? 
- Serbest! .. 
Kolumdaki bazubende bııı'lthkl:l:l 

sonra geçmeme i!}in veriHyor. 
Beyoğlu sinemalarmm kapılan 

ve holerl karanlık .. Buralarını yol· 
dan geçen yolcular doldurmuş.. fıi
nemalar benfiz guarelerine başla 
mam:§lsr •• 

Bir t!!inema bo!Une giı-dlm. B•J· 
rada bekUyenlcr arasına karışarak 
mUkfılemelerlne kulak verdim. Bi
ri yartmdakine şövle diyordu: 

- Ben sana söylem!Ftim yen 
ge .. Ne olurdu, cm bE>!J deklka er
ken çtkl\~ k. Şimdi burada bek
lemiyerekUk .. 

- Ben ne bileyim, bu işten ha
berim yoktu ki? .. 

- Tiyatro •u 'kac;rrdrk .. 
An1'i•nl·nı tfvıı+-rovn Md"ceklerdl. 

F kat birden bire çal3l\ canr.var 
dUdHklerl. onları buraya gtrme~e 
mecbur etml5t.l. Tcllhl•rlne küse
rek burad:ı bPT.ollvo•hrdı.. 

(I:as tarafı t incide) (Ba'I tarafı 1 in,..id.eJ *** 
rcıflnrm iki milyar dolara ın.. \"e ıwlal•at yemlnJ nrtık mıın:ısız 
hisar ettirılmesl hakkında veri- , jr gösterişten lbı:ırct sayılnı:ıma.k 
l~rin bır cumhuriyetçi tadil tek- ·wn gelir. 
lüini reudetmıştir. ŞUplıe yok ki Almanyanın elin· 

B:ı.z.ı tadilat.n kabulil ile ye le ııftlii \'işi hlikiimetJ Uzerlne ya 
ni şeklini alan proje, B. Ruz ı~ tez: lk \"a.sıf.ası \'ıırtlır. Ultler 

'te şu salihiyctlc.ri vermekte t rse müta.rcko nıur.lblnc{' Sl'r-
dir· t brr:ıkılm:ı olen Fransayı da iş-

i - B Ruzvelt, mUdataas g .. I ed"hillr. Fakat bo ~ t~lirde Pe-
Amerfü:ı Birleşik devletleri içi:rı • tea'in f:a.hsı llo ke.rşıla_5ac:ılıtır. aıa· 
l:ayntl olan hükUml:?.r hesabımı reşa'in şa'ı ı ı e serb~t l•":nnsa.:13.
lüzumlu telakki olunan bütlln '1 Fr:ınrız lrun·etkrlndcn lın~lı!ı. 
mild'tfaa malzemesini inşa etti. \tm:ın• .. •nın rn İt:ı.'y:ının tch it rla 
reb;lir. lrcleTI hıırlrlnıle kAlaıı Franc;ız do· 

2 _ Bu malzemeyi satal:liliı, ncnrn .. ,.. ile Frn.n~n: mllsl .. r·lekcle 
devir ede~ilir, kir:ııayabilir v... ..,n'1"" d kım·<'t r1 cl"m" 'tr. 
yahut ödünç verebilir. ~Yur~s1 ret.rn f\ 1:n"n a vP t•a.1• 

3 - Bu müdafaa VMıta!arım va il~ akfottJı:-ı mUkrelw al! llmt-
tamir ve tecrilbe edebilir. mı. rlav<'t ediyor. Fnlmt mliı,·er 

4 - Ala ·adar hUkQmetlcl'f' d~,·lc!Icri r.ıUtc'rchcnln alull sıra-
müdafaa hakk:nda haberler ve smr•a c!l:-rlnı- ;;c-çlmıP~ lllı:11m gör 
reb;lir. ınct'll'tl"'n FDns~ ~or. .. 'f\m'l!lt ne 

5 _ M'" dafaa ''M ta'armın Tunu~ ı:ihl b.,zı milsteM'clıelere el 
il:recma mü.E:aade ede.bilir. ltoyma:l•Jtç:ı İn•11tere Uo Akd::nlz-

Japon har~c: ye 
nazıruun nulku 

de r.ıUc:ı.ilr.fo cd•mlyee"ldcrln! an· 

1

1 .. ·'Mt1nn' tı:rn mtihre'"ey~ rı• h'.l. "f 
o•n,.uım?. T"!r?r"tl tıu f .. !'"lrl:ı h•len· 
1 rde hu0 onm:or. Hatta J avaU V1. 

1 şl hU~:limetl~In t<'!:rr.r h!!..,rna 'e-

B:!Şka bir hol. Bura!ı oldukça 
kalabalık.. Kndm, erkek yolcular
dan b:ışkn seyyar ~atrds.r da var. 
Bir salepçi bir olmlfç! burada en 
çok lş ya.peıı iki ldşı .. Bir yoku: 

- Bize de iki sa.lep ver ba
kalnn ! dedi. Hiç olmazsa içimiz 
ısınır.. Simitçi de hemen slmlUC:ri 
u.z:ıtJl'Or ... 

* • * 
Şl<ıllye doğru gl ::llyonız. Yollar

da hiç ses yok! •. Yalnı:z baz apar
tmıanlıı.rın mae!~.Jlcn iş camların 
fun r:ıd,·onun t'.aldığı musild pnr
çalan ıilisedh·ordu. Radyonun bu 
saatte ya tığı D"Şriyat alaturka 
m , .. ·! ... Fmıtl h"~"'tl co~kun nağ • 
melcr!e faslına di'va.m edtyor. Tek 
rar ~eri dönüyoruz. Saat dokuza 
gellyor. 

malıdır. BWm dıı.rbelcrir.ıiz Yahu- H · · 
dl darb::si c:?ıjil L"lanm.13 birer er- ToT;yo, 30 (A.A.) - ar:cı • 

c;lr"retc Frnn•syı tnrrf'tere eleyM· 
ne k:m:li!erl ''"" bf 1 '-te harbe ~u. 
r~klcmck o.rznl!l:ı ı:ııs .rf'Jyor. 

Tec.rUbe devnm c"i•·or. Kl5...,rU ie
vfa. Kadıl:öv ve ttski.idar vapur i•
kel c!Cli yoİcularla dolu .. Saat 20 
den itibnren seferler tamamen 
durmuş. yapılması mukarrer elan 
val'lur seferleri alürmm b1tm~lni 
mıitc:ıklp tekrnr d"'vam IİY."'rt'! dur
muş. Yolcu salor.larrnda vapur 
yolcular ndsn kimi gazete okumak
la k1mi de uyumakb me~gul.. Ko
nut:anlı>T hfü!'we anlrt:ınlar da ek
~ik ci"ğil ! Bir tanesi de.rt yanr 
yor: ke?: C!arb.,s!dir. ~ e ~ı B. i\1a.tsuoka, dıyet 

Orılar blz~m ar.l•ğnnrzdan da bir • meelısı.ude şu beyan.atta bulun· 
gcyler Umlt edJyorlar. Fakat biz 1 nı~tur:. . 
haynU:mw ta.nzl.ın etmiş bulunu- B~rlc~k ~erlka devletıe::ın~n 
yoruı. liam madde nok!ıanhğı tşl· ı bugu~~kil va31yeti ~~~ ısti • 
nl biz de d~Undilk ve d!Srt sene- yece~ı hususundakı umıwmi he· 
lilr pro~mm:lıı bunu baz rladık. ~Uz tamamiyle kn.yootmi~ değ~ 
Onlar ~Imdiye kadAr uyumamalıy- lım.. Esaren b~ .. sebepl~dir kı, 
dı ve Alman mileUnln dalı1ll kal- Vaşıngtona bUyuk elçı olarak 
kmreas:nı görmeliydiler am•ral ı 'omw ayı gönderdim. 

ltalyanlan re&Clftp e~"'bflece~le- An1iral V8.iingtoncia nazik bir 
tini dll~Unm~k budalaca b'r ıey o- 1 ~·re ile ta\1-zif e:iilmit'tir, ke::di 
lur. BU devletlm1t1.n, ordumuzun sı Ruzvcltle, B. Hulle, hu:;un 
ve propqandamııuı kuvvet.ini mild j yalmz Amerikanın ve Japonya. 
rikiz. mn de~il, fakat bütün be~riye-

Alma.n mııı::ıu rehberhıl taklrı e- J tin mukadderatının tehlikede ol 
dec .. •:tlr. Ve b"'n onu ta!"re götU- dt•~unu Mlatmağa çahsacaktır. 
reccS'im. Mll"'tiM bunu biliyor. 1 Bur.ı.l'iln başka Amerikalıların 

- BerllD Bedvoawul&n - bilmesi l[aım &"elen bir nokta 

lUlb\·cr ilevlctlerlnln bu tan.dA 
ki t<ı'eplerl bir gl'n tc:'ıdlt ş"'lillnl 
alnbllt ... 1rite m:.ır~al Peteon'tıı yt-nt 
bir Fransn: mlllet me-0'1 1 teşkil 
ctr.ıcslnln ,.e r:ıebt:!l1:u-la btlttin 
Frans-z mem11,.• ?1"''1 .. n "nh!l"!la 
"'" .. 1:1\t ycrıht t•+cm...,ml"' tın:me
ti höyle tr?ıll'mJ• hlr tt-h<llt \"UJye
t• ile kı.rsıfa~alc r.1t!m!:.llnE" IC!!.J'Şı 
mflıi knV\'Ct kavn:ı.'darma tama
m~ "akim omıak anasu rla ge
rekttr. 

ASIM US 

vardll' ki, o da şudur: Jcıponya 
milli emellerini her ne palıaswa 
olursa olsun tahakkuk ettirmek 
kararım venni§tir. 

- All!b vere de bu a!Arm uzun 
stırmese. Yoksa bayana :ia hesap 
vermek meeburfyctı var .. Vallnhi 
inamaz birader. AlArm esnasmda 
bt•rada oldu~ımu, vaour k!.llmıa
drğmı h:ıd:lin val'8& inandır .. 
"- Muba.Jtl(a.k bir yere ka1'andm! 
Yan!1"1a 1-:t"'lı"r V1\rıi1 T yok ne :va
prvordnn ! Rakı i~lyordun ! .. Of bu 
a...ltşam bana yine uyku yok 88.bah-
c;ıyım ••• 

Saloı:da mtlkllemeye kulak ve
ren lhtlvar btr ba~ıtn: 

- B'mi de evdPn meralr eder
lPr .... Şu ihtJ'--:ır hallmdA ne ettim 
de bugiln letanbula indim.. otur 
efe-ndim Kadtkl>yUndetl evinde ae
ıü.n nene gerek mbeye ıitmek. si· 

yaret etmek... Ah evIAdım 8flll J 
bayandan korkuyorsun.. Y~ 
Fatma teyze vardı deraln.. _..M 
tıtn inann-.. Hem latenıeJS adrfl""'" 
ver .• Yarın ben gelir s2Sylar!Jl'ot' 

Öteki ba,ını sanadı. _ ... 
- Eksik olma tevckllr ed8"'" 

Zahmet olur .. 
• • • 

Pasif konınma tecrllhes.iııd~ 
dllz olduğu gibi sı}ıbf imdat ~ 
ri gece vazlf Plerinde de fi', 
vam. sıhhi imdat otomobilleri :,; 
da !lrrn~a Pfiratle grciyor .. tıı;; 
gazı d5l·Ulmllş fıırzedllen 88 h;_, 
dakl ekiplerden bir k·ımı da t J 
leme ameliyesi denemeleri ) 
lıyor. .,I' 

latanbu1 cihetinde Sultansb ~ 
ten Fatihe doğru yol alil oruz. ş 
rada aynı şekilde yolda ~şıkla~ 
dilrillmüş. tramvavlar. otoıns-n» 
bomboı; duruyor. Sığma.klar J:ıV 
doıu... 1-' 

Saat 21 .30 .•• AlArmm tnınt~ıı> 
dı~ı hııhP'r veren \:P~kin dil ti 
lerln öhrıePfni müteakip h8r llİ. 
rafta bir '"'"" akmt caddeJPrf J,I 
dunıvor. Nakil vasrtalnn ~ ~ 
mıı.qkelt'11mlş bir halde seferle 
devam ecllyorl"'r 

* • * 
Ge'!" yanılan bu t u Ube ~~ 

siz ba~ ufak nnks!!nlıımuı rr~, 
rrı•tvarı-.,ırrvptle netfrelerımi"t~~ 
t~-"e 't"a~ır.,. ,.ı~n M"l...,l-'n ca J. 

) ffl' 
lnrr .,.,1,.+.ı .... 1.,?"'TI hıı fer-le kı>n fi 
ne dflcı0n ödevl"rl tnm m"tı"ırll" r 
h'r bl\+l\nlll1•lp k avram•& bulu1!d~ 
la nmı bir kere daba. tna.nnıı-Ş 
lunuyoruz. 

R'll':ı.ft R<><1retttn til ~ 

IJ ::rne iş~al edil~ 
f Brrr~ tar'J f ı T i1 t1 J,ıf 

ı . beşistanda, Meten'lı:Jl•j,ıi 
r ;ında şiddetli keşi. kol 

fa& ı iyeti de vam etmektedir· t 
!tnlya:'.l Somalislnde. !}ı;d 

bolt..cı: erde, faalıyet!eri hudll ~ 
otesınde azalmadan deva.:rrı ~ 
ıl.:ri kesif kollarnnıza m (1 
ret suretiyle ileri yollar iltt'~ 
cle\ı:ı çalışmalar devam eyleP'" 
tedır. ~ 

/l.aırobi, 30 ( A.A.) - u~ 
men bild1rildiğiM gore. cetı ~ 
Afrıka ordusuna mensup yeı;i! 
:um arabalarından müt~~ 
bir devriye kolu Noyale ;ti' 
takasında bir düşman kuV"" 
ni hezimete uğratmıştır. ~· 

Mutea!tiben vuku bulan ti' 
kabil blr ltalyan t:ıarru~ t~' 
dedilmiştir. tbJyan 'ardan d(il.111 
terin 20 ile 30 arasmda ol tli" 

tahmin edilmektedir. .fi.. 
Lolldnı. 80 (A.A.) - ruıyter "' 

,ımm asktrl r:ıuhablrlne nazara!!~ 
hiy~ttar Lond'"a mahal!llne, Nil ' 
sunun ş!mdJ Demenin cenuınınd9 .,1 
kellede mUblm b!r muvasala ttırr 'tf'. 
ot !bata dtlğlne d:ılr haberler t" ~ 
tir. Burada kuşatılmış bulun.a!I ";' 
van lota!ıırınm Sldl - B.:ı.rranld;../ 
~t eden iki tırkaom b3.klyesl .-,4 
.:anneClllmektedlr. Burada bfr fi\ J 
tankla zn hlı otomobiller bUJUll"""' 
rta öğrenilmiştir. • 

lngUl2: ~eri hıırekeU Tobru~ 

l 
<;.allndPn sonra bUsbUtun kol l" 't!' 
tır. Tobrukda btlyUk mikt.ardll " 
cek su b•.lunmuştur. Burada l~ 
ı~nn ynltmnğa ynltit bu}&aıa 6J,. 
mllhlm mlktıırcfa petrol stoktafl 

llmlze ı;eı;:mlştır. __,/ 

Bir çocu1-c ha~lan~ 
Eebe!cte. Yoğurtçu ı;o};cg~ 

5 numn.rada. oturan 6 ~ ~ 
Burhınettin. dün anncsı :'" 
vokke mutfakta iclnde ~ 
ı:;u bultman ~a.ma~ır tenelt ~e' 
i~ine düşmüş. h8.i1anara.!: ~4 
dunun muhtelif yerleri yaı-
tır. ,1 

Yaralı çocuk ŞiFli çocu1' 
tar.ıesine kaldmlmıct.ır. __,/ 

.. inema ve Tiyatro~sr 
lj'ıı ı ili Şehir Tiyat~ 
j f 11

1 

: ıı·ı repeba$• Dram .,.,;' l 11111 Akp.m 20.S0 r 
Emilia Galottİ 

••• 
htfldAl Caddr~ Rı ıned1 """""" 

Der 

r\l\şam ?n.ııo da: 

Kiralık Oc1alat ~ 
clln ct~e çocuk ~~ 

lı;lo bilet verlllr 

ÇEN'BERIJTAŞ Şl!JN 5ı\)l(f 
SALONV 

Hor Ak§alll Içktr'.z caz 
Sahibinin Se&I OkuyucuJAr:P 

Ba:-an Mukacl~ Kon._.,.ı 
'&J'?'ICIL v~ aykla 



, 

ICO A YUIUFJ 
AMERiKADA 

Yazan: ıskender F. Serte Ilı 
1a l 
iyon.ı~ r>ehlivan, cihan 
• kıdınıa dan kazandığı pa 

. ö.leınıerı r}a sef ahet ve eğ. 
e 'le k nde yıyor. l{endini 
~ Yen~dına. vermiş. Böyle 
~le hır ·ntesı muhakkaktır. 
ki ~tllil eey olsaydı, şüphe 
k Ve :e: Yusuf için mu
a~ hQ ~ adderdi. 

e ~tısu/~e. bir şey yoktu" 
laıııaıı ~ın bu tcqlike hiç 
~· İ\oca d olamazdı. 
fa.desi k Yusu.ı:. ahl&kı maz 

-_, ~ı l'\e,. ~\"veth bir adamdı. 
t~ l'i k )orkun sefahet i· 
Y- Zate~Ptırınasına imkan 

'Vaıkerd Yanındaki tereli. 
fi ~u böyı en Çok çekindiği L 

rı ~ ?na ın e Yerlere gitmek· 
~ ~Un enediyordu • 

blokarı~Jttiği bir iki mU-
~ı \'e bar rd y b: ·arda b. va ı. u. fJl"' rd]!' can ır kahve içer ve 

odf' &o Onun1 sıkılıp otele 
r; 'rf08Urı 10~0 çok kaldığı 

k i§çiler· ~ıydı. Ora. 
ıı~~U§urd 1 gelır, Yusuf on
"'1 t u. Ve bu konuş -

Uaur ÇOk zevk duyar 
1lll i . 
~ndir ki, Yusufu halk 
hil(ibni~1• Hakkında bir 
l \'erilip duruyor. 

;::ı bu Beter yenilecek • 

~~:k kuv-vetıi ve Umit-
{ Us • 
ci~Ye?ıilirse. ne yazık •. 

1llı g(i;; ~~lltpiyonluğu ma· 
~ olac:k~de on be§ gUn 

~ ltlada 
" ın 8'ağ 1r,anın kolay ko • 

c:.') ·tttııy,une ~ini 

·~ ~aaıu · ol ~Yireilerj aöyliyenler pek 
. }'!~arıdaki ~ bUyük bir kıs. 
i't 111 dtıru onuşmalan tek· 

b·da Utnı Yor. Ve Yusuf 
~t lıa8ta~klzlikler böylece 

. 0l'du 1 gibi ortalıga
~ . 
~ eı.on 
en, ~ bir aralık loca.da 

<i\ Usufa yavaşça sor. 
Yol'ı1 .... el.~ lJ ""il. a· eQ çok uzun değil 

.. ll~ıı o1~2 ne dersiniz? 
li'lanı a ne olacak san-

61-
rum. Fakat. hakihat olan bir 
nokta var. Yusuf pehlivan çok 
kuvvetlidir. Böyle olmakla be. 
raber, eğer Harry Türk oyun -
!arından bir kaçını olsun öğren· 
mlş olsaydı, bu kündeye dil§. 
mez.di. 

- Adanı sen de bu, oyun me
selesi değil. Kuvvet aıeselesidir. 
Fakat, ben, Yusuf pehlivanın 
Harry'i yenecek kadar kuvvetli 
olduğunu sanmıyorum. 

- O halde '"oyun,, a inanr.1a· 
!ısınız! O, Nevyorka geldiği gün 
denberi Amerikan oyuıılannı öğ 
renme.:e çalışıyor .. Menejer tut. 
tu. Ve öğrendi. Halbuki Harry 
bunu yapmadı. 

- Yapmağa lilzum görme
miştir. 

- Evet. Tıpkı senin gibi! 
- Ben de Türk oyunıannı 

bğrenıneğe lüzum görmüyorum. 
Çünkü, o oyunlar çok basit ve 
çocuk oyunlan kadar kolay şey· 
lerdir. Kuvvetli ve çevik bir 
pehlivan o oyunlara kendim kap 
tırmaz... Kaptırsa bile derhal 
ve o anda kendini kurtarır. 
l{uvvet her ovunun ve bütün 
maharetlerin fe;kindedir. Zaten 
güreş demek, kuvvet demektir. 
Bunu siz de pekili takdir eder. 
siniz. 

- Evet. Ben de bu itikatta
yım. Ywıuf pehlivan çok kuv
vetlidir. 

- Bence Harry ondan daha 
kuvvetli idi. 

- Harry, hakemin kanaati. 
ne göre hem kuvvetçe mağlup 
oldu; hem de Türk oyununa 
kurban gitti. 

Cak kendine o kadar güveni
yordu ki, bu vadide fazla söz 
söylemeyi bile lüzumsuz görü· 
yor ve: 

- İkimizin marifeti de o ge. 
ce belli olacak, diyordu. 

Cak. Yusufun mağl\tp ettiği 
Harry'e dört kere yenildiği hal
de ne cesaretle Yusuf gibi bir 
pehlivanla güreşmek istiyordu ? 

Para için mi? 
Şöhret için mi? 
Mister Valker bunu bir türlü 

mılıyamıyordu. 

f Dmırımt tınr ) 

lt 'ftı. da b' 
1
kta fazla uzun 1 

· ır Çok tehlikeleri lffl , 
• ın._bu " • 

~· ;~~ın~ gözünU Yusu - _ _ t 

~· ~ ,a ç0k ayı~rnıyor ve Mis 
bnn~llıdsaınırni görü§en 
~-kuın:erı a o da halknı ver 
~ ~ a \'ererek: 
~~mı u daını kolayca ye

~' <itfa nıuyonım. Fakat. 
ı :c:ıu n:enen iki cihan 
~·orı~İld.i a rry bu adama 
·~·e ~. C3.ba ?! lşte buna 

~)! 
~~ \T~YOrdu. 
ı~tı: er biraz sonra lo-

lıa~tu~ sonra gUreşece. 
k~ilıda~ ~~ına gidip se 

• ılll • ~n 1 1nhbalaru:.ı so -
· ? () ne düşünüyorsun 
. ? Sorartıa, ne cevap 
ı. \> 

al't Usur 
h ~~ted ' ıneydanda.ki pas 
o"la•- erek ··ı..~ ~. • t( ...,_ . ..' g<'~gıru hop 

bi e itli guıuyordu: 
· b~~licıf:Vip verect..ksin? 
~~r. Ye~ı nsan hazan ye-
~"'''llda ı._ lir. Her şev er 

" 1~rı._ velli ı · ~ ·~ h~-t 0 ur. Şımdiden 
l!O~ıe~ ur. Hasmıma 
S•kt1 ?'sın! dedi. Valker, 

Atit•- ~ 
u.!l' l• • * 
l~vaık 
ıt~Ya 1llda. er, pehlivan Ca. 
\it !}a 

ilet otururo ... ı 
lk·' ~a • ar. 

\' u,ı kece soruyor: 
bıi~ !leh~:~ gUreşece-
lı 1ll? ·<uua tanışmak 

. ~taktan . . 
tarıu kacı3r bırıbiriınizi gör-
, ~eriın. tanışınak kafi. 
~ır ~ tekı· 
·~ • ~ln...ı ıf etnıek vazi. 1 ·"'lenı k. 

~(! "t-ar e~ arzu etmiyor 
~ g~e eın. 

~r~~l? o8oııra güreşecek 
tr.<llı, tıllt taman nasıl ol· 
~ ~•ti -:-Ok~~ .geleceğiz.. Ve 
fi..~ ltıuh :-ı tamyacnğız. 
i~ıtı avefedcn sonra, 
'1!! '<>~u · ınl\çı na~nl kay • 

v\I t •lrı . 
~~rı ee1: alınıyor, Mis -
1 ~-~ dön lcerc ye
~ Old .._,,.,.r bir peh. 
~ hrıi~d~la bir TUrk 

•ıtiıı ., .. 
... ~- ı, bUtUn A

""-1 de lqJ}'O-

Bardnğrndaki şarabı son yu -
dumuna kadar içti ve: 

- Evet, dedi, bir cinayet iş· 
!edim. Hem de istemiyerek .... 
Nasıl mı oldu? Durun size anla. 
tayım. 

Yeniden §arap söyledi ve bir 
hamlede bardağı boşalttıktan 
sonra hildi.yesine basl:ıdı: 

- O , amanlar adeta kUçUk 
bir şatoya benziycn eski bir 
villada oturmakta idim. Evım 
şehirden kilometrelerce uz.ak, 
hatta ana yola da bir kilometre 
kadar mesafede idi. Yıığmurıu 
bir akşam, karanlık henüz çök
memişti. Evimin büyilk tahta 
ltapısma kuvvetli darbeler iııdı. 
rildiğinı durdum. 
Kapıyı açtım •. Bir erkek ile 

genç bir kadın yağmura karşı 

bir sığmak arıyorlardı. içeriye 
girmelerini rica ettim. 

Erkek uzun boylu iri yapılı 
idi. Kalın ve erkek sesiyle: 

- Nasıl, dedi yoksa lx>..ni ta. 
nımadın mı? 

Işığı yüzüne yaklastırdım ve 
o zaman karşımdakinin çok es
ki bir lire arkadaşım olduğunu 
gördüm. 

Mektep sıralarını beraber 
geçmiştik. Itiraf edeyim ki biri
birimizi biç sevmezdik. Aramız
da dama rekabet vardı. O da 
bunu unutmamıştı. Eski geçim· 
sfaliklerimizi hatırlattı.. Çok 
kavgacı bir tabiata malik l)!du
ğu için onu hil'birimiz fazla sev 
mezdi~ ... Fakat buna rağmen, 
senelerden sonra buluşmamız 
her fkimlre.. az da olsa. neşe 
\·ermişti. 

Böyle gece vakti evime gel. 
melerinin sebebini şöyle izah 
etti: "Kanınla küçük bir oto
mobil seyahati yaoıvoruz ... Fa· 
kat aksi olacak lastiğimiz pat. 
ladı. Akşam bastırmağa başla· 
dığı kin tamire imkan bulama· 
dık. Bir köylü çocuğu sizin evi 
tarif etti ve ismini söyledi ... 
Ben de hiç tereddUt etmeden 
bu geceyi ~eGirmek Uzere sana 
geldim ... Yarın sabah erkenden 
otm>ohılllmi ta.mir ile yolumuza 

Pasif korunma denemeleri 
muvaffakiyetle yapıldı 

B ........ U 7f' "fJ7 ~ ... ~--- ~-1::.ipler Üzerlerine aldıl<.ları 
vazifeleri iıakkig~e başardılar 

uzun zamanclanberl bUyük bir .cııa lcrl vas
0

ıtaslyle brısta.b.aı:ıeıere k&Jdlrıl 
Ue tuı.zırıanınnkta olan pasif kon.'D· 
ma tecrübeslne dUn snbah saat 10 <l3 
fehrln muhtelit Bemtlerlne kontla ca· 
navar dUdükierlnln caımaslyte haf· 
ı.o.nmıştır. 

VUAyet hava tehlikesine kar71 ko· 
runma komlııyonunun tıazırıaı:ı ... ~ı t1Jl1· 
matnanıe bUkUmler!.ne göre c!f'•hal 
faaliyete geçilmiştir. Korunmıt 4ınde:ı 

vuıte atan ekipler vazl!elerl ~IJın· 
nıı. koşmuşlardır. · 

Tramvaylarda. otomoblllerrte ve a· 
rabalardakl yolcular en yaJuı:ı 'J•(t.rıa· 

ğa utıca etmişlerdir. Sefere nazıı hlr 
vaziyette olan trenler, vapurır.r da 
derlıal bulunduktan istasyonıurı t.ır· 

kcderek tehir dışına c;ıkmışlardtr. 
Şehir dahilinde tşllyen vttpur ve 

trenler de en yakın !ske-ıe vey<1 ıstaa· 

yona gelerek yolcularını o yerin 8ığı· 

oağma bırakmışlardır. 

Resmi daireler, altımı tşareU ven· 
Ur verilmez, derhal faaııyet!P.rınl 

alarmın sonuna kad:ır tatil edrrek 
mUCMesenln bususı sığınaklarına iJtl· 
ca etmişlerdir. 

l'OLISlN l<"AALİYE'.11 

Pasif korunma tecrUbest başlar 

ba§lamaz muhtelif pollı kolları şıonrln 
tçındekl vaz.lıeıerlne dağıımışlarwr. 

Yolda gbrdUklert balkı sığınağa l'lııvet 
etmişler ve en yakm korunma yerine 
götürmUşlerdlr. 

TAYYARELERİN UÇUŞU 

TecrUbc ba~lar ba§lamnz şehir tize· 
rlnde tayyareler uçarak muhtelit 
semtlere temam olaralc bombalar tır 

rakmağa başlamıılardır. Bu bomlıalar 
yakıcı gaz bombaları, tahrip bomba· 
Jarı gibi bombalardı. 

TAKSIM MEYDANINDA 

Uçan bir tayyarenin Taltslm mey· 
clanma bomba. Taksllll gazinosu önll· 
ne de zehirli gaz bombası nttığı !ar
zedilml;')Ur. Gaz temizleme ekipleri 
derhal faaliyete geçerek metruz bom· 
bıüarın yaptığı tahribatla meşgul ol· 
ımağa tıaşıaııuola.TI2rr. Yaralandıklan 

farzedllenler. derb&f aıhhl imdat ekip· 

devnm edeC'cğiz. Fnkat bu gece 
bilhassa bu fıtmada dışarıda 
kalmamıza maddeten imkan 
yok ... 

Bu tesadüften çok memnun 
oldu~ıımu kendilerine söyl,,dim 
ve istiraha!lerini temin için a. 
z.'lmi gayret gösterdim. 

Arknda.Eiınun sert. haşin, kav 
gncı tabiatlan yanında karısı 
o kadar sakin, o kadar sessiz ka 
hyordu ki, havret ettim .. Çok 
gt.zel sarışın bir kadındı bu .. 
Elleri incecik. derisi şeffaftı. 
Muntazam dudaklarını melfın
kolik bir tcbcssilm süslüyordu. 
Yemeği yedikten sonra. eski 

arkadP.Ş1m ve karısı derhal yat· 
mnğa çıktılar. Bir kaç dakika 
geC'nıemişti ki merdiven.terden 
hafü adımlarla birisinin indi. 
ğini g")rdilm. Bu a1·kad:ış1mın 
karısı idi. Kibrit !stemek için 
a~"rnv:ı geliyordu. 

Ben onun istediği her şeyi 
ver:ne~e hazır bulunurken o 
bana öyle içten, öyle çekici na
za.rlarlo. baktı ki, gavri ihtivari 
kalbimin şiddetle attığım his· 
settim. U7hııtt1Enn kibritleri a. 
hrken yanını-;ı ~okuldu, munis 
tatlı bir sesle: 

- Uyudu bile, dedi. Öyle ol. 
duğu gibi clbf se!eriyle yatağın 
iizcril"..e uzandı. Onun t.ablnLnı 
biliyorum. Bir kere sızdı mı ar
tık sabaha kadar uyanmaz.. 
Kadının uvumağa hiç de ni. 

yetli olmadı';ını görUnce, biraz 
oturmasını tc':lif ettim. Mem
nuniyetle kabul etti. 
Ocağın kızıl n!evleri karşısı · 

na geçtik, bUyük saatin tilttak • 
hırını dinlivcrek bir mildd~t o
turduk, sÖI\fn. konuşmaf;a ve 
yavaş yava.ş biribirimize açılma· 
ğa başladık ve nihayet az son. 
ra içli dışlı olduk ... 
Anlattı: lki senedenberi evli 

idi ve kocası her an onu ortadan 
kaldırmağa çalışmıştı. Belki lftf 
olsun diye söyli.ivor dedim, fa. 
kat o gayetle knt'i bir lisanla: 
Hayır, dedi saka de1il. her ne· 
dı-ııse beni öldürmek isth·or .. 

Ve bunun sebebini de izah 
etti. Bu gUı.el kadın vernset ka. 

nuşlardır. Enkaz altında katanıarın 

kurtarma ameliyesine geçllwttıtır. 

Gaz atıldığı farzedJlcn belediye :ıuJ· 
nosu önünde mruıkell ekipler temızıe· 
me ve kurtarma t'ıı.allyetlnl muntazam 
bir şekilde idare etmişlerdir. 
Kırmızı torbaların atııaıgı yerde 

yangın, sarı torbaların atıldıgı yen.le 
gaz, &yalı torbalann dU~tUğü yerde 
tahr!l>at \"ilki oldug"u farzcd.llerek ıılA 

kalı ekipler faaliyete geçlrllmt~tlr. 

Takelm meydanmda yangm çıknııı. 
Sıra.servllerdekl nahiye mUdürlUğtl 

blna81 tutuşmuııtur. 

GaıataBarayda ılae önünden tnııı· 

vay tell kopmuş. Bular ınU<JUrlültl ö· 
nUnde elektrik kablo8u taıınp ed!!· 
mlştır. l'akslm moydanındakt ı .. tnci 
mıntaka jandarma komutanııı:ı tıina· 

ııının sığınağmıta yaralı ve g!LZd&n 

metruz :z:ehlrlenmeler olmu§tur. 

HAıwın.: !UE\'l>ANINDA 

Harbiye meydanmda da Ta.o eıne

masmd& yangın oıkmıı. Nuri P"'" a· 
partıınanı tahrip edllmlt ve çökflDtO 
vukua gclmloUr. Meydanda ıru bu
lutlan ne§redllmlf ve derhal •laNer 
faaliyete geçerek bulutların lnUpruıı 
15nlemişlcrdir. 

T« >l'BANEDE 

Merke& komutanlığı blnasmrta van· 
gın çıkmış, denlzyo1lan önünne n"ıtım 
!arın tahrip edildiği hesap edilerek 
derhal faaliyete geçUmiştlr. 

BEŞİK TAŞTA 

Beşiktaııta Köyiçi fırınında YtlDfm, 
meydmıda kanalizasyon tahribi, tra111· 

vay deposunda çökllntU, Akaretler 
caddesinde Halk partiai önllnde'ld •· 
Jekt.rik kablosu tahrip edfldJgt re.ı1lm 

ve heylleitrat mUzeııl önllnde lperit 
hücumu teııblt edUml§tlr. 

F.MJSONONDE 

Bu s:ıtuı.da'ld N eclb Kolonya mağa· 
za.smaa yangın, Yeni Postabanl'nln 
adilye kısmmda çök'uııtü, Em!n!inÜ 
kaymnkamlılında su borum ~tla...n::ı, 
Galata ve Unkapanı köprUlertrıe nıP!· 

uunlarım çok güzel . b!liyordu. 
Kocasının sırf miras ıçın ken
disini öldüreceğini söylilyordu. 

Arkadaşımın ne kadar haşin 
olduğunu bilirdim. Fakat artık 
gözüme bir cellat gibi gözUkü · 
yordu. 
Arkadaşımın güzel karısı söz 

!erine şöyle nihayet verdi: 
Ne yapalun ?.. Müthiş a_ 

mıs. mukadderat... Yuvarlanıp 
gidiyorum. Onun bir gün mu
hakkak beni ortadan kaldıraca· 
ğmı hise~divorum. f::inıdi de bir 
seyahate çıktık. Her gün yolu. 
muz uçurumların kenarından 
gececek. .. Bunlardan biri kena -
rında iken omuzuına hafifçe 
dokunması meseleyi halledemez 
mi? Artı~. hayattan hiç bir f;CY 
beklemiyorum. Dilnya bana ce· 
hennem gibi geliyor. 

Ertesi sabah arkadaşımla bir. 
lıkte otomobilin bulunduğu ye· 
re kadar gittik. Kansı otoma· 
bilin tamirine :ntizaren evde 
kalmıştı. Otomobilin bozukluğu 
zannettiğimiz kadar basit bir 
lıistik patlaması deifüdi. lç lfı.s. 
tlği muhakkak değiştirmek ve 
bunu temin için de birisini kı· 
sabaya göndermek icap ediyor -
du. Arkadaşım ancak kırk sekiz 
saat sonra hareket cdebilirdı-

Eve dönerken kestirme olsun 
diye esns yolu bıraktık. lrmak 
kenarındaki patikaları takip e. 
diyorduk. Arkad&f$ım birdenbi · 
re sulann alçak bir yerinde te: 
şekkUl eden adacık üzerindekı 
su zanbaklarmn işaret ederek: 

- Oh, dedi ... kanm buniarı 
ne kadar sever .. 

Doğrus:ı cellat ruhlu bir ada. 
mın böyle sahte bir hassasiyet 
göstermesi sinirime dok;n
muştu. Kimbilir belki de müs
takbel cinayetten sonra bir şahit 
lehine şahadet edecek bir ~ahit 
hazırlamak istiyordu. 

Sözünü bitirir bitirmez der· 
hal yoldan ırmak kenarına in· 
dl ve paçalnrını sıvayarak su • 
ya girdi. O zaman kalbim şld -
eet1e çarpmağa başladı. Jrma· 
ğm bu kısmı müthiş bataklıktı. 
Atılan Admım ~rl ~kilmestne 

ru2 oombaıar taabet etugı 8"· 9 

ve yerli mauar pazan karşısında ka· 
naıtzasyon tallrtbl vukua geımıvtır. 
SlKKtr .. Cl UA1' VIC Mt;\'UAl'lill\U:\ 

Slrıt~ ga.r ve lsta,syon binası .. ta 
yangm oımut. garda ve Jepo<1B t'.Ul· 

rip. çoktınW gHrlllmUo, Ahırkapı ta· 
taayonunun b!r kllo.llletre i.Je, ~lnclı•ki 
::temıryolu oozulmuş, lokomotıflere 11U 

veren dokuzuncu ı11etme bUrosu !ah· 
rtp e<IUmif ve lfletme mU:1Ur1yeU e· 
kipleri tarafından tamir edllmlştlr 
Sirkeci meydanında da !perlt ıcazı dö· 
kUlmUt ve ulplert ınarifet :ti' temlz
lenmlftir. lekAn mUdUrlUğtl bitıaın.•m 
karşısuıdakl telefon hatıan tall:ıp 

edHmlo, ~bllkapıda 82 numaralJ '!Vın 
önllndekl bavagazı boruım bozutmuı. 

ekipler tarafından tamir edll:ulfUr. 

FATiH KAZASINDA 

Saraçhane bıı.omcı& Hatll lbrahJm 
eczatıa.neaı oe yanmıı, Akif LAttf fab
r1ka.ııında eökUntU, Şehzade camli 0-
DOn.'.leld tramvay teııert kopmu,, •O· 
kOmet konağı karoııında tel!fo!l 
kablosu bozulmuştlll'. 

AKMA1'AYDıl 

Aksaray poetahanesinde yaorın. 

Kemaıpap cadde.inde ıu borulan 
tahrip <tdilmlf. Yedlkule &rkaaındıt ro 
metrellk bir aabada tren yolu bozul· 
mu§tur. 

HEY AZIT MEYDANINDA 

Emlnefendl lokantumda yangm ln· 
kılAp kütüphane ve mUze.,inde çökün· 
tU, Veznecllerdekt tramvay yolunda 
tahrlp vukua gelmlftir. 

VSK.VDAB CUU.:Ttl\"DE 

lakele bafmda çocuk bakım evinde 
yangın, OıkUdar takele meydanında 

lperft gazı dökUlmU, ekipler tara1ın· 
dan temlzlenmlııtır. Toptaşı tUtUn de· 
poau önünde bulunan hayvanlar ya· 
ralanmıotır. Ooğancılar tramvay yolu 
tahrip edilml§Ur. 

BAYDARPAŞDA 

utaayon gannda yangın ve gar c1· 
varuıda çöktlntO olmuı, gar dahlllnde 
lperit gazı ve bat bozulma tehllkelert 

görtııereK ekıplar tn.ı .... _~~ tamlT •· 
dilmiştir. 

0Kl''1 iDARE KO!lllJ1ANl:llilN 
TETl\lKl..EHJ 

Deneme esnaaında örn ldar(! komu· 
tanı muııterem Korgcııernı Ali ltıza 

A.rtunk&J bizzat te!t111ıerı.Je ouıuuıutıf· 
tur. 

Ortı ld&re kumandanı, evvPll lll· 
minönunae tıır yangın eöı:ıdUrme tlıc

rUbeslnl gözden ge\,1rm1ı. ekfp!Me 
b&Zl dlreKtlfler vermletır. 

Korgeneral, mUteaklt:ıen, SlrkE'd t.
tasyonuı.oa yapııan tecrübeleri teftlt 
etmiştir. Kumandan. burarıa evvPlA 
sar b:ı:ıuı öDUnde yapıla.o ya:ll'Ul 
aöndürme ve guoaı:ı temizleme t~ı1>· 
helerini tetkik etmlt. mUteaklben 1 
uncu lfletmeye alt sığınağı ıöı.,f'D 

geçlrmıotJr. Kumandaı:ı burada. ıuın· 

dislnl bUrmeUe selAmlıyan vatandar 
lara oltap ederek: 

.. _ öu geJfp geçici aıkıntllara ıUJr 
mak tyidır. Uerde icabında rabat •· 
ıdersinlz.. demi§ ve bazı tava1ye1erde 
buıu.nınuştur. 

Kutnllndan sığmaktan c;ıktıktaa 

sonra tekrar Sirkeci garına doğru I· 
ıerlemiş ve yolda toplu olarak çallf&D 
ekiplere, bir yere toplanarak değll, 

her eklblD azamı U~r kl§lllk gruplar 
halinde ayrı1Ip ça!ı§malarını ve t'llly
lece di~n.an tayyarelerine topluluk 
göstennomelPrlnl tavsiye etmiştir 

Korgeneral Ali Hıza Artunkal bil· 
rada tecrübe hakkındakJ intlbalarmı 

rica c~en blr muharrlrlmlze §U beya· 

nattn bulunmuştur: 

KO)IUTANIN lBI1SASLARI 

•·- &n de slziıı gördllklcrlnlzl r-ör
dllm. Halkın bu işi JAyıklylc benlıme· 

dlğt muhakl~alttır. H ı.kımızm h~\Ukl 
tchUke vukuunda ise bugtln göstı .dl· 
ğl itinadan daha yüksek bir itina ve 
olgunlult ı:;östcrcccğ! şUpheslzdlr. E· 
ıııısen TUrk mtlletının meziyet ve haı· 
lcUerl blr defıı daha )."\lrt mUdıı.faa· 

farında her zaman gö tercllğl olgun· 
luk şeklinde tezıı.'lUr t>tmtştlr ve "de 
cektlr.11 

ALAfilllN NE'l1UES1 

Saat tam 11,40 ta dUdUkler al!\nnın 
bfttlğ!nl haber vermlştlr. Halk ııoka· 

ğa dağılmıştır. Şehir de normal haya· 
ta avdet etmiştir. 

TAl'l'AHELEH 26 BOMBA ATTJ 

imkan yoktu. Arkadaşım ölüı!:le 
gidiyordu. Bağıracaktım, fakat 
o anda aklımdan müthiş bir 
proje geçti. Etrafıma baktım, Ala.rm esnasında oehtr Uzerlnde u· 
kimseler yoktu. Güzel masum, çan tayyarelcrln muhtelif mevdaııl&ra 
bir mahllıku ortadan kaldırma. 26 bomba attığı !arzedllmlşllr. 
ğa ka .. r

1
.a. r verm.. İ§ olan _bu ad __ a- 1 ALAR!U Dtll>ÜKl,ERl?lı'E 

mın o ume surllklenmesıne goz unııYAN 
yumn bilirdim. Hem bu şekilde LAU 

bir hakkı yerine . getirmış ola· j AlG.rnı dUdUğU öttüğll zaman Kara· 
caktrm. Bıraktım ılk adımları. gümrükteki ve Topknpı hattına ifll• 
nı atsın.. yürüdü, ilerledi, ... n yen iki otobUs yolcularını cıı,anya c;ı
tehlikeli noktaya geldi. !ki a- ı karmamışlardır. Yolcu ve f0f6rlel' 
dım daha atsa, artık kurtula- hnkkmda tııklbata batıaııml§tır. c;:a· 
mr:vacaktı. Bağırrr 3 ı, tehlikeyi pada bir mensucat fabnkaaı da alarm 
haber vermeli miydim? Evvela tamamlanmadan evvel işçilerini dlf&• 
arkadaşımın, sonra da glizel nya çık ırdıgı -görUlmUş, mUeııe1M 
kadının hayali gözlerimde can. hakkındıı r.abıt tutuımuııtur. 
landı. Ellerimle gözlerimi ka· 
padım ve hu-aktım yürüsün .. 

Feryatlarını duyun('.a gözleri
mi açtun. Beline kadar çamııra 
gömillmüştU. Kurtulmak için 
çırpmd1k~a batıyordu. 

Nihayet başınm da sulara 
gömUldüğilnü, bir aletin bir 
müddet ümitsizce boşlukta dai • 
reler cizdiğini gördlim. Sonra, 
hepsi bitti. 

GEOE VAPIJ,AN TECRUBEL&a 

Alılrm tecrübesi gUndUz olduğu gt· 
bl ışıkları maskeleme lallmatnamelll 
hfikUmlerl ı:evreslndc gece de yapd· 
mıştır. Gece tecrübesine ışıklarnı ta· 
mamfyle söndUrUlmcs! ile ba~lanmq· 
tır. Saat tıım 20 de alarm işareU ve· 
rllml-;Ur. Bunun Uzerlne bUtQn Iflk
lar söndl:rUlmü5tUr. Vaıııtai nakliye 
yolcularını lndlmıııı en yakm ıığuıak· 
l~ra bırakmıştır. Tecrübe bir aaat 
to.n tıızlı. ııUrmU tUı Muhtt'.'lif ekipler 

Eve döndüğüm z.ıman hadi· 
seyi kadına haber vermek mec· 
}- ıriyetindc kaldım. Anlattım.. CaallyeU-!rine rle,·nm etm~lerdir. 
Karısı haberi hiç bir heyecan 1 Alı\rm mUteaklp naldı vasıtaıan 
teessUr göstermeden dinledi. t. ~ine yolcularını nl.nr:ık ~doceklerı fı· 
tiraf edeyim ki kadının bu ka· taByonlara götUrmUşlerdir. 

dar lakayt kalışına hayret et· 
tim. 

BUGl'~ l 'APIL.\CAH TOPIA.NTJ 

PasU ıtonınmn ı n~r vnzıte alıı'l 4ll 

hakem hı..gUn '11".} ·tte bir topıantı 
yapnrak tecrılnc •.snı·ında ken1ı ıııa· 

bala:ıncla yarrlnn ı l"r tınkkınd ı m · 
porlarmı okuyacaklardır. 

U!llUıa"n .eklplerln rf"l'rlne g~rlllen 
noksanlar hakltınd ı il'. hat verflPce'k 

Aynı ak§a.m hareket eden tre 
oo binerek kadını ailesinin ya • 
nma götürdüm. Ve işte o zaman 
çok müthiş olan hakikati öğ
rendim. Kadın çılgındı. Sakin 
bir deliliği vardı. Son bir sene· 
denberi koca.sının muhakkak 
kendisini öldüreceği fikrine sap ve . bunların dilz"ltı!ınl' J hlldtrll"<"«>k· 

lanmıştı. 
Kansını fevkalade seven ar. 

kadaşım, elinden geleni yapı Kayıp /\ •"'.nıyo1' 
yor, karısının §İfa bulmasma Se'ldz sene evvel B t ıeııklde lırtıuı· 
çalışıyordu. HattA. bu ~yahati yon memuru S:ıtm•n ya.ı mda rvıtıtıık 
de sırf karısının asabını teskin olarak bulunduktan .!il r.~a ncf'l'd" ol· 
için icat etmişti. 1 du'1ıJ bllınemlycn 16 ya~·arm ıa Mch 

Ben bir hakkı yerine getirme- m"t kızı Neflı>e Filiz! r:örenlertn ga· 
ğe c:alışırken bir cinayet i§le. zetemlz milrcttıphane's!ndo kl\"defl 
miştim. 1 Musta!a Filize b1ld rrtıelcri tnsanlyet 
'N~ Jlt111affer Ac:ım- umma rica olunur. 
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M~LSSESESt M tlDtiRIYETINüd; 

1 Şubat 941 tarihinde faaliyete geçecek olan yeni rvtağazalarımızdan: 

• • Mağazasına: Aydın - De 
nizli - Muğla - Isparta· 

Mağazasına: 
Konya - Niğde azı 1 

Burdur 
Vilayetleri tüccarlarm:nsıra numarası 

e; 
almah ii:: m·e c-:m.rf:den müracaatları ilan olunur. 

Mağazasına: Kayseri · 

Sıvas - Kırşehir - Yozgat 

- i ı.. ... .,,ıı ,. lı,n• Ulirdıınc.ı 'l lrnrct 
:'\lahkeııtt.-"lnılen: 

lstanbul Levazım Amirliğınden ~erilen har ci ;: s!<eri kıtaatı ilan·a;.-I 41/3-l 

Afağıda yazılı mevadm kapalı zartla el<siltmcıerl hizalarında .vazıh gtın, saat ve mahallerdeki askerı '!alt: 
alma kom!Byonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalariyle tekUfler.nl ihale santlnctcn bir saat evvt'l aı• 
oıcıuıu l~oml8yona vermelerı. Şartnameleri kumi.syonlaıında görUlUr. 

Pire limanına bağlı Yıman S\l.:ıca· 

ğını taşıyan Sııntoı ınl gı'mi3lnlıı Jıı 

tanbul limanında iken 17/1 941 :saat 
13.::0 da çıkan şiddetli !ırtmn yti1Un 
den Alba Jul!a isminde Romsnll\ re· 
misine teması neticesinde hnJs•lan 
kopmuş, ön direği kırılmış ve muhtc 
lif yerleri hasara uğramıştır Deniz 
Ticaret Kanununun 1065 incı mnd1esl 
mucibince denlz raporu verllmesl lı;ln 

mahkemeye müracaat edildiğinden 

h!l.dlse olan all\.kıılı vel<nzadan zararlı 
herkesm şahitlerin dinlencct>ğl l.? 941 
11aat 10 da mcıhkcmede lıazır b11lun 

Olnııl Mlktan Tutarı \l'f'nıin tı thalo ı."tirı, ııaat \C mnhftlll 
Llm Um 

8.ığır eti 
Koyun eU 
Bı..&tr eU 

75.000 Kilo 
43.328 • 

15.750 1152 

Buğday kırması 

Sığır cU 
Odun 

400.000 " 

500 Ton 
75.000 Kilo 
520.000 " 

2166{ 
U2.000 

20.000 
18.i50 
10.920 . ~ . 

1625 
83!'.iO 

1500 
1406 
sı~ 

Beher çiftine tahmin edilen Clatı 'iSO kul'uş olan 160,000 : 180.000 1,-1!• 

kUDdura kapalı zarfia. eksiltmeye konmuştur. lhalesl 12/2/9!ll Çarşa!ı:t:ı. 
gQnU ııaat 11 de Ankarad:ı M. J..f. V. Satın alma koml.syonunda yapılacak .ır. 
Teminatı 55,870 liradır. Evsaf ve şartnamesl 50 liraya komisyondan alı:>ır 
Taliplerin belli saatten bl.r saat evveline kadar kanuni vcsikalarlle tekU! 
mektuplarım komisyona vermeleri (1825 - 563) 

·~ 'IF-
Bclıcr kilosu 24 kul'U§tan 260 ton kuru !uulyc çuvallarlle birlikte pa· 

aarlıkla satın alınacaktır. Tahmin tutan 60,000 lira ilk teminatı 4500 liradır. 
!halesi 7/2/941 Cuma gtlnU Sj.8.t 10 da Adanada a.skeı1 satm alma komtsyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi Ankara lstanbul Lv. Amirlikleri satın alma 
komisyonlarında g6rU1Ur. (1849) (634) 

Bahkeslrde SUtlUcedc yol lnş:ıatı kapalı zarfla eksiltm~ye konmuştur. 
ihalesi J3/2/941 Perşembe ı;UnU sant 16 dıı. BalıkHlrde askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 22,307 llra, ilk teminatı 1674 tırJ 
dır. Ke f ve §artnamesl Ankara ve İstanbul Lv. Amlrllklerl ve komlsyouda 
glSrUlUr. Taliplerin kanuni vesiKalnrilo tckut mektuplarını ihale sant1n.ırr 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (1827 - 565) 

~ ,,. . 
Miltea.bhit nam \'e bcs:ı.bma 77 ton plrlnç açık ekslltme ile ıılınacnkt.ır. 

Muhammen bedeli 27.720 liradır. nk teminatı 2079 liradır. Jhalcsi 12/2/941 
Çarşamba günU saat 16 da yapılacaktır. Şartnamesi her g1ln lstanbul, An 
k&r3 Lv. Amlrllklerl s\l.tın almn komisyonunda ve Kayseri askeri satın el· 
ma kom:sye>nundıı göıilleôfür. lsteklllerin belli gUn ve ıı:ıatto kanun! vesı> 1 k 

ve teminatlarile Kayseri askeri ıı:ı.tm alma komisyonuna mUraeaaUan. 
(1821 - 559) 

••• 
Aşa~da yazılı erzakların pazarlıkla ekııiltmeleri 1 /2/941 gilnU saat l 5 

11! Samsunda &."lltcı1 satın alma koml.syonunaa yapılacaktır. Taliplerin bf!llj 

•akitte kom:syona g-elmelerl. Şartnamesi komisyonda g"6rUlilr. ( 1809-45il 

cıx t. l\Uktar, Tutan Temin ati 

Kilo Lira Lira Kr. 

Un. 250,000 45,000 3375 

Bulgur. 110,000 6,400 4 o 
Plrırç 12.000 3,600 270 

!.1akarna. 10 ooo 2,800 210 

Sade ya~. 15.000 23,250 1743 711 

Zeytin yağ. 12,000 7,800 585 

Kuru Uzum. 15,000 4,650 348 75 

~ . . 
35.400 ldlo sadeyağı kapah zarfla alınacaktır. :Muhammen bedeli 53,100 

J.ira, ilk teminatı 3932 l ra 50 kuruştur •• lhalesi 17/2/9U pazartesi gUnil 
sa.at 16 dıı Kayseri askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Teklif 
mektuplan ihale saatındcn bir saat evvel komisyona V('rilml§ bulunacak. 
tır. 1steklllerln belli gün ve saatte kanuni vesaik ve temlnatlarlyle birlikte 
komisyona mUracaatıan. Şartnamesi her gUn Ankara, lstanbul, Diy.ı.rba• 
kır, Lv. tunlrllkleri satın alma komisyonlarında ve Kayseri askert satm 
alma komisyonunda gorlllebllir. (1533 - 594) 

• • 4 

760 ton odun alınacaktır. Kapalı zarfla ekslltmeııl 20/2/941 11alı çünO 
sa.at H,30 da Urfada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 
24,700 Ura, ilk teminatı 1852 lira 50 kuruştur. Taliplerin kanuni veslkala. 
riyle tekli! mektuplannı ihale saatinden blr saat evvel komisyona verme. 
ıerı. Şartnameııl komisyonda görUlUr. (1835 - 5961 

••• 
Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmelerl hizalarında yazılı r;lln 

ve saatlerde Men:lfonda askeri aatın alma komlsyonlarmda yapılacaktır. 
Tallplcrln belli vakitte komisyona gelmeleri. Şartnamesi komisyonda görl\11lr. 

ClNSl Mlktan Tutan •.remlnatı İhale glin, aaatl 

:Kilo Lira Lira 

Sade yağı lO.ooo 15.000 1125 24/2/941 15 

J.rpa. 400,000 25.000 1875 25 .. .. 15 
OS:Si - 6661 

• :(. "' M ton saman. 400 ton kuru ot, 10 ton sade yağı pazarlıkla satın alına· 
caktır. İhalesi S/2/941 Pazartesi gUnll saat 9 da Pınarhlsarda askeri '.lalın 
alma komisyonunda yapılacaktır. lsteklilerln belli vakitte komisyona PP

1 

meler!. (1861 - 670) 

Gösterllecı:-k ~erlere teslim şartile 350 ton sığır eU kapalı zartla ek..tj)l 
meye k "!muştur. Talı:nln bedelı 122,500 lira, ilk teminatı 7375 liradır. Iha· 
lesi lG/2/941 gllnU sant 11 de LUleburgıızda askcrt aatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni \•eslkalarile teklif mektııplarmı ihale 68aUn 
den bir saat evvel komisyo!la vermeleri. cıs:'i9 - 668) 

Y oz.gad Memleket hastahanesi Baştabip.' 
ğinden: 

ı - Ameliyathanede çalışmış \'C ye!.iştlrllmlş bir haatahakıcı ile haı· 
Uıbane IAborntuvarmda çalışacak bir l~borantin alınacaktır. Her ikisin~ de 
bu servislerde çalışmış olma"llı şarttır. ücretleri ellişer llradır. 

2 - Hastahanemizde 40 lira Ueretıi aşçı ba$ılığı nçıktır. Mutbahta ay· 
nca bir ikinci aşçı vo bl.r de bulaşık~ı vardır. Taliplerin bonservis ve hUsnU· 
hal kfiğıUarıyle basta.hanemize lsUda ile mUracaatlan UAn olunur. (620) 

Kirallk kat ve odalar 
Ankara Laddesmin en mutet>er yennde fevkalade nazaretli. 

havadar ve avdınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
1>dalar d~ vardır. 

\ '"<l''; '•lr!•h., ·.,;rP'11Ü"Cll31 

15/21941 11 Çorum 
~ 

' " .. 15 lzmlt. 
5 .. .. 16 Edime sanayi lrış. 

lıısı 

12 .• .. ]0 Erzurum. 
10 ., .. 14) 
10 .. 

" 15) naz.lan tep. 
(1785 - 39l'il maları ilan olunur. (347771 

~-----1941 iKRAMiYELERi -

T. iş Bankası 
941küçük 
Tasarruf Hesabhı rı 

iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 Liralık - 2000. ı .ıra 

3 " 1000 .. - 3000. 
2 .. 760 .. - 1500.-
4 .. 500 .. - 2000.-
8 .. 250 .. - 2000.-

35 .. 100 .. - 3500.-
80 

" 
50 .. - 4000.-

300 .. 20 .. - 6000 

Keşldeler: 4 şubat, 2 Mayıs. 1 ğus 

tos, 3 lklnclteşrin tarthlerind ynpılır .. ................................................. ... 
-------------·'3:11--·-Tur.kiye .;umaıariyetı 

ZiRAAT BANKASI 
~ uruluş tarihı: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Lıı" 

Şube \'e Ajans adedı: 265. 
Zirai ve tıcari her nevı banka nıuamell'lerı • 

Para blrlktlrcntere 28.800 Ura ikramiye ,-eriyor. 

.ıraat Bn.nlcasındn kumbaralı ve Lhb:lrs12 tasan-ut hesaplıortne1a en az 
ı:ıo Urıı.ııı bUtunanlııra senede 4 dete çrkflecek kur'a Ue qağıdald 

plAna göre ikramiye rıagıtııacalt tır. 

100 adcd 50 liralık 15,000 lira 
120 .. •O t,800 " 
l60 • 20 .. 1.%00 • 

ı aded ı .ooo Unılık •.ooo ııra 1 
t • tlOO • %,000 • 
' • 2~ • 1,000 • 
ıo • ıoo .. •.ooo • 

DIKKAT: He.saplanndald paralar bir sene içinde 60 liradan aşağı 
J~mtyenlere lkramlye c;:ıktığl takdirde % 20 faz;la.slyle verilect-kUr. 
Kur'alar aene,,de • de!a: ı EylQI ı Blrtnclkfuıun, J Mart ve 1 Ha.ziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

11111 ............................... . 

YALNiZ 7 ODN ZARftNDA 

ŞAYA 
Bayan D. BRAMALLE, 

1..arfında tecrübe ettiği bu 
zellık tarzı tedavµıln cazlb 
d n hayrette knl<lı 

inanılmayacak 

şey diyorsunuz 1 

BiZZAT TECRÜBE 

EDiNiZ 

Ancak bir hafta znrfıncl:ı, binlerce 1 
lmdmlar, bUtbn buruı;ıukluklardan kur 
tuldular ve bir çok sene gcnçl<'ştllar 
Alimler, yaş ilerledikçe bunışukluklt
nn meydana geldiğini keşfctmi1'lerdlr. 
ÇUnkU. ihtiyarladıkça cilt birçolt kı=." 
metli unsurlarını kaybeder. Bu unsur 
ları iade cdınlz; cilt yeniden ta~e1e. 

§ir \"C canlanır. 

lşte. Viyana Oniversltesl proıfcs8rU 
doktor STEJ::;K.AL'ln şayanı bayr"t 
keşfi de budur. Genç haynnlann 
hUccyrelerlnden ist!hsal ve •'BlOCEL,. 

il umıur flmdl, pembe renkteıd tııl 
lon kreminin terklbind13 mo,·cut 

~-ti 
Her akşam yatmazdan e~ il 

kremi kullanınız. Siz uyurken ~ 
zl besle~ip gençleşUrecck ve bU 

luklarınızı giderecektir. 1t.ncV 
haftn zarfında scnrler~ genç Mı1 
cek.slniz. GUndUzlcrl için ya:; 

yaz renktekı Tokalon kremini ıııı 
nız. Slya'ı benleri er!Ur ve aç.ıl< r> 
melerl sıklaştırır. Birkaç gün dl 
da en sert ve en el!mer bir cil 

tabir edilen cildi ihya eden bu kıymPt• muşatıp beyazlatır. / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--;:iti' ..... ~ ....................................... __ .,. 

Maa~if Vekilliğinin 
l-1 ise bir ine i, i kine i sın' 

Fransızca kitapları çıkmışlff 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 

Levazım Satına ı ma Komısyonu 

ı~~~~~~~ 
1 

1 Denız 
ti 

1 - Tahmin edilen lıcdeli (10.500) lira olan (·C0.000) metre Jo,Jlle-
beı!nln 4 Şubat 941 ~alı gilnU snat 14 de Pazarlıkla eltslltmesl yapııııc ~ 

2 - KaU tçmınatı (15i5) Uru olup şartnamesi her gün koıtılS) 
parasız olarak alınabilir. 

).l ~· 3 - lsteklllerln bellf gün ve santUı 2·WO .ı.ayılı kanunda ynzı 31 
lerlle birlikte Kasımpaşada bulunan k1.1mlsyona mUrncantıarı. (6l 

1#- :t- :(. 
J'. Bcılf'Ji tıı.: T. 

ııt ı 
60000 Metre Amerikan Bezi 14400 - 1080.- 1/2 9U Cumartesi sB S 
40000 Metre Amerikan Bezi 0600. - 720.- 1/2/Dll ,. J) 

3!lll00 Metre Salaşpur 4500.- <:37.:>0 1/2ı!JH ,. .. JZ Jt 
l - Ambar ihtlyncı olarak mevcut numune ve evsafımız unbi1

111 

karda yazılı beır.lerln hiralarınc.la yazılı cıın ve saatlerde r•a~ımp:ı ııdll 
Levazım Satınalma Komisyonunda pnzal'lığı yapılcaktır. 

2 - Şartnamesi her gün iş santleri dahilinde mezh-Qr 

parasız alınabilir. cÇe 
3 - tsteklllcrin 2400 sayılı kanunun çcrçııvesi dahilinde adı g ı11 

misy~ mil~a_ca_a_u_ar_ı_ntuı olunur. ______ ~ 

Yorgancılar Cemiyetinden : ~ 
25/1/941 Cumartesi gUnU saat onblrden onildye kadar yapıı:ıı> 1 rıes umumiye lçllmaında el~scriyet hasıl olmadığmöan 3/2/941 PaZB ,cı; 

aat H ten 16 ya kadar intihabatın lcra'Sı kararlaştınldığmdıın ccıll' ıııJ 
tezısuplarınm yevmi mezkOrda Kapalıçarşıda Mektep sokağındll ~1ıı 
miz merkezine mUracaatlerl illl.n olunı:r. (S'' 

1 

ıf~ 
ZAYi Kayıp çocuk ara11

1e 
22.1.941 Çarşamba günU 6; 1r 

skUdar Askerlik §Ubeslnden aıdı &aat 021 de evden çıktP , 
ğnn askerlik ihraç tezkeremi zayi et· dönmlyen 8 ya§larındıı. şatı~:r. 
Um. Yenisini alacağımdan eskisinin bir erkek c;:ocuğu kayboJntUŞ ııı# 
hlJkmU yoktur. ve gören aşağıdaki adrese ~ 

Küı.:UkpHzurtb Hllea Gıyaııettln nnmına haber vermelerini rtt:B ıı' 
nınhııllcsl :'\lehmetııa~a C'anıll ıo· '.l'aht.ııkaledc zumrdıır 
lcak 6 numHrada 3l7 doll-nmlu 
llf>niş oğlu Salih Clengl7~ 

(34i78) 

Sahibi: ASIM US 
fösıldığı yer: V AKIT Matbaast 

Umum neşriyatı tdare eden· 
l?effk A 1tmd 8~(1fl 

babası ttma ~aklr. 

Çocü Bektııı 

Ahmet AkkoY01~ı> ,: 
ı KBlm, Talim.ban• palal ,.-C 
1:1.11rd1LD maada bergilD oı'1 

teı:ı eonra. Telefatı 4 -.. ---~· 

H 
a 

····· 
. .. 


