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Bu kuponu kesib 
saklayınız 
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!rılgaristan'ın hava 
'-l "A err imanlara ve-
ril111i11 .d. ·ı 

'll mı ır, verı me-
ıni, .d. ? mı rr. Bu nokta 
Q111ClftlntalıdrT. 

İ ngiliz 
tayyare teri 

Rodosta ve 
T rablusta hava 
mey~anlarını 
bombaladılar 

SALI 11 ŞUBAT 1911 

ÇôRÇILiN 
NUTKU 

Balkan milletleri 
birleşmezlerse 

teker, teker 
parçalanacaklardıT 

İngiliz başvekili Çörçil evvelki gC'Co 
Londra radyosunda ('Ok mühim bir 
r.utuk söyliyerek Afrika harekatı 
Ye harbin bundan sonraki muhte. 
mel inkişafları etrafmcla izahat 
verdiğini Anadolu Ajan.cıından ala
rak vermiştik. Bugün de nutkun 
devammı ve:riyonız. Çör çil Balkan 
hadiseleri hakkında deıruştir ki: 

Şbndi size geniş harp sahnesi • 
nin daha ciddi, daha karanlık ve 
daha tehlikeli taraflarmı mevı:u • 
i:>ahs edeeeğim. 

Kanlı rejimi stkışmış ve çamura 
batmış olan o felaket adamı bu kış 
aylarnıda acaba neler ha.zırladı? 
Nami şeytani bir hareket tasarlı • 
yor? Yeniden hangi kUçUk memlt:. 
ket istila edilecek veya devrile -
cek? Onunla dünya hlkimlyetl a. 
rasrnda yegine knle olan ada.ntl7.a 
bizim ocağnnıza kal'Şı ne tarzda 

(Devamı 6 ıncıda) 

Harici siyaseti a li.karlar 
eden kararlar verildi 
Radyo gazetesinden: Bu!gar 

hükumeti bugün fC\•kalftde ola. 
rak toplanarak üç saat süren 
bir içtima akdetmiştir. 

Bu içtimada dahili ve harici 
siyaseti alakadar eden kararlar 
ittihaz olunmuştur. Başvekil 
Boğdan Filof da bu münase
betle bir nutuk söylemiştir. 

İngiliz Başvekilinin Bul~aris. 
tanda Alman askerleri bulun
duğunu haber verdiği ve Bul. 
garistan hududunda Alman 
kuvvetlerinin toplanmıs olduğu 
bir zamanda hükumetin içtima 
ederek acil kararlar vermesini 
mühim bir hadise telakki ede -
riz. 

Hiç bir sebep yokken iç ve 
dıs politikanın ana hatlarım 
tesbite lüzum olmadığına g-öre, 
bu herhalde zaruri bir ihtiya.c.ın 
mahsulildür. 

Bir mUddcttenbcri şehrimlzc!I' trulu. 
r.an Adliye \'el~Ui FetM Okyar. atır. 

öğleden 5onra adliye daircs;ne 8'"!e:-t"k 
al,şam geç \•akte kadar bur'l.::ı.> n.er 
gul olmuştur. 

Vekil bir mllddet mllddeiumı.mı HIJ. 

• ...... 111111111111111111111 ............... . . 

Başvekil 
Saydam 

darl meseleler ct.ra.fında izah•• a&: 

ıan sonra yanmda müddelull'uıı.t 
kalemi mahsus mUdUı1l ile ga .. _,t 
olduğu hnlde mahltemelerl ı 

ba§l&ml§tır. (Devamı 4 U 

Almanlar 
ltalyaya aaker 
nakliyatı için 

Dün Hava Kun1mu 
m erkezinde 

T rablusta ingiliz j tetkiklerde bulundu 

kuvvatlerı ilarJiyor ve:tı'l::d!~:~ik-Sa;J:!; 

F ransadaki Mo 
Cenis tunehni 
kullanıyormuş 

E .1 d 1 bugün Türk Hava Kıurumu ge_ 
1 l I e e 1 nel merkezine giderek bir :m- Lmıdra, 10 ( A . .A..) -

çuk saat kadar tetkiklerde bu- takil Fransız ajansı bildiri 
iki mevki zaptedildi lunmuş ve Kurumun daha faz. B. Lavali yine hariçte 
Kahire, 10 (A.A.) _ lngiliz la inkisaf ettirilmek icap eden I kan kabine değişikliği um 

umumi karargfilımm tebliği: mesaisi hakkında Kurum baş. 

1 

y~t itiOO:iyle .memnuniyet 
Libyada, El _ Ageilaya kadar kanı Erzurum mebusu ŞükrU cı ~~la~ı edılmekle be 

uzanan bölge dahilindeki tc- Koçaka emir ve direktifler kat 1 m_u~ea ~erdetmek h 
m!?.leme hareketi memnunivet vermiştir 1 sunda ıhtıyatkar davra.mt 

J • • ta ve hadise!crin inkı .. 'lfJ 
;:~J~.i bir şekilde devam etmek. 111111111111111 1111111111111111 '"""1"11•rı • mütemmim malumata intısar 

Eritrede, İmalden ilerliyrn kı 
talanmız Marsatak:lai ile Karo. 
rayı zaptetmişlerdir. Bu arada, 
Keren etrafındaki dü~man mev
zilerini tazyike devam ediyo. 
ruz. (Devamı 4 üncüde) 

Günlerin peşinden : 

Musolini akıbetin i 
düşUnmeğe 
başladı mı? 

Faşist rejiminin i·kinci derece 
liderlerinden biri olan Kont 
Cianonun birdenbire Duçeye 
muhalif olduğundan, ötedenberi 
harbe aleyhtar bulunduğundan, 
şayet Musolini başvekillikten 
çekilirse bu zatın kral Emanuel 
yanında bu mevkiini muhafaza 
edeceğinden bahsedilmeğe ba§. 
landı. 

Musolininin damadı olan Kont 
Ciano Almanya ile çelik paktı 
imzalayan hariciye nazırıdır. 
Harp onun zamanında ilan o· 
lunmu..cıtur. Şimdi)e kadar da 
hiç bir işte muhalef etı duyul. 
mamıştır. Onun için bu zatın 
harbe muhalif olduğuna. Muso. 
liniden ayrı bir siyasete taraf· 
tar bulunduğuna akıl ermez. 
Olsa olsa Musolini i!Jlerin artık 
düzelmesine imkan bulunmadı. 
ğım anlamış olabilir. Kendisi 
is başından çekilmekle beraber 
damadı vasıtasiyle ltalyada 
şahsi mevkiini konıya.cak bir 
vaziyet hazırlamağa çaışabilir. 
Mağlup olan bir ordu ric'at 

hattını temin için bir imdat 
kuvveti bırakır; acaba Musolini 
de iktidar mevkiini terke-derken 
kendisine karşı şah~n minnet. 
tar olan yakın bir adamını ef
klırıumumiyeyc siyasi muhalifi 
gibi gösterme1• fikrind<.' midir? 

Hasan Kumçayı 

Cenova 
Nasll bombardıman 

edıldı ? 
Londra, 9 (A. A.l - Bahriye 

nezareti pazar akşamı aşağıdaki 

tebliği n~ıırctml~tir: 
Cenova körfezindeki ttaıvan üs

lerine ka1111 yaptığımız harPkat 
hakkında şimdi mufassal mnlfımat 
gPlmiştir. 

Bu malümat göstC'ıiyor ki. deniı 
\'e hava bombardımanı, bidayette 
zanncdildiğ'nden daha muvnffakı -
yetli olmuştur. Amiral ~omervllle. 
in kumandası altındaki kuvYetlc • 
rimiz Renovn, (sUvarl MaconiPor), 
Malaya (süvari PalliscT). zırhhla. 
ri.}lf' Ark Soyan (sllvııti Holl:ınd) 

(Devamı ~ ·ünciide) 

dilmektedir. 
Bu hususta bir nokta bil 

nazarı dıkkati celbetmekUdir 
Eğer lı 1dknten Alman ı 

lerinin redd; mevzuu~ahis 
Almanlar niçin mukabil 
kete geçmiyorlar? 

Times g-dZete~inin 
hududundaki muh2biri bir 
haftadanberi Almanlarm 1 
yaya asker nakliyatı için 
Cenis tünelinden ve Vintlmil 
geçen demiryollarını kulları 
ta olduldanm ve bu ha 
münakale!erinin sekteye 
mamasını arzu ettiklerini 
dirmektedir. 

Bu endişe ile general Ve 
dın hiçbir Afrika limapmın 
manlara teslim edilmivece 
dair beyanatı nazan dikkate 
lmacak olursa Vişidcki te 
dülü A1mnnların neden d 
kabul ettikleri az çok anla 

BiRi f.\ Ci MECLiS ~A~1IL VE 
fı ELERLE UGRAŞTI ? 

Birinci Bü~ ;k MIUrt l\lec lslnln çalı tıtı bina 
umunıı ıaue llıPyetl .merkedıllr) 
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~ ı fiadiıJGazetsslJ 
VJşl b1lm1lmetıaıa 

vaıı1et l 
aydıaıaamadı 

On gün süren bir buhrandan 
nrr. nihayet V.işi hükümetinde 
r de~iklik olmuştur. Flanden 

• baıiclye nazırl·ğmdan çekilmiş ve 
ne amiral Darlan gelmiştir. 

Amiral Darlan hariciye nazırlığı 
e gibi bahriye nazırlığını da muha· 

faza etmektedir. Aynı zamanda 
Ba. vekil muavinldir •• 

Vfti de Maresnl Petenden sonra 
n rlyade salAhlyet sahibi olan 

kını e ıı.miral Darlandır. Fakat bu 
eni vnziyet V.işinin buhran vazl· 
U hakkındaki görüşleri daha 

mü!lklilleştirm.L5tir. On gUndenberi 
vam eden buhran Lavalin kabi

eye alınmam mescleslle doğuyor
u. Amiral Darlan da bunu hal için 
arisle Vişi arasında mekik doku-

ta idi. 
Laval kendlsi:ne dahiliye naz:rr.. 

- verilmesfnf ist.!yordu. Halbuki 
)narep.l Peten kendisine devlet 
~rlığı teklif e~ ve Laval de 

ltuksuz bir nezaret kabul etme
tlr. 

Eski harlcfye ruwn Flandenln 
eşal Petene ya:ı:mış olduğu blr 

ektup Fransız slya.setlnln vazı -
tlnJ anlatmaktadır: 
Bu mektubunda Flanden diyor 

Bana barfcfye na.zırlrfmı vermft
• Bu vazifeyi yapmağa çatıe-

• Maksadun Almanya ile i§bir
yapmaktı. Fakat mütareke 

rmdan aynlmağı da şerefsiz. 
telAkki etilin. Şimdi de istifa 

yonun. 
GörülUyol' ki VJşi hfik6metJ ya 

r lmanya De işbirllği yapmış veya. 
ut mütareke şartlarmdan ayni· 

vaziyettedir. Fransanm bu 
lke ne kadar mukavemet ede

ği malum değildir. Fra.nsızlan 
viye için İngiliz deniz kuvvet

ri Cenovnyı bombardıman etmiş-

Almanlarrn aakerlerhü Cenova
vapurlııra bindirerek şimali 

rikadakl Frans·z müstemlckele
Jşgale gidecekleri gayialarma 

rşı bu iyi bir cevapta. 
İng!ltere Akdeni% memleketleri· 

e ce~t y.crme]ç istemektedir. 
deniz hakimiyeti negeral Va -

· üzerinde milC551r olmaktadır. 
Cenova hakkında 

l talyanlar suuıyor 
Cenovanm bombardımanı hak
da ltalyadan hiç bir malümat 

e emi tir. 
j İtalyanlar ancak Binga.zfn1n ııu-

tundan bahsediyorlar. Bingazi
sukutu 1talynn milletini teh· 
etmiştir. A:nsaldo radyoda mil· 

bir hitabede bulunarak halla 
kine çalısmrştır. 

Alman ve Macar radyolan da 
gazinin sukutu hakkmda mUtn.
beynn etmJyor, yaln~ Roma 
l osunwı sözlerini tekrarlıyor -

veya oslr etmeğe karar vermiştir. 
Al'adaki mesafenin uzun ve orta
da bir çok mahzurlar bulunma81Ila 
rağmen nlhayet bir ay zarfmda ka
tı neticenin alınması kuvvetle muh 
i.ttaıcldir. Çünkil ı:ıiinali Afrlkada 
mWılın bir ltnlyan kuvveü kalmış 
değildir. Gerçi Trablusgarpta ba • 
m tahkimat vardır ama bunlar Tu· 
nwı hududundan geelcek olan bil' 
tehlikeye karşıdır. İngiliz t.aarru • 
zuna. tesir edecek vaziyette değil
dir. Burada.ki İtalyanlar milşkUI 
bir devirdedJrler. Bunlar ya ümit
sizce dövüşmeleri ve yahut mem
leketi terketmeler:I beklenir. 

İngiliz motörlU kuvvetleri Trab 
lusgarp istikametinde ilerlerken, 
Kaptan Trablusgarp istika.metinde 
ilerlemekte olan hllr Fransız ve 
Belçika kuvvetleri de Trablusgar
•ı cenuptan tehdit etmektedirler. 
1ngUiz kuvvetıerile, Fransız ve 
Belçika kuvvetleri aym uzaklıkta 
bulunuyorlar. lki motörlü ordunun 
ayak uydurarak İtalyanlar tl%erln· 
de aynı zamanda netice almaları 
çok muhtemeldir. 

Blngazlde esir alınan iki yüksek 
rütbeli genmıılden maada daha 
beş general esir almmıştır. Bun
larla beraber e&lr alman İtalyan 
generalleri yekunu ylrnıi}i bulu -
yor. Bingazide ne kadar esir alm -
dığı henüz tesblt olunıımamış ise 
de iğtinam olunan malzemenin çok 
milblm olduğu tahmin olunuyor. 

Eritredeki barekAta gelince; Al!, 
mara Uzl'J"ine yapılan hareket iki 
istikamettendJr. Keren ve Aroza. 
önlerinde cereyan eden harplerin 
l!ede!I Aımıaradrr. Bu İngU!z kuv· 
vetlerlnden Are7.a önündekUerln 
daha kuvvetli olduğu tahmin edil
mektcdJr. 

Bu kuvvetlerin Erltredekl ttal
:!13.D kuvvetlerinin muvasala hatla
mır kcsmcğe mecbur olncağı tah
min olunmaktadır. 

Bulgar hükiimeti 
toplandı 

Bulgar blikümeti bugün fevka· 
l&de olarak toplanarak Uç saat sil· 
ren bir içtima aktetmlştlr. Bu iç
timada dahili ve harici siyaaetl a
JAkadar eden kararlar ltWıa:ıo: olun
muştu?'. Başvekil Boğdan Filof da 
bu münaaebetle bir nutuk söyle -
miştir. 

İngiliz Başvekilinin Bulgnrist.an
da Alman askerleri bulunduğunu 
haber verdiği ve Bulgaristan hu -
dudunda Alınan kuv.etlerinin top
lanm:ş olduğu bir zamanda hüku
metin içtima ederek acil kararlar 
•ermesini mühim bir hadise teJü
Jci ederiz • 

Hiç bir sebep yokken iç ve d11 
politikanm ona hatlarını teebltc 
lilzum. olmadığına göre bu her hal· 
de umırl bir ihtiyacm mah.sullldilr. 

Bulgarlar komşuları: olan Bal -
kan memleketlerinin kendilerine 
karşı hiç bir kötü emelleri yok -
ttır. Hatt! en temiz ve samimi ıır
zuJan da Bulgarlan aralarmda gör 
mektir. Eğer Bulgaristan diğer 
Balkan devletleri Ue birleşh~e 
memleketleri lstilA. olunamrvacağt 
gibi Avrupa vaziyetinde de bir de
ği§ilrHk busnle gelecektir. 

................. Biı'inci Meclis ................ . 
nasıl ve nelerle uğraştı? 
Türkiyenin kuru 
men'ı ,, tek lifı nin 

devri: "Müskiratın 
geç:rd ·ği safhalar 

TtlrkJye BUytlk Millet M<ıcüın Dk lere dUçar olan memlekeUmJz ııalkı· 
devresi cumhuriyet ta.rfh1 lçl:ı eı: mU. nı bu mUthl!J belAdan kurtarma.K ıçıo 
kemmel bir kaynak olacaktır. Husu.. A.tideld mevadm kanun §ekli.od~ ı:.abu. 
aiyle Meclisin gizli cetaelertne ~t olan .ilDU teklif eylerim." 
zabıt cerideleri, nizami mUdd'lt dol. Kanun t.ekllfl fUydu: 
duktan sonra lwnlıp ne.,redileceğl 1 - lılemaUki O.ırnanlyede b.,r ce\1 
içln, bu devir llzcrlnde çalıomak ~eti. mU.Skfratm tmal, ithal, turu!ı': ve Uıtl· 
yenler için mlllılm bir vesika h:ızlne. mali aureU katJ~de memnudur 
&i kegfedllml§ olacaktır. 15 yıl ceç. 2 - MU.Sldrat ımaı. ltbaJ ve rı,nıht 
ml§ olmaama rağmen lııfeclla ':ıur.a '1E:· edenler nezdinde yakaJaııac&!< oıaı:ı 

nUz karar vermlya !Uzum g!>•u.eml§ mUaldratın beher kıyyeaıl tçln eo!I' ılra 
olmakla beraber, açık celse oıCzaKe· oezayt na.kdl alınır ve mevcut 14.ıllskl. 

relerin\D her a&::haaı, mllll m~r.adele rat mUsadere olunur. 
devrimizin )'llkaek ruhunu, •rınlmu 3 - loret etUği görWenıer ya 
ıızmlnl t.ecelll ettirmlye, zaferin ııe hadd - 1 ,er'l lle tedlb olunur v.1;,ıahut 
oartlar altında kazıtnıldığını f'öıter. eW liradan 2::;0 liraya kadar c·zayl 
mlyo yanyacak sayısız delll•l'rll' do. nakdiye mabkQm edJUr. (HaJ~ • ı 

ludur. Huaualyle bunlan göz.\<:u ge. fCr't, yanı dayak teklif eden !>u :nad. 
çlrmck, bir mllleUn hakkı olıt.ıg-.: za• do okununca bravo ııedalan d"JUI"u.) 
feri kazanması için hiç bir Y"ıtat.llu· • 4 - Bu kanunun tasdik ve .,e§rl 
ğun engel olamıyacağı ııa'duzıJald Ue beraber mevcut içkiler 'lltlıladcre 
kanaati kuvveUendirlr. ve imha edJUr. 

Bunun için gazetemizde mu11,lt yer tekllf ect. tık 9e4. o zaman Kaatam·la:ı ~e-
buldukça Bitlncl Mlllet lılecl~l!ıl m~. Trabızoa Mebma AH Şllkrt buau olan Abdülkadir Kema::d::ı:ı t!.u-
gul eden meselelerden birln1. ~tra. yuldu; fakat itiraz yolund~ c;t!A'll: 
fmı alan tUrlU hAdlaelerden ayırarak mealııl laU~u. Kanun tek•ı!!Din .. LAyllıa EncUmenlne!" hava.e4'.Di ıa. 
ve ayıklıyaral< okuyuculann11&al ar. mucip sebepleri olarak diyordu kl: tedl. O zaman encümenlerin lr.,eKkUlü 
U!lmek, kendiler ine fayda verınPır o- heııüa belli bile değildi. Relelil•. mı.ka. 
lacağmı dU1Und1lk. Yakın tar'J>ln itin· "'Din • 1 mUblnlmlzce ta"lrtm .. mmm ''a.mıederim ki, enc!JrcE'c e .. te· 
de unutuımuı kalan bu aa]o1':ılardan dllml§ olan l§retln halkımız •c-.uında pkkUl etmiıUr. Eııcllmenıer .. ç-~n<!P. 
blrlnl bugün qağıd& bulacakttnı~ taammum - l llUmallnden teveııııt e- relim, efendim" auretindekt dar!f:?!ıl 

MECLiSE iLK VERILEJır den fen111Jklar, fellketler, tadat "Clile- heyete. muvafık görUldU. AdL,rc. lla· 
KANUN TEKUFLl'.iRt mtyccek derecede çok mUlı.i.ık ve Uye, Sıhhiye encUmenlerlne bııvaıe 

TUrkiye BUyUk .Millet Ml'Cl!st 23 nıuharrlbdlr. Ballk bulunduklvı din, edildi. 
nlısan 1336/1020 de açildı. mcııetmed"ğl hcldo mllJetlnl .,u bcJL Sağdan bir mebua - Umurı rer'tye 

tkl gün sonra, :?15 n!sanda Dk kanuıı yc-1 uzmadan bir kanun-u 11..Ah!.t!l!la de le§ekkW etml§Ur. onuıılıı dıı alL 
teklifini veren Afyonkarahlsl\n Me. kurtarını§ olan cemah!ri mU-:telıtdet kası var, dedi. 
busu Mehmet ŞUkrtl Beydi; Met'llshı Amerika hUkOmetı, cldden tak1lre ve Soltlan bir mebus - LAyt!ıa eııcU. 
kararlıırına uymıye.ntıınn vat.sn hal. nUmunel lmtlsal olmıya llyı'.br Ce. menine gitmek lcabetmez, D"IH'l•ra. 
nı sayılmasını lst.fyordu. haleti A.mikası hasebiyle içki ht15ü1JW1- &mdıı bulundu. LAyiha encll.ı.ıl'TUta3 

Meclis, ikinci kanun tekll!in! yine da had ve hudut bllm!yeıı, bmaen. gltıncslnl lstemlyeıı "kısa )'fl!·ıan YU· 
Mdımet ŞUkrU Beyden aldı: 211 "li!dD. ııleyh her dem hanUmansU.z fe!!Jcet· rüycllm'' diyor gibi ldJ. Sabri H tl'{ıı&· 
da okunan bu teklifte Konya Me~ıı;,.,u 1 1 tamonu) tekllfl ebommlyeUl h.,ıanl.ır 
(şimdi BurQ valisi) Rl'flk Bej-le Kıl'· Ne demeli? ar8J!mda idi: hakkmda mUJ~PoeJlyct 
şehir Mebusu Rıza, Alyonkornt-lsar kararı verilmesini flerlyıı sıı~ıı.:•ordu. 
Mebusu Halil Hilmt Beyler'.n de im· Refik H~lld (dolma kalem) de- Hei.s ma1'..amı sordu: 

• d memeli (milrekkepll kalem) de- - MUstaceliyet kararını l<at:;l bu-
zıun var L ll d' 0 (d ı k · Mecll..sin açılııımm be§inct gUnO. ya. me ıyor. nca o ma) elı.me- buyuruyor mu.sun.uz. Kabul eı.•er:ler -

l 28 Lsa.n t 1 M clbte ei si kabadır, hantaldrr, Zahir, b:ıl·k Ell<'rinl kaldırsın. <Eller kaıl;ar) o 
n n op ant§t... e r. s. e~~-• tercih edı'yor. Gene bunun b .... ilk ed Cclı\l tUn Arif B tak llb ı.uu ıı.ld3 Adhyo, -aliye, Sıhhiye \"t' Şet"!. 

en e ey, 
1 1 için kUçilcUk ciıimlerine bakarlık, re encilmenlerlne hvate edJyoI"J.'tl. 

MUdıı!aaI Hukuk Ce.mtyeU Relal Nee.. yaprak dolması denmesine -O~ mu· Tn.IUMI ...,....,...,,..~ 
metUn tmzruılyle :Meclisin ~~)~ anz! • v,, a.uJ.aıHu:. 

kutlamak Ozcre çckllmi§ bir telgrafı Fakat va.prak dolma.ııı ulmda lLK M'OZAKERE 
kAtlp Haydıır Beye okuttuktan sonra: yanlış defril ml~r? İçi olan ve içi Tekil! lkl hafta içinde dört enC'O. 

- Bazı tekllner var, efe.ndJm.. ı boş ola.n bir şey dolar. Yaprak gi. meni dola§tı, 19 uncu gUn, 11 ır.ayl11· 
Diye heyeti umumlyeye, Tra.•:1on bi şeyler başka bir maddeye sarı- ta umuınl heyete geldi. 

Mebuau All ŞUkrU Beyin bir Ku11:ın lrr. Yani doğru:ıu yaprak sarması- Adliye encümeninin relaJ c .. ?A:•ttin 
tekf!flnl arzettl. ı~te 28 ol.sanda oku· dır. Netekim (gUllfıe) da dolmaz Arif, mazbata muharriri ReflJ< Şev. 
nan ~u tektlfUr ki H eylUl 13!t6/1920 baklava olur. Artık ~armaya diye~ kclti AbdWkadlr Kemali cncU."YıPn kl· 
tarihınde çıkan ve tA. 23 mart 1926 cek yok ya? Dolmadan iştahı ka· Ubl idi. Sinop Mebuau Hak'c Hami, 
ya kadar TUrklyede bet buçuk yıl 8U çan (yaprak dolmiı.sı) dememeli, A!yonlmraWsıı.r Mebusu Mchn.et Ş•lk. 
ren bir kuruluk tecTUbeai devrt kay. (yanrak Mrması) demell rü ile Halli Hilmi, İçel Mebııs•J Şevki 
detmlı olan 22 aayılı kanunun ııeırlne * Bir muharrirlmlz (baş direyen) lle Ali, Kırşehir Mebusu Ce'IJe:. ta. 
saik oluyordu. diye bir sıfat kullanm·~- EJdJvcn parta Mebusu Hacı Tahir bu encfJme-

TBABZON MEBUSU l ÇKt'NN ,-ar dJye çoraba nasıl ayakdiven nln lazalanydılar. 
YASAK EDlLMESlNt tsıiYOB demiyorsak, (baş direyen) demek- Sıhhiye encumenlnln ret.at aoııra. 
Giresunlu Topal Oeman ta N'mdan te de ayak direyemeyiz. ıan da Samaun Mebuau olar. ~ :ı.r.,.vıı 

sonradan boğdurulan bu Trat.lzlD Me. (Ba şdireyen) dememeli, (ayak Uebu.au Doktor Aaun, mazhsta mu· 
busu bu tekllflnde !çkinin y&MI( f'dll· direyen) demeli. (Devamı 4 üncüde) 

Roma. nıdy08U franmca neşrlya... ı da her ne sebeple ise Fran.sız SON ZİYAFET p ____________ ..,._.,.._._ ___ ._. __ _ 
emlekelerfnfn de tehlikede MPşhediyc M?'ayında bilyük bir . , 

ilıln etti ve emri verdJ: 
- Tacettin Pervane, Hilsamet

tln Kayseri, Kemalettin Kimyar 
idam edilecek .• 

duğunu ve İtalyan mllstemleke- ordugah kurulmuştu. Sultan AJl- S E L Ç U il L A B 8 A B A Y J N D A H 
Jçin Afrlkadaki FraMız mU. eddin Ustilste ziyafetler veriyo:-. 

lekelerinin de İngilizler tara _ saray erkanı zevk ve neşe içinde Ankara Ka I esı· n e 
an işgal oluna.cağını &ıylemif.- gece gUndUz eğleniyordu. 

• ltalyanlarm bu endişeyi Fran- Bir ~ok elçiler de BOfralarda yer 
ar namına mı yoksa varla ol - almışlardı. Fevkallde gU,;al r.enr 

tıJfatilc kendJ namlarına mı kızlar yan çıplak hizmet ediyor, 
erdikleri anlaştlamamaktad:r. eğlenceye başka bir renk veriyor-
İngilterenin Bükr~ı lardı. 

Seftri Ziyafet 90frasmda oturan her-
kett bu kızlarla Mde şakala.,mak 
değil, bazan çıplak kollanndan ya
kalayıp ıştklarm altında birer alev 
gıöl parhyan göğüslerine bile el 
atma sa15.hiyetine maliktirler. 

Havas ajansmm verdiği bir ha
re göre Bükreşteki İngiliz sefiri 
eral Antoneskoya resmi bir 

1 ta vererek hilkümetinln Roman
lle siyasi mllnasebtlerini kesti
bildlrmiştlr. Sefirin İngiliz te
md!ln 50 kişi ne birlikte ve 
tence yoluyla lstanbula hare· 
etmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Afrika el .:ıki harp 
nalkayı tnmamC'n ellerine 

irm ş olan İngiliz kuvvetleri 
Jusgnrp Heı Slrenaika budu -

da bulunan Aya Delbiadan gar. 
doğru geçerek ileri hareketle

devam Pdiyorlar. 220 kllomet 
cenubu garbide Elaveyli de iş. 
olunmuştur. lngiJlzlerin ileri 
ketleri mUthlş bir tıUr:ıtle de· 
ettiğine göre daha 200 kUo -

ı ~=t~1!~:X~u~~~l~ö!:b 
dlr. İngiliz motörlU kuvvet -

nin Bin.gnzlnin zaptından evvel 
YSn mukavemetine rağmen 3G 

zarfmda v'Jz altmış kllomet· 
k tE>tn-• oldııklan göz önUnde 
lu~e. ı:ıimdi hiç muknvemet 

d n iki gün zarfmdn iki yllz 
m tl'I" ileri mlş oldul:lan da 

in r'unı r. 
ne 1 Vavelin şlmnli Afrlkı:ı. 

kAtl planı artık anlaş lmıştır. 
rı: 1 b~ mıı.hzur ve gUçlilkle 

tamamen yenerek ltalynnları 
n T .Jhyadaıı tsmam ~n atmak 

AalAedam Keykubat çok neşeli 
idi. Biraz evvel Tamarm odasına 
uğramı!!, onu bir an Jçln kucaklı
yaralı: göğsüne bastırmıştı. Sonra: 

- Bu gece beni bokle •• demişti. 
Bir aralık Selçuk hükilmdannın 

onüne bir av eti getirildi. Allicddin 
elte.!1 bir kaç lokma yedi. Yanında 
bulunanlarla ı.akalll.l}ıyordu. Müthiş 
bir sancı duydu. 

Bu, Melike Adillyeji ka!"§ılama· 
ğa giderken çektiği cıban ağnsmn 
benzemiyordu. Barsnklarmı. mide
sini ateş gibi yakan bir ağrı Ue 
kıvran·yo?'du. 

Hemen ayağa kalktı: 
- Atnnı bıızırlasınlnr .. 
Emrini verdi. 
Bir dakika sonra Alfı.eddin Key. 

kubat dolu dizgin Kuh:ıdiye sara· 
yma gldiyordu. 

Attan iner lnmı>z doğru yatak o
dıısma gitti. Karata •ı çağırttı ve: 

- BE'nlm ~'m bitti art ık .. dedi. 
Aldeddin l\cykı hnt ölecl"ğini an

lamıııt•. Fakat lıir "l"Y sö.,,le-mi
yordu. 

- B:mı:ı Kemalettin Kamyarı 

çağırınız.. dC'di. 
Gulıimlar koı:uştular. Her ta· 

rafta Kemalettini arryoı !ardı. Fa· 
kat yoktu. Ane&k geuı yan.st bu-

Büyük Tarihi Harp, Sevda ve İntikam roman 

it- No. 13 Yazan: NIY AZI AHME'I - .4 
labildiler. Alleddhıi.n yanma gel
diği vakit Selçuk hllkUmdan ko
nuşamıyordu. Sadece ellerile i§a· 
retler yapryordu. 

Kemalettin, hUkUmdarmm !'!Öy· 
lediklerln1n anlamak için bütün 
iktlda.rmı sarfediyor, fakat bJr 
şey anl:yamıyordu. 

Alaeddin, derin nefesler alryor, 
rztırabmı sadece derin derin inli
yerek üade ediyordu. 

Kemalettin: 
- Art.ık kurtuluş yok.. Bir da

ha blr şey söyleyemlyecek. Bura
da kalınak da tehlikeli.. 

Ve coştu, evine gitti. 
634 yılı şevvalinln dördüncü gü

nu. Alaeddin bil' çok muazzam hA
diselero sahne olan ve hayatmm 
en debdebeli günlerini içinde ya
şadığı Kubadiyc sarayında ııon ne
fceini verdi. 

Matem, herkesi bir anda bUyü. 
!emişti sanki.. Korkuyor ve ağlı· 
yorlardı. Kimse bir şey dUşUnemi· 
yordu. 

Kemalettin: 
- Evvela c<'sedi Konyaya götü

rüp erdıtdınm yan:na gömelim .. 
dC'di .. 

K.\~l.J GVNU~R 
Giyor, ltln nr?.usuna mu\•n.ffnk 

olmuştu .. 
Şhndi onu işgal etmek için çare 

bulmak lazımdı. Vaktinde davran
mazsa Uvey kardeşi onu işgal e
decekti. 

Gil..a&ttln kendi tanttariarat.t 

topladı ve: 
- Evveli hana biat ediniz. Bu· 

günden sonra Selçuk sultanıyım •. 
Herkes ona biat etti: 
- HaydJ şimdi atlarınızı ha.

zrrlnym, KubadJye sarayına gidi· 
yoruz. 

Herkeste mU~ bir heyecan 
vardı. 

Saray erkanı, bu gelişi nasıl kar 
§ılıyacaktı? 

Giyasettin bunu düşilnmUştü: 
- Sarayda bize karşı gelenler. 

a.zmlmiz'n çok şiddetli otduğıınu 
an lamııhdrr 1 ar .. 

- İcap edcnıe.. 
- Karşı gelenleri öldilreceğiz. 

Bunlar, kim olurlarsa oLcıunlar ...• 
Kubadiye sarayında bulunanlar, 

Glva.settinin hücumuna karşı dur
mak istediler. Onlar, AI!eddinin 
arzusunu yerine getirmek istiyor. 
lardı ve fakat Giyuettln ttı.raftar
larmm kuvvetli olduklarmı görUn
ce ses çık&rmadtlar, onlara mec
buren biat ettiler. 

Glynsettin kab:na sığamıyordu. 
- Beıiim diyordu, her eey be

nimdir. Hiç kimse en ufak arzuma 
kal'Ş1 gelemiyecektir. 

Herkee korku içinde idi. Samy 
halkınm korkusu yerinde idi. Taht 
için bııbasmı feda etmekten çekln
miyen Giya.settın önilne geleni öl· 
dürtecek, ba.bıuımm bııtıralarmr, 

onun hürmetki.rlanm ortadan ka.l· 
dıraeaktr.. 

Alleddin Dk hedef olwa1rkrı 

Sonra ihtiyar Gök &bayı arat
tı: 

- Onu mutlaka hemen getiri-
niz.. 

Dedl 
Gök Baba ortahka yoktu. 
Giyaeettin: . 
- Mutlaka bulmalısınız, dedi. 

Ya öllisü, ya dirisi gelecek ..• Yol· 
larıı adamlar salm. 

Giyaset'nin en çok bmcı Melike 
Adiliyeye idi. EvvelA ondan inti
kam almak istiyordu. Ve bu inti
kam, hiç §Üphcsiz öliim ccza~n ile 
olacaktı. 

- Melikeyi bapsecliniz.. dedi. 
Sonra annesfnfn yanına koştu, ve
receği cezayı annesine tayin etti
recekti. 

Mahperi bu haberi almca ürktU. 
- Yayıma oğlum, dedi. Ölilm 

cezası vermek yerinde olma"'~ O· 
nun ne gUnahı, ne kabahati var? 

- Ne kabahati mi?. Bütün bun 
lan yapan o değil mi? Bizi saray
dan uzaklaşt78J'I, beni tahtan ayı. 
ran o deği imidir?. Ya llOnl.. een 
ki .. 

- Sus Giy~. sus.. Onları söy
lf'me artık.. Her şey geçti. Baba. 
nm matemini unutamadığımız gtin 
lerdP.yiz. Melikeyi lSldilnne .. Hiç 
olmazsa .. 

- Hayır, ona verilecek ceza i· 
damdır. Bir ~·ılanm kafasını ezmlı,ı 
olaC'.ağız .. 

MahrıC'n itiraz ediyordu. 
- Onu nefycttiı' .. dedi. Bundan 

hüyilk ceza mı olur. 
C'riyaseftln, 'kan UıUyordu. thtl 

rasla.nnı akan kanlardan baska bir 
ı.C'yin tt>skfn edemlyeceğfnf -.ıanı -
yordu. Fakat anneıd.n.l de kmnak 
olmazdı. 

f l)fta.,,., ""'" , 

ÇORÇiLlf 
.'JUl K 1J 

Amerikada derin ~1r 
tesir yapb r<t 

Vaşington, 10 (A.A.) - ~· 
Un nutku, açıklığı, mabviYC r ~· 
ğı ve kati azimkarlığı ile Afili! f10 
da derin bir tesir yapnııştı~er!' 
nutuk, lngiUz Başvkllfnfn ,., 
kadaki §Öhretini muhakkak 
te daha ziyade yUkseıun'ştir· teı" 

Çörçilin t.a.savvurunca ıngU ~ 
nin insanca Amerikadan Y8 bf' 
ihtiyacı olmıyacağı bakkıni~ 1' 
yanatı ödUnç verme ve ki~• 
kanun proj~sinin ayan ınec ııt• 
den geçmes ni kolaylaştıracı~ • 

İnglltercnin Amerikadakl _, • 
yeti şimdiye kadar oıınadığı 
dar müsaittir. # 

Ne,·york. ıo (A.A.) - çıs ~' 
nutkunu bahis mevzuu eden . 
york Tnyms gazetesJ diyor ıd~. 

Çörçllln hitabesi cevapsız 
mıyacnktır. t~. 

Ameriknhlar, Çörçile ve vs ,J' 
daşlanna itimat edecekler "e ol' 
vazüenin tamamhınmuı için :Cet 
ra lazım gelen vasıtaları ve 
lerdır. dJ1" 

Nevyork Herald Tribiln 

~= ~· 
lnıillz kudretinin denizde .• 11.-

rada ve havada muazzam bit r:':_ 
vflt olduğunu anlamak için 8. itti' 
çilin nutkunu hadiselerin yeJl ft · 
mUtale:ı etmek kiifldlr. SilAb ci ti 
rildiğf takdh-de bu kuvvet ezl 
kaU darbeyi lndireb!lecektlr. fi 

Mussolinlyf kaplryan aUkfltJ 'o'll 
Berlinin hAdis:?leıi gUrUlttll~ 
mana vermek için de B. çıs otr 
nutkunu btldiselerle blrlikte Ol 
lea etmek kA.fidir. f 

Nutuk Ko.nadndıı nasıl kal'll~ 
Otta\•a, 10 (A.A.) - SU 4sf 

bin bilytik ordular, harbi nı.ııı• ~ 
hakkmdıı B. ÇörQil tara.fınd•11b,ıt 
pılan beyanttm, gayretıertn~ • 
malzemesi im.ali etrafmda ti 
:- acak olan Re.nada için hU•utl 
manası \•nrdrr. I' 

Balkanlara yapılan ihtar -:; • 
dildiğine göre Alınanlar t.arJ r 
dan ~ok yakında yapılacak ~11 
kını evvelinden haber \•er:rneııt ",f 

1tnlyanl• r•n Afrik:ıda uğ11·-
hezimet, lngllz imp:ıratorlul• ,ı 
mUdafa.nda kalmakla beraber fK 
tık nynı umanda taarruza d• t.1t 
tiğinl Kanadalılara göste~ ' 

Ç.Orçllln nuı~o.rlstana ibtat' ~ 
Lon ~ra, ıo {A.A.) - Mılf 

Frensız ajansı bildiriyor: Uf. 
Sallı.riyrtU M'.lhfiller Ba.ŞV~ ti 

Çörçilin dUn hali hazırla ya~ ti 
istikb3.le nit lng'liz end.işelc '
Umitlerlnl doğru bir surette b, 
sa etliği fikrindeeiler. Bsllt•~ 
hnkkmdald tıözlerlle Alman b~ 
lıkları etrafındaki şUphclerl ;;,c 
eden B. Ç'.örçil Bulgaıistan• ti 
fakat dostane mahiyette eo~ wıtl' 
ihtarda bulunarak 19li'ı deki 111r 
sının neye mal olduğı.:nu h~~r dt' 
mış ve eğer 30 senede tiı;ilı. ti• 
fa olmak Uzore ihtirııslarıtJ ~ 
hakkuk ettirmek için silaha !IS "t' 
cak olursa yine aynı dereced8 ııı" 
detle cezalandırılacağını söyle 
tir. 1, 
Aynı mahfiller. AtdeclzdC~ US". 

keri harekatın sf\.ıısi cepfı~SJ '"' 
rinde ısrar ederek B. ç..-.f"f;!lit r4I' 
sız Afrlkası ile Cenovıı ho;-b8 ı • 
manı arasmdaki ıııünnPebeU •~t • 
c;a tebarüz etti'rd:ğ.nl beyan eti' 
mektcdlrler. BöyJe bir har~,. 
Fransız hariclyı'.' nczıırcıine ,ı
miralin talin e.iildiği Slrnda r' 
t!W!ı c;ok yerlnd<? olm .ıııtu~ 

T epebatı bahçcıİ 
tanzim ediliyor ~ 

Tepeba§ı Şehir Uyatrosu U. ~~ 
sinema araaındaki cadde kald~ 
rmm genişlctilme,,ine dev&Jll ~ 
tedlr. ,,. 

Tepabıı§ı babçeaindekl a!loe • ''" 
nlacak, Aarl slnemanm ar~4111~ 
hol artietlerin soyunma oJI'' 
tahsla eallerek taru:lm edtlcc~ıcdt~ 

Bahçenin Perapalas otelin~ " -, 
olan kıM'lmda umuma m&'J'!dl 
l'ahçe vücuda getirilecektir. 

Kahvelerde, §İmt'i11 
kadar 200 çocuk 

yakalandı .,;-
TaJ!bclerin okul harlctndo!Ü #'. 

yetlerlnl kontrol etmek nze:e t~ 
km eden öğretmen kollannc.ı ~ 

maalrmda bUyUk faydalar ~ 
muıtur. f!" 
Yapılan taramalarda kabvch"~ eı 

den fazla çocuk yaknlannııtfr."·)1• 
çaltşmalarm ttmere ı ncUcAlf',., ,.,, 
rl! Vekillllt'ınc bir rap!'l .. la l"r J.rıpr 
"·e d·ğer t"lolM-1 c b'r mlcınl o J• 

o' 
dan b n tı mı-n ka'ı\·el<'ı '1• " 
oynı~ a:ı tal • re art 1.; 1"11 t 1 .... ..-. 

~ dıı. H!ve cdılm r 
Danslı meh llerln d 

mesi için M \ , • ..ı 



- Kısa liaberrer: llttka: 

lamucade
Uç şartı 

Şehir Haberleri 
Fiyat murakabe komisyonu toplandı 

7 kişi ilıtikôrdan 
adligege verildi 

Fiyat murakabe komiByollu, , menu etrafmda bir kM'V vere • 
dün, vali muavbıl Ahmet Knuk'm cektir. 
reisliği altında tekrar topJammt- Diğer taraftan fiyat murakabe 
tır. b&roea, bir tabm ihtilrlr vak.ala· 

Dünkü toplantıda komJıryon el- rmr tealı6t ederek komisyona ver· 
de mevcut meeelelerdaa JAstlk iti qtir. ıc.ıamyon bunlardan ıu 
ile meşgul olmuştur. Bu görllpıe me.eleleri neüulendlreret faille. 
esnasmra, son gelen 37 bin kadar riı>i adliyeye teallm etmlttlr. 
IA.stiğin tevzlJ ve fiyatı lı:onutul- Gala.tada Mahmudiye caddeatn -
muştur. Komisyon llstiklerin fl · de 94 numarada Niko Rukaloeof
yatma esas olarak 1938 eeneal fi- lu, (flı:i &uçuk kilo çiviyi 360 ku· 
·yatlarma yüzde 15 illvealle huri ruşa •ttıfmdan; Tahtakalede A· 
olacak mebli.ğI ka.bul etmiftlr. An- ron Sevi ve hak Sevi, Tahtakale
cak Amerikadan getirilen lbt.lkler de f3 numarada Neaim Akkohen, 
için tacirler, bu fiyatı kabul et • yine Tahtatalede 24--28 D1111W'8ı
memekte ve ytizde 35 nillbetlnde da mukavva kllıt llmitet firkeU 
ili.ve etmektedirler. Komiayod, bil (Jcllrt ihtiklrmdaa); Tahtakalede 
talebi tetkik etmektedir. 15 numarada Rafael Alof ve A-

Bundan başka sll~ler, ko- lemdar caddetıılnde 15 numarada 
misyona mllracaat ederek ıeh- bakkal lılehmet Ali (milrellkep lh· 
rin bir çok yerlerinde ayn ayn fi- tiklnndan). 
yatlarla süt satıldığını, bu yt1zden l Bunlardan batka, büro memurla 
müşkülatla karşılaştıklarmı, dte l n. Altm Çizme kundura map. . 
de hiç olmazsa muayyen bir fiyat ı llllll da milli kO!'unma kanununa 
konmasını istemişlerdir. Perşembe muhalif gördükleri bir hareketten 
günkü içtimamda komisyon. 11Ut - dolayı 11ahlbini mUddelumumlllje 
çilleri çağırarak dinHyeoek ve bu vermJılerdir. 

15 vilayette eğitmen 
kursu açılıyor 

latya, laparta, Antalya, Kanı, A
dana, Trabaon, Samsun, Kutamo
nu, Edime. Kayaeri, lsminur. 

•Tel ve çelik balatlar beyanıu.mt:ye 
ta.bi tutuımqtur. Beyanna.m~ verme 
mühleti bugtlnden itibaren 5 giliı -1ür. 

• Dl1D de KUçUkpazar ve SUl.•yma. 
niye •mUerlrıde earar ve eroin aıatan 
beı kifllik blr ,ebeke yakalanmı§t.ır. 

tJııerlennde bir bayll zehir bulunan 
Rıfat. Ferdi, tmnan Hakkı ve Riloen 

Girip dlşladlllçe: 

Nutuklar 
arasındaki 
ayrılıklar 

adındaki auçlular kaçakçılık ı~~rtne Çörçil, -son nutkunda çok e. 
baJum befiDci ıuıllye ceza mahkemesi- hemmiyetli şeyler söyledi. Hele 
ne yerilml§lerdlr. Balkanlara ait olan sözleri, 

• Ankaraya gitml§ olan Devlet De· ''mühim,, kelimesinin de üstün. 
nts Yollan umum mlldürll hrahlm dedir. 
Kemal Baybora, ft'hrlmlze dörıruü§- İngiliz Başvekili, Almanya
tnr. umum mlldür Ankaraya t.•ıtçeyi nm Bulgaristana dişlerini ge
göttırmll§tll. Aynı maksatla linııuııar çirdiğini, tayyare meydanlan. 
umum mtıdllrll Rauft Manyu da çar. nın teknisiyen ismi altında bin_ 
oazıba günU Ankaraya gidec~~~ur. !erce Alman tarafından işgal e-

• Hamallar cemiyetinin )"it.ık u. dildiğini ve bütün bu işlerin de, 
muml heyet toplantuıı dün, ... e!lllyet Bulgar hük\imetinin muvafa· 
merkezinde yapDll§trr. Toplantıda c. katiyle yapıldığını anlattı. 
H. P. btanbul idare heyeti relsi Re- Dünya siyaseti, harbin başla. 
p.t Mlmaroğlu da bulunmuıtu". Ml· dığı gündc.-nberi, tek adamın 
marotıu toplantıda, kraa bir nutuk zihnine sığacak çaptan çıkını~ 
aGylemi§tir. tır. Artık kendi başımıza hiç 

Bundan .ııonra yeni idare heyeti ee· bir mesele hakkında hükUm 
çim! yapÜJDJ§trr. veremeyiz. Böyle bir hükmü, 

• Takaim babçeainin tanztaı işine ancak devletler, yani bütün is
meVlllmln yakml•§IDaaı dolayı'Jiyle tihbarat vasıtalarını ellerinde 
ba§lanmqtır. YoUarm düzel ıJmesi. tutanlara, en son hadiseleri, en 
lf1 25 bin liraya ihale edilm!.f, keşif çabuk duymak imkanına malik 
tfbıe b&flamDl§trr. bulunanlara bırakmak gerektir. 

• Taksim kr§lumm yıkılnUDı l§lne 
devam edilmektedir. Kulenu yıkıl. İşte hundan ötürüdür, ki Çör-
maaı 2.00 Uraya ihale edilmi~t.''" çilin nutkunu, bütün dünyada 

• Belediye ınhbat ifleri m'.l.UrlO~ kuvvetli çalkantılar yapacak 
de yoturtJarm sıkı bir ınırette kon. bir kuvvette görüyoruz. 
trol ve aıbhl bakımdan iyi toazırır.n. Çörçil, Balkanlar bahsinde 
muınm temlD1 için kaymakar-..ıuıara tereddütsüz konuştu. Roman. 
bir tamım göııderml§tir. yada toplanan ,.e birteviye kuv. 

• Kumkapnla oturan 60 ya~md vetle:ıdtr"lpn Alman ordularının 
Agop, dUn gece Akaarayda tramvay hedefini açıkça gösterdi. 
durm&daD atlamrl ,,. yere d"tıerPk Bulgaristanın da ıçinden fet
muhtellf yerlertnden tebllkell 11urettf' hedılmek üzere bulunduğunu 
)'&r'&1anarak C&rrahpaşa ha~Mı:ıneııı- saklam-ıdı. H!!ttfı. bu bahsin so
ne kaldmlmrıtrr. nunda lP1 1 hatalarının tekra. ============ \"mdan doaacak tehlikeleri de 

İlll lllçD llıı 
Kaza neticesinde 

öldüler 

acıkça. g(;"t rdi. 
İngiliz Başvekili. bugün is. 

tihbar bakımından belki dünya
nın en zen~n adamıdır. Yer
yüzünün bin kfüıesinden haber. 

1'r' almakta. 1Amtllft ~ 
süzmektedir. Şu halde aözlerine, 
hükümlerine büyük d ğerltr 
vermek mnmdayız. 
Diğer taraftan. yine keMI 

muhitleri hakkında e-tr~ r 1 bil.. 
gileri, kuvvetli istiıbba" a; ı cııl-
ması li.zmıgelen Bulgar dıpr 
matlan da sık sık nutuklar aöy. 
!emişlerdir. Bunlann sö· 1 "dik. 
!eriyle, Çörçilin anlat~ı:ı n ~ 
ribirini tutmak şöyle dtJ...., 
taban tabana zıttır da.. 
Hatırlıyoruz. ki Bult::"r ._.. 

vekili, her nutkunda Bulgarİ9. 
nm harici siyasetinin değişule. 
diğini, de'!ismiyeceğini temia: 
etmişti. 'Komşularla iyi pçı. 
mek, Balkanlarda sulıhun bosul,
mamasma çal~ak, AvnıpaJli 
alevler içinde bırakan sava' a. 
teşinin bu taraflara. geçmeme. 
sine uğraşmak ~l şevlerdir. 
Fakat valnız sözde kalmamak 
şartiyle. 

Bizim de tutt~'lllllUZ ~ol bu
dur. Ama, bi~ kimse "'U ' 
bu tarafın herhan~i bir k , · 
tini smırlanmıza yığdıaı 1• •• 

dutlarnnız icinde ver ve • .
aldıklarını iddia edemez. Sımd 
acaba. kim yanılıyor? "Çörcil,. 
mi? , "Filof., mu? .. 

Biz Türklerin bunu n ,}(ta 
sormak hakkımızdır. Çi.uı..! .. Bu' • 
garistan kaprbir kom~uroı·ah r 
ve onun ülkesinde parlr:·ıv· ,k b r 
kmlcnn, bizim evimiz için de 
bir tehlike olur. 

Yoksa nutuklarla verilen btı 
teminatın arkasında eaklanmw. 
bqka düşünceler mi var? Bu
lanık ufuklardan kurtulm&Jllll 
zamanı gelmiştir. Komşulat'llDIS 
da bizim kadar açık yilreldl w 
a~ık sözlü olmalıdırlar. Öyle 
umanz. ki Bulgar başvekil 
Londrada Yerilen hükümlerden 
sonra, uzun uzadıya susarmJr 
caktır. 

Hak'lct 8llh.a GEZGlr-1 

Maarif Vekilliği geçen yıl oldu· 
ğu gibi bu yıl da köy efitmeni ye
tiştirmek üzere t 5 viJAyette eif t
men kurslan açacaktır. Bu lı:urs
lar mevcut köy emıtiUUerine bağ· 
1ı olarak çalışacaktır. Bu yıl yal· 
nız Hatay viliyetinde yeniden bir 
enstitU tesis edilmı.,tir. Dtter ena
ütUler ve kuralarm yerleri ~anlar
dır: F.eldşeb.irde iki, Bahkeeir, Ka 

Bu kurslarda dere göreeet ve 
köy ~tmeni olanlarm aeçtm iti 
J S marta kadar ikmal edilerek 
Maarif Vekllettne göndertıaeetttr. 
Btltnn lrunlara < 1:>85 > Webe ah· 
nacaktır. Kuralar bir nJaandan iti
baren tedrisata bqlayacaklanhr. 

Şif:ide, Baknumcu çiftligi civa -
rmda oturan, Ahmet adında b ri
ainln 2 yquıdaki klZI Sevim, dün 
Balmnıncu mektebi bahçesinde oy 
na.rkell bavwıa düşmüş, yetişenler 
torafmdan kurtanlarak Şişli ~uk 
butaneslne kaldırılmıştır. 

IGONDEN 

Aşk uğrunda 
Bir kundura boyacısı 

KODMllY . 
talebe yazıldı 

Ali aomda bir kundura b.Jyaflw, 
bir müddet enel. BtlyUk ZIDA llOJca.. 
ğmda umumbaneci Ojeni'Dlta eYi!ldl> 
11ermaye bulunan Nazmiyeye vuruL 
muf ve qk uğrunda boyacılJll blra
k&rak konaervatuvara keman deN
ıerlne yuılmqtır. 

Bunda.'1 llOlll'a ber gQn Nam.f1alD 
yolunu bekllyen Ali, blr ~. keadl. 
ainl yakalamq ve: 
"- Benim d09tum oL Bak, Milin 

için kunduraboyacılJlmı nmt'lct.ım. 
Artık kouervatuvara gidlJonna. Be.. 
raber yqanz!" demı,tlr. 

Nazmiye gülmU,, pçmlf .., qk 
uğrUnda boyacılıktan kem&Dcı1ıta 
yllkaelen Ali bir gün tabUlc.mnı U.. 
parak eve gltmtı w NumiyenlD be
rine iki el ateı ederek ken.u.lııl atır 
surette yaralamııtır. 

A11D1n birinci ağır ceaada s?;rWea 
muhakemesine dtın de devam otun. 
muş, şahitler dlnlenllmlfUr. 

Altın fiyatı 
Dün de bir albıun ftyatı 23 26 Hra 

ldi. 
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Portekizli Valdez bu cafcaflı 
sözlere, a.yni şekilde cevap ver. 
medi. Billkis suratım ekişitti. 
Adeti, kafasında bqka bir fikir 
varmış gibi göıilntlyordu. 

Titrek bir sesle : 
Ben senin bu kadar ileri 

gideceğini zannetmiyordum, de. 
di. Bu kadar ileri gitmiş olmanın 
tehlikesıni göremiyormusun ? 
Daha şimdiden bi2ıden §ilpbelen
meğe başlamışlardır. Mesel& 
Lom! 

- Sen Lorn'u merak etme ! 
Bu gece kendisini, buraya ak· 
şanı yemeğine çağırdım. 

Valdez, olduğu yerde ayakla. 
nnın ucuna basarak kabal"IDJlb. 
Adeti Silveyn'in üzerine atıla. 
caktı. 

- Buraya mı çağırdın? diye 
haykırdı. Buraya ha .• Bu muvaf 
fakıyet seni zıvanadan mı çıkar
dı ? .. 

Silveyn soğukkanlılığmı boz
ma.yordu: 

- Aklım. başım pekali. yerin. 
de, dedi. Belki sen, pusulayı p. 
prmıpm. .• Ben, biltln ruyalan
mm gerçekleotiğini görerek en 

iki sabıkalı Yahudi 
ZarfP,Jıkla 10 Museviyi 

dolandınmtlar 
AYnlll •e Rupn &dalda iki Mu. 

aevt sabdralı. - lllıtr-.; batt• ar
lmda aarfçdık Ye )'Ukeelclllk 1111retty. 
le 10 ld§tyi dolandırmqılar, dihı ya. 
kaJan&rak adDyeye verllml§'9n:tr 

İfbl tubat tarafı faruıcbr, ?d bu 
Jılue.t yankeacDerin eoydukl:ın a
cıamıann hepal de Kuae•ldlr. 

Avram ve R11pe11 bakkmd:s .~vklf 

Unrı verllm!ftlr. 

Hurda kauçuld•r 
lnsiltereye sönderilecek 

Jılmtalla Ticaret KtldUrlUğtt. VekA. 
leU. alcblı emir tı.ertoe buradaki 
hurda kauçuklan toplatıp 1ng1Jtere,e 
~k bamlaklarma betl&nllfUr· 
Hurda kaaçuk)ar mulrabWnde tqil· 
tenden mem'leekttmin hllm kauc;ak 
gelecektir. 

Dünkü ihracabl'lı7. 
Dtlr:ldl ihracatın yek6nu .00 blD 

hradır. Bu arada Krara Yl'Prak tO. 
tnn. keatane, Almanya " tmçreye 
yaprak tUttln, ttaı:va:va taae to~iJr •
tılllllfUr. 

Ancak yavru hastanede bUtUn 
J:a)'retlere rağmen kurtarı'lama • 
-. llmlttlr. 

Bundan bafka. Kumpapda o
turan lloUbı yedi yqmdalrf km 
Sara da dün evde Jdnuıe olmadr
lr bir urada mangala dllşerek ya
n beline kadaı' yanmDJ, kaldınl • 
dJ#t Etfal hastanesinde ölmüştür. 

Her Od çocuğun cesedi adliye 
dolrtonı Enver Karan ta.rafından 
muayene edilmiş, definlerine ruh· 
Mt verilerek tahkkata başlanmJŞ
tır. 

iki yangın 
Kuınkapıda, Tavpntqmd:l, Kuyulu 

hamam sok&gmda, 7 numarıı.:ta otu. 
f'&ll Şllkrü otıu Zlyanm ne;: kaıb al. 
ıorturz ahp.p eYinln Uat kat.udan, 
dün. yangm çdnnı§, e'rill yanar van.. 
diktan 80Dra yetifen itfaiye tsrafm
dllD etraf& alrayetlne meydaA vertı

ınedell 8Gndtlr0lm0,tur. 
Atepn ne auretıe çıktığı "t.!atında 

tabklkata bql•nml§ttr. 
Bundan bqka, Galatada. Albert 

NlyeS4)'ya alt cam deposur.dan da 
yangnı c;rkmrı, bllyQmealne a?1tı!ydan 
verllmeden llÖDdnrtllmll§tür. 

HAYKIRAN KURUKAFA 
Cok heyecanh blyUk zabıta, casusluk ve korku romanı 

lngiliscetlen çeuiren: H. MUNIR-
ceğim. 

- Fakat bu. deliliktir. Gösüntl 
aç! .. Lorn bir budala defildlr. 
Zaten bialen filplıeleniyor. Biz, 
ondan kurtubna çarelerini arat. 
bracağmıız yerde, ODU tefeİ edi
yoruz. 

- R&batma bak çocuğum •. 
Sen endife etme ... Ondan kurtul· 
mak kararnu wrinem, kurtul. 
manm )'Olunu da bilirim. Temiz.. 
1eriz demek İ8ti yorma.. . 

- 1l'abt CllUll buraya geldlti
nl afrenecekler. Polill harekete 
geçecek... Sen muhakkak delir 
din Silwyn 1 

- Sö~ tanın biraz beni 
sıkmata bqladr uisim Valdrs! 
FCer o Uda korlnı)'onıan, bu. 
radan çıkıp gitmende biç bir 
ma.bsur ,oktur. H&ttl memle.. 
ketten çıkıp gidebiUnin. 

- Ve llelıf de, bQ.tln fikirleri· 
mi ~akta 8fdMılt bırakayım 
öylemi? .. 

Bmi 1dr clna,.te meobur e• 
me. .. ftd d~ ı.Jdno.. 

mıyayım! •• 
Silveyn bu eanada, bir ta.banca 

çıkararak §11 mukabil tehditte 
bulundu. 

- Söylediğin sözlere dikkat 
et Valdeı! Ufak bir ihtiyatsızlık 
yaptıfm takdirde, seni bir ko. 
pek giıbi öldüreceğimi pekala bi
lirsin değil mi? Fakat yine seni 
mazur göreceğim. Asabileştiğine 
hilkmedeceğim. Seni bir kere da· 
ha temin edeyim ki, korkulacak 
bir feY yoktur. Bu gece, Lorn'u 
temizlemek lbim geldiğine ka. 
rar verirsem, hiç kimsenin eilp. 
heeiııi celbetmiyecek şekilde te
mizlemenin :v.oıunu bilirim. Ll· 
kin, her şeyden evvel, o delikan. 
lmm haklammda ne düşündüğü. 
ntt öfrenmek isterim. 

- öyle tee, ben burada bu
hmmıyayım daha tyi ... Korktu· 
fmndan defıl... Fakat. .. 

- Fakat ne? •• Senin söyle. 
mek latediftn bqka bir şey var 
plib&! Neden enddiee ediyor • 
... Anlat bebpm! 

Divojenin 
fıçısı 

DUNYANIN bugünkü ha-
line bakınca, insanlar 

dan fUtfıhat ruhunu kaldırıp. 
kendi kendisine küayet ve o 
yolda tekemmül f ilerini aşıla .. 
mak icap ettiği anlaşılıyor. Bu 
harp biter de, taş üstünde taş 
kahrsa, gelecek devirlerin ter. 
biyesi bu olmak l&zımgelir. 

Zira tarih gösteriyor ki, 
başkasına ait olmak üzere kim
den ne alınmışsa, daima iade 
etmek mecburiyeti hasıl ol· 
muştur. Milletler için ölüm 
yok. ~bir sürüp gidemiyor. 
Füzuli'nin dediği gibi: 

Bü mücerrepdir k"i bulmaz, 
zulm bınzd4 imtid4d. 

Bu mukarrerdir ki zalim, bun. 
da olmaz payidar! 

.Meşhur Yunan filomfu Di. 
yojen, bir gün fıçı içinde ya
tarken; bu fıçıyı tamamı ta
m amma dolduramamış oldu. 
ğunu görerek: 

- Ben de amma kendimi 

Valdez cevap vermeden ev
vel bir müddet durakladı: 

- Ben, bu adamdan biraz çe
kiniyorum, dedi. Dün gece, aen, 
burada tecrübeni yaparken .•. 

- Evet.. Fazla sinirli oldu. 
ğun için dışan göndenniştim. 
Ne oldu? 

- Fıazla sinirli olma!dıb.m 
pek tabii idi. Çünkü, dedim ya, 
bu kadar ileri gideceğini zan. 
netmem;ı:ıtim. Ne ise, onu bıra
kalım. Köye gittiğim zaman, 
Lomu gazinoya 1Prerken gör 
dUm. Sonradan öğrendim ki, o. 
raya, Londraya telefon etmek 
ıçin gelmiş ... Sen buna ne ma. 
na verirsin? 

- Devam et.. ne konuştuğu
nu işitooildin mi? 

- İşitmek biraz güçtU. Fa.. 
kat aşağı yukan bir şeyler , 
kavrayabildim. 

- Ne söyledi? 
- Zannedersem. dinlenmesi 

seviyormuşum!.. Şimdi şu fı. 
çının içi, iki adam daha abr' 
ya ... demiş. 

Bugünkü insanlann doymlit'
bilmiyen ihtirasına nidMltle, 
ne ibret -verici bil" ~ 
Fıçıda bot kalan yeri, Wr 

tnillettaşma daha liyık g&-
mek şöyle dursun. kendilerine 
ait olmadığı halde dolıı N*" 
ra susuzlukla bakman ga.ler, 
saymakla bitmiyor. 

Fakat madem ki saymakla 
bitmiyor; oymakla bitirmeli! 

HiKMET MVNIR 

Yirmı yıl evvelkı~ 
ıııı nı 

Tarik bedeli nakdiai 
Tarik bedeli nakdiııinin hail ha 

zmlaki mikdarmm diUı ... ..-ta 
bede bulunmaaı halebf1e mnr-.,.. 
nm 200 ile 400 kurul araamcla ta
yini hW1118UD& mtlııaade edıU= nlD9 
İstanbul vt!Ayeti meelili uımmd -
since bittensip Dahiliye Nezareti.. 
ne Jş'an keyfiyet ectihnlıttr. 

8.30 Ajan.I 
8.18 Hafif prog. 
8.U Yemek 

UatuL 
12.aa TOrkçe ı>Wt 
lUOAjam 
13.05 Şarkı!u 
13.20 Kanşrk prog 
18.03 Cazbıuıd 
18.30 KODUflll& 
18.45 Zeybek 

oyunlan. 
19.00 tapsnyada 

yarım aaaL 

-

19.JO Aj&M 
19.45 Fud 

beyett. 
20.1& Rady• 

Gaz tffl. 
20.U Kllm .. 

Heyr.tJ. 
21.IO Konutma 

21.45 0rkNt!"8 
2!.30 Ajana 
22.45 Ork!S ... 
23Danıı mllzllf. 

\'akiller v.-u EAaf 
'·~· Oftaetbl 

ı.ot 1.91 1.Al dotafu 
0111' 11.18 8.M 1.3.SF 
lkladl 18.1'7 9.41 18.114 
Alqam 18.19 l!.eo 11.1'7 

Yataı to.07 Lll .... 
t-k 8.ft 11.41 e.ıı 

ihtimali olduğunu hesap etmiş. 
ti. Ve şifreli konuşu.yordu. Bir 
takım mecmualardan, kendisini 
sıcak tutması için sveter giy
mekten falan bahsetti. Fakat 
dediğim gibi, dinlenmesi ihti· 
malinden ~elenivordu. ÇUn. 
kil gazinodan çıktığı zaman 
kendisini takip ettim de... l 

- Niçin t.akip ettin? '----------.-ı::. 
(-BetxlMI ,..,. ) 
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Vilkinin Amerika.da 
beyanatı 

Y nan &rJi ı uigar hu: Qn1e'ini' Alt Sir Navai iç=n 
( Haş tarc.jı 1 ıncıde) b d • . 

KARA Gö:dLEHLILEIU~ l..\\'l\TJ ceva a a vat ünıvers tede 
sU:u~·~1~~~~ö: ~~ :~:~: 1eaıvoruz ? du··nkU tonla tı ye.ıerı AruavuUukta cepbcn•ıı ıuer.te= J' • 'J n 

1 
Okuy_p Geçerk1 

Burbea &el~ 
mtıseııe• 

Muta'aam 
ın1illeraae gördUk
Jerımın netrcasi 
o.ar ak cJeğıştı 

Hopkins 
Ameıik.agtı 
dönügo~ 

t'Olgcsınm anahtA n mesıı.besb:ıc oııs.n ( Ba~ tarafı 1 incide) .. . .. . . . 
Loudra, 10 (A.A.) _ Bir ay. KU uıa fetır.nln §im:ıunc ao,tr..ı eri llir de l\fagy rsag lsmindl'ld Ma- ~~yilk Türk şaırı Alı Şir Ne. 

J.ıuıberi lnglltercde bu!unan ve A· 'Uu't t tlortn8 de\'am etmı,18 n .. Itnı· car ~azctesi l'unnn hlikiunotinlc 1 v~ lll'l 500 UncU bğum yılı 
merikaya dönmek Uzcre bıırıısını l8.D siyan gömleklileri iki gıl.i.ı Pvve• 4 İngfUz fırlmsınm Selii.nJğc ibra. I munasebetiyle diln ü~iversıte 
terk eden Hopkıns 1ng'lterenin t>ı.ı oöıgca aıubarobenin kcn -ıııcn tı;ir. c:nu kn.bul eltl~inl iddta ctml~tir. konferans salon unda bır top· 
harp gayretleri hakkında bır çok en feutkctli ncUccainı veren tın 0 u.. Atiruı ajll.11 ı bu haberi 8 iJdncia- iantı yapılarak büyük şairin lıa-

Vli.Nü Burhan Belge~ 
Okullara yenı gırcn aei!, 
gen) reyip de (znilS ~ 
\ti iç n ••. Endişesi, iki neti-: 
rini Mlamaz nale gelJXl 

.~"~k. ıo {A..A.) - Vi.!tl. ınrll• şeyler öğrenmiştir. Hoplı.ins vazi· ubil t.aarrw: yaparak mUlınNW> .ı.ı;y. nun hri!ıli bir tebliğinde kati ola- yatı ve ~lc.ri ~nl!ltllmış, hatı. 
fe.eye ve Jrlandaya yaptığı -.ey11bıt• fesinJ gtirültilsüz bir şekilde yar>- •l.:u!uıd:ı 1000 ölü btrıunnt;larcrr. Mk tt'kz.ip etmekle beraber kıısten rası taziz edilmıştır. 

Biz Bu. han Belge)1 w' 
ruz. Muharrir, ı.a.yiıı e °' 
tap zUmreEine göre, oJI 
mikdarınca ve onun !d ,
r~ kelimelerle konu_şııı ~ 
nyetindedir. önce uç 
med©rnlz kimse bu ke lJ 
batahı olamaz. Bir pol~ 
lesi de orta okul, lise 

t.eıı avdetinde, gazetecileri IWbUI "Je. mıştır. Ruzveltin mümc.ssill lngU. .3plher fUıı..lnrı 111ve lmıştlf'' c~mrıfan bu ~aylanın istihdaf et- .. Toplantı.?a üniversite l'<"lctö. 
rek. 1 U1z mıııeUnln t>Jrllğı ıre:-91-ıı:ı. tereye g<:>ld'ği zaman vazifesinin ıtaıyan ynraııınrınm adooı d. 0 nuı.. tlı;i ma.ksawn açık olduğunu ilive ru, p~fesorler, tanınmış cdib 
facıerı.n bir heyecan duyduğıu.ı: s1'yle Ç()rçIJ ile diğer btikümet nuı.sı ile bette yü.uektir Hucum 115 !l..'.l svan odJyorı'lu. ll:ı.ldlaıt ha.ide l\lacarls· ve şaırler ve talebe hazır bu· 

lml.§ir. g~şmek olduğunu bizzat söyle.. gomlekll tarafından yapılmıj v~ Y•ı. hm bo"ün tanıaın.llo Alırutn uUfu. lurunuştur. 
uazeteciler, tngtıtereye yar .. .llX'. nalt._ mıştl. Hopkins, vazifesini nlayiş . ııanlılar t.llrn!mcL'.uı tamamıyı ıuru- I zu ıı.ltma ı;lnnlı; bir memleket ol· Toplantıyı rektör Cemil Bil-

JlJJIC1& ftkrUıuı acyabatteıı evv~·.ıcı gU-. siz ve sessiz bir surette ynpmağa mışur. du,'Ulldan Alınan propagnndacıla- sel §U sözlerle açmıştır: 
alup olmadıg-mr ııormu~lardu muvaffak olmuş ve buradaki ika· Şimdi Yunanwar mUtea.11it ~ıl. nnın hu yoldnn Yuruınlst.anı l>UP· "-, ~k ulularından Ali Şlr 

Vılk.I deml§Ur kl: metl esnasında tngı!.iz hUkUmdar- deUı hUcum yapnrı:ık Kllsur.ı Ct'phe· beli Wr mclldde göst-0rmek iste- NevAi nın 500 Uncu yıldönUmü 
•-. lf.ln ııaan yapllmaııı IAzrrr vE>l..._ lan ile yemek yemiş. Lord Heli- sıncıe onı ... ım yeru noktalar ••e l'eçır. 1?elcrl, d~.h~ d~ğru u Bulgari tan nü kut:amak için burada top: 

... egı br..JckındakJ mUtaleaın t:ı,pl;ere fal:8 Ue görüşmüş ve Çörçll fle be- mı;ııeı·<!ir Bu mıntakadakl t..>ınltıcllı(• )olu fle duşilndUlderf ta.ıırru.t ha.- lanmış bulunuyoruz. üniversite 
de gördUklenmlıı neuceaı oıarıı.k ~e~ raber Gwkova gitmiştir. tıa.rt:keundo lki ttaıyıın tankı \ğt'nan. rckcttno HısUe hazırlwnağa ça· çatısı altında Nevru'yi do;tu· 
mlftlr Fakat Ayan harlclye enctımı> Çörçil kendisini Duvr'a da gö . e.:ııım!§u:-. lışmalıı.n çok muhtemeJ<lir. lşte munun 500 üncü yılının ertesi 
'>fıııJe lı gUnll yapmaklığım -:ı:uıırf'- türmüş ve buradaki mUdafaa ter· O.:ıba garpta tcaıyanluro. ka'VJ vı... focll~~ ~aşn ';dllnln yulumya kay· gününde anarken, bUvUk Türk 
mel olan oeyanattao evvel bu '.ıUm&ta tibatmı beraberce teftiş etmişler • ıhuı ınarruz barekeUort es ıuı~ •• ,u de!ttı;ımız bcynruıtı ile Maoar ga- şair ve mütefekkirlerııl~ karşı, 
tafal!A.t veremem... dir. Kezalik, Hopkln.s Portsmut Yunanlılar hedeflerine varı.ııı;tar, ~c~esı \'ası~a..o;!Je yapılan yalan ne • b~yük Türk ilim evinin kendi-

VUki. yardım kanununu:ı ?J ~ı u..ao tezgahlanru da İngiliz Başvekilinin .:ıuşws.na a.,:ır zayiat verdlro•t-l< kuı. W~n.t -~iri< ştlrlllnco Do.lkn.nlnr~a- sıne sonsuz hürmctlerıni suna. 
mecll.ı..oce kaouı edilml§ olduğu vt- te refı\kat;nde gezmfatir. Uyetll ıııı h iğtinam etmlşlt-.ctl: \llZJ~ etin \ahamctJ ltcmUliğfn· nm. Dünün bilyüklerini tanıt. 
• yapıtan tadJlAtın f!ıleıt k"ıı.:u !Ayı., Bundan başka Honkins lııgiliz ArnnvuLlult merkez ccpll ,11 l.ı7e"'itJ. den,, n1ntaşınl•r1. ma ve andırma yolunda bUyu"k 
.. -··-· cıe.w t1 Başvekaletinde bazı ...ızıı· mllzake- ıı mı u "arlshuı ~ u .. Un b' ......., &•ş nnedlgi lıaberln~ lı'Jytll. 

1 
ı:>• de Yunan avcı tayyareleri ııt> Itnl~ıuı d Ro " 1 m soz on • ır programla çalL§an Maarif 

aıtr ~ka gı>stenn~Ur. re erde bulunmustur. Gazete sa • oomtıarwman tayyareleri :ır .. s;n11a mc . ~nnya g bi canlı bir misal Vekaleti, dlln Na.mık Kemfili 
VUkJ Avrupaya yaptığı ee"l\'ıatln bipleri kendisini ve.meğe davet et· yarım s:ıaUlk bir 11ııva m .. 'ıa ebeıı. i e~:~ :~e~I ~uUzmerfınlel•ctln lda~ andı. Yurda hizmetinin büyük 

buull ma.hi~tlnJ bir kere caıu- ıu..v. tikleri gibi Londra sığnnklarmı da ~l ltJbulır.uştur. Yw:ıa.n pU .. ».!erı ık bir hl~t lJ'<.' lJn e ne almış olan kadrini teb1r'Üz ettirdi. 
ıtıaımıı n ıımd!llk RU%ve1Ue yn:>scağ'. mtiteadd't defa gezdlnnişlerdir ltaı~an tn.yyarealnlıı aıuhskı<ıı'< bir larmı AJ.~e n ki 018

1
Y !·olay hudu~ Üç gündenberi Ali Şir Nevai 

mlllkatı ~lmadığı gibi verecek 'lir ra Hopkins şimdi, kendiı:ini tcmı:.11 et· u U ti tı lln n as cer erme açnuya. aıulıy N 11• 60 l tiği Ruzvelte en mahr m nokUan- ç ne s n de mur• mc.. :ıJtetto.: C3~ dUstinUleblllr· faluı.t ııı- ta - or. ı evaı yı ya~nmı§, 
ponı da bulunmadıgmı blldlrm!,ılJ. cqme gerisin" dU~UruldllğllnO c:ıııaıt?- ru.ftllll Afmnn .. ·aoı' bil ·üt ~cJrtJ ~ loOl de hayata gözlerini kapa· 

VWd lngllterey:I z1 ti na varmcnya kadar lııgilterenin " " n :\' ' 'a en t Doğ b ' yare emıı..ıım. vaziyeti hakkında iznhat •er c k ..... yorlın. lra~ı!!mda Tilrkfye ile· ı·unanlstıı- ~!.§ ır. . an üY!lX:• büyüren 
da keııd.lalle serbeııtı;e göril§cn binler. bir k'd b 

1 
Yunan tayyarelerinin hep81 11.ıııerlnc nı hazırhl.-t:nn me et ~ tuf olur. Bu, ınsanlık ıçın mukad· 

ce lrlfly1e konu§tuğunu ııöyloıw.\ıştlr • mev e u unmaktadır. d3nmUşlerdlr. bir \'arlfeyt llıc 1 n m1c.,c bma der tir akibettir. Beşerin zekfı. 

1 
Bl k 

1 
~ r ne a rnrş ulun. b kadd . W• 

C 
rc;;o ı.aıyan' r firar ettıt"l.te<"Lr. ınası ıla hnhlldJr M~er r. ö s.ı u mu er netıceyl degış. 

Bırıncı mschs 
su ve nelerle 

uğraştı? 

na- enova nasıl bom- Cepncdc hUkUm suren fı:na ıuıvnya l<'ilof bUl•ftmcfj Alınanyaanı~r~a~!p~ t~nnemiştir, değiştirc.miyecck-
rağn.cn muva!takıyctll harclı:~t·. de. !erine Im.rsı: "Ulz memlc•ketinılzin ti_r. Fakat memlekete, ınsanhğa 

bartiıman edı.ldı"? vam olunmaktadtr. istikffillni mtidafan cdt>cekmı, gibi hızmet edenler, unutulmazlar. 

(Baş tarafı f incide) 
ban1r1 Kaatamonu M8buau (9ln1dJ 
laınırde mUtekaJtJ Doktor Sattrl, kA. 
Ubt Aydm Mebuau (flmdJ Mec.:•l'! Rei& 
Vekilh Doktor Mazhar'dı. 

Çorwn Mebusu ratımetll fl'~n~ Bey 
mallye encllmeııı reial idi. Bıı encıı. 

mende y1De Çorum M8buau F J&.! Re) 

mutıata muharriri idi. Huıı:aı eey 
\Konya) da bu mazbat&JI kltlp I!!· 

fatJ.yle ıınzaıa.mI§U. 

Şertye encUmenı rel.ıd Kırş'!ltıi• Me
bmu Mutld Hoca idi. Feyyaz Jı.ı. ( Y.)Z. 
g&t) kAUpt1. .Refet Uılara§), ltuı-Wa 
.Aıık&raı. Ahmet ŞUkrO (Ay.t.n), Ah. 
dull&h (Kayıteri), Hasan (rle.izl\), 
RD& (Ama.aya), Sabit (Kaya'!lr!) ua. 
lan idiler. 

Top.anUd& mllz&kereye Mustafn 
Kema1 P&§&, Atatürk relall!l edlyor
dU. KA.Up makamında Hayd~ (KU. 
tabya) ıJe lıluhitUn Baba ( 6uraa ı 
vardı. 

Haydar Bey: 
- Emır ouyunılursa maz~taıan ~ 

aruyaum, arzu edenf'lllı: maıı-. .. t.a m"-1. 
ba.rrır•erı f811inler. izahat ve--.ır .... r• 

Otye umumi beyeUn ar~ır.•J vok. 
l&d1. 

At>dullah AımJ ı Eskl§Chlr) ot':.lrcu· 

IU yerden NSlendl: 
- .Mazbatalar okunsun el'! .. "ldim. 

(Devamı var) 

Afrjka Jaki 
mu ,areJeJer 

( BCJf tarafı l ine.de) 
.flabeşista.nda, cenup Afrikası 

Juta1an çimdi cenubi Hbeşistan
da HoPo bölgesi dahilinde 80 
kilometre derinliğinde düşman 
topraklan içine nUfuz ederek 
birçok harp malzemesi ele ~e. 
çirnıişJerdir. 

U <lil kuJlnnahrn. Sulhs. ""''"'rlJl'rımf... Tarihi.n .. s.ahifelerlnd kitapl&r-
l:'UNAN ŞEH1CL11 lUNllE '"' "' l.'t• .,... d l 
z,n IAT vııı TAHJdDA'J kom ;uJanmızı hınndırahnı. Onlann ~· g_'!~~ lerdc yaşarl . Nevai, 

(Ba~ tarafı l incide) 

tayyare gemisi ve Shefield (stiva· 
rf Larcon) kruvazörü ile on lam 
refakat eden hafif kuvveUerden 
teşekkUJ ediyordu. 

Ccnovadn ve civnnndnkl askc,·i 
hedefler bombardıman edllhiş v<.' 
bombardıman esnas ndn 300 ton • 
dan fazla obüs ntJlmıştll'. Şu ne -
ticeler müşahede edilmic;tlr: 

Ansaldo elektrik maldne>leri 
fabr'kruıı ile yine Ansaldo kazan 
tabrlkası bOyUk hasara uğrnmış ve 
bliyllk yanr.mlar çıknuştır. D<'mir 
yoluna .da kuvve! muharrik ve • 
ren şehrin başhca f'lektrik. f.abri· 
kası c!iddi hasara uğratılm•a ve a· 
teşe verilmiştir. Keza havuzlara 
depolara ve dahili liman ctrafınd~
kf tesisata da müteaddit isab Uer 
kaydolunmustur. Buralarda da mu 
nzzam yangınlar ç km•ştır. B""h · 
ca mazot tesisat.ile petrol sanııc: • 
larına blr<'ok ia<ın gemilerinn ve şi 
mendlfer eşya !!amıa da mtiten.G· 
dit i 0 "bctlcr olmuştur. 

Deniz tayyarelcr'mlz de, Livor. 
noda Aniç oetrol tıuıfivehancslne 
ve civard<> 1d dlrr"r he-de""re ton
larca lnff1~k ve blr,.ok da vatı"m 
bo11"b:ılıın etm•rl<ırdır. Ani,. nPtml 
tasfiyehanesi İt.al ·nn•n en bil ~11· 
ve Pn mtihlm netrol trs1ıırıtmdn" 
bfriifT. 
Diğer deniz tayyareleri Pisa'va 

taarruz etmfc;Jerd'r B·ıradn tan:a. 
re mevdanme ve bir şimendifer ~ 
be hP.ttına L"'ııbe Ter nlnıınıtıır. :r 
hat. vnrp <ıı'lhlllnıit> Roma • C no· 
va ve cenuo es~'l derılr\'olu ile l· 
talyan·n en mU},Jm bir demlryolu 
olan Livrono - Bolon•·ıı • Vencdfk 
'-qtt""' hlrleırtfrmrkt,.ıi'r. 

Miıı'l<ıhal,..\·e tf'!lrıbb 11• ed"n lk• 
ttaıvnn tavyarMi dU •riH'""'l .. tii.,. 
R1z!m de ~ •l)rıU•<ıb '"''"'!" hlr tnv
vart'mfz Jt•w•ntır. F'ıı k'H'l bir 
rnlltMt>t kinde Ölf'rıl,.rin a 1!f'oln 
hnb0 r vcrU"cl"ktlr. R• -ıı•n rnrl • 
"

0

ndt". ""'"lf m•J arr 1.1,_. +ı., nr · 
""l"nE"n bu hnrc "t' r e<ıl'1a 'ITl,:ı 
ı·u\'VC'tlE"rlmlz kat'jvycn z ,., .. ta u,); 
ııım ~m roı;t?T 

Attna, ıo (A.A.) - Umumi Pmnl. 
yet nez ıreU taralınd:ın dll'l a'k:an. 
neşredlle., tebllg: 

D~mnn lı..ıva kuvveUe!'l .ugUn 
mcrr.J ı.> 't dahilinde a,a!l'tda'lft yerleri 
IJombardımaıı elmlşlerdJr: 

l - S Anfü'c;: ı; lışl stızcJ llOrroalar 
ıı.tılmıştır. sıvu halk araaı:ıd ı b il ve 
yar:ılı vardır. Mnddl tuısar P'lt"ınm•

yctsizse de beşinci nurdan kiL"un oıan 
Ayasofya klllsesindıı mllhlm tıa.~!l.r 
vukua gelmlştır. 

2 - Yıuıya. Uzeruıe atılan ~m•Jıı.. 
ıarda.rf ılf~ halk t.rnllt2'da 20 1..ıı. t n ve 
ÇOCUK öl"n!iytUr. birkaç l v \I' Ava 
Spırıdyon kilisesi yıkılnu tır . 

3 - Prevczcd8 basar ve .nh311ca 
Uj1at yoktur. 

4 - Patnısda vukua gel o .naddi 
ttasar ebemmıyetsız.se de bir .,'OCulı 
öımUştlır. 

5 - aGrbl Pe!Opotıt'Z'de ">lr ~Ör'dC 
nasar \; lnsanca :rıaytat yo'<~·ır. ou,. 
mnn tayyareleri otlakta olan 11 ttOı,.r 

uzcrin8 mltral~öz at~l açmı1ıa .. \!ır 
6 Kor ııt kır mıntakalaı .• ..ı da 

~o,..,balar d~m.ı ae de tılç ttr 1a-,a1 
ve nı~ca zayiat yoktur. 

Kıt ~L OEPWmE \SKJo~1!Ll~rtt 
KUOAl\LADI 

Atına, ıo (A.A.> - AUnn -.3an!r. 
b!Jdlrlyor 

Cephed0 bulunan huııusı n,ı;bı-bir. 
tı:rln yazd klarına göre krıılm .... Lı.t!V 
ıiyaret! mUnıısebetlle göstcrl:ı>'1 c••t• 
kun tez.aMlratJ kelimelerle ı!ade Pt· 
mek mUmkUn de""ildlr. Kral va o ılıı rı 

Ziyaret etmı:ı. yarıılılann llz<>r:• • 1,ı~!. 

ltaUe eğllmış. toplarm gürledi~ U\o 
ı atta kadar gitmiştir Bllbau..ı ıcra 

hıızırlıkla.nnı gc\ etcllm. Alman T~rkl~gun b~ .s~tle yaşayan 
orclusu harekete geçerse lı.t•ra.r olUler!ndPn ~ırıclir. Bunu hangi 
l"ıll'Ş'ISIDda bQyun CE,~Ş göriınl". h1;18UStye~J~nyle kazanmıştır, 
flnı. Bu suretle Alm:ınynmn ı ı da.- ~ıre bu ılım çatısı altında sala. 
ha ziyade kola.yl~ mış \'e biz.lm Ü· hıyetle çalışan meslektaşlarım 
zerimize gclc-eek tehlike do ıızal. söyliyeceklerdir.,, 
mış olur.,. demiş olnblllr. Bu tak· Rektörden sonra kUrsUye 
dinle;- Du1!;'arl tandııJd lsfikliJ gü. profesör Zeki Velid Dolfan çık. 
riiltüleri lı~ikatte htr danısıklı dö· mış, Nevai'nin hayatın~ ynşa· 
\ u~ dcmcJ..ifr. d.ığı devrin tarihi hususir<'tle
_A~ha _böl le mif Bunu Bulgar rmi, karakterini, şarrliğini, c. 

hiikumehıı111 vcl"CC('ğl ce,ap KÖS· serlerindeki yüksek ruhu, Türk. 
terccclrttr. Çö~tlin nutkıınC::a Bul. çülüğUnü etraflı bir surette an· 
gıı.rlstnn hıı.Jdmulakl itham kati ol· !atmıştır. 
mam~ls b"'rahof ~'ı.t.r...lılJ!Uaka Bil il.hıra Ati Niha-i Tnrlıuı: 
profesor lR'llof bq a~ılc tfaıleyo Ali Şir 1evfil'nin insanlık cep. 
açık cernp \ f'rtncUclir. P.utgartsta. besini tetkik etmiştir. 
nrn hıws Uslert Almanlara wrU· Onun çok yüksek ruhlu bir 
mfş midir, 'f'rilmcmf 01ldfr! Bu san'atkar olduğunu, kuvvetli 
nokta anlaşılmalıdır. zeka.siyle zamanında devlet ida 
________ AS_IM __ u_s_ resinde de mllhim rol aldığmi 

anlatım§, onun eserlerinden ve 
nazire olarak ona ithal edilen 
eserlerden paı·çalar okuyarak 
şairi tahlil etmiştir. 

Kanadaya talim gö'°mi
ye gitmiş olan 

inqiliz pilotları 
Dan laglltereJe 

c!örıtiü er 
Glasl.,ov, 10 (A.A.) _ Kano.· 

daya talim görmek Uzere ~ıt
Dl1ll o!an lngihz tayynrecilerııı. 
den ~~r kafıle dün lngHtcreye 
donmuş ve Skoçyaııın bir lima. 
nında karaya çıkmıştır. 

Ca!er oğlu Ahmedln söyle.. 
viyle toplantı sona ermiı;tir. 

lzmirdeki maçl~r 
/:::mir, ıo ( A.A.) - DUn ya 

pılan lik ma'}Jarmda AJtınord~ 
Ateşi 3 - O, Göztepe de Demir 
sporu 7 - O yenmişlerdir. 

Şehir Tiyatrosu artist· 
ferine h1~se verilecek 

Bunlar pilotluk diploııınlanru 
alml§lardır. İngiliz pılotlann:n Şehir Tiyntrosu artistlerinin 
yanında, taıımıermi bitiren A· ma.a, vaz.iyetile İstanbul beledJye-

t ı al si yalundan me§gul olmnktndır. Ar-

da
vus ra y ı ve Kanadalı pilotlar tlstleıi" alınış old ,_,_ el 

vardır ,. ulU<l.n maaa. • 
madalya ar tevzi etllğl erıen:ı • e • ı .. 1 M · h 1sc ihtiyaçların n gi:fcrilmcslne 
oaşı.ann gögtlslcriııe madalya P ., taı. un ta.zam fasılalarla başka j kii.f gelmediği 1 u 
tığ'! ve b r seterinde onlarıı "tıt ı .. dwr tayyarecı kafileleri de gele.:ck· & ardmı anla."I=:ta~ m Brnlacdnl • 

tır Bunlar anav t ı ·ıı 1 ı ., rr. c e ye 
'"derim .. c:ıyerek kuc-altıacı ğJ •R·oıtı • · a. an ngı z e . 1 nrti!ltl~re temslllcrden elde edi 
ou t('zahi.:rnt son haddini hı...r..,,•t v r;nde~ ~aşka Avustralya. Sey. len hasılattan da bir pay verilme~ 
erler tar:ı.fındnn mırı golünd"' ,, lr •• wan, .~.ezya ve ımparatorlu slni düşlinmektedlr 
vatık saı·•tıne kadar uınetmlr, ı t r gun dıger kısımlarından giden o-·--

tayyar,,,.cılcrdcn mürc:;kentır. 
Şlmdı gazete er ordunun ~&ef1w Bun;ar harbin daha ilk a.nm- Bir kız yanıyordu 

yazılmaz. 

Adliye Vakif 
beyanaU 
(Baş tarafı~ 

Vekll evveıı:ı uirınaı L1 

mcslnde bir dava dınk.IXI ş 
cezn mnhkemclerl,n!n bul 
kata çıltaro.k scldzincJ • 
cı, Uçilnct!. lldncJ ve bıriDcl I 

... ıneleriot1 gtrml§, bunıdl 
/1 

vııları dinleml§, o eıradl 
bazı hl1klmlerle taııışınıotd'J 

Bund:ın sonra, mUddeluJll 
\1alerlnlıı odalaruıı g~ fi" 
rada 1§1ıu takıbe gelın~ 
bir kadmın deı'diııl dlntcı:ı>ll' 
ouk görülmesi için lASııxıl' 
de bulunmllŞtur. , 

Bun ilan sonra mUddeJtJlll ~ 
met Onatın odasında ga.JI 
bul etmiş \'8 sordukları ııı 
Jcr Uzerine §11 beyanatta 
tur: 

·•- Mahkemelerin keli 
len işleri nasıl çıkardı!d•~ 
görmek ,;e tetkik etmcJc 
ve mahkemeleri birer blr•r 
Ayrıca lstnnbul nı:ı 

b!.r sene urfinda ı;:ıltardı~ 
hazırl:ı.nan stntistikleri 
dlm. _.,, 

!ORA. v tFLAS J~ 
İcra ve lfl"s ı::ıertnlıl ,.,.~ 

ouniyct bir şcltllde kola)' 
olduğunu gördi.im. Mıı.bl<f 
rı.ıo aımrs• zarfında gordııl' 
ser scneıcre nau.ran dııh" 
üaha çol it çıkarmıştır· 

Bil!yorsunul". kı, bund&!I ti 
adaletin tüzum"!uz sekttY' 
kuta uğramndan cereyanıJJI 
ınesidir. HAklml rlıni'" dt• 
mevkii icraya koymak 1 ı.o. 
çalıımaktadırlar. Biltıası& 
melde menuıJD kaldınl·__.J 
. lSTfNAr l\IAif.KElUY"""~ 

lstina: mahk<' neıerlJlln Jı" 
daaı ha 1<kmdn tııızır1anat1 
nası adliye encUıncnıı:ıe 
latanbulda da kurulup kU 
hakkını!a bi~rc kar r 

Teınylz mahkemesı cıe. ~ 
neye ı~ıcrl dııhıı. çok ve 
çıkarıııo.ktadır 

l\JAHliUllLAll ÇALJŞT ıl 
Mnhı .nıarı nafta ıı1et1l' 

ınak kararındayız. şımJiliJ ıt' 
QClık \'C dcmlr fab:ikalarıJl 
Zon~uldak kömür ınaııeıı 
bır o kaı:iar mahkOm ç Ll11:;.f 

ıum AıJ l'tırsgıp:, 
Son gUx:lerde lstanbul S' ııı' 

baw kllrmj hAdiselcri S 11 t 
Müddeiumumi HL.met oıı;, 
ğım mru(lın ta göre bu yol 
adlı;> eye vcrUroış. ancal'· f ti 
ı~rı he.'lUZ alırma.dığındall 
n b!tlrl 'llen;. tir. Blz c ı' 
nun bu g.bi suçlar bald<tıııl' 
nı kMi gôrmektc\i:r.. Bir 
mutasav,•er dcğHcllr, ~ 

tstnnbuld'l daha btrkııÇ 
r-ak, adliyeye alt dalreıerd' 
de bulumıc:ıfttm.,. ltalvan Somalisinde devriye 

ler.m:zin faaliyeti devam etmek. 
tedır. 

Kahire, 10 (AA.) - Avu.s· 
tralva başvekili B. 'fenzies. Bar 
dıa harp bölı?csinde yantığı 36 
11&atlik bir zivarctten dönmüş. 
tür Başvekil. bu ziyaretini A
vustralva deniz ac: rı kuvvetleri 
lrumaniam ~eneral Blamey ile 
bırHkte vaomtştır. 

'18 kadar bflju oldugunu gl.i t · · '• vı. da İn!;iliZ hava kuv\'ctlcrınc 
zı• r ne re yoruır B:.ı vnzıl~m:nn yal , g?nWlı.ı, kıı~dedilcrck stajlarını 
nız ııunu zlkrlle iktifa edecd:~ bıtırmı~.erdır. Bundan bir ı:aç 

GEMJl.ER IIAJUtL'lo'OA TAi s1ı J 1n • ı. h ... ;ası gö6s!ln takılan vr k,. ' ay evvel I{ nnadaya gıtmeden ev 

Londra, 10 (A.A.) - Ccnc>v .. .r oor, 
hardunan eden bUytlk barp ~P·ı Oı>t 
lıftklmıda a.ııa~dalrl tııfsll'\t ...... ., c' 

tedlr. 

tarafından kucaklanan bir er şbv•e r.a vel talimlerini yeı de yapmışlar. 
ıtırını tır· dı. 

Fatinte, t(arabaş ıruıballes''l .. Krı· 
şıkçı &ohı mda, 5 ı:ıumar ot111an 
Ynkup kızı Melahat AZyüre~ <l'ııı o. 

vlndc, sobasını yakarken, lil!ir:IYnn 
bir kıvılcunıa elbl"elert t U'lr.ı•~v. 'la. 
~ra bağıra yıuııı.rltcn e\'<leki'"• L'Jra. 

fından yetl!jllerek kurt.arılm•;~ r. 

Doğu01 

Bevoğlu posta ve tel~ 
nvinll.;i rnd'o servısl 0 
Hakkı Çctinelin b.f 

ReMvn sı 000 tt)nlJ'l.tnlul: "' .. 1 ·I 
Udır. 37:1 llk 6 topu vardı ... 
Mnlıva 81 0000 ton'H\to"ıı< lı .,l'., 

Benı dJr.18. kralım Cn\ allıı-.;.V'J ya. /Andra, 10 ( A.Jl.) - Domin 
kalad•.,>nnız :ımaı:ı onu b!z:ı:a• s'\rıı. Yt·nl:ır nazırı l{arnborn tngilte. 
vma k·1dır gctm~c gım. reye g"lcn ılk pilot ve tavvn;re 

Vücudunun muhtelit yerlerı •·l:.n va. 
natı Meltı.bat Azytırek Etfal ıııı ,•ıthn
ncsme kaldırılmı§ttr 

dünyaya g~lmiş ve :e ~ 
te5mıye edilml.,tir. J.fı."· 
bı~ım tcbr'!c eder k~ç~ 
ve mesut ömürler dıle 

Her lkisi de bir lnPfliz tay. 
ya.resine :Jinerek mı arcbe böl
wreei Uıerinden a1"nktan (!'eı:miş. 
ler ve bu suretle başvekil par· 
lak nıuharelx' F" f-ıbatmı tetkik 
imkAntnı bulmuc:tur. 

lıdtl' 8 tıınP 37!5 Uk topu v~r'lr • 

ı:: • rl.'1 atkı ına ccv P \'er- ., k~nı ci lmfile .. i.ni istikbal etmi§tir. 
gayet mllt< l!eyytç olarak deıı iş ı k : Avu::tralya, !\ana la ve Yeni 
E\ et ~ • .,ıucrtm. hak ki b:ı k mııu:M I Zelii.nd dan gelen bu tayyare
r.ım•z oıau tıazrcU m ryomln u M!U!f' cilere hitap eden Lord l{ran StNEMANJN E:\ Gt'ZEL KAD~'I 'F'i1!115'J•""' 

01 ba b landı 
(Baş tnraft 1 incide) 

da#mık bir halde bulunan tayyare
ler üzerine bombalar at·lmış şid
detli bir lnfili.k ve iki büyük yan· 
C1D c;ıkanlmtştır. Bu taarruz düş· 
maıı tayyareleri üzerine acılan bir 
mltraıyBz ateşıle tamamlanmıştır. 
Aynı gel'e, filoya mensun tay

yareler Trablusgarp tizerine mu
ftffakıyetıe tetevvUç eden bir bas ''D yapmışlardır. Deniz tavyaresi 
.mtasyonuna bombalar dllşmOş bir 

Rnm.a radyomı geçen av \ota .. ~ nr 
tıa,,. • kuv\'etlerlı:ı!n tt.,ıra'ıll• :n.,ı'n• 

bir deniz mubnre~eıı1nde hn!.R d ,,,.r • 
cıığmı ve ~lınd bavu:ın ç idin ı 1'1 ıuı 
duğunu bl!dlrml~ti 

Sheffield 150 lik topl rla r.:11\cı>Mıel' 

9 000 tonl!At,,luk blr •tnı\'a~, • ı !• 
Ark P.oyal, batl•"'ı mlhv~r t· ıat.n 

J:ın birkaç defa bildir 'en b r r yyan
ı;emlslJlr. 

onları denize dökcce{l'lz born imparatorluh havacıltlt 

Rusync~a dürhinsiz 
kabartma 

film gösterildi 

pl:inının imparatorluk azası 
cı.ıısında.ki işbirliğinin en mu. 
a .. .zam ve mill1im bir fruılivet şu 
b sini tc~:til ettiğini söylemitıtir. 

Lord sözlerine şunları ılfı.ve 
ı>tın:ctir: 

ıt,.,sJ:O:";: .ın ( A.A.) Tas Bitlerle me!Jai arkad~ls.nnıo 
:ıpnsı b .'"''~.ı} o_r: ~ Maret!erini kıracak en büyük 

I-Iu~~sı du bınl"r kullanılma. yın. diin ·anıt\ en iyi pilotları 

1 
sma luzum ı.aımada.n dünyada olan sizlerin daima ka,.ıuçn bir 

hangar ateşe veıilnrnıtir. ıll: d ç .ı cı':ı .. ak b rada gösteri. , dal~a halınde Atl:ı~ d"'lzlerini 
İtalyan doğu A~ ıkıısındn ta~ • 1 len k-ı.ba:-t a fılm hnl.t nrı lin-

1 
aeoaraz yalnız bizim adaml"l 

varelerim_ız ordunun tıunnıı h r<' c bil} • b•r muvnff '·'Yet ka. mU:'hfa:ı için d .YiJ nvnı zam:ı;. 
ketine nı~z .. hcrct r'm"l<tc brıd" 2'. ~M' tır Altı ı::uı;d "O hin da Almanvanııı l•avati merltcz _ 
vrundır. K"ren ~ir Ci ı dnf lor bom 1 ·c,ı bu filmi S{'Vl ctmi tir. G !erine mUtPm:ıd'vt:n ve ~ittikçe 
hard~~n .. cdflrrı R ve la<ı" dPnolari- z te1 r .. eyırcikr tarnf,rd3n iaha a•"ır darl:ı"ı.r in.,irmek il. 
le mo,or~u kollnra bUyUk hnaarlar 1 g·· ... derflcn tnht', '•ô.r me:.tup. zere hizmete ko;;tuklarıru gör-
ve,rilmlştır. ln.r neşrctmc'.tedirlcr. 1 mektir. 

HEDY LAJV/All.R 
Sİ!"ml\lANIN t" ..... HUYU\ AR'r!STl 

SPENÇER TRACY 
Sahanc bir film yarattılar 

BU l<ADIN BE 
Orijinal nUshası 

Yarın akşam : ME 
TORI<ÇE SöZLU 

AKŞAMI iP 
DlI<KA T: Yarm gtt l:>ca k 

koltuklar buı;l\n 81lbahtnn IUbnM"n nlilınl 

Telefon : 40868 
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kOtA YUIUFJ 1 

AMERiKADA 

p o r 
-- twt - - - .... 

Kız mekteplerı 
vole vbol maç:arı 

anlaşılıyordu. Sekiz çocuğu v:r 
dı. Hastalıklı olma.sına rağmen 
mütemadi surette çalıı;arak sı -
klJltI içinde geçen seneleri unu. 
tabilccek kadar belini doğruıta. 
bilmişti. 

Yavaş, yavaş büyUyen çocuk
ların bir kısmı da çalışmağa 
haşlamı~tılar. Adamın evini 
pek çok severdim. Arıncmle her 
hafta onun evine gidip ailesinin 
hatırını sorardık. Sepetli ada
mın evinden dışarısını seyret. 
mek rıek çok hoşuma giderdi. 
Ağaçlık, kırlrk, güneş, kar ve 
yağmur oradan, bizim eve na. 
zaran daha iyi bir manzara ar
zederdi. l~e ... bu yüzden ada· 
mm evi, beni ziyadesiyle celbe. 
derdi. 

Zaten ailesi ve çocukları da, 
gayet misafirperver; cana ya. 
km insanlardı. Ekmekleri iyi 
cinstendi; tereya~larında da 
fmdtk kokusu vardı. Kışın. so -
banın altında kocaman kediler 
uyurlardı. Alaca renkte bir 
keçi de gayet nefis süt verirdi. 
Bu tertipli, temiz köy evine gir 
mek için kapının t.intind:: nalın
ları çıkarmak icap ederdi. 
Akşam oluca, çocuklar tarla 

işinden b'tnb bir halde eve dö. 
nerler. Nihayet biraz sonra da 
sepetli adam gelirdi; ve biz de 
köyümüzlin yolunu tutardık. 

Sepetli adam. ekseriya, kapı • 
mızın eşiğine otururdu. l{arısı 
da biraz sonra yanına gelirdi. 
Lakin, kadının yüzünde gUneş 
basmasından husule geldığini 
zannettir{im garip hir teessür a
liim.i göz.e çarpardı. 

1 - ,. iHUT 11 ŞunAT 1M\. 

Darülacezede 
Sokağa atılmış çocuklara 
nasıl ba
kılıuor? 

~ .. 

Sepetli adamı uzun uzun sil -
zerek bir çok felaketlerden son. 
ra ailesine tekrar mesut günler 
ya~ııtab;ldiğindcn dolayı ona 
karşı takdir hisleri duyardım. 
Birkaç davarın eksilmesi. has. 
taiıklar, mahsulsüz geçen sene -
ler onun için sayılı felaketler 
dendi. 

Evimizde sepetli adamın çok 
para kazanmadığı arada smıda 
bahis mevzuu olurdu. Fako.t, 
adamın aile efradında asalet 
mevcuttu. Çocuklar, büyüyl!nce 
kendisi gibi ashr ba.!ilı insanlar 
olmuştular. Velhasıl hepsini pek 
çok sevmekle beraber memnun 
değildim: cünkü, adamın namU· 
trnahi seyahatlerinde yanından 
bir türlü ayırmadı~ı sepetin 
ihtiva ettiği şeyleri bilmiyor. 
dum. 
BüyUmUştUm; adam da fvice 

ihtiyarlamıştı. Lakin, bir türlü 
onun sırrını keşfctmeğe muvaf. 
fak olamamıştım. 

Bir gUn bize adamın öldti'fü
nü hater verdiler. Evine gitti. 
ğim zaman pencerenin siyah 
~allarla örtUIU bulunduklarını 
~ördüm; yavaş yavaş. küçtik a_ 
dımlarla adamın baı:;uruna gel • 
dim. Ona en v eni ve en güzel 
elbisesini giydirmiştiler. 

Mumların titrek ziyası ölü
nün yuzunu; mumyaya benze
yen ellerini hafüçe aydmlatı. 
yordu. E\'in içinde herkes giz. 
lic!en ağlıyordu. 

Bir haftadanb 0 ri gözlerine 
uyku girmiven bı. irısanlar a
dama ka.rşı son vazifelerini ek-

' 

Küçük çocuklar ültraviyo'ü! tcdavi.sind~ 

sik yapmamak için mtitemadi. 
yen u~raşıp duruyorlardı. 

Ölü evinden çıkarken, sepetin 
ı:ırrmı ö~renmi~ bulunuyordum. 
Arlık, bu sım ifşa etme1'te 
nsla bir mahzur görmemiştiler: 
ihtivar adam ölmUştü. 

Üzeri muşamba ile örtülü se. 
petin içinde daimi surette al
tın, g-ümüs; ve deste deste bank 
notlar mevcuttu. Fab~ikanm li
rektörü için ch·ar köylerdm za. 
bire satın alır gibı ~özüken a. 
dam, patronunun )n.zıhaneleriy. 
le bankalar arasında mekik do
kuvordu. 

Uzun st>neler zarfında fa~ri· 
kaya ve di~er bürolara tn~ıdı • 
ğı paranın yekfuıu muazzam 
bir ser\'et te~kil ederdi. Senetli 
adamın vazifesini amiri i l c 
k a r ı s ı n d a n b a ş k a hiç 
k i m s e bilmiyordu. Y a 1 -
n ı z , annem uzun zamandan. 
beri bir şeyden şüohelenmiı:ıti. 
Adamın karısı, kıı:ıın yolların 

gayet tehlikeli olduğunu ileri 
sürerek: 

"- Bana övle geliyor ki. bir 
gün onu Eepetsiz olarak göre· 
ceğim... Diyince, sepetin sırrı 
yanv:ırıva meydan:: çıkmıetı. 

Halbuki annem bana adnmı 
ve karısını senel~dcnberi ta. 
nıdığım söylemi~ti. 

Annem, adamın domılufru 
ve ahlakı hakkında hiç bir ı;ey 
söylemedi. Zaten buna Hizum 
bile yoktu. Çiinkü biraz evı:el 
ayrıldığ'ım evde yatan ölüniin 
yüzllnde bariz bir safiyet göze 
çarnıvordu. 

Çeviren: Cıvad. Tevfik Enaon 

verc1ım bu oyuncaklar ta!'IJ1S"Dda 
zengin kadmlamntzt dUşUndllm. 

Çocuklar teneffilsbanede fdl. O ta
rafa doğru yürüdüm. Çocuk1ar 
hepbir a3tzrlan şarkı söylilvorlar
dı. Bir yandan da beyaz k!ğrtlar 
Uzerlrıe avakltabı ölrülerl almıyor
du. lc;lel'inden bir'ni de sevecek 
oldum. Dİğerl,.rinln arka-iaşlarma 
gıpta ile baktıklann· gl5rllnet- mn. 
tec-ssir oldum. Çocuğu okc:amRktaıl 
vazge~t1m. Nezaret eden hr.mşlre
ye eortlum: 

- Bu çocuklar ana ve babllnnı 
ne demek olduğunu biliyorlar mı! 

- Evet. dedi. Bilir'"r. Analan 
biziz. babalan da mildUr ve dok
torlar ... 

- Cocuklnr<'a scv'lmek ihtlvacı! 
- Ço kfazln1ır. Hep~inl okşar, 

severiz. Hiç birini Pırnal ctn Jviz. 
Çilnkli çolt k•<ıkP"trl:ır. ot·<ıaı mı -
yan f?Ok üzUlür, ô.dcta hada olur ... 

Bu iUb!ırln ıı.na ve hr'•a ""'°kati
ni tnmnmllc b.:hıır edc>ri... R uda 
ann ba n.s• mrrh ,,. ,r.,. olım yav
rulara ınrıı.ni v-ı~ r rri,,:tir. 

- Soka ;.;n bıl"! --J.,,ı-ş rıcuklnrıa 
ana ve bab.ıla.rmdan ge: n olur 
mu?. 

- Böyle bir çocuğun ana ve ba
bası gelirse kcındisl hemen zabıt.a
yn te. lım edilir.. ocuğunu sokağa 
bırnklığl için bu suçunun cezasmı 
r.örli ... Bnzan ziyaretçi srratfle ka
d·n ve erkE'kler gelir ... Bunlal' ço
cukları görür, giderler .. Anr.ak bun 
lnr araı.ıınclo s::ırnm b1r kadmm ha.
zan sarısm bir çocuğıın bnşmda 
fazhca durdur:ımu. e•ı:.ilip cocuğu 
sevdiı'!inl görürüz. O çocuJ;u se
verkPn ranına bi'?'az ~·aklaşacak 
olsam gözü arkadn hemen uzak
lacıır. gider Bu çocuk onun mudUt", 
vokııa o çocuğa ka~ı kadınm g!Stt
terdlı'tl bir fazlıı sefkat elleri midir 
b'Jme~iz .• 

.. 
Son on sene znrfmda m0"9Sf'98-

ye 440~ ~ocuk girmiş bunlardan 
32 '2 si çtkmrş. 1163 ü 5lmnrtnr, 
yani dörtte biri ölmilfltilr. Mdea
sesenin bUtün dfüknt ve ihtimamı
na rarhnen bu nisbnte 1SlümUn se
bebiııi çocukların geliıı yerlerinde, 
şelt'llcrindc aramak lbımdır. Bu 
geliş şeklini de başka bir ya '\Jda 
bah-;edeceğim. 

Vefat 
Sckuk kız samt f'nstftUeoD ~ğ

retrı "n'"ı inden ve ta.nmmış §alr. 
1 rlmiz:'len Emin Recep GUrelln 
b:ıh'U!ı adlive nıli1"'1Pvvfz1'"9nden 
mliteka1t Aıdz Gilrel dUn vefat et
mJcıtlr. Cenm: 1 bı•Mln saat 14 de 
B kır'>ö ·lind '·i evhden kaldmla
cak \'I.' C'"l'!'l"0 D"Jr."'7-1 kıl•noraJr O

rada m:ık"r-re dPfnedPPcektir. 
Merhuma rnhl""N r'llpr ailesine ta· 
zlyetJerlmi:r.i !-,Wı ·, 'z. 

20 ev Z:'}. ~ ~ 'l:r hırsız 
ynl.ı::.: ::-ldı 

Be~ l'ğlu Fntlh '\:. ''Ilpn,a ..,. t'kba 
'btr.;ok SC>tnU r • :: e ya"<:n eY, 
<llll~ltfın \ c ap rt•r:ıan ııoya.n hıı tur. 
sız yakalanmı". a ~.J CJ.e tc<sll!l' oıı:n

rau·tur. 

Blı inci sulh c zn ır bl<t:'mP'ill,c ve
~t'Pn Na2"ml Yet ad:rı .akl l>'J "t•ııa, 

mnh1tenıcc1c: 

"- ll<'n Beyo 1u t' ~ fl3 r•'l a haZI 
evler so~clum. Lfll: 'l 1 r PPn· ..... r'le 
hcrbnngl blr ı, y r m Pr ı itf'!'I 

korltt•ı~m'i-.n ' ıı... ettim ı:l'ul.,, 
tc\•kif olunmu.lur. 
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ÇC·RÇiLIN 
ı'\JU· ı KU 

km,µ Jro:ymak, kolay bir 't ı1 'ııı.r 
ı.et değildir. 

................. _. ....................................... ,_ 
M! - ~·""""'ı--.. ... -... -.----.. --~ (RWJ tarafı 1 foci I~) 

tılr taarruz yapacak? Hepimız bu. 
nu kend kl'ndimizc herhalrlr> sor • 
nıwmzdur, 

Fakat Bize bır llltardu b.ı'unrnıı.m 
ihımdır: Cebinllkten V<' htyan(!tten 
sonra cinayetlerin en bUyüğfl t<! yytı_ 

be ve teobelllğc gölUren fartt ıtınıat
tır. 

.~ lstanbul Levazım amirliğınden 

1--------------------------·----------------------------------------------:~ 
~arıten har.et askerı kıtaatı 

Şuua ~ırJn olalım ki, h·ı ,., yn _ 
kında şiddeti artnc:ı•· bir •'ıaya 
girecektir. HitlPrın eılrüm oı t:ıJı 
llu90lini onu Ama,-utluğıı ntan 
dari>elerin teııiri altında sallanı • 
yar. Fakat na.ziler .Macaristanı 
yuttckw.n \"C Romnnyadn tüyler 
ürperticı dııhili ihtilaflar çıkardık
tan .ııo:ıra Ksmdf'nlze inmiş bulunu 
yorlar. Roınanyr.dı:ı muazzam bir 
~iman ordusu ve hava kuvveti vü. 
''llda f!eUrilmcktcdir. Naziler diş • 
lerini c!:ıha şimdidPn Bulgaristana 
da g •iımişlcrdir. Hunun, Bulgar 
hWcümetinin mm•afa.katile vuku -
balduğ ınu farzctmemlı ın~rmdır. 
B~n tayyare meydanları sayw 
binler<> varmı Alman mü.stahde • 
mininin !§gali altındadır, Bu d-ı, Al 
man ha\ıa kuvvetlerinin l'Julgaris • 
tandan kalkarak harekete geçme
lerini mlim1ıfin kılmak içindir. Bul 
~tanda ve Bulgaristan yolu i'' 
.AJman kıtalarmm harekette bu • 
}qnnıa111 için birçok hazırlıklar ya • 
P*nıştrr. Ve belki «e şu anda bu 
ileri hareketi ~la.mış bulunmak· 
taaıır. 

bır tarad-ı tahkim <'d•lnıiş k'\lt""l•rden 
birisini tC§kll eden .!\falla ada,ıı t.atar
yalarını ve lnglll.1. deniz \'e kıı.rn ha,, 
va kuvvetleri tarafından karşılanmış. 
tır. A imanlar ikJ veya üı;ı gtL.ı içinde 
150 pike bombardıman tayyaıtmuden 
90 mı ve belki de daha fazıa.arııı kay· 
betWer. Bunlardan 50 si• hava1a, 40 r 
da yerde tahrip edildi. llludtı"!ous'un 
sakatlanması denizde vuku:ı gelen 
hava harbinın büyük mükACathrmdan 
b!rislnl tl'şkll etmekle bera·.~-. Alm.<ın 
lnr, mağlfıblyeU kabul eyleıiiler ve 
Maltaya gelmekten vazgeçtiler. İil. 
louııtrious'da lüzumlu tamirat Malta 
limanında yapıldı ve bu gemi, 23 mil 
sllratıe ve kendi vnsıtalarile e:nıılyet 
ı.ltrnda lskenderiycye gittı. 

Aşağıda. yar.ılı meva.dın k •pıılı ıı.ar1 .ı ı.:ksıltmckn hi7..ılar..ı , , ,azılı gün, su.at ve rr>..:tııallt!ı'ı.lc!U d'l1 
Jma komisyonlarında yapılacı>k'ır. Tdhpl ·rın ı.-anunı \esikal:tı il ı.ı teklit m~ırtuplarmı ihale saı>l.J11 

Fakat Türldyede htızrr b~klıyen 
kanetlcrl alt etmek icin bunc 'l 

- daJııa. fazla har.ırlanmal!ırı la . 
-dır. 

Mı.KAN Mh..U:TU:KJ 
R1tıLICŞ'MEJjDtR 

l.etıd!ıi, IO (,\ .. \.) - V!Mtou Çor 
~ nut.kımun devamı: 

Geçen mayı.sta Holandada olt'.l!l:ırt 

ı;ilrdOk. İyi tlınltlerdo buhmdııtaan 
iCla, bttanıllıklarma sartldıkbn lıoin, 

ffolıuu!Alılar ağır surette hayal inl.J. 
~ uğradılar, ezildiler, taıruı cılll

daer ft o ?.ıım11.ndanberi de aç oulunu 
~. 
Belçik~ Kl'Alının geç kAlmı~ {l.cl\ 

talebi liuınne kendiBln!.n lmdal.!ınıo. gft· 
tfCimlz ta.n1an FranSIZlann ve bizim 
JIUJl ıstırab çekmfl olduğ\lm'.ızu bili. 
yeruz. 

Bittabi eğer bUtun Balkan m!llet1eri 
hirWt olurlarB& ve İngiltere n Tnr. 
k1J119 ta.rafından yardım görerek t.tr-
llldıe hareket ederlerse, Av,·npanm 
cenubtJ earklsinde bunlnn yenmeğe 

Jı:lft miktarda .Alman ordu ve l:ava 
kaTveUeıi toplanabUlnceyc ka<!u bir 
~ aylar geçecek ve bu ayla· zarfın 
l'ia birçok 11cylcr olabllecektlr. AtneH. 
lruı yardımı müessir oldukça, hava 
Jnıvv.ıllcrimlz fazlalaştıkça., ~iz:er iyi 
aillhlanmıs b!r mlllP-t oldukça ve §a'İ'k 
taltJ ordulanmızııı ku\·vetı bUyh:IUk,. .. 
mubakkaı< ki blrc;:ok ey olacııktır. 

•ar' cenubu·~ rki m,.mlake•tt:ri ken 
dilerinın tekr:- teker parça.lannıaaın:ı. 
m!Y'.:llde ClicTlerse, bu meml<!keU,.rin 
o.nimarkanın. Holıındanın V•) Belçt. 
ı<anrn aJ ıl:',.tlne uğnyncakları muhak· 
kaltt:lr , ... o '1.akJt lıiç ktmııc. R•ırtulu!J 

aaa.tiniiı ı;almrısmr. kadar ne kao1'r za~ 
man s•c; .xg-ını aöyllycmcz. 

Bizim 'karı;cılııştığunız :-u;.'!l;l,.r. 
den blrısi, Avrupad:ııd bu c.tnra! 
menılekelliırden bJr kaçını h:ırbi bizim 
kazanacağıınlZll ı.nıuıdınnakbr. ~wıla· 

rnt 1'anu bizim gördilğilirıUz kadar sa. 
riJa .urette göremiyecck l{adar nınl'· 
dat görll.5!U olmalRnnm !fllyana ht-ıV!'t't 
oJdıİltı tikrindeytı: 

•ULGARl 'l'ANUi' UMl 1 I 
HARPTF.Kt HATA YJ 

YM'lllYAOAOL~I t'MJT EJıt.;HtM 

~iyi hatırlıyorum: G*n harp 
--.aıda 1915 temmuzunda id!. O u· 
- »ulgaristanın fena bir yola sap. 
lblJltta olduğunu görmeğc ~ladık. 

--·n, Loyd Cor<', Bonar Lav, Sirfc 
- n ben Bulgar etı:lslnl yf'me~e 
4ıfftt ederek Bulpır kralı Ferd1na.n
.. kaybedecek tara.ta geçmekle ne 
111fG1r dell!lk yaptığını kendi.Bin<. izah 
eU1Jc. ısu, Lir 11cye yaramadı. Z.'\Vallı 

acı.n bize inanamadı veyahut buna 
llltlı6metlnl inandıramadı. Bunım Uze· 
ıtııııe, Bulgart.11tan, köylU halkmM arzu 
Jı111 n bütUn menfaatleri hlll\!ma ~ıa. 
nlıc Kayzerin tarafmıı. geçti ve zafcı 
Jııuaıııldığt saman, b<ızı nltaamnı• _.,.tti ve cer.asını çekti. Bu:garist:ı 
ma aynı hatayı ynpmıyacatuu Umit 
ederim. Eğer aynı hatayı yAparsa. 
30.-enede üçüncü defa olarak Eıılgnı 
mllletl ıuzumsuz v f<"lt\ketli bl,. l:arlıo 

.orQklenm~ oıacaktrr. 
Kwıolinl tesmiye edilen "l~r.lyım 

~gt.,' ve umumiyetle adt•;ıı. LıJvaı 
._.. •'Fraruıız klsling .. t, her ~lt'0J de 
..m ~staposu vasıtaelle vat<u dnslıı
" GserlnC:c hAkiınlyctlcrinl •cra ede
lıllmek ümidi ile başka, başka. tı.tnlal" 
da. ntandllflıırtnı Hitlerin 'e mrın YE" 
al .sza,mının köleleri hl\line S'l':ırmeğ,.. 
~rlar. Bu tşlcrln nnınl vıı.r .;11 ge. 
~hakkında sizlere bir şerkr 11öy. 
.,_k vaziyette değilim. Fn~at mer
lı.'ell Akdcnlzde mUcadele iç;t:ı ellmh:, 
dea geleııt yapacağız. 

JIALT,.\l'\ l ' \Pll • .\N BA"'~" 
Belki de dikkat l'tmipin!~'UI': l:i 

SoD kadar e,.,,-d M ıltıı Uzerl.-ırl• . tnk 

.. JUi dikkat bir hava barcl<etı vu. 
1caa pldt. Almı:.nhı. S!cilyava tılkE' 
'lıumbardrman tr.yyarcleıi gönJ"r111Pr, 
v..ı ıınoustrlous tayyare tı: •-uımtzı 
.... ııasara u~rattılar ve bu :"o""l'81J 
.... Mtıln kuvvetlerini nzerln tcJ.r!\!f 
yıtdıter. A.!mRnlar, hurnı1rı dll"'Y <'!-. 
r bava tıtıcumuna kıır~ı ,.n klin·rtt! 

c vvcl ait olduğu komisyona vr-rmel •ri. Şartn:ımeıeri kon11syonların11a srönıtür. 

cauıı Ml•<ıl<rı ıuuır Ieı:ıı :au lıınıc ı:tııı. ~l\J<l v, n•ıı ııl·• 

l.ıııt ı ... rıı 

Nazilerin geçen sonbnhardo. tnınıtc· 
reyo karşı yaptığı istila. teşebbJ. u, nz 
çok irticalen yapılnu;ı bir lıor.,.Ke~i. 
Fransa teslim olduğu zaman Hıtlı>r 
az cok bizim de teslim olıı.<'Agr:nızı 
sandı. Biz teslim olmadık ve 'tıunu~ 
lızerine HJUcrin bıışka bir şey tıllşt•ıı. 
mesı icabetti. lstJJAya, ş.mdi 'l<'ps 
kı;:ı aylan zarfmdn tasarlil."ı..-W: ve 
imal cdilm~ claha çok malzl'mo ve ll'U· 

kine müzaheret eyllyecektlr. Gaz bH· 
cumle.nna., para~t hucumlllrn:a cıı. 
sör hücumlarına azimle, H ro.~ n ve 
pratik bilgilerle k8.T§t koyııı .. k lç!o 
hepimizin hnzır olmamız lAzı:ndır. 

::-inde yağı ~ıe. J'oıı ll2.l!VC otl.14)4 • .w ;! 1 ııı 1 1 l lzmıt. 
•":-ıde yağı ''· Hi'iOO 

~ığır eti ı {)(, lGO.OOv 
J';Uı 3/31 .. 15 lzıwt. 

saıı•>1 l<.fOlı ~/:,ı n 15 Edlrnr 
AŞ kabı 30.0 •o ~dH J 'f, 11)1} Ji 62!'i l"l2:t .! ·121 .. 14 Rıtmsun. 

Bu hAdiseyl, merkezi Akdecdeki 
tehlikeyi bertaraf ettiği fçln fakat di 
ğer taraflarda oldu~ gibi ora.as ı1lı 

vulfemizi yapmak niyetinde bulundu. 
ğumuzu 1-izo göstermek fçln, t"barilz 
etti rlyorum 

Fakat ıılhııy<'t, bu mırbin ııP:ıce ... 
Ukyanuslarde, havalarda ve bllhıımı;.ı 

lnglltere adal!'ında olup bltrcckl~ıl~ rı

lmacaktır. 

.Amerika biri ~ık dlWletlert nUkO· 
metinin ve milletinin bize 1.afcr tein 
IUzumlu her şeyi \'ennek nly.):.L:ıdc o •• 
duğı.ı ıılmdi muhakkı>k gibidir. \'.;c!:en 
harpte, Amerika birlegık devletleri, 
Atlanlik ötesinden iki milyon !nsan 
gcindermişU. Fakat bu IK'!erkl harp, 
bir geniş ordular harbi d<'ğlldir. Ame
rika birliğinin her ta.rafında vticut bul 
malttıı olan ~ecl ordulara !htlyncmur. 
yoktur. Bu ordulara bu 8ClM! ihtiyacı· 

mız yoktur. Bunlara gc>ecck tiene ve 
tahminlerime göre hiçbir seno ihtıya., 
cımız olmıyacaktır. Fakat her ne,-ı 

harb malzcmetıinln vo teknik vrunta
larınm muazzam miktarlarda ve ek!· 
vamlı bir ırurettc vcrHmesine en Acil 

1htiyacnnu; vardır. Bunlara burac!a Uı 
Uyacunız vardır ve bu:ntan t-untyn 
getirmeliyiz. 

FAZLA MJK'rAIWA TiCARET 
GEMtSt11ıı'E lHT1YCIMIZ VAR" 

General Dtllln ch!:liğf ve b nı.m ge· 
çen sene kaydettiğim noktayı bir Kere 
daha mtıarilz. ettirmeliyim. H;tlerin 
harbi kazanması fçln lngiıterdyl ınah· 
vetmesl ldznndır. 

HtTJ~l<:;Jt )ll'K \l>Dl~,t \~'l!IO 

<>Xtl'XF. OEÇF •• .Mh'ECEK'MR 

HiUer, Ballmıı devletlerine t.u.lıdplE>• 
.saçabilır, Ruayadaıı bUytık ('yaiCtle:
koparnbUlr, hatta. HlndJBtan kantları. 
na. kadar gidebilir, nftletini AvrtJpaı:h 
ve Asyadn daha uzaklara,. her )"!ro sa. 
çabılir, fakat bUtUn bunlarla mukac!· 
deratmln önUne geçcm~ecoktir. 

H<'r ıreçen ay, cebir kuvveti ile ve al· 
çak entrikalarla hUkmU altııu.. a!dığı 

asil \'e vaktile mesut birçok n:ttflleket 
nazızmln hain boyunduruğundım, t;ıiı:n., 
diyo kadar hiçbir §CyiD ins::ı.ııla:; arıı

aında bu dereoo kuYVetıe ve bı.:. <leY."ece 
haklı loarak ncfl'Ct• edrtmOO!ği dı?rece· 

de nefret etmcğl öğreniyorlar ve 
daima den.izleret,ve havllla.ra. hffkim 
Britanya ımplll'atoı'.luğu, dah3'<'1oğru., 
su İngiliz dili konuşan bütün. dt!nya, 
elinde adaletin kılıcı olduğu ~aldc, 

onu ark.asından takip C(ICC(lktir • 

Bir kaç gün. evvel RUT.Vclt, son reis 
seçiminde rakibi okın zata, bünc. e.. 
rllmek üzere bir mektup- tevd! et~· 
ti. Bu mektubunda Ruzvclt, keı:ıd! el 

604) num:!ı:' ;'L,, cüvl n•m• 1 
z yı E:ttim. Yenl'!ini alaca~ını .ar. t:ıı· 

kı!!ınin hUkmU yoktur f'"•1<•il. 
Ortan(',a ı;cıknt. Xo. 48. O\rif. 

(JCb OJ 

:-,inema ve f ıyatroıar 

r11'1nı 11/lı!dll ı 
Sehir T ıyatrosu 

ı cı.elıa::;ı umuı "'"nııııılıt 

üundliz lö,80 d11 
Altı,am '?0.110 .. ~ • 

Emilia Galotti 
ucr gün gtaede eocak romı.m .. rı 

için bflet verltt.r 

Raşit ~t%Cl 17"iyatrosu 
Hu Akş:ım Belurkby Mllti3rıdl 

Sinemasında (Beni Öphnii•) 
S Perde Komedi 

Beyoğlu Halk Sinema•ı 
Bugün iki l.>li~-ük film hlrdon: 
l - !lıırkoı•o it> (Tlirk0t• ı;ti'f'lü) 

2 - Roz l\Iarl. 
Gündüz 15,SO da Akşını 20.S() ô3 

BORSA 
- Ankara·9 -2-941 -
--ÇEKLER Eğer garptP. şarkta harp g'V"'Llrui,. yazısı ile, Longtcllov'un bir mmrzumc.ı 

z1 idame edecek ve gcnlşlctcc-:k isek. sini fsttnsah etmi§ ve bu m1111BmOO,• ı Sterlin 
1942 de, bir.zat kendimizin tru,s. ~ serck Siin gere.k bilin mlll~e JOO Dolar 

ti.2t 
13%.20 

blleceğimlzden çok daba fazlıı, bOytık ~ dUşmektcdir, dlye yar.uştır. ıoo FJ'lC. 
miktarda ticaret gemlane lh~ennız Ç&:ç.11, nutkunun bu kısmında., .1AI1g ıoo u.ıeı 
olacaktır. Bu T&Zi)"etl dllpnan herahl !~llll bu manumc:!inl ol<um~r. JOO·~ Frc. 
de pek iyi bitmektedir ve herr Hltlerin Mamıme tJÖy1o bitmektedir: "İnsani- 100 1'"1orin 
gemllerfmlzf tahrip etmek v~ lngUto- yet, mUstallbel seneler hakkındaki 100 Rayişmark 
re~ gelecek Amerikan malzemP.slnin btıt1l.n lc.orkoları ve btitUn ümitleri 1· 100 Bclga 
hacmini azaltmak lçtn elinden gelen ıe, humma ooyec:anı jÇlnde, seııııdn nnı.. ıoo Drahmi 
her §Cyl yapma.smı bek1tyeWlt1z Hıt.; kaddenı.Qııı bekJJyor.,. 100 Le\'lı 
ıer, Fransa v.e Norveçi yendi~lcn Ecm. · Çörçil, bwıdantsam'a, sözJcruı"' ş5yle ıoo Çek Kronu 
rn, pençesini, bizim !ki ta.raf.ımJZda nihayet ven~ 100 Peçeta 

OJMJ75 
ı.cu 

1 il·~ 

• • ... .. .00 
Hehcr kllomına t.ahm•n edilen fiyau 2 kuruş 33 saııUm oı.an l 

ton bugday kıraıııımaş;ı p:ızarhkla ekslltmiye konmu•tur. lll.1 es: 
"3~ cuma gtinti saat H dl' Kars'dn aakcrl Mtm alma komısyonunda > • 

Şnrtnaınesl komisyonda. görUlUr. lsteklllerin belli "akitte :ı.oıı:ıı•> 
ınelcr.. ı 1921 ılll' 

~ ... . . 
Bebcr kltosuna tahmın edilen fiyatı 6 kuru~ 25 santlDl oJall oJl 

arpa pazarJıklıı. snun nıınacakur. Yüzer tondan aşağı oımaıu.ıııl 
ayrı t.o.lıplerl' de ihale cdılebWr. DBkUm halinde Ankara ve c.ı,.ı f.> 
ıarda teslim alınır. Hepsinin kat'ı temlnau 21.200 Ura, ıoo ton ıçlJI 
dır. Evsaf ve şartname.si 9n0 kurup komısyondan alınır. TaJıp!Criıl "11 

-r,ı l A.nkcıra ı .. ı.- amirlıği satın alma komı.syonuna gclmclcTI. ı 1ı<ı 

... .. ~ 1 • 
Beher kilosu 8 kurua 25 santimden :ı.68 ton arpa çu\•alJaT derltS ııP 

mek şartllc pn:ıarlıkla satın aluıacaktır. Muhammen bedeli ıaııG~ ~· 
teminatı 2079 liradır. Şartnamesi komisyonda gBrUIUr. Elcsilt.JDC 
pazartesi günü saat 15 de Edimede et>kl mu.,ır.yet binasındaki:. 
komisyonunda yapılacaktır. Jsteklllerln belli "mıtte konı•o;yo:1 
u11\ları ı ı.ı;st . . ~ ~ 

Beher kilosıma tahmin edilen fi.ati 6,li kuruş olM 2000 ton yu $t4 
ltkla sabn aJmacııklıt'. Ihalcsi H/2/9U Cuma gUnU sant 14 d<' j\Jllt 
AnürlJği satın alına komisyonunda yapılacaktır. 100 tondan aşst' 6.~ 
üzere ayn ayn bayilerden aJmablllr. 2000 tonun kati teminatı;. ft 
100 tonun kn.U teminatı 975 llmdır. Yulatlar dökUm halinde .Ani< eti 
istasyonlarda vagonlarda tesltm almacaktır. lateklllerln beJli ~ ~ 
yona gelmeleri. (1883 .,,.. 

* * * ~ S~.400 kilo sadeyagı kape.lı zarııa almacaktır. Muhammen tJI 
lira, llk teminatı 3982 lira 30 kum§tur. lhalesl 17/2/941 ~ 
saat 16 da. Kayııcıi askeri satın alma komisyonunda yapıtacsl< ' 
mektuplan ihale saaUnden bfr aaat evvel kombıyona vcrilınl§ ·"' 
tır. İsteklilerin bellt giln ve saatte kanun! vesaik ve teminatıarfr 
komisyona mUracaatıan. Şart.namesi her g1ln Ankara. lstanbU1• ,;. 
kır, Lv. Amlrllklcrf satın alma komleyonlannda ve Kayseri .,ıc,.... 
alma komisyonunda görUJebilir. (JSS3 . . . ,, 

160 ton odun alınacaktır. Kapalı zarfla .ekalltmesl 20/2/941 ııt 
saat H 30 da Urfada aakerl satm alma komı.syonunda ynpııacali 
2-4,700 lira, ilk teminatı 1852 Ura 50 kuruştur. Taliplerin kanıııı~ 
rlyle teklif mektuplarmı ihale saatJ:ndı0n bir saat evvel komısY0 ,.... '/ 
Jerl. Şartnamesi koml8)'0llda görllJUr. cıs35 

• • • ırJ 
250 ton kuru tasulye almacaktır. Pnzarlıkla eksiltmesi 17-; 

znrtesi günU sae.t lO da Sivuta askeri .satın alma kemisyOll~ 
cakbr. Tahmin bedeli ff0.000 ltr'a, Dk teminatı 4500 liradır. Tll811f) 
vakitte komleyona. ge?meleft. {1895 -

Okyanusa uzatnıl§tır. Ben bu tebllk~ Uç defa ~k bir mHlet!A ıoo ZlotJ 

yi hiçbir zaman azmaamadmı ve stz de ııefllğine aeçiten'l.'."bÜ bDytlk aaama, 100 Pengö Semt, .lııiıl.halle 
bll!yonrumız ld bunu lllzden niı;ıbtr sizin admıa ftrcccğbntcevap nedlT? ıoo Ley EyUp, Kızıl merıc:it 

CaJ. Sokllk 
ll'11ete 

No. Cine 

:r.aman saklamadım. Bundan dolayıdır Reis Ruvelto- Yereceğim cevap f!1J. 100 Dlnnr 3.1'76 EyUp, Kızıl mescit lakelıe 
ki eğer bugUn size, sahil mıı!ıataza dur: ıoo Yen 31.1875 Kumkapı, Bayrıunçııvt9", 'Kadırga. 

3-11 Hane 
23 • 

bava kuvnUerinln yardımını göfecek Bize iümat,ediniz. Bize imaruı.ız oı 160 lııvcç Kronu St.0975 Umanı 
olan lngillz donanmasına tam fthnn sun. biZ'im fçJ:n dua ediniz ve ~Babın JOO Roblo Eyilp, Sofular, Sofular yotcu~ 

10 • 
dım olduğunu k&ydedenıem. bunların inayeti ile her §-OY iyi gidC'ccktir. Hiç ---------_ Süleymanlye, Dökmeciler 
hakikaten hayatı Olan bu mOca.ı:tcledc b!r kus-.ır yapmıyacağız ve terPdd!lt Altın t~ı.., Çarşıda. Hacı .Mem!§ 16 

.12 
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her yeni safhaya §11 TCya lN tarzda etmlyeccğiz. Zayıflıumyacağız ve yo· ,, Ee!dcfl~r 3 

ka!"§ı koymağa muktec.Ur.ıddltkJarmıı. nılnııyacıığız. Na-muharebenin b!rden. _ Esham ve Tahvilat Balat, Karabaş, Mahk":"° altı 816 Anıa 1' 
emin bulunduğunu blldh1nem ve d<'· bire gelecek darbesi, ne de uzun tcyak 'J'ab\'ilfit liuırino nntamclr Yııkanda yazılı mahaller 942 scmeıll mayıs sonuna kadar ki~..., 
ntz ticaret gemilcrimWn müt"etteb<ı· kuz ve gayret lmtlhanlı:ırı bizi l:.!Ur. mok üzere ınUzayedcye çıkarılmı§tır. IhnMeri 2l Şubat 941 ~~ 
tınm, dok işçilerimizin vo b!.ıttln li., mlyecek. Bize IUetler veriniz biz işi olmamı lır. S!lat Hi de yapılacaktır. Jsteklllcr Çerbcrlitaş'de. lstanbul Vakıtl~~ 
manlanmıufakl amelenin cesaretleri tam blr neticeye l'riştlreccğiz l-------------- dürlüğtinde Vakıf Akarlar kalemine müracaat etmeleri. 
::ıe dU~manm fena nlyetle:iDin ve -------------------------------------------

kurnazlığının hazırlryabUoce#f her 1 ~---------------- "'.1'!'!1---~ -, ı şeye k&TVJ koyacağ'?Inızı, onu S'f.'tCCC· , T'"-kl 1r1 i ti 
ğimtzi ondan daha iyi bir tıın<'a ma· ' IU. ye 'f.IUm Ur ye 
nevra yapacağımızı, ondan d!Lha mU. 

kemmel cnrpışacnğnnızı ve y4,a.ınak- z ,. R A AT BANKA S 1 
ta devam edeceğimizi eöylef'Sf'm, bana 
tııanacağmızı llimt ed!yonım. 

IST.ILA l 'A Kc\lt!p HAZUU.Z 
En bUytlk meseleyi en sona l'ıra.k· 

tını. Dün b8§ askerl milşa\"lrlıniz im. 
paratorluk genelkurmay başk!Ull se • 
neral Sir John Dill'I dinledin':.>:. Gene· 
ral size haber \'erdik! Bitler K<>-ıdlslnl 
Avrupadakl stratejik, ekonomik ve 
politik gerginlik yilzündc11 y.ı..l'ın bir 
istikbnlde Br:ltanya ııdalarını l11ti·Aya 
teşebbüs etmek mccburlyctımıe göre. 
bilir. Bu, hiç kimsenin gnfil o m~mıısı 
lcabcdm bir iht.nrdıı-. FJlhaki ta. gece 
gündüz çalışıyoruz.. Her şey m.z ha
zırdır. Fllhnklkn, evvelce hiç l'~ z.n 
mcın olmadığımız kad r, geç"n tem 
muzda, llğustosta \'e eylUldekl lle kı. 
yas kabul etmlyccck dereccdo dana 
l-tu\'vetli;>~ Donanmamız daha t<uv 
\•ctlldir. FiloUllAlanmız daha çoktur. 
Hıwalarda, Britanya adalan •l~rlnde, 
gerek haddi1.atında gerek avcı tayya,. 
re km'\·cUcrimlzln geçen son':ıabardf 

Ki hücumunu püskürttüğü ve m:ığlQp 
ettiği 1.amıına nlsbetle çok daha kuv
\'etli bulunuyoruz. Ordumuz, temmuz 
ve eylUld~klndcn çokdaha l>üytılt, da· 
ba .ır-yynl, daha iyf mücehhl'Z ve da. 
hu lyı tnlim görmUş bir \•az!ytıttedlr. 
Ba.,kumandanımız Brooke'c ve onun 
Jtu~andasında rucmleketımtz\n mutı. 
l('ilf mmtaknlannı fdnre e~n Jnıdrct 
ve kabillyct'tcrl müsellem gı;ı.,t>:-:ıllere 

en btiylik itimadım vardır. Fn'.ut 'JUil• 

larm ht'p inden daha mühim rı•arak, 

imanım, ellerinde kullanmak •çln mil. 
kcmmcl sillı.hlıır bulunrın dör.. milyon 
kadar IngUlzln gal!p gelmek v~"a öl. 
mek bakkındald kn.tl azmin., tl:ıyaıı· 

maktadır. lnı;iltcre gibi bir ajayı de. 
nlzl<'rdt> ve ha,·alarda hAktmiyet f'J..ln. 
d<' olmn·l;ın işgal etmek ve o r.'Ullan 
mUstr,.l!yı hurada bekllyeD ~ylere 

Kurulus tarihi: 1888. - Sermayesı: 100.000.000 Türk Lırası 
Şube ve Ajans adedı: 265. 

Zirai ve tıcarı Jıer nevı banka mıuımclclen. 
Pam blrlktln:ıııırırc 28.800 llm lkrnml)e \'eriyor. 

r '"-

111 ranı Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.sarnıJ besaplıı.-Yndn en uz 
">O lirası bulunruılara senede 4 defa rl.'ki!ccck kur'a ile aş:ıcıd.ak.f 

plAmı göre lkr ml'rl 

4 ıı<ted ı,ooo Umlrk •.ooo llru 

.. 6-00 2,0()0 " 

• 250 • ı.ooo .. 
40 100 4.000 .. 

• ı~ılılacalttır. 

ı 00 adcd llO liralık 3,000 lira 
120 40 4,800 .. 
160 .. s.ırno _ 

DiKKAT: Hes:ıplannd.ıkl paralar t r sene lçlndc 50 liradan aşag 
d~mlyenıcre ikramiye ı;ıktığı takdlrcle q, <!O Cazlaslylc verill'C~ktJr 

Kur'alar senede 4 defo: 1 EylQJ ı R.rtnclkllnun. 1 Mart ve ı flaztmr 
tarihler1nde çckUeccktır. 

M 

Sahibi: ASIM US B~sıldığ1 yer: l7 AKIT Mathan.-ıı 

Umum neşriyatı ldarc eden: Relik Ahmet Bet'fMQQ 

Edirne Daimi Encümeninden 

ı - Eksiltmeye k'onulan t~: F...d.lmede üçşere!ell camii 'J{~ 
kullu hamammm tamiratı. Kc,,lf tutan (1140i) lira (52) kuruştuf• 

2 - Eksiltme §lU'tnamesi ve buna mUtefcrrf diğer evrak ,~r-' 
ncUmenlndc görlll<'b!l!r. il 

3 - Ekelltrne 25.2.lll.fl tarihln:ı rastııyıın salı gUni.ı saat J.111~ ne hi.ık<ımct konağında daimi encllmen odasında kapalı zar! u!U1 

ıııcaktır. ıJ • 
4 - 1'~k&iltmeye glrebllmck için taliplerin 655 llnı 56 kuruA ı;ı:ıff 

tC'minat 'vermesi ı.-e ihale gUnlincJ.en c.n n7. 8 gün evvel Edirne .. 
. uıtıe-, 

ınllracaatla ibraz edecekleri yt>ni senı; vesikalarına göre ene 
ginden ehliyet \'eslkıısı almıı.lan ve tltıı yılına ait Ticaret C)dıı.S' 
<!füıtermelerl ııarttır. ;• 

ô - lsteklllerln teklif mektuplarını 3 Uncu maddede yıızıll 
lı!r saat cv'\'ellne knd:ır encümen reisliğine mıı.kbuz mukab!lınde 
'tz.ımdır. 

Postada olaı: gcçlkmclcr kabuledllmı-.z. 

... wır.;. .............................. ~ 

Maarif Vekillığinırı 
Lıse birinci, ikincı sıf1 1 

Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktad'' 
~ .................................. ~~ 

Kirahk kat ve 
t\nı<arcs l adueşınır. eı 

"";avadar ve aydınlık bir kat 
'ldalar da \.'ardn 

V::ıkıt r:-.~ "- ı ı· .. ı-..,, 

lllUlel>t!ı 

kırahktır 


