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~evrede çıkan "La Tribu ne de Geneven ga.1.etesinin 

bir makalesi 

• 
Musolini Italyanları barb 

smet Inôıiü · devama teşvik etti : 
Ve lngilizlerin sulhu Versaydan on kat ağır olacaktır. Yalnız yaşayanlar için 

~e • Ç k k ölenlerin fedakarlığı boşa gitmemesi için de harbe devam edilmesi tazı 
,~vzı a ma Bombardımanıara karşı Alman 

açaksavarlar g6aderecektlr 

lt~ı 
~leUtııJıurumuz 1\lllll Şef lnönü Mare<Jalımız Fevzi Ço.kmak 

~ (YazlSJ 2 nci sayfada) 

~irai devlet işletme
lerinin hedefi 

Musolininin verdiği rakamlar : 

Bombardımanlar neticesinde 
18547 ev yıkıldı 

r ltalyan kuvvetlerinin zayratı 
40219 ııı, 85988 yaralı, 25123 lc&Jıp 
232778 esir, 227182 tonluk 162 gamı ... 

Bana makabil lnglllzlerden 41522 
esir abndı. 

Roma., 2 (AA) - Stefanı ajansı 

bildiriyor: 
Fa.slco ve Korpurasyonlar mec!isL 

nln teşrit encllmenlert toplantısında. 

• aas.t 11 de, hararetli alkışlarla kar~ı. 

Duçe, nutkuna, h&ttA. sulh zama.. 
nmda ve normal zamanlarda bile nu. 
tuk ::ıt>ylemeğl ~vmediğini hatırla • 
tarak ba§laınq, harp zamanında aö. 
zi.l.ı silaha. kaldığını belirt.mi§ ve de. 
nıiştir ki: /) l lanan Duçe, radyo ile de neşredilen 

{Devamı Sa. 4 Sü. 1 aeJ .Musolinl bir nutuk söylerken ..• 

Bir Nevy 1 

haberine g 

ltalyad 
Birkaç hafta için 

Heyecan 
h3diseıe 

bekleniym 
Pasif ayakla 

başlamış 
evl l · • b• Jı .J ı· l A d • • d l 'tir nutuk söylemjştlr. 1 et ıslc.:tı.te erının tr eae ı p an aıre•ın e memo-

11.eket istihınlini artırmak ise ikinci hedefi de modern ş •. J~ A ~ 'k h 1 • d T h• d•ı k • • 
•rıller ile ziraati memleketimiz ihtiyaçlarına tatbik ıma l I Tl Q cep eıerın e er IS e 1 me ISteml 

..ı.,.,, köy/'il .... çiftçilere bu yolda rehberlik elemekti'-' R 
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1azan : Asutt. .!/ls 
~~~~kiye. devlet işletmeleri ile muayyen bir piliina bağlanmasın- m u va sa 1 ası kesi 1 d i A 1 m an 1 a r 1 a 
tıtııı:lh,it ıle,·let olmak yo]ıma dalı:i Unumu gösterdi. 

çarpı 
koı.'~tlr U.tısat , .el<aletine lıağ- Zirai isti'lısal pilanını hazırlar • Tunus şehrı· o .. nler·ın de Alman dış 
i.~a: fabrikalar ,.e madenler gibi ken gözönüne alınacak hedef Şu Esk·ı Başvekı·ı Reyno ve eskı· A~ ııı,l\ ~ Vekateti.'ne bağlı olan or- olınnhdlr : llevletin muayyen bir 

~t \' •5l;tnıeleri ile zirai i~letme- ordu kadrocıu ile devlet teşkilatı- mu·· dafaa hatll varıldı 
'-1 l)t Ztr4j kombinalar Iıeıı istih- D& ~İren memUI' kadrosunu besle· eıç·ısı· Ması·gıı· Almanyaya go··nde 
~~~lı:aad!na dayanan teşkilat· yecek miktarda. hububat istihsali. (Yazısı .t ncüde) 

Harpten e\'\'el buğda~-ın kiJoso 

'l~ll tiirlü te,kilatıar hakJunda köylü elinde iki, iiç kuruşa kadar Muhasara edı·ım·ış bulunan 
~;::u~~;;~,~~~ ~~~:it~k~t~:~ !:~~ijf:i~ ~e~~~~: k~:::~:r!.~i; R . AI I 

8 0 
n nefere H • · sus i m a h k e m e 1 er 

- ~~.~ İ-;tihsaı yapdamaz. Dc,•let 7arurP.t basıl o)mu5tu. Bugün de ı• J evde m a n ar l,i 
l'iık "'ltlerinde nıaliye~ fiyutı İktr"<'ldi harp şartları netice~i ola.-
''~t~· i~tihc:;alin randımanı az r:ık bu~dayrn fiyatı lıarpten evvel- -- • . Gr · f 

kur 
~I\· cıu. milli ekonomi bakrmın- kinin on b~"• yirmi misli yüksel- k d k t d k 1 ·~ . 
~l!ıı! tı'ıettılekct i~in zarardır., di. mi11tir. Bu fiyat alınan Ve alına. a ar mu lj vem e e ece er •., ~ . ~· . ı «ttıhet- .'"'ardı. Harp bar;.ls.dığı giin- cak olan tedbirlerle ne karlar dü~. O 
~ el'i müıf olsa hBrpten sonra. bile eski 
~İlttııy artık bu tiırlü tenkit)~~ dere<'esine i'nme<ıi imkan<ıı:r.<lfl'. Şu Stal ı'ngrat mıntakasında Almanların 1 . 

llat or. Sümer Eankın Yer 1 halde devlet elile zirai İ<ıtlh~alln "" 

~~· ~i~ hderliesc pek 11CUZ !?;Örünü. pahalıya mal olması p,ibi bjr m!\h· kurtulması "ımka" nsız 1 
l:;ı.ııa i şikayet noktnsı bu ucuz sayı ıyor -~ ... t'ın ınemleket ihtiyacma ki·. zur nrtrk hatıra gelmez. Devlet 
ltı -~ ,...._ kendi elinde'ki maki'nelerle ve di-

~ıı,. ur1emesindeılir, Herkes bo J 1 
~;;.tı resmi fiyıı tnuJan isteıliği ğer vasıtnlarla ne kadar çok hu. Londra: 2. < A.A.) - Ruslar : ıı rnl almaktadır. Bu iki taıuruzi.ın 
~.,,. buta.ınıyor, t~te ~ikayet bu· buhat fstih~I edt?rse o kadar hem iki koldan yaptı 1cları biiyük taarruz başlıca manası nazi ordulımnın ü· 
~'\ltt. kendi biit<;ı•sine, hem <le milli e. I:ır hemen saatten saate teriıkki!J r mid ettikleri ı:ıibi kışı rahatça geçi· 

1.''t''ke . , . 
1 1 

. . • konomiy·! hizmet etmi§ olur. kaydetmektedir Alman ordııl n rırıınl remıyecekleridir. • 
ı:""bitta ~!r1aı. ış etme erı v~t zıraı (IJ~ııarm Sa. ~ Sü. 6 dn) Rijevdeki vaziyeti pek nazik bır (Devamı Sa . .t Sll • .t de), Ma.slfll 
~~bb . .. G erıne de sanayı eşme 
°""5~ lisu gibi beş, on yıl e\Tel 
'liıı,1 tltnış ol~~ dı da. şimtli devlet 
~t t' 0111.11 çiftlili:lerden ve köylö
:&.ltı:t'afından islenemiyen top· 
~b~i~tıdan hiç olmf'z"a şeker 
~~~ .. :laıı, dokllDla fabrikalnn öl. 
ı~ "l e tnahsul aln bi.lseydik 'e 

rı. v tı:ı • 
~~il az<ıa bu ~ekilde istılısal e· 
~toıbıabc;u)lerle ordu ve memur 

},, atını beslevebi!seydik. 
~.C'i~· -

~ 't.ıtn •annyi1esme meselesinde 
~tl1ta3'~iz vardı. Bo gaye, ilk 
~ltl'~ı tnemleketimizde yetişen 
"lı~t~ ınamulitmr milli ihtiyaç " ~L\:at'de istihsal etmektl Birin-

,~ d'tİta •t fabrikasını iptida umumi 
O~~; ~ Yarısı nisbetinde kur. 
ı' h~t~"~ ikinci kağıt falırikrusı 
\~I\ ~tt ~emleket ihtiya<'mı kar. 
,~a ~· duşiınmliştıtk. Jıiı:;er do
Qıdeı/ ljeker fabrikalarının tesi
. ~a~ h~efimiz rle hep bu idi. 
~ı~lle t :ıı~.rai isletmeler i~ine gi
tt '-lı~ hoyle bir hedef göz önü
~d,. 01 3.nıtştır. Sadece devlet e· 
t ~itle] e.:n \'e zira.~te müsait oldu. 
~tı to 6 halk tarafından ekilemi-
1\~ka.kl arı iml\iin rlereeeı:ıinde 
). lllalı:sadı güclülmiiı1tür. 

ı· "il' • 
ti ı~ il<t~ cı~nn harbi memleketimi

ıı ~!<ıl' ~adı bakandan uğrndığı zor-
llıl\ df evıet elilc zirai istlhRal i

e t'.e.sndüfe bırakılmıyarıık 

Yüksek tahsil gençliQi arasında 
•• Ualverslte talebe birliği 

çalışıyor ? nasıl 

8lrllk umumi kfttibi Avni Kefeli Blrlik lklr.cl relsi Hıfzı 'X11llur '.l'&leb~ blrllğl reisi Fahlr Yentca) 
.(Yazısı 2 ncl sayfada)1 

.. 

J..ondra, 2 (A.A.) - Monpeli • ı amelesi yapılmıştır. 
yedeki Fransız garnizonu terhis e- Eski Ankara elı;·s· te 
dilmek isto;:memiş ve Almanlara 

1 1 

mukavemeti esnRsmda iki taraf 1 Ccnov&, 2 (A.A,) -
arasında da ölenler ve yaralanan- ı Ankaradaki vazifesinde 
Jar olmuştur. rek 1940 da mareşal P 

Marsilyada bahriye silahendaz fmdan geri çağmlan 
müfrezeleri sil!hlarmı b1raknıak eski Türkiye büyük 
istememişlerdir. Mareşal Fon Masigli, Liyonda tevkif 
Rundstadt'ın emrile terhis edil _ 1 Almanyaya gönderilmişt 
mek istemiycnlere harp ~siri mu- ı (Devamı Sa.. .t S 

~'!k~r!! ~u~kas~ ~!!~iJ 
Fon Papenin k8tibesi sui 
tm nasıl olduğunu ani 
Pavıoı, iddia makamının lcen 
lsnadlarda balaadutanu5 bani 
alınmazsa kanuni yollardan ya 

ceğlnl bJdlr41 
c Yam 6 n!)I 
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Yüksek tahsil gencliQi arasında Fevzi Çakmak 1 
Ge11euede çıkan La Trlbune de Harp bitince , ismet lnönU, ba~· 

ismet lnönü ve 
Gencue ga;etesfnden: ka bir sahada ''alanına hizmet et 

Re.,ue des dene mondes mecmu• mek ilzere kılıncı bir tnrnfo koydu 
asında Jcan Savant Türkiye rlcalf Burada da kendisini dnhn az ~erc:f 
''C bu memleketin buglln ellııde bu li olmayan mu\'affakiyellcr bekli 
lunnn asker1 kuv\'clleri hakkında yordu. Bü) ilk ;\[illet ;\!celisi kendi 
ınuhlm bir tetkik neşretmektedlr. sini Hariciye \'cktılcti makamını i' 
Aşağıdaki parcnlnrı oradan cıkaro• gal etmek üzere sccti ,.e bu sıfatla 
rnk dcrcedı)oruz:. dır ki, Türkiye menfaatlerini mü 

•• Ualverslte 
aasıl 

tal de birliği 
çalışıyor? 

"Türkiyenin mukadderatım el• dnfııa için Loznn sulh konferansını. 
!erinde tutan devlet adamı bu mcv gitti. Lord Gürz;,nla dünyaca mcş· 
kie sclmeden evvel bi r znnuınlar hur olan mücadelclerLlen sonra bu 1 
•ırdııl r ıdarc etti, bir müddet de radn dn Jenl lılr zafer kazııodı ,.e 
si;) a i bir şahsi~ et olarak çalışlı. bu zafer olmasaydı, lstiklı\l hnrr.i 

F 'h d 1 ·nde v·u·cude getirilen modern yu~·d - Talebe birliğinin hasta ta· 
atı me rese erı . · · 1 · 

lebelere yardım teıkilatı - Universi\ed~ •!_lor faahyet1 ·- Smema ara ucuz ili"" 

12 Ellili 188l de 17.mirdc doğ.ın kahramnnlarınm eseri belki de y:ı 
Cümhurrci~i hıncı lnönü Uk tnh ş:ınınzdı. 21 'fernmuı: 1923 de ımın 
.silini bu şehirde, tAU ,.e askeri talı !anan bu !.ozan muahede~! zafrrl· 

• me ımkaııhı!n 

ı;llini de Sivnsta yaptı. Ornd:ın lla · nln badema her sene dahn art.ıu <ie"•U g .. ne teısekkul eı\en Tlni· ~ Ya:an . ~ 
lıcıoğlu Askcrı Lise 1 \'C Topcu ınck biz: ŞC\'k ,.c heyecanla Türk mllktı .. 
telıinc geçerek 190G da Kurmny yüz tarafından kutıulandıAı görülmek . vereıte Talebe BirhSi 1'ir sene REMZi KARDEŞ 

zarfında neler vanmak istedi ve b:ışı rütbe ile ne.~ct etti. Dört sene tedir. 1941 de Türkleri '.18 mil oıı r-1• 

O 1 t l 1 ıı; il" Türk. Loznn ı d · · 18 neler yaptt? -aunu etraflı bir şe-
onra sınan ı mparn or ueu v ,,. mua le esının ve kilde te&bit i"in 6imdi Birlik mcr. l kı'katen himay~ye }Ayık arkada~ -

)cUcriodcn biri olan Yemene gön·ı sikuının 18 ncf l'tlını !esil ediyor,. ~ 

derildi. 1912 de rütbesi Binbaşı ol· laruı. kez~~~~~ ~:~n tniebe arkadaşlar 0 ıar. lsa.b~tli intihap ctmi~siniz, 
ınu~hı. Balkan harbi ferdasında Bul ~rnn Türkiye, inkıraz halinde kadar bol ki. biraz tembcllık et~m de·li..'?1. 
saristanla müzakerata memur edl • bulunan İmparatorluAun u#rndığı giremiyeceğim. __ Biz, dedi, talebeyi idarc<!en 
len murahhas heyet askeri ınüşa • bozgunun ferdasında yeni bir har · Birliğin umumi katiti Avni Ke- daha iyi tanıyabiliyoruz. Ar~muz. 
virlisine tayJn edildı. 1!l14 hnrhl be girişmek cüretini gfütermlşll f eli her arkad~a olduğu gibi bana <la:ki münas~bet onlnnn b'zi at· 
başlangıcında rütbesi Yarbaydı \'e 

1 

Bu h.lrbe Röğü~ germek ve onu k.1 ita natik!ne ~rdu: 1, ma.sma manidir. 
kendisine sırasile 4 nen, ordu ve zanmak zorunda kalmıştı. Fakat _ Bir işiniz mi vardı kardc· G:ne bir kaç talebe giriyor. 
ücfiocfi kolordular kuµıandanlıilı TQrklyenln milbrem bir suretle muh şim? Defter istiyorlar. Onlara soruyo -
tevdi edildi. Harbin son de,Tcsln- 1 taç olduğu sulhll de kazanmak Hi- Ren C1nun bu al&k~ına t.e~•k· rum. 
de, Kafkaslarda Atatllrk'ün kurmayı zım geliyordu. t met İnönü'nün h:ı kUr ettim ve maksad~ı an'attrm. _ Buradan ald.Iklannıı dı~a· 
başkanlığını yapıyordu. zendığı şan Türk ordulnrını "·e Karııı karşıya oturuyor;z; fa. rıdan daha ucuz muc!ur? 

Mütarekede, Yarbay rütbesilc,. Türk diplomasisini mağlup edilmez kat konuşabilmek i~n pe1< az va· _ Evet, rliyorlar, hcıriçtckiler-
Mllli Müdafaa lüstcşan vc sulh mü bir halde :r.afcr hasatlanna sllrükle kit bulabiliyoruz. le her defterde 20 • 25 kuru."i fark 
zakcrelerl ihzari komisyonu reisi yip ulaştırmasıdır. • • Ars.da bir telefond:ı biri.sile ko. var Biz buradan almayı hem u. 
bulunuyordu. Fakat Mustafa Kcmül İsmet fnönilnün I.ozan dönüşlı nuşmak. gelen arkada,ın:rın sual. cuzluk, hem kolayltk bekımmtlan 
Anadoludn istik idi il tın edince Ata' muıafferan~ oldu. Türkiye artık y.1 !erine izahlı cevap vermek lazım . tercih ediyo:ruz, (1) 
nın blltOn tasavvurlarına ,·akıf olun şayabillrdi ve bunu d:ı İsmet İnô t-:ıte gene bir kaç arka.C..a~ girdi. M~anın Uz~rindeki baz:ı kağıt. 
İsmet fnlinü evveıa İzmire orad.rn nilnc borı;lu idi. Askeri ve slyast Ellerinde ikişer fototraf var. tara bakıyorum. Bir takını fiş1 er. 
da ~9 ~fart 1930 da Ankaraya gec- muvaffakiyeUeri kadar vatan se,·cr Avni Kcf~li: Dikkat etti~imi g{Sren Kef~li izah 
ti. llk ve mutlak namuskArlığının tel- -· Bu arlladaş1ar, diyor, Fatih tdiyor : 

O andan itibaren İsmet İnönü· kin etliği itimat sayesinde Başveka · Yurdu için mttrııce.at ctn: i:ılerdi _ Bunlar. ha!ta muayene fi,_ 
nün bntiln gayreti isllkl.'ıl mücadele Jet rneYkil kendisine tevdi olundu. Je. terimizdir. Bu fişlerle tale-bemize 
sinde temerkOz etti ve bu mücado· Ve bu mevldl Fethi Okyar tarafm - Bh inceleml'~rlmlzi yaptık, O· rrnıı.v~n~de kolaylık göst~riliy~r. 
Jenin baştan sonuna kadar ehemn•I dan kıs3 bir mOddet nkl fştlh!U ral}'a kayıt için fotoğraf!annı gc- Şimdiye kadar 200 a.rkadaşnnız 
nt bakımından en esaslı rolü oyun bertaraf edilirse - 1923 den 1937 ·l·e tirmişler. bu ~kilde muayene edildi. 
dı. Tuğgeneral rlitbesiJc garp cep· kadar muhafaza etti. ıı İkinciteş Fıı~at kaçırmadan Fatih yndu Kağıtlar arasında bir bTO!'fi.lr 
lıcc;i kumandanlığını deruhte etli rin 1938 de, Ata'nın vdalında, Mil hakkında izahat istiyo!"llln. gözti!ne ilişti. Bu•br~lr t~tilde 

soy adını ona izafeten aldığı rn Jet .Meclisi kendisini illifakla Cür·ı- K~feli bir yandan arkada~ları. ha.Hmlrp li$Clere d:ığıtılm~ .. İçin-
o.ıünde iki parlak zafer kazandı.. hurreisj seçti. Ve o dakikadan lllı:ı nın fotoğrflannı bir takım dosya- ö.e 1stan~u1a geleC<"k bir talebe için 
l-;met İnönü, 9 lkfnclklinun ve :ııı ren de muhtelf zaman ve sahalarda lRra yerle~riyor; bir taraftan faydalı bilgile-r dolu, 
Mart da Yunan kuvvetlerinin sav • fakat daima muv:ıffakiyetle Rirfşll~i bana izahat veriyor: Ben dtişilnUyorum. Bizim, fa. 
Jetlerini kırmak sureUJc Atatürk ve T!irkiyenln tecdit, terakki ve mesut - Fatih medre~lerini b:r yurt külteye geldiltimiz yıl o kadar u
Genelkurmay Başkam, )lnreşnl Fev geli,mesf hususundaki teşebbihleri haline koyduk. Eskiden de b'.lra- cuzluk olma.sına rağmen bir harli 
r.i Çakmakla bfrlfkte gelecek hare ne bu ~efer hükumet reiııi sıfalıle dsı. tak-beler baıınıyoriu. Fakat sıkıntı c;ekır.i?ltik· 
ketlerin muvaffakiyetlnl, lnkllAbın ve vaziyete tam bir hftkimlyetlc de §imdi e~i medreseL:r a.rtık elek. Bize yol gö-ıtersinler, bizi mua· 
zaferini ve milli hareketin kudreti· vam etmek ·imk6nını bulmu, oldu. trik'i okuma S!!.lon1u bir talebe yu. me'el~r hakkmda tenvir etsinler 
ni filen temin ,.c takviye etmiş ol• Başvekil ve Cümhurrclsl İsmet vasıdrr. ıiive bir vıl evvelki luden.Jilerimi-
du. İsmi zaferlerin en şanlıların· fnönilnlln eseri emsal~lzdfr. Bu eser - Kaç kişi alabiJiyor:;unuz? ze. ne kadıı.r yUz suyu dökerdtk. 
don olnn S::ıkarya ''C Dumlupınar i. onun yilksek kuvveti eltında TQrld - Fatihte 60 arkadq yeşlcştlr· Hal!nıki bu broşUrU okuyanlar 
~mlcrinc slliomez bir suretle ba yenin bugün ulaştığı mertebedir dik. Fcltat ihtiyaç ~ok, A~tkta ka- kt'ndi işlerini kendileri g5rebilil'· 
Jıdır. • Btt esere sadece bugiin'kü Türkl-re lan. diğerltri f~~ Ş~~debaşın. Ier. el w ,,. __ _ 

===========::-:====-=---=-=== demek de milm1<ündilr. Gerek Aİa• dakı medre~~lcrı de yurt yapaca- Yalnız orada egiışen U<l.LJ ra-
ğız kamlar var Yurt Ucretleri ?rtmı,. 

nı~ il~af i~e, u!e~ek ha~kın ilhnmilc 1 _·_ Şu hıılde 60 ı geçecek. tır. Bir de· kayıt zamanı gözüme 
1 M c;me _ non nun zatı ilhnmından __ En tOO arkada,şı barın- çarptı. 

:AZAM~M~ia. n bııh~elmıyoruz - Türkiyede bir çok dı w 

0
1 ~ Burada sonte". rinin &<'nuna ka-

fi il .ki h ,_._uk . rm~a ça ~caı;u.. " 
"' Sinir zAafına flAç olarak sil· g ze 1 er la Bıl~ etıirıldi. ç km • d b' t- 1·mı -h· Jar oldu~u yazılı. Hal!ıuki ka'."It 1920 d A '? .ecesın en ır >U\ a--.. b • 

zel koku, mfüikf 13'1 geliyor; ve e nadolu cephesi kuman tarıar crkarıyor ve gclr:".'llere uza- sont!'şrinin Uc;ünde bitti. Ve bu 
hastalıkta flikad , ilAç gibi şifa ve• danlı~nı deruhte etmek suretiyle tıy~r. • brt"ı;tire göre hareket eden baıı 
rlyor: Su halde itlkad fikre, mnsı• Tilrkıyenln mukadderatını ellerine - Buyunın kardet}im &iz 9 nu· talebelerin kaydedilemetliklerini, 
iki tesir ve ahengi veriyor: Bazıhı al:ın ve bir dnha bırakma~·an İsme! marsı.ya, ~zler ele 7 nwnarayrı. Ankaraya gidip oradan nakletmek 
nnca musıki dinen haram sayılıyor .t~_ısnıı l!l.39 rlanberi ezici hir ,·azife Ev!iı:liğin yUzl~rinde a.k~den ~cburiyetinde kaldrkh.rtnı eğ. 
sa da... yuklenmış bulunuyor. • ·• hü:mU ile içeri girmiı, olan1ar bir reı:dik. 

• Öfke fki saniyede durduırula· 1923 de Türkiyeyi çok muhtaı; ev satm almı!'ılar d:ı anahtan el- Avni Kefeliye birli~in taşrayla 
bilir; halbu ki, durdunılmayan öf'ke oldu~ı sulhe kevıışturdııklan \'e on lerindevrniı kadar .sevin~ iı::erisin. olan m'iin9.$Clv.-tini sonıyo-rum. 
birkaç kişiyi birden öldürebilir: :)cdl ~encdc onu hu sulhiin nime!le deler. Neşeli ve m~ut ayr·:ıyor- t'ıunerek Y2.PI1r:ı~ vazifcll'rini 
Hele öfkeye meydan ''ermemek çok rlnden mfisteflt ellikten !lonra, bıı lnr. göst~:-e!l bir çalışkan çocuk mem-

Yalnız ta.'}ray:a değil, yun 
dışr muha:)ere!erimiz bile oluyor, 
diyor. B2.kın mesela şu mckup Bul
g3rlst:mdan ~u c!a Suriyeden gel
cii Bunlara tatmin edici cevaplar 
v:ıznık. Yarınki 'Cniversitelıl«'r 
bunda.!l 40 yıllık dostlanndan bek 
liyebilc-C"ekl~ri bUtUn ın:ı'funatr a
la bi:iyorlar, 

Daha bir kat; mektup göstı.>riyor 
\•e dosyasmı kapatıyor. 

- Talebe Birliği n~rnname • 
sinde bir madde var: Birlik tale
be şikayetlerini inceler. Size ne 
gibi şikayetlerde bulunuluyor? 

- Bize, talebeyi uzaktan da <>1· 
sa alakadar eden her me-scle hak
kında şikayet ertilebilir, ve muhale 
kak ki bıir kaç ta.le':Jenin mani o
lnmryac:ağr b:ızt muna&cbctsiz hal
ler Dirlik kanaliyle dU:r.::-tılenir, bir 
naha ıla tekcrrilr etm.~. 

EEkidcn tıf:ık tefok talebe kav· 
J?alarma se'>c-hiyet veren bul hal
ler §İmdi talebenin istediği -ya
ni medeııt bir ir..Mrur:. iat<diği
ı:ekilde yo1una kcnur. 

Kefeli bana bir misal de veri-
yor: 

Kantin me!elesinin ne safhada 
olduğunu Bordum, 

Avni Kef:li bu sualime beni do. 
~~rucu bir cevap veremediğine tı
zill'.ir gibi · 

- Ifakhsın, dedi, yapscak o 
kadar vaziftlc-rin 17 var ki .. Fn
'kat biz geçen yıl bilyük bir ma.d
dt imkanstzlrk içerisinde irlık. Her 
şeyi ~·eniden yapmak la7.Iln"ı. 4te 
bu arada ist-:r i!teme:r; but iş~ri
mi:ıı: bu yıla blclr. Kantin de bun
ların arasm~adır. 

Pek ya.kmrla kantini r-.,m;mt bir 
talebe evi halinde a.çaca.ğrz. Bura.. 
i!a ucuz. bol. kııliteli yem~k yene
cek. 
Artık araaıbşlarmuzı mermer 

masa1an ya~ icinrlc a~r dilkk!n
larnrfan kurtannak7.8maru geJtii 
c;attı. l{antinin beyaı: örtMU ma. 
sala?"mrla radvo dinliyerek karnı. 
mrıı doyur.uafu. 

Kampta bul";tda talışacak arka
ifaıı1olrt yttistirdik, 

B .. n Jriilüm<Jedim ve 1ayri ih
ti:vııri ak1mıa meshıır mesel ~eldi 

"f ~ k"lilt fü:: nal bir ata.,. 
Avni K .. f .. li. belki b-:'1 snrmağ:ı 

UllUtıınım ni\'e' 
- · S•zc d•rH B!rliajn hnı:l:cn 

fn:ılivı-t sah&larmı şöyle hul&!a. e· 
dc':ıii!rim: 

buaünküler 

Peçevi Oetrogcn muh~ 
anlatırken ~öyle der : "Sa~i'-
r&!ında şiddeti hararetteıl "'' 
merlerin yaJayar. ve bit k; 11t' 
deyu can verip can alaD ~ 

ı yak!n zet.un ve mecruh "~ 
barad:ı.n haşlanrp gözU ııa ıt~ 
ve yüzU kabank o:mut, -; 
kerihesind~ halkın ıneŞ~' 
muş durumendlerin hod ft ti "ti 
enini ve ahü h:ızinl gör.Ullt 
nun ve bigu::ı ederdi.,, 

Eu s.atırlar, Uç buçuk ~ 
cereyan eden bir harp .- ~ 
canlandırıyor. Bir damla 111 , 
mermerler yalayan yaral~' 
hançer, ya ok, ya. yumNk "'~ 
lıç'a yere a!rllen inaanl•~_,,,a'# 
kU harplerle muk&ytse ~ 
tek tarafı yok .. 

• • • el'! 
Alp~landan önee Sel9"~ 

tin1e hafiyelik a.lınut l 
• ..... .,....w 

Alpaslan bu terki1ltr ıararl' 
ve nizamlUmUlk de: ; 

- Niçin hafiye tetki~ 
rlni tayin etmiy~uı? 
~u c-evabt verdi : cft. 

-- Ben böyle bir mefl'JJ' , 
dahi ttaeın bana h&Jn,aıt1 
dık o'anlar ona hiç ~h~-.-.. ,"" .. ı .... ı 
vermezler: çünkü doğ'tu~ 
ve bana güvenirler. DU ~ 
ise onlarr para. ile daima ~ 
la-bilirler. Binaenaleyh l"1 ~ 
bsna dostld.l"tmdan fena d_... 
lanmdan iyi haberler g~ . ~ 
l :ti v~ fene sözler ok gibıdit• 
si i~bet etmezse bile biri 
edet-ilir. Bo suretle, 2'1\~ 
olarak, dostlarnna teve ~ ., 
zalacağı gibi, dUşm:mlaraıı' P' ' 
da bil!kis itimat ve m~ıt~ı 
?iyecı-ğim.Bunun neti~si o1,ır: 
flostlamnd:ın mahnım ve 
lanmfa sanlı kalac:ı.frm.,, 

Alpaelanın bu s~zleri de __ '--'"'' 
araS!ndtıki farkı ne gtııel 
drnyor. Bugtlnldl dU,,y~ 
hiç imki.n olmadıfrnr, 
man okndl!ğı..mıus cullf>tatfO 
h~beri isbat ediyor. ~ 

Niyazi A 

Halka odun kömür /. 

Mahrukıit ofisinin baJIES ~ , 
komUr dağıtmak Uure ma)';I 
re fişler gönderilfini ~, 
Fi~ler tama.men dağttılın"P"' 
kmda tevziata ba.$1&nac~ıt· 

~erden ı•ılıaıııı gclıJi? 
de ,rok \'UkU f! 

Bitmez ne süya gi!ti, 
glrlen dahli 10 ı 

Bizlirım öyle meşgale·l • 
rfpn; • ,lı 

Hikmet "Özünde kıılll' 
hüyfik zeki\ eseridir. (Devamı 3 nr.li<ltl. Pikkat eltim bunların roğu ha- nunivetile bir rlos\·a <;rkanvor. . .. ' 

'"'~·· .. -· ı: :_,.,.~., rôn n ft>n rhhi. , 
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adeta tehlikeli bir muumiyet havaıı ili· 
ve ediyordu; deminki ciddi ve olgun ka· 
dın gözleri güzel kirpiklerin arkasına çe· 
kilip silinmif, yerlerini ta içl"ri pırıl pr 
:rıl aydınlanan bir ilk bahar sabahı kadar 
taze ve sevimli çocuk gözlerine bırak
mıştı. Ali Tuna bu neı'e ile batı dönerek 
sözlerine devam etti: 

- Saadet ve betbahtlığm inaana bir 
arada geldiği zamanlar vardır: Sizinle 
kompaı\:ıman komıuluğu etmek saadet, 
bundan ancak seyahatin sonuna doğ-

• nı haberdar olmak talihsizlik! 
Yine ayni net 'eli çocuk gözleri ve ayni 

hayret etmekte devam eden ıeı: 
- Nasıl?. lstanbula geliyor muyuz? 
- Evet, Madam, bir buçuk saat sonra 

Haydarpaıadayız; memleketimize ilk de· 
fa mı geliyorsunuz? 

- ilk defa .. ilk defa.. Suriye den gel· 
dim ve bir müddet Ankarada kaldım· 
lakin yaz batında Adanadan Ankaray~ 
gelirken ve bu sabah lzmittenberi ne 
kadar güzel yerler gördüm; Tiirkiyenin 
bir yeryüzü cenneti olduğunu bana Mç 
söylememiılerdi ! 

Ali Tuna, kadının fincanına çay ve 
am koydu. Kompartıman komıuıunun 
nadir rastgelinecek güzellerden olduğu 
görülüyordu, seyahatte yalnız olduğu 
anlaşılıyordu; kim ve ne olduğu, Türki· 

a a 
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yede ne münuebetle bulunduğu meçhul 
olmakla beraber Anadolu içinde bir sey
ynhatte böyle bir kadın kızıın ve uzun 
çölde oturup dinlenilecek, ıerinle;,1ilecek, 
y:ıtaına isteğini artıracak, yeni yolcu· 
luklar için kuvvet olacak gölge veren a· 
ğaçlar altında bir pınar demekti. Hiç bir 
yabancılık göstermeden, tanımadığı yol 
arkadqmın masasında kırk yıllık ahbap 
gibi oturuyor, üa\:üne tereyfti sürülmüş 
ekmeğini dudaklarının boyaıı bozulma· 
sın diye san'atkirane bir itina ile açtığı 
aizında bem beyaz güzel d;şleri görüne· 
rek yaramaz, fakat sevimli bir küçük ço· 
cuk tımarıklığı ile ısırıyordu. Ali Tuna 
bu ıırada garip bir nıh haleti içinde ken· 
disini böyle kalabalık ve herkese mah· 
•ua bir aalonda değil de küçük ve yalnız 
bir odada küçücük bir yemek maıaıının 
önünde bu genç ve aüzel kaı:lınla ba, ba· 
şa zannett; gözlerini bu enli dudaklara 
dikerek hayal!ere dalar gibi oldu; Gar 
son meyva isl:?yip iıtemedik1erini sonı· 
yordu. ikisi birden. biri Türkçe biri Fran· 
ıızca: 

- Evet. 
Diye cevap •1erdileı 
Genç adam zevk ve heyecan dolu bir 

maceranın batlangıcında bulunuyordu. 
Denilebilir ki hemen hemen hiç bir emek 
ıarfedilmeden güzel güvercin ayaldariyle 

tı!Jı§ tıpıf kendi gelen bir zevk Lakin bü· 
Wn bir gecey; derin bir hayvan uykusu i· 
çinde aptalca geçirmiş ve ~eyaJıatin de 
sonuna yaklatIT.Ift olduğuna göre bu zevk 
bir buçuk ıaat sonra lıtanbula varılmca 
gene kendi ayaklarile tıpı§ tıpış yürüyüp 
gidecek ve Ali Tuna arkasından ağzr bic 
karı§ açık, kederli bir hayranlıkla bakıp 
kalacak mı idi? Yirmi üç ya,ında, gözii 
açık ve ağzının tadını hHir bir clelikanh 
olıuak geçiniyordu. Elbette buna im· 
kan vermiyecekti; fakat nuıl? 

Kadın teklifsizce elini uzatıp masanın 
kenannda duran kitabı almıştı: Y a'.:akh 
vagonlar mabudesi. 

Ali Tuna bir fırsatı kaçırmak 1steme-
Ji: 

- Muharrir, kitabına bövle bir isim 
bulabilmek icin f!lhette al'ti:~k sizin vibi 
bir yol arkadaıı ile sey-ıha\' etmiş ola
ca l·tır. 

Dedi. Kadın. p,ö7l•rini k'te 1>ın üstün· 
den kaldırarak Ali Tunaya baktı, sonra 
ln1susi bir alaka ta,ımayan bir ıesle sor
du: 

- s;z edebiv11tcı mısınız?-
-Hayır. madam. 

- r.117.el korıuıauyonunu?: ~"· ·• 
- Övle mi h11)•1voraunt17.? T~· ... Md1r 

e~erim. Kar§tnnda hissettikl~rİ'1lİ kuv
vetle ifade edeb:lmek için edebiyatçı o!-

m~ ğı ~sterdim... Roman ve şiir ok'.IJll~· 
lan zevk alırım, o kadar. Jıiİ' 

- Ben de .. . Fakat ben bir defa dıa d' 
çük bir manzume yazdım; Jimna~yooı 
talebe olduğum sıralarda... _

1
,.. 

- Şair... Si7 bir ,ain;niz delll""'~ 
Hem tiir, hem tair ! Çünkü her I~ 
kadın şüphesiz gUzel bir tiirdir; ıiz. •;ti' 
zamanda şairsiniz de ..• iki defa tehlılı 
siniz, madam. ~ 

Kadın bu ıö.ı:eri cevapıız buaPr_'4 
evvelce başlamış olduğu cümleye de...-
't• Ct ı: tf 

- Jimnazyomda talebe oMuğu~ ~ 
ralarda çok sevdiğim küçük kedim 1~11 
bir tiir yazmıştım; şimdi bir satırı~ 
hatırlamıyorum! Sonralan ,iir ya dl 
tan vaz geç\im, fakat kedileri aevmei• 
vam edivonı m. fi 

Ali Tuna hırçın, hoppa, vefaııs 
ll~zlı bir kedi il.a bu güzel kadm a~ 
dnki benzerliği düıündü; ıonra buına1' .11_, 
ni bir buluş olmadığını hatırladı: Te 

1
,_ 

Fikretin Zerrişte manzumeıind~n ıe ~ 
bir ilham ... Kadının bakış!an kedidetl d, 
yade dişi bir parsın eli göz1ertni de ~ 
siindürebilirdi ;, )ilkin bunu da daha fJ 11' 
Yahya Kemal söylemi~! Ali Tuna.~ 
cinı te,bihler yapmaktan vaz ı~iP. ~1 t1 
srndakini aadeee kadm olarak kaDW 
meği tercih etti. (De11amı var) 



~en ay içinde 

ıltereye hava 
ını yapılmadı 
~ltı hava kuvvetleri• 
Yıfladığına alamet 

•ayılıyor 

ta, 2 (A,.\,) - Rritanova 
~~lvacılık muhRbi?i son
~da lngiltere üzerine 
td' bile yapılmadığını be-

ır, Muharrir 1940 se-
~~i ilk defa olar.üt Al

UVVetlierinin bombar -
tt ... a llibayet verdiğine de 
~ktedir. 

~ ~orçiHn dediği gl'ıi, Al. 
"it ta~Yarclerini Birleşik 
ıu al-~bau nisbetinde in:ıa 
l:lift0stermektcdir. Nazi -
~U cephelerde hava üs -
lt ~lerinı.k buhndur-
~ k bir gayret Garfct. 
~ ~ırlar •. Almanya kuv
'~ın<'eyc kadar ~aI'!n • 

~ 
ra Halkevinde 

' k l'ürkiye hakkında 
0nf erans verildi 

~ (A.A.) - YW: kadar 
~ cp talebesi dün Lon

t ~tide~k yakın f:Bt k 
d~ bir ihtisası olan 

t h tarafından modern 
~~tnda verile-n konfc -
~ il ıelerdir. Bu talebeler 
Sı ç .:muhtelif mektebin
~ C!'dır. Mekteplilere bil
t kltl Türle ordusu hak -

lç film gösterilmiştir. 
ttııcin~e,ktcpliler birlerce 
.~1 v.e t~knik mektep • 

il Y~ti görmüşlerdir. 
\ ~ ~ir kaçı eualter sor
, (ııı dılerine Tüt'klyenin 

a l'adaki mevkii hakkın
~: "~rilmi~tir. Bundan 

t Cpl!ler halkevinin sa
~ ~ı§ler ve kendilerine 
~ t 1hxıiııtir. lki ay için
~ t.cnrli~inin biıyiık bır 
\~~llde Türkiye hakkm\.~ .. l' d" 

tir ınle-mi!i ve fılmlcr 

~ haıakamlar 
lllta- nakil ve 
tatınıer 

\ • 2. 
.\~ • .<Va ·ı t muh biriu. 
~ an ı-·azıl, Halıik Akd1!; 
rnakaınlı.ğı na, Hayr.nbo· 

~nkılıç Of kaymakam 
• t k ışdan ~adeltin Er 
it(~ ~l'lnakamlığına, Akşehır 
\._ter aşar ~alihli kaymakam 
ı"llı~ eueden lhsan Kaya Pa· 

~lığına. Pnardnn n.·. 
11 ~ede kn:rnıakaııılıA111a, 

~ ~a l'ahim Te...Cik Kutlar 
.~11 ~akaınJığına, Lapsel.:i. 

ltri Yılmaz Bo~nzlıyan 

Çiçek hastahğı 
büyük salgın 
halinde değil 

Hükumet önleyici sıkı 
tedbirler aldı 

Ankara, 2 < \"akıt ınuhablriııdcıı)

Ç.çek hastalığı hakkında alAkadar 
makamlardan aldığım nJ!llümata go. 
r<': Hastalık .l!lçbir tanıfta snlgııı i 
balindt değildir. Cenup hudutlarımız. 
dan \'C bazı viIAyetlerden ı;eıen bjr. 
ka,. şahsın temasları neticesinde İs. 
tanbulun Fatih scmtlnd~ sekiz on 
J<aaar vaka çıkmıştır, Hükumet Uç 

aydanbcri cenup ve prk vllAyctler1 

mtzde gayet sıkı mücadele tedbirler• 
ıılm~ ve memleketin diğer yerlcrjne 
de hatta!ığm yayılmasını önlemek 
üzere bütün mektepler, diğer toplu_ 
lukların ve halkın aşılanmRSı için sıh 
hat müdürlerine emir vcrilmıııtir 
Şlmdı;re kadar yUz binlerce kişinin 
a~ııandığı bildirilme~de, a,ııanmamış 

clanların behemehal aıııtanmaları 

tavıiye edilmektedir. 
,:;EHRtM1ZDEKt \.',\Zll' E'I' 

Çiçek hastalı!l"ı ve bu hastalıkla 
cehrimlzde yapııan mücadeleler ctrn. 
!ında vilAyet sıhhat işleri. direktörü 
IJay Şuayip kendisiyle gôrüııen bi• 
muharrlrimlze §U izahatı vermiştir: 

··- Çiçek hastalığı hakkında ileri 
ıllrüıen aal~lık alAmctleri memnu. 
niyetle ıöyliyeblllrim ki, ııehrlmizde 

yoktur. Oenup vilAyetlerınden mcm. 
lekctlmize gelml§ otan 'bir jkl aşısız 
çocukta çiçek vakaları gXrUlmUş va 
lıunlar tecrit edilmiştir. 

Halkın ve çocukların aşılanması l. 
Çin blıtün kazalar1mızdo.kj hUki.ımet 

tababetlerinde gereken tedbirler alın 
ml§tir . .Müracaat edenler &§tlanmak. 
tadır. 

~yrıca Fatihte aşı Ue meşgul o}a:ı 

bir iata.3yon ve merkez mevcuttur. 
Okullarda da &§ı işini tatbik cdlyo.. 
nız. 

Erzincanda muhtaçlara 
buğday tevzi ediliyor 

Erzincan: 2. (A.A.) - Yardım 
sevenler cemiyetinin şehrimiz §ll ~ 
besi muhtaç çocuk ''<' aileler<' yaı 
ılım rleYam etmektedir. Bıı me~ ın 

dıı sccen Cümhuriyet hayramını1ı:ı 

rılrlıığu ~ibi önümüzdeki kıırlı.> ıı 

bayramında da ~·ok~ul çocııklnrm 

~iydirilme~i için hıı:ı:ırlıklarila hu 
'Tunulmaldadır. Diğer lantfl:rn ınıılı 
ine ııilelere cia~ıtılm:ık fi:rere hirik 
tirilmiş olan on fon hıığdayın da 
tevziine ba~laıımı~lır. 

o-

Futbol milli takımımız 
Pe,\eye çağınldı 

Ankara: 2, (Yakıt muhahirın 

d n) - Macar futbol federasyonu, 
lstnnbul bölgesi \•ası la<;ile. Tıırk 

Millt tnkımını Pe~trye davet etmi · 
tir. Bu davetin kııhnl edilip etlılır '• 
yece~i henür. malum ıll'ililrlir. 

Çapakçurda zelzele 

VAK:& ı -·-
ismet lnönü ve Fevzi Çakmak 

1 Usküdar verem 

'(Ba,~lrtrufr 2 ncidc) 
günkü cihan harbinin ba~ıl)dnnberı 

• ~ I kendisini Turk"ün en kıymetli bir 

dl.spanserı· m_aıı imis gilıi tcl~ıkki clliğı tarnrsu 
lıga vakfctmcklcdır. • _.,,..... t1 O tarn!-;ızlık J,i, harp cehennemi 

~ 

\ rt"Pnı <1i'>Jıansel'.inin tomı l ntınn nlf'raısiınlnden bir göriinii') 

Vel'rmlc mücadele cemiyeti Üs
küdarda Şe~'hülislam önfbr Lfıtfi 
F.fcncliııin konafh arsası üzel'indc 
yeni bil" dispan~er inşa ctmeğe ka
r:ır veımiııtir. Dün dispanserin te
mel atma tbrenı yapılmı~ır. Töre. 
ne cc-miye~ reisi profesör l!en,.ral 
Tevfik Sağlam, kaza parti baı:.kanı 
L\ıtfi Aksoy, doktorlar ve diğer 

bir çok kimseler istirak etmiştir. 
Tc-vfik So.ğlam veremle mücade

len in ehemmiyetini, cemiyetin tlu 
husustaki faaliyetini anlatmış, 

k:u:a parti baskanı 1.iıtfi Aksoy dn 
binanın temelini almıştır. 

Bını:ı.nm inşaat işi nis3.n ayına 
kadar ikmal cdilecc-klir. 

Kömür tasarrufu için 
alınacak tedbirler 

Çahşm a saatleri ve şehir tenvir afi 
hakkında henüz bir karar verilmedi 
Ankara, 2 (Valnt muhıLbiriıı

clen) - Kömürden tasarruf yap
mak maks:ıdile 1ktısat Vekaletin
de vekalet mümessillerinin iştira
cl evkile kurulan komisyon tetkik
lerine devam etmektedir. Hazırla
nacak proie velkiller heyetine su
nula<'ak, ileri sürülen tedbir1eroen 
muvJlfık görülenler kabul edilerek 
tatbikatına geçilecelktir, Bu arada 
bütiln şehir elektn1dcrinin saat 
onila söndürülmesi, mesai mUrl<let 
le-rinin tahdit edil~rek devlet dai
ılcrinde g\lndüz saat onC\an a'k -
":ım on nltı.va kadar fnsıla..q,ız ca. 

hşılması hakkında ısöylenen söz -
ler hcnUz ibir dedikodudan ibaret
tir. Bu ve buna benzer tedbirle -
rin ne dereceye lkadar tatbik ka
biliyeti olduğu henüz tetkik safha 
smd:ıdır, verilmic: lbir karar yok • 
tur. 

Diğer taraftan Münakalat Ve
kl'ileti trenlm:leki izdihamı azalt -
mak mnksadile çn.rC"ler aramakta, 
tarifelerde. bilet fiyatlarında. her 
han2i bir deği~iklik yapmak nıak
ııaclile bu izdihamm kaldırılntası -
nın ne c1ereceye kadar mümkUn o
foc-l!ğı ıırıı3ttrylnıl)ktadır, 

Ziraat 
161 

Banka-sı 
milyona 

mevduatı 

yükseldi 
Anknra: (Yakıt) - lktlsadf 

De, lel 'fcşekkiillcri 1941 bilıinçol.ı 
rıııın tasdiki için niiyük Millet ?ılcc 
fül külliphanesinde toplanan umu
mi heyet Ziraat Banknsiylc Eınnl 

1 
yet Sanclı§ının ve 7.irnnt Bankası 

ııin rlihiııdc Tiirki)enin mııslilııınl' 

gcli~ıııc~ine iınkiin ,·eriyor. 
x 

:Milli Şerden sonra. rejimin e ı 
yiiksck sirıırısı YC onun direklerin
den biri olan l\Inreşol Feyzi Çak· 
mııktır. Kendisi lopçu albayı ı\Ji 

Be~ in oğludur. 18iG da lstanbuldo 
doğmuştnr. i\laı cş.ıl ılk talıc;ilıni Ha 
meli Knva,:?ıncla Ye t:ili tahsılini de 
.Soğııkçc5ınc Rfüıd i) esi 'e Kuleli id,ı 

disinde ~ııpıır:ık 18!li> de Harp Oku 
lıındıın Jüırrnal' mektebine ayrılnl's 
\"C J 808 rle Kurmay l üzbaşı olarak 
orduya iltihak etmiştir. 

Genelkı:rına) ın dördüncü şube
sinde çalıştıktan \'e A, rupa Türki· 
~esinin nııılılclif nıulıallerinde bu 
Jıınclııklırıı so111· 1907 de .riilb~i al
buy olıııu~lu. l!lOS de Yenipaı:ar Ya 
H Yekili, Çatalc:ı nıe,ki miislahkl"Jll 
ımmant!anı Ye oluz be.şind Tümen 
kuınnndırnı bulunu~ordu. 1908 in· 
:kiliıbındıın sonra da bu son Yazife 
lcrin başında kaldılar \"C gene bu 
tarihlerde Ko ,-a Kolordusu merkez 
servislerine nakledildi. Ve 1910 da 
bu kolordu Kurmay Başkanı oldu. 
1-..ablııs harbi pallavınca garp ordu 

ıı J\ıırmay Bas-kanlığına !ayin edil
di. Bu ordu Türkiyenin Adriyatik 
ahillerine hir ltnlyan ihracı ihti -

maline karşı teşkil edilmişti. 1912 
de, Balkan lıaıi>i bi<la:retindo Var
d11r ordu~ıı lıarektıt şubesi ~efidir. 

\'e harp bilince An.k1ırada ev-ttH 
bir liimen ve sonra da l>eşinci kolur 
du komutanlığı başına secınişli •• 
1914 de bıı kolordu başında kendi
sine tıığgenernl rütbesi vcrili~·or , 
Ye Çann!..1rnle müı'lafaasına iştirak 
ediyor. Anafarlalıır muharebesin -
den sonra 1915 sen i Birinci.kanun 
ayı deYamınca Annfartalar gurıııı 
kum:ındnnlığınn avdet ediyor. 1916 
Eylülünde Ilus ccphc~inde ikind 
Kafkas kolordu kumandanhfbnı de 
rıılıle ediyor. Ye 1917 Tcmmıı:ı:un
da, a~ ni cephede ikinci ordu konm
lanı oluyor. Sııri)ecle dıırwn fena· 
laşını·n i nei ordu hıı5ına ı:;ellrılı· 
yor H' 1918 de 'l'iiıngcrıcral ohıyoı. 
Miit.ırrkc•yl ıniill·akfp ()enelknrmay, 
bıışkarıı oluyor ve ıı ihayet 1919 baş 
langırınn kad:11· fla Har.htyc Nnzır 
lıRı mnklılı11nı f"gnl enf~'ôr •• . 

Rundnn sonrn kendislnl bir s&
ne kadar iklidarıdıın uzaklaştırıl· 
mı5 \"C in:ı:f\'a h:ıyalı geçirir S5rfi
yoruz. ''e nihayet 8 Xl<>an 1920 'de 
Ata':ra iltihak et.'llek üzere Anadolu 
Ya gidiyor. Alatiirk kendini ev\'el~ 
l\fılli Müdarııa Yekili. bilah ıre, de 
3 .Mil.PS 1920 de Vekiller Meclisi ri 
yn eline tayin eıliyor ,.e hu inlihallı 
:\lillcı Meclisine tasdik e!lirhoi'. 
füilbesini birind ferikliğe çıkaıt -
yor. Ye 1!'121 Eyliiliinde nyni mee
lislen seı)kat <'<len hirlemalına k.ır• 
şı hir takdirname istihc:iil e) liyor 
ve rlithe~ini '.\far~ allığa terfi etli-

• Şu dakikııda, Feyzi Çakm:ık 22 se 
neden heri Hu:\ iik Genelkurmay Da~ 
kanıdır Ye hulun dunya Ge.neikur
mrıy Ba)knnl:ırının mıılıakkat cıt Ilı 

Llcrıılhiclir. ltiharı, ikcndi;;ine pek 
~·~k ŞCllcr mcd~un.,.olan ~e~i T!!fk 
oı rlıısıı kıl:ııılıncln iıım Ye munak::şe 
cdilnıPıııiş bir haldedir. 

lliitiin lıul ıılı bO\'Ulll'a bii,"Ük ve 
mııklt·dir bir as!,cr. ol:ırnk kalmak 
~crt!fini ınulıaraz.ı cdr>bilcn hu Tüı k 
eri için yalnız orduıln değil raı..r:t 
l..ıüliiıı menıll'keıte bir neri askeri ı 
badel clcrcccslne 'aran hn:rranhk, 
me\'CU!lur. Bnnların h:ırieinde, re• 
jimirı diğer bazı s:ıfJ<d) ellerini de 
ııkrelruek irnhcder. Mcscliı Sayla', 
Yckillc-r he) eti rei i, inkiliıptan ey 

\ cJ doktor olup geçcnlrrde t~tanbı..J 
da ölen Hcfik S.ıycl.ıın, hmct 1nönti 
nün lııkdirine ınazlı.ır olıın hu zat 
sıra ıle MıılQ<', Sıhh:ıı \'ckfiletlerinf 
işgııl ' 'C Hali, P.ırli~i (~rncl Sckr,._ 
tcrlı~ini frra elli 'C C.C'l:ıı Bayar 'h 
.bineslnde Dahili) c Yckili oldu. 
1939 da bıı 1alı ıstilı!M elli • 

l\fohu Alıılullıalık Ilcndn da ı~ • 
siıııleri ııııılııcnklar ara~ındadır •• 

Kendisi Milli ~liidafan Ye Maliye 
\' eld'ılctlcrınde bulundu ve uzun se 
nelerclenheı·i de ıııınaffakiyelie MU 
Jet l'llecli~i Hei lisıni Hn clmekta • 
rlir. lSiO de lzmir ch·nrındn Öde:• 
nıişte doRan n• \!aliye, Hariciye \ e 
kalellerinde bulunup halen Reri1' 
.Snydanıo hal er olarak knhi ne reuır 
tayin edilen Şiikrü Saraçoğlu da" 
hunlar meyanındodır. 

1941 fkincitcşrinindımberı Mrı.. 
ncıkalat Yekliletlnde lbuhınnn Amir 
raı Fahri Enginle ı;cne 1941 İkinci 
ıe,riniıırlenberi l\11111 Müda rRa \ eı 
i.:lilelini işgal eden General Ali Rf· 
ı:a Arlun'kal ''e 193_9 lkinci kanq• 
nıındanbeı-i Dahili~ c Yekili olan .;F\l 
lk Özltrnt, Ticaret Yckilf Mümtnt 
l>kmen. !\"afia Veili Ali Fuat Cebe-
oy, taliye- Yckili Ruat Ağrah 

Gfimriik ve Jnlıisarlar Ycklli }tuf 
:Kaı·ndenl7. ''<• nihayet Atatürk'lin eo 
son \•e ismet lnönünün ilk me=ı.tl 
arkada ı Ccliıl Bıı~arı da Tiir.k r~ 
Ji ara ında zıkrcbnek Jcabed~ 
'1\irki:rtre İş bankasını vere~ ~ , 
car- ziraatini memlekete sok\11)-'.S 
Jiştiren ve halkta pıır:ı lıiriKtirmek 
~e,·kinl uyandıran Cı•liıl Ru•nrdıt' •• 
Atntiirkiin Yefatındıı "e Milli Ş~t 
lııöniiniin Ciiınlııırrei-.liğincle i!t 
Tiiı·k lrııhine~ini ınıımnile~·h teşıdl 
eli. 

HiikOmct, J.ozan mnahed~ 
mliteııkip 29 llkte~rin 1930 tftnüıu 
rfyelin i15nı e~nasında kurtrt:Of 
Hntk Pnrtic:ine dayonmaktadır. 

nu Parli hlık(ıml'ICi. Yııtanoı ~ 
Halkçıdır. Her "ene hn.11;: kongre~ 
ri ~planır '\"e dört sene& bir fle 
nmumi !kunıltoy loı>Jnnır. Jley \"et' 

nıek hnkkı Pnrti ausına •aJttl.r. 

Bir kadın 91 ekmek kame6i 
ile yakalandı 

4,.~ına, Tah·andan Fuat, 
ıt laymakamlıfiına, Hak· :den bymalrnınlığ:ıJn, 
1ı~ ernaı Onat Osmanıyc 

Çııpııkçur: 2. '(A.A) - Diin hu• ıııemıırtıırı Tckaiit Sandığının biltın 
rada snat onu yiııni geçe iki s:ıııl· colarını tetkik ve t. svip c~ lcmislır. 
ye siiren ~ifl<lelli hir ver srırsınt ı · Bankanın 1911 yılı blliinc.o ye-

Fatura mecburiyeti 
ahcıya da 

teşmil edildi 

Fatihte, Eminsinan mahnl~il'
de Eşrefpaşa soluıtmda 42 nwna
rada oturan Neza1ıat ~dında tJi:r 
Jcadmrn muhte-li! kimselere p&'?'Ja 
mukabilinde ekmek karne-si 'Saftt,. 

_3_·o_r_. ____________ • ğı haber alınmış, cliin ibirjsine M-

tarken cUmıü ~şhut lıalinde ya
kalar.mıatır. 

lııııa, Fauadan Raıf Ay 

~ıı.ırt. kaynıakamhiıına. Ger 
, 011 Akalın Küre kaynı• 
~ tıkı~Jadan Hllrmct Ton 
~ ış kn:rmakamh!;ınn, J\ii· 
~ ~ Özgen Gercüş kayma
~~ ltefenniden Mefahir B<.h 
:'ıfi "· ll)'lrınkamlığına, Hafik 

t. <:iJıı,,~ 
llilıı oOI Taıvnn ka) makam 

1 ~~aıı~an Avni Yuaı \'Ck 
~esıı;kaınıı;tına, Dadayda11 , 
~ar ~ l\arayau kaymakam 
~-~actıın Turgut Ocyko 

sı 0Jn111, Itır. Hıısor ~oktur. klınu hir C\'\ el ki scnr\ e nıızııran :i4 
- milyonluk bir artıs gö teıımiş ve 

Ticari mak•atlarla mal :.:ıtın ıılıııı . 

lar fatura bulundurmak mecburi
yetinde olacaklar lJctisadi devlet \eotekkülleri umumi mıınındr hacmi ele bir c..--

':t velki senenin 6,5 mi1Yarınıı mıık k umumi heyeti toplantısı An ara: ı. (\"nkıt muhabirin· 
bil 7,2 milyara '\"aıımışlır. <lC'n) - Ta<'ir sıfatını haiz hakik1 

Ankara: 2, (A.A.) - İktisadi Mevzuatın 114 ınihondan mı \C hük,ni şnhı~ların s:ı ltıkları mı•l 
Devlet teşekkülleri umumi heyeti nıflvona Ye hunlard:ın la arnıf hP· lar icin fatura ,·ermC'leri ve :ılıcınır. 
bugün saat 10 da Ba,,·ekiJ Şiikrlı ımplarının 38 milyondan 49•5 mil· bu fııhıl'Ul ı, salıcının da faluranm 
Sarııç.ol:lu ile )lali~·c \'ekili Fuad yona yükseldil;i ve bnnl,:ının ser hır kopyns111ı muhafaza ~·lmejcrl 
Ağr:ılınııı reisliğinde toplan mı~ ve: f'l:ıyc ve fütiyııllıırlıı korşılık!ard.m nıl·churi~ eli lıir knr.ırla 'iızcullıııi~ 

1. - Sümcrb:ın k drıni r Ye <;l'hk mii rckk<·p liz knynnklıırının 55 mil· ti. Bunu rnğıııL•n bnzı aJıcılnr fh ::ıt 
!ııbrikııları. yoııdaıı fi:l,S milyona hali~ vldıı~ıı ıuunık:ılıesi ynpılılı~ı s ıraıla ~alıcıl:ı 

2. - Siimerlıank Sdlııloı saıııı gül"iilnıii~liir. ' rııı fıılıırn \'(•rmediklerini ileri .siir-
yi, Ö:r. kaynaklarla ynhnncı menahl- mcktc \'C fnturo ilırıı:r. rlmcktcn kıı 

3. - Sümerhank ıleri \'C kıınrhı· in hankn hiiınesinc \"erdiği kudret cnımakta oldukları hnher nlııınıış 

Memurlar kooperatifi 
faaliye\i 

\'illlye-t memurları ko::peratifi 
memurlara pirinç tev:ı:iine ı.levam 
€'tmekteiHr. Yarından sonra şe. 
ker t~vziine ba~Janacakur. Ayrı. 
ca Turya.ğı dai?ıunak Ü:Z-!re de ha
urrllrklar Y:!.pmıı':<tı-.dır. 

Kooprratif tevziatı <'abuk \'e ko 
lay yapabilml':k iç;n muhtelif semt 
!erde 10 kadar tevzi şubesi aça -
caktı!". 

-0--

T aksi lastik tevziatı ~ ll akarnlıEjına, Sunsurlıı 
~ 'Yko Pervari kaymd • ra sanayi, 
~~\(Sungurludan Arif Dıt. Müe "'e"~lerinln l!l4 l yılı hesııpln 
~ ~ 'l'tnakamlığınn, Sırvc.n rını tetkik eden komi!\yon raporl:ırı 

le iş hııcmi scncrlen seneye ııeniş tır. Tıcarel \'ekiıleli, fiyat kontro· 
lemis ve fC'\•kıı l.idc z:ımrınlnrın iea· Hinde hörle lıer h:ıng:I bir sebcplt Taksi, kamyon ''e oto~·u::-iere 
hı olıırak nıfılıiın bir kısmı çeşitli fohırıı ibrıı:r. edilıncıncsinc mani 0 • laHik teYzintı bu sabac.tnn h:•ıa • 
{ırnnıe hizm<'linr tnnlhık C\"k·ıniş vr lıınnıak iizere lııı karara bir fikr:ı ren b:ı~lnnnca.ktır. Buna ait te\'Zi 
banJrnnın biiliin fıınli\"rl sahaların- c-kknnıe i hııkkınıla lıazırJııdığı pro Jistesı emniyet 6 ıncı Şllb'! miidür
d:ı temin cıtiıli inld<;nnı has.nrılıır lüğılne asılmıc:tır. İlk olarak re-s

~"0zan Beşiri kayınakam mliznkere ve kabul edilmiştir. 
~~ ~actan Hamdi Uülb:''• t:mumi hevct IH~lecck tor>lanlı~ı 
~ '\" .. 1-al"lnakamlıEiına, Sivtı'> nı Cumıı günü yapacaktır. 
"~ ltce Burdur nıektupcı..k --------------

k' i Bıış' ck:"ıletc tııkdim ctnıi~ıır .. 
mnuıni murnkııhe he\ eli rapornn.l.ı mi ı1ı>.irelerin ıhtiyaçtın, biliı lııre 

l"'ııı;ıı Şeref Ayyılchz: Siva 
:t~atına, 1\laJAtyııdan R.thıı 
~iıı Ôektupculu~unı;. )in~ 

lf . lnfcl Maraş mcl.tııp 
\ llJ a~ıdağıdan Zeki Atıı, .~· 
llı"'ud':_ktupçulıığu na, vekil.ık 

\ı u .. 
~ ~lıaıı rt! l\~rnnl Yarın<·a •c 
rı~ıoa! 1 leri mlidlirlliğü şu 
Ql'fi ~~e, Hoıav lrnlcuk i~:ı
~lttf k~etn Güvenç Ankıırıı 
'\ıtır 1ntudürJüğiine nakil Ye 

~ 
tel'ede mobilya 
~ 

2
1abdit edildi 
~ <Rad~o sazetesi) -

• llu n'l:ıilya satışı tah<i it e
l..,. "d~dan sonra, tıvlerJ bom 
~"Clııa lenJerle Johusıılardnn, 
ttl ltt ~bily:ı. atılmayaca'k, 
'1~Clbılyı amelcsinden ıa 

-.,; !} ::>l:toektırA 

Tiıı rı kra şndnr: 
tııhllrlc hclirlilmiştir. bel•diye hudutlan drsıt.d:ıki .ka _ 

Yen\ tramvay r:lurak yerleri Bıınknnın temin eliıli ~ııfi kfır Tacir ıfatını hniz hnkikt ,.c 2alnrın ihtiyaçları tC'min eU :l•c·ek, 
1910 1 r• k' - ) "kmi şnhırl~~ t" 1 ı",..ı"n fnt bundan Sonra diğer S0.rı.."S~ 1·"ım. Tramvay iclaresi 30 ikinci teşrin vı ının sıı ı ·ıırınn nııwran ) l'Z 111 • • , ... ın ıcıırc , u· J~ " 

l:aşmı5nn İtibaren tatbik etmc ğe dr 51i l :2 nishetindc bir ıırlı~b ,.e rıı~ız mal <;:ılın nlmııları ~·:ı~aktır. !'ele'rc müracaat numa-sılar. sıra-
l 7"') 4~8 )" f 1 . l .• ıı-" "'>" il ti 1 r 1 ı.. lnı ıra !!ore da<.,-:ıtılacak•. r başladığı yeni durok ye-rleri üze. · ,ı_ v ırn az n~ı) c "· ıu.o-u u sure e sn ıcı n urn vernw ~· -o--

rinde bazr tadilat yaJ)mıştrr. Ya- lirnılır. Tiıı mikJ:ıı· şimdiye k:ıtl:lr <'l mC'c Jıııriwlinc lalıi tıılııldıı1!ıı ı::H i 
p:lan bu tadilatın tatbiki ne bıı sa.- ılr edil<'n en Yiik~ek neticedir 1 ıln n ı ırı rl:ı f:tl ıır:ı :ılınak nırc•lnıriycl lıı Tevfik Kunt'".Jn hatırası 
b h n "t"bar ba<>la acaklr Ya ı rrilrrfnf t<'hrı"k "'<l"'ı·i:ı:. rfo kıılacııktır. a ta ı ı en · n r. .. ' ta'ziz edildi 
pılan değişmeler o;udur: 

B~yoğlu ~e-bekesinde: Garnj, , ' Gec;:en yıl vefat eden değerli 
Pangaltı - Hamam duraklal"I ka}. maaıif müdürü Tevfik Kutun, hii-

dır•hnıs, yerine Osmanbcy durafrı BU s AR AY 1 trrasını anmak ii2ere dün Merkez. 
konmuştur. Şişli tranıvay1:ırı her ~k a Sinemasında rfcn li mc:za'l".:ğ·ndaki ır.tzan ba-
ırün saat ı3 e B-.adar Etfal hasta- "' stnda .bir ihtifal tertip edılmiştır. 
n•si önünd•. de dureenktrr. Bu sn. Bu ihtifale şehrimizde bull!nıın "' !llcuuuncın ~\:ı.elllğl ve mlzıın eninin 'T."nı;lnlij;-tle bi.ittiıı se~irclll'rin 
atten a_onrakı· .... ferlerde durul - umum -r :~e~t ~ .e r, mnalır rnen"UP .,.,. ba~ıar .;oıı•ma ı.ıHl:ır bti\ilk bir ,ıl;lk ile tnklp C'deC'Pi:i ll:f•ııl,tiJ 
mıvacaktır. lan, öhetmenler talebt"ler, k .. ndi 

Bc!}ikta~ :5~beke5indc • Bo~azici "ifM! ı'lc"t ve akrabaları hazır bulunmuş-
fi11esi önü. Kol!cj, Defterdar durek ~ 11.lı iar~ır. Bir cğ"retnıen ve bir talebe 
tarı yeniden ilave edihniştir. ~e - 'l't>,·fik Kutun h:itırnlarını. me!' -

ref :stadı önünde tramvay'.lar maç 1 Bıı~ il 0, ,ı. , •• '"da.ld'lrlık ve kahrnma.njık fllml ba~lıyor. aaı 1'ollerde: l ek•~ki drğ .:rini ~ ~rfü: ettlrt"n bi-
günü duracaklardır. ı:.\,,UOLl'ıf :sı'OTT _ HOUEIU' YOUNG _ , lı:Gi':'t.\. oU,.Moı:ıı~ rer söylev vermislcrdir. Bil51.ıre 

Ak!a'l'aY şebeke-si: Etyemez du- l'i•rü)en l\fodcııt~et ••. Son kırmızı derjliler. getirilen celenklcr me1hum•ın me 

rağı Davutpaşaya nakledilmi§tir. ••••••••••••••••••-•••••••• z::ırın::ı hır; 'lnlMl"'ttr 

l'\~nhatin odasroda 91 adet 
kame bulunmuş, b1ınlar müsadere 
olunarak :milli konınma mahkem~. 
sine verilmi,tfr. 

J<;kmei:i 40 J.nru a. satat1oen 
·aknJ::ındr. 

Galatada Berberler sokaihnda 
S No. da oturan :M:e'hmet. 600- ikilo. 
gramlık ekmeği 40lkurw;:a !atarken 
sııc ü:zerinde yakalanmı$tır. Mch. 
met milli korunma mahkemC'Sinc 
VC'rihhiştir. 

~ı! evvelki Vakii 

3. 12. 9ı; 

ihtikar mücartelesi 

Mrn'i ihtikar heyctincten: 
}.;anifııturaeı Nazmı efen'di bir 

don gömleği bt"ı:; liraya satrnş ol. 
cluğııntlan fazlası istirdat edilerek 
nıüştNiYc verilmiş ve kendisi cti
\"':l,11 harbe gonclerilmiştir. ------------
~ Pe~rınbe CUMA -
~ 

1 ıcAııun: S ı. Kan.: 4 

;:ı.::: 

~ 
Zilkade: 28 Zilkade: 24 
Jin,.ım : 26 Kasım: 27 -

\ IUlıt,laı \ ıu>a tı 1<.1,,. ıı ı \ ı, ıtı t.zan 

Oftn'°' ~. l'ı 2.28 lt06 2.:!ı 
Oğlf' ili. s 'J.22 l:>.OS 7.2i 
lK'lnd IS.28 9. Hl 16.28 9.48 
4.k,:Hı 1.fl il 11.41 1%.GO 
Vataı 19.19 J .S7 ııUIJ 1.38 
lmMli fi .2: 1?.48 6.:ıs J2,4l 
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•·- lçlnde bulunduğumuz harp, 
dl!nya nla~tjnde bUyUmUştUr. Sa.ha. 
sı mı.ıızznm surette genlşteml~ ve 
tub.auyle zaman bakımından da v 

nısbctto uz mıştır. İtalyan milleti 
zekidir ve !azla prop:ıganda gUrültU
!crlne ve bl)hn!sa fevknl!de zeki ol
~.~ayan bir prop:tgandnya ihtiyacı yok 
tur ... 

rin İtalya.n şehirlerinin bilhassa 
halkla meskfuı mahafülerini bom
balanuş bulunduğunu isbat için 
doğru rakamlan vermi~tir: 
"- Mılanoda 30 ev tamnmil<' 

yrktlml!j. 411 ev n~r hasara, 1073 
ev hafif hasara uğramı~tır. Mi1a
nod' h"rrıba ;ı;·ır.,.t r.:d. ıı ,.,, .... ~. 
yekunu cı,.mı* oluyor ki 2414 tür. 

Torinoda 161 ev tamamile ), -
kılmııı. 874 ev ağır hasara, 2185 
ev hafif h ısara uğramıştır. Toli
rırıtla bomba i,.Jhct ed-"'ıı cvleriı: 
yekunu demek oluyor ki 3230 d:ır. 

kaideler gereğince bu ayni dahi
li cephe derinliğine tanzim olun 
malıdır. 

1938 de, şehirleri tahliye et -
mek ve köylere dağılmak için son 
saatin beklenmesini tavsiye et -
miştim. Pasif hava müdafaası i· 
çin ba§ka tedbirler de alınacak
tır. Almanya uçaksavarlar gön 
derecek ve bunlar İtalyan topla 
riyle birlikte düşman uçaklarını 
layik oldukları tarzda karşılaya 

Çember içine nlınan Jlijr,v ı;ı ıı· 
nizonu son ere kadar mukovl'n-e: 
etmek emrjni alnı ışlır. Bıı s!rnlcj;I· 
noktanın düşmesi ııozi km \Cllt:ı i 
i~in uzun ''e çetin bir rlcolın b;ı~ 
langıcını teşkil cdcccl\lir. 

MUHAS.ARADAKI Al.l\lA:\ 
BlRLtKı.1ml 

.. 
Orf i idare altı ~ 

Mo~kova: 2. (A.A.) -
daha uzatz/dıJ 

lleııı •ı ti ııı' t ,\nl.;um, 2 (,\,,\) - UOyUk mlllet fa:ıılr rıhtım şirke s.ıf.1 
Aı"onsının husuo;t muhnhiri lıildır ı 

1 93
2 15. "' 

İtalyanın harbin otuzuncu ayma 
ı;.rmiş olduğunu kayJeden Duc;:e, lta! 
yan m·ııetınln kendi sesini lşltmekla 
ı;•emnuo kalacağı lntibamda buıun • 
dutunu söylediği zaman, Musolini • 
n:.ıı bu sözU devnmlı alkı~lnrla kar. 
.ıulann ı,ş ır. Mueollni nutkuna §öyle 
c't vam etmJştlr: 

" - Bu nutkum, slynstden ziyade 
~nkert blr rapor, t>Aşka kelimelerle 
lııırbln ilk otuz nyınm bir hUlAaası 

o acrıktır . ., 
Duçc, ltalya hnrbe girellberi 18 ay 

ıc;ınde vukun gelen esaslı hAdiselcı:! 

hııtırlntmı, \'e demi§Ur ki: 
Bu esaslı Md:seler üçtUr ve §Un. 

lardır: Rusyaya knr§ı harp ac;:Ilışı, 

Jnponyanın harbe gl"işl, !ngUjz ve 
Amerlkalılnrın §imal Afrika.ya çıkı~t. 

Rıı'<yanın askeri lrudref,I 
Rueynnın aııkeı1 kudreti benim L. 

ı;:ın bir stirı>r.;.Z teşkil etmemişt\r. Yal 
rız kalitesinin bu derece ıyı olduğu_ 
1 u s:ınmnmıştım. 1933 de ve yahut 
J934 de lt.alyan gcnelkurmnyı, Rus 
ı:enelkurmayından, Moskova civarın. 
da yapılac.:ık Sovyet manevralnrmda 
hulunmak üzere blr heyet gönderil • 
ınesl ic;:ln bir daveijye almıt ve bu 

.manevralara general Gra.zioll'nln bq 
luınlığmda bir heyet yollanmıştı. Ruı 
yadan dön~Unde generaı Grazloll 
ırıufaııaal bir rapor verml§tı. O .za • 
man §U kanaate vardnn ki Kızılordıı 
tok kuvvetlenmişti ve prkta ideoıo. 
jlslnl bütün dUoyaya aUngQieriyle yay 
mak isteyen tamamiylc militarist bir 
tlevlet kurulmu, bulunuyordu. 

Mihver, gerllerlnf garantı: aıtma 

alınal: için iyi zamanı aeçml§Ur. ÇUn 
l<l\ eğer mihver gcclkınl' ol.s&ydI hL 
discıer çok başka h:r tarzda geli§e. 
bilirdi. 

Rus askeri lyı d!SğUgmU§tUr. Fakat 
Alman askeri daha iyi d6ğügmllş, 

çllnkll Rus nskerinl yenmiftir. Alman 
O"dusu ve ltalyan seferi kuvveti.eri, 
l4C yıldanbcrl görUlmemlş derecede 
,ıddetli bir kı§ı ikllhama muvaUak 
olmuştur. BugUn Rusya, en mUnblt 
nrazllerinj, f ptldnt maddelerini ve nü 
!usundan 80-90 mllyon kl§i kaybet. 
mlşUr. 

!ngiliz ve Amerikalıların Rus. 
yaya yarclonı pek az olmuştur. Şu 
cihet manalıdır ki Ruslar, Anglo
s3kson aSkcrlerinin Rus toprakla· 
nnn ayak b::ısmasrnı istememişler
dir. 

Asya ile Avrupa arasında hudu
du Bruracak lbu muazzam muhare
bede kati zafer, ancak mihver si
llhlarmm olacaktır • ., 

.Run·eJt Ye .Japonya 
Duçc, bundan sonra sözlerine 

§Öyle devam etmiştir: 
"- Eğer şeytanca daima har

bi istemiş olan bir adam varsa, o 
da Birleşik devletler 'reisidir Bu 
adamın r:-.ihver memleketlerine 
karşı ta!ıriklcri, aldığı tedbirler 
ve kullandığı propaganda i.sbat e
ckr ki Amerikan annelerine çoculc
Jannın :Amerikan hudutları dışı
na ölmeğ" göndf'rilmi\•cceğini res
men vaadetmiş, olan bu adam hi
le bile harbi ist{'IIliştir, 

Pek tabii olarak J:ıronya, I:ir
leşik tlevletlerin ilk ıkurşunu at
masını bekliycme:ı:di. Japonyanın 
fiçlü pakt harbine rnficlahalcsi za
ferin muthk hir"garantisidir. 

1

Çün 
kil Japonya, eri ilmez"ve yenil -
mez lıir memlekettir ... 

Duı:c, Japonyamn uzak şarkta -
l<i parlak zaferle!'ini anarak ele
miştir ki: 

''- 'fürihte 11k defa olarak 
tıpkı ltalyo. gibi fakir bir meml<': 
ket. bir 'ka~ ay içinde dUnyamn 
en zengin memlelrnt]er:ind•n birisi 
oJmu~tur.,, 

Şinınli A frikıı Jı:ırcketi 

Sabone'dc fi ev tamamile yıkıl
mış, 44 ev ağır, ll70 ~v hafif ha-
Fara uğr:ı.mışur. 

Ce:-ı::\·nda. I?l"rkezde 187 ve bi' -
""~ ev tnmnmile 

yıkrlmrşt.Jr. Mcrkt'zde 1006 \'e l•ti. 
tüıı nnhiyt'l~rde 1049 ev :!ğır ha. 
sam uıiram·ııtır. Merkezde 4~!l9 
ve nahi}•e!-erıle 4.86~ ev hafif ha-

isabet eden evkrin ımyısı. demek 
01'.ıyor ki merke~c 57ı~2 ve 1:-Utün 
na hiye1erclc 6121 dir. 

Tamnmile hnrnrı olan ~vlc rin 
har'"n niha~·etlt>nmr<indcn evvel 
tamirleri yapıl:tmıyrıcaks:ı drı has1. 
l'a uğrayan evler tamir edilec!k
tir. 
_.Har ... :·. bı•·nrian 30 'l\n:·~rinc 
kadar düıımanın hara akınları ve 
denizde.• bö-nbırdırr.:ınl:ırı :ı• .lCf'· 

5inde sivil halktan hlr.nlerin <Sa
yısı 1886 dır. Yaralıların s:ıym ise 
33:-12 dir. Ve bunlardan 838 i de 
sonrnıian ölmil~tiır. 
Slr.Am.r KU\"VI-:fLERIN' ZA YlATI 

H:ırhin ilk otuz ayı icinıle silüh 
lı kUY\'Cllerden Olenlerl soyı<;ı, Ol" 

l<ludnn 3fı.62!l, lıahriye<len 21G8, ha
Ya km·vellerinılen 1422 dir. Yaral'•
lnrın sayısı ı.~e. ordudan 80."7'!1, 

bahriyeden 3599, ha,·a kuvvetlerın 
iden 1620 dir. 

R-;irlerimlzin sayısı 215.512 si 
ordudan, ıJ.284 !i bahriyedt:ın Ye 
5982 si ha,·a kuvvetlerinden olm:::k 
W:erc 232.i78 dir. 

Kayıpların topyekıin sayısı ise, 
:J3.713 dür. Ve hu rakamdan 2:> 
123 Ü orduya ail bulunmaktııdır. 

Bu müddet zarfında, ltalyan balı 
riyesi, lopvckun 1.215.821 lonllıi· 
toluk 167 düşmen ticaret \'C asker; 
gemi hAtınnışlır. İtalyan halıriyı ıı;i 
nin batırdığı <lü~nı:ın harp gcmilc-
ri, topyekun 333.868 ıon ilıiloluk 140 
gemidir. 

Düşman toıııfından batırılan 1t::l 
yan harp gemilerinin sayısı 162 ,.e 
tonilAlolıırı fopyekün 227.182 ılır. 

Bundan başka, ltnlynn hn,·a imv 
velleri de mulıteli! sınırtnn 66 harp 
Remi~i ve 117 tlcoret ı::emisi baıı~
rnı~lır. Bunların tonll:llolnrı topyc
kQn 882.330 dür 

caktır.,. 

Çörçile cevap .. . 
Musolini, bundan sonra Çorçı 

lin nutkuna geçmi5 ve şöyle de 
. ti ' mış r: 
··- Ak$i sabit oluncaya 'kn•lar, 

ıtaıvnn milletinin l:ı~iliz miJle -
tiııdt>n veyahut Rus milletinden 
rlaha az kuvvetli bir bünyeye ma
lık lulunduğuna inanmaktan im
tina erlerim. 

Çö-;ı:ilin h:rna yaptığı şah!i tah
kirlere ırc'in::e. Çii~ilin bir dük 
a'1csınden doğmasına benim is: 
bir demircinin oğlu olmama rağ 
men kcnıl imi Çörı:ihlen kıyas c · 
dilemiyecck derecede ),ikeck his. 

:mclls; bu:;lin Refe~ Canıtcz'ln reis. res n;n 11.ı.ı - .ıı" 
yor: 'ıi.nnd<.' toplanmıştır. ne kadar olan ıntidde\~1~ Sovyet kıtaları Don nehrin,(:: Al .1.. l t tı n idare. t.ısvlb·,· ne öa ı·r kanun • 1.h~ , . , . . ıı tı vı .. yet e nıevcu r :v-
Stalıngrad ıstıkamelınde dOf.lı' .ı bitimi tarihinden altı ay dnhıı Luı oiunduktnn sonra ~ 

:ıJ ·ı 1 • nın ıed3 do~nı ı er ~yışlerlnc arnsız ılcrn ~ uı.ntılmRsına. \'e işçi butmu t~'kllCL.. mum mUdUrlüğU mU 
edıyorlar. \ e lrnşatılnıı~ ohııı .\ ı 1 tı kurulması hıı.kltınd'l'-<ı knrıun 11!.yl s!J.ln 63 milyon Jlı-3~~ -
mantarı şehre doAru sürüyorlaı. • hnsının geri verl!mestne dnjr bı\~vc. lıakl<ınd:ıltl kanun lAY 

1 
i 

Nehrin çok doitusundıı buhın:ın i'os klilet tezkereleri o::ıınnl'ı' \'.? kab 11 d?m ir,rolları nakllya+ın -ıe 
kaYolka ,.e Sokoretka me\·kilcriıı ·ı <'llılmi,llr. Bundan sonrıı tı!rlncl k a. h<.l tll"ları tazın n sureti ~ 
zaptından sonra Ruslar ~eniıJen ı,('I nunun 1941 ;şubat mı? oylarıno nıt n~ ek kanun lflyU13stJlı."~ 
kiz kilometre kadar llerlenıi~lcn!ır. ı!l'\.anı muhasebat rap.ıru !lzcrlnde <.'19 ı:u• ereleri yapılmış ''e ~ 
~mdf Slallngradın şimal ,.~ şiııı:ıl reyan eden mUzakere ne• ,e sjndl' nU- ını hnkkındakt J;Bn:t~e 
batısından ııeçen demiryollıırı i • kiıruetc;:e ittihaz olunan knru, mev \P~ kllMı esasiye encu 
Don nehrinin teşkil ellikleri n~ ı..c zut na malsur olmak 'f)zcre knhul o. :n;§tir ~"' 
nln çok ilerllerinde bulunuyorlt : . ıunm:ıştur. • Meclis cumn g-U~ 

Almanlar kısa bir zam:ıııılıı. çc ı.. Jf• 

kısı çok ~icldetll olmu" ,.e ı\lnın u,. .., • 'i'' l'tı. 

kuncm islihkaını:ır kurmııi:;.ı 11111 • Fr am sız aski r erA z r~ i d6 v et lf ~ 
vaUak olmuşlardır. Fokat Hus ;, •;,, Alr.: a ... raı la çari ıı:.~ı lertll\ in ıaa ir, 
mukavemeti kırılmı~lır. Almanlal'ııı 

/ 
tfO ı tJ Sc(iı"vorı.::n (IJ11•tıır11/1 1 int'i ıltJ (Jlo< 1 

1 
'"" " · · bu çevredeki knr;ı tnPrruzlıırı t.ırk i t • 

Hır bir kimse. İngiliz lınşveki- ların yardımı olmakszın piy;ıcle hir B~r:ı, 2 (A.A.) - H:ıl"!cr alı~· numıııla hcrnltc.r ıııı-
1inin yaptığı ~ibi, ltaJyaıı askeri- dığ n:ı g(;re eski l:<,r:ınEa haşvektlı ınelcri ile ziroi istıh 5tt ıtı>' 
nıı: .!lt'Caat ve kahrn:r.anlığınclan tikleri tarafından yapılmış .c ıı'i l!cvno Almanlar tarafmd.ın tev - fiyntlnra "'cire ek0110•

11
5' 

::-ı"ıııhe edcn•.ez ":,i!ııku·· ·\Jııı3ıı ı;;. tün hu karşı taarruzlar hiç hir lll' ·r·· d' b" 1 Ma '""al p.. ı· - '": • .. oldll 1 ,_.. _ • - 1 kı ın en ıraz e\'Ve r ~ - - ııır. ı)C'tı m.ın: .• un J•l~ 
fil. arkadaşlan bunu teslım ~den- liceye varmac an P~kürtülıııli~ 1 r ten ,.e Uı.,·ale ilç telgraf gôndere- • .;;ürnı~I• ~:ıJ rctiııi kıır ~ıaİd 
ıft.·ı·n ta~ınıl," ~elın .. kteclır 1t."I - yeniden birçok nok!alıır eJe f!eı:il"I h k' d . t 1 i el l ıen .. 

" -· ' ·• rek bayatı a Km a te:ıı.na \'e· 7. rn e' ı~t j-; cır:ıc rtıt " 
yan k:ıra. d~niz ve hava n!'keri h·i mi~tir. rip veremiyecekl:rini sormı.:cıtur. c1cli ııilan ıl:ıire'>iııde 1'İııtf 
sı .!-1",Jara malik ~utuııdueıı ve ; .. · Alman sUbayları ümilslı; ılurı.ıı ı}çüncü telgrafmıla Rcyno marc- tih·:ılir.i nrtm:!nk i-;c 1 ~,tlf 
idare olunt.:ı:O:u 1am;ın. dtinyc>nın askerlerinden gizlemek için ı·ller · .ı 8ale muhakt>me edilmrdcn Portk fi ele- moıJcra usullerle 1~ 
Nt iyi askerle:: ile ccs:ırct. mukn- den ~eleni aypıyorlnr. kcılesin le hapsedildiğini ve evvt'I- leketim::z ihtiyaı:'srı.rıa -
''emet ve zck.l b:ıkır.:tt"Hlnn herh:ın Fakat esirlerin söyledikleri ·ü~ ce mareşa·e hükiımete girmesini rrk l;ö~·lülerc, çiflı:!ı;;~ 
gi lb~ mukavrserlen korkınaz. leryor k, a~ker ele durumu aı:i:ı· teklif eden kendisi olduğunu hu - rr.hh:!rlilc etmeı.tir. Z . .ı,ıı~ 

Dt1"""an ... , ıca r~ı kı'n te~l .. nme • mı,tır. Her ~yden daha nı:ınnl ı 1 t t 1 t 1 • ~ • ı·ıı-;nl C". 11" ,,... ,~ , ~ tır a m!~ ır. c mc en ıı~ ı:- ı • 'I 
c!en hnrp yapıl:ım!lz, Her türlü lan birşev varsa o d" Alıııaıılaı ııı Reyno, eğer tavsiyeler tııtulmu!i IJ:ıtm rıP!'\'"'tİ hııllm'' çıı ._ 
yanlış hassa!!iyetlerdt>n tecerrilt muva<;aJaları kesilnılş olnn lıirlı:..ıc olı:av•lı ı:;imıli F'r:ııısız silahlı kuv. ıı:'ih::tlc yİiks .. !ı old11\ı . .., 
etmek lazrmdır. Zira !talya. bal' - rine uçaklarla yô,vecek \"e rn "ihiııı · vetlcrinin muhafazn. ec!ilmi'i oln- iıt•rl!l• , n.~m:~i y:ıpı!ııı',t.51~ 
bar ve haşin o'anhrla ka~ıJaş • mat getirmekte olmalurıdır. Bur<1rl·ı cağını ilave etmiştir. - - "/ 
mak :ı:oruncladır. ~uşalılmı, olan Alman kıı''''etleri · Reyno bu üç telgrafı gönder - _____.--J·#111 

lta.lyada yalnız ::;-üze! "an:ıtlar- nin yok olmaktan kur!ulnııı~ı iın\iı dikten bir kaç gün eonra tevkif Şimali jft 
la i~tiJ?al edilmesi l!z"m geldiği nı maddeten kalmamı!llır. ec\ilmi~tir. ti 
hakkındai<i kan:ıat '':.nJ:ı;:ır. :t:.ıl- BiTARAF KAYNAKLAllA r.Or,g r·ran'-a tabjivetindrn çıl-.rılanlar C8 rtiı8J8 
ynn milleti aristokratlardan en Berne: 2. (A.A.) - lsvi;ıe ~ ı Yhi. 2 (.\ A.) - Frons•z as- ' ı;dl4 
f:ıkir SJTIJflrıra karlnr biltün Eınıf- zetelerinin Bertin nıuhahirinc g~, •• keri kuvvetlerini yeniden teı::kilat Loııdra, 2 (A.A) - ,.~ 
l"Mnd' h:ın:ıntık hi<1cıj ıır:ındrran Ro, cephesinde chıruııı ılün ok~•ırıı J:ındırmağa memur l')an amiral h:ı "ou habcrlcro göre~~~ 
lir rnil'ettir KenılisinılC'ıı •l:ıhrı ~öyle idi: Platon radyoda şiır.ali Afrika or- ı·uv\·ctıerı bomba ıııY> ı..ı" 
frzla bir ~ev ist .. rırmez. İtaly:ın Sovyet taarrımıııu:ı aıiıı lık ııırr dusuna hır hitabe<!: bııJun:uıık yl. ı. bir kısm:nı 'l'ıJ11.ı5.- 1 J 
milleti hllkkınıla ortHy:ı atılnn bu kez ev"'clkl akşıınıdıınheri J\ıılınııı mare!'!alin emirlerine itaatsi?.l!k e- ç~limcktedlr. Afrıtai" ,ırl' 
şaviıılara. r<ı!?men ıııınu iıidia ede- ve Tropotz kesirrııne urçıui~tlr. ıııı tlcrek mütetavi?. Anı;losnksoıılar. tı ınrıı.a yardım ıçın ı;ı r 
e•l,.!:ilirim ki ftalvan Jar harbin %'l 'kesimde Ruslar muhnrchevc ılıırır u la bir' t'Ş;.-n general ,.e sul'nvlaı ın dtııı son ınod~I taY>' ı~: ... r 
rı!rİ oldıığ-unu tamamen müdrı'k 'dan yeni tnnklıır <;okııyorl:ır. v:ıtan haini olduk larını söylemiş - :nl~tır. nFlrnt nıUtl ,ıı 
hı.:!ııııuyorhr. Dünvacla coğrafyn Bu kesiınıle ı\Jm:ın ıniirlnfıı:ı 11,,1 ıir. ~ıddctinı artıran nı:ıı 10 
eiya~et ve maneviyl\t 1:uık·mmıhn '(z hJç bir noklA•lıın yarı l ıııeınış l ıı·. :;: 'i- z. rıucy<: ghişm şıcrcıır s o;l 

'bl?'bir inkılap yaparak ohn bu Don ve \Q!g;ı V .rdcrindc S.:,· Y'51, 2 (.\ . .\.) - Salı nk~nmı '\'lşl l'urıu sı mzeıt. Sfılıt~, 
muazzam iı;e iştinık etmek İtalya yetler k-~ıı bir ra~ıladıın son~ıı : , r.i radyosu. rc\ıııi rcridenin çar.t.ıın•lı1 r;. <! emsa!sız tııarrıı 1111 r~ i~n lbir g-urur mrmbaıdır. Bugün ~ayı-eller ~nrfelıııeğr lı:ı5 lamı~lrır • ıriinii hir knr:ırıınınc nesrcılt•ec,\:!i ıi tu .ıır. Hu htlcuınınrııı ~ .P 
ı.ahi!'> mevzuu nlan cbeıli kıvınet- 'dır. Alman kıtal:ırı hirçok kaqı i;ı blJıJirmıştlr. Bu lmrarn'.lm~. I•'ransl\ rl::!n umumı r.aıırruııı Jtlt ' 
!erdir. Eugü n iki ıJilnya rır~sında 1 topraıı-ıııa akın ,·apılmasına '"'rd :ın .... , .. oıcıu..,.u zanned 11111~ ..... ılrl arruz arcia hıılunmu,ınrdır. Fai..ıt c. • ,,_ .. ., " ...... .. 
nzi'11 bir müc11delc cert' ... 'a-ı etmek. · ı ı bl t "' ı ıı b' • b b nl b3Ş .... " bu karşı ınorruzlıırııı durumu kelli etm ş o an r u5genera c ır : .. mu arc csı ye 1_.~ 

olora!• Almanlar lehine ı:e"irıliğl tcdir ve beşeriyet tarihi buna ben b:ıy ve bir ynrbayı Fransız tlı.b'lyc. l'urıl:ıo nında_ , 
Zl!r ~ir mücadele c:örmemiııtir.,. . tınıJe11 ıskat etmektedir. Londra, 2 (A.A ı taı;rıh edilmiror . t>1 Düşmnn hava kunellerinin ·rn- Musolini şöyle drvam etmiştir: 8 . S Hm.u~i nıahkemeJer lmrulıı.:ror sn.ın 'l'ı.inus mubare~ı•"'' i 

l 1• t "- Ye...ı\ne lıedefı'mı'z cu•J .... · ızzat lotlngrnıl şehrindeki ılıı ııdı·, .. il' YIP arına gc ınce, lalyan kumondctn o- ,, h k Paris, 2 <A. \ ) _ Yeni çıka:ı b-ı:r.usl muhabiri b ~ J 
1 ~ava~mak. rıını ak ·ınclrı hiç nı:ılurnoı ''crii • öııuıı " ığı, bir düşman uçağının kayıhını memiştir. Lir kanıın 7ereğince 4 hirincikii- r~ır.vcrjn 'funus · ıJ 'f'IA 
haber vermeden en-el çok ihli~·atlı MECT.tSlN KARARI Don ile Vol;:fa rırasınd:ı Hır :nr mın ·la:ı i:i!.aren lıuc.u.si m:>h!teme- d.- ıu.ı hntu cuma gU:nııP'-.~ 
davranmııkla ve çok defa bunun i 1 r ku 1 "t n al 1 1 o:.t · 48 kilometre c ı~ 

taarruzlarına dernm eıJiyorl:ır. Fc t' nı mu .. ur. u m ı teme er b'111 • ı:ln foloğraflnra ılayanmaktad.r. ;\fussolininin nutkundan soıır:ı, k k,..miini;:mc. :ınanı· 'e, milli ve İ"- 1J".J unan Mecczelb:ı , .... ıııs 
-at bir Almnıı k:ırşı lonrru111 llıı.,"ı • ' " ı "" :Muhakknk olarak dfişürüleıı diişmrn meclis şu knrar ~uretini tas,·ip et· ıimai hnz"unlu;::a :ıit Sll"lnrı r!i - lr.•ı arasınJa tngll r. cı:ı P'.I 
rı hareket noklnların:ı ıılıııışlır. .. al l"' uçaklarının s:ıyı ı 1800 dür. Mu:.te mi5tir. \'Ct cıleel'ktir. rnrcl•r. Her iki ınr ll•ı• ..ı 

Büyük Don knv~i nele, nu,.l:ırı ıı u ç 1 V" mel ol:ır:ık dii~iirüll·n düşman uç.ık "- Meclis vatanın hiiyiikliii(üı•ii· 'lıılondan kı:;an f<'rnn'lıl dl'n'Mltm '·eu olaralt paraŞ t ·~'/ <1t .~ 
muvnffakiyet~iz meY1il t:ııırrıııld1 '1 n ~ ı"' larının s::ıyısı il3, rıııılıakkak olarr.k müdafaa içln hiilün ccphelerılc kııh blldirilmekteılir. Ornn-a vardı ı·ı1mıı l,tud• r. AJn111 ı1'~ıtl 

·yerele lnlırip olıııınıılıırın sarısı Jn ranınnca ölen :nkerlcrin lınlıro.,ıııı 1-ondra, 2 (A.A.) - Fas radyo3•; •;ıkları s:ıyı~a ı;:ol< 01 1er~ı·.1 Nihayet ıl!in öJ;ieılcn S"'llr:ı li t rrıı~ '1' muhtenıcl olıırnk yerde tnlırip l.t!i· gururla Ye minnetle anar ,.e hu ;:- "Clon ii,. Fr:ııısıı ıleııizollı~ının , ' hı:!r faaliyet ı;ös c ı:ııU- J 
men köliiııiin c-eıııııı ıloJhmın<l:ı \l • ı• tıınl< ' leıılerin sayısı 100 dır. . ııış diişm:ının kendine olan giiveı1f ran·a vardığını l"·IJdlrmlş:jr Alm!lnlnr n"ır ftJ~ 

ftolyanların elinde buhın:ın h.ırp ne ,.c hodbinliğine bir cenın teşkı! taarruzlrırı olılufhı hildirilnıl~lir. l'oııloıı'ıl:ııı k:ı çııııı; olan (;Jo:-: •i, t..ondra, 2 ı A.A) - ,j\.1111 
Diğer tnrnflaıı orln Dcın'ıln Hu<> • .. ı;rc , esi" rri, ş11 kndordır: eder. Mec-lis ftıılynn oc;kerlerini vu \':ııan~iyn lspnıı) ol liııııınııı:ı ~cim ~ :ıı.. ı blldlrdlı:i"ınc ., ırıd 

!arın yeni lıir lııarrıız lı:ızıı lı!..l:ırın• Tu J<e!IJ11 1 ..ı ltalyadn hulunon İngiliz esiri" dii~.manın h:ırnp edfrl H~ katle<lic-i fak:ıl entt>rnc cdılıııcmc~i irin ,- ~- Bızcrt" :ıus ıa ..ıı 
ünlemek için .\lınoıı lın,·ıı kll\ ,elic • • d1 , " ri: 21 general, 237G ır.uhtclif rüLLe lıir şiddetle ~·aplıj:!ı Jıiicuıııl:ıra kat ıllcn 24 !'aatıık mUhlel n bllanıındaıı !u kullnnmı1ınrs'.ldurrııs# 
ri Ru~ hallnrının gerilt'riııe karsı • .. k •· ı dur ı de subay, 32,i.C7 crlınş Ye er. lnn:ın fııılynıı şehirlerini \e lııı ş~· · evvel limıınd:ın ayrılmıştır. .er ı.:are e.ın el ' 
şicl<lelli hiicııml:ırdıı hulıınmnl;tıı • ıı~am:ımısıardır. nırı.rı -ı:ı' Ba~ka <'Sirler ele ltıılyoy:ı getırıl lıirlerin hııJ;oııı sl'lıimlar. ~[celi,, dıı·. l<ıçilrr Alnmoyu he abıı.:ı 1orl:ı • ıı· •• 

ııu şln dld<?n mıı ,•ııı t 
0

13~ ır mrk iizereılir. Tiu ıııırrllc lopyckı r. lınlyan ınillclinin ıı:ırsılm111 bir rn Tribııne ele fıcne\'e'in Bcrliıı .nıı ~·:ılı'>tırılar:ıl, "!ll§ t-uıuımı.lc tı.:Iır ııs .• 
rakoınlor Şii olıırııklır: 21 geııern:, fer lfÜ\·cniyJr sn,·ıışmnk \'!' mıık:W<! 1...or.drn, 2 (A.A) Fıaıısa la ncş . " 111~, ı;.f" 
2 'l'> I 3n0gn 1 hahiri ınuhııreheye ılurnıa<lıırı ~e r-·•.lle:ı ı;o:ı l;::ı-:-:ı:-:ı'l'll:> lliı Pr;ı foler ı.ı ' '" elle &n n d ... J ,., ·" ~ ı:u >ny, , " " er 1:ı, ,.e er: mrl <'imek hımmındaki knıt :ı1rııirJ . 

1 
- J;h 

ı TII zır ılı kU\"VCller oknn Hu~Jıırın eııaslı bir harp lsind.ı c;nıı, ııı yan bll. n.• ı kezjne taarruza Bunlar, ngiltcre<le rloi'hııuş h,ı- lcyiıl eder... ·ı . 
1 

k · 
tnuaz7.am ı ılıynl nrı ·:ır•ı~ınıl:ı I~ ·r 11 1 ·ı · b 1 h t •ı mektedlr ,.~ -' kiki fngilizlerılir Ayrır.n haşk:ı nıı• / t :ı ş<;ı ere ışı;ı u.a 'ııann er han. ' · eti ,,. 

• linin lı:ıyrcl ıhıyılll~llllll '·'tı7.rnnkln t ı..• dl id Llb.YB cepb ort'' letJerclen ele (' İrlcr \'.lrılır ki, iı.•n ltaıvada vaıı,at ,, Hl!" en ( str (' çı•ışrrıa~ı l!mrct 
1ıırla lıcrııhr.r c;nyılıırı şıı olııı:ıkt.1 • t7 dır. n,Pk 1<; n bUtUn f!eltıhiyetlN \'eıilmlJ. Kalılre, 2 (A,AI - t)I 

Netıe 7.ur~Jıer Zrı"ltın" "ızrı F llz te'll"'i· .Mıef " 'dır: Ne\·york 2 (A..\.) - 5;iyaset •· · " ,..: · c~ı tı' Bu suretle ransn: ıeçll<'rl Al _ " ö • ;ıı::IPI' ·"' 
de şöyle di.vor: h b 1 ıı- .... ..., ln,..ı: ız lmvvetıcrl .•.• ,ıır 29 general, 4.003 subay, 69.167 ve askerlik işlerinde ihtİEll!'l .!'ahi- ınanya r.~a ınn c;n ı'jma !>a ıc ..... r eıı,- " 

1 
... 

b . ) 1:: k" ı b' k h f Ru<ı kı~ı hr.nÜ7 en şicldetli elen<' tebllecektlr. Almanlar zlraa.•. ı~ıeri d.ı düşmanla baş.arı 1 l erbaş ve er. ı o an a.zı ımse er ır ar;: a • v ,,;ı!ır. 
· ı 1 sine "İrıneıııi5tir. llıncn "İıl"ı"ınc \"t• •' d bil oımnk U•" ı-u·ıı ı• A s '~ •n ·ı.ınrdır. ııerl Bu esrlere beynelmilel kanun- tn ıı:in< e talynda heyecan uran- " · "' ... c a ~re ., • n • r n .... ' A 

1 · ılalı:ı şiın:ılclc 5İfır tıllı lO ılıır. Si." rnbı ı•·:ılarının koorJ e •ı•ı esi i"lı Hıı\·a. kuvvetleri• .rP 1 lar gereğince muamele· görmek ı ır:cı hfıdıa:ler olacağını ?öyle - " · ·" ne .. m .. r;.. .. 
tedir. f'ak{lt ayni şey, düşman e- rnekte umumi surette herkes mi!t- lin~racltln ancak ı:ccl'lcrl hirkııç ı)('n Uıvaıı tnzyik etmekceJlr!er. tGnd~ yapı!an hav• 0rııı11 
!inde bulunan İtalyan esirleri· te:"iktir. ltimada şayan mrmba]ar· olnıu,ııır. Rıılı K:ıfkııwnci:ı ise h;ı Amiral narl&n in.par ıtorlok U:; c.'lşman avcısı dU~etı' -

· H l ı ı b 1 rd 1 ı \':ılar uınıı115tır. knn!le;\I trnrdıı vu ranryetl ucnuınlY J1 hakkında söylenemez. akikat I ' an :unan ıa er C' e ta Yantn 1' .. 4 
ıoudur ki birkaç bölge hariç, tn-, bazı bölge'erinde çıkaı; k:ırx')rkl!k· ,\T,:\JAX Tırnı.l(il Berlın, 2 IA. AJ - lnvl 1ızhıberter nı uştur. ıııı;ll ,

1 
'J nerl. '> ( \ \ ) \ 1 l.ı n b idi dlll-1 " rozartcsl gecesi, ı.·!.l',.ır _. gilizlerin İtalyan esirlerine yap· ların rıasif nyckl3nm~ ~eklini al- ın: -· · .. · - · ııınn rır uroııu un r "' ne g .. re am,r:ı. 

5 
r ı""i 

tıgı~ muamele hemen insanlık dı· dı.ı?ı teyit cdilmcktedil'. Çabuk bir clul:ırı ıın~ kııııınnıhınlr~ının ırhli~ı : Dııilaı; §imal :Fransu ACrika•lıı l>ir \'ı:tlerı Bızerıe ııe 
111

,. ıP ,J 
'J' '·i ı ı t ı k k i k b ye tnarruz etmi-:ıer ,,.,,,ııı'df ı:;,_ı bı'r muameledir.,, sulh iste'-'en ltalyan ınilletinin ere.: n ': mıılinıl" ,\11111111 t.ı:ık mpars or u onııey u:muş ve •ı rı .... • ,.. 

- " · J ,.,. ı ı e:nr.ındn ynng nıar ... 0 r ~ Duçe. nutkunun burasında !- harp makinesini yak·ndn işleye - nrının hir lıiırıınııı ııclirrsin 'r "ransız mp:ıratorlu~u mcntnntıer. -
1
, 

1 k b il 1 l\ıı;Imç l<ııP1111 5t ,4 talvan esı'rlerinc karşı .'-'apılan zu miyerek bir hale getirmesi kuvvet- ı ii5man seri nlılrı115 \'(' \ 'İitll'rrc t' rın eırunmaııını u mer. se vcrm ~· _ al" 
J " ı Londra, 2 (A.A) aorı' '.il lümleri belirten bir mektubu oku le muhterr.elrtir. sir verilmiştir .. \'ol~:ı llr. Don :ırıı t.r 

1 
,. I"! 

1 S Amiral Darla kenıl. i e d"V} t " J•Ck valtıııda geocr~ ... _..,ıl,,, muş ve sözlerine şöyle devam Sulh ..,artları teklif e<li'i~.. sınr a . m-.vcllrr. rıltır knyıplar:ı ·ıı:ı · n ıs n ~ c r,-_ " .... w >" 
etmiştir: \'nşirırıto11, 2 ( ,\.,1.J _ Dün Jı.·~ rarlıklım için :ııırrık menli lıiic·ıııı ıı: salahlyetleri verilmesini istemek. :.eteri ku\'vetlcrine 

1 
n;ırıt 1~ 

"' cUneü hıidiscvi de İngiliz ve 
/ımerikalr1n.nn şimali Afrikayn 
çık -:: :ıu t~ı:kiJ C'tmi"tir . .Sivil ı.:i
~·inmi'l Amerikan sub!lylarile üni
formalı Frans·z sub:ıylan arasın
daki :ın Jaı:ma ıızun z;ı.m~n~?.nheri 
sarıhti. Şınıali Afrika,ra nsıtrr çı. 
karma, Şanlı bir lıfıdise te~kil ct
ı_:ıemlştir. Ka'raya a~ker çıkanldı. 
gı ~ün, 8 sonteı;ırindc, :ılınacak 
Yegııne ted '>irin Jfora!ka d:ı rlahil 
olmak ilzcrc hülun Fran"'Pnın iı::
~alj o!1uğıınu Berline hildirdi~. 
..-:onrarfon Fabit r. Jdu ki TuJond:ıki 
Fransız filosu ..Akrlenizd<>ki İngiliz 
fılosuna kat·lmak arzusıındndo-. 
Bu ise. tehlike\•i önt•mek İ"in mih 
;·t-r <fe\'letlcrini bıı Frnrısız <leııiz 
lıssiınün kontrolıinu c' lerin:- aı. 
rnnıanna mecbur brraktr . ., 

1 . l t . . 1 1 l 1 1 ·ı . 1 t• ll l t"ı;ir. ı ;t'nernl Mongomcr, t"''I' .ı "- ngilizlerin üzerım en san ı·ıcıyl' ıı:ızırının nczcliıııle .\kılcıli- :ırc :ı rn ıı:ı ıı ını-ı cl'ı ır. oıı ne ı o, •. r" 
Y ı· hUk' ı • ı mUnasıp bir cephe ,._,.rıe,. beş <;avını ı'çmck üzere giydiği el ieıı ııınlinı:ıı konfcrnnsınıl:ı L•:ı7.elt•- riııin hiiyiik lıir tlirsd!inıl" ıtii~ıwın enı mec.ıs ,ınıet ınıı <nasın n v- ,v 

J "' ' ki d k ı F At ııenn yapmaktadır. •it11 il bi"esi çıkarılırsa, Sezar ve Clau- cilerılen hiri, \':ı!;'ingloıı'claki -ıeliı. hiirıınılnrı lıir kor51 Jıiirııııılıı ııii• eıı..sını teş 1 t ece • r. rıınsız - d ,,.e ~ ıı• ;J 

hnh·anın bonıb:ırdınıa nı 
• ı;ute bunrlan ro:ıra 1 taly:ın §e . 

l ! ırıen,c- kn_.ı varnı~n trırı.t-ardı
rr.-.nl:o.., 'Jvq.,: .. rr.A -" .ı , :..::,;-; __ :_. 

l'ıusıı~ ~ıı,•:!an bnzı hnberlerin 
mıiha 15.ğalı oldu{;cınu ''e tngi!izlt'-

"' k ht lif k ı l•ovcr lso Libya ıı ...., dl.us leJ·vonlarının ramettigı~· ipti- hh·etli rn:ılıfillerıle kcnılilcrirı ır.ı kiirtiilnıüştiır. . rı asının m·ı e ııtımıarı umum rşı ,. . ..., 

1 

ı ı · f d te •ı dil ki lak! kuvvetlere kO .. ~·~ dai barbar meydana çıkar .• Bi-r sarih sulh şar!l:ırı teklif cılilıli~i A~ır .\lnı:ın ııçaklArJ\'J,. hnfif f v.: 1 erı tara ın an ms. e ece· er k ıçlıı " tJ 
c!lr ıaarruza gcÇme ... il' milletin iç bünyesini derin suret loklirdc lt:ıbanların JG :ıv icınde laly:ın sn\•ıış ııçnkl:ırı merkezi Don · 0ı:ne» ~ 

" l!nnder ve Mong J."'-_"-te deı?iştirmek içinelli nesil kafi mukn,·erııet etmclıleıı vaz geçecek- J.:e~lminde hareket holiııde hıılıı:ıcln birllğı yapmaktadır. 11111 ,.ıır~ değildir. ıerinin ıoıımın eııiımekıe 01ııusun. nıııııkı:a e1ıcmımivr.1li rınsm:ın kıt:ı Yaba"" cı bfr açak J."'ransız kıta1armd~0ıxıeJ~ O" 
Dahili cepho d:ııı balıc;ctıniştir larııın hiirıım clrııi"Jerılir. • i D1garJSt8D ~~•if bir kuvvetin tc 1çııı ~ Duçe bundan sonra demiştir Bu gazeteci, hnrici:ye n:mrınm muvasaıasını kes~~ .. ıı tol 

ki: bu gilıi sulh şııril:ırı, ileri siirıııek rlen siiylf'nilelıile~rk \'e enclılen ize rJn de açf a 3ta:....ı arnsınılııkl ::;,..-
''- Şimdi artık bir dahili. bir inıkiınınılan hııhsNlebilip eılcmiy,,_ r.öriilebilecek şeyler hakkındn mii- d:l11 söylenmektedir· 

1
1'1 

harici cepheden bahsedilemez. ce~ini sormıışlur. M. Hnl 'inıdiki lale:ı he.rıın ecleııtiycceğini d:ı:ı:ı Sof!,·a. r1-;p.) - Snlıyı ı;ıırşnmh.1. . \o!C lrı ~ 
Muhtelif kesimleri bulunan bir h:ıtıle hir~ı·y sü~ liyernirecdi c~- cliiıı söylemi, ol<luğuno i5tıret et. yn huğl:ıyan ı:ıece mlllircli ?ıiliıı-ıı<'. rlen geçmiştfr. nı.r "erılrıl 
Lk cephe mevcuttur. Ve asken ''nlıını ''ermiştir. Mum:ıileyh, evvel miştir, ~·en bir ııçak 11ulsnri~trın iizerııı- ,.n Lclılikcsl işarell 



} Yaz:ııı: c. P. lstamatof Çeviren: M.Necnıettin Deliorman 

~p~tıh:ınesinin üzeri yığılı mek yuyorsunuz - Sesi heyecandan 
~ tla dolu ldi. Bu mektuplar titriyordu - birkaç senede ~ade 
~ında gözüne ilişen bir celb· ~ençliğini değil, insan kıyafetini 
~~ keyfini kaçırdı, çünkü bu de kaybetmişsin .. Güzelliğin, cü 
~lla a. Yazıhane üzerindeki ka retli heveslerin nerede? 
~ltr~ arasında kirli bir maziyi - Celbnameyi göstererek: Bu 

0 atan pis bir şeydi. paçavradan ga~Ti ne kaldı? 

7 
8 
9 

Soldan sıı!ta: 

\ l h 1 l 

l\lad:.ım Korneliytı!I \'n11derlıilt, 

?\evyork sosyete kıraliı;esidir. 

Sarı~in ve neşeli bir korlınrlır. 

Üzerinde daima ınilyonlorca dolar. 
lık ıniire,·herat taşır. Bilhassa, el· 
ıııns Ye zünırüdlcr..ile şöhret kozıın 

1111,ıır. 

Yetmiş ya~rndaılır. 

Asker iik bahisleri 
--zcız ... ~ -

Amerikan askerinin 
hususiyetleri 

1 t:aıukuau, dudaklarında acı bir Seu .. Sen .. Benim zenginliğimi 
fer IXısemc belirdi. Alelade cahil reddediyordun sen .. Sen nafakı 
ccı·llıeınur eli tarafından cansız nı müzayedeye koyuyorsun? 
~~.elerıe arelelikle yazılmış bu - Seninle anlaşmaya geldim. 
'.aıı 1 kağıt ölmüş bazı şeyleri - Anlaşmaya mı? Beni mahke 
~ndırıyordu. Sakin, konfor- meye vermişsin. bana düşen va· 
~ ınuhit içinde idi. Etrafında zifeyi yapacağım. İşi daha ziyade 
~ ~~n eden h8.dise'erden haber tı~atmayacağım, sana bir ~artla 1 
"'ır!'inmek onun ruhunu din· bırşey tahsis ederim anlıyor mu 
u,_-lliyordu. Bu vnc::ıvıı:m artık sun, bu memleketten gideceksin, 
cilllış ve rahata kavu~mus i~e~ vollarda sann rast'amak istemi· 
ıt ~~ah bürosuna gelmce gozu ~·orum, yoksa hiçbir şey ver 
•e~~en renkli knğlt gençlik se- mem .. 
~1rıi ona hatırlattı. Hiçbir söz, hiçbir har::.>ket, sü· 

1 - Bir ııııie~scsenin hinnlnrı 

fabrikaları • bir noıu, 2 - l\npıb• 

rın önlerinde hultınnn tahta, tene · 
kelerin deliklerini kııp:ınıak içııı 

kull::ınılan. 3 - Tüysüz hnlı. 4 -
Bir kimseye f::ırkıııd:ı olm:ıclıE!ı şe· 

yi öğretmek. 5 - h'.anıer. fı - Rıı 

kı, u:r.ıığı i~aret i~in kullanılan nl
d ı, 7 - T:ışıy::ın. ı;nrip, 8 - Beyaz 
rakının :r:ırı~ı. çnmıışırrlıı kullntıı• 

l:ın, 9 - nir nota, farlsidı• hir, 10 
- Taharri et, kan .• 

l\l:ıılııııı \'anıJerbill, ncı ve tııtlı 

günlerini ~ccirılıği sarayından 11)• 

rılmışlır . • 
Bu lı:ırikuli'ıclc ~ar:ıy 1015 ılP. 

yopılmışıı. Her nedense mnda:ıı 

\'nnderbilt bu ımı:ızz:ım sar·ıyı yık 

m:ığa kıırıır Hr.ııişlir. 

Bunu :ıebeıı ılc, kendisinden o;cın 
' ra başka bir kimsenin iknmrt et· 
nıesini islemenıcsiı.lir. Büyük mü .. k: 
lütlu vücude getirilen snruy yıkıl 
dıkt:ııı sonra yerine çiıncn dikilr.:.· 
ceklir. 

' 

-.1 
1 

. / ı 

- 1 ~~ 
~ Cak otuz yaşında vardı. kut .. 

~fakat, bütün hayat ve ruhu - Anlıyor musun? D~fol, ma 
~tılenrni$ti. Tecrübe sahibi ol ziden ''e kendimden utaııIYorum. 
~ U. Serh,.<-tti ve ~imdi ha~i~a YaZ1hr..ncde scssizHk, horkunç 
~a~kalan ve bir bac:lrası ıcın bir ı;ükut.. 
lif . • kendisi için aı::ksız. ve ke Kimse içeri girmeğe cesaret e-
~ :1af'lavahilirdi. Zı;mpn ana iemivor. 

~;::ın biricik evladı idi. Yabı:ın Hatırasında yine \'e herşeye 
~!erden, Beatrix ve T.ıaure'un ra~en onun ve kendinin genç· 
~ lehm·r~den ~önmüştü.' ~i lik gilnleri.. 
liııı lş~eri arasında tiyntr? b•lgı Onun icin ayni kalan zqfer ve 
n \'iikseltmiş ve (arti&t} ol irarte. zamanın sükfnıet bu'muı:ı 
::u. ve insan saarleti ve kadın giizclli 
CÔltat. bu ne'ilik neden.. ğine karşı müthiş bir korkuya 
~rduğü ve ı:ıcvdiı?i kadın usn mUnl-a'in olmuştu. 
\n,

1
1 tarnamivle sıkm1cıt1 . Ondan All~hım ! Ben:mle neden böyle 

tl't.tnak elinde dcıfüdi. Esaren eğlenivorsun? Onu:l sevgisi yU 
'tli~~t) um·nnı nnn ne karlar ör ziinden bir g-iin kendimi öldürme 
~) 0l"du. buna raf!men bir (ar-- '!i <liiııiinmüııtüm. 
ı-"~U~adınla evıenn.ek ne de 

~tıkli kağıdı elinde tutarken 
' h11fızasmda canlandı O ka 
-ı. ~ ona vanhih soıı feci serze 
'atırasını bur,aı.ıladı. 

"" tnatımı sana feda ellic;.im· 
~~d tlnı,,,, c:pnj ;ıff'--tmivP<'<>ıYlm .. 
~laırı, gUz~llik saltana tının if
,r~a karsı hisc:h olan onu 
!) lPfaJ edebllmisti. 
~1°sttarı bile buna ha~Tet et
'"1ıı~l'd.i. Kadın. asağı tabakad:ın 
't!J~ ı:;u için j.!ö~leri ve başı çok 
~klerde idi. 
~ 1ilik ona. alellı.de bir mev
~ illnı, bir reklam. Uzcrine he 
t;; .

1 
bir di.Yerinin :'v"RPIStınlacağı 

1 an ka~dı ~bi gelmif~ti. 
~~dını yenmek, onu başkaların
' sa.hnak gibi delice bir fikir 

C>tıı l6gal etmişti. 
~~Unla evlenmiş ve tiyatroyu 
K~lllişti. 

it... ~inin havatı bir kabus .. An 
~ imkiı.nları kutuplar ka· 

.\ lltak .. 
~11)'ıılış gününden bir iki ufak 
~ ... e §imdi vine gözll önüne gel 
"b ~ • ....._ ı:ı;nnvordu. 

~t bınıeı beni kiminle isteNen 'u' fakat para knbul etme, ben 
......_>. 7.en~nim. 
, Senin parnnı istemem ':len 1 

'!ııı? Setıi öldilrüri.lm, anlıyor mu 

~~ Sen p adamlardan değilsin, 
\f01e o yürek yok, kalk oradan 

, ·alçak! 
~Us, sen söylemesen de ben 
~· ~deceğim. Ve kadın çıkıp 

l§'J. 

l.ıı * * * \;d lltı zama.ndanberi onu gön· 
~~n çıkanp atmış ve unut 

u. 
"' . .. 

~~~Say direktör, bir kadın sizi 
, "k i!IJtf yor, 
, lluYUrsun! 

~: ~ir l§ adamı tonu ile sor 

.;:: ~~e istiyoraunuı, mad:ı.m? 
~~ sahte bit- tebessümle mu 
~ e etmek istedi. Bir yüz bu· 
~llr-ınasına benzeyen tebes 
~ltb 'I'eaadilf en lüks bir aynalı 
~a dUşmUş ve kurdlann ke· 
~ ~ eski bir elbiseye dön u. 

t;_ l3enı tanıyamadınız mı? 
~ kek başını kaldırdı. celbna 
\\ ~1lına geldi. Bila ihtiyar aya 
qktı· .... . 

, Sen misin? 
, ~-!tadar mı deP.işmişim? 
....._ ueJH§miş mi? Bedbaht! 

' ~adın mahcup, lhtiraslan 
~ '°rıra sefaletle didik. didik 
~~benliği ile kocasının önün 
~o liivn karikatürU gibi du 
~ll~u. HenUz gencti. fakat. U· 
~11.lt e, düşmUş kadınlann acı 
~ h hali bile yok, ahl5.ksızlık· 
~ e?'Re\i silinip citmif! •. 
~~bu hP<liyle kim satın nt 

"'"'k evecek. '-t-.. f ek ona hakaret dolu bir na 
1""latt1· 'b> . 
.q.endi kendinizi ne hr:le ko-

Yllrs ak tabs 11 
gençllftl arasında 

fRnıtornfı 2 ndde 
Sıhht yarı.hm. 
Pan!!iyon meselesi. 
Bir:ik namına A nk2raya \'apı • 

lnn s~ya~atlerdeıı bahfetti ; 
- 19 Mayıs ve 29 tı;şrinrie Bir

lik A!'lkeray:ı. iki s:-yah'lt :·:ıptı. 
Ankar:ıdP.kl temas!al'ımızdan iyi 
int:t a·arl.1 clönrl:.ık. 

Sıhl.i meselelerde muayene ve 
gücümüziin yettiği kadar ilüı; te· 
min ettik. · 

Avni Kefelinin bu iş için oriji
nal bir fikri vnr. 

Diyor ki: 
· - JI~r arkadııcı haft?.da 4 n pa. 

ra verse külliyetli bir pa.r<;mız ola
cak ve lıun:.nln bir <:ok ı;e' 'er ya. 
ı ıahilece~ız. 

Kefeliye jzahtannda.."l dolayı te. 
ı:ekk~r edip ayr:L-nak istedim. 

Dı:;:and:ı.n hademe rit":li. T.:ıstı
rıl:ıcak ıı!ne.:na bi'etlcri l:"kkınıl:ı 
hir c:e,·ler ge!idi. 

Ren: 
- A~ıl mcselc~·i u ııutuyorcl•ık, 

r1:ctı:ıı. Yakında sinemaya ~cu:ı: gi. 
c.ilec-c!{ s2nırım 

floğruıı-ı _her. şeyin yü:ı:o:lc yi\z 
zar.ı koydugu şu arrnd.a sinemal:t. 
rın taleh'! iı;in yarı yar.ıya ucuzl:t· 
mı~ı yii'l"<'ğe su serpti. 

A \'ni J{ı•feli getirilen tenzilıitb 
tilet koca rılanna br~urk!n şunla
rı s'.>yl·~ıekten kendini alamadı : 

- Bi'seniz bunu t~min ~tmek 
ne karlar zor oMu. Maliyeyi razı 
ettik sineırncrlar razı olma1ı, on
l:ırı i~na ettik. maliyi! "suiistimaıe 
~·ol aç:tr., decli. Ankara .la tı: İ" 
İ<:in ne kadr,r uğrnşt•m . ' 

Fak3t sinemaya tenz:iıi1tlı J!irJi. 
ı:imiz ilk giin bftiin hu yorgun. 
ltkları ı.:nutacağım. 

Remzj Karıle~ 

l&tanbul Asliuc Mahkemr.si, ni 
rlnc/ 1 lcaret daireslııdtn: 

9'11/35 

Yıısıır Ziya tiı;üncü torahııdaıı 
lbrohfm Cakır ~lusıoro o#lu Ye ~leh 
met Abnııoz aleyhlerine mürtdelnın 
ınücideanlcvhler zimmetinde kö 
~fir bedelinden ıılncağı olnn 7011 
!ıranın tahsili hnkkınd::ı açılan dıı
vanın Rı.rahen cereyan eden mııhı

kemco;i sonıınıl:ı ıııüıldrnhihiıı nı 'iıl 
deaaleyhlerden tsıh~iline dair 30. :i. 
!H2 tarihinde ~:ıdlr olan il:inıınrl:ı, 
muhakeme sırıısındo tehiğal nıüıl 
de:ı:ıleyhlerı- ilılncn ranılmı5 olınn 
ıı itibarile ilı'ın!'n lehliAinc karar 
verilmiş ve ilı'ımın lılr ~ııreti nıııl• 
keme diwınhoneslne a~ılıııış oldu • 
ltun,lıın krdiyet l<'lılli.! yerinr geı; 
mck üzere iliin oluıııır. (4 IX3S) 

SEHIR 

ıt'll~/i''.~ı 11/ıııııl/ıı 

TIY ATl(O"U 
KOMF.UI Kl"l~ll 
St:ıt ~0.SO da 

ı\SRfl.EŞ~N Hı\H.

(.~mıtrtl'"I "' Pa:ı:ll• 
ırttnlf'rt 

15,30 da t\lntine 

Yuard::ır. a5aılı: 
1 - Grili ~y:ııh kedi, balııının 

kızkar<leşi. 2 - J\ııpılnrın önlerinde 
lııılunan l:ıht:ı. elinden ötelıeri clii 
~üı-iip müıcnıodiyen kır:ın 3 - Harµ 
levn1imı. 4 - Bir hotındıı iki ~o 
ctık, lıabaılon kıılnn 5 - Bir nııs:il 
Jıelirilereği znın:ın söylenilen la~lı· 
ıne. G - .\lınıık ınnstarınıl:ın onırı 
h:mr. 7 - Tokıırlın n~·nlda ''ıırtıla 
nı, iskıımlıilıle birli. 8 - U.mnl11~11 
!J - fürsıılık eden. 10 - lşnrct, 
mrmnu ... 

:'\ecdct, 

Eroin ygtarken yalralandı 
Akbıyrkta oturan Memduh a -

rlmıle b!r eroinman, dün Celi\ evi 
c!v.mnda eroin yutarken ı;-örUI • 
müş, tUnnlı me~hut hRlinde yRka
l:mmıc:trr. 

Yine tıu 11uçten ~ola~ hajliaa
ner1en ıııkrıı~ olan Memd.ıh yeni • 
'len ka~ftkçıhk mahke:nf'sf ne veril 
miştir. 

D:ı.:ı kimseler. Mollaın \·nn~ı.ler· 
hiltin vergiden k:ıı;ııını:ık ınnksodi· 

le bu işi yepınnk istediğini ileri .sür 
ınektedirler. Lakin, hu düşilnec ynıı 
lı~tır. Çünü, milyonlarca dolara sa 
hlp hir insanın günde 183 dolar \C

renı.-mesi ııülünç olur. 
\'onderbill ailesi dolar h:ı'.,.ı 

oıldedilnıeledi r. 
Esas itibarile serveti R:ıy:ın 1'or 

neliyusclur. Arlaın, ~:ıyet fıkııra hir 

~ . ' 

çiftçi ailesine mensuput. \'ukti:e _ J 
Hollanrlaclan hicret etmişlt'rcli. Bir Amerikan para5iıtçüsü yere ineıken 

Genç adam, 1811 senesinde 100 . . 
d 1 1 l

. b 1 1 • 1 1 h Hans Hn.be cok seyahat eden 1 Demokratlık, herhant!'ı muktedır 
o ara şe a~ acı. ·"nnes ne en iı b" M ' • •. d. H b . L' . • k d k ·d • .ık 

h d -dü ld b .1 ır e.car gaı:etecısı ı:·. a e~ı!- ır ınunm a eme a eme ,:.ı. -
n~ın an o nç a ı~ı u para ı e 1 t · · · · · 

} rl rl h rl .. 11 .... tant'a talyan; !>T)e.nyada, bırbır- eelme vazıyctıdır. Sub:ıylar da as-
ın :ı an a ayıı snnııo a .... en•or 1 !erile dcv~e:ı ı;pan:•o] askerini kerin yediği :re-mekten yerler. Şu 
k:ı zerzeYDt l:ı5ıyordu. Deıılzcilli;:.? 

tetkik etmiştir. Fran~ız. Alınan farkla lki, onl!lr para nıukabılinde 
karşı şeYki artmıştı. Rua askeı ı:ri hakkında c!e. <'saslı yer, askerlerse beda\"8, 

1812 harbinden sonra karmnın ma;f:nıata sahiptir. d) Fay~a1ı olabilme:t fı;in bir 
trahomasifo birkaç yelken senıio;f C'<rıubi Amerikaya Fı!ynb •• t e· isir. nıütehassISI mı olmak lfızun 
s:ıtın :ıldı. On sene sonra lıu yel - <len muharrir Amerikan askerini yolk!!a, her teyi bilmek mi? 
kenlireni yerine buhar semilcrl C:e ~·akındarı t~nımı~tır. Böylece, Amerikan ordusundaki mntchas. 
ik:ıme elti. . difrer askerle Amerikarı nskerleri- sıslar o suretle yetiştirilınişlcrdır 

Buhara ı,adık kalarak ı.üçük hir ni §Öyle m1Lk:ı~·esc etmektedir: ki, !üzı.ım kanıısmda kilçilk bir ta-
tiren yaptı. Bunılon sonra ıla Ne\• . . . . . . . limle, esas nıe!!leğeinden hUsbU -
:rnrk - Sik:ığo haltını in~a etti.. t~. l) Am~rikan asken ·~ın ~ıvı!lık- 1 tün ayn bir sıfat gö,tenn~kte gilç 
te o ıınd:ın Hilıarcn talih kendl~iııt' ı.., a!kerlık nras:n·la hıç l:ıl' fark 1:.Jk ~ekmeı>.lf'r 
gülnıeğc başladı ~:oktt~r. ÇünkU .Amerik:ırla asker: 5) Amerika~ or.!ueunda kadın

lık bır mes~ektır. O:·tl.ud~ 
1 
y~nı !ara da rastlamak mümkündür. 

Blr Amerik:ın romanrısı adamın tam~:ı.n d ~)ıknnlılar b·rtıır . erıne \'e hatta miltemıı•l've • ıık r! ri 
servetini ~u suretle gfü;termckterlir: "M o:J g·· r • ,,.. · ı rı. '"' e e n 

~- e ın ncc 1 ~ " -ı: c sorm •z· arasında dole.',!ırlar . Kımplarda 1811 ele 17 y:ı'}ınrla tOO <lol:ır lar. muhtelif vuifelcr görmeHcrlirlrr. 
borç ııldı. Arlamm mr!!le~i. :ı!!kerliktir: ta- Kimi '!:ıerbc:rlik yapmakta. kimi 

1817 de 23 ya,ında 8.000 dola•n ~ıdığı üniforma da bu:ı•; pek fıla kantinde, kUtüph:ınede veyP. po!!
Ttırdı. 1829 da 35 y ... ın,ıa 30000 do te'"a""''- ettirm•kt•dı'r ,,,. " •u~ " • • tada ~alışmakta Jır. Bu aekilde, 
l:ırn vordı. 1834 de 40 ,o,ında 5(1C " 

2 > Amrrikan orclu!!t:nrla dısipıiıı 1ıfıkcrler kadmhğ.1 kar;ir elı.t"m o. 
000 dolara vardı. 1843 de 49 yaşın· ..... ı· ı ..a t:tn SJAJCI t.ir şey. ır. Disiıı in uc- lan etiketi de unı.:tmamış olmak-
ıla 1.250.000 dolara ,·ardı. 1853 ele m'!k, dinlenmeye \'akit bırakma. tadırlar. 
j9 yaşınıh 2,750.000 dolara vardı. dan ı:abahtan nkşaına kadar "aııŞ-
1861 de 70 y:ı~ında 40.000.000 rlol:ı urmak de~ek değildir. T::sas iti -
ra ,·ardı. 1877 tlc 83 ~aşında 105 b.:ı·ile disiplinin ifade ettıği n.a-
OOQ.000 dolara \·an]ı. Da oudur: 

E§er aıtam :riiı :rnşına kaı!Ar ya. 1rnate me::bı:riyet 
1amış obaydı aeaha serYeti koc Amerika!ılar. çalı.~ıyorlar; fnkat 
mil ·ara çıkncaktı ?. ho3 vakit' eri ve eğlenceleri de ek· 

Oğlu, Vilyam Henrl. clokuı: enr sik değildir. 
de hnbaıından kalan serveti iki m!~ 3) Amerikan ordusur.cla di11ip. 
'ine çıkarm:ılla munıffak otılu. lin eks~kliı'H dcmnkrntlllt eseri de • 

Nihayet onun oğlu tin dolarları ği!dir. 
~uvarlak hesap hir ınliyara çıkar ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!! 
rnıştır. 

Vaderbill aile lf!.de fıkaralar dil 
vardır. 

4'11enln fıkarıı 4dl::ırınıfan hlrl 
~eı;en lrrclc> iilın İİ":-1 ii r. 1 c;ııı i Fredcrik 

\'anderbll olan bu filezofıın ft ·ıo. 
U00.000 dolorı ,·nrdı. 

Gene hu aileden 30.000.oorı du 
lımı :ıhlp hlrı g:ızelcche dl.'I foklr 
den ıııck t rıl i r. 

<fmıj) <fnn 

Sokakta bir aylık çocuk 
bulundu 

Sirltecide, AlayköBlçti civannda, 
karj\n}ık bir mah31de, tatıminen 
Lir aylrlt oonuk lbulunmuetur. 

Çocuğun terkoı'lildiği anlaill -
mııı. anası ha.bası aranm1u'1 da. 
laıluname..mtŞtır. Bunı~n iiırrine 
ıı::ıbıta, yıwrul'S; Ayı:Un iami koy. 
r.ıue \'e düŞkllnlcr evine gSntleril
mi§tir. 

Altın fiyah 
DUn bir Reşadiye altımnm fi. 

yntr 32 lira 70 kuruı;tu. 

-!S'! - Rarunuf'l'f!ıld'fn Ofulları Harunurre~İd'ln O~ulları -229-

Yaptı~ı ı,ıen çok pl,manhk duyan Elfodıt da hUktlm. 

' d.ır'l 'lrymnne tçln ne cevap vettceğlnl d~ttne, dU~Une 

8\. 1Jll' gitti. 
SadOıı ı~. Mtymunentn bUkftmd:ı.nn ellne dU,meslne 

müt,.eulr olduyııa da !:lfadıl vaattaıılyle Emtn Ue Memu. 
mın araaını açmak için hı\:ı:ırladrfı Zemine ç0k aevfndl, 

O, şimdi bu muvatrakty,tinfn ne,estyle Meta kflndln. 

den g~mıetı. 

Bununla beraber muhafıl7..a,ma memur r:tlldll1 Mey. 
mu:ıryl kuıtıırmak için çare dü,tınmekten t-.aH kalm:ımr,tı. 

- - ,ı9 -

. " 
F.rte~' sabah, Elemin V('71re haber göndPrnek 

tafı ı ttı . 

yanına 

:>a"" en-el bu davetı bPkleyen Elfııchl bUyftk bir kor. 

ku VI' h11vecan içinde hUktlmdarın buroruna gfr.ıt 
8uhı:ıdukları e&londıı onlatclan ba,ka lr:im'lt'ler yokta. 

Elumln, hUkOmdar olmasına çok yardımı dokunan Ve

~ır•,ıı mlllteftt bir Ç4!hre ı:. karıılamı,tı. 

Hatınru sorduktan ıııonra Meymunl"yi niçin ııııraya c-elb 

ett'~ini mUnıuılp bir UsanJcı ııordu. 

Gen~ hUkOmdann bu mtll!yim tıarekctlodf'n cesard 

alan Elfachl: 

- Ef Pndlmlr.! dedi. Benim bu ellretkllrane harekt'tlml 

gartp ırörmflytnh, lcardflelnlzln .. rayından ltztn tıammıza 

bı.. km "ı.ıraya ıetfrdlflmln ~bebl, bUktlmettn mes:ıUhlnl 

du~ündiıitum içindir. Efendimiz, bu kı:ı:lD kim olduğuna bl· 

Elemin blrR'T. tluralJndı . \'ı•ı:lrlu bu U;)·dnrm,ı mektubu. 

na li::ı:dığı yi\:ı:üııden belli olıı~·ordu . Fakat bunıı etinden gel. 

di~i kadar nıuhatahlarma b<'lll etme:ıu.'lğe çıllışarııt< Deııa.. 

n!r« "ordu: 

·-Bu .\le,lmune de kimdir? Bl2jm a..z.at etlilmi, cariye• 
lf'ri mlzden midi~ .. 

Jknanlr: 

- Hayır, fokat kim e"'l7 bir kıı:dır. l':fenıtimlzln 8llra. 

) ında bunun g-jbllcrlndcn ÇQ({ \'ardır, zannc:lerlm. 
- O nere:dc §imdi? 

- B\:.raJarda efrndlmlr.. 

- Onu ı;ağır dıı göttylm. 

Denunlr, tlıı:ıarıyıı çıl<arkrn genç hl\kflındar Zeynebln 

onnmzunn ellnt ko~ :ınılt, gült'r bir ~·lızle: 

- Demek bütiııı bu t'";)>ctlcre bu cariye iı;in rnj kat. 

landın? 

Dl;)·e taltıldr. 

Zeym p. e.aılp bakı,la.rınr amcasına. çevirdi: 

- 0-:?ıı ı;ok M',·iyoruın umr.acığını. (,'ok ı;ırak kıınlı "'e 

teı tlyell hjr kızdır .• Aııkf'rlne her ne kadar ona dokıınm:ı.. 

mulurı ıçtn yahardıın n da kabul t•tmc~ ter .. Onu bana ba

ğısın~ acak mı ın '! 

'leynebln bu sak.ıı l<onu m:ı!!ı. \"C r.arlf tatılrlrri Kteı. 

uıl11lı: çok ho!iuna gltml~tl: 
- l\lerak etme kızım! dedi. Arzuna yerlue :;.-ttrec:t('nr 

Biraz sonra Oenanır, arkasında l\leymur.e otıfuı" :: . 
dt ıc .. rl~·e girdi. 

'le.Jıııunc, rıcyecandnn -:ar.el !:ehrr<ıi {l"nbl)l";:ml,, '1Üeu. 

tıe lıumııı.ıya tuiıılııııı~ glh! z:ı!l;ır r..1:1;ır ti!, lycır·lt ı . Gi.tz.. 
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Resmt ilanların mercii Tür\< Baım Birliii • • ferde ve gr:ate,.ilen ~ünlerde ilanları muntazaman nırettirmektedir . 
Türk Basın Birliei ve ortaktan reımi ilanlar kollektif 1irketidir . 

Ankara 
Anl,ııra, 2 ( \ ı:ıı,n muhııblrln. 

dl' ~ ) - Aıılmra suilta.ııtı m a z • 
nı nJarının ıruhııkcmelerlzıe bu sa balı 
da 9,30 da ağırcez.a mahkemeslzıd~ 

devanı edildı. Avukat Şakır Zıya Ka· 
raçayın muamelesi hakkında baroda~ı 
bekler.en tezkere ı;'elmemııı ve Şakır 
Zıya da 'bulunmamıştır Bu husu~ 

suikastı 
olduf;unu blllyorum. ÇünkU bu eıra. 

t.a sefire bir taksiye blnı:neınlzl .ııöy 

ilmi~tlm. F'akat o kabul etmedi fak 

sının şoförılne httabeıı: 

- Polis! diye bağırdı 

Bu ıırnda Çankııyaya :ıoğru birbir 
ı:-rlle aiti.kası o~mıyaı. lkl ıuşjnin çık 
ıığın. gördüm. BUyUk elçı "polis! .. 

zapta gcçtjkten SO!!ra l<'on Papenı.ı c.lye bağırdığı sırada bu iki kişi ko~ 
hwıusı kfltll'csı matmazel Roz. dınıcn ı yorıardı. Bunlar zannei!lyoruınkl po· 
dl. ııs karakoluna kadar ko~•ular. tiaha 

Maznunları tanımadığını ve a l i1:1zla nereye gitltklerlul takip ede • 
r&larındn hiçbir düşml\nltk bulunma medını . ÇUnktl bUyUk elçi bana: 
dıStını ifade ettikten sonra yemin et. 1 _ 8 efarethaneye 1<01 haber ver! 
Urlld ve h!dlae hakkında !ıkrj sorul c;eml\ltl. Başka bir oeY bilmiyorum. 
du. Matmazel Roz şunları sö~lcdı Reis Sabri Yoldaş: 

- Yirmi dört şubıq 94:.. gUnO saat _ Bu yukarı doğ"l'u çıkan adamıan 
10 raddelerinde e\1mdan çıkara!< se · görseniz tanır mısınız! 
!aretı:aneye gidiyordum Bu s·rada _ Onlan gördüğüm zaman tanrya. 
bt:1yUk elçi ron Paper.le karısına ras•.. cağım• zannetmiyorum. 
}adım. Onlar da jkıımetgAhlarından __ Lfıtf~n maznunlara ı:lcı~ru 
c;rkarak sc.arcthaneye doı'.'ru vazife bir bakın. Keçan adamlar bunla.. 
h rlne G'ldiyorlardı. Ben onların ön Un ra b.:nziyor mu? 
deydım. Aramızda 50 metre kl\da: ı Bayan Roz maznunl.&rı dikkatle 
bir mesafe vardı. Onııı.r caddenin sa. j EÜzdükten sonra.: 
tmda gidiyorlardı. Ben solunda idim 

1 
__ Hayır tanıyamty?.cuğını. Çih 

Jtalyan scfarcthanesının önüne gel kü onlar caddenin öbür tarafın-
dığjrn sırada arkamda bir lnti!Ak da vdıl:!r. 
Tiıkubuldu. Geri döndüm, baktım ·-· Fon Pa.penin kapsının uze
ron Papenıe karısı ayağa kalkmı;, rinde kan ve et pa.rQ:!ları gördü-
aallanır bir halde duruyorlar ve se uüz :mU? 
faretbaneye doğru yUrUmek istiyorlar _ Bavan Papcnin üstü başı 
dı Ben hemen onıarm bulunduğu kal çamur ve toz içindeydi. Mantosu
drrnna geçtim ve beraberce acele o- nun arkasır.da et ve Jran parçala
larak aerarethaneye doğru yUrUmeğc n olduihınu de.ha sonra sefare~ha
ba§lndık. 

30 metre kadar arkamızdan bir 
<!uman sütunu ) iik elrliğini gördiik. 
Fon Papen ve karısının Ustu başı c;a· 
mur ve toz içindeydi. Sefir bu eırada 
ibana: 

- Bu bomba bann karşı atılmı~lır. 
Bu bir suikasttır. Kulaklanm deh 
ı~tll müteessir oldu. Sizin kulağınız 

da bil' teY var mı? diye sordu. Refika 
81 da ayni sözlen tekrarlıyarak: 

- Allah blzi kurtardı! dedi. 
!ldncl bir lntilAk vukuunu muhte 

ır.el bu!uyorduk. Bunun Uzenne 'bUyUk 
elçiye ®rhal bu tehııkell mıntakadan 
tJzaklaıımamızı söyledim. Bu •I1'1lda. 
Yenişehirden Çankayaya doğru bir 
takl:nln gitmekte oldllğuııu ıördUm 
~r.ederlm yeşil renkteydi. lçinde 
kimse var mıydı, yok ırıuydu. Iy:lce 
görmedim. Fakat bu a.rabanm takst 

nede gördUm. 
- Siz evinizden dın.ha evvel <'Ik 

mt§stnı z. Acaba bu sırada elinde 
krrmm bir paket taşıyan kımseyi 
gördünilz n .ü? 

- Hayır, gönr.erlim. 
- Başka bir c.tomobil var mıy. 

dı? 

- Görmedim. 
- Büyük elçiye syağa kalkma-

SJ için yn'rdım eden bir adam gör. 
dünUz mü? 

- Hayır, bu esnnda oradrı hiç 
kimse yoktu. 

- İki kişinin yukan doğru koş.. 
tu~unu gönnU~sUniiz, acal:la bu 
<1~a.mlar bir korltudan :mütevellit 
:ni kaçıyor1ardr, y0okııta bir $UÇ iş. 
!emiş olup da uza.klaı;mamn heye~ 
canı rnr vardı? 

- Bu hususta kat'f bir ~Y söy 

. ı,~~~~~L .. ~ r 
!is., diye bağtrdığı smıda bu :ıd!l.."ll 
!ann poli! çağrrn·ak i~in ' koşn:u~ 
eılmaları da muhtemeldir. 

Bundan sonra, tercüman ıahltin 

ifadesini Sovyet maznunlal"ll an]a.ttı 

I'avlot bazı sualler sormak iatedlğinı 
ri!dirdi Ye dedi k(: 

- Bomba fon Papenln önUnde mi 
arkasında mı patlamııtır ! 

Mııtmazel Roz cevap verdi: 
- Ben yardıma koııtu~m zama.•ı 

ta.kriben 20.30 metre arkada bir du ı 
man sUtunu yUkMljyordu 

(Bu sırada avukat Şakir Ziya mah· 
keme salonuna glrdl) 

Pa\lof b;r sual daha scrdu: 
- Şahit acaba hergUn ~aat kaç:ı 

vazifesine giderdi? 
Şahit cevap verdi: 
- O günlerde tahminen aa.&t 10 a 

doğru işime ı;'iderdim. 10 u ıeçtlğl dt:: 
olurdu. 

I'avlof ilçUncü bir sual aordu: 
du: 

- Şahit acaba her zaman ton Pa 
pl'nle beraber mı işe giderlerdi: Yok· 
s& o gün yolda tesadüfen mi karıı 
taştılar? 

Ro.ı: ıu C11vabı verdi: 
- Sefirin benimle ıııı oldujt'u zaman 

telefonla beni çağırır, izahat verir . 
<llm. Ve beraberce sefaret.haneye git · 

. 

Propaganda 
ikinci cild 

tazan. Sadri ırtea 

Satıf yeri: Vakıt Kitabev: 
. 

Z-1%-9.U Fiyatları 

&apıaruş 

Londra 1 Sterlin ö.2~ 

Nevyork 100 Dolar 130.~0 

Cenevre 100 İlvlçre Fr. 30.3255 
Madrid 100 Pezeta 12.8') 
~tokholm 100 İsvt'~ Kr. 31.132rı 

fAB\'U.A1 

Ytizde 7 1941 Demlryolu 2 19.3'> 
!kramlyeli yUzde !I 'blr ınci ter. 
tip milli mu. 19 -

SAHiBi 4SIM \J~ 
Basıldığı ter V AKO 4A.t. TBAASI 

Umumi Netriyatı ldoıe eden 
~efilr Alım•' Sevettniı 

t!~reiz de olurdu. Fakat hldlse günfl !stFndığinı kaydeylemekte ve Keme.ı 
se!lr bayanı ile beraber gidiyordu. Boranın bu iınadatı geri almasını !.ıs 

Bu wallerin sorulma.sı Hnasında tediğlnl a~ halde kanunJ yollara mU 
hunlara müdahale eden mUddelumu racaat edeceğ'i illve olunmaktıı. idi. 
m! muavini Kemal Boraya. Pavlot Mütaleası eorulan Kemal Bora, bu 
bazı §eyler sormak istediğini söyledi. ıat!daya cevaben evvelki duru~ma. . 
Faknt bir maznunun iddia maknmın ıarda söylenml§ olan bu sözler ü.ze • 
can sual sormak uaulUnUn mevcut rinde heyeti haklmenin durmadığım 
o!rnadığ? kendisine bildirildi. tahkike !Uzum görmedlğirıi aoylemiş 

Tekrar eöz a!an Pavlo! iddia ma. ve bu taJeb heyeti hakimece de mu, 
kJo."nmı temsil eden Kemal Bora'nm vafık görülmüıtUr. 

kendl!!ine birçok suc;l&r isnat etmek Bundan sonra diğer şahit ltalya!l 
iııtediğinl ileri sürerek bu hususta ııefarttf kapıcı11 Kostantln Llbera!itl 
yr,zılı istidası bulunduğunu M!ylemi'J dlnlenmek ıaten<iJ. Gelmediği anlaşıl· 

n bu UıUdA~ okunmuştur. dı. Bunun Uzerine mahkeme bu f'lhl 
ıtlda mUnderecatına göre Pavlot de tebligat yapılrp yapııma<'lııtınm 

idd;ıt makamını temsil edenlerden K• tahkiki için mllddelumumlllğe tez • 
ır.:ı; B'lra•nm iddia ettıtı gibi ne Ro. kere ·yazılmuına ve avukat Şakir 
mada, ne de Bulgarlstanda htldlııe!er Ziya hakkında barodan Latenen teZk!• 
yapmadığını, mualllmllkle i~lgal e. rLnln beklenmesine ve muhakemenl., 
den bir ıahslyet bulunduğu halde ken de ayın dokuzuncu c;ar,amba gilnll 
di~;ni bazı lsnadlarla ve kara menbcl saat 9,30 a 'bırakılmasına karar ver. 
ludan gelen iftiralarla lekeıenmel· dl. 

inhisarlar lJmum Müdürlüğünaen 
50 santilitrelik BlR ŞiŞE BiRANIN (Ji!e depozitosu hariç) SATlŞ FiYATI 40 KURUŞTUR. YAKILACAK 

iSPİRTONUN da bayiiden müstehlike kendi dereceıile 1 litresinin SATIŞ FiYATI 95 KURUŞTUR. 
Keyfiyet sayın halkımıza tavzihen bildirilir. 
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lerı fatla ağlamaktan ku:armı~tı. 

Odada hUkQmd:ırı gorUc görmez hemen a.ya.klarma ka, 

oaııııruk haykırdı: 

- Bun cJ~ndimfzln carl)eslylm. 

Elcınln, bu guzel kıza acımaktan kendini ala.madı. 

Ona B)Bğıı. kalk.ına!lını işaret ederek şu tözlerle iltl. 
fat ettJ: 

- Korkma kız.ım, nasıl kardeşimin evinde mf Pflt 

kııl .. ınsn, ~ımdj burada da benim mlsaClrlm!lln, orada rör. 

dUğwı teveccühü bizde de giırecek11ln. 

Ve onrn Den:ınlrc e !~dl: 

- Bı:nu h:ırem dıılrcsınln misanr oda~na gotUr! ı·a. 

rııı onun i~lnl halledinceye ku.dar bu gece orada kalmn. 

l>ennııjr ile l'llc) ınune odadan çıkarlarken Elemin Zey. 
DCOO don c: l'f'k: 

- Zc3 ncbc'ğlm ! dedi. Sen de bu gece bizde mlsaftr 

l:al. Jstedlltlrrlnl 3ııııac:ığtm. buna emin ol. 

Deıle51nln oluınüntlen "Onra amra.5ı ile babası araam.. 

d" husufo gr.len 13 asi ibUraslarda.n ha bert olmayan Zey. 
Dl'bı amrasının bu ak!ınmkl !Cıtııf'kl!.r harek!l.tından va ken

di ıne gi:l~tl'rd 'ğl samlml)ctten çok memnun olmulşu. O "· 
rJau bıı.bn'!ı h:ıtırınıı g•·ldf: 

- \ı•ı .acığım? dedi. llaba.m nr. zaman , .. ıecl"k! 

f;lemin, bu uaJe canı sıkılır gibi oldu: 

- \'akında gelir inş:ıallAh, diyerek fada taflllAt Ter. 
lr.cı1L 

.t.eyarp •measmm ba ktıta Ct!'Vabmdan o hususta tada 

konuşıq~ iııtemedlğ'jnl nnlıır gibi olmun11. 

Elemin, Zeyncbln ba :mevma dönmemMI JçltJ dqanda.. 

Barunurreeld'in Ofnlla~ 

beklfl'yen 11,aklardan blrt•lne eealaııdl: 

- Bizim klhya kadmı çafrr!. 
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Çok ıt.-çmeden Jçer.lye ıtıma.n, sıcak kanb orta yqlı 

liı.- kadın ıtrdl, 

Elemin, yanmda duran Zeynebl ıöıtererek ona ırı 

erurJ vereli: 

- Kardealmfzln kıı:rnı bir.im araya ıötUr, bıı akıam 

bizde mfaaftr kalacaktır. Kendileri.ne JA.zım &'elen lkr&tDJ 

&ü6tertn. Onunla beraber burtln ıeien Meymuneye de lyt 
bal•m.' 

\.'e ıonra Zeynebe dönerek •ırtmı okpdı: 

- Zannedenıem latlrarate ihtiyacınız var. RE-m yemek 

de yemedfnlz.. Haydi rUle &1lle git kJzrm.. Tekrar ediyo. 

r:.ıın anulıtrını yerine rıtırecetfm, bu hıuıısu biç düıun. 
ıne.~ 

Zeynep amcasma teıekkllr ederek kAhya kadınla bera. 
1>4-r ndadruı çıktı. 

Oenç t:.Ukümdar y&lnn: kalına& vezlrt Eltadıtm y&ptı~ı 

IUhtrkArlığı düşUnmele ba,:acıı. Onnn a.tzmd&n bn lıtl nt.. 

~in yaptııtını anlamak için onu çaıtırmağa ka.rar verdi. 

Faktlt sonradan hatırın" yarıda kalan zevk ve ıı&fa. 

A.for.ıı geı(.f, vu:ırıe ıörUtmeyl yanra btr&karak etlence 
ulon:ına döndü. 

Şlmdl bir saat enet 4a.lılnut olan zevk ve sefa mt'<'Uıl 

t"krar tnplanmıı, cariyeler, l&kller, çalgıcılar yerlerine o. 
turmuılardı. 

Geno hUkCmdar l~kl ıGfra&mın başma l'eçtf, dllbe!' 

NrJyrle-rf,. Jovrak rak.slarou aeyrederek ve ten IU'loJarmı 

"inUyerek keyfine bakmap batla4ı. 

1 
1 

1 

TURKiYE BA ' 1 
<üçük Carı HesaPl81 

1943 iKRAMiYE PLAN 
KESIDE:LER: l Subat 3 Mavu 2 

1 lkindtesrin tarihlerinde vaı,.ıır 

r 1943 tKRAM1YELEK1 
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[kAJIP1ARl 
/ti l<ınbııl lkincı hro 

IJıı nılcm : 

~2 , 123(1 
rıti 

. 1· nofl10 1221 ::\umnrah :ırrılıa piliıkan• ı 

k:ı)bettim. Yeni<öiııi alac:ığıııııl.ırı 

eskisinin hükmü yoktur. 

l\fust:ıf:ı oğ lu Yusuf Knrsıınlı. 

Çaıaka mli\lahkem ıne\·ld dfiı· 

diincü nlay dördiinc{i tohurcl:ın •2 
nci bölükten alrlılhm terhis ve ikıı 

mı zih'i ettim. Yenisini nlac:ığım 

dan cc;kic;inin hükmü ye>khır. 

(41838) 

Kiicükp:ı z:ır r:ıdde~I )·eni hiiyiık 

han 50 numarada yetim o~ııll:ırı:ı 

elan 323 tevellütlii Haşim oğlu Os• 
man Yılmaz .. 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

OA.JllLJY& HUTEBA~Uit 

Otvan'.'fOh> ı Ot 

:'llnk:ı drleına Sı~ ı i~eıı 
ıkllll .1 

yonu 221! :\o: dıı ırıı çlıll' 

len kanuni ikamctgiıh 1 nıe 
lunıın Ycn:ınt Scrdynntı. 

. ıdl't ·---·
Ço--kun Todori pJlrn•r ıı61 

ıeIH tıırihli senetlerle ol:ıl'lıııl 
teıfl 

7:1 kuru~ borrunıızun ıı ı 
• 8ıı li zımnında Yuk;ırıda ) 

1 11 - - deri e 
nize bcrayı telılii! gon cfli~İll 
emrine m:ıhaııt posla ş ııe 

. . atıılll 
rılen meşruh:ılo 'e z ik 
rılon tahkikata noıaran 1, ıtl'I 

lıınmn meçhul otrll1~11 r~ıııc' 
\'e lst:ınbul fcra h~kıı11 1

• aeıı 
. tııl'I 

siııizin meçhuliyelıne~ cteılt ı 
me emrinin hir ııv mu~ 0ıd 
tebli~ine karar verilrrı•Ş bor<' 

· inrlt dan işbu nıtirldet ıç ıı 

· · · nız ""8 r~ 1 mcnız veya ıtır:ızı _ ıdtl 
meniz ve gene bu rnıır ,ıııJ 
mal bey:mınd:ı tıu1tınıfl ııd• 

bt'-ıı halde talep vııkmındn ·1,ııik 
lıınm:ıdı~mıulan h:ırseı".,3o rlOi 
lı-rePiniz lürnmu 942/ ~ 

1 
... 

kll '''. 
ödeme emri m:ıkamınıı r (ı 
üzere ilanen tebli~ oıuıııı · 

Edremit Belediye Riyasetinden~ ,-
tıUıu" 

(227) hek:,ar arazi illerinde mebni ve vasati 36/ 36 mevllll ııd~ 
remit kasabaPının kanaılzaııyonu plıtn ve projeleri yaptırı.ıacaft ~ 
olanla!'ın tekııfü:.rinl 21/12/ 942 tarihine kadar belediye rlY~~ 1ıı.f111 
meler! llln ol.;nur. 

~ ........................... ........ 
TtlrJllye COmhurlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
.Jıuıü14 ı.aruıı: tlW\. - ~nnaye.ıt; l00.000.000 .L'Ufl& ~ 
' ~u be ve &Jll.Ja adedi: eM. 

ztn.! ft t1c&r1 .,.r oevı ııaıuta muameıeı.ıt. 

cıraat Banlrumda nm tıe.raıı •• thtıe.nrrı ta.ta.rnd 
~n u 00 il.ram lıtıJU.Daıılara eenedı • defa Qektleoell IEUr'• ııe 
r;IAD& göre UD"&Jn1ye datJtllacaktır. 

•adet ı.ooo 11n.1ı11 "ooo 0n ıoo acte1 so ıı~ 
4 • 500 • 1.00I • 1%0 .. .. • 
ı. uo. ı.ooo. ıee. ıo • 

40 • 100 • '-000 -.• 

DtKKA T! Ben~ıarmdakf ııe.raıar bh eene f<:fnde 50 ~ 
~en.tere ~ C1ktJ1ı tUdirde 1' 30 tuıulle ~ 

K..-.ıar eenede ' detL U lılart, 11 Bu1raa, 11 111'10L 
u BSrtnaUWnmcıa OUDecektlr. 


