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Bugünkü şartların ağırlaşması ihti1nali karşısında 
iaşe proararnının tatbikine 
hazırlıklar başlarken 

Ticaret Vekilimizin 
mühim beyanatı 

~':>l\lA~hora,. 24 (A.A.) - Ticaret Vekili Mümtaz O~en bugü~ ~na
' a~_ansı ıle matbuat mümessillerini kabul ede re1' yenıden teşkıl edden 
~ ... ~Usteşarlığı ve muhti"lif ofisler etrafında bir görüşmede ~ulunmuş
~t .. ıcaret Vekili bu yeni te~ekkülJerin kuruluşu ile İstihdaf edılen mak· 
t._ '-'e h J ~ •• ·ıı · t 'l!ldan un arın çalışma mevzuları üzerinde matbuat mumessı erı ara-

sorulan suallere cevap olarak şu beyanatı yapmışlardır: 
il "Blliyoraunuz ki, bütUn millcUer milli müdafaa kudrcUerlnl son hnd-ltlUso ı · · . . dine çıkarmak. mllll kaynaklanın ıızanıJ derecede ıstismar etmek ıcın çn_ 1n1 k en d 1n1 l.ı§ıyor. BugUnkü harplerde cephenin ve cısrbe gerisinin ayakta durmam nn-

rnu cak askeri hazırlrklann tamamlanması \"tı et-miyct içinde istlhsalden JsUh· Hitler yeni 
bir nutuk 
söyledi 

Alman devlet reisı 
diyor kı: 

dataa tt k Ul.kc kadar uzanan lklrs:ıdl faaliyetler si.JE!?eı.me devletin tanzim eclilml§ bir 
Jh euer en müdahalesi ile mllmkUn oluyor. 

•ııJllefinı m hk.. MEMLEKETiMiZ HARP HALiNDE 
a um DEGILSE DE 

edıyor 
... ,~zan: ASIM US 1 ~lllıı ltaı Jııgllb; deniz tayya.S""' d&la.u filosuna lndlnliğl 

"-; ılJu hı~~lenbert Mu,.sollnl 
~ mu gibi idl Ağzını 
n...~ ::;:ı•Yordu~ Haldk.ııten 
\ ~~ lo da yok değildl. O 
'it~~ ltaıyada, Akdcnizde 
~ >ı, olan lslcrl gorüp de 

-.._ ~ )'e bir ltaıyan hükumet S'- ~ret edebilirdi? 
~ ~~ 1'1ussoıınlnin l?a!dst 
~ ~ rtnnı .Adrlano tiyatro
~ ~ P ettikleri bl ıe ah .. _. ~ Yetıi r z ur S ~itte bir nuWk söyleme S l:ı~ ~Yen bir hfullsefür. 
~'@ ~y •rsa hu nutkun ehem 
~~ 'b,..ı etinden ziyade onu Iha 

~~· lta~~ Cralttcn ileri gel. 
._~~ \\etı~an deniz, kam ,.e S o de tıin uğradığı mağ. 
~. ı~Yan l'Ccettedir ki hundan 

'·~illa 111 
kendi ıru,·vetlle S 1le bil' llıaddeteo imkan yok· 

~ a.,llnınıornıekeUn hükumet 
~ f('~" gibi fazla olarak 
S .. t,~&Qtin nu:..-suliyetlni omn· 
~ llO.tlı) .. bir adam olursa o-

'~~ ~· SÖz ancak hlr harp 
~ ~ l"~uı nı~(lafaadan iba-
~ r la be Selır. 
'-~ tıu ra~r halyan Ba \C· 

~t-; t"oııun~unı kıtalannı Adria· 
~ ~~d'-· a foplanuş; bir ta-
rı... .... , ltı'"d r Ilı lan lt u n.faa etml • dl-
~~tıq''tt alyanrn harpten Yİ· 
:-" ~t'kirı !.:•kacağı hakkında 
'r~ '~lbılstı tllntııniyesine tcml· 

)'"'!Olinı r. 

~ ı;;:.es1lliy~:~~~ld mağllıhi· 
~' 1 ~l lc dJ Uzerinden at-
~ U)(t<' Yor: 
~ .. >'· "lltı ı~; 198~ tarihi ne sı 
., bı ' 14 bl tanhl anısında 
~ ))ı1111ılen fıı.t~:en fnz.la subay , .c 
·' ~net dl~""ker gitti. Bura
\" 1lci orıı' geri onuncu olmak 
ı l~ llon ıs~: kil olundu. l.ib. 
~ lJ 1Qp 1 G Qnıdc 'e her ~ıı
...:.'ı ''% ~" to,soo mnldnl'li tü
~. 7 fa1ıa fi:.nıernıisf, bir mtl· 
~ >a.~~ tank k, 24 bfn ton el
~~ı~lar 1 ~ saire t-Oplaıulı. 

ıı... ~ ~ itina 11 s at cılcr ki harp 
'Cl': ... ,t\in Jnı e YapıJmıstır 1r1nd(' • ., 
~ lJı, o ciimle 6aklı. 
),._. lııc ada bu 
l.'ftı. ol'U hpıJdıkt d<'r<'cede İli bir 
~ do ~il rna ~,an °nra yine ltal· 
'" ~Yı ttaf up o?mas l<ie bun
~~ lıüı/-an hükumeti, b.-r 
~'°' ıı .. lrıl! ~etın rei i mcsul 

""-doı"Yı b~·l;er hu mağlübi
L. ~~ ortı 1" rne ullyct Yarsa 
-"' , .., lı aı adır! 
'ık: l.ıı "•usS<ır " !4'111t. ~kilde ırıı son nutkunda 
~~; fldcat kendini mfülaraa 
~ 11 l'llağrb keıt<lini müdafaa 
~ o"dtı u iyetın nıesullyctinl 
"-.\fı-.."'llleu:a, .~aha doi;"TUso 
''11t"4la. Yüklt'tlyor. Fa

o"'Us lna.ğJtıblvetln sebeb1 
llnun vazifestni yapa. 

'Dewmı.2~ 

lf.emlckeUmiz harp lı!ıllnde değildir. Mılll şere fVe toprak bütUnlilğü 
icbar etmedikçe bundan mUmltün mertebe lçtinaba karar verm~ bUlun.. 
maktadır. Ancak dUnyanm bu kıımraız ve ı;üvenllmcz hali, htı.diselert kar
şılayıcı tedbirleri, hA.disclcrin vukuundan önce almak §JJln olan hUk!lmoU. 
m1z1n do bu hususta tedblrll bulunmamın ıcabetmektedir. HUkfınloU olduk
ça geni:; aalılhlycUerle techiz eden mllll korunma kanunu bu lcabm lfa.de
sldlr. Ve hük!lmeUmlzlıı harbin bsşındanberl almakta olduğu birçok tedblr. 
Jcr de bu icaptan doğmu.,tur. ::llno billyorsunuz ki, son zamanlarda cihan 
piyasam ve mWetıor ara.eı uıtınakaltı yolıa.""J bet millet lçlrı Oldutu glbl bL 
zlm J~lD de en a.,ağı yan yanya kapanmııt.ır. 

ŞARTLARIN AGIRLA~MASI iHTiMALi 
Memlek-;;-mlzde do birçok insan lruvv1.ıtJcrl fstllısal sahıısından çekilip 

müstchllk mcvkilne gl~. Serbest mübadele ve erbest piyasa, butUn 
lhUyaç maddeleri Uzerlnde roller oynam:ık tem.ayUllinü gösterml§Ur. Ve 
bu §ru'tlann daha çok ıığırla§II18SI lhUmall kuvvcUidlr. latc bUtUn bu sc. 
beplcrdir ld, hUkiımet umum! la§e mevzuınu esaslı surette müdahaleye, halk 
ve mıııı müdafaanın muhtaç olduğu madde!c.ri kendi eliyle temin ve tovzle 
kat'1 surette karar vermiştir. HUkCımct tarafmdaD haZırlanan ve milll ıra. 
denin yüksek tasvibine mazhar olan kararnameleri do bu maksadı fsWısaJ 
için ncıJir ve lltuı etmıııUr • 

Zaruri ihtiyaç maddeleri 
Ticaret Vekı?imi.:: sözüne §Ö1J· nınnıa kanunu hükfunetçc fiyat-

le devanı etmi§tir: lan tesbit ve ilin ediJmeyen bu 
Kararnameler ve statüler hü- nevi maddeler üz.erinde dahi mu. 

kfımetin ia.,_c;e proğram.mı vuzuh- hik olmıyan kan ihtikar telU..tki 
la ifade etmektedir. Bu program ve cüriim addeder. Her vatanda· 
muhterem Başvekilimizin BU. §in. bu nevi muameleler merın
yük Millet Meclisi kürslisünden de cezai takı:'bat istemek hakkı 
ilan ettiği gibi mevzuu mümkün olduğu gibi alilkalı her devlet 
olduğu kadar basite irca eden memuru da bu gibiJer hakkında 
mütevazi ve realist bir program· takibat yapması vazifesi icabı -

dır dır. 

"Bahar geliyor. Ba
har büyük kuvvetlerin 
lu:r§rlıklı boy ölçÜ§tÜ
ğü mevsimdir." 

Mii.nih, 24 ( A.A.) - D. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

B. Hitlcr, nasyonal sosyalist 
partisinin tesisi yrldöniimü mü. 
nasebetiyle sôyledığı ... ıtukta 
evvel~ partinin tesisi ile parti 
programının ilanına bir geri 
nazar atfetmif} ve bu progra_ 
mm o zamandanberi hiçbir nok 
ta.sının değişmediğini -bildirmiş -
tir. 

B. 'Hitler, bu parti ile diğer
leri arasındaki farkı bilhassa 
tebarüz ettirmiştir. Bu fark, 
bu partinin milletin herhangi 
bir tabakasının menfaatlerini 
temsil etmeyip bilfıkis mesai 
mücadelesinde bütün Alman 
milletini esas olarak almış bu • 
lunmasındad ır. 

(Devamı 4 füıciide) 

• lbtlkA.r mevzuundıı. mlllt konmma 
Devlet neyle me§gul kanununa ağır hükümler konu1muo· Günlerin peşinden: 

Olacak
? tur. :thtik&.rla §lddctli bir mücadele yo-

m teşJdIAtmnzm ba§ta gelen vıı.zifcle Yıkıntı tıcareti Devlet, balkın ve milli müdaf~ rlndenı!ir. Bunun lçln merkez.de bir 
anın zaruıi ihtiyaç ma.ddelerı ftyat ~biU ve lhttkArla mücadele au· 
ile meşgul olacaktır. Bu madde- tıcsl ~ ettik. Ankara, ıstanbul ve H ARB!N iktısadi sahada 
ler yiyecek, giyecek, barınacak ızmır l'Chlrlerl lçin lise mezunu, garip tecellileri var: 
ve yatacak maddeleridir. lstih - ehliyet ve karakter itibarile muhitle- Kereste, demir, tuğla vesaire 
sal ve stok faaliyeti bu madde- rinde iyi tıuımml§ gençleri yeniden gibi inşaata ait malzeme fiyat_ 
Ier üz.erinde teksif olunacaktır. ka.dl'Olarmıız arasına aldık. Bunlar lan o kadar fırladı ki 1stan· 
Temin ve tevzi mükellefiyeti bu ljiındl sta~ görmektedirler. Tcşldltıt bulda bir takım evler yıkılarak 
maddelere mUnhasır olacaktır. ınıaıımcamllabet neticeler alaca· enkazı satılmnğa başladı. Böyle
lnsan ihtiyacının binlerce tcnev = ıanıaatindeytm. 1htikAr mevzu· Jikle bir "yıkıntı ticareti., mey. 
vü iare ettiği ve mesela bir : uZ undıı ,-atanda§ID bükQmeUc eıeıc ver- dana geldi. 
tuvaleti için yirmi muhtelif mad u enin tstlh8alinde mUhlm bir 
de lmllanıldığı bir devirde bizim meei r.e c cnrUm itWlı. De takip olu- ' Rivayete göre bu yıkıntılar 

1 
-~ ...... 1 unsu..Cur. U ~ meydana çıkarmak c v I e r i n hali h n z ı r kıy. 

bu nevi lüks maddelere mt-~.u nabillr. Bir c rm
1 1 

__ , blr vazife metlerinden daha fazla tt.tu. 
olmamıza maddeten imkan yok· a.ı&.Jcalr memur çm n...... · 1 ı 
tur. Ve bu yol bizi esas hedefi - tt u otduğU cürmü devlete bn· yormuş. Bu tıcaret e meşgu o-
m·ı-.:Jen uzaklaştı ....... Bu ifade ile uıc. mu a bahU.SUS bu mevzuda \•a· !anlara bol bol karlar getiriyor-
.. ü.ı •• '

04
• • ••• _ ber vernıek vazl!edir. muş. Halbuki lstanbulda böyle 

Iuks ~a?~eler 'l!~nde geh!J!~ tan<'.aş içlL de bir yeni evler yıkılırken Dahilıyı 
rel ıhtıkara ızın vere~ız t mleket Vekaleti inşaatı teşvik için b:t 
manası anlaşılmasın. Mılh ko- En meau me kanun projesi hazırlamakta ol • 

l KaU oıarak lddla cdebililr.Z ki dün· duğunu gazeteler yazıyor. De. 

Bulgarl•standa yanın bUgOnktl ha11 lçln TUrklye ka: mirin ki!osu ~kuruştan kırk 
cıar sak!nlerlne huzur ve emnlft't. re be.şe ellıye, bır soba borusu· 

f b I • k fah ve saadet temin eden ba§ka bir nun ' fiyatı on beşten yüz on, 1 se er er 1 memleket hemen yok ~bldlr. Azız co- yüz yirmiye çıkarsa bunda hay-
miyet!mizlD bütün bu ntmeUcrlndcn ret edecek bir cı11et yoktur. 

haberi• en geni§ ölçUde istifade edC:e h:_:: Bu itibarla vaziyete bakınca, 
tandaırtan bu nı.zarna tam 
mı bt; hürmet ıstemek de bizim ea· imıaatı tesvik meselesi mi yok. (Ankara radyosu btüliriyor) 

Benıt radyosunun verdiği bir 
habere göre, Bulgaristan bu
gün seferberlik yapmıştır •. 

Henüz tahkik edilme~ o
lan bu haberin kaydı ilıtiyatl~ 
kabulji lNiıDdıı't 

rlh hakkımidırZ- aukiımet teşkilAtmm sa mevcut evlerin ticaret mak. 
mütemadi taklP ve gazctelcrimlzln sadiyle yıkılmasını önlemek me
ıuymeW lrf8dm& rağmen tıaksrZ ve selesi mi bugiln için daha mü -
baralll bir ıcazaııcs dtırOat ve namllB" him olduğunu tayinde insan 
kir tıtı: tlc&fttll terViç etmeğe ısrar mütereddit kalıyor. · ~ .ı ~) Hasan Kumçtr1.Jf 

1 ... _.... ..... ~ ...................... ________ __, ____ ._. __ _ 

YEN/ EKMEK 
C> 

2GUN SONRA 
--ÇIKIYOR 

Yeni tip ekmek kBl'anıamesi 
tatbik mevkiine girmiştir. Bu 
münasebetle şehrimizde yeni • 
ekmek ununu hazırlamak ili'.ere 
değirmenler dünden itibarl.n 
faaliyete ge<;mişlerdir. 
Değirmenler çarşamba günü • 

ne kadar >·eni tip ekmek ununu 
hazırlamış bulunacaklardır. 

Narh komisyonu çaı'Ş(llll • .l 
günü toplanarak ekmek fiyatı. 
nı tesbit edecek ve perşembe 
gününden itibaren yeni şekU ek. 
mek satışa çıkacaktır. 

Diğer taraftan francala ta.h. • 
didi olacağı hakkında neşredı. 

inqiliz 
basvekili 
TlrlılJ• ve .Japon 
Elçllerııe glraııta . 

Londra, 24 (A.A.) 
- B. Ç örçil bu sabah 
Japon ve Türkiye bü. 
yük elçilerini kabul 
etmi§tir. 

Yunanistan el~bıile miilikat 

J..ondra, 24 (A.A.) - Yuna· 
nistanm Londra elçisi bugün 
Bnşvckil B. Çörçllle görüşmüş
tür. , 

len .haberler doğru değildir. 
Fıyat murakabe komis~ 

yeni tip ekmek ununun çuval 
fiyatlarını bugün tesbit edecek. 
tir. 

ır giliz ga7etele· 
rinin vazd gına 

göre 

Almanların Balkan
ıardakı sınır harb 
YUNANLILARI /TAL 

YA iLE HARPTEN 
VAZGEÇiRMEK 

iÇiNDiR 
Loııdra. %' (A.A.) - Gaz.ıeteıerbı 

a.lM<ıw Balkan vaziyeU Uzer1ne çn,. 
rllr:ıl§tir. Timetı gazetesinlıı diploma. 
Uk muhabiri yazcyor: 

Almanlar Balkanlarda s1Dlr bartıl-
nl §ldoeUendlrmektedirler. Dün TL 
goala\")'a, Bulgari.itan ve Ynunıet•Do 
da Y«'!I rayinlar do~. Yus-. 
ıavı:ıra BulgarlBtanda komüııı.t .ut.. 
kutları mevcut olduğu, Alman 16 
IAsırı'lı pek yakın bulunduğU ve AL 
maı::~rm Bulgartatanda Diaamı t& 
mr tesis ettikleri blldlrilmektedlr. 

Buıı;arlara, YugoslaVlarm A1maD 
kıtaatma yol verecekleri aıt)'tenmekte. 
dlr. 

(Devamc .Ş ibıc1Jdt} 

Yeni tefrikamız 
ÜÇÜNCO SULTAN MEHMEDI~ 

SÜ~NET DOGOr~O 
9ugDn bas!adı 

Osmanlı tarihinin en zengin düğünlerinden 
birini tetkil eden U çüncü Sultan Mehmeclin 
düğününe ait en şayanı dikkat tafailit bu 
tefrikada bulunacaktır. 

Yazan: H. U. 

Bugün okumıya baş,ayın 



! - VAKiT 2S ŞtmAT iMi 

1 Radyo tfazetesı 1 İngiliz İtalyan 
harbi 

larıcotıaaaa be.va- ltalyanlar, Somalide 
aatı ı,ı aarıııaadı tabii müdafaa hatlarını 

1 

kaybettiler 
H:Lriclye VekillmU Şllkrü Saracoğ. 

bmwı tıtıyıı.ııau Loodrad& çok 'Yl kar. Loncln, %4 (A.A.) - Nalrob1· 
1ıwunı11ur. lngtıt.erede Tü.rk!yenin den Londranm snlılhiyetll mahfil
taathuUerine sadak.aUerindeıa hıç bir lerlne gelen bir habere göre ttaı. 
aman gUphe edilmediği ve bu beya.. yanlar lngiliz kıt.alarmın Juba rr. 
aat:& aıllıverln tesiri altında bulwuu: mağ"JlJ geçmelerine müsaade et · 
Baü:Jn de\"ieUerlnde bir teredcıat vac. mekle cenubf Somalidekl en kuv · 
• bw.wı yıkılacağı söylenmektedir. vetii tabii müdafaa hatlarını kay

MUSOI..U'11'1''1N NVTK'U 

K.ıaollDI, kendialnln aöyledigi g!bl. 
llar _, aı:.nu.nmda pek eevıı.ıgı aUkOtu 
bocarcJ· Adrlano tiyatrosunda bir nu
bık Miyleır,tgUr. 

Bu nutka göre ltaıya Kwıollnl'Dln 
lfbaılınaa bu!undugu 28 Uk~rln 1922 
deıı.btrt h&rp ballndedlr. MwıolD1 

Dlhayt>l Bu.gazinin dll§tUğüntı de biz 
at ıtirat et.ınıı ve bunun ltaıyan ki. 
ldnl bUemt:Kwü 111.zıa bir ıey olmadı. 

fu.tl kllydetUkten aonra Arnavutluk 
llattlütınc!a.n bahsederek: "ltalyaıı 

ukerit:n A.rnavuUukta efsanevi ma.. 
111,yeue pr. we oereı aaytaıarı y&SJlllf· 

laı' ve bUtUn dUnyayı bayran bırak.. 

mıt.ar .. " demiştir. 

betmif?lerdir. 
Bir kaç giln eV\·el cereyan eden 

en son mevdan muharcb'?Sinln en 
mllb'm noktası, şimalde Bullo E 
rlllonun dllşmesinden sonra tehlJ. 
keye maruz kalan CeUb mevkii 
dir. Cenubi Afrika kıtalan cenuo
ta Jombo'yu lşga lcderek Juba 
nehlinl gc><-miıderdlr. 

Yollar Celih'den şimale doğru 
Juba ırma~ bovunca uzn.nmakta 
qimall şarkiye do~ru r'A Mogadis
clo tstikamctine gitmektedir. Mo. 
1adiıı,.fo'rlan baskn dilşman icln ye. 
ni bir iltisak noktası bulmak zor 
olacaktır. 

.Japon Hariciye Nazın 
Bu nu uk t:ıbil bir takım alüı!ler 

~~~:~~umlyeat nutku bir Sulh hakkındaki be-
:m~,:~: o::k :=: edf~;:! vanatını tavzıh etti 
1aarç.>1u.nacaıuıa kadar varan bir ı:ıarp • 

ta 'bqka bir .. ydeıa bab8ectemeDll§- Tokyo, Z4 (A.A.) - D.N.B.: 
tir. Hariciye .azırı B. Matsuoka. 

Deyll Teelgrat gazetesi lıluaollnl'- bugün ·mcbusan meclisinde beya • 
DID n11tlnmda blr )'&Dl.ıft.alı dipr yan- natta bulunaıak demiştir ki: 
11tfa ttll§tU~llDU iÖllermektedlr. ~ B. Eden'e göndermi3 olduğum 

I>e.rll HeraJd g~tıı.eaı de Muaollnl. mektup, bususf b!r mesaj değil. fa.
idil ikıldar mevkll.ue ceıdııtndenbert ka.t B. Eden'in 7 §Ubatta Japonya. 
lıarp hallnde oldugunu aöylemealne 1• nm Londra elçisi B. Şigemltsu Ue 
put ederek: "Muaollnl tl&h& birka~ yaptığı bir görüşmede Pollneeya 
taao böyle nutuk möyler.. ltaıyan 1 meselesi ve T-ı.yland - Hindiçini 
aallif'Und. ınaııevlyat namına bir feY uzlaştırma konferansı hakkında lle
blmıvnaktır." demektedir. ri sürdUğa nokta! nazardan mül • 

Amerikan mahaCtll bu nutktan bab- hem bir muhtrradır. B. Eden eski 
.ıerken: dostlarımdan olduğu için uzun za. 

"'GörUIOyor k1 Mu.sol!ııl atqteld n:andanberi dlln'lıa sulhu Uzerlnde 
lııut:.n~ıertnı çıkarmak için HiUerin ki şahsf fikirlerlnmln umumi bir 
tllDe tı.km•kt.adır." diyorlar. 'zabmı bera)ı malCı.-nat kendisine 

bildirmeyi doğru buldum. 
B11l ".\.RlSTANDA VAZİYJ:T 

tngııtz kaynaklnrmm verdiltlert ba. 
'8rlere göre liulgart.standa tehirler a. 
1UI •f'fı('?ertn açık bulunmumm ıe.. 

811D1 !çln bertlbat almmakta ve dag 
teıetonlan yapı.nıaktadır. 

&.f)" a.A'hAtıU memeleket!n Alman 
lnav••·"~'" tara!mdıuı yaJwıcla ıııtll! 
8IDJD a:evzuubahil olmad.ığuu ısrarla 

.Oylcmckted:r. 
Sc:)ac:& mllll bankanm damlan tl. 

•T'.nl tayyare dafl toplan konulmuş· 
&ur. 

lnJ!Jl7. ?:'eyli Meyl gazetesinin Sof. 
pda'u muha~.rt Almanhl.rm ne gibi 
,_..ıaı la BUlgariııtana gtreceklertn: 
suett'••n.. öyle blldirmtştır: 

J4 !manya BulgarLstanm sfyıud tt 

ldar4 f~lcrine kanşmıyacak, yalnızca 

JQ: ,,e dernlryoUarmdan aııkerlerint 

seçir"!"ek bu yollar da teablt oluna 
caktır Alman kıtalan °burada bulun· 
dultça .,_ ı lum köyleri tışgaJ edecek. 
llrdtr Almanlar buralarda knldıkla. 
n mOddetçe iaşe maddelerini de dı 

fUJ•ll!L gtıtlreceklerdlr. Bulgs rfstan 
borccrı'l mukabil verdlg1 gıda madde. 
lll"D.t yinf' Vf'rmekte devam edecektir 
Alnö:ınlarm böyle hareket etmeler.ne 
81bJp dahtH vazlyeU kurtarmak tt 

llofr:utlUZluğa •beblyet ~ermemek· ... 
aoLOTOP' NUTUK SOYLtn:oa 
Da11~ xau gueteatnin blldlrdlf'Dt 

atr~ Sovyf!t.:~r bırllğt bıı.rlrtye komt. 

Eden'ln ltıtan teklif saydıyor 
Loadn, 24 (A.A.) - Japonya 

nm cenuba doğru muhtemel bir ha
rekctile ali.kadar olmak üznre İn
giliz hariciye nazırı B. Eden'ln 
teklifte bulunduğuna dair Jaııon 
hariciye nazır muavinJ B. Ahaşl -
nin bugün Tokyoda yııptJğı bey~ 
nat hususunda Londranm s ... lfıhi · 
yetll kaynakla..· bu beyanııtı anla· 
y&madrklarını siSylUyorlar. 

Londrada şu cihet ltaydedflfyor 
ki. B. Eden Japon büyUk elçis" ile 
olan temwarnda. Japonyanm ce
nuba doğru genJ~leme pro~mı
nm tazammun ettiği tehlikelere 
dair naıa.n dikkati celbedegelmiş
tlr." 

Tokvodakl ln<Pfliz bfivfik elç'sl 
B. Crahie de Japon ml"kamatı vP 

.Tapon ricali ile yaptı~ temnslar 
da avru yoldn Ibtaralrda bulun • 
muştur. 

İngiliz hQkiıMetfoln noktaf naza. 
rrnı b'ldlren hu lzahatmm hl~ bir 
vcr"ile birPr te!tlif mahİ\ +ind,. 
telAkld edilemlvec ~ğt Londrada 
eh""'"""'"ptı,. lrıw~oJmımaktadır 

d ;a -- : 

ııer1 l\folotoı aıı1J gUnU blr nutuk söy. 
'i)~kUr. 

Alınanlarm LsUlAyı derhal mı yapa 
caı.ıan yoksa n•ıtku bekley\p. nu. 
tuı<tan eonra mı yapacakları belli de
~Ml,.. 

................. Birinci Meclis 
nasıl ve nelerle uğraştı ? 

, .....••................................•.................•..••.•........ 

içki yasağı teklifinin geçirdiği safhalar 
- Başı diinkü sayımızda -

Hasan Bn.srl Beyden sonra kUr
silye gelen Rasih Efendi (Antal
ya) sözüne maddeyi kabul etme
nin dort bakımdan bir vatan bor
cu olduğunu söyliyerek başladı: 

HUkflmet şekli itibarile imal, it
hal, fUruht ve istimnl memnuiye. 
tini kabµle mecburdur. Bu bükü· 
met bilfıfeU cami midir, değil ntl
dir? Cami ise hillı.fetin es:ısı olan 
Kur'anın menettiği bir şeyi bu hü
kumetin kanununda rüsum alaca 
ğız diye mubafa.zn edemezsiniz. 
Muhafaza ederseniz isllmlar size 
$illerler. onla.mı mürşidi olamaz
sınız. 327 de, Hindistan baklıne
lerinden biri, Bchubiil hiık1misi İs· 
tanbula gelip beş giln kald'. Viya.. 
naya gidişinde beyanat vermiş. İs
tanbulu talim alemi için kalb farw 
zederdim; bu ltikadmım tezelzille 
uğradrğmı görüyorum; o hfıkime
ler hep lstanbulda gördüklerini 
Viyanada söyletmek islim fıleminl 
bizden soğutmnk için gönderilmi§ 
adamlardı. 

Tahs"n Bey (Aydm) yerinden: 
"O kadm bunu kabul etmez, ben 
onu biliyorum, Utira ediyorsun." 
diye seslendi; fakat her halde ka· 
dm doğru söylUyor demek de iste
miyordu. 

Antalya mebusu §(Syle devam 
etti: 

- Yaptıklarına bakm dedfrt· 
memek için biz bunu men'e bol"9-
luyuz ahli!k noktasından da ••• 

Bilirsiniz ki ahlAk kuvve! teyi
diye ile teyit edilmezse muhafaza· 
sı pek müşkilldür; işretin bugün 
bizde alın·g olduğu şck'l ahlfıkı öy
le sarsıyor ki, mesleğim itibarile 
söylüyorum, bir tey•t kuvveti ile 
önüne geçemezsek memleketin ah· 
liık itibarile bir uçuruma doğru 
sürüklenip gitmesine mllsaade et
miş oluruz. Milletle?" servetsiz, ti
caretsiz inkıraz bulmaz: fakat ah· 
takı sukuta başlndı mı o mlllet 
inkırazdan kendini zor kurtarır. 
İnkılap zamanındayız diyoruz. ln
krlap zamanm1a en evvel göze çar
ııaca!t ahlft.ktır. Ruh ve cl11im me
taneti bar halde ahliıkla muhafa
za edilir. 

Arkadaşlıırdan biri ''Gerek garp. 
gerek Amerika efktm uınumtyesi 
ve ahlfi.k" ilerlediğinden milsldratm 
mazarratmn kanaat getirmiş. onun 
men'ini istivor, onun için orada 
tntblk kRb'Uyetl var, burada yok· 
•nr ... demek istedi. 
~tın amı u de<'jjl senin aJ"ZUn ı 
Onlar bunun fenalığına, bugiln 

knnnat getlrmlş; biz bundan 14 
asır evvelinden men'i istimaline 
lm'Ul ctm 1şiz. Sonı ·orum: Bunda 
tereddüt eden bir mUslftman var 
mıdır? Tatbik kablllyetl arnnrrsa 
bu m<:!mlek2ttc daha Qoktur. Halk 
rnficıliiMnndır, men'ine ke.~ildir. 
'{<>n'lnf seve seve arzu edlvor: fa
'cat sen onun anırsıınu değil kcn· 
il arzunu t.ıı.tblk etmek istiyorsun, 

Cinayete. zfn!lvn da rüsum 
koyalrm! 

Eğer rUımm gayei aııU ise bir 
"Ok memnu olan şeyler var: onla
'"8 da rC's1m koyalım; clnavct zina 
..:bi ııf'vler de rllsıımla 'kıı~">'l-1 !C'
...,dtr dlve.lim. saniın doMura'ını 
f{.,tfll,..rrlPn dP ?"C'"im "ı~ı"'M . her. 

, ..J. 

Aırtalya mebusu Bay İta.sın 

kes öldllrslln, para versin geçsin 
gitsin. 

Ya halkm oeblndf'n çıkan 
mllyonlarf 

Sonra res'm, varidat demek ne· 
dir, rica ederim! Varidat demek 
halkın parasını halkın arzusu hı
JAfmda devlet hazinesine sokmak 
mı demektir? Yoksa balkm serveti 
ıısliyesi mi demektir? Halkın ce
binden çıkacak mflyonlal'la liradan 

Naııı ,ızmaıı 7 
(K) sessiz bir harftir. Bundan 

önce veya bundan sonra (u) veya 
(ü) gibi bJr harf konmadıkça bir 
hece mevcut olamaz. Türkçe ise 
hecelerle yazılan bir yazı slst&
mlne maliktir. Ku. kil gibi, llh, 
lüb gıöi. 

Bu kaideye glSre Taksimde btr 
binanın kapısında görülen (İat.an
bul Klübü) levhasmm ikinci keli· 
mesi yanlış yazılm~tır. 

Bu kel:ınenJn tUrkçede iki be. 
heceli olduğunda etlphe edilemez 
ya? Kelimenin (lllb) hecesı doğru 
yazılmıştır; fakat (ku) beceal.rılıı 
sesli harfi yazılmamıştır. 

Bazı yabancı dillerin yazısına 
kıyas ederek ilk (k) harfini ık.in· 
el sessiz harf olan (1) in sesU har
fi ile aeslendlraek, o zaman da 
{ku-IUb' olmas, {kü-lüb) olur. Bi
lirsiniz ki bizde (k) om fransızca· 
da olduğu gibi vazifesi teıı: değil
dir. (KlU.b) yamıamaJı. (kulUb) 
yazmalı. 

(Artır) bahsi - Dllcllerlmbden 
Bay Fuat Köse Ra'!in .. (artd.ır) 

demPmell. (artır) demeli .. bahsi 
üzerindeki dilşUnceainl okuyucula
rnn·za bildirmiştik. Saym Bay Fu· 
atdan aldığımız yeni bir mektup 
biz'm noktai nazarmuzm yanlış an
laşıldığını gösteriyor: B':z (batır) 
demeli derken aslmm (batd r) ol· 
madığmı veya (satdır) yerinde de 
(satır) denileceğtn! eöylemio d~ 
ğiliz. 

(Batır) emrinde de -kendi ta
birler"le- lcbarl bir sıyga yapıl· 

mak lAzım gelirse elbette (batırt) 
olacaktır. Biz kaldece (batdır) d~ 
mek icap ederken (batır) denile
ceğini bildirdik; bu kadar. 

Kendilerine tekrar teşekkür • 
deriz. 

bahsotmiyoruz, oraya hiç yanaş • 
mnk istemiyoruz. Müslümanlar sırf 
bu sui!stimal yüzUndcn servetleri
ni de mahvettiler, evlerini de mah· 
vettiler, memleketlerini de mah
vettiler. Bir defa. sahillE'ri şöyle 
glizüntizün önüne gothiniz. Bun· 
dan altmış sene ovvol o sahiller 
bütün islamlarla mcskfındu. Ora
da sair anasır pek azl·ktı. 

Edremitte uğraştım. Edremit'n 
ort.Mından bir nehir geçer, şehri 
ikiye ayırır Cenubn düşP.n kısı:ın 

kırk mil içinde huist yan !arın eli
ne geçmiştir. Sebebi hep budUl". 
Eşraf ve ağniyanın elin eT>ara geç· 
ti mi bat'ka b'r ~ey düşilnmemJş. 
yalnız içelim demiş. Para. ttlkenin
:e, malmı. emlukini vermeye baş-
am·ı,. Rii'!um i<:ln mf'rnl .. kctin scr
reti, ahl8.1u feda edilemez. 

Te\1'ik RUştti an sövllvecok? 
Söz sırası Ali ŞükrUye, Tevfik 

RüştUye geliyordu: fa.kat teklifin 
lehinde olanlar mUzakorenin kAfi 
Oldµğuna dair iki takıir hazırla -
mrclar, veıı:nişlerdl. 

Rei8: "Mfiza.korenin kifayeti hak 
kında iki takrir var... der demez 
"Kafi! kafi!" sesleriJe gilrilltiller 
biribirlne kanştı. 

Tevfik RU~tü Bey: 
- Reis Bey, söz isterim! dedi 

ve tnkrir rovc konmadan evvel s6z 
a.lab1lmek lı-in de merakı tahrik e· 
decek bir etimle ilave etti: 

- Rica ederim. hlc; mevnıu bah
solmayan .nüh!m btr nokta\'1 ar· 
zedeet:ıı'Hm ve mnddP.,in tadlU hak
kında söz !!Öyllyeecı1!'fm. 

(Daha var) 

JAPONYA • SOVYET 
ANLAŞMASI 
ETRAFINDA 

Japonya Hariciye 
Nazırının beyanab 

Tokyo, %4 (A.A.) - D.N.B.: 
Hariciye .nazın B. Matsuoka, 

mebusan meclisinde beyanatta bu· 
lunarak demi•tlr ki: 

Sovyetlcr Birl'ğt ile Japonya a
rasında dostane münasebetler vU • 
cude getbilmesJ ve bu münaııe • 
betlerin takvfyes\, iki memleket a
rasında muallikta bulunan bütün 
meselelerin halli için bir1ncl d"re
cede ehemmivetJ haizdir. !ki mem 
leket arıuımda ticaret anlaşması 
baklrndald müzakereler terakkiler 
kavdetmekte<lir. 

B Mat.suoka, aynca, bütçe en
cUmeni bu:runında da şu beyanat
ta bulunmuştur: 

Sovvetle'J" Birliği ile serbest tl· 
carct hakkındaki r.ı!lzakereler, ti· 
caret anlamnası hakkmdaki yeni 
'IT'Ü""'·nr"l"'rle birlikte yapıJacak • 
tır. Bıırada iki mcMleket arasında 
Jn.,onvnnm Sn.halin Uzl'r1ndekf 
hukuki mesele!!! görlh•UlmUctUr. 

Veygand Dakar' da 
Loadra, 24 C A.A.) - Fas rad. 

VMUnun vt'rdli?f bir habere göre 
Afrfka~nkf Franıı z ml'•t"mlPkeJe. 
rinl tefti§ etmekte ol!uı genera 
•r ... \.~"l?l!i, l'Pl:ar'a m•w:u:oh et 
mh:•; ... 

BA$LANO!Ç 
Tarihin çok eski zamanlartndanberi acı, tatlı bir çok 

ınllhim vakalann cereyan aahaaJ olmuıı olan Blzansm 
ıneşhur lpodromunda 1582 senesi ilkbaharında da venl 
bir hay-O huy Lçln çok bUyUk hazırlıklar canlanıyordu; 
cUnkll Osmanlı pad!3ahı Oçilncll Sultan Muradın veU· 
ahdi ve kıymeUi ıehzadesi Mehmet Sultanın sUnnet dU.. 
ğilnll burada, at meydanında yapılacaktı. · 

ÜÇÜNCÜ 
Sultan Mehmedin 

işveden ve cazibeden meydana gelmiş tahammülU ya.
kan sihirli bir buket gibi padişahı mestediyor ve onu 
devlet işlerine çoktan veda ettirmiş bulunuyorlardı. 
Hatta bir aralık sultan: şuuru gibi erkekliğini de kay
belml§ ve bundan telA§a düşen anası Nllrbfınti o vakte 
kadar esir pazarlarına döktUğU altınlarını artık bu defa 
da nefC8i keskin hocalara, §Öhret aluı·ş üfürükçülere 
döker ve saçar olmu~. 

• 
Sultan Murad, bu dilğilniln. o nkte kadar gelmiş, 

geçmiş bUt'ln dllğtinlerle kıyas 11dflem1yecek hatta bıın
dan !Onra geJcıceklerle de taklld ediJemıyecPk de"reeede 
tantanalı ve g5strişli olmal'!mı istemiş ve dUğün hazır· 
hklarma, bunun lçln. daha bir sene • evvelinden baş
lanml§tı. 

Evet, daha bir sene evvelinden ..• Uçllncn Sultan 
llurad·n gece gündüz en ehemmiyet verdiği mesele ve 
kendisini en c;ok işgal eden u. bu sünnet dilğUnilnOn 

t&yle veya böyle tertip edilmesi, düğünde şu veya bu 
eğlencenin 1JU veya bu şekilde yapılmaBT yolundaki mil· 
llhazalardt. Bunlar en mUblm devlet işlerinin Ostllnde 
bir ebf'mmlvet arzeder olmuştu. Zaten ntıdlsahm mJ,.ıtct 
da banu böyle icap ettiriyordu ve bu dOJt}nOn parlakb
lı ve fhtfı,amı lc;ftı bu kadar bftyftk hazırlıklarla bu ka.. 
dar bllyUlı: ve ,nmuıın eğlenceler tet'tlb edllml' olması, 
Otnnanh padl.,t!h'ft'11 zevk ve aafaya ve sefahate ka~ 
e1an azgm fptnlh!mm art!k saray duvarlan araınnda 

ı Hıas hJMattn da "'1!maya .e c;ok daha gcnislere 
......... ,.~ ~ ,.., ... o1ıa&madan bel
... Mr ,n c!efftcll 

l'ILYM& oaa.a ..... tall'-la ~ lraıdwgm 

Siinn3t düğünü 
Yazan: B. U. 

- 1 

bJr h'TSla et>fnlıate, kadına, !çkiye ve etlentfye o!an 
meyil ve ptllılsı da artmış ve bu iptila anası NQ.rMnü 
tarafından oğlu için satm alman yeni yeni carıyelerle 

mütemadiyen kamçılanmı3 ve nzdırılmıgt.ı. 

İstanbul esir paznrlannm bir aralık en yağl: ve en 
devamlı müşterisi Sultan Muadm sarayı olmu.,tu. Bir an 
gelmişti ki saraydaki cariyelerin mlkdan beş ylirll bul
muş ve tstanbulda cariye borsası bu yüzden yüzde yüz 

fırlamıştı. 

Türle akrncrlarmnı Kanuni Sultan SUleyma.n za.ma.. 
n-nda kemalini bulmuş olnn akm ımvletl gerçi derece de· 
rece %3yrflıyarak OçUncO Murad devrinde artık saldırış· 
lannr ancak yapabilir bir hale gelmlıjti. Bununla beraber 
htanbul esir pa1.arlarmm yosma meta'lan arasında yi

ne bunlann hemen her yerden kaprp getirdikleri körpe 
w eeçme 1mlar kıymetli bir varlık teşkf1 etmekte a.
'ft.lll ediyordu. işte bonlarm da en eçnelerl btlytlk beı. 

del1er mı.ka'billDde azaya maı ecWdg&'t4 orada~ 

Tarih, hallfei mUs'lmlnln elll yqmda iken kırk ha. 
eekMen yOz lkt defa baba olduğunu. ancak lStekt dUnva· 
ya göç ettiğinde de bu yib iki çocuktan yirmi yedi kız.. 
la yinnJ oğlanın hayatta idOtilnU kaydeder 

İşte artık zevkln.i kadm ~filslerlnde aramaktan ve 
bulmaidan bir an için bunaldığı anlaşılan padişah: oğ. 

lnğunu sUnnet ettirmek ve211leeile eğlentllerlne bir değ!· 
çişlik vermek latemf4: fakat behimi ihtiyacı nurl kendi
sine beş yllz cariyelik geniı, bir şehvet baraıımda tat
min ~rel'!I aramışsa, doymak b1lmiyen aynı hırs. bn dil· 
ğllnlln de ihtişamı ve bensersizliği llzerinde :aırar g8e
tennlşt.l. 

'OçOnctl Murad 1574 tarihinde yhmI sekiz yaşmda 
tahta çıktığı için dUğtlnUn yapıldrğı tarihte 36 yaşların
da ve sekiz senelik ~abdı. Zsmıı.nmdald bir ecnebi 
sefirnln raporuna nazaran lı:endlsJ orta boylu, zayıf 
bOnyeU, sanem ~ ve 118.kallı. kalm dudakl•, ktvnk bu
nınlu, mavi gözltı, mtık&vvett kaşlı, mahzun talıfath fdl 
Şe'hzııdesi '"fllım~" Sultan itse o tarihte on altı yqma 

w bu1unumrtA. 

NutuK 
bom 1arrıımalll 

!t::Ul'Olinl ile Bitler, arP ... 
bl,.cr nutuk aöylcdiler. Bô1'8. 
~ ... 1r araya ge!J§l yabUC. 
L11k.p t'dL~i bir tcsadüt e98rl fi 
goro.ı:tır. Bilha.ssa dcniZ, ııava 
111 ltu\ "retlertyie şimd1ye ~ 
6ibl, lıunc;an sonra da lılG 
saııaat-ı .. a muvaffak ~ 
förtılm;ye:.ı 1taıya hUktınıet 
.roz sovıcır.ck cesaretini -:::; 
mu~aka kendisine umJt 
nokta t.uıunacağı akla ge.Uıo'.ıİI 

Acata Musollnlye, bu ~ 

QJTUZ'I' mu? 
B..ırası pek belli dcğtld!t• 

Bnlkan harbinin had tıb' 
girdiğini gösteron aıAnıetlet 
nuıgarlstan aras.mda.D seJAOl,. 
r;tr Alman taarruzu d&Jın& 
bUlr. 

BUllli mukabil :tngtuzıertıl 
o.sker çıkarmalan da 111 __. 

Bu flıUmallerin hcpaf, TOrldr"~ 
·iaıı nitıkadar eder. O:ıUD IGI' 
;e VehlimlZ ŞUkrU ~ 
S'az:ılt>ııfne verdiği beyaıı&US 
nıı~ rtr: 

'Bl:z:, emniyet sahsmızdao 
ta:ı.:ı• • •ıere l!kayt kaı.aınA1"' 
ye toprak bUtünlUğüne ve 
yapı.aCBk ber taarruza~ 
'lele eaccektir." __. 

T'drlı lyt; ile dost olmak. '1'111'

"UYla çatı~marnak UıUyeD 
lcr Tl;rkıyen!n yalnı.z bUdU ,,_ 

ğll orın: emniyet aahaaıJIS 
mc. <-tmclidlr. 

Masollnl 1rer•1 

mldalaa edır 
aulletmı mal 

edlJOf 

B~, 24 (A..A.) -
jansmdan: 

Dahiliye nez..retınce bef 
redllen tebll"de 22 şu~ 
BUkreşte 2438 kişinin ıe 
diği blldirflmeıttedir. 
1252 si asker! ırftltarrılat 
dan serbest b r~ı ,...,, t' 

rfhte eyaletıazıı& 4Jl• 
•P=1·tt· 



üsta · - r . lb -··ı-Emi- T. H. K. için 
ntn C0Vab Okullara yardım pulları 

"\akıt 1 "lk k :ı ··... 1 I · dağıtıldı 'aiJ~~· p s:~unlarında Meh- 1 o Uı ogre men erın ın zammı ~va Kurumu İstanbul mcr -
w..ı g

0
rd· n 1nızalı "Açık y kı d öd . d "l" kezı kuruma yardım olmak ü-

.'v6u ınuk unı. Mündericatı a n a enmesıne gayret e ı ıyor zere bütün okullnra yardnn pul 

• bıq,Itı b~teleye değıney~ ı .. tı.~okul ~tmenlerinden zam aranmaktadır. 
1 
ıan dağrtmıştrr. '>ı ıi<a, •oz •ç. maddesine gorup «> butce daı1ığı dolayısile Tasarruf faslından temin edil Şimdiye kadar d:ığıtılnn pul 

ll !'dır. soylemeğe lii. ~~ndilenne 7..amları verilemiyen diği takdirde kıdem zammı ala. miktarı 57 bin liradır. Sene :::o. 
a 

1
1l • Bır ı og;-ctmenlerin Yazıyetleri tetkik .mamı.ş bioblr öğretmen kalmı. nuna kadar bu miktar 100 l:: · 

1ka.r:ınağa ?.atın fo~ıa ha· edılm~k~ed.!r. Kcnd}I~~ne bu üc. yacaktır. ~ lira,r:ı <;ıkanl:ıcaktır. ı c erle .başladıgı pek ~tler~ın ödenmesı ıçın bütçeye Yeni zam görmcgc hak kaza· D!~er ~raftan gerek şohiı 
t.,.L?cıunı f>lgelenen şöh- ilk planda 15 bin lira t~hsisat nan 1067 öğretmenin de rapor- dahılındekt ve gerekse mülha
"'"~ıkesin ıtabnnıa yıkrl. I konmuştur. lar te,,tkik edilmektedir. Bu ra • kat kaza ve köylerinde Havn 
~ du.'ml~c;t·~~ruz kaldığı Ayrıca 50 bin liraya ihtiyaç ı porlarm tetkiki ikmal edildik. Kurumuna yardım için rnevcı Ilı "1ıııu ": . diyor. vanlır. Bu paranın bütçenin ta· ten sonra ı..dik <dilmek ü7.ere kollar sef erbcr vaziyette ralm. 

lı,j l'ıl.arı:a ~ylıyeyim; bu sarruf faslından temini <,al"f'leri Ankaraya gönderilecektir. m:ılanna devam <tmektcdirler. 
de ali ev.ıme gelip git_ • • • • Hazırnndan~ri . temin edilen 
Jıı-etu!ezıyetlerini, ba- Kaşar peynırı fıya tını arttıran tacır yardım 481 bın hradır. Yeni 

d~Ur Yikılmak tehli S •• .. maU sene ba.~a kndar bu mik-
~ibı o~ mühim bir ki: UÇ ustunde yakalandı tarın bir milyona .yük~mesi 
""1 gunu anlayama· kuvvetle muhtcmeldır. 
ı,.,,-a haıı Lfilelidc bakkallık yapan Ke- disinc 90 kuru.şa satmıı:; fatum da 
'~ğillde çıkarıldığın. mal. ge<;enlrt"<le Bnlıkpo"ınnda vermemiştir. TramVa)'l&ra J81'1• 

4 
ıi .. t.. t•· eser, Bay Sa' peynir taciri !stelyanos·a '"tm.is Bunun üzerinr> bakkal koınisun... 

o -..ııe ın "'"'' - k b' .r~- ıı. 1 ıc a zat, benı .. urk şairle. aşar peyniri almak istemiştir. An- na müracaat etmil? diln !stclya- f yaCaa ma zem• 
ırteı; .. m ''Son asır ca~ tstelyanos. fiyat murakabe ko- nos yine aynı bakkala 90 kunııJ- K b""k . 

1 

aYn~ ısımk Ii csenmdeki nusyonunca nmuri fiyat olamk 67,5 tan ,~ fatum= olarak peynk ••· ara u fabrıkasından 
f":f k~ d endı eserine kuruş konulan kn~ar peynirini ken tarken suç üzerinde ynkalanınışttr. almıyor 
?'ek h ~~ ismımi de .. h A~ara~ bulunan tramvay \'C 

kt IJ>taJo. InasJık etmiş- tı•kaA rla mu•• cade- elektrik ıdaresi müdürü Ba 
r !:llıı e kalkışmamıştır. HuHclnln dönliş!e Karabük faı! ~ Bol"tnoğ bırlikte hal \'e rikasına uğraması ihtimalindeO° 
'ın, es! . gıttiğimizdc eve ha k 1 davet bahsedilmektedir. ~ ~iğıni ,p~~ .h:ıkk.ın~a Orada elektrik idaresine ıa-

~de - k a !1 ışıtmışt.ır. Beled zrm olan bazı 1><nnınm yerıı· ma. end · · iye halkın ihtikfirla mücadele etmesi için muhtelif yer. -..:.J ~-h ... ~""lllda . ısının ''baş-
1 

hndan temin ca. reı0..ı ........ nacak -~~ n hır · ı· ere afişler astımkagaw karar veııniş ve bunların hazırlanmasına ""' a.uu • 
ta\1 .asına inıkpııs ınin da. başlanmıştır. tır. Tramvay bilet tarifelerini 

' Sif ve . r. an t>lmıyan" Ankara.da bir komisyon tetkı"k 

b?ellıın ıhın buyurdu Bu fişlerde. halka ihtikarla mücadele etmesi. \'C ıhtıkara tmeh'ted" 

1
1' ""~-l'Serunden istifad~ uğrayanların müracaat edeee:kleri yerler gösterilmektedir. Afiı::. e ır. Bu komisyon fiyat 
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O!rlp dl11Ddlkçe : 

Haıa 
General 
i NGlLlZLER, :\1ısır sınır. 

!arından hiicuma kalk
tıkları gündenberi, zaferden za
fere koşuyorlar. "Sidi Barran' 
"Soll •· · 

1
'' ~" • Bardıya., , "Der. 

ne,. • Tobruk,, ' ''Bingazi ka 
leleri .. beton hisarları, ceıiic ta: 
17tıerı, ta5 mazgallarivle binr 
bırer yıkıldı. Bunlar "sanı« .. 
kambil ~ağıtlarından yapı;mı~ 
k~leleroı. Sam yellerinı andıran 
hır akınla yerlere serildiler 

Esir ltalynn generalle~inin 
fırka, kolordu, ordu kumandan · 
~arının ağzından dinledik, .ci 
~z ... askerlik b:ıktmın_ 

dan bır satıesMı:fır. Dünyanın 
ba_::;ks.. ba.5Aka tilkelerinde bırak
tıgı sıyası tesirTen gördükten 
sonra hükmettik. ki bu zafer 
sade muharebe meydanların~ 
kanla yazılmış bir destan ola
rak da kalmıyor. 
.Ark~~da. fıknn, mefkurenin 

yUkseldıgı bır üstünlük şahika 
sı da belirmektedir. • 

ı L!bya ~erine kadar dövüsen 
ng~ltcre ıle. bu 7.a.rerden sÔn 
rakı İngilterenin dünya piyasa: 
smda değer!, ayarı bambaşka 
şeyl~r. oldugundan kim şi.ipht• 
edcbılır? 

. J?erkes bıliyor. ld İngiliz tn· 
rıhıne bu altın yaprakları gc_ 

tıren kumandan Vaveı uı 
Faknt İngiltere ona şimdiYe ka 
dar ne oir madalya verdi· ne ~ 
nıareşallık asası! ' 

Ama "Vavcl,, koskoca ım a-
ratorluk yıkmıan-tış kı· P'? y kt . './... , me ne 

1 ı ıse, vazifesini yaptı. Öyle 
s~nıyonım. ki "Vavel de ken 
d~sine böyle mühim "ve şerefi: 
hır vazifenin verilm · · 

1 

b .. yük. b" esını, en 
u • ır mükafat saymakta 

ve baş~a hiçbir takdır bekleme 
~clrtedır: O. hfila kumandayı e • 
lıne aldıgı günkü gibi sad -
~eneraldir · ece 

Kız17.m 5ölleı'Cle olduğu kadar 
s~lar ustunde de İngilizler bü
vük zaferler kazandılar. "Ta
ranto,, baskını. "Cenova bom 
bardımanı ... ''Adriyatiği tara -
yı~,. . '' Akdenize şartsız hfı.ki-
mıyet.. bu zaferin parlak halka
larından sayılıyor. Fakat do 
nanrna kumandanı da, göğsün -
d~ ke.ndi kalbinden daha değcrİi 
bır nışan ta~ımıvor Rilt-ı..--· .:ıı 
d 

Wo ~ o .uc;:;} ue 
egıı:ımedı. 

Başka memleketler. bol kese
den. maı_-~c;allıklnr dağıtırken, 
lngıhz~erın bu hareketi ilk ba
~ışta .ınsanı şaşırtır. Fakat e 
ger bıraz düşünürseniz, bu ha -
r~k.e~in arkasında milletleri br
~:bırınden ayıran derin psikolo
J} uçurumunu görürsünüz. lngi 
lı~l~r "zafer .. e tabii bir hak 
gozıyle bakıyorlar. Onu kaza 
nanlara vatanın yiikseli~i il-
letin saadeti vetiyor demek. m 

11akkı Sil.ha GEZGiN 

ll,'.IOht>tb";'.°; •~sıı olur da be- !erden maada aynı zamanda sinemalarda bu işle halkın mücade- lardıı küsOratı kaldmnak ;;~ t:.~ bu 41.J gol ~ lesi için filmler gösterilecek ve ....... ıar yazılacaktır. ara.ştınnaJar yapmaktadır. ~ , Söı.cı g .... -ue bırakır? ,.,.._ Bandaj ve ray temini idn A- ş f •• ~~o <>ld~·~lllUSID?1ifin tc. Et buhranını . . merikadan 200 bin lirahk.dö,·iz o orlerte otomobil sahı"plerı· 
İıtı~li~~r. gu Yenı mantrk izale fÇln almmrştır. Bu hususta bir Anıc '<ı:::"'a< -t' kendı '"k" • rilmn flrmasiy\e mutabık kaim: arasında ıhtıla"" f 

it elılik · ·ıtabıyle Külliyetli miktarda koyun getirildi mıştlr. ildi kita~ıne ... " gelince, A d 
1 

Sular idare.sine ait bazı ıelcr : Şoförlerle otomobıl sahiplcıı a-
l' IJ>_ ı da kahkaha .. na o unun muhtelif yerlerinden et ihtiyaemı karşılamak t - ·" d k;.1 tl mak ız.tırnıınua kalmak•- .. -• <JOtl e .. rıu.m a ve ·~e e temas etmek rasrnda ondalıklar meselesi LGUJı· 

il h a şöhıet k • uzere gönderilen koyunlar dün şehrimize gelmiştir. Mezbahada bır Bundan halk er t .. ~ ·azan k ·ı k . uzere. Bay Hulki ile Anka--~"<l tiiı'lü hallolunnmama.ktadır. tn zarar "OTU"Or ~~ ... ~<ıfa sald ranl - esı en oyunlar toptancılara 57 kunışa verilmiştır. Bu vaziyet ... _ dem kt' r-.-ı k" " " t ·-:"' - ı nı- •-- gıden sular müdilıii dönmlişt.iir. lhUl>fm 8"bebi •udu" "· ''" " g<ce l•1"ından 
eQ ~ koca Musanni ncu gISmda et buhrnm kalmarnıştn·. "' illet . ı s~nrn ~oförler uzak ... m€'sn.felcrn 

· ~~:;'· - Vehm - Bugu"'n kasaplar vali ile temas ederek et vaziyeti etrafında e · yenı su ar tarifesini otomobil tahdidntmdnn sonrn !ltm k ı ·· l~ı'Vfl~tı... e belki dü- k kabu. ~ etmi.<>tir. bir gün tek, hir gUn "ift tnksı'lerln e stemPmC'ktedirelr. 

,::"'"Qn . .,.., hasecı ad ·endilerine izahat vereceklerdir. Kasapların istediği kredinin - " " °'Ilı~ eltten b k ve a- Milli bankadan temin edilmesi çareleri araıımalrtadır· . J?ıger taral'tnn tünel servisle. i>J!cmeleri ve hususi otomobil şo· • _'lo!örlr~ ccınlycljnin ç,,,...mb ~ ıı.._ ....;ğin; he':-11 !, bir ·~ nnın kayış bulunmadığından !örlcrinin bir eoğunun açıkta knl· .,unkil ıotimrundo bilhassa bu me ~,;_ ~ ıan go- Adı · v k · ı · s 1 öğle üzeri tatil yapacağı haber- ması sebebilc piyasada şoförler . ııelc görUşü1ecektir. -

."tr;.,!-ıı a\l?ıa."1. deJda.aleUt"Jin~a müptela ı ye e 1 1 1 amatya 1 kızın leri doğnı değildir. ~oğnlmli} Vü otomobil sıı.hiplerin- Ve neticenin hangi taraf lehıne u..~~.ıı:ıı,k · edıyor ki hfilaA A k d.. .. en bazıları şoför bulmnkto zorluk hal!olunru:ağ> da bu içtbnndan non .-...ı.u ~ v n araya onuyor k u··rta ı· ı hakkı d ilkoku l müzeler i nerde çekmediklerinden kazançln:rmı ar- rn anlruıılacaktlr. ~ l'or C...aı·i unna" sözi,vle n a t.ırmnk için şoförlere bar.ı yeni tek • -------------
~ · Sö 

1 

n tnakalesıne kurulacak? Uflet"<lc bulunmu>lardıc. fbı~~~J~ Yen:ınesi lazım Bir müddettenberi şehrimiz. A O "f d Belediye taksi tarifesinde kilo- M. i. Birliğinin yeni ~ ı· o da sm•Jedı' ben., de bul dl' kil' :n th sım nurun ı a esine 1lk okul eseTlenru· . ihtiv" eden d ~ aı, "1-ıık' , unan a ıye w t "' 1 ~ metro başma 14 kunı• kabul etti· i are heyeti 
S'lizııın bu sadedde Okynr. bu ..-k• cl<sj>rooJe müracaat olundu ftç müzenin kurulması hususunda ği hnkle, bazı patronlar şoflSrlerln· > - ;yoktur. Ankaraya dönecektir. tctldkl= """""""'""'"· Bu mU.... den kilometre """mn 17 ku""' Is- Mruıifatura itha!At bırliğuıt< 

~~ b;::- '""=• .nıuı.'ü~vazıane ta. Adliyed e t a y in ler Samatya gürelt Katinanın O· lor Unkildar. Beyoğlu ve lstanbul tcmckt..ılrlcr. Şo!örlerin uzun mo- kongresJ, dün lntanbul ticaret v .,. . .ıı.: lU'k m b. semtindeki merkezi vaziyette bu· saf 1 . sanayi odası salonlannda yapıl 
~ l bi:"'elesi" o' ınasınm İstanbul ikinci sulh ceza hfı.kiıni lilmü ile neticelenen kürtaj ha. lunan birer ille okul bina.cunda ku- bebe eirob gıtnıek istememelerinin nuştır. Toplantıda yıllık idare he ~--:ı..· .,.,_ta .an hevesli, di · d se udur. Çünkü meseli Bil- eti h ~"'1'1< - v Snlilhnddin DemireIII. 70 lira asli sesın e mazının doktor Hüda- nılacnktır. Mllzelet"<le Osmanl• im· <ikd Y ve esap raponı okumnuş ye ı. •e on e eserine ta- maa5Ia terfian Sam.•un ceza Mkim verdi. 4 gün evvel tevkif ohm. paratorluğu ve Türidyc cumhuri- > ereye kadar giden bir taksi. ni idare heyeti seçilmiııtlr. Yenı >ıı;:"di ,_ lıatı,. ':1~ rekabete liğinc tayin cdilınlştir. ı muşlu. yeti devrindeki okullann muknyc- :;:ıı::;a:,n ::'ı"üote yoleu bulamadığı heyet, ~ şekilde seçflmiştlr: >ıı;;'.."»ı. 1>.. Cllçın ayalimden S.lllhnddin Demirelli yalanda seli grafikleri teşhir edilecektir. ;,., 

0 

omctrede ıo kunış ka· Remzi Avunduk, Rabml K6oe ~ _ ~ kı arkadan azif . b ed Müddeiumumilik kürtaj Meli· znnı ş oluyor ki, mal sahibi 17 oğlu, Remzi Ta•ftn· c.-di T '4.lerdıın, arkadan v esı aşma hareket ecektir. kuruş istediği için şoför bu .,..ı,,;.. 14 -= amer :>ı, ·,,h!lı...d Bundan başka lstanbul adli ta-~ l;rmhakektedirkmd;ak. i tahkikatı derin. Dünkü ihraca t aldığı yllı>.de 10 kurustan kap • ..,,atı;: Mihal Nikolaidis, Suraski :bıs °""' d"'" biplerinden Salih IIwjim Üsküdar _.,w 1_,,_ • Halli Ali Bemıeo. ' an. 

~ll:ı.i eıtı.işi a vaktiyle "ka- a<iliye doktorluğuna, Üsküdar ad- yeKunU Altın fiyab -<>--~ eQ ow · nı. Sokaklarda ti Diin de, bu mesele hakkında- F ıı{~., il"· e ,, P so .. n derece bur" ye doktnı Hikr .... et Tümer de Sa- ;oınıkü ıhra.catuı yekimİı hır Al f. azla yolcu alaı. >lı o Cüneşt· _ lih Hnşimin yerine tayin OO!lmiş. ki ınalümatma müracaat edil. nulyon 300 bın liradır. Dünkü tın ıyatıannda dün hiss< "1tı..3:n bir ır. ben zer. tlr. mck üzere, Ortaköy şifa yurdu ihracat csnasmda Amerikay:ı dilir derecede yükseklik olmuş: otobüs 
A ... ~ Ve zata kadirşi- Her iki adliye doktoru dünden sahibi Ahmet AslDl Onur müd· fındık, trak:a rakı, konyak ,M tur. Cumartesi günii 23 lira 25 . Sirkeci - Bakırköy aras d 

J>_' ,ttı.,g~~~~ekledemknedkti~r· -. dıritıön.ren. vazifelerine başlamışlar· deiumunıiliğe davet olunmu.s. manyaya tütün, Fransav~ fm: kunL5 UT.erinden muamele gö. ışle~ ot.obiislerde yapılan ~~ ~ W4A. if d · al d • ren r r nltının dünkü fiyatı 23 teftislerde b 
1 

, altı eıtıeliY<lim? a csı mmışbr. ık satılmtştır. lire •.uruştu. . . ' u otobüslerden bi· ....___ .. '"!"'". 6• yolcu fazla aldıi!ı "' 

i~~<l7.8.lllo .... için on - 6 - r bıle~~nın muavene cüzd~ 1 ""ı..,. Oh._ u" d -.. ni. önüne .se. rmr. ek ic. in. büyük. bır' rnadıgı g·· ··1 ·· 
0 

-~a .. :~'4Z form " ..., sa - E l l d l • ti onı muş, bu otobüs rn."ı:~. l\•- a yazmış. srar 11e macera ara o u zabda romanı sIIra e dukkıına gınp denleri hakkında zabıt tutulmu~. ~ kita ~tbu ve nUs.. Hiç bir ı;eydeıı fazla heye- çıkarmağa başlayınca, o bu ke- --o--- •-
._:.'ll'Jt ı,, .. : Planla ve "Son cana dü.smediği görilliiyor. Ya- 1 B b k ~: "Hayır, dedi, teşekkür ede- Fi I" · :M ... 'liilt'leri" nında beni h ed 1 ı e e r b orya p a1ının ı"hale·ı· ı.. tıt: ~Ud N ~de _ me- arap, en. ya nız. _un, ama ugiin görecek deği F!o liı o 

'<r ~.ı., --edim Paşaya ca bakışlariyle beni kendine bağ· \im. Acele bir işim var.... • k ryn P Jl•" kiraya veril ,..·qsıı._ """Gl v<>-.ft lıyan o güzel Kristin bile, mana- y G Lö Ç 1me - üzere ihalesi 12 martta un·pı-
t.'.' hİ;"' Yeni b;;:- - ye- sız küçük bir oyuncak gibi kalı· azan: a ston ··ru e 11iren:" M. ACAR Ve bun<lan sonra bir tek ke •caktn-. Pllijlar dört sene ;;;-üO >"."iıı >ııiitaı rnaJfımat yor. Fakat ben Kristini biç bir lime bile söylemeden o ıunİ a;uc G9 bin liraya ihnle odllecek. 

i~r. o~;:akr:a d~.;:; "":"'~ bu kadar çılgın görme • Jar.. Şairler gözlerimden kan aktı deı· ~;t."r adnnlıuiyle uzaklaştı' br. 

:b:"'a l1üi ... ~va ''otuz" mıştını. !çeriye giriyor, llşığmı lşte şilndi her ikisi de bahçede 1~:· ~ğer böyle birşcy varsa. Ben b' "'" """-.o.uz f çocuk gibi, çligın gibi küçük ha· bulunuyorlar •• Bir kamıuiycnin mümkunse, onu ben biliyorun· ır tek kehme bile söyh· ı;._ .._~-...;ıebilir ;:ına ?~ rel<etle~le kendine çağınyor elle. altma oturİiular. önlerinde bir demektir. " ~emiştim diyorum. Sanki di~'."1 başka ...;,.1erdirnlerını rme. agzına en güzel manayı ve- masa. ma.'l3nın ii7.erinde meyva- Birdenbire diikkllıumm camc.. hını yutmuştum. Mahvolmuş. 
llb.b ~ llakleblıeır t enb .• ba. rerek: Gabriel .. Gabriel.. diyor. Jar ve bir sürahi su var .• Hare- k3.nma wnılduğunu duyarak tum artık. Bütün muvazcnemi 

b~ de l1aptJğı bir a ıı~. dtL ketlerini iyi göremiyorum, yeri· ken
1 

dim<: geldim. Gelen 0 idi. kaybetmiştim. Fakat onun mu.. 
it Yeni b" şeydir. Otuz yaşlarında kadar tah • mi değiştiriyonım. O zaman ~· O ki bana. şimdiye kadar vazenesi yerinde idi. ~en bu 

~?tıUtaıea i~~ ınalfunat, min ettiğim bu Gabriel hakika- Kristinin durmadan delika.nlmm bı!' tek. kelıme olsun söyleme. ka&:r garip ş~rt.lar altında' ya-
ve etmeğe te k etrafında döndüğünü, birşeyler b ~.dıgı hayatı ıdaro edebilmesi 

n .,;:. n ço. ~l ve çok kuvvetli bir mış, . ır kerecik olsun hitap c!:- ıç bu f<;ın ~Yledinı: lıerı b erkekti. İkisi yanynna gelince ne yapmak istediğini göriiyorum. memış, hattıi ben yanından ge- ın muvazeneye. soğukkan. •Yrı b" er gÜ7.el b_ir ~ teşkil ediyorlardı. Sonra geliyor, delikanlının ya· <;erken sanki mevcudiyetimden !ılığa muhtaçtı. 
' .~Yin etti'· ır kitap . Şinıdı sıze_ Gabı1cl'in nasıl gi- oma ohll"Uyor.Güzel başnu onun haberdar olmanııı;tı. . Sabahın saat ikisi: - Müt ~~~-iiJ ~d:i~~u! )'.~Ş oldugunu da tarif etme- omuzun• .ıayıyor. Önüme bir ıv Kapıyı açlim ve oraya bir hiş, çok müdthiş bir komedi u: ~-.....u,. ... V~yle "'Ke- lıyıın.. Çünkü bu da bir hususi. ğaç isabet ettiği iç_in vaziyeti pek kenara -~•yandım. Sallanıyor. ~ =an evam <demez.. En 

.c - ıa"'.nlnı verru-· yet anediyordu. Gahrielin üze- mUJremntel göranıyorum. d~. Düşmemek içjn kendi kon.. muthı~ ve en seri ct>reyan eden 
"<lab-_ -b nıa baş! gun ~de topuklarına. kadar uzayan Bana asırlar kadar uzun gelen b~tk. mrladım. o benim böy1c faciaya şahit oldum. Vakit ge -

~ oı.;":."'man b" anın_ bır _manto vardı. Bu haliyle dakikalardan sonra bu ild ha.' : ın. bi; halde sallandığımı, 00 yansım geçiyordu. Ben hU\U tı....._%e~~ nıecbur ırazl daha cskı şovalyeler benziyorou. Bu ayrıldı .. Her ikisinde de yorgun gozlenmın agwlamakta.n kızar- tavan arasında ıztırapların en ıA~ ~uü:ytiklu;r;; 0 dum. kılık ile ve Sentin adasında ....... _ bir hal varoı. ld - müthişi ile kıvranıyordum A-~.~t~:: ,ı_h ı· Ç""bki .. , ona h-T,,- hl b '4&• mış o ugunu gördü. O halimle tölyede T<>Tk vardı. . :"'il..;;"" , taş _, ir evin bir köşesinde bir .• Ah benim de omuzumda bir daha korkunç, daha rocnfurdum -"' 
·~'t~ ~ ~.~etli oıı:;.fır· lnp içi~de saklı olarak yaşama- kadın başı oısa.. Hele bu baş muhakkak... Dem.ek. ki Kristin ha"la" yat. 

tıi 1., ~anıia•· u. sı, eski şovaluelerin macera.lan. Kristinin baŞı olursa.. O, benim bu feci halimi go··r- ak L "'ltapı ın hatıra .J tekin al m • istirahat etmek ı"htiyacmı 
1( ardan h - nı andıyordu. M'~-1..:; .. olsa, ö · ın k - memek gı'bi bUyu-k bı"r merha. t' lllna~ı aberdar lUllAo.L&& duymuş değildi. Birdenb""° · ~ ~ esind d Acaba bu güY.e! çift neler ya· bini bHe yemekte bir an olsun - met gösterdi ve hiç yüzüme - ••• ~ .. ~Nıı~,,lttUr. Bu :a~tnı pıyorlar, nasıl sevişiyorlardı~ rcddilt etm~· bakmadan, o asil sükllneti i. !!'lf:!da. ay ışığı altında bir göl· 

~"'-.ı -u.t lllerhumun~d'I Bu oyun ne zaman b"'~ı ...... ,Q.tı? Nihayet yerleriden kalh"tıkl .. - çinde bana. dedi ki: '"rosy·· 0•· ge~ın atölyeye giden merdiven. ·ı·~ .Ju.u. N '""'l -""""' .ı.u ı.en. tırmandığını gördüm. Bu 
en b' onun w Te .zaman bitecekti? ,Şimdi ne rmı göroüm. :Kristin da~a c Benedik Mason, siz bir sanat- ıhtıyar Norberdi. 

~ad ıri de agzmdan v.azıyette bulunuyordu?... Bü· kegıv· elinden tutuyordu. Bırllkte karsmız .• Ben size kütüphanem-~p..:n profesör til b 
1 

tel . Merdivenlerden bir kedı' "C. R.ı_ lıaw..-· • 1.UÜdür. n unları hiç bilmiyor, bu ma- merdivenleri çıktı ar a yeye de mev. cut en kıy.metli kitaptan "' ..., •<a rad ......,, vıklik ve haf"ıfliği ile çıkıyordu. 
trıı.~·l:ına""'- ~lakıma ta ce an bir şey anlryaınıyor . girdiler ve kapıyı, bütün tA"' ... e- beş cilt Verleni vereceğim. Siz Yavaş yavaş çıktı. Atöl~nin ,:~ .... - ., ..... ı ilı:ınr - dum. lerl ka:padılar, art1k hiç birşey bunlann ciltlerini kendi ...... ki- k .J~ •<4jif " ı ve fa ....... apısma kadar geldi. Bı'r omuz 
~ ra ~ kan - Bu delikanlı Kristine hiç ıbir göremiyordum. nize göre yapa.rsmız. Zevkiniz -İı> tl:r;t!n oturııt'tkiirlık söz söylememişti C.ıun hareket- Ben, bir çılgın gibi atelyeye den tamamen eminim. ancak d~,_irl• kapıyı açtı. İ<ıeriden 

{~~n kendiın~leufke - Ie.rini aynen takip ediyordu. Şim· indim. BaşmU ellerimi• arasına renk intihabı için bana birk•.. bır sesın. Knstinin hayret ve ~., a- dı Gabriel önd" e Kristi"n a .. ,...,.:1_ aldmı wladım vl d n,,.''l . -:ı korku dolu sesinin: "ibaba" di-amı 4 iif • ..;:J-) . ~uuı:&o , ag , a.g a ım. ,L.J"IO'ıl er parça deri göstermez misiniz? ye ı... .. ;n~ıı7ntı d d ""ı.ou.t; atelyenin merdivenlerini .iniyor- hMtaları ..... ı ......... 1ar gibi ağladımı Ben elimdeki derilerin h-i """:O""""C- uy umı !i"'6...... ~r'- ,~ 'fXW) 

program 
S.45 F.:v kadını 

12.33 Tllrk~ 
plllklnr 

12.50 Ajans 
13.05 Tllrkçe 

plll.klnr 
ıs.20 Knnşık 

program 
lS.03 Cazbant 
18.SO Konu§mn 
l !l.45 Knrndenlz 

Salı 

oyun havaları 
19.00 Amar 

Ku:ı.rtctL 
19.30 Ajans 
19.45 Fasıl heyeti 
20.15 Radyo 

Gnzet.esi. 
20 4ü Raıivo kU-

me bC\'t'tl 
21.30 Konuşma 
21.45 Salon orks• 
?2 '.-in A1nnıı 

22 4'l Rndvo salon 
orkestram. 

ÇarşPmb. 

> ?5 C'uhat 26 ı.:-ubat 
~ 
et Muhar. 28 lnbar.: 29 
\..- • ll'iflll ı ın liosnn· ııı 

\ akiUl!'t \ 01'."ltı t~zanl 
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\ ıUDT 25 ŞUBAT 194l 

:ti eri nutku Ticaret Vekilinin 
ühim beyanatı 

Almanların 
harbi 

sfnir 1üstad ibn-01 
(Baş tarafı 1 i:ncüle) purn batırdıklanm bildirmekte 

idi. O r;ımıan nasyonal - sosyalist 
partisinın önünde utandırıcı 
Versay muahede$ vardı. Bu mu 
ahede Almanyayı esir bir ha!e 
~rmek ve ortadan kaldırmak 
ıstiyordu. 

Bu 215 hin tonun 190 binini 
denizaltılar batırmışt:ır ki, bu. 
nun içinde dün tahrıp edilen 125 
bin tonluk bütün bir kafile me\
cuttur. Fakat burada.ki baylar 
mart ve nisan ayı zarfında da -
ha mühim rakamlara intizar e. 
debilirler. O zaman bütün kış 
uyuyup uyumadığımızı ve m. 
mandan kimin istifade ettiğıni 
anlıyacaklardır.,, 

(B~ tuaf 1 incide) 1 rtyt .. meıgul olacak ve memltıket!n 
~enlerin 1n8a.fa ~ımeıerı zamaııı a.r· ııubtaç o!duğU bUUln maddeleri dev· 
tık lmt1 olarak gelmiş bulunaıaktact-r .et nam ve benbma bu ofla lt.lıaJ o-

Ttc:ıret ve.kili bundan sonra ta.§e teecl..Ur. Burada da tllcca.rlaruxma 
.Afman milleti bu utandırıcı 

muahedeye iki mu!ıtelif zümre 
halinde .ka.rvı koymuştur. Her ı
ki zümre de beynelmilel yar
dımlar ümıt etmişlerdir. Burju. 
valar milletler cemiyeti gibi 
milp'.em bir fikre, ma.rksistler 

~tkı.lA.tJ etratmda eonılan bir suale &e:ııie :ıt.r faaliyet aaha& bmlkılnı:ıgtır. 

k&f§ı yen; tem.sin mukez teşldl~tmm H&t.tA lthalA.b temin emrhıde. bu toc
Ueareı vekA.leUnc bağlı tılr mtısteşar· ca.rlc&rmııza uam1 kolaylık gCstcrmek 
lıkla Ur,; daire ve ia§e btruti lı.1.?yetlnden .raranrıdayız. 

mtı~t.kkil bulundtığuDU kaydederek ncı,ret vekili UQmtaz Ökmen, ~ 

~x:izaltııarımızla az milcadcle eL demtştir ki: ıanatma n!hayet ve.rlrken de d~tır 

·-' be lmil 1 bel ba"'la ıaı., cle1uğ\.muz bu geçen uzwı aylar ıse kJ.LU yne e e - - zam:ı.1:r. 1taly& bllyük dll§ma.n kuv .. 
Laşe ~erinin her ııatha.m mütemadt ki: 

mışlardı:r. Arb.k kimse şu eski 
bir faa.!Jyeti ISUJzam eWğl lç!n yenı ".Meuılekettn muhtaç olduğU madde-

darbı meseli hatırlamıyordu: vet'um~ Ozerine çekmi§, bu da bizim 
"Kendi kendıne yardım et, AJ- vazl!Pl'ızl kolayla§t.ınnlftır. Blzim ı. 

resfsin tıUnyeslııde tıuı yenlllkla var lerlr atnkuııu yaparken a.ynı zamanda 
cbr. lıı§ei§ten btr Cok devlet lşleriD-, Lııt1kll.rla mOcadeleniD mUabet ve ame 

· çtn Inı;Uiz vapurlıı.nnl §imal dcnlzbı.. 
lah da sana yardım edecektir . ., de veyıı Akdc.nJ.zdıı b(ı.tınruuı.m kıı..U-

'!en a}nı %81D8Dda lat!fadcyl icap ıı c;aNSinJ bulmU§ olacağız. 

Bu utandırıcı Versay muahı>. 
desini itina ile tetkik ettlın. Ve yer !ıı..rkı yoktur. Netice ayuıdır. 

.M.Jıa.kkak olan bir § y vn.rdlr ki o 
me':nınden hiç bir şey unutma_ da ln.!!llz!erin Avrupa kıtaaında ayak 
drm. Onu satır satır ezbere öğ- bııs3c'aklan her )'erde bütün ı..-uvvoti_ 
rendim. Mu.hasımlar demokra - .aıız?e kendilerine kal'§l koyamğımrz 
tik Almanyayı mUteakiben Ver. v~ nı:l'Cdtı bulunursa bulunsun tnglllz 
say muahedesinden kurtulabiL gemllutylo dcnWı.IWarımızm nihai 

mesl için istemiyorlardı. Onla· k1 ar zamanı gelinC<>ye kadar mllca.. 
nn demokratik bir Almanyaya. dele eoeceklerdir. 
böyle bir muahedeyi ancak do- Mulı.afllllölanmız beni zamanla kor_ 

eu.ırmektedir. Herba.ngt bir mevzu ü · Piyuada tıuıunnuya.n veya nadir 
zerl.tı'lc bir karara vamı oUDak ıatıtı olıı.n tdT maldan. ihtiyaca kifayet ~ 
c.lıımk alAltalı vekAletler araamda 1§' cek derecede piyasaya çıkanldiğ, :r:a· 
ar v. t.stişarlara. sebebiyet vermekte nıan ftl'Btla.rm non:nal blr hale indi· 
ve bu yüzden gecikmeler atm&lct.a ve 3İ· «!Crllbe lic sabit olmaktadır. Fiyat 
e~":s• a1a.ka1J daireler mevzuu ken tesbJUnde de blltiln unsurlan gözö. 
di ceı>helcrlnden mUtalea etmektedir· dlnde bulundurmak tıı.bildir. Ç1lnk1l 
ter istfo bunu Ö?llemek. t:ararda ve bug1mkil prUar dolayıBlle bir çok 
tatbi.katUı &ürat ve a.benk tem!n eyte· Dl8.dddcrin merkezlerlnde ınaUyeUori 
mck tçln tn§e birliği heyetini. yeni ~ Arttığı gibi ııakll ve sl.gorta Qcnıtlerı 

mokratik bir Almanya tatbike. 
ld!A~ tt.tnı etmiş bulnuyonız. de> yflzde ytız yllkscll§ aulwımaktadır.,. 

debiltteği için ıhti~açları var. kutı>Cllklarmı zannediyorlarsa ODlr.ra Bu beyet ticaret vekA.letl ile mnn Mü•aka.be komiayonu-
ıutıdataa. mllnaka.le, lkttsa.t ve ziraııt al • ~eı:r.esinl öğrendlğ\ml ve blldiğtmi 

dıAiman milletinin dahili buh- &a)lerim. Fakat ooklemclt mccburl,ye
randan kurtulduğu dakikada, tin•· cldut,ıım btltlln mUddet z::ır!m
daha o zaman bile 80 milyonluk d:ı vı..l•Umı §imdiye kadar hlı: bir za. 

bir millet olmak itibariyle, ha- mu- kaybetmedlm.. FUhıı.klktı 1923 

ıekA.letıcrtnin mnmcsı.mer.l.ndcn mtı- nun fa iyeti 
rekkeı. olacaktır. F'ya.t mllrakabo kom.layonu dtlnktJ 

den Dttidar mevkilrıo gcçUgiıniz tart.. 
ricl buhranın hakkından gelebi. he ım.car ıo sene beklemek mecburi_ 
leceı?inden asla şüphe etmedim. 

Führer, partinin muhalefet yetiDC:e kaldık. Bu 10 yıl zarfında 
zamanında siyasi Bahada yaptığı ha.rareUl bir surette ı:aII§tJk. Fakat 
dahill mücadeleleri kaydettikten şu veya bu gııycntn ba.şanlmem ıçm 

Ayn lşblrllğiiıfn tesisine bu ~o teş toı;lıuıt.'t!lnda ruznamesinde mevcut 
kllA.tmnı kendi bünyesinde do ehem· mese.uer tıurtnde mllzakuelerdıl bu
mtvoı verllm!ştlr Bunun için de tııv· luu~t.ttr • .fJma.n kararla.ra stıre a.. 
kllAtuı iç ldarcmne ait btıtiltı mitte- yal.katıcılar Uç tip erkek ayakkabls: 
rem bl%meUer. mllsteşar muavtnllği- yaparak komis)'Oll.& verccekle.rdir. Tet 
ne ta hı bir dairede topı:ııımış bulunul ıaklerde:ıı «>nra lnmdunl 8lltz§Jannda 
makı:.odır ııabı;ı f'Cille:ıı m~ kArt&r UAn edil&-

kcn<lunizc biç bir zaman bir tarih tah 
sonnı. hiçbir kimsenin yıkılacağı mil otmcdik. BllD4 ancak mub:ıaım-
hakkmda o zaman kendisi için lanmJZID gazetecileri kabiliy~tıı • "ler. 
yapıldığı derecede keha.n'!tte nu gazctecller 11132 de §öyle diyor
bulunulmu.5 olmaaığını hatı:rla.t. 1.ııraı· Nasyonal • sosyalizm §imdi oı. 
mış ve "bunun içindir ki bu sa· mti,~r. HiUer lktidan ellı:ıe almaktan 
hadn çelik gı'bi üıvla.nmış bulu- lnıUn'l mntştir, mMUliyet. ainmıyacak 
n.uyorum,, demiştir. derO<'t.dc alçaktır. BwJU bugün lıı_ 

Ticaret vcldll yeni t.qekldll etmiş cekUr. Fak.at bu l§ için de t1C&1"6t ve 
olan ot!slertn tnaUyet sabalan ve he· k.!..ettr.ı.t:ıı tud:tk! lflzumla glSrtllmek
de!le....ı etratmc:a.ki blr suale kar§tlık ted'.r. 
ota"'8.I< !JUD}.an ııöytemi§Ur: Dlğa taraftan kom!ayon, bazı ih· 

"Tesüı etmiş olduğumuz ot!atette ~r vakam talller:lnl adliyeye teslime 

Keza Führer, muhasmılannm 
valanlannı ve iftiralarını hatır. gfltı ... ede bulanan bu ince zekA1ar ııöy-

memı• kette asla bir lnh.Lııar kurmuş l:ara.r vorm.lşt1r. Bunlar, Bultanha. 
olmuyoruz. Bu:ıılardru:ı petrol ofiBI mamQJda kum&§ÇJ Kenan ~ ne 
memlt>kf'tln mubtac; oldugu mayi mab iiRbun ihtfkAnrıdan dol.Byı Hilaeylu 
rukatı ithal eylemek, stok yapmak Rabm' Kanunllraeldir. 

tcaJ:t~r. AJmanyad& artık tıwııar mev 
latmış ve bugtin yabancı mem - cut d !rl'"tr. Bunlar dalma yenl va.-
leketlerdcn yalanlar ve iftiralar c!e''ll" teablt etml§lerdlr ve nüıayet lk
duydukça hiç müteessir olma· tldarm ele a?mmam t.arlh1 l.ml§. o _ 
dığım söylemiştir_ zanı3Jl da §6Ylc cteml§lerdlr: 

tev.d etmek işin! Qzertnc almakla bera Buntıı.rdan b3§ka komisyon, b!r 
ı:ıor ~t;roı l§lertyle uğra~ mevcut j mUddett.eııberl yaptıkları maıılfatura 
~kf't'ı-r de bUlıtOmetln mtırakabesf aJ llltikAr et ratmda t.alıJdkat yapılaıı 

tmcıa tcrbcsU:c laa.Uyctlcrlne devam &ba • Oğul da adliyeye veıilDıl§tlr. 

tıdeblleceklerd!r • &nlıırm ldm1eri A.rşak Papuyaıı ile 

Miltealdbcn B. Bitler, pıırti- ~c hatayı tştcdller. Altı baltada 
' Ticaret ofisi. ftlıalAt ve ihracat i!le-

nin 14,aradığı her muvaffakıyet. tılbnyet ~ ayda ns.syonal • aoııya.Jtzm 
siz.tikten ve bilhassa. 1923 teki :neeoktır ve bu bayla.r şimdi de harp la zıur..a.nıa uyanmıya ba§lıyorta.r 
bilyilk muvaffakıyetsizliğinden esnnsmda Jmtiyen o.ynı §eyf yapıyor- D<f'•ıetleı ır.lllctlcrtn uyaıımaauı.a harp 
sonra daha. kuvvetli olarak çık. ıar. Bunda hayret edireeek bir ııey ııulc uıanı otunablleceğtnl zannediyor. 
tığını hatırlatmış ve sözlerin,. .voı.-tur. zıra tngillz propaagnda ve laı'l!a, aldanıyorlar. Harpler bllAklı: 
\ılu suretle devam etmiştir: h&rlclyto n=rctlerlnde ytne aynı .a- tıııı. ı~llLJ~ tesri etmektedlr. Bu ~v 

''Parti idaresi mücadelelerin - dnm. ar. aynr peyganberler ve e.ynı le er lt°.%%8.t endi m.all ~ueı1Dl 
de en iyi adnmlarmı seçmiştir. sıvasc• bUyUcU!er:l kuUMılmaktadrr. tahrip ec!ooe'k Olan mall !elnketler 1-
Almanyada L"'Vlit ettiğım.iz kuv- ~u istıat Iç!n 9 nisan HM.O d:ın bir. çinde kaybolacaklardır. Bu lıarpte.n 
veUi inkılap bac;ka. ddnya için lmc; g1ln evvel btlyük bir lngiliz dev. gıı.Up çı~s.cak olan altın esam değil. 
tama.men farkına varılmadan o. &ot . aclammm gu m~bur cQmlesinI rollli okcnomllerd.!r. Ve mmeuer a
hıp bitmiştir. Bugün dahi, baş. uıtntmek kAfidlr: Allaha çok ,rıkıır, ıelarmııa k~dilminc ınzumıu olan u.. 
kaları Avrupa.da muazzam bir otı>bW.U kaçırdılar. Yahut da !nglllz careU yapacakardır-
§Cyler yapmış iki millet mev- 'cnşkwr.andanmm ~ cUınlcıslni: Bir. Eskiden de söyl~ olduğum 
cut olduğunu anlamıyorlar. Bi - knç ay evvel korı..-uyorduk. §imdi ise gibi, diışmanları:mızm indirecek 
zimlc muvazi olarak faşist mkı. zamanı kaçırdılar. Bundan ba§ka Jeri darbeleri bertaraf etmek i
lfi.bı d& aynı neticeye varmıştır. Almanların yalnız generalleri '\-ar kl çin değil, aynı zamanda karşılık 
lki inkırnp arasında yalnız mut es:uı ıu.t.aıan budur. Birkaç batta darbesini derhal indirecek deıe. 
lak bir hedef tıpkılığr değil, ay. soı::nı aynı ba,şh.-umandan general lsti- cede kuvvetli olmalıyız. lşte si. 
nı zamanda. katedilecek yollar fasın• ve.rm~tı. llıUmal kendlsl de lablı Alman ı..-uvvetlerini, darbe 
ve bundan başka da miişterek pek scnçu. nu adamlar §imdi de ye- ler yeme için değil, başka. tür
hedeflere alan t:eş'iki mesaile - n1 va.deler tesbıt ediyorlar. Sonrobar- hi yapılamazsa, darbeler indi
rinden fazla. bir şey ifade eden da §öyleı dediler: Şimdi ihtiyaç vuktı. recek şekilde kurdum. 
dostluk mevcuttur. bulmadığı takdirde her ıey yolunda. Bir Amerika generali bundan 

Dlııµıanlarmıız bunu hfıla an- dır. Jü41 yılınm nkbaharmda tngllte- daha birkaç gU.n evvel parl8.. 
lamıyorlar. Bu düşmanlar bir ro tenrruzu .Avnıpa kıt.asma nakle- nıento tahkik komisyonunda 
adamı dost telakki ettiğim 7.3. <!l'JC•~Ur. MUt.emadiycn lııgtıız taamı. şöyle demiştir: 1936 da Çörçil 
man dostlu<fumun sadık bir zunu bcWtyorum. Taamızla.nm tıq. bana. bi=T.at temin etti, ki Al. 
dostluk old~ğunu ve bu vaziye ka tarata naklettfler. Sonra onları manya çok kuvvetleniyor. bn)ıa 
tin ticari dala.vereleri ihtiva et. bulmak için arkıı.larmdan koıµnak edilnıelicllr. Bu imha hareketine 
medlğinİ anlamıyorlar. Zira ben nıecburtyet•ndeyt.z. Fakat b!z o:nıan başlamak için her şeyi yapaca· 
b"r demokrat değilim ve buna nerede olun:ı. oıaun bulacağız. Keza ~ 
binaen pazarltk yapmam. ı onl:ı.n mhal darbe kendileri lçln nere. g°Çörçile kar§I Alman milletini 

Ben bir harp istifadeclsi de dl' en fel ketll ol:ıcakaa orada bula- esasen b!yakkw:a davet et.mi§· 
değilim. Öldükten sonra hakkm Cllğtz. tim. Fakat İngilterede Yahodi • 
da bütUn hayatı müddetince Führer, dUnyadan, Aimanyaya ay- !erin tahriliiyfe baz::ı zUmrel~ 
ya,j,tığı mücadelenin bir tek bil- nı baklımn verilmesinden ~k& bir rin kasten harbe yürildilkJerlnı 
yük ülkeye hizmet ettiği gözö - feY ifltemldf#lnl b&tırlatnuf ve §Hyle görünce, Alman milletini sil8.h
rıUnde tutularak hakkaniyetli dev:ım et.ınl§tir: landırmak için ben de bütün 
bir hilklim verilmesini a.rzıı e. Bl1nı::ıı içindir ld cın:ııyıcya mUtema- hazırlıklara derhal başladmı. 
den bir adamım. Bu sahada zaaf diyen yeni teklifler yaptm. Alı:Danya.. Bunu cem bir tanda başar-
göstermek istemiyorum. Bunun um nıalik olnwıI 1cabeden ıeyıer var. dnn. Ba.skalan şimdi şunu veya 
içindir ki, iki inkılabı ve iki a. dır. 7Jra. ya.~amak l.stlyoruz. Elinde bunu yapıyoruz dedikleri zaman 
damı birleştiren ittifakın çözül- csıu;-Jn 88 milyon knometro murabbaı ben onlara. diyorum ki: "Bütiln 
mez olduğunda ve bu iki adam- arazı bulunan blr milletin diğer bir bunlan ben vapmıç bulunuyo. 
dan biri daha az iyi bir vaziyet mill••tten iki buçuk milyon kilometre rum. Yalnız bana masal okuma.. 
tn ise diğerinin ona yardım e. muratbaı dabn &lmıısı imkAnmz blr smlar. Ben silahlanma işlerinde 
deceğinde şüphe mevcut ola. şeydir Bu mllleUerin b1z1m vaatmiz bir miltehassısmı hem de bU· 
maz. F.easen miıı:ıterek bir dllş- olnld.81 ve blze tstbllıt edeceğimiz atya. yük bir mUtchassıann. Bir in
maru devirmek istiyoruz. sı el ono~1 elikte ct.mclerl tabam- sandan ne yapılabileceğini ve ne 

Öyle zamanlar oldu ki, İtalya mw ecınmcz bir ıeydlr. Biz Alman yapla.mryacağını bilirim.,. 
mühim düşman kuvvf'tlcrini tut mllltıbne fayda vercı-ek bir myaet e. Alman milletini mücadeleye 
muş ve üzerine çekmiştir. Bir .1-mJJoollyi tatbik ediyoruz. Ke7.a b&f- attım. Avnıpayı da mücade!eye 
çok lngı1iz gemisi hareketsiz kala.mıa dıı. dlktc etmek AdcUm atabilirim. Ve bunu yapryonım. 
kalmış, bir çok İngiliz tayyare- deA"Udlr. Onlar altın dolu çuvallar {}_ BUyük muharebenin gelişin; 
)eri bir çok kara kuvvetleri g:. zerıne C'turmak lstlyorıaru ISyl yıı.p . sükfinetJe bakıyorum.. Yeter kı, 
bi ~ada durmak mecburiye.. ımıı:m Fakat .. sız d3 öyte yapmız" diğerleri de aynı sti.kfıneti mu. 
tinde kalnu::Jtır. dcnild!gt takdirde 0 zaman Alman 1§· bafaza etsinler. 

Bu vaziyet Almanya için çok çl :ıuıvwıu lçüı ölU aıtm ııatm almak- Alman mllletlnhı bugQne kadar 

KirJmr p...,uyandır. 

ırllAhJarlle sevk ve idare etmekte
dfıo. \'e bn askerlerin, bu kuman· 
danlann a.rka.<ınıoa Alman milleti 
dikiliyor. Ve bu mllletin arkasında 
da hfr nDve olarak na.syonal sos
ye.lis hıı.rek U yUksellyor. Öyle bir 
hareket kf, demokratik menıleket-
lerde ona karşı çıkarılacak da.ha 
iyi hiç blr ~ey Yoktur. \·e kendisi
ne mavul yal:ı.-z faşistlik vardır. 

ilet ve OT'du, parti ve devlet btt· 
gOn Ç(lzlUmez bir blrUk teşkil edi
yorlar. Bugün dünyada hiç bir kttd 
ret yo!.tur ki bu birliği sarsabilsin. 
1918 yılmm bir da.ha gelebilece
ğtne aneak çılgmlar inanabilir .•• 
Arkamızda tasavvur edilmez 

muvaffa.kzyetlerle dola bir yıl, he
yeti umumiye ltı"barile değil fert 
itibarile mUt&lea ettfğim.iz vuııan 
ağır feda.kArlıklıır yolu var. Fakat 
biliyoruz ki, 6a.YIS"Z Alman askeri 
hayatıarmr ce;>hede rcvkalAde blr 
cesaretle tehlikeye koymuıslardır. 
Ve koymakta berdevamdrrlar, As
kerleıimlzln baMnlart tamamen 
em.sal81.zdir. Biç bir zaman onlar
dan daha iyi daha cesaretli asker 
~örillmemiştir. Biz nıuıvonaı sosyn· 
llstler onlarla mtıftehtrlz. Eski nas 
yona} l!I06ya.llstler uğrunda evvel· 
ce r çok §eyler feda ettikleri ve 
hJ; Mr şey elde etmeden kanlart
m verdikleri bil' ~yfn fffmdJ tabak 
kcl:unu görmekten fevkal:ldc meuı 
nundurlıı.r. Oğuilarile, üc;Uncil Ray
hın genç askerlerilc mUftehfrdlr -
ler. Yeni bir mlicadele yılı önllnde 
lnılunuyorw:. Bu ytlni bUyUk ka -
rarla.r getireceğini biliyoruz ve is· 
tikbale MrSilnıa.z bir itimatla ba
kıyoruz. Çok çelin bir mektenten 
r,e~lk ve bu mOth.lş fedak!rhh1arm 
~ıı. gftmlycccftni blllyonız. Zira 
hakkaniyete inanıyoruz.. Allah bu 
mttkemmel Yoln her halde bir hiç 
fc;ln gc;memlze mftsaade etınış 
değı1dtr ••• 

Filhrer nutkunu şiddetli al
kışlanan şu sözlerle bitirmişt.lr: 
Başka memleketlerdeki mu. 

hasımlara bakınca nokta.i naza
rnnı beyandan korkmuyoruın. 
Bu hodbinler ne yaı>ryorlar? 
Bunlardan her biri yalnız kendi 
mevkiini mudafaa etmektedir. 
Onların hepsinin arkamnda ya 
bir yahudi vardır, yahut da b~ 
zat kendi kesesi . Hepsi de bil. 
yUk kazanççdardır. Ve bu harp 
ten elde edilen k&7.allçlarla ya -
ı::a.maktadırlar. 

Bu ahval ve şartlar içinde Al. 
lahm inayeti bahis mevzuu ol • 
maz. Bunlann karşısında ben 

:,; (Ba§ tarafı 1 incide) 
1't':nanlıla.ra ve btltun dJger &!kan 

mo.ıı • .ıtkeUertne Alma.nJan:ıı Yunanis.. 
tan.. taarruz için Bulgarlatan toprak· 
laru:t!ar geçmek llzerc oldullJarı bU. 

dirllır.ektedlr. Bu c1wnan bulutu ar-
4&15Ul<Ja twıgl Alman tabiyesinln glztı 

oldu.:,· ta.tı.m1D edilehlllr. AJma.n. 
.ar Bclga.n.stana mt1.n:ıkün oldugu ka. 
dar ~ asker ve tayyarea gOııder
ııüyo çal• "' orlar. 

Almanlar bu aureUo Yu:ııanıııan L 
t&lya:,a ı:a.rp baıpt.en vazge~eleri i.. 
çiD LelKllt edebilirler. Almanlar BaJ_ 
kanlıu da kendllerl..Da bir yoJ açmaya 
~yw-Ja.r, fakat ounu kua; uerinJ 
kullan.maktan ziyade bu kudreti tC§

tılr cc.erek yapmak istiyorlar. 
Btltün tchı11t ve pylalara raCmen 

Vunaı::.lılRJ" l!.!U'lDlma.z bir vaziyet~ 

cıunnaJı.tadırlar. YunanlıLll' ne kada.r 
met.an oldı:ıuannı lııbat etmekte ve 
yazıt hı.:;lannda lııgillz kudreUnin mü
temaı:Uyeıı arttıtuu görmektcdlrler. 

Tin.n gazeteainin Sofyadald muııa.. 
tılrl jBZJyor: 

Bwtarlata.D endişcı içinde latllıtl&! 
oayatının aon gtınlerlDi yap.makta
dır • .Almanlarm her ıı:uıtye muvasalAt. 
.arı beklemnftkt.e ve bun:ı. ict.lna.bl 1m
kluı:.ı bir tıeY Olarak b:ı.kılmaktac1ır 
~ya dvannda Almanlar saytı;ı. ere 
yerıc,.u. 16rdir. Sofyada sıvil kıya. 

Cet~ AJ. an gençlerı tarafmdan sev. 
ked.len o.akerl otomobtller görülmek. 
tedtr Bu"Jlarm 81"11 elbise.lerini as. 
keri Unlformaya tab~ gecikmiye. 
cek.cri klmısentıı meçııultı değildir 

Ztra tt:nlar o.yaklarmd.ald aaker çiz· 
mea1:ü dahi gizl~mıu.edirler. Oyıe 

görllnUyor kl ısuıgar bllkQmeU Alman 
btıuıtınm geçme.siyle barbin Bulgar 
ar&Z.Entı ~'llllil cdilm.fo olmıyacağ 

Umlc:llndeı'I• Tltrk • Bulgar dekl!ras. 
yoı:ıı. da bunun Jçln iyi kar'§tUı.nnu§. 

tır. Bununla beraber, ba1km Rus ta.. 
ı-attan hiaal,yata malik olan ekseri· 
yel! Almıır' dıı..D ııe!ret. et.mel.a.cdlr. 
Daü eimdidıen Bulgm'ln.rl& Alm&ıı tek 
ıus.;t>cier! a.ruında birçok tıA.dilclor 

vwaıbuLm~ıur. Ordu Alman tarafta.. 
ndı:. Polla ve matbur. • Alman Jwn. 
troJ. • lr.llmdadır. 

'[UNA...V - 1TALVAN DABBl 
IlA.BEP .. umı 

!L&ııaatu, 14 (A..A.) - Mytcrin 
Anısvı.tluk hududundaki husu.s1 ma
hab'rt blldirtyoı': 

Ytrıa.nb1ar, E'ba.Ranm oonubu prkl
stnJe Şlnımbi ve Dcvoll vadilerinde 
vtddetL bt>cum.&&r yapml§lardir. 

r..an ı-ıtyet. topçu dl161lolan:Da ın. 

h1$U' etm~Ur. 
• ru1'arebc m.mtakuı ilzerlDde bava 

flVUl)leti, bl'Jbusa ttalyaıı tayyareleri 
tılııltn.dil;n, daha fazla yapılml§ ve 
ltallo:clar, Yunan ıneçz!lcrine vo mü. 
nlUl.Blo hatlarına hUcum et.mi§Ur. 

ôg.ıt'dcn biraz aonra, dört İtalyan 
ta:.ryli.n'si Flcrlnayı bombardıma.:ıı et. 
DUJtir. 

llASTALm llABERt l:' ALAN 
Aılna, Z4r (A.A.) - Atına ajansı 

blldircyor: 
.KL>ıruı. ra.dyoau A t1Jladan öğrendiği· 

ili ıdc& ederek bütlliı Yunanlstanda 
bror.~ıt ve zatUrree hastalıklannm hU. 
kUm s'Jrdlla"UDU ve doktorsuzluk ve 
!JA-., ,ı:ıhk yü.tllnde.n vaziyetin vahim 
o1duğu:ııu ~yleml§tlr. 

Bunlarm bepai yala.ndır. Yunani8. 
tanda ktıfi derecede doktor olduğU 

gibi no.ı: noksanı da yoktur. 
Hasta.:ığa gelince. her 6CllO bu mev. 

&imde oldu4u gibi bale.o Yunaııistan. 

da ı..ttt bir grtp aılguu vara da grt
be tutolaDlıı.r ekseriya yatmadan ha&.. 
t&lıgı l'etlrmekt.edtrl.er. 

Rnma ~ etmeaın, zatnrn:e. &o 

nw:ıa kadar gitmek buausunda ne a.z.. 
mlmlz.., oo de mQcadele kab1UycUm1-

zi fe!ce uğı'a.tmlyaeaktır. 
lN<:.tlJZJ.l;RIN 1' ARl>Dfl 

A.tlııa, M (A.A.) - lngillz bava 
kuv t1erl umum! k&rarglhm.m teb

llğf: 

DftD. ingnlz bava kuvvetlerl, Yu. 
nan ordusunun barekA.t.ma muzah rot 
tçlr., Tc.pedelenln flı:rt.all garbtallıde 

DulLıtJ Osertııe muvatt eUe t.etev. 
vQç eden bir bombanlrmM blleumu 
yapnıctu. Cenupta bina1&r •e düşman 
au. vzılert OZertM iaabeUer kaydedll

~ " .. bomb&Ja.rm hava d30 tıatar. 
ya''L'n Ozer:lnde pat.ladığı gi5rlllmll§

UlT. 

le ola.cağına kaniim. 
21 yıi önce de milletim ic;in 

mUcade!cye başladım ve bu 21 
yıl :.. ırfmda yeni bir dfin~ ha
dis oldu. İstikbaldeki yol bun 
dan 21 yıl önce 21 şu bat 1920 
de b~!ayan y-olda.n daha kolay 
olacaktır. İşte istikbale şu su
retle bu suretle mütaassıp bL· 
it.im:..j}a bakıyorum. Bütün il 
Jet şimdi saf almıştır. Bilivonım 
ki ileri kumandası verildiği an
da bütnn millet yüriiyecektir"" 

J.ONDRAN'!N MOTALEASl 

faydalı idi. Zira, denizde mUca- taı' zarar edeceğim. BEnlm Alman iş. malik olabDd'ği en mfikemmel or
del mfıo; ancak şimdi başlı:yabi - tl kuvveUm var, ben Alman haya.b . duya dnyan·yonun. Bu ordu, a -
lir. Bunun sebebı şu(lur ki, ev c~ lalli!Mlltmı ortaya koydum ve detçe de sllAhça da kuvvetlidir. Bu 
vel emirde ş!uıdi inşa edilen ve !iiyasl. ekonomimizin ncttecsı b1zim ordu azami derecede ellfıhlanm:r.ş
deniı!ere açılacak olan denizaL ıı:!ltt t:ılmtzin altın esaama dayanan tir ve kumanda heyeti de o za.. 
ttlnrJ!Ul:rz için mlirettebat yetiş. otc-vteU,.rinldne !aJlc olduğunu bbat mandan daha mllkemmeldir. Genç 
t!rmek istiyorduk. '3tmeKtec:!ir F..konomimizin arkaamd:ı bir kumanda heyetine malikiz. Bu 

Bundan iki saat evvel deniz milletin ı:tzıunlı kuvveu ve tnzıbatı hoyet ekser zamanlarda ya.lruz 
umaııçlanhğmdan aldığım 'llevnı:-tur :tktıaad1 mtıcadeleler nllu- harbin h!ıtihanlarmdan geçmie ol

an'Omat iki gün zarfında sç•k y.t bulmuştur. Bunun için esas~ ve maltla knlmamrş ~ ve §eref de 
clllıım!erde bnhman deniz lraV'" ıcttmaı b1r ldarenln v1lcudu lcabetr kauuımr.Jtır. Mllmt.a.z blr insan 
vetlerim!Y. ve d nlzalb gemileri- rutşt!r. Buırtın artık kapitalist eeasıar I grupu dünyanın en mükemmel as
:m..iz.in 215 bin tonlu'· düşman va.. ~rine devletler kurulnm!i.Z. Millet. kerlerinl dilnY&nrn en milkemmel 

yalnız milletimin muharı"bi sı- Londra., ~ (A.A.) - RISyter ajan. 
fatiyle dikiliyorum. Bu millet SDım tiğrencfiiinc göre. HiUer.n bu 
için mUcadcle ediyorum ve Al- ~nkD nutkunda, aon 45 t içinde 
la.hm evvelki muharebelerde bi- m b1n tonıatoıuk ticaret eml.si t:n. 
zimte olan inayetinin bundan l tınldı#I hakkmdakl Jddla8ı tsınamJyıo 
sonraki muharebelerde de bizim amısrzdır. 

nın cev 
(Baş taro[.d,. 

nuni bak tanıvanlıı 
madığırrı l'l.ı. •kça 
rum,. diyor. -~ı 

"Mahmud Kenw-'1 tfı 
en büyUk müderrısl 
adamlanyle ünh rSl 
rine vanncaya kadar 
rafından kapılart 
şahsiyettir" diven bll 
mdarlardı:ı.n tnh~1 
kenı:li kaba tabı.r•J 
rak ulufesine" nail 
örnnir de hic~ir 
yokken bövle laf s5 

Mahzı:ı. irf an.i ıne 
met içın Maarif ';_f 
ka.c!:rdanhktan de t 
rP.riylc ilmf "rlr va.C~ 
tım. Evim müraca.s 
olundu. tıı. e menSUP 
gi zat, ht.n~ talebe~ 
duklan şe ·lere - 11 
miyle cevap verınetc!t 
delenL: temin etııl 
tifade edenleroen 
alrp neşretmek l 
övlesin de cares!~, 

Kendinin de itır,... 
be ile ilim na.nıın' 
aşman" ve fazi}f~ 
bahı faziletQe ırı 
krrk vI11ık bir hAd 
mUşkUI bir bidmet 
de - verilen b~ otı ~ 
ve göz atnıa.k ve S!~ 
de ratb-U vabis 
mck, hasedden ve 
likten başka şe'fl dJP 
mnz Ne vakit keti ~ 
nılan a~ınma~a b:ıc:l 
bf r otrak arp~JJğıı 
man verirler. 

Bu znt. benden 
nen blikfunete- taı"fı 
nim kanunf ba~ 
halde hUlmmetin 

1 verdf (Ç;nf anlatmak~ 
Bu Bay, aklını b 

sm ki Cumhuriyet 
"kanunt hak" ı olJXI 
ra vermez. [brı.' 

lt!a1ımııd f( 

,,.,,, 
Sot'ya. 24 (A.A.) 
Sofyndn cumartesi 

barede vuku bulan~ 
ta elçW!e bir D!lZI gruP 
haldar eden h d se ıu 
eJçi şu beyanatta bU 

HacUse müeasiftlt', 

Wrlll yapamadım. o; " 
d1ğim parçalardan 
rary'yi istediğim znıt'~ 
ia toplanmrş olan /'>re!' 
ıtirnz etmis ve bun Is t1fl 
rllme bir kadeh fırlB ut 
mukabele ede-re ırı 
zUnden yaraladnn. 

Sefirin diıılomatil: t dl 
racnat niyetind(' otın• 
mekted~ 

' 

12 Ada ahali 
,,. . le' 
~ unanıstana. 'f1 

NELER ANLA lı 
ı~ 

Atlna, Z4 CA..A.) - otrl 
lt&nden scltizl kadtıı 411 
33 kişi 'memlekrtler!Jı tf".İ.ı 
AtJnaya gelm!ştadir.ı.ı' 
lıırmda marını knldtlt J111P 
yet ve htr tUrlil l%İ 
bitik bir halded'r tf" ~ 
znran bunlar balt1'çı • p 
binerek Kalimnot!I ~:;.,;; 
dalarmdald ltalyaıl ~i*' 
na balık a.vma gitrıı 
ru söylemişler ve bU 
bnttıı Si.sam adasIJlS 
terdir. 

İngiltere· J!( 
münase'i, 

Lmıc:ra, Z4 (AA-) Al 
1omaUlı: muharriri ~t ..!J 

Londranm iyi znal 4JY.J 
mat;" ıertn~n at:reııl JIT 
Baljvl'kL Çijrçillrı ~' el. 
Glc;ig1yle y:ıptrğı 01~,l 
•:lmU§tur. Ve lld JX1 l)Jlı;t' .J 
çıkan bazı mıte.te!lb ",u"' J 
m.lhlm surı-tte Y~ 

;Je 
Rusya lsviçre ~ 

anla ınası 



l«OtA YUIUFJ 
AMERiKADA 
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mam.ış. Çilnkü o sırada çok ka· 
!abalık bir caddeden geçiyor
duk. 

Yusuf yüzünü yıkadı. Kuru. 
ladı: 

- Pckili. Beni öldürmek is. 
teyen bu kadın şimdi neredey 
miş? 

- Polis müdüriyetinde mev· 
kuf ... Mamaafib müddeiumumi • 
lik, bu akşam tahkikatını ta. 
mamhyabilmek içın, senin de i 
faden: alacak; ondan sonra ka· 
dmı tevkifhaneye gönderecek. 
miş. 

- Hele bak şu alnımın yazı. 
sma sen! Burada daha nt>Jer 
gelcc-ek bakalım başmıız.'l. 

Petro bu hAdise etraf mda bir 
başka gazetede yazıl.mı~ olan ı.J 
fıkrayı da okudu: 

" ..• Ca.km metresi, Caka 
o akşam E;.!lİP ~elmesını SÖY' 
!emiş. Galıp gelmediği tak· 
dirde hasmını öldüreceğini de 
ilave etmış. Cak ifadesinae 
bunları söylemiş. Fakat, şa. 
ka olarak dinledim, demiş. .. ,. 
Yusuf hiddetındcn ateş ı.Us. 

kürüyordu. O, Nevyorka gel.di~ı 
gtindcnberi, her gün bir tilrlu 
hadiı:ıeve her saat can sıkıcı 
bir vak';ya şahit oluyordu. 
Başka1arı onun hayatına gıp 

ta ederek : · 
- Ah, biz Ymruf un yerinde 

olsaydık. Ne talıhli, ne kuvveLı 
adammış. 

Der'cen. Yusuf da: 
- Aman, şu Amerikadan bir 

yakamı kurtarsam, Eyi.ip Sm· 
tana k"ndi elimle bir kurba.• 
kesece~im. 

Diye sövleniyordu. 
İnsanların, hatta milletlerin 

g-örüş ve düşünilşleri bırıbırine 
benzemıvordu. Türklerin hiç ie 
hoş ~örmedikleri bir işi Ame. 
rıkahlar alkışla, zevkle, mem. 
nurivetle karşılaşıvorlardı. 

Bu garibeler divarında Yustıf 
gibi dürüst bir adamın daha 
fazla kalmasına imkan mı var 
dı" 

O zat~ NeVV")!""'3 on be!7 gün 
için gelmem ş miydi? 

Halbuki aradnn bir ay geç· 
miştı. Yusuf h!ıliı Nevyorl.ta 
oturuyordu. 

• 
Yl'~UF PARALARI ALINCA .. 

Mister Valker oU-le vaktınde 
yetic::ti 

Ve Yustıfu kr<l rli görlince: 
- Haydı kalk dedi, dün ıl . 

samkı hi!:seni b'.lnkaya yatıra. 
hm. 

Yusufun. p:ı.ra me0 clesi • 
halletmek bahanesiyle can 
kıntısı geçnuşti. 

( Deonmı ,,ar J 

Beşsr dakikarık 

( Ba.şı dutıkü smıımı::~) 
BölU '<ü talim "'ttlren tegmen 

ise bv fikirde değildi: 
- Hayrr d;yordu: bir deffl. 

yanılıp sağ sol • ssi boıu1du. 
Bütün mesele, şimdı yavaş \'a. 
va.5 bu h;ss ni dilzeltmekte.. 

Te~mer. o gijn ryurova dön
d'ilden sonra CUmalinfn şube 

'; tl:rı d"svasrnda sanatını tahkik t· 
~~ ?ı, e., rır~'t'I: ti. I:unduracı o1du/'lıınu f?Öriln • 

' '"rnı,h b r "r var. dedi. ş.. ce ertesi MinU sabah taliminde 
'h I' l lt O'\fhnva • d' lıı.. ı·~l'ı- o'" ,,,. , M'" ı şôyle Mrdu: 

~\l' ... t 'l'lıan ,.1i· / nlnt b~· \ rm. - C .. ma Ali! Ne iş yaparsın 
k.' ~t~ sonra :a tle yazıları o- köytll" de sen?. 
~I>... t ~~d .. ~: - Kundura ll!tasıyım komu. 
~lt~İli tl aı•~l: l!e>"'~rken llze- tanım! 
ı.::~a. ~rUl ıtılmı~ .. Ka:a. - Hem de usta!. 
~"l 1 '!'·~·ll! a!'!'ttUden bfz bin-ey - F.vet komutanım!. 
U~ n .fark~~ z:bıta memur _ Çıkar öyleyse şu kundura-
' \1zj detiı armtPlar Vf' larmı .. 
, ~;~,,,; al rakalnmışlar. CUmali bir ıı.tıhFta ırundura 

ıt...~ ~ r kad~ bu mUteeaviz' lannı çörlin <'tkardı. önUne bı • 
"ttt'rı a·ı tuh rn.. · ralttı. Te~nH•n sa~ kunduravı 
ı...':' ~ af şey! Bir kadın -ı sola. sol ktındurayı sağa koy. 
~~a et. il 1• I duktan sonra: 
trnaıı~ltdrı:n ~,~s komiseri kara- _ Hav-ti bakalnn, dedi. G!y 
ili ~llı.' ....... ~<'n 150r:ıva re1{ti<'" şimdi bunlan! .. 
lc~'1ı ......., ne kimsın ? divor. Cümali saıT kunduraya elını 
~ı \ı ~!tın n, 'Pehlivan Kalif .. uzatıp sa.; aya· gwma geçiriyordu ,,., sevrnı· · . ~ "' 
~.o· 1Yor. ~· ısıyım .. ceva. ki, temen: . 
'-a~ halde iş 1 - Cilmali! dedi; yanlış gıyi· 
~ a~ di~e. k CinlaR1ldı. Herifi yorsun be?.. • 1· ~ llt .. Ben~d.~n . bana düş. - Hayır komutanım. Sağ a 
\ tt" ll\r~raıc oldUnnek is~ yağımı civorum. 
~~~bu k188°1::na.nıış. 1 - Pekala, bu sa~ kundurayı 
~. hzttel aberaen son- soluna ~vsen olmaz mı? 

-... ' "· ert de gözden - Olmaz komutanım! Sağ 
..-~, '1ltl' • 
~t~ ası habe . . . kundı•'"a ~aı? ava~! w • 

~~'-\>at. n:ı bütün ga_ - D"mek ki bu avag-m d. 
~ du mek ki. biz sa~ ayak. Eh, sağ kolUJl nere. 
~a.rnl'flz. Polis ili~ .. 
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Sp o r Adalet halaları: - .. -- --- --Erzurumda kayak 
müaabakalan 

Erzurumda pazar gUnU 150 
kayakçının iştirik ettiği bir 
kayak mi§ müsabakası yapıl 
mıştır. 

Kadın, erkek genç kayakçı· 
lanmızm büyük bir aıaka ile 
ta.kin olunan bu gösterilerinde 
'3§ta vali olmak üzere bütün 
sivil ve askeri erkan ve memur 
tar ve kalabalık bir halk kütle. 
si hazır bulunmakta idi. 

Bir cinayet 30 yıl sonra 
nasıl meydana çıkmıştı? 

Milsabakada Atayurt gençlik 
spordan Cemil ateş ile Emı. 
rumgilcünden Hikwet Doğruer. 
birincilikleri, Erzurumgil-'Ün· 
den kimyager lhsan Batur da, 
ıkınciliği kazanmışlardır. 
Kadınlar grupundan kız orta 

okul talebesinden Miljgfı.n birin· 
ciliği, Bayan Yaşar da ıkinclli. 
~i kazanmışlardır. 

Müsabakalardan sonra bölge 
ta.rafından sporcular şerefine 
bir çay zıyafeti verilmi{tir. 
l\.:z mektepleri voleybol 

müsabakalan 

Bir müddet evvel bu sUtunlarda, 
tngilterede vukua gel.mi§ bir adalet 

.tı&tJı.sındaıı bah!ıetm.l§tlk. Bu lq.u·e de 
lta!Jada vukua gelml§ bir adalet ıa. 
c!ıuııcın hlkAyesini naklediyoruz. A. 
d31et natalıırr, nadir olmakla bt;rnbcr 
ber rnemlPkette vaki olablllr. Çlln. 
kU nAkJmler do nihayet iD&uıdır ve 
yaınJablllrler. Ba.zaıı yanlL, ıpuçlnrı 

veya tahklkııtm yanJJf bir mecra ta. 

ce'*dıyJe öıum tıall.tıde olan yiğeıllDI 
bu.~1ar. B~ıı.zındlıki ya.raya derhıı.I 

bir uuı.pon ycrıcşurllcr genı: kızın 

ilk !.c!ctı.vls. yapılırken polis :ierha.ı ıı.. 

r~t.ımaıara başladı. Clun,ı.etin vu. 
kuı. p cldlğt evin et.rafında topl.:ınan 

lıa'k tınuımd:ı bir aralık şöyllı btr tı. 
sı.tı duyuldu: 

.. Katıl.er Drago kardeşler olma • 
ıımt" 

kıp etuıeııJ ve nihayet bu felAkete ut- uerh..-ıl ağızdan ağıza yayılıın bu 
r'lya::ı zavallrlarm mak<ısu talil bazı fmltı pollsl.D de kulağına \."llrarnk tah 
te.aulıfı noktalan kat'I bir lııbat do. klknt o mecrayı takibe t>aşlndı "o 
UU .lı:llınc getirir ve adalet hatası vıı. kc-:.dı bal.erinde yaeıyao bu dört ça 
lm'.lgchr. lı!jlt•ın kbylU ağır bir töhmet a!Und 

BlZlm bugünkU ceza kanunumuza kal,.ı ar 
benz!yen İtalyan ceza kmııınu 111< za. Ba~ z:ıhiJ1 n.bval şüpheleri takviye 
m3.lllar bugilnktlcren dr"ğlşik bir 'Tlan. edfll'U meçhul bir §&ham ortaya at.. 
zıı.ra arzediyordu. İtalyan ıttllıadmm Ut ıtt.am kuvvet bulmıya ba§l dı. 
Uk yılıanncıa mer't ceza kııııunu ada· Ctlııı~ etten az &Qnra Dragolarm tıvinl 

Kız liseleri arasındaki voley • .et hııtaıarmın taahlhlni ı:nllşkUI kılan tııuıı.o poluıler mutfaktaki bir mW1a 
bol maçlarına Eminönü halkcvı bul maddeler ihtiva ,tme~ydi. Ya.. nm Oı;ıund kanlı lkJ bıçak buldular: 
salonunda devam edilmiştır. ni kııUyct kesbetml§ hUkUı:l!ıerl.tı tıcr Artık cinayet fıleu de bulundu!llJUJ 

Güniln ilk müsabakası İlrtan· han~I bir sebeple tekrar nıyetine im.. aou.-a t8.Zla araştırılmadı ve dört kar
bul • Boğaziçi liseleri takımla. l{ı\n brrnJnnamaktaydı. Fakat bUgü.tı dı~ ıierhal tevkif edildiler. 
n arasında yapılmr§, 15.4, 15-6, bUturı mcmle.ketler kanunlarında ol. ~11aUı:arın o bıçakmrlıı iki tavuk 
15.5 Boğazıçliler galip gelmış· <1ugu ~ibı llalyan ceza kanununda da k8811 lıj olduk.arını ıddla etmelerine 
terdir. ha d1 bir talep halinde revızton yanı kırnııe kulak asmadı ve yanlaruıda 

İkinci karşıla.c:ma Işık • Eren t.lr dı.,·anın tekrar rUyeU bali k.abuı ~ ıuıı. Di&'.11\•o adındaki yaııAŞma 
köy liSE'leri ara.::ında oynanmış, I ediıı::clttedir. u~ beraber cinayet yerıno götürüldü. 
15.0, 15·2 Erenköylüler kar.an • ltcıtyanlAT"rn eski CllZ8 kanunu yal. lQr •• , 
mışlardır. . l nuı uç tı&lde revizyonu knbut etmek. Atu yarah kıt katilleri tanıyor: 

Son maçı da Cumhurıyet - n tcvd:. Mıa.ı unıar ağır yaralı olan kl%ID 
önil takımlan yap1!'ıglar! Cu~ 1) Aynı Mdlso veya ı;:ııııs hakkın. ya·~gı ba§ma getirildiklen zaman o. 
nuriyetliler kuvvetlı ra.kıplerını dA iki zıd karar vertlmlf bulwıduğu r .. ti:ı t.ar:rr bulunan mUddelumumı •I. 
15 ıoı 15.13 mağlflp etmt§ler- tudırde. zruı yaralınm kulağuıa yakl~ttrarak 
dir. ~ > Oıdllrüldllğtl zannolunan lDaan muıtrrrcrcn katilleri tanıyıp ıaruma.. 
Beden Terbiyesi istan· tek.ar meydana çrktı#J takdirde. dm• eordu • 

bul Bölg~i Güre§ •o M.aznunu itham eden pb.IUer, Ccn çekişmekte olan yara!J km, 

d 
ya ar.c. şahit olarak mahk<ım edildik bcll.ı ac ihWa.çıar ıç!nde ıııUddelumu. 

Ajanlı~n an: ter takdirde. rntrı·n ne dedlğinl anlamadan başIDJ 
Güreş hakem kursuna devanı 'Bu Ut baldeıı gayn ahvalde bir ıca.- tı:ı ıfı;t salladı. Dlkkatll olmıyan bir 

edenlerin imtihanlan 1-3.1941 ra:-.n tıokrar elden gec;lriltp davanm göztıo soremıyeceği derecede tıeılnıiz 
tarihine mOsadif cumartesi gtı_ yecidt,>D bakılma.ama imkan bUlunma- ola.L ou tuırcket bir taıuma dellll ad. 
nU saat 15 te Tak._.: ..... -'e Sıra.· ma\ta)dı. deJ ıoıck dört ıı:ardeş Ue ynna.şmalan 
scrvilerde kain 57 numarab Rğrr et.za mahkemesine vertldiler. 

t~te bu kanunun kurbanları ara. 
bölge binasında yap~lacağmdan sm:lıı bundan yetmiş yıl kadar evvel r.ııuaya Palermo şehnnde bakıldı. 
kursa devam cdenlerın mezkf•:- 1 OO'"CYf.11 etmiş blr facia.om kahnuna.n. Maır.uDlarm müdafaa vekillerinin 
ıtfuı V~ wsaatte hazır bulunmala. !a"l oı. bulunma\st.ııdır. gavreUen lx>§D çıktı. Birçok mUtctıe.. 
n teb!ıg olunur . K.anb bir cinayet: ran ~na51D maznunlar lehindeki Uıv 
Vefık Gilrkanlar, Yusuf Ars- deleri :eyctı hfi.kimenln Kanaatlerini 

lan, ne~at Tunı;ltol, Halın ~ 8' tf'n:ımuz ıs72 gccesl.tıl 1 a~fltOsa değ şt1 !"Illelerlne kAfl gelmedi Kanlı 
çer, Refik BUkOlmez. Ahmet Nt' ı.yaa secıe. Slcllyaom Palermo ,ııtl hıç~!Giirla yaralının soo nefea:.ode ka.. 
Gürkan, Kfuui) Yalman, Ahmet rln• civar k ... balaruıdan birinde tıa. tıJ•arı tanıml§ olma.sı Drago kardeşle. 
Yenerer. lmıtafa, KA%Jm Ull;...l" flyr..&& sekll8D y&fl&rmda aeogtn bir rin cinayeti ışıcmlf olduıtıannaa tıtç 
~lu, Adnan Yurdaer, Hüseyin kae rJ?.' evtne tııraızıar rtrtp yükte blr ~U?be bırakmamakta ıdl Dört 
Erkmen, Yaşar Erkan. b&lıf v& pabada 8'1r eşyaları topar- ıuı.r.·e~ de idama mahkOm edildiler. 

. d d J"k 1 l&yıp ev sahlbe.stnl ve yığenlni du ö. 
Izuur e e 1 maç an lllm halinde yaralryara.k sırra kadem Yaı~~rıuı Dl!alvo l.sc müebbet hap_ 

bı"tü" DA u,~~•-om edildi. bumqlardı. Fakat lzlerını belli et.. ~ ~ı.:.J\ 

/-.mir, !i ( A.A.) _ Dün hı. mAırelc için de, kıac;madan evvel l..'Ur. IC'.11.lt' t1f'hpaımıa Uk gelen, kardeşle.. 
rada yapılan lik ma,.lannda bat' annı karyolannın içine ,.,,t np ıiı:ı L ktil'!lğti çocuk 1 :oeccli blr Y8.f
Demirsoor Ateşsponı 2-1 yen. ya•.o\t çarşa.tıarıru ateşlemiş! rdl Alev ta A ' Uno adında san uı ve llC8S1z 
rniş Altınordu • Göztepe takım. n 'UlT'an civar halltmm dlkkot ı:ı za bir tLC:ti Son d >Jka:Urnıda kendL 
'an da 3_3 berabere kalmı§lar· rm ı,;Pkmlş ve derbrı.I çağnlnn ltfal· ı.-ino ~ınl vazl!ectrl batırtata.n ve doğ. 

ye oallnn da yardımlylc yangını ı:ıon. ruyu s~·ylem sini telktn eden rahibe, 

dı~u müsabakalarla sona eren dfl•mUstU Ag &tir o, Y mln ile masum otdugunu 
lık maçlarında Altay şampiyon ı{sınolalann ı;ökan enkazı nrnmndıı ı;öyl:.o i' ve avnı yemini idam sahne.in! 
olınu.~ şilt iklncilii!i kazanmıştır. lhtl~:-tr kadının kömtir halın_"_g_e_m_ı _ı_eyr_·_~_"_1m_ı_ı_o_ıa_n_bu_ı_nn_P_a_ıe_r_m_o_h_a_ı 

Cumali 

una ca tıaykırdı. Onun acm *ı.rt 
ŞU?l',ar oldu: 

- OIUmllıı egtğinde yalan .&Jla
me.!:~ Masunı olduğuma Allalı ve mu.
Ka ı eı.atun adına yemJn ederim. K&. 
u;n e.arak can ve.r:lyorum,. 

\. c böyle diyerek celJAcla tealim ol. 
du 

Mıı.I' kflmtın gfuıatııannı çıkaran ... 
aorı neı esinde tıazır bulunan n1a1p. 

rr-arJJJ kcnarmdan bu gencin ma 
ııtn o)louğuna kat.1.yen kanaat getir: 
mı" rılctutuu oağıra bağıra ve gösyq. 
ıan ctnoo söyledi. 

Hata kütir.sinin heyecam öteki :maa 
oun ıı.rız: !dam amellyelertn!n lcnuıma 
lm.•P.n bırakmadı. Nihayet yapılaa 
t-81l81 teşebbüaler sayeatnde idam -.. 
eaıarı müebbet hapse tahvil edildi. 

DtSr kardeşin an.nesi Ye b&butyle 
~Vl>nUD &nnes1 btrkaç ay ll&1'fmda 
t.tıy0,. acıya dayanamıyarak bayata 
ı;özl :1nı yumdular. 
Cuıavet günü memlekette bulunnu. 

yan .Vr&golarm be§lnd bir erkek br 
d ,,ıen vardı. Ve ancak bir tali ...: 
ri o.ıın.k ccUAdm elin~ kaf.._ 
kunannıo bul..ııuyordu. Aı1lk cıaua 
b>iy&Lta bir tek emeli vardı. HU1ld 
kaUllerı bulmak ve kanletierini tıllrı
rar rıtırriyotc kavuştunnak. 

Bu 1{1. oııun oğullan da PJ'll edla. 
cUl.-r. Fakat haplBhane kapılarqua 

mıım.•m katillere açılabllmeal IGiD tul 
otu..ı. Alt'.tıe gec;muı icabetti. Ve aneeJE 
o z:ıman onJa.rın bı.r adalet batuma 
kur'o&Jl gltUldcri &ula§ıldı. 

Ka ı.111 rin, o za,ma n tar Sfcflyada tc. 
N.l 1 !..&aUyet eden bir tıaydut çete8ble 
rıcnoı:p cldukwn katiyeUe Ml•flldr. 
F .ıı.at o ZAmaıı merı ceA 1raıı1111ma,. 
.ı:ıkı r.:.ndd ler davıuım tekrar rO,.U. 
r.e .nı.K'1D bırakmamakta ld1. Kardet
lcril L b!ri hapl.shanedo ölmUf •• ka. 
lan :ki kardeşe kraldan af talebinde 
buı..ın-na.nn yolu göstcrilmi§U. F 
oı.ıar bunu §JddeUe reddettilu. Conkt 
k "l 1ııcr' attedllmeyf degil, aucswı ol. 
du <ldr.ruı:: mahkemece tahtı ~ 

nlmrp Lı!n edilmesini IBt!yorl&nl.. G•. 
.-: .e•cr bu mevzuu ele alarak mOte. 
!11'1dl)•tr. mevguı oldular. Nlha)et llOI 
yı ınua Paıe.rmo mUı1delumum181 lıir 

ad I• t batası m v.zuubahis olm1Uınu11 
lılly'.ııı: bu ihtimal dahlll.tıde bulund11-
gunu ııöylıyenık kraldan doğrudaa 

r.lvZfUYı! li'J\:hıJ.arm affı talebl.tıde bu.. 
ıuncıu v mahkOmlar az zaman .IODra 
abvı•ıcıi!er. 

uıuz MDf sonra._ 
ueboct mıuıpwıJarm memleket.Jf\. 

ıine <ıO?ı~U Sicilyada büyük te.labtlr 
ere 6t3beı:ny~t verdi. Orago k&rde§le.. 

riu o ,,~1f'trlyle karşıl~ntaBı sahneııl 
çok neıklı ve heeycanl.ı oldu. Yana'fDla 
{'i nıvoyu çocuk denecek bfr Y&fı. 
bırakım§ olan eski efendileri, onu tıbo 
kı kendılerl gibi ak saçlı ve 8&kalk 
ı;örere-k ııayret tçlnde kaldılar. 

01.1.'alvo onlardan evveı memleketi. 
ne donmuv ve d.lS'er kaaaba1Jlarta be. 
nıbt:r kendllertni lst.uyorı.da ~ 
m~tı. KoylUlerııı tezahüratı tıirai U: 

Yazan: Kenan Hulusi ran.tm.ı ka) bodinoe nllıayet ken~ne 

' 

ne yak ll§arak: 

ika yeler 
sol eliyle bitdenbıre sal kolunu 
tutarak: 

- lste komutanım! dedi. Sağ 
kolum!. 

- Şu halde sağ ayağının hi. 
zasmda sağ kolun, sol ayağınm 
hızasında sol kolun.. Anladın 
mı?. 

- Şimdi anladım komuta· 
nım !.. Ss.ğol.. 

• • 
Birinci ay sonunde Cilmali 

tüfeğini aldığı zaman artık sa· 
ğını solunu biliyordu. Tecbızat.J 
tamamdı. Arka çantasını sa. 
mania sımsıkı do!durmu.Qtu. Kil. 
tüklükler kapalı ve matraı!J do
lu idi. BUtiln bunlan başu<'una 
çaktığı bir çiviye ~y~r: ve 
tufeğmi her şeyden esırgıyordu. 
Mekanizmada tek bir toz tanesı 
yoktu· ve ha.fi! yağlı idi. Cü
mnli birdenbire bir çakı kadar 
sert olmuştu. Sabahlan il~ kuş 
seslerinden l!lonra saat sckız bu. 
çu'hı doğru içtima borusu çal. 
dığı zaman, bava. ayaz da olsa. 
derisinde bir meşm mukaveme
ti buluyor; ve ilk yoklamayı 
beklivordu. Daha sonra komu· 
tanın. e-eldiii dakikalar: 

- Hazrol! .• 
- Tüfek 8!5! 
- Dikkat 
- Sağa. bak 
Cümali başını bir yıldırım 

kadar çahuk çeviriyor. Komu. 
tanın yan sert, yan mU§fik se
si duvuluvor: 

_ Merhaba arkada111nr! 
BUtiln bölU~n sesi Ustilnde 

CUmaJinin sesi: 
- Sağ ol! 
- Nuıt•mız! 

- Sağ ol! 
- nen bak! Tüfek Gtkar! 

Rahat! 

İlk talimlerle ocrnber kovuş· 
ta gece dersleri de başlamır.tı. 
Bır akşam şu oJdu: 
Teğmen. insan vücudundan 

bahsediyordu. Kolların. barA1k • 
!arın ve ellerin vazlf esinı:lrn ... 
Bir aralık rıarmakJa.-ını gbste • 
rerek Cllmalive sordu: 

- Cumali! 
- Bu vurun efendim! 
- Bak, fr elimd" b ı:ı, b:r e-

limde beş tane! Nedır bunların 
isimleri? 

- Bn.rnak efendim! 
- Barnak dr.;;ı parmak! 
- Evet efendim! 
- Ne derlermiş öyle~? 
- Barnak clendim ! 
- Otur aşa~ ulan. Barnak. 

Barnak ! Parmak, oğlurr.. par
mak 

- Sonra. teğmen duvarda a. 
sıh duran bir insan resmı üs. 
ttinde şiryanlard:ın, kalpten, 
dannrların vazücsinden bah
setti. 

Ertesi günü "yat.. borusun· 
dan sonra idi. Gece saat ona va. 
kmdı. Eratm yatmasma neza. 
ret eden nöbe~i Ustte~en. bir 
ara, n5betcileri teftısten dönü • 
yordu ki, bir yamacm alt tara· 
fmda bir takını sesler işitti. Dur 
du. Bir artacı kendine siper a. 
larak kulaklarım ileriye verdi. 
D;nleme~e basladı. 

Bu. bir kişinin sesiydi. Ga. 
rip bir sesti. Arka arkaya aynı 
kelimeler ~iyordu: 

- Bunak... ba.rnak.. yuf u-

an! par.. mak.. par... mak. Be 
Bam k ha - nı l.ruumayor mtmmuz? S 

a , rnak, tuh; par... k1 t ıa.k 
Nöbetçi teğmen: es e et ort.ıığblIZ yana~ 
- Hey! Diye seslendi; kim. ta.nuuı.ıum mı! dem4tl 

d. d ., "-rc.asuı otuz b1r yıl geçm!ftl. ı.. 
ır ora a ... t 

D k bir ses e;eldi: a 31ou auvarının kenarında eararıım.. 
- Benim efendim! ,ız tnr Dlllkln nin durduğunu ıtırea 
- Kımsin ulan "'eD ?. zava.U• 'htıyarW.r bu acıııp .. ytn ne 

ol ıuı>u. u sorduınr. ..Bisikleti" oeva 
- Berıım efendim. Birinci bı vN ldl 

tabur ikinri bôllikten Hasan 
oğlu Cumali. lia:, l~lerl.tı en büyllğü, kendilerin\ 

co; ıeru&t' götüren araba.ya blndikt.ea 
- Gel buraya bakalım! Dilş 10 .ra: 

5niimc!. 
Cum~li yo.m"'"'m bir t.arafm. 

dan b•rd"nb:re se~rt i · lml~k 
ları ele l?'C~miş bir hayv n kn: 
dar dil tlk: VP Ot!luz1an kıs•ktı. 

Cturnlivi dl'rhal nf7ftm kara 
kolura scvkettiler. Karakol l:'.cs 
tu • 'öhetci te~en °1 rorda. 
miyle H\.mbav1 b• lup baktı: • 

- Cumali! dedi. 
- Buvur komutanım! 
- Doğru s1Miyeccğine söz 

verivor musun? 
- Verivorvnı knmutanım ! 
- Peka'ô.: ÇiftH{ ttperıin o-

rada ne yaoıvordun övlevse? 
- Hiç komutanım! KC'ndi 

kendime hamak .. ıh: par ... 
mak talimi edip dururum efen. 
dim ! 

Bldk0 ct mı T Bir rey anlam~ 
n•m Şc~ uuı &rabaıı:ı.tı.a bemfyor. B 
zını rıım&rumızda böyle ıeyler yoktu. 
:kı: eı..tcc kendlnl alama.dL 

Bu Hıkndan bı.rkaç zaman aonra t. 
ta. ı>.n C:f'UI kanunund:ı !Azrmgelen ta.. 
dil t y p1 ııralt a<ıalr.t hataıan yapıl 

m •n ı onUnc ge(llm~ çaJ1fl}dı ve 
ber zsınan bir d \'ınrD ymıidc.n bakıL. 

b ırı are cevaz \ erlld1. 

Taksi tahdidi 
kalkmıyacak 

Taksi tahdidinin kaldınlacalJ ve 
veni n Un taksllPriD çal1f1D8-
sına nıilsnade verileceği hakkında 
va.n•lan n nyat doğru değild r. 
AUıka'iıırlar ta.rafından tekzip edil
mE'ktedlr. 

- Parmak talimi de nedir? Yeni Neşriyat: 
-: Hiç efendim. Bölük tei?. 

menı dlln aksam deTS verd; •di! Kendi kendin• 
Bana barna~mı sordu. Adını "" 
dilrUst idemedimdı. Tr::ınzformatör yapmak 
Teğmen· Uşak Şeker fabrikası elektrik teft 

- Hay allah cez nı Vel"Sfn: Reııın! AkyQz (Kendi kendine kllçtık 
dedi. YürU koğuşa! Bamak lD'ILllr ve dınamo yapmak) adlı 
barnak .. yuf!.. ' rl.tıd ~ sonra bu kitab redieee. 
Cumalı. . . . d"" . l ı n~ '°'" tır gerısın gen ve ondU; l{cndl kendine trıı.na:onnawr yapmak 
ıs. tu'ıa koğuı,a yUrüdU. tat·veulere ltolav ıınlaşılır bu eı kit&. 
~ 1/0"") bmı &AYllye 9deria. 



ım 

linema ve Tiyatrolar ıstanbul Defterdarlığından~ 
9'1 

Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Eyüp, Eminön\1, Kadıköy, Fatih kazaları Malmüdürlüklerinin Mart 941 ile MaYI' 

l 'ffl Şehir Tiyatrosu 

nl/11 reı:-::;:;~.~ .. 
Meşaleler 

YAZAN: lleurl B:ıd.'\llb 
llllr cüıt giıede eocuk toımllJen 

itin bilet t"erillr 
Beyazıt, I.Alell, Aksaray Şcl:ırcmJ· 

• ., Topkaprya otobt!JJ temin olun· 

Raşit Rız.a Tiyatrosu 
U Şubat f>az.artcsı n · .. :ımı IJ<-:ılkt.ı., 

Cfiittl Sincnııı.!luıd:ı (.AŞIK LAZil\1) 
Komedi (8) l'crd 

---o>----
Beyoğlu Halk Sineması 

(3) aylık tekaüt ve yetim maaşları tediye cetvelidir. 

TARİHİ: 

3/3/9!1 Pazartesı 
4 ,, .. 

5 " .. 
6 " .. 
7 .... 
8 " ,. 

·r 

Salı 

~amb:ı 
Perşembe 
Cuma 
Cumart.csı 

RİHİ: 

3 .. 941 Pazartesı .., 
t ., ., Sulı 
5 " ,. Çarsa.mba 
6 ,, .,. Pen;embe 
7 •• ,. Cuma 

,, .. Cumart.l.'S1 

B<-~iktn lalmüdiir1üğünden: Be~ oğlu l\lalmiıdi.irlüğünılen: l .. ı.udnr MnlmôdürlüğtlnılC'n 
hilldye yetim A "'keri yetfın Mülkiye yctiıu A!>keri yctiııı lülki.) e ~etim A;-,keıi yetim 

'c tekaütleri ,.c tckaütlcri u t-0knütleri \'O tcknüUcri 'r tı>kaiıfü'ri \'C tcknütlt'ri 
1-150 1- 350 1- 200 1- 600 1- 300 1- 600 

151--350 ~51- 700 201- 550 601-1200 301- 600 601-1200 
351-500 701-1000 551- 800 1201-1800 601- 900 1201-1800 
501--650 1001~1300 801-1050 1801-2400 901-1200 1801-2400 
651-800 1301-1600 1051-1300 2401-3000 l 20 l-1500 2401-3000 
801- ıın. ıso1- na 1:101- UA 3001- füı. ı5oı- mı 3001- na 

Eminönü lUalmüdürlüj::,ründcn: t'atlh :\folmiiclıırliiğündcn: 

tul kiye ~elim 
\ <' f,cJm.ütlC'ri 

1-400 
401- 800 

01-1200 
1201-1600 
1601-2000 
2001-2800 

Dirind gi : fldrıd ı;ic;e: 
\ keri ~etim "'keri y('tinı 

H' tt•k:ıütlcri ' c tekniith•ıi 
ı - 400 2801 -:noo 

401- 800 3101-34.00 
801-1200 3401-3G50 

1201-1600 ;{551-3700 
1601-2000 3701--3~00 
2001-2800 ~801-4000 

lôlkil ı• 1·etim 
\O tekaüUeri 

1-1000 
1001-1750 
1751-2500 
2501-3000 
3001-3500 
3501- ili'ı. 

Birinci ,::fşc: 

\skcri ~etim 
\e tC'lmüllcri 

1-1000 
1001-2250 
2251 -3000 
3001 -3500 
3501-400!) 
4001-1500 

ikinci ı::i.c 
\skeri 'f'1İIU 
'e tekaütkri 
4501 -5000 
5001 5500 
::i501--6000 
6001 6250 
6251 -6300 
6501- ilü 

E,\ hp t'ılalmüdürJıiğün~eJl~fltll 
JHilkİ,\C lCtinı AıtkC~tttrl 
'c tckaiitll'ri 'c tc 100 

l- 40 1-,:ıo 
41- 80 1oı.::ı0ıı 
1-1211 201 _$fJ 

121 -160 401 _..&?(! 
ı 61- na. 501 ııg 

o o 601 _.. 

Knılılw,\· Maln1üdilrJUğ1İDdtJI 
• ..-ctill' 

l\lulkl~ (' ~etim \ ı.en J · tır.ıi 
H' tcJ,nlitlni H te!iaUfj(li. 

1- 400 ı- (!. 
401-1000 ;;oı-11 ıo 
ıooı Hoo 1101-16{oı:ı 
1401-lStıO 1601-21 

1 01-2200 2101-~ 
Beyoğlu Hnlk sinema.sındrı. üst.ad 

Muhlis S balı.:ıttin Oper ti bu akşam 
t 21 öc: (J<"fenin A"kı) Operet üç 

pcrdt-. BUyUk orkestra Ost.adı Muhlis 

ı - Zat mnaşlan sahıplerin 
2 - TC'diyata s:ı.bahleyin 

nıhny<"t bulacaktır. 

muayyen günlerde gişelere mürn caatla maaşlarını nlmala.rı lazım dn-. Aksi takdirde istihkakları wıı 
saat dokuzdan !libaren ba.5lnn:ıcnk ve on ikiye kadar devam edecek lir. Ve öğleden aonrn sant 13,30 

2201- ıUl. 2601- ~t 
umi tediyC'.tta.n sonra veril~~ 
da tekrar basbnaca.k on • 

Jo~ 

&b<',lıntUn idaresinde. Tel: ı10.;;4 

::: - Manıjlarıru Emliık Banka 
banka) ı müracaatla islikrazntta 

smdtıo alacak olan zat maaşl:ırı sahipfonnin cüzdanlarrnm malmil dürlüklerincc vizesine lüzum ~ok tur. Bunlar 
bulwıabilcceklerdir. 

ŞiR 
1Er HAYRiYEDE 1 

1 

l<'nb:i muknrrcr ile amortı bcdellerınlıı 1 mart JUH tarihlııdı•ıı 

itibaren ld:ırel Jllt>rl;;ezl~cmUd•' tedi).., ine Jl3.,l::ınacagı ısa) in nı sed:ır. 

lanmım ııan olunur. 

iim ...... .., .... anı ........... : .... s 
, 

Devlet Demiryollan ve Limanlara 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muh .nm n bcdcli (v.000) llr.ı olaıı 10.000 adet kUçUk vo 20.000 adet 
yük ha.sır B{lpUrgo (6.3.1911) perşenbc gilnO eaat (ll) on olrde gar bl 

n :n dahıllnd ki komlııyon tararmdım aGJk eksiltme usullylc satm alma. 
aktır. 

Bu l;ıe ginnck lstiyenlcriıl (875) liralık muvakkat tcmin:ıt \•e kanun••n 
ylu ettiği vcs:ı.lkle birlikte ckl!iltme gQnU ıınatlne kadar komisyona mU· 

r caatıarı lhımdrr. 
Bu ı:c alt prtnamclcr komlsyondan parasız olarak dn.fıWmaktatla. 

(120!) 

• ~ 4 
'Muhammen betieli v 'mlktarlan aşağıda yazılı iki ltalcm muhtelit ce-

11 • 4 • ıon cuma gUnO sn.at 15.SO da kapalı zarf usuıu ile Ankarada 

binarnıda. sa.tm alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenleriıl her listenin bl7.3.51Dda yazılı muvakkat temı. 

:ıt ile kanunun ta.)1n cttlği vesikaları n teltllfleıinl aynı gUn saat 1'-30 n 
kıı.da.r komısyon reisllğincı vcrmell'.rl la.zıtJldrT. 

şartn:ınıelcr l47 kunı;a Ankara {"l' Hayd.:ırpaşa vcmclerlnde $1.tıl. 
kt.adır 

Juh:ımnıen ltmıklmt 

1 aıı*:t Inlzcm!!Iıin i ml Miktar Bedeli Teminatı 

No. KG. ı ... K. ı ... K. 
J Z'ılııhtellr hususi f;<'llkll'r 25.'HO :t9.S85 - 2'lOS 88 

2 H.ıı.n:ıllı ı; e kruuıl.,ı:r. ı;;o .. ta 
('.('WtlC'rl 110.000 7.t.':üO - 4987 50 

(lilS) 

Aydın Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

Aydın Ko k nahiyesinin Çiftlik köyünden Şeker Slllcyman kızı HaUcc 
krr tarafından Aydm Umurlu kö)1lndc Ç'i!Ulk köylü Durnnın oğlu Ali 
yhtn açılan boşanma. dıı. .. asınm ya.pılJ.D tahkikat 'e muhakemesi so

nunda: Tarntlıırın bir sene mUddeUc 11.yrıtıklnrmB 14 • 4 • 039 tarlhlnde 
lul.rar vcrilm~ oldul;"Undan mUddcialeyh Alinin iknmetg{!Jımın Dlcçhul ol. 
ınaıa ha:robiylc Jııbu u~ tarihinden iti?>arc.n on beş gün lçlııdc luuıun yol_ 
ıarm.a müraca:ıt etmedl~'1 tnkdlrde hükmtln iktisabı katiyet edeceği tcbllg-

ennc geçmek üzere ua.n olunur. (142n 

------,- ·----, 
VAK l 1 

Ga.zete<to çııtan OUtün yllZJ ve 
nısımıertn cukuku matııuuluı 

aJWNE fA.KJ.ft~SJ 
Memleket Memleke1 

ıçUıcıe dr§maa 
J'ldı Dl lD:I (Ü. 

ı aylık t60 425 • 
e aylık t75 '420 • 
ı J1llüı uoo rnoo • 
rarttcaeı:ı Baıka.tı BlrJıgt lçtıı 

ayda otuz ltWıJ§ crtışUlUt. Posta 
b1rUğine glrmJYeD yerlere ayda 
ye~ ~r kuru§ z.ammC<1Wr. 

AbOııe kaydml Oildircn meJttuı. 
.. tcıgrnt Ucrctinl at:ıono parası. 
mn posta veya banka uo youam:ı 
Qcrctlnj tdare ıtendl Uzerln a.ıır 
J'llrldyenlu tıeı poııta mt>rkM.lntır 

v AJU'.r'a abone yıu.ııu 
Adres cıegtııunae ucrcu ~ Krc 

lLA.N uuımrum; 
nc:ıret uıuııarınm s~tım • 8a 

tın aoncıaıı lUbarco Uıı.n &:lyt:ılıı 
rmda 40, tç ~ytaıarcın atı kuru~ 

dördUncD s:ıytacııı ı, tktDCl ve 
QçUncUdo z: t>trıncıcıe 4, D."\ uıı 
JlUl.l Aı:esmecc ~ Uracıu. 

BUyt.ık; çok oevı.ımıı ıuı .. u 
ft!llkll UAn verenlere ayn ayn tn· 
dlrmeıor yapuır. tt.csmı UAnlw'm 
aııtim satın 00 ırnru~tw 

11cart &lalıJ) ~tıe Olnu,un 
Ktıoruı lLl\nl:ır 

Biı de!tı 80; tıa acının 60. Uç 
deta.ıa 6;), dört det SJ Uı ve OD 

defam 150 lturU§tur 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

& yoMu Pnnn lffiapı, lman kak 
Ne. S. Td: il6SS Mwı;>eııc '° her 

tlrHl coz a~liyatı fıhara için 

"""'~ız. 

tstnnbul 5 inci km Mcmurluğundıuı: 
1 tıınbul Llilcllde Kozlta.dl\ ı.limnr 

Kcıo.a ettin mııhallcslndc Şair Ha§mct 
aokatmd 9/1 No. dıı GUl hruınnm 
e\•icdo Sıdıkaya: 

>~ncı.JW 1stanbulı.ia Beyazıt Kul:ıy

cı sı.knl 32 No. da Mehmet Nazım 
Blln!a.nm 1'ıtnnbul tapu mUdUrlüğü. 
nUn ıo • 10 • 02 ve sıra 2 muımcle 
41H7 No. ıu Uzun çar15ıda Çukur çc · 
mcde c. .. kı ve y• nl 15 kupı No. ıu ma.n 
b::ı.>ıce konak arı:.cı.sının (Bu kere med. 
yunu ınuınallcyha t.ıım!mdaıı Beyo~. 

ıu ikinci noterliğince tanzim olunan 
27 eı;ıuı 92 tarihli \'e 15727 No. lu 
vek ıctmınl(! mucibmcc vekili Halli 
lbrohfm lkı sene vade ,.c lkl s ncllk 
f iLi ntzıımlsini pc inen tediye cylo. 
mck 'ÇC mUddetl hltammda pc§incn 
tcdıyc eylemek ve müddeti hltammda 
lC'<fö el d yn edilmcdıği takdirde bil. 
ınllL ı\' a .. furuhUylc lx'dcllndcn mcb
lA ccynl mezburla güı'.cro.n dccck 
f'Y i mm yüzde 9 faizi ile tahs!U vekil 
H ı:.ı ILr hlm ile ve• lid siyi o b<:rnbcr 
alısı•n mUtc tsllcn kefil olmak üz, re 
ı CAk ı yedinden nhzu istikraz cyle

dıi;i c 1000) lira mukabilinde blrincl 
dcrocl'Cie ipoteğin mevcudıyctinl ı;öıı. 
tcrlr lrnyıt suretiyle ipotek senedine 
mll:ıt•nft (1000) Urnnm yüzde 9 faiz 
v ıo tcşrlniewcl 9ZS t.ırlhlndcıı iti.. 
barcn ve icrn mıuraflari)kı birlikte 

1 tahmil rchnin para)' ç vrilmes! yolu 
Do ı'StennılşUr. 

t .. bu öacmc cmrlııln tcbl glnden IU 
bart'o b1r ay içlııdc borcu ödemeniz 
ve takip talebine ktU'§I bir itirazınız 

1 vtıraı:. tebliğ t.nrihlndcn itibaren bir 

1 
ay ç'.r·de bu ıtırazmızı istida Uo vo
yıı ,l!abcn ıcra d3lrcslne blldırip ba. 
da.va vesikn almanız l~dır. Bu 
müddet zarfmda iUraz ctmenlz ve bir 
~ içinde borcu ödemezseniz relınln 
eablarafı tebliğ makamına kaim ol. 
m&k llz"r ~n Olunur. (3W0u) 

Zayi tasdikname 
Rılyd:lrp:ı.ea li5csinln dokuzuncu 

unıf:ndnn aldığım 7 • 11 • 1910 t.arilı 
vo 8b1fı/23ô sayılı t..ıısdiknamem zayi 
olmu,tur. :Yenlsl.nl alacağımdan eskl
slnm llUll'mU olmadrğmJ lllın ederim. 

Hnydınp:ı~ llsoısl 9/k erıufı No: GW 
Umran Oymruı 

'(35002) 

Kayıp köpekler 
Ül!lrtldar ScJit Ahmet deresinden 

oır ~ di&"Cri siyah ve blri de yavru 
Uç k~pcık kaçmıştır. 

~w:.:ıan veya bıınlardan birini bülup 
getirene 15 Ura verllcocltUr. Tclc!on 
60529 

.............. m .... •• 
Çocuk Hcldml 

Ahmet Akkoyunlu 
Toksim Tııllmhanc Palas l\'o. 4 
Pru:ardıın maada he.fl:ibı saııt 16 

teıı sunrn, Telefon 40.127 .................. 

, 
T. iş Bankası 
941küçük 
Tasarruf Hesabi arı 

iKRAMiYE PLANI 

• 

1
-l-st-a-nb_u_l _L_e_va-z-ım_l_m_ir_li_ğ_in-d·e-n-ve-r-il-en-h-ar-ıc-ı-as-k-er-ı -k-ı t-aa-;-.-,a-n-a~;ı 

""""""~ 
'-------------------------------------------------·-· :.ti~ Aeafıda yazılı mevacıu:ı k.fpalJ zarfla. eksiluneıeri nizaıarın& ~azuı ı.'1ln . eaat ve m:ınaıı ıa.ıkı aııll l)ı1 ıf) 

alma komlsyonlarmda ynpılaC!'kttt. T<thplerln kanuni vc31.knlarlyle wklU mektup:armı ihale saatinden 
evvel nit olduğu kom.lsyon:ı. Vl)rmelerl. Şartnameleri komisyonlarınd3 ı:örulilr. 

C!nsl Mitakn Tutar. Ttıml::ııt.J lhllle sün, saat ve maıı lU 
Lira ı..;re 

Sado yağı 133 l'oD 62.800 ttıoo 26/2/0U 15 lzınll. 
Sade yağı ~ 49.fıOO 3-;u 8/3/ .. hı lzmlt. ~ 
Sığır eti 'O<ı 160.000 9;,.~:ı 28/2 .. 15 Edirne s:uıaY' 
A§ kabr 80.<h.'O Adet 14.100 : 17.6W H!.~ '.!8/2/ .. 14 Samsun. ıull 

{19!:v -

~ * * ~· A.ağıda yazılı m~-ndm pazarlıkla ektiltrr.elerl blzalanndn yazılı gOn. saat ve ın:ıballerdekl ıı.skcri Sil sıııe 
komi!vonlarmda yapılacaktır. Taliplerin beLI vakitlerde alt olduğu komlsyonlıırda bulunmaları. şıı.rtll 
kom1~yonlarında ı;örUlur. 

OlnS IIkUın Ttıtnrı T~ıniııalı İhale ı:-ilıı, swt H m:ılıalli 

S~reti 
I..ahnna 
Praaa 
Un 
HayYan çulu 
Ekmeklik un 
Ekmeklik un 
S:ıde yaCJ 

43,000 
21.000 
21.000 

100.000 
400 

150.000 
150.000 
36.000 

Kilo 

.. 
Atlet 
Kilo 
Kilo .. 

1941 KRAMIYELERı-, 
ı adet 2000 Liralık - 2000.-ure 
1 • 1000 • - sooo-. 
1 .. '160 • - 1500.-

' • 000 • - 2000.-
q • 250 • - :ooo.- • 

&3 100 - 8500.-. 
!IO M 50 • - 4000.-

300 .. 20 • - 6000.-

KeııJdoıa' t Şubat. 2 •taym. ı Atua· ı 
too. S lkinclte§riıı tarihlerinde yapılır 

Ltr ı l.lm 

29) 
W) 

3.000 
3G•')() 640 

28.ı:r:,., 2109.:l 
2,,.J?-5 2109,3 

1«5 Klloı;•ı 

28/2/941 13: J 7 Pı.nı.oıhlsar 

Prr.arhlsar Po.} rnlı 

Ç;.uın it kale 
Ç'anakkıılo 

2 .. " 
5/ 3/ " 
l .. .. 

2'fJ/ 2/ •• 
:nı .. .. 

3 3/ .. 

l4 
lG 
11,30 
15) 
16) 
ltl 

F ıııki,ehar 
Konyı 

• • • 
(2001 - 1111.t l 

~ 
Aşağlds yıızılı mevadm kapa.lr 7.arfla cks!ltmeleri hizalannda )~ ~ 

ıııa.t ve mahallerdeki askeri saUo alma komıs)onlarmd" yapııacaıcut·t e<" 
rtn nunl \"C!ltklllarllc teklif mektuplartnı ihale saatlndcıı bir şali 

1n kadar ai t olduğu komisyona :vermeleri. Şartnıımclcrl koınıs> 1~1 
gwü!Ur. (1947 -

Oi1'" t. l\liktan Tutan Tum.fnatı tbale giın, aınaı « ~ 
Lira Ura ' ~~1 

Sığrr eti. 250,000 kilo 87 ,500 6568 10/3/9.U 15 Hııdl 
Sığır cU. 76,092 kilo 15,218,20 1241,87 7 ,. ., 10 At;rl·~ 
Buğd::ı.y krrdmlmasL 94.5 ton 21,262,50 lf95 <,3 ,, ,. 16 ıznılt 

• • • 76~ 
Beher kilosuna tahmlıı edilen bedeli 45 kunl§ ve ilk temınııt.ı sS ~ 

olan 100 ton sabun p:ızarllkln satın almacnktır. !halesi 28.2.041 c~~ı)J 
saat 15 de Edremittc askerlik dalre.si!ıde satm ıılm:ı komısyonund& ~ 
caktır. Taliplerin belli \'a.kllte komisyonda buJUDm:ı.lnn. şıırtn:ıııtt'S175) 
yondn görWUr. (1997 - ıs 

• • '* 
tSi ~ 

,Mcvzuatlylc 2500 ton kunı fasulye almac.."l.ktır Pazarlıkla eksUtn' tıe" 
gUn Niğdcde aııkerl sııtm alma komisyor..unda yapılacaktır. TnbJ11!JJcletl-.., 
60.000 lir.ı., teminatı 9000 liradır. Tallplenn her &1ln komisyona geırıı ,,4ın 

(1~ 
------------------,~--------------~----- ~-. 

______________________ ..... 
·ıuraıyu "umuurıyeı. 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi. 1888. - ::5emıayesı: 100,000,000 l'ürk LiJ11Sl 

Şube \-e Ajans adedı: 265. 
Zıral ve tıcari lıc1 ncvı banka muameltlerı. 

rara biriktirenlere t8.800 Ura lkramlye 

-r 
~-.,,.._. - .... !<,_..,..__ 4"' - - - -,, 411.raat BanI<asmdn ırnmtıarab ve lbb::ı.rstZ taasrruı ııe""".,.., .. -ıd~ 

CSO ııraaı tıuıunanınra eencdc 4 deta c:eldlecelıı l<W"B De ft.O!lğ'I 
pıtı.na ı;öre lkramıye dagıtııacsktır. ııı' 

......... ESKİŞEBİB ........ ~ 
Şekt!r Fabrikası Müdürlüğünden: 

t 00 odOd 60 Unılılr rı.O:: • 
1%0 ., ılO • &.8 o0 ,; 
rr.o .. ıo .. s.ı 

' adoo ı.ooo Uralı.k ı.ooo ura 1 
' • 600 • ~.ooo " 
' • ·t60 .. ı .ooo • 

•O • 100 • 4.000 • aD~ 
DiKKAT: Besapıaruıaaıo p&nılar titr sem içinde 60 ıtra.dtiJee'J" 

:S~mJyen.Jere lkramlye ı,;tkUğl t&kcıirde % 20 fa.zluty1e ve (l~ 
Kuralaı ıenede • defa. 1 tfylQl 1 Blrinc:ikOOun 1 Mart ıre 1 ~ 

1-'rczıx:I, tornacı, tesviyeci ve döh-Ut'lcU ust.alan lınacaktır. Ii'illl as
kerlik hizmetini yapmış olruı talipıcrdf>n lstanbuldn. bulunanlar VtıSlka· 
ııırlyle birlikte Bahçcknpı Taş Hnn üçfuıcU knttu lstanbul bUronıuzıı -.·e 
taşradakih!r doıJnıca Fmd§ehlr Şeker Cabrikalanna mOracnnt edcblllr
ıer. Ycıpılncak lmUhan neticesine gl5re 2 :i llrudan fi lira.ya kadar yev· 
mlyc \•eritecektir 

r.ıır'.lılerlnde çckllccektlt. ıı; ;;%~ 

JI"'"" Basıldığı yer: V AKl'f 

Umum.o Re/a AJr.msf ~ 
Sahıbl: ASIM US 


