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Alman askeri 
etleri arasındaki 
değişiklikler 

Yazan: ABDI US 
t ~citetrüı 194.2 tar;blj Jur-

44 Jenev gazetc9İ .. Alman fl1'

cla,, bqbğr •lbDda dikknte 
bir makale Df!,retmi,tir . 

...... Dil~-

• mulıarebelerintıı ~~en 
lptidasmtla bir dnıgun

~esine girdikten sonnı. teıı:
~ .. TUnast Uzerine :vrınlrnı o. 
lı.ı hlakalede huhi~ ıew Vt: 

1' lıaJmnmd11n Alman ba!lko. 
lllttı ile ~keri '8fler arct:.n, . 
.:'tltıa!lebet tetkik c-dil;yordo. 

~eteJerde mtır.ıin baıı
lıktan fiilen (f'kileeeltl ve 

~ tlnvanmı muhnfnm ede4'ıo-
1rrnda bir 1ıftvaifis V1lr. lln 
İsin doğru nlmacma ilıtimRI 

Bu ıııavi" Alman ordu. 
11.l'bin ~~1c ve idarecıi no~-

bt4'.ı ll!kert cefleT &r&•ınıJa fi. 
tlları bn1~dnğuna '1a!T r,ı
-._, l"İvR.vetlerin dnenrduğn 

~bir lıa~ oha ~erektir. 
i~ razetesinin makalt'ııi !!

bir aya yakm bir uman 
olmakla beraber bu tttrlit 

'-"fr ballsa t.tmi!J ('l'do~ İ· 
C!lıepbestnd~ Stallnf?l">t et 
~lann taarnmı ÜTPri!'e 

\a fe\b)lde şiıMet f't'Yila ~ 
'1t hareketler) al'l\'llndll o· 

....._ 
0

" \llc~er bir mahivf'ti hftİ7-
·""' itı"baTta anftkal'!nin te~t\ 

i!~diyoror. Makale ~-

"'-"'-ı GfJrbıı(ı'n f'tec'Uf' gıöl 
~ harbin idare-.ine ftİt 

"1~liyetleri ba!\"~il Bit
~ berine alnıı,tır: Alman 
"llftnayı sadf'Ce isti,arf ve 
-._1ıiyette bir te,et.köluen 

• Eıkr harple bu flrfalti 
"'ıı8tnı1aki e9aslı fark bura· 

181& senesinıle J.üıl"ndorf, 
&Qel kurmRy başkanı o). 

ber Jutki'Htlte f>scı' '>· 
~fe!lnf yapyYordL•. B:ı 
'harpteki hareketler Pro' 
~~rl ~leMklerine te,·a
~ o!an profesyonel bir a!I· 
~aan idare ~Jilmi,ti . Ru 

--ı> ke öteıfonberi orılo 
• lcal'll eiddetli bir ;ıılfiı;a 

~ 1 olmakla beraber R'.<1'eri 
S1?lnıay&n \ 'e harp 8'lademi

t. ı ~~inoemiş tınlıınan bir 
~._fır.ilan idare Clltınm~kt~-

3\lphe yoktur ki rHter pi
lıaznianmnııı İ"İne ('ok 

"'~! rüsbettc kan,mı,tcr n 
· lllnClur ki hu knrışma mn. 
~li nıuharehf"ler ,·ermiş o
llıt nıUtehas~ıclann rıa~·lt'ri 
~ 0~uştur. Fakat tnbıidir 

lıar devlet rei· inin pro jıw 
lıaur?anma~mdn nmumi 

: ~ :rnuıahıu:ılannı(l telliri o
\Q: devlet reisi vaziyeti flni
: 0 ~eri mlitehao;sı!i clhl ~I':-. 
tla taknn ikinri derP<'ede 

tıııı."' ıla dikkate nhr; hir 11s. 
t Yr"n ve kati maliıM\tla 

.. 1 edn iki tl'rafm m!!WUt '\ tJi • 
1 0 

nj he-.aplar, van1Mak 
!: t önüne ı:etirir: hn hir 
~ 0:Ytıncurndor. Siynsi ~1'h· 

~ince, onun 'IHtntn" t:ılı-
1\ ~k geni tir. O, ~ ""···n 

ll,:;ırnm millf'tlerar:ı~ı pnli
lJı1 •nde ,.e kenıli nıt'f' lekf'. 

....-·•un nı . ı .. . 
l ~ anevırnt n~ı uzerın-

t. llft h~sirleri dü<ıiinii•. 

' 
ildir-de tabiidir ki ıfp,·Jet 
il .. h ... , • • 

c) ho• uşderl Ue "'ene! ıiur-
\tg11 li"1nüşleri ·lnimn birhiri

ll dü,..nıez. Geren o;ene 
il li . 
ı._ Zerine yapılıuı son ta. 

klonda fikir ihtWı fJ:ırı 
•'rtt. l ~ıı.'lnıHı. O vakit .mare. 

~l'a\·t~in noktai nıvarı 
!dılrnt'tllic; njbj «öriiniiV<•r. , \le • ... ,.. . 

ota 11 rok erken ,.e Jl«"k ş.cJ. 
lltı ta)( gelt-n kı'} ne•İ<' ı:?";ıule 
~ııl'ttı 0r<hıc;u ileri hareketini 
Ilı~ l\k ~·e nıiidnfı\a hattı tut· 

1l ~0~Utı:vetinrle kalınra Ra~-
lllı~rtırtan <lni!;nı~ R hn.,.J.o. 

)( lceıırlj eline almak 7.aru-
1\ llldı . :\f ,ır'~":tl (~ iirln~ ll'lt· 

'ı ~i'i ı.tenetallcrfo de bir "inir 
- .. 11 "terebil"rf'li!crini ıf~a et-

1lıt:1 tı. l'eStni h"' 'anatlarclan iiı;. l - . 
"-ınt ır ki Ahn:ın orclu .. u bazı 
ı,t ~" ;!;e<' en kıs biffiik ıor-
~ • tu)( • • • 
~~ tor flaatlcr !!eı: ırmı-:ıtır 
lttı\ 11itter sarsılmı'i olan -na. 
' '~t· 1 h'I .. lt· ı Yeniden tesi" eı e ı · 
~l!tı •Uer orrlııııuo ;tiı•ıııcJını 
ı ıı.11;aııı:nulırmnl• ic:in kendi 

Uzunu tehli•<er e ko) nıı\1<-
(Devamı 2 tıciclc) 

Tulon Fransız limanı işgal edildi 

Fransanın Akdeniz 
donanması intihar et ti! 
Fransız ordasa 
terhis ediliyor 

Alman kıtaları Tulon' da mukavemet gördüler- Mü· 
himmat depoları, tersane, petrol sarnıçları berhava 
edildi - Fransız denizcilerinden bir kısmı gemileriyle 

beraber, Fransız bayrağım ıelimlayarak boğuldular 

Mihverin bu kararına sebep donan
manın muttef iki ere iltihak etmek 

üzere olması imiş 
Ma.1'8ilya 2'7 (A.A.) - Alman da denis aathmda bir tek gemi bi

kuvvetleri bu sabah sa.at dörtte le ka~. 
Tulon e.ehrine ginnişlerdir. Zırh- ft;al nam oldu f 
ır kuvveıtler derlıal t~aneye ı1oğ- Mal"lilya, zt (A.A.) - .Alman 
ru ilerlemiı:ılıer ve orasını işgal al- kuvvetleri tarafından Tulonun iş.. 
una almışlardır. gali ve Fransa donfnrnasmın mü-

bulunan clenlz kuvvetlerini götıt;em 

,ema... (Gemllet1n bfmlert yanmda bnlonan rakamlar o n1odelde ka.ç 1reml mcvclıt olduğunu gö11termckte. 
dlr. Besimde sörUlen c-emllerden StS aer bin tonluk Klemanıo ve Gaskoay urblılarlyle Jofr "\e Penlöve tayya. 

re gemllcri tamamUuıamamıstır.) 

rettebatı tarafından batınlmuı 
Limanda bulunan P'ransıs filo- hakkında 3'afrdaki tafsillt alın • A . 1 D 1 ve 1 

ıu birlikleri kendi kenıiHtrini b& mıştır: mıra ar an 
tırmıştardır . ... !a_bs._!_n_-.:,_ı _ı~-un---------~·---mmn---' ... !:_..;. ısu • l general J iro Sovqet taarruzu 

T a r 1• h e k a r 1 ş a n F r a. n s '· z l Viti tarafından Fransız 
vatandqbğmdan 

d h flf1İ ? çıkanldılar 

Of) an IR a -il fl fr 1 ........... n ~r- V:iW!rit' 

200 bin Alman 
dildi lf ~ gelen haberlere ~re Franstz na-

Umumi hııı-p sonunda mütareke 
mukavelesi muci.,. ince ınüıtertkJcre 
1esliın olmamak lcin kendi kcndisı 
ni batıran Alman dononma~ının 

Akıbetine Fransa.nan Akdeniz donan 
ması da u~radı, Tulondaki bil~ ük~ü · 
küçüklü 100 kadar harp semi!.i mü• 
rcttebah tarafından batırıldı. 

Fran n bu harbe 1939 senesindf' 
girdi~i zaman elind~ takriben v• 
toparlama hesap CiOO bin tonluk g
ne toparlak hesap küçıi'klü büyiikıü - -

250 gemiden n eşeltlll donanma
sı Tardı. Harp iı, n bunJnnn kü
çüklerinden iba nlıı.tı olmuşsa d:ı 

yerlerine yenileri girmiş, arıca 85 
er bin tonluk iki zırhlı harp icin. 
ele hh:mcte girmiştir. 

Dün TuJonda mürettebatı tara• 
tından batınlao seırnflerln hangi . 
leri oldu~u henüz katt olarak ve tı~ 
mamile bilinmiyor. Batırılan gemıa 

lerin aayısı da gene mel-m ddd· 
lDworm So. 4 Sü. 1 deJ - - -

Fransanın kurtulan eıefi 
Fraruıaya bu eon harbi açtıran •e

bebi .mUnakaşa mevzuunun. dııınd.l 

bırnkalım. Fransayı ou veya bu ta. 
rafa mal olup olmamaktan mes'ut 
ıaymak da ba.§ka bir bahl.atlr: fa.kat 
yenl!miş, hiç umulmadık blr zaıı.t ile 
ç6kmll§ Fran.sanm en bUyUk ıztıral>ı 
harbi kaybetmekten gelmiyordu. 
Fransa askıda ka)mı' şereft altındı\ 
ııl'macak bir buhran geçirjyordu. 

Fran.aanın kara ve hava orduları 

t.urlhlerln,. hcsab vermekte gUç!U:C 

~ kecekMr. P'ran.eta .milll n.rııtmm 
tak:ı.zuını un bUir ne vaklte 'kadar 
ıllrtlkleyip sutıreoeklerdl 

Diln TutOD•j!a Uutıne hUkmetmei< 
imk!nrnın elinden al(ndığuı.ı anladığı 
anda kendlıtinl denlzln bir dab& baf 
kıı.ldırıla.maz uçurumuna atan Fran. 
ıız donanma.at Fransız kara ve bava 
Jıuvvetlerlnln Uç yıldır boğazına dU. 
ğamıenen hafakanı çözmuı bulunu. 
yor. 

(Deı•amı Sa. 4 SIJ.. 2 dt) 

zırlar meclisi toplanarnlı: genaral 
Jiro i1e Rmi'ral DarJanrn Framnz 
vatandıt§lığ1ndan çıkarılnı:ısın~ 

karar ve-rmiştir. 
U\'il'in salllhiye-tleri ~eni~letildl 

\'işi, 27 (El'.) ·- Mart.,ıı l Pe
ten tarafınc1an 7 sont~ı1ıinde baş
vt'kil Uv!l'e verilen tam sa!l\hi
YM bugünkü resmi ceridede ilan 
edilen yeni bir ~m\rna:nc ile geniş 
Jeti1miştlr. Bu t'?Xlirname i'c Uv&l 
mal'e§al P~tenlc istişareye Jüzıım 
görmeksizin kanunt saHi.biyetler 
kullruıabilccek, ve esasi kanunda 
d~ği5ıklikler dahi yapabilecektir. 

Yeniden ahnanlarla Alman esirlerinin 
sayısı 63 bini buldu 

J,ondra, 27 (A.A) - Moskova rad. 

yosunda ne§rlyatta bulunan Colom. 
'Na radyosu muhabiri bugün demiş. 

tir ki: 

Sta.ıfngrad çevresinde yaptığı btı. 

ytık taarruz emaaında Kwlordu ber 
lıalde 200.000 den fazla dü~ıın su.. 
bay ve erini muharebe dışı etmljtlr. 

Slma11 Afrika cepbeler Jude 

Tunusta mihver 
mukavemeti kırılmış 

• 

Bununla beraber Almanlar umumi 
ricat alAmet!erı göstermemektedir. 
Alman kıtalan yalnız mecbur olduk 
ı.rı yerlerde geri çekilmekte ve tu. 
tunablldiklerf noktalarda mukave. 
met etmektedirler, 

• SoV) et tebllf\ 
Moıkova, 27 (A.A) - Sovyet ö~a 

tebliği: 

26 •onteırl.n gecesinde krt.a1anma 
Stnh ngrad bölgcslnde d~an lllU. 
kavcmetinl kırarak ayni istikam~t• 

ıaarru.zıarına devam ctmlşlcrdlr. 
(Dtmınn Sa. 4 Sü. 6 da) 

inhisar maddeleri 
fiyatlarına zam 

Müttefiklerin Tunus şehrine ve~.r::~::ı1b:;.~~:c~~zar-
15 kl•ıometre mesafeye Anlrnra : 2i, (\'ak ıt mulınbirln-

den) - Ell•rfnde inh isar maddele 
ri bulun.ınların beyanname verme 

R 
' kadar ilerledikleri bildiriliyor !eri rn ild deti ".\ Dl'Jn R kam ( !Jll nJ.. .. 

Yıeni Edebi omanımız . şam) "IOna enncklerl ir Yeni rtyat. 

---'---------.---- ltalya n başkumandan ı tarla bu moddelrrin 1)97.0 rteı;i piyn 

, 
- n ·n cıkacaltı bildirilmektedir 

1 lkkA S811 Şehrimizin beyanname venne fa• ' anun Bastiko az:edi l miş ali:rctlne dai.r ynzı s ncfi sa:rfamız· 
dadır. .. 

gu··nu·· başlıyor Kahire, 21 <A-A.> - orta~ark ııı.. ----------------
srıuz kuvveUerı. umurnt karargAlıı b'' r'~..--------------------------'~ 
~nkti cuma mOşterek barp tebliği : 

O Kara kuvvetlerimize dair bildirilecek 
t;!r haber yoktur. Libya llalUndck! 

(Devamı Sn. 4 Sa. 3 dtJ 

hıymetll edlb Refik A h met Se, ·engll 

YAZAN 

Belik Abmet 
&EVENOİL. 

o 
Çıplaklar, A1,;lık, Perdenin Arka.•'1, <'l'~·lan avı, lmrah roman1a1'lllm 
müelljfl ı.n .netli edip Re rtk Ahmet Sewngil'ln Vakıt fçln ıun. ı rladığı 
"llir l\levslınllk A"k., ın hl ve f'iı.tr örgUlerl size der ı bir !!debi zevk 
vermekle tralm;•~acnk. çnk cnnıı ve lmvvtıtli bir rl'a.117.m QerQCvesl 
lçiıııl• · e.aıılı bir t r7. bula<"ak•ınu.. Hir Mevıdmllk A.,k, garip ve ~rarlt 
bir hııyata, rul' l!ııemlnln gl:ıU köıtelerlnr ve Beyoğlunwı ka.rı,ık, do. 
:a-nhnı;h :ırlıo ııcı lmklarma Çl'\' rllmlı, bir projektördür;~ 

Ta~sl veıerımtz .....,, __________ _ 
ÇıçeK 

DUn i§ittiğ'lml.ze göre Bcyoğıunda 

ı;içck hastalığı, çokca görUlmeya 
bll§lamı~tır. YakRlananla.r arasında. 

epey~ ya§lılar olduğu da söyleniyor. 
Bir aşı veya aşıyı zamanında. yenl. 

}eme ne kolayca korunabildiğimlz 

bir hastalığın bu tehdidi ~Ubhe yok 
hCkl'.lmcUn parasız yapmaya he r za_ 
man hazır olduğU bir hlzmetten fay. 
dnınnmakta. bile ağır davranmanın 
nc•Llcesldlr. Hemen ajılanınız, Bu bir 
2".a rnr deitlldir. 

~·~ 

~ap\Cş~_~cr~ 

\tur.' Mahzeninde yan gelen altınlarınla vur! 
Gittikçe ıırrolan o beyaz anlarınla r.>ur! 
Tak halkın İnce boynuna yağıız kemendini. 
Sarraf ve muhtekir gibi mel'unlarınla vur! 
En akla ~rğmaz ölçüde artır fiyatları 
Namuıu bağla tarlaya, ıoygunlarınla vur! 
Her kim çıkarta kar1ına, me'mur veya fakir, 
Yaklaşmadan henüz ıana, kurıunlarınla vur! 
Son savletinle vur ki yakındır belayı hak: 
KGnun bu yurtta hayduda bir gün reliT vurur! 

DELi DF.RVtŞ 
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s 
Romn.da ı:rkan "Ciornale Ditnl

:ıa" gazetesinin 10. 9. HM'? t<ıribh 
.,ayısınclıı.n: 

Lozands., 1924 tem:nuzun~n ?ıir 
mas.'lllın etrafında toplanmı.ş olan 
l.ir kaç '.ki!'!i kemali ciddiyetle oU. 
;Uk tir cenubu sarki Avrupasiyle 
Anadolu haristnsımn U~rin'!' e-
il~lerdi. Etrafta bir sükfıt ve 

rndişe havası hül:Um sürüyordu. 
Zayıf ve diışünceli 'hali ve tok se
tiyle erlerini zaferden zafere koS· 
tumı~ bir general -0lduğu tahmin 
edilmiyen bir adam, uzak di;;.n.r
lnrda.ki memleketinin hayat hnk
krnı tanıtmak, ontın harqhclerckn 
ve icinde çab=ı1adtğı herci!merı:tcn 
kurtularak yeniden ks;lkınmasmı 
temin etmek icin bütUn ma1ıa.rf'tİ· 
ni ve ikna edici kuwetini sarfet
meğe ralıı;ıyor.lu 

Karş-c-rnda ooşlnnnda Lor·I KGr
ı:ıon oldu·u halde bira:: dalotn ve 
biz"l' tnvırJı bir ka~ diploonat, :lt
ır:et 1nönünün, onıd!l mevcut olan
lnrclnn bir ~oğu için bam~'lın bir 
dUnyayı hatırlatan cfsane\i i~im. 
li yerleri harita Uze:dnde i;ard 
dmek ic:in sallndı&ı parmağını v,a 
erdcttiii dilellt>rı ağır ağır takip 

ediyorlardı. 
Bu. 1914 - 18 harbinden sonra 

Avrupayı şaşn·tan ve Uç !'tene cv-
el f13'ktrmayn başlayan kan 

ş e 1 fi. l e .s i n e '-e~:;t"• ve
r n §artları daha o za
mi!ndnn hazrrlayan o mıltcadcfü 
konfer:ınst:ırdan biri idi. Bu kon
feransta, Kenr.ıJ Pıı.ssnın llambc
lerden yeniJen diriltmei'i'e muvaf
fak olduğu ve medeniyetinin beŞi
ği olan .Anndolııda yn§3.mnlt hak
kmı musirren ta!ep ettiği yeni 
l'ürkiycnjn teşekkül ve t:rnzzuvu 
münak2Ş!l edilmekte idi. Yeni 
:I'ürkh'eYi temsil r-tcıek üz,re Ke
mal Paşa bu bizar tavırtr diplomat
lar toplant8lnn en sadık dost1n
nndan birini. 1920 martında ilk 
ı:Javette tsvı.nbulda Harbiye Ncza. 
~ndeki müstesariık mevkiini bı
rakarak vatan topraklarını ıstiliı. 
eden dilş:mana kal'SI b!r aradıı mU
ead•le etmek üzere ılerhn.t Anka
rada ona iltihak etmeğe kcı~an 
bir general gönd ermi~ti. 

C'..-~meral Loz:ınd.a. lnönünde 
ma ·ıup ~ttiği (İnönü ismi oonra-
dan · · ailie ismi olarak kala.. 
caktr) nlılarla karşılaşnın. 
mrştr. F k tt görilntiştt silil.llsız ol
ma..~na rağmen o nisbette de teh
Hkeli ohn ve zahiren ~hte ve mü
teh~sim bir samimiyet altında 
gızli, c; k kaba ve hot~ümlıktan il
Jıım a1an o m'!'rhametsiz ve bi
r an İngiliz siyase~inin klfısik 
ı:ıtim~sili Lorc1 J{ilrson ile kozunu 
pvlnsm1k mccbutiyet;nde idi. 

Fakat bu t,to.l\'. adamın tnrafrn
(fa yıılnız 'hnk değtl. a:,. ll1 zaman
da kanı pahMınn yaptığı fednkiir
lıkJnrln ~arn'.lk ve leni den kn1~ 
kroma}. frade~i ile •lu:ran bütün 
l;ir mil et v:ı'l'Qr. Ru sure•le genı-
r::ıl<lt>n diplomata inkılıip eden !cı. 
met tnönll, konfernrıs rea.o/..sın'i:ı 
,da mı.rva.ffıık!yct kaz mır.ayı bil
~i. !smet 1nöntınün An tarcı):cı av
ae~i mtJ'Paffenne Olılli, '\'e askeri 
Z"afeırlenlen sonra bu ôir>Jomatik 
mnvnffnkiyet onu mil!l oir kahra
mmn yaptı. 

'l'Uriye artık yaş.1.vn'l::i'rOf'kli ve 
bunu !smet !11.5Düne l'ıo:-;111 idi. Si
!,Ya."1 ve ~st uo~n'l\iğıına cı.vnı 
2amanda mücen-ep mi~liyetperver. 
Jiğine fozbnam eden mUV?.fralti
:Yetleıi, 1nönü)-ü 1933 de Başvekil
)iğe çıkardı ve Atatürkün ve-fatını 
m lte<ıkip Büyük Millet Meclisi t-am 
ilimntla onu DcV1et rf'isi .seı:• i. 
• AtatUrkün eı9erinin yaroımc.~ 
~mn.k iti ~İsmet tnö.,u veni 
alürltiyeye · it valmrmt ver,_;csi
ni br.en o lbüyük ndamm tal-ti ha
lefi idi 

BugUn İnönil, Atatürltün çimi
fü yo?dan yfi.'"ilmek ve bitanıfi"Sr
~ nnıh za etmek i~n 'I"ihnye-

n ~ mr-fettiği tu mil~1:ül 
n~ ona önderlik etrr.elG:; ve 
!itı dev!:eti içtimai ve siy i saha-

VA41'.r 

• iktisadi bahisler esebi gayri 
•kt• d• çocuklar· ı . 1 sa y Adl:ye vekaletiuce .. 

anket neşredılı 
e 

- -
1 av ş 
ela teceddüt ve inkişafa doı;ru 
götürmektedir. Drcsden: SO llkteşrln l!H2 Yazan Tiirklyesf, nu b:ı.kımcian, son z:ı• Aııkam, 21 (\'akıt mub.Bı 

1 

1 J 
. . 1 Nesebi gnyrl sal:ılh çoc• Türkiye bugUn feveran iı;inde Bugüniln savaşına katı mamış mıınıarda, çok yerınıle hır adım aın t 

6 
Jet 

1 la.n k a dır F k11t M ER 1 k hf h "kt' el h'' k ::lyctı hakkında pro es r kıvranan dünyada Avrupa ile A<:ı- u us n sayısı ço z . a ı ra r arp ı ısıı ı uro n ·ur • d:m ve ·ıcu ceva ll\r t,as 
ya arasmdn mUhim bir rc.ı oytı:ı- barış içinde yarnynn uh1star.n d:ı •-------------.,,..- muş v~ bunım hn5ıno en rlcğ~rll ik- dil n 1 \ P d e 
yabi!ecek bir mevkide yava~ ya - dertltri ve sıkmtıları vardır. Ve fün•çılarımıııfan birini, Ur. l\lec • '.A ye cer des ,,n e n • 

b 1 1 -· seçiJrni .. oldu"unu, biz, burada a- ın,:.ırılmı~tır. 
vaş iyi teşkilAtl&ndırılmış v~ kuv- un ar sava~ın ı:on~na 't>gın, çe- . .....,, " det Alkinı getlrmlştlr. Bu nnketler:in n"•rlnı oı 
vetli bir devlet mnnzarası arzet. şit çe:ıit deği~meler gö~tererek, raştmı.:ak değiliz. Fakat a~ıkça Her savn,, kendi iktisat mesrıe l"kadar vekA'ct m..,..Umes-'',I 

Ü k · sunu söylemek isteriz ki; taşm~k G .... ~ 
meğe b~Ja:ım tır. s rece tır. ~ !erini birlikle getirir. Sf'rndikl dO•ı. 

Bıı-:-"n m•mlek•.tı"ıı mııkatfdera- Bunun scbeple'rini :tnlama.k isteyen buhran kadehi, bunuu:a d k d' ö salAhlyctıı kimseler1on 
-; u ' S ti ı son tehlikeli damlalnrınıı kııvu~- ..va saYaşının 11 en ıne 6 re mc-r bir komisyon kanunlarda 

tını elinde tuten bu adnmın yan.n- hiç de güç değilı'lir. on Y ~ Y1 leleri vnrdır ve Avnıpanın lktisr,t 
~ mm•tur zarurl görülen esı:ı.aıarı !6 

11 At·tilrlı.Un eski iş arltadn!'l}an itinde sanayileşen •lilııya, .::ni~ - · yapısına ötedenberi çok ilgili yur 
d - 'Ik Amerika Birle~ik del)etlNi; b!t edecektir. 

olan diğer bazı şaLsiyet!t"r dahn ve kera yolları i~e. ngııuk ı dumuz, hu meselelerin önemli biı -----o----,•ın 
d dd k _,,_, ·1 1 "1 r !!Umriik ve maliye politika .. 1 il~ na-var ır ki bunlar da pres ~j ve me- ma e ayn!IJ:'>Jar. ı e u u-. ar a a- ~ kısmını kendi bcnIU!I ile knyna"-nuş 

ı d - , d ö sıl dUnya i.ktısa~iyatmdan hilsbü- ' euliyet b:ı.knrunclnn bmet nönU- sın a, cogra.ya urumuna C re, görmektedir. nu bakımdan hiikômc 
·ıa - · ı · ı ı tün aynl:nıığa g8tiiren bir 1,ölr.e d~n asa!'tı ktı.Jm:ıyan erkanı harbi- ı.ag m ve köklil orgu erın nanı 0 tim izin h:ırp e-konomlsl (iktisadı) 

.... b 1 f k b" iktr.sadı çağı '8Çm~sn. lr.giltere rle ye re!si Mareşal Fevzi Çakmak ile mu.'1ur ... 1; un ıınn u a ır ze- büroc;una Yerdll'l'ı snlühh.·etler c-0k 
;ı l · d imzaladığı paktlar ve mukavele- ı; 

Başvekil Şii'krii ~aracoğln:i•ır. ue enıı;i veya kopuşu, sava~ ·ı- köklü ve c;al'llam dü~iinu"lerın ilrün· 
1 · lerle bilyUk bir sömUrge birliği ;k. ,,; ' ., 

Türkler, gecen asrın sonların· nmıu olmaksızın bi e, ıkusatça sı- leri sa:nlııbillr. iktisat işleri, he. 
dan itibaren Tilrki\'.,'CT in yapttğı klntı1ara ve snrsmtılara y~l aç - t:ısadı kurarak aynı fikri gerc;ek-

leştirmeğe çalrşmıştrr, men yemişlerini veren işlerden d" 
bUtUn harpJere i!.mi bağlı olan m~- makta.dır. F "ildir. Fakat s:ıl'lJnrn kıırtıl,.n, .rnl!· 

d B. b · ı lü bel mz ransayı da bu fikrin çe'"" "' e .. .... ~ 
recıali 3Cver ve onn htlr.:'llct e t>r- ı? ihyoruz k ' c nyamo - l:ım bll"i.vc ıl.a'-·anan hAr şe~·. mıı· •• 

1s d ~ l" ba~1 '"- ~"1 ı nk+- ~vesi içine alırsak, ki, alımınııı Hl ,.. " " Ier. 1876 d:ı. tnnbulcla ognn ve 1 ;ı.aI uçŞ uu geye ayn.rı. .a- liika beklenileni, Umulanı ,·erir. 
bir asker """"'gu· olan Fevzi Pa§a, dır. Gene biliyoruz ki: her go1gı-- zıri'ıdır, diinya iktlsndlyotının örı;:•. 

~v-- - - ı fi bü -k "kt' 1 Biz, yeni büroyu, ikinci rlünyn sa 
:tsk~ meslei;e 1895 rle teğmen o- Din kendilt:Tine göre özelrkler! sunu parça ayan ç ı yu ı ıs.1 
larak stılilk Ptmiştir. 1914: de ge- vıırdtr. Haritaya gôz gezri<1ince •!v hirliğlnln belirdiğini görürüz: Gc· nışının orloy:ı allı~ı iktis:ıt meselP 
nf'roı 1001 da ;ırnlordu '\'C 1~17 c!e rUrUz ki; her böJge: yolları ve lişim sırası ile Sovyet Rusyo, Ame· lcri bakımından, ·ürcktcn dcAerleıı 

"k r ·ıı 11· b b- -k ... rlirir ·en biivük foudıılıırını şöylece de ikinci ordu kumarı.danı olmuş toprak yapısı ile şöyle böyle, 1:o- rı ·a ve ngı ere... ız u tı\'u · "'· " 
l91~ de umumi harbi müteakip Jay kavranılır, bir coğrafya tirli!;'i tisıı.t birliklerine bölgeler lktlsııöi özenlendirc.bflirlz: 

• t d .ı b'll · t t • Yurdumuzun bugünkfı i'·tisııt du Hnrbive Nu;r:ığını deruhte etmi,, gibi görUnUr. Fakat bıı, ı!\tr. at ya ı n ırw •ın Yere ı rız. sterse c... '" 
fakat memleketin parça:anmastna bnknnında.n, t9.D1 ve pt\nlzsUz ~ir bir bölgenin ikfüadiyatı olma~ın. rumunn ve bunun dünyncl:ılci lktisnt 
lılet olmnrnak içi-ı derhal bu \'azi- birlik olarak değerlrndirilemeı.. ikl!s:ıt nlonımn seni'li~i bakımın • gelişimi ile en tebll ilgilerini ine( 
ft"<len Çt>kilmi<ıtir. 1 !>20 de A 1 a- Eölgt-l{"rln coğrafyaca özellik· ıJıın, bunu, başka türlü düşün em~. leyerek her türlfi lüzumsı.ız "arsın· 
tilrk milli barekllta teşebbUs eıler leri, buralarda b~lt bı>~n~ b:r ik- );z. lıl::ırı ve sıkıntıları önlemek .. Bunun 
etmez o devirde artık pek genı: ol- tısat dlizeni kurolabileceğı dı.yı.:ıı Bu ile bfiynlc ikllsat lıirli~ine pıı :ıonsuz önemini ayrıca belirtmdr 
mayan genernl üniformasını giye. sunu bizılc uyandırabilir. Biz bu- r::ı ve banka kudretini de kntnrs::ık, en ııfak bir Hizum MJP ' 'oktur. 
rek kendisini milli mUrfnfna '\'~ki- gUn böyle bir ikttsat dfü·rn~ne, kHloıik iktisııt düzeninin ne kadar 
li tayin edm büyük k•ıttancınm kıııaca, bölge iktısadiyatı diyor.-z. temeın bir buhran geçirmekte old:ı 
tmri altına girmiştir. l!Hl de ma- Bugünkll sava.,, bu böyle iktt~acH. ıtunu koJııycn anlomış oluruz. B3 
re~alliğe yükselmi!! ve o z~rr-;ın- yatı ka.mmrn1 tok işlemişti'r. Dev- üç büvük ikfüat birll~i. mke geniş 
ı'lanberi .sessiz .sndıısız Türk ordu- let adamlal"I bunc!an bah~c!y"..'r, mu bakımından, hemen ht'nıen bii· 
ESUnun başında, bu ordunun t~lri- faz!!teler ve dergil'r bundan hah- tün dün:ra demektir. Almanya bti• 

Alma askeri 
rl a a 

det ş 

e-

llitlandmlmasr için bUfün enerji- !!ediyor. Halbuki biliyon.ız l<i: ~le- yük ve kudretli ~ıınayU ile bu hir (Baştarofz 1 inci de) 
Si ile çalısmaktan hfili knl:t:nmiş- trsat baknnmdnn bölgeleri Oi~i - liklc.rin dışarısındadır ve ilk mııd- tan tel•inmemi~tir, l'uksck komu· 
trr. rinden ayırmak, sanıl<tığ? gibi, dece, ister istemez onlıın hegcmn· ta mevkilerinde dc~i~iklil•l~r ya • 

1939 da harp at,şi ufuklarda kolay bir iş değildir. Burada bir nisi altındadır. Sanş ~onrnsı Av• pdmıştır. Bnşkomutnnm azllnden 
belirdiği zaman mareşal hanr ve düş'inüş ynnmılığr mı vardır? nıpnsı veya dünyıısı büyük lkfüat ba.5ka olnn ha dejfüıili:ikler i1ftn 
ordunun tf'~"l.(illltı tamamdı. 1939 llk dünya sava~mın fırtınaları buhranını y,nemeden bugünkCl sa. olunmanP~tır. Ancnk uını.ra bir 
dan bugüne karlar htikı'imet, ma- cindikten sonra bunu unııtn;a- vaş bıışlamıştır. ı;urını? sonr.ııh,. ki Leningrat cep
reşale bütiln imkanl:ı:rt veırmic: ve mı ızdır, buhran ndmı verdi~imiz Her ulus. ilkönce bir kudret dü· besinde,. mesela, general ı~on 
onu her hususta tn.~k etmek:cn köklü iktıs!lt sanımtılıırı bn~~s- zenidir. Ve bütün politlkıı ölçüleri Küchler mareşnl Fon T.eeb yerine 
h§lf kalmrumstır. Bugiln mareş3l temıiştir. Ilurada. uzun \'zadıy:ı ör- bu kudrete göre ayarlnnır. Kudretin ge~iştir. 
bUtUn TürkJerin faal bit11raflr~ını nekler vermeğe !Uzum y. ıkt:·r, mantığı böyle kurulmuştur. Onu • Jfatırhmladır ki bir o~· en·eı 
ve hakimiyetini mtidafaa ttm,.k i\. fakat bitiycruz; buhran z::tman1a- için her ulusun mahkemesi. in~aıl c1Hıte rin ha';'larındn) bir Ahn~ıı 
zere memlC"ketin hudutlarrnı!a rmc'!a ter.ribe mantarları, a1nbil- lık kadılarının şalvar dıılgal:ı:tdırdı aı.keri tiÖzcii~ü BerlinrJc bir mat· 
knvvetli ve iYi teclıiz edilml~ lir rliğiııe boy eaıaılıır. Tecrübe man ih yer değil. do!ırudıı.n do~nıva ken bn:lt konft>rnno;rncln b~\•nnnttu bu. 
ordu bc-kletil<'bilccek vnziyettedir. tarlan bulıran yağımırlnrı:'ll be-k - di rnenfaallerf. kendi tnrllıi. lwı luııamk ~ ıman) nnııı \'a~ ı l"harc-

Mem!eketin kalkınır.nsı ic;irı öi- le dir. l!ntti'ı. diyc:ı:iliriz :ki. snğdan sff .. le, k'ndf mahkemesidir. Uf'a hf'Jerinm trntyJ•k h <lt"İ J e-
mek ümidiyle ~rp1şılc'h~ı o de· solds.tı fışk11'3n bin bir teklif ve dihnis t•1'1uğrınu ve ıotılumnı IJ:fl.ı 

uluslar, Jmdretslzler: rıolitikn ala • virde Türk inlol5.bınm erkanı har- tecrübe, bUyük bı•hranl:mn .,~ş . ncl•f:ılarclıı VnJ:;uya :.ıd:ır ,·:ırcJı-
nındnki dirscklcnmcleri, ufaktefey 

biyesini teşkil e<len ve sadık nrka- maz ölç~ri ~·yılııbitir. Bijyilk grnı, ~talin~ıaılıı gelir.<'~ lı ... ndnn 
dı.şlardan mürı:-kkep olan kilçlik dünya savac:ından sonraki ;>"Iller yumruklafı insanlığın valdızh ha. Mnrası için ~011 knlnıı ınukn,·cmet 
grcpta, bu kn for ask('r arasır.d:t, her lxıkımdsn, bunun alöatmaz pını yuttuktan sonra hoş görürler yunlnrının yd• cdil•ııesinc artık 
b ve bununla a\·unurlar. Fakat kudrc ir de r.-cn<' sivil vardı ki bu da bir örneğidir. Her ulusnn ht" ik- toıı~u ı.un: .. tinin kfifi ı.;el~f'ci;>lni 
Sara~ğlu Şükrü idi. tısatçısı, gazetecisi ve öevlt"t e.da.. tini ve şerefini bilenler, çok bnşk!l o;iiyle·!i. llu beynnatl\ ~urc cc~lıe-

Knllmınu. <Je,·~i mı bin bir derede, şifa, ilnc:. pıt-· türlü hareiket ederler. Bu her zn- nin hı. noldnsır.rJa tn·•rn11 hare. 
Yeni hükfunet j~ ba~laılığı za~ tenti ile haatala:ra yeni bir kurttı- mnn hep böyle olmuştur .Ve böyl\' ketler.ııı'n dıırchığu ,.e nrtıl< bun

man 1zmirde knymflkam Şftkril Sa. luş mlljdelemektedir. Doğnıcıııınu olacaktır. <lnn "nnrn Almanlnr ta.·4'ınılan 
raeoğlu, eUmh•Jriyetin te"ekkil1il söyleyelim, 52.Va§ sonraeı Avi:'Up:ı· Simdfkl sava~ın Jfaşlııngıcını fi."" Ru.~tnr din::!e ohn nıııhııllelcı n. 
eenamndn geçirdiği merhalelerde sıru?ı veya. dünyvsır.m zaten yıp- tisııt gerçekliklerinde aramalıyız. zerine taaıTuz cclilmiyceı::ği zan -
devlet teskiHltınm peyderpey vü- :-anmış S..'\ğlığrn1 büsbiıtlln ci~1i - Sonu da mutlaka bugünden bn~k.• r.t.rlll• 1ı~ti. Jfa]bııl.i aradan ıı:r lia,· 
cude getirdiği ımuhtelif şubehrde, l~tiren, telılikeye düşiiren de 'lU bir düzen, bir iktlsııt düzeni. iıu ı;ün f.!· ... ~tiktt-n "ıOnra ca.trıt•7.hır 
lstnnbııl ve Lozar. Uııiv~mitelerjıı olmu:;tur. Hsr .gün hekim dı:İ'!i'J - Biin kullnnılnn sözler, yeni bir dı:. ~·rn\ıloı b:l!'lndı. Alnı:ııı piyndele
deki bıhsili myesinde elde ettiıŞ tiren bin ~ ilfıc; deneyen, F.m~ti zen olacaktır. rı "İ''ietli c;o){Jlt nıuhnrelJ~lerine 
tcttUb .. ve olgunluğun semeresini halımrn soğan Japasından tutnıız Bıı ılüzenin nnn çizgilerini şiı•ı· <!enm.J etti \'c Jı:ıHi da ha ınnha
v-enrıck üzere vazife başına ç.ıığı. da ctıenl~rin keskin tlfüriıi!üne, diden venneltc ç:ıh~m:ık. do~rusu kı rehı!ler ılurınn<lı. 
rıldı. Evvela Mnarif vekili iken toprağr anır içinde olsun (? ı sm: sır bir yıılvach~a özenmek demek• Herkec; im tanda bir tal~tik c'!t>ğ; 

..sonra r>ıUbadefo kon:isynnu ısı t'abullah Dedenin ~eytan \'e dn tir. Almanlara göre, yeni düzeııın ~ildiğine sebep olnn fuııilin Tı.:: olıl•J 
oldu ve birıbitini(mfitealtip maUJe. ürküten günar..8:17 ruhaniyetine .ka temeli Avrupa iklisııt birliğidir. Hl: ğu <>ualini ~ornyor. Çi!nliil Alman 
dahiliye vekilletini v,. TUrltj\•e- dar her şeye bn§ vuran bir .ha!'t:a- konu üzerine bftyiik Ye köklQ etütler a .. keri ııözrUJeri rlıılmn hı ~ıwrn•ı· 
nmarıarıru harice ~evirdiği zaman nın hali ne olabilir? Eımu diı~iln- yapılmıştır. Büvük at.ın iktisadı tanlığm ni~·etlerini ı:nl< n~ı\ o!n
jse J 93R de h:ıriciye ve\:illiği~i de. mcic kolaydır. Buh:-anle. başı rtön. (Gros'm!umvvirtschnft) ndı verı. rnk söylcrri<1lerı'i. ı:u <;Ö'<'İİlpr<lir 
ruhte etti. mü.~ Avrupa ve dUnya yıllar~:ı. My len bu l"'Onunun çalıştığı birçok ô- ki gec;en sene i11dciinıınun bn~ı:ırl:ı 

Miisklil anlar le bir ~ır yolun yolc~ olm1JŞ - nemli düğümler vnrdır, ynlııız i>u Rıısyadaki ta:ırnız harekı:tlcıirı ·n 
HRr!> <patkırra.dan tam bir kaeı tu'l". 11ln için-değil, yarın için de., ona erdiğini iliiıı rtmi~!erdi . 

ay evvel mulıasnmat·r ~"3.klaş-nğı: Savaş sonrası i1ttıı:ıat bt:braıır. BuRQn savaş dıtJında kalan ülkl.- Öyle g-öriilü~·or ki ~tnli:ıl':rat 
m r,l;ren mU:etlerjn he:- ne yapıp ınm artmasında Sovyet Rusy<tnııı ler, na~ıl onun lc.ı;irlerinden tız.ılı: mf"llelesi iiterine hnı;ılcnmııtnnlılrlıı 
ynprp ittifa.ıt' ofe hjmaye a.m.dı!ı:Jan ~ok bUyük bir pay;ı vardrr, Bu iıl- kalınamışl:ırsa. savaşın tasfiyesin • a-.keri ~etler nraıııınıln fikir i!ıti•:ı
anll'!r Tilrkiyenin bevrıelrn.ilel mil- ke, var ol-an ger~cllliğe,göre dt-ğil, den sonra da geriel Jkti.sat durumL. fı çıkmış \'e mar<'c:al ,.."ıı Ruı 1:'cn 
nas,.l:etl('r,inde en nazilı: devreoyi rınza.ıiyeye göre t-ir ikt:sat ku~a- nun temeTii tesirlerini duymuş olu· t~kilmesini mur•iı> olnı1145tur. Al • 
tf>cıkit eder. ğa çalısını~ Ye kendi kOEUtna çe- cakfardır. Onun için busilnkü dli 1 man l!:f'nel kurma,•ı her ~e\"dcn ~'

Saraeo ·!u nı.rafmdan hiı.ki:rıh· et Jıilmiştir. Bu :ülke, daha sonraları ya savaşının dışında J.:clabllmiş ü,- vel orduyu itiışiinüyor, <ı~n ı?Örc 
ve htı"ltbaline h:ılel geimen:>:!lt sıı•- dump~ adı Vt"rilen fiyat kırma keler ve utu51arın bütiin dirim bir 8talingra!: &n.dece bir nıe\"i'idil'; 
t-e. memlt"keM 'harp rhşı t·.t~~k glredne atılarak, ıkusat rlfi:?.enin- liiıi ve ikti~t meseleleri, toplu oln. bnnun zaptolunmn<ıı tılr talnm ıı
gay~yle vücude gefr··ı~n (j"'Jo- den lıo'}!anmndığı ülkelerin buh- rak şllyle düşünülebilir:. faylara mal olnrul•tır. Bıı mr\'l..İ 
ml'ltik eSC'r, muhtelif devletl...tJe ran]anru l:.l't:nnağn ~ahşm:ştır. ı. - Dnr aıılamdn ülke iklisııdi- harita üı.erinıle bir nokta~an ib:ı
jmzalanan bir mualıe:le ve vesij"a Sovyetleıin ikttsat kavramına, he- yatı ve bunun gelişme fmkiınları, rettir. Fal::tt Stalinı;rnt "ıva~,.t 
silsilesi oln.ra'k tavsif tdilebiJ• • le gUr Mkallı üststJarının son di- :?. - Savnş güden ülkelerle kar- bahasında d:ıha ~ok ı::eniı! bl; n:s· 

B!ltiin htı muahede ve vesikalar ~ğine (ak ;ıylmı olan bu fiyat kı!'- ~Jılılı alışv,ri~ ,.e bnrrun geliş.:ıe na<ıı olu hir mC\·kidir. Ruslar bu-
5nceden ta.yin ve bugUn elr'l.e ei'ii- ma güreşinde gtidü1M .amat, mal Irnkllnlan, no ~ok iyi biliyorlar: l\mfan dola
!en te.k bir hed .. fe matdtu ki ha. dağıtrm ve dntılımını kolayia~tır- 3. _ Savıışın tasfiyesinden ~oıı. YJdır l<i bu yeri fon rlererr !rl<!c~
len muhnsmılar tarafıııd$ln jylce mak değil, yalnız \'C yclnn ?>Oli • tııki ~funım ve yurt fkfüi:ıdiyatı. le müdafaada bulun•ıyrrlar. nu 
anl:ışı!an ve riayet edilen bitnraf- tikadır, dünya devrimi'3ir. E•mı:n Bütün uludnrara~ı flretlminin §t-hir komünist ~finin ailrnı ta-:;ı. 
Jm teminden ibaretti. sonuçlarını Rl'U§tııınak kııoum•ız'.l Yan bir yerdir. Cerelnn e!len mn· 

,ı:.....J il . d' sa,·ıış amaçln.rınn gl>re, ayarI.ındı~ı • 

l 
·" ~ımeket, milletin iradesine ve t ı;ılen ırrr.cz. harebelerin aldı~rı hiivük bir siıl 

Tiirkiy,cnin .en ynkm menfaatlori- Dünyucl~ki ikhs:ıt sıkmtısmı ar sıral:ırib her ııhmın en büylik na- det ve lrovvet bıı ~ehre a'llceri ol: 

Büyük 
lisi dit 
Ankorn: 27, (A.A.) -

lisi bugiin Refet Cıuııteı 

Jığındn toplnnmıştır. eeı 
masını müteakip reis, 
bulunan macldelerdcn di 
~ebat raporunun evvelce ı 
rara söre ancak bir huUO 
znkere cdilcbilecet!ini 
maaş kıınununa ek kanu' . 
nın <la dün tevzi cdllm~ 
le bugün de hüklımet ~ 
men tarafından istenild . 
de derhııl mOzakerc oıuıı 
söyliyere1• lı :ı le bir tolet' 
madıl;ını sormuştur. 

Böyle bir isJrktc bu!1:. . 
ve ruznamede görüşOl 1 

bir madde buhııımadılh 
znrtesi gOnii torılnnmnk 
mnn son verilmiştir. 

Erzurum - S 
ınış den1ir 

ln§aata be.şlanma!I 
kanun projeci haz• 

AnJ,ara: 27, (Yakıt 

den) - Nafi:ı. \"ckaletl 
S::ırık:ı ıı. ·,. or..ı">ındn dcJ!l 
şnsı için bir kanun prol' ı 
ııınkln<lır. Tııkrilıen 120 
Juğuntl .ı olnn hu hallın bf 1 

yon liraya ru:ıl oıac.ıAı 

nıokt ,ıclır. 1 
~ 

Devlet şurası müdd ıı 
miliğine tayi~ 

Anlcıırn. 27 (\'nkıt muh!l 
Devlet §{ırasında. açık bıJl 
delumumlllğe birinci smıl 
l!!rden Ziya önem tayin e 

Tayyare hücumlıı 

ir ltal an zı 
hasara uğr 

'·Roma,, uçak geJfl 
ba\h 

ı.onc:rn, 21 (A.A) - tı: 
k .. vvetlerj taratınd:uı cet0 

pılan akın sırasında ısııtı= 
t~•tu~::ın (Roma) ltaJyan 
$: b:ıtmı,t.tr. !talyanı:ı eı: 

!:!arından olan 1ı:rıpero 
t.: rnrr.ıııtır. Bu zırhlı 35 b 
lu1üur. (Roma) uçak ı;t 

lonllAto tutarında ldl. 

Norveçe 
komandos a 

Bir elektrik sant:şll 
verildi 

Londra, 2i ( A.A.) - (j 

rı<>.şredilcn bir Norveç ga:ı:e 
lfz Komandosları taratııı 

ı.yorda. Norveç sahili.ne 11 
pılmış oıduğund:ın bnnse!Jll 

14 kış! bir e!cktrlk sıı:ı 
lıası yakınınıı çıkmıııar, tıll 

at~§ vcrmi!'lerdlr. S.ınurı 

ı:r an askerleri, vak'a mntı.• 
muşlardır. Şunlardan l 111 
tl:ı. Komandoııların 1'.l 
ltlkenmlş, bunlardan S ı ttl' 
rn blom~ğe muvattak oınııl 
esir edilmiştir. Blrtok Not 

yrınclılh kendi iiretim kuclr~tidir . 
• ,,, ne tamo.miYic uygun olan bıı siy:ı... tıran ve Avrııpa uluslarmı yeni bil 1, k · maktan zi~·:ıde -.iyn11i eh~mmi~·rt 

... ·-~·-, --- ...+ d s - 1 ka <l b k k •ıı ·nı ilk marlıTe kııynn~lnrnı:n tl.ı• 
!":'!'!: ..... ~~-~·' _ s...._.ten o1"'" a"racn!.!lu,,. .. m·ınnct- ınecc er ,..,ısın a ıra an "'> \'e-nni•tir So\'Yet ht'ıkOmett' •·ı• 

kit t'Ol!DlitJtlr. 

• Vntmı konmıak evici koril
mnk sibidirt f',..kııt hunun harich.• 
d i para ve şöhı.:et harpleri için 
ca %İ)-;ade yaşamağa hakları ol::ıa 
gençlerj t<;ı>cletmek yanlış lılr he· 
ısap değil midir? Hani Hristi)·a:ı. 
Iarc:? '"Allah J.mVJDı kendi suretinde 
halketnrlş0 idi! 

• Pusb ltiresfnin kulüp yıldızı 
nn dalma mfileveccih oJduğunıı ~::· 
"2Voruı? lnsanlıır her istediği za · 
mıın istediği semtlere doğru te,ec. 
t'fih c>dcr; bıı, dalıa cok fel'kalade 
d iM midir? Here şuursuz, hfsı;lz 
bfr lnhlat tarııfındnn y:ıpılnıış oldu 
lMnu cluşiindükccl 

-v• ,, •n .,.. " ğınıkhfı yüz!inden lıer ulu un ':en 'T • ":ı I 
tnrd!r ve işte bunun için o, P.,cfik önemli iki olayı ela ı:nutmamak ~eldikten ,onra bu oınnııvi ~rhrf Hersekli Arif Hikme 
Saydamı~ ''efntınr mi.ltekip Reisi- lazımdır: dine göre sıkınlıl:ırı varılır. Onun füerinde So\'yet hnyra~ın;n clı.l • 
ctim'b.llr tnf'afmdan Bn9Vekil tavin 1 - Am~rika Birlc~ik do:vlc:t- için ek ·iklCT'i tıımanılamok, l>oşhık ~ahınmıı.9Jlı istiyor: knlny nnla~ı • 
edifnımir. • lerinin, bütün dünya alış \'f'r:~ini l:ırı doldurmn''· "'"3 5 sır:ılnrında, lıl' bir lıeyfi ·ettir ki Alm~nıa-r tf:ı 

Ht.ıkın..j ı;ahih ztlhlr olur t11 
\ar a ıı:wllb kcsrct.ı t\rAd' 
Alem muhabbet olma"la ol• Meml*ctin knlkmmru:ırna hiz _ sarsan ve dtmokrntlık premııplc - hiç te kola~· deflildir. r.cne ılor in.. Lura.y:ı. keııdi bayraklarını dllnne~r 

met eden '\'e Atııtilr'kUn bıraktığı rine Wç uymayan gürr.ıiik po1iti· kfınlıır ç'rcc,·esl içlnrlr uhısl::ırarası idn çalı. fyor):ır. Alrnanl:mn ya7. 
esere iUc.nJ bir ı.urette devam e- kası, alı5verişinl gözden ııznk tııtmıım:ık ille\ simi i('~nde i"gnl etml" o]cl1Jl<· 
cen bu fiç ııda;p.ı!n r"hberlik et.ti- 2 - Dominycınlıır \'{' scm'irre- serek!lği vardır. Clke coğra!ru~ı. l:ın arnzinin il.tısndi h:tknndr.u I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~!!:!! 
ği 'IJ}ı~ünk'l Tiii:'kiyı: sulh abidesini krle anlaşarak ve paktlsr izmalı- her ulusun iktisıı: yolunu iinccıt.m. büyük bir J..ıymeti v21 rdır: ı 0 v .. r. da Alman n keri sözcUsU 
'kurmak ;,.i:ı lia:-a.rttli gayretler yarak başlıbaı:;ına l:ir iktısat lı!rJi. cizmi5tir. Dunu de~işllnnek, saıııl· ı .. r~n Almın•lar eline ~eçmc"i Rus- ı d~n ,·eril~ beyanata r11e 
sar.fetmektd!r. Fakat Tilrkiye bir ğı kurmnğa ~alışan İngiltere. dıı'.;ı gibi, kolay hlr i> deE: it.lir. r:.. l:ın zayıflntmrştır: flllc:ıt hail< l<iit- di a.rtıl: maretınl ~·on eor1' 
taraftım lıharaflrğıı.1 muhafaza Gerek Am~rikanın ve gerekse kl' co~rnfy:ısı, bugün nıısıl ııhıslııııı le'linin psikoloji~i cciz ön\ine ı:eti- 1 mutanıund:ın çıkını,. oıaıı ~ 
ttmekle ~rn."l•r diğer tar:ıf1an lngilter:ı·in tuttt•k1an bu y~:>i ik- ikli<t:-fça h'rbirinc )akınlaştıımı~ • rilir~ anlasılnbi1ir ki bir knr unr· nrz ~öpço !rn\'Yetleri ile cı 
btn-ivet:ııi. istiklrıiini ve hlıK . .cıj. tısadi yo]u, bunu liltlin soıhı<:lar.ı sıı, l!ıınıın, ~·nrın dı hl'.lylc olması lak isim dde!a gr-mhoJik Mr kJJ _ yadelcrj j}e de Stnlin Jı~ 
Yt tini de k•tıı«..~ı: !:ı:r ihtim:ını!a ;ıe dcğerlcnclirc:linı, di.ııı:. a ıı-. tıı:.a. labll'Ur. 'ı ~rın ın ikt:saı rlurun.u met almıştır ve hnrhin biliinr<Kn. n rasında kanlı mücncJclC 
l{vl'uyank ı::-ırbh snfaha••~• ;ı;ı,._ diyat·ndnrı ayrılmnk yolıı ılrmrk gö:7.Clı•n goç riliı krn, lrn nokl.ının u-

1 
nıı yUk'!eltı~ektir. l"te lınııun tr:in cinılP eıroınıvor.,, 

.kaıle ta.kit> ct~ıtcıilr, tir. Eu yol::n neden ıut•ılm.ış ve ııululınaııınsı ihıındır. Cünılıurivet <lir kj ge!:<:D ilkte~rin iptiılnların. RENE f 



sin harp 
-.~~SEHi~ KABEgLE~i-t=JQLITIKA 1 

kaOinesinden
1

/ nhisar maddeleri
aynllşı ve Hindistan ne yapılacak za~n 

-
n l11giltere için çok verimli bir koloni değildir. 

m ı•tiklali 1 ngüiz kapitalizmi için karıı ka
bir tez; olamaz. Hindiatan me•eleft bugün siyasi 

ve askeri bir mahiyet almıı tır 

inhisarlar umum mu.!ürlii~ii, el 
/erinde tiiliin, sıg:ıra \C her ne\J 
ınii'ikirat hulundııran ha~ ilerden be 
vannarne istemiştir. Beyanname "Yer 
;ne miiddeti bu ı;ah.ıh h:ışl:ı) ne-ak, 
bıı akşam blteeeklir. 

Bir kısım tütüncüler de kepenklerı 
ııi indirerek ellerindeki malları sak 
laınak yolunu tutmuşlardır. Bunl:ır. 

takip edilmektedir. 

Yazan: Sadrf 181'1il Diln beyanname habtri duyulun 
ca bir kmm halk tüliinciilere leh.ı· 
ciim giistererek sig:ıra almıslardır. 

1nhi ar maddelerine, bu~iinkıi 
masrafları karşılamak üzere bir 
nıikt:ır zam yapılac:ığı Ye fakat hu 
zamların pek o kadar mühim olını. 
:r:ıcaAı anlaşılmııktadır. harp kau;,, .. sın

•lrrıbşının bi!hn'isa 
tlzerinde tesir , .,Jl:1C& 
buı tıı.irler ileri 3İl· 

• Bu <IU'4Ünt'•Vr ;:iire 
-~ryaliıstl~r t:\r~fıudıtn 

~ıkarılmı)oıtır. ilindi"· 
ldati ise f't~re~·ali• lerin 
ftlnryacağı hia- hiiıll~c· 

~h·asi ,.e a .. kcri 
'li bi1hac;-.a hnrrı ~ehehi 

J,_n fttzla artnU"t•r. Hıı 
llU.t İ'ı,tiklilli lıir um:ın 

"r •ra~ı bir mc-.ele h111i-

" ~in Hindjo;tım zanno. 
• ~Öliindüğü kadar mu. 
~an~ membaı ıleğil. 

~ lnıı;ilterenin emrine 
•nda ~irt1i ki, tnc:i· 

.~3yil A''l'Upanın ye
itli. İlik mabre(Jerd,.n 

tabi As:va ü1kf"'i oldn. 
İle aJrlimi il~ nHfosnnon 

d·~nndan hnk1Mr~ 
, 1\rn en ehemmh·et1i 
l'i1tcı~ biri man7.8r1tınnı 

,·:ıptri?ı tiı il· 

'- r, Hint yrrlilcr; 
kıta!" gE'ld'. il,i 7i•mnn 
tJ•r, jüt mu7., r:ıv. 
Y Yetioıtiri:\·or)ar•:h. 
hinclitıta~ilan h:tm 

'"rordu. Fakat nı:tmnl 
~\Vrupanın, 7.enri1E'• in 

ltıtıerin rnJıı;tırıMı~rr 
'ki ' 't'ri'mi temin et-

m kıta nüfu•mt::\, 
l'aimen i~t:smar b:t

lılttı değih'ti. \fe°'"I!\ 
] nı 3 de- .\ "tııp:ıdnn 
~ tutarı .ır.~ milyon 

• , 91.5 mi!vono in-
• ~~n, 3;A.8 i tn~ıl· 

• 1 etlı1ivor"u. R dhukl 
"-unck' yas='"an !r.O 
""""'"'~an 7ıt! mıf

'l '-•I f atm n l~<'mn. 
lltift1"u iııe o 7ftmR n 
· Arıu'lnki fark mü-

ia vermezler. Ziraat !lermıınıı: o
larak inkişaf bahis ml'\..,uır lfct:il
da'r, Fakir halk ise ancak K:ı .. t ın 
mü~aadeo;i nisbetinde ıstihlT.k e
der. iıtibsal faaliyetinde buluuur. 

HJntte aristokrasi 7cıı;:indir. V" 
miktarlan da fazlarlır. l'akat 'ıun. 
ln.nn sen·etleri dahi on!arı lngil· 
tere fabrikalarma iyi bir mi\'4tcri 
haline koymanu,tır. ('ünldi ıtrltı
tokrao;i tarihi büyük hir ~eoltn ... ğe 
bağlıdır. İngiliz fahrihlarr onnn 
Ze\•kine, ar-ıu'iuna gi;rc mamul •ıı
ya , ·iiende ~etlreme7.. E"a""" Hin
din yerli efo,,Yft"ı A.nnrıa kihHl.1n 
tarafından zinet e,yaıı C'larnlı ıoa. 
tm alınırken ~ll'trnr ma1;~" dnya. 
ınr<1, oÖ7.leri' ile hila tarihin rti}·a
sr idnde y:ıııRyıın Ari!lltokrat nf'
den A \'rupa mah "'Rtrn al<ırn ı 

Hintli!ıtnnda bn "8rtlar iı:inılt' 
haılla)'3n ko1oni<'ilfk ır.b·a"i kud
rt"tle. taha~kiimle, diplflmatik fnr. 
mül•erle idare edilir, onnn :ktrsı. 
rli '"""rı zavıftrr. 

Ro he,.aba göre Hirulistnn iktt• 
ıııadi baknndan terl.e,1if .. miyf'l' .. k 
İ•7Pr:,..,J.., •""1 •1.- rır1:1,...._,..1. J..-:r m"' 7'1 

Altın fiyatları Uzerın
de tedbir allnacak 

Altın fiyatlarının istikrarsız.lığı, 

Ankırarlaki ali\k:ıdar makamların 

naznrıdikkalini ceJbetmiştir. Son 

zamanlarda, allm köylü tarafından 
fazla :ılınan bir ziynet eşyası hali 
ne geldiği için köylüJerimizln fazJa 
nıfıtazarrır olmamasını temin m:ık-

Tuz satmadığı için mahke
meye ve:ildi 

Bahkpazarmda ~naflık yaııan 

Talip, iki ton tu7.u mc,·cnt olıfuAu 
hıılde miirııcaat rrten mfışterilere 

salmamış. yakalanarak millt konııı 

ma mahkl'mesine Yl'rilmişlir. 

sadile altın alıış veri~i hakkında ha 
zı lethirler hazırlandığı dün h:ıher 
verilmiştir. Bu arada, ev,·eke oldu 

su l(İbi :ıllın alış Terişinin tldter 
usulüne bağlanması da dü~üniilmek 
tedir. Diin ıbir Reşad allınının fi• 
:vatı 32 lira etrafında idi. 

Çimento muhtekiri 
yakalandı 

Beyotlunda Tak~imde inşaat 

mnlzemeı.i işile meşgul olan Yah:ın 
artında birisi, 160 kunıslnk çimen 
toyıı 10 liraya satarken yakalanmıs 
fır. Yahan milll korunma mnhkeml· 
sine verilmiştir. 

delildir. Bilha..!11"8 Hlndioıtanrn bö
yilk harpten~ri iktıoıın'1i , .. uircti 
d,ha ziyade nezaket pe~·rla c~iıı-
tir. ~~ 

Hekimi 
Büyük hıLrp do111~·ıoıile H;'nrlioı-

, ırı tif'ı••; mii,.,. .... hrotl-:rinj d:thR 
.. - ........ .,,~......... .. ... r;.1._,,, 

DÖRT !'enehk h:up i<'lnn .... h. 
pon fabrikftları n;ndistıın 

Vakıt. elul,)-..oalaraua iter tllrlD tıbbi 10rularma ~ ftl'9Clek, 

keadlleriae tafti)'elerde balmuıc&k taam .... bir lleldmte aıalatautırr 1 
SNulara m•YY- gibllerde paeteaalzde 9"ap Yel'lleblleeetl stbl aynca 

1 
posta pulu sö11de-realere lnnul olarak da nap .erlleblleeektlr. 

pamuklan ile itlec1i, vjn,. bn 1ntıd. ~ 
det ic:lnde. Japon "Anaviinin ma· 
hali 7Je'1ılere hitap etfen, aruz ı ~ 

Vakıt'ın Avukatı 
Asyalı, ~rklr hasnsi~·etlPri r.1t7~n ~~ \'aı.n. •Yr•ca ııuuamq bir avukatla dll anlatm11 ~uyor. Oka. 

diMmti telhf'decek hlr hlll ıtMı. 1~.1. ~~ ym~uıarımıı:ıl.'l l;.er tl'lrlö bukuld aonılarına ea lala samanda eeT&p Hrl. 

~iln Rindi.,tan mt?<ıPIE'' i lıiiviik ı-:r ~~ l.oek. keadileriM ıa&fb edecekleri her banll blJ' it baklanda ea tnu JOl 
ekonomik mesele ohnakt:•n. ••'f'A !f' .....,..~. 
•bMI ~ ukerf MI' """"lttnrdi1'. 

KIJ':P9in bir kfthlnt'flcn r,~::ı,nıe. 
si Hindistsn da,·a~ın malıh·e•i 
ni <1f"ii~tircmu. · 

Rint mec-eleıinin a~ıl hft!lerH'ıo
Cf'k hazin eiheti Hfnr1i .. hn.,a. ~ :ı. 
~yanlann bir millet ~m.mna lıro
niiz erememi" olmalanihr. 

Sahte veraset ilamı 

iPEK Sinemasında 1 
Macıe.ra Fllm!erlnhl en yiikaek artisti 

PAUL MU?fl ve yem yıldız GENE TIBBNIY 

COŞKUN KAHRAMAN 
Hosep Goncaııül adında bir mu 

ameleci,. muhtelif kimselere sahte I 
veraset ı!Amı tanzim l'lıniş, ikin<'! 
alır ceza mahkenıesinıle 2 scnl' miid 
detle hapis ceusına mahkiım edil· ı ı-ıımtnde btlytlk muvattaklyetler ka.:mıııyorlar. 
mlştir. lı••••••ıBugtln saat 13 de tenzilA.tlı matine .••••••• 

;~~f j:J;~f (~:~~~t}2~~}J,t,j IEE~LIDJM __ .Kllll 
dl bu adamın kim olduğunu bildiği Nakleden: M. KARDEŞ - 41 - · • 
me göre Jıiıdiseleri bıınılan sonr.ı s:ııxırt, içinde 5000 Fronk ve 5 ta geçli, Elk daJgınlığıııd:ın '>1) rılııı 
büsbütün başka bir surette ı;örece- ııe 100 dolarlık banknot bıılıınnn İSll" h:ıtırlayıncn) a kadar adem ıı-
ğimiz muhakkaktır. hir zarf \ardı. rakl:ııjtı: Hu Con Bcnnetti. .Elinde 

Hagcnin firarına ııdınce; bunu Elk bıı c~y:ıyı birer birer ııı:ısn• bir bavul ·v:ırıh, ş:ıpka!!ını ııözleri· 
izah edebileceginı iıldi:ıMnda deli• nııı iistüne koyarken hepsini ayn nc kttdnr indirmişti. 
lim anın bu. husu ta bazı şüphe le • a) rı tetkik ediyordu. Polis koınisc Elk lıir ınemnra yaklaşıp sor. 
riın var. Eğer far:ıziyenı doğru ise rine sordu: du: 
bu hAdisc .kolaylıkla aydınlatılahıle _ Ne dersiniz bunlara' - Bu 1fren nereden geliyor? 
cektir. - Bana kalırsa bunlar karmak - Donkasterden ... 

Elk beraberce döndiikleri zuınan 
kapıyı dikkatle kııpadıklan sonra 
Dıke: 

- Eğer yaptığınız bir blOC idiy 
se itiraf edeyim k,i, hen bundan da• 
ha mükemmel bir blöf f(Öl'nıt'dinı. 
Fakat hana ö~·le 11eliyor ld, bilöf 
yapmııdınız. 

Dik ce,·ap ''erdi: 

için hazırlıklı bulunmak isteyen Hıı esnııcla Bennelin geri döndıi 
bir adamın eşyası... ~nııü l{Ördii. Herhalde bir şer unut• 

- Benim de fikrim bu.. Hem muş olacakh. Halinden canınııı sı. 
zannınıda aldanmıyors:ım 1.ondra • kılm15 olrlt•ğıı belli olıı:\'Ordu. Eli, 
nın her garında bu şekilde bir b:ı kendı kenflisine sordu: 
vııl Yar. - Acaba ne unutmuş? 

Elbisede hiç bir marka veye ter Bıı sualin ce,·ahını almakla ge-
zi işareti yoktu. Brovning Belçika cikrnedi. Bennet bir kac dakike ~on 
mamıılittı idi Pasaporta gelince, o· ra elinde büyükçe bir çanta oldu· 
nun sahte olrn:ısı ihtim:ıli fnzla idi. l!n hıılde tekrar göriindii. Elk IJ1J 

- H:ıyır, blöf değilıll. 
erli) orum ki, "şef,, in kim 
nu bilıliğime kaniim. 

Tekrar Elk hep~inl l'ene çantayn ytrle') çnntada.kinin sinema makinesi ol. 
olıhı~ıı. tirdik len so•ıra: du~unu anlerlı. 

- Kim? 
- Şimdi bunu söylemenin sıra-

sı deıtil, hatta sana bile do~hım .. 
Peki ama '\İZ ne xaman isl'l'IYOn:ı 
gidip bavulu alat'aksınız? 

Dik Gordon, Elkle beraber hta<; 
yona gitmedi, lişlt•ri pek çoktu. Elk 

• ) alnız gitti, makbu7.ıı 11öslerdi. lca 
beden par:ıyı vererek anahtarla ki• 
litli koyu renk ınrsfndf'n hlr !;f''.\ n. 
hal çantası 1 :ıldı. Çr.nla'\'I istasyon 
poli!ıı mevkiine götiirtlii. ki1idin· 
kırdı ve- açtı. 

Bavulun fçindt> yeni. bir erkek 
kostümü, bir gömll'k, kravnt, ve- ya 
ka, !{ene yepyeni bir nmılet takı -
mı, bir brovninl( tabancası. içinde 
yalnız fotofraf1 ebik ve Con Har• 
ri Smit bnıine cıkarıtmı, bir pa. 

- ~lüıliirlüğe götiiriiyonım, de• Flk kPndi kendine : "ne garip 
dl . adam 1,, diye söylendi. sonra oracl.:ı 

F:ıkat hn\'uhı müdiir1iile götiir. daha fa7.f:ı dıırmıı,ının fayd:ısız o· 
mek husıı'lında heonOr kıırar ver • 
miş değil~i. Tekrar emanet daire'ii 
ne ,·ermPlc ve oraya bir memur 'ko
ynrıık lriın tıırafrnılan .alınarnilını 

anlam:-lr faydalı olur mu idi? Dü. 
şüniint'r bundan Y:ız. geçti. Elinde 
makbu11, olmadan kimse ba\'ltltı al 
m:ığ:ı ~··lnıivc<'ci:!ine _ııöre oracl:ı lıl'k 

lctıne1' nı:ın:ısız Ye fayd:ısız. bir ha• 
rekct •>lıırdıı. 

(.ıııılayı Polis müdürliiflilne ııö.. 

türn•«-Re k:ır:ır verdi. 
F-ıt sırafln şimal tlrt'n1erlndt'n hi 

rl ilci saat tee'1thürle ıınra ıılrmlşli. 
Elk •:ıkan ~·oku kalabalığına d:ıl~ın 
dal«ln baktı. Bunların arasınrta ken 
disJne 3 alıaneı ıelmeyen biri • de 

lnr:ı~ını düşiinerek bir tnksi çnğ • 
rıp hindi. 

Poli~ müı'liirl!iitiinde çanta,·ı bir 
ha,·ıı hiiviik olnn kasasına lciliUe • 
f!iktt>n sonra rn mnhirkrinflrn iki 
memur rıı/:!ırdı. Onlar:ı: 

J.onrtrnnın lıiitün isl:ısyonl:ırınııı 
emant>t '1airelf'rlni clolıısııral< cnıo· 

net bırakılmıt Ye şıın:ı benzer ne 
k:ıd:ır b:ıvııf '•ar a ayırın Ye dahn 
f:ı7.la emin olabilmQlc için açtırın. 
ldndl' yeni bir kat elhiseo. traş ta• 
kımı. tah:ınca, para bulunan ne ka· 
dnr h:n•ul vıır~a alıp hana 11etiriıı. 

Biraz sonra onu Riiren Dik c:or• 
don EIJcin harekelini tasvip elti. 
Elk fikrıni anlattı: 

-·-
GDRDP DUSÜN!JiilC_t 

Türke 
İ!imail Hakkı Ualta<'ı oP-lu ·ıs~a

ılımız, bir fikir ınih,·eri etrafında 

dönen, bir noktayı büthn hıı-lut
ları , .e enginliklerile i":>IE'\'en n13. 
kalelelerini topladığı 1-itaha 'Tcir. 
ke doğru,, adını ,·errli. 

Ben, bu mıtkRleleri, gerek Df'~· 
redildikleri mecmuada, g·r~k.,e, 
iktiba' edildikleri gazetelf'r~e ze\1\ 
le okumu-.tum. İnsan, kendi dtı'.\'· 
duğu \e dıi~ündüğii 'P.ylP.rin kcn 
di'ne mal ettiği bir fla\anın ba~· 
kalan tarafımt~n da beniresend=
ğlni 2ömıe-.i man,.,·i bir 'iUdet,. 
tir. 

Türk~üliığli an1ayıı:-tn, Tiir1'liiğii 

duyu,ta, ben d" üstaffm i:cinılf'· 
yim. 

Öyle snnıyorum, ki h~ı•imi~d" 
ba mtiberek heyecaJtı rle>ğuran rıth 
metli Ziya Beydir. •'Türk milif'•in
df'n, garp medeniyetinden., olu· 
~anuada pirimiz odur. Hali!eU ,." 
!}eyhilitdamh bir df'!\ lf!t bö'lyeoıı~ 
ifoinde Ziya bu iki uknumıı ''ls
lim üm~ti~denim,, i de kıtmıetı. 
Bu~ün Türkçülük, İsmsil Hakkı 

İİOJtadnnızm da pek gth:el aulnttı. 
iı giM, ''iradi., mertebesİnE' yiik
selmiıttir. Şu halde artık bittUn rii
rUzlerden aydUanmııı, som ee,•her 
kalmı, olmııı lizrm Jtf'lir. 

Fakat ortalığa bakmea, 11dil,. 
don ba~ka hif; bir <'ephedf'! ''Tür
ke doğru,, bir gidi' g:ne çarpmı
yor. 

V f'pyeni Ankarada beton ve ta
~rn alnma Ttirk dam~sı vanıbna
mıştır. En ıtydın geçinenlf'rimizin 
e'•leri. tahta"• tn~ilteredeon. d&ri
!I~ l'iyanad:ın, kama"• H;ntten ~1 

Bekçı 
Hınızlardan aldığı demİI""' 

leri aatarken yakalandı 
Fenerde mahalle bekçisi Ali, bir 

gece devriye geıerken Hilmi, Nuri 
ve Sefer adında üç hı~ız yakala.. 
mıştır. Bu hırsızların Fener Runı 
kilise!!inin pamıaklLklarını söküp 
kaçırmak iizere olduklarını enJaya•l 
bekçi, kendilerini sahvemtek muka 
bilinde demirlerLabnı$ .,,e ertesi git 
nft GaJatada satarken yabla1111111Jtır. 

BE'kçlnln itirafı üzerlne hrrsn-
1ar da ele geçirilmiş ve hepisi ite 
te,·kir olunarak adliyeye verilmiş • 
tir. 

65 1runı,a ekmf'k satarken 
yakalandı 

Pang:ıllıda. b:ıkkalhk yapan Dl. 
milrinin bazı müşterilere el altın

dan fi5 kııru5:ı E>kmek <ialtı~ı haber 
alınmış ve dün hiri!'iine bu suretle 
ekmrok salarken sııç ür.erinde ~·ııka• 

lanmıştır. 

Dimitrl millt korunma mahke -
mesine '·erilmiştir. 

- Ba' ullar h.ırtalarca eV\'el ha
zırlanarıık her ihtimale karşı ist .. s 
yonlara bır.ıkılıııış. Bunların sahibi 
her hangi Lir saatte Londranın her 
hangi bir ıstes;> onunda yeni bir el 
blse, pnr:ı ve hıırice kaç.mal.: lcın 

pasaport bulabilecek. Her halde ü• 
zerinde pao;a1>0rta ) ııpıştırnıak için 
daima folografın• lrışııııaklaılır. Ha, 
aklıma gel ılı: Bu~iin C<.ın Ben neti 
giirdfirn. 

Dik sordu: 
- G:ırda 1111 '! 
- Evci. Şım.ıl tirenile f(eldi. Şu 

be~ Şl'lıirden birinden gcldtği mu
hakkıık: Ahcrtlcıı, Arbrol, Edim • 
tıurr, York ve~n Donk:-.sler.. BcPi 
görmedi. B:ı nrlııııı hakkında fıkri. 

niı. nedir? 
1);k Gorclon <'l'\'ap Yermedi. Elk: 
- Yoks:ı, dedi, keşfctı'iğinız 

"şef., o mu'/ 
Gordon gOldü: -

- "Şef,, in kim olduğunu bu şc 
kilde inıkiinı yok keşfC'dcm<'Zsiniz 
Hele benim o~z)mı aravarak hıı hu 
susta mal.mal alınağiı çalışııı.ınız 
ise bii~lıiiliin fayı'!ac;m!ır. 

- Ben hiç hir z.nman hu iımidl' 
kapıfıoadıın. F"uk:.ı Coıı Be •netin 
hali nıcrnkını ı lnhrik ediyor Ei:i"r 
"Şef,. o ol a~·rl ı f{CÇC'n ı.<ece Conso
nun evine ~irenin o olmadı~hnı ka. 
hul elmemi7. Jazım geli~or 

- Dik knti hir dl'1il teşkil etmez 
ki, hini şaşırtm:ık için Londradan 
otomobille ayrılıp sonra şim.:1 tirt> 
nine hinnıiş olahilir 

Kısa hir siikı"ıtu mfılealdp ılihl' 
elli: 

- Bak:ılım DonkPsler z&bıtao:ı 
hAdi!eyl bize havale edecek mi. 
yok!!a bizzat kenrlileri mi işin fçı-ı 

dt.n çıkmala çah~acaklar? 
El'< hayretle ~ordu: 
- Hanırı hAdiseyi' 

{Deoomı var) 

doğru 
mc t>syalarla ılolııchır. Tür!;;:.,, O•ı· 
nıaris.i mi ;\ c1:.: l\ulıhedt', k<-mt'r. 
de, siitunıla, ta' :u ı ,.t' di;..,eı;ıede, 
ııırrdİ\ eııd«> e-.kj mim:ı rl:ı r•mızırı 
;\ ıırattıkbrı hnı·ilcalar:ı dünya lı~)· 
ranken, bunu na!'>ıl sıi;\ le~ ~bil:riz :!" 

Falcnt yeni ~·apıll!n binafara bıt. 
kmız. t:iınent) :ımb:ır!nnnıl~n ka· 
lır yerleri ~ok. "l"n.rar.o;,, hn bol 
lıol kullanıyor. Niçin! Biz!'m ı:-iui· 
lerimi7.İn suçu ne! Hem han~i'İ 
daha ~i\7.el, <l:thn asil •t lfan~isi :ı-
nat isi• ı 

"Gıup medeniyeti,, ndl"n .:>?n"'a 
hir tuhaf anla~-ı,n1ar. 7\İflrtP.IP.oıR 
mek) .. ora~:t 'arat'aklarnu ~anr!ı. 
!ar. Orta1·a ma l:ara mel!'71.-r r.'1<
tı. Tüı1:e' aif her se~·i k\il'iik, b~ .. ·!t 
,.e "demode!,, bulılnfar. Her'lt t<'7.
hiplerini, Semf'rkıtnt <'ilt!rrfoi, İ'I. 
tanbul ebnılannı, Anado1n Sel"n
kilerfnin oym,.larını, :Rn~~ i~i
]f'rini, akla dnrgqnlnk YercTr o 
muhteşem sera!olerfort. ftnbmrvnr. 
lar. Fakat Sen ''azooınn,, J:.J)'>ll 
hi~ine. 1 panvol ~alms baTth • 
yorlar. Nİ\'\TI ! Sorunu1. han~i ır.a
hakeme :ve kıyasla bu nt-ti<'eYft 
, ·ann.,lardrr? RilmezlE'r. """""'mi· 
l1r da &DQk böyle yap!trl..r. 

F..debiyat, fel~fe ''" !lanatm di
~er şubeleri d~ hentiz uvammm"
lardn-. tıımaı1 Hakkı R~ltllC'Yn~ 
nun endiıtelerinin hem a:ıoi7. h'!fll 
hak~ ~örtlyorom. Bu :JavaTJ İritttm 
aydmlarm hf'.nhn'iemrı::i ve bu " • 
~rda ~öz nuru, alın tf'ri d~mP.~İ, 
hıattl Ailtnf't (ekmE'kten de yük. 
"11nmem..; prelrtir. 

HAKKI SUHA CEZGIN 

Ebelerin terfi ve 
terfihi 

Maq dereceleri.. bir mikd• 
artınlacak 

Ankara, 27 (Vakıt muhablrlnden)
Sıhh&t vekAleti köy ebe!erlnln te?tı 
ve terfihi hak'kında bir kanun pro. 
:le•i hazırla.maktadır. Bu proje :De 
köy ebelerinin maaş derece}eri 'blr 
-.Dııllmr •lu hnk .... 11arem e-
:rma söre tab&kkuk etttrjlecektir 

Elinden çantayı kapıp 
kaçtı 

Şi'1f ç0eulc ıhastahanesi dOktotta 
nndan Safiye Erkan, dün gece Pe 
galhdan &eoerlcen. meçhul bir Şilt 
hıs içinde 140 lira hufunan ç:ınfa. 
sını kapıp lcaçnuştır. 

B:ıyan doktorun muracaatı Üllll 
rine meçıbul kapkaççı şidd~le arll'Iİ 
mağa baf}Jamı~tır. 

-o-
Bir kamyon devrildi 

Dün sabah 'kömür yük!\ ile Aleı11t 
dalına "'tmekte olan şoför l\le~ 
din fdaresindeld kamyon, Sultad 
ciftliği <'ivanndan geçerbn dırel• 
~iyonda bir sakatlık anz olmuş 1'I 
lıe-n'1r#e 3 nYarlanmıshr. 

Knmyonda bıılıınan amelE"lerden 
iki t:ınesl mııhlellf 3erlerfnde11 ae 
~ır Stırt!tle yıır?U:ınmı~. niimune ha!f 
tııhııne inr lknlr!ırılnııo;lnrdır. ~~ki\. 

dar mürldt'iıımmnllii:(i kaza t:ıhkf· 
katına f'l ko\•mmıtur. 

25 yı' evvelki Vakit 1 

28. 11. 918 

Ruıyanm müttefiklere 
ultimatomu 

Rusya hiikuıneti 2şaAı~ki be
yannameyi nesrt>lmlııtir: 

Biz. hülıln miillef.klerimizdl'n 
k!inunuev,·elin b'rine kndar rniit • 
reke akte~ leınek ve buna fü.vr-trıı 
müz:ıkerntı su Ilı iye) e haşlam:ık üze 
re bizim ile anlnşııııık t.tlcp edcrıı 
EJ:ier müıtcfı klerııııız bu{l u kahlı 1 
elnıeyec-cl.: olıırlnrsn biz kendimizi 
milnforid ı;ıılh nktt'\ lenıelte Pıec-hıır 
görec-cğl7.. 

- Cumartf'ııf PAZAR 

iL t~.: 23 11. teı.: 29 

1:1Jkade-: 18 Zl•kade: 19 
Kasrnı: 21 Raımn: 22 

8.01 
Ul.0% 
16-'9 

2.18 
7.18 
9."6 

8.02 2.19 

11.02 7.20 
Ja.28 9.46 

&qan. ıus 12.00 
Tatm ıı,.ıo un 
t-ıı 1.18 12.S!i 

IT.f! 1%.00 

19.J9 1.Sl 

f\.19 12.SS 



·~• .. • •&Jlfln 
lraaııs ••n·•aıı 

( Başlaraf ı 1 inci de), 
dfr. Bazı haberlere göre bunlar 3 
saffı harp krm·azörii, 4 ağır kruva 
zördur, 3 veya 4 hafif .krunzör, 16 

Amerikanın eski Moıkova 
ıefiri diyor ki: 

Ruslar 
1 

Bu kıt mütemadiyen Alman• 
lara hücum edecektir 

torpido kruvazör, 12 nıuhrip, 21 
denfznltı gemisi, 1 uçıık gemisidir. Loııaaoeıea, 11 (A.A.) - Blrletlk 
Tulond.ı cıJiidcnberi bulunan b:\ Amertkanm Hkl Moaıcovıt. bUyU.k eL 
gemilere Şimnli Afdkndan kaçarak çlll Jozet Davle, buraya gelmiıtl.r. 
iltihak etmiş ve yekünu kab:ırtmış Çok zaman evvel Davıa, Almanlann 

hiçbir zaman Ru.ıan maftOp edemi 
gemilerin bulunması ihtımali de var yt-eekleriDf eöy)emlıl1. Şimdi ıu be : 
dır. 

Biz mailim olan geruilerdta hah y&natta bulunmuttur: 
"BU kıf Sovyet OrdU8U, Alman kuT. 

sedelim: 
wtıeruıe yeniden ve flddetıe htıcum 

Batırıl:ın sariıharp kruvazörleri, 
Serarburğ ile Dünkerk 26~09 e:- edecektir. Alman7a, mUtb1f btr ~ 

guna utraauttır. Bwıun da aebebi, 
Bunlardan birbirlerinin eşi olan AmerUralıl&nıı flmall Afrtkada et~ 
Serazbtırğ ile Dünkerk 2650~ ıcr ml.f oldukl&n harek&tm muY&Uakt .. 
ton~, 29,5 • 31,5 mil süratlnde ge y.tıe netlcelen.m09ıc11r. 

Şimali Afrıka cephesi Tulon limanı işgal edildi 
<IJalttuaf ı ı tnct d•A 

ban l&&lt)'ett dQn mahdut ~ cıl. · '(Ba, ltllfltr "I ..... > • Bu ltibırhı •e FBhrttln emriyle 
muttur. Orta bQyUktt\ktekl bomba u. Sa.at aaWım 11,.Unde Alman Fransız m6selllh kmvelleri yalnız 
ı;aldarunnıdu mtıreklrep bG7Dlc bir t.omtardma&a ta~4en mil ullam olarak bırakılmakla kahnm:ı 
t.efkl! 23 • 2' .90Dte,rlıı gece9l Kar. ~ldrıtp mllhim bir dalla Tulonun mıf, ayni zamanda, lakvlye edil -
blarç bava alanını bombalamlftlr. Usttlnde u~arak ıehre aydınlatıcı miş ve yeniden silAhlandmlmıştır. 
Burul El Aıeyla ba.tuıındadır, Bom,. bombalar ve limana manyetik Tulon müılıbkem mevkiinin bil 
balar 1erde datmık uçakJ&r aruma maynler atarken eliler bal taY - hassa milhlm sa11lan revreıinin va 
rtllrmllf ve 7&ngmlal' çıkmuma -.. yattler de llmamrı etrafmda mea bu arada Fransız Akdeniz filosu .. 
Lep oımuıtur. Aynı gece Tunua dok. tur bir vaziyette balunan i9tih • nun başlı başına mBdaraasr işi Fraıı 
ıan bomb& uç&k}&rımız t•r&fmdaa Jrlmlar lltllne infllllı IMmlbalan sız kuvvetlerine tndi olunmuştur. 
bapnlı bir t&&ITU& utratllmlftn". A. b!raJmutlta!dlr. Bu arada verilen şeref sözüne 
lıar yakıt depolarlJle muot IUIUO, U~ ~ ~erhal 88Y«IS1Zhk gösterilmesi ,.e Fr:onsız 
!arı yakılmqı, demlrJOI tealllertne. at .. er11llr ., bası ~ fit· yOkset rütbedeki sObayları tarafın 
antrepolara Te T&COD ayırma 1'01IA. mllerf demir a1tmda W.Dd'a'klan dan yapılan alerbtarane tetebbfts -
nna tam l.Abeta bombalar dtıfmlll. meftileti tedtedtm* Jhnepm malı ı.a umıaaı dikkat nazarını cet• 
tur. neinl ~ blablılıa etmiller-- betnıfpir. Fransız o~ularının Anı· 
Hoıu •• Tralıiu llmanı.-1& de dlr. l"lb.t lllıatle plen Alman Joı6aboa nüfuzu altında i~ herabe~ 

mirli bulunan dQpum ıemUertae .av arhlı kollarl beli &laiiı lılDalan ft liliae beaır JııalaDdllklan n aon 
romba uç&Jdanmm taratınd&n P09 tft'ltaneıyi illml et!Werl lll'8da dDllnle l'nmıs fUol1I ıra11nda 
yapılan taarruzlar •ır&8!1ld& Trab!ua bir A1maD koıu da Stralbmg mh ~ ntlfuzu yOıOnden 1!>• 
JlllWlmd& bir gemly• tam IA19et oJ. Jı ~ 191115 • baJim. 7W• Unr ,,fr bal alınmHl 81zlen 
mutt.ur. dala rılltm dolra ~ mbecel; bir feklJ. ılmıfbr. 

Bomel Eiapyla'da mukaTelDM !litnd~ mlkıebba ba11man Fransız m .. IJlb kenetleri a• 
.._. Alman aüerted!lln Dlüerk mrh-

Kabtre, 2'I (A..A.) _ lta)1am .AL 11 ~ tamir edilmekte ruında ıneyGna ~ıkan bu siyasi 
•Jlrlrıl* P'nn• emniyetini ıltsl 

rtka impuatodutmıun b&Jı.tJ'uSnlD balandufa Uws ile Pot, Aljeriyo de telldlt albna aldılı gibi Alman 

mllerdlr. Silahları 8 tane 33 Iük, 16 Alm&DY&, Irak veya ıranı i.IW&J& 
tane 13 JUie, 4 tane 4,7 Jik, 8 tane t•tebbüa ettlli t&k-Jirde tamamııe 
3;7 Jik top, 32 iayyare karşı mitral Hilecektlr. 
J6z, 4 tayyare idi. 1935 ve 1936 Sl.'- Atrlkadald h&rek&t- Alm&Dy&DIJı ' 

nelerinde hizmete sinnişlerdi. yıldırım harbj harekt.tmdan daha 
Provans 1913 de hiımete girıcl~, bUyOk bir mUkemmellJetle fCJ'& edil 

felrat sonra tAdil ve t~mir edilmi"Ş nılıttr. Atrlk&da hareklt enelce teL 
bir gemi idi. 22189 tonluktu. Alır bit ed1lmJf olan n.atler balummdaD 
aillhlan 3 une 3.ı lülı:, 14 tane n.~ tuı zamanıdır n en iyi pUAııa gen 
111', 8 tane 10 Jule toptu, Aynca da JaPılmlf n mtıtteflkler, Alm&Dyayı 
ha kiiçük toplıtrı, 4 tane torpil k<... g .. tıı avıayacak kad8.r •ırlanm lyt 
vapı ve 4 tayyaresi nrdı. Mkl&llllfl&rdır. 

Gene i>atınlanlardan uçak anı Hallbazırda mOttetlklel' lehine 1 
~lal, !ComandılnlTest on bin tou kinci cepheyi Rual&J' teıkJl etmlfter: 
Jdktu. 26 taY)'are taş1J1Bbilfyordu.' dlr. 
2 l mil .On1İlı6e7dl • ., ı 2 tane ı o StallDgr&dın kahramanca mtıd& 
,MllÜmetnılik,.,8 .Jen&o3,5 lobtopu, !alıa ve Almu)'IUUD petrol ll&ft&la. 
J2 .ndlral~ nrdL ~11 mallrum k&lmuı Alm&nyanm 

Batw**a. tılar, ltnnıuikiere 8~ llomell de.teklemek !Qllı KDıra uça~ 
liııce bunlar da: ',endermuıne mani olmuttur.., 

Barblfıt. on. biıt~onlat. 32 mil 
6\lmdDde, s tıme-~3 at, 12 ta- liri ltalyan tayyareciıi 
.cc 10' bak, 8 tane 3.7 lik topla. 1& tecrübelerde öldü 
mitrıd;tn. llo:torpil koqnı:veta tay: Roma, 11 (A.A.) - ltaıy&n hava 
yare ıel ın\lccaM&fA:t,.ri ~'tlld- tlRin1ıı maruf lkJ. pgotu, Yar-
rU oHıığu 111.1JOıi4tr. ôt~ tlç a- ...., Oufdo Kulero ft yO&'bqı J'ran. 
irr mmuor&Jn de ı:nc our bin CNCO .A.plio yeni bir uçalın tecrtıbe
tonlllk 'Yte e\·aarı bar~yderi qağı at nramnd& dtlferek lllmllflerdlr, 47 
yukan Aljeı• gi~i ola:ı J-ot. Kol· 111fmda ol&ıı yarbay K&llero g~n 
her Ye Dllp;eaı ıemite1i oJmaaı lııarp aırumda tema)'Qs etmJı.,.. 1921 
muhtemeldir. ll'eınrtno tamlndekl bqka maraf 

Fransanm hııılftf h•hı~rln- ltalJU nıo.u u. Roma.:ro~ 
den bir kI!'mı Jdartftlik:e, Saygon-~nt yapmqtı. 
Ha. lskenc!eriyc1e bulunduğuna 40 J8flDd& buluna ,...... Agel. 
ftÖre t.tıManıı- pJıa olla Jılu • ~ ına JlllDd& aatte '109 ldlametN 
•YYez sm~OO toDhdt gemiler- t eld• eCımelt 1UNtf.'2e bir dtln-
ilir. Bunlar 36 mil 88ratiDde ~ •ftkorutıe.w·etmff buluııuyordU. 
,.ıtı ~ modern,... .......... ~ 
tidi'r. a mecburi ukerlik 

Difer gemilerin ilimlelbitre • ihd d·ıd· 
ailmedlfi için toujlannı bildil'~ • llJmlh ., ~.:._~ ~ Mekalka · 
rnek şimdilik mtimkUır delildir. i. • • re. 
.... .. .... _ ı..• 2_u • ı&fcUmhuru .Avfla, bir kararname im 
.. ra.-ıım ne --....r eemuı aaaul ~ tı k • 

Tulonda milhin: bir kısmı batı _ .zaluııq r. Bu ar•mame, blltlln 
-ı...- .. _ .... l b b F Kebika teba&alDID ve lıleludka t&bl.. 
- OllUCWL a era er ran!IJZ .u....... g ·ı..:...A b. .... Vi . iyetfne glrmlı Jdmae~re aakert bfs • .._-,, ernı "".,..."'en ır .aısmı, ~ı-

bi lmftm..L. ~' meu mecbur! kılmaktadır. 
ta o cu•ICP' uure, gene mev- L ,.. _____ ..,1_ h 
tur. oan ve ~•nruc ava 
35 er bin tonluk !Yf'lli zırtıJılar- \ehlU..i itueti Yerildi 

dan Rifliyö Dat.&rda, Jan Bor Ka Bera, 11 (AA.) - DUn gece Lozan 
Dblankaia milttmtilertn tllne ... Ce.ııevnıde ikl hava tebllke lp.rett 
gec;m.lştir ve ağtebi ihtimal nıiltte- wdlmlftir. 
.fikleriıı donanımı•i!t' birlikte har· ··------------
be deftm edecddtir. Tayyare ge
misi Bl<'rn, knıvaz6derdf'll EmU 
Berten ve Jan,!ark Martinikte 
lmlttdiklere iltihak etmiştir. 

Aynca bir bun Fransız harp 
~ileri de ıimc1ilik silibJanndan 
,tecrit edilmiJ bu haJdc lakendeıi
;>·ede, yani ıcüttdikl~n kontrolil 
a?tmda bulunıryor. Bu cemiler 
fUn)ar.!rr: 

Loren zırhlım, JYJkenı, Turvil, 
lllllfre!l, Gilgetnıen !knıv•örleri ve 
lhtltMlddit deıstroy.,-, deniz.ı:tı ve 
4Jif~" ltUçllk gl'miler ... 

Amiral Godtnıanın kumand:' -
ıınd& bulunan bu gf"lDilerden I.o. 
ırtn zrr1'Jw 1912 deniz inı:Aat prag 
flllllIDA dahil olarak in,a e<!ibn~ 
"~ 1913 de inşaatı tamamlanm:ı 
t-!!ki ıiatem bir tdln~ir. 2:.!IS«i 
ton hacminde, 23 mil llilra.tin:!e -
dır Sen Nazntle :n~ ~IJ:Jmi~. 
ıqı6 da hizmete girmi~. 1919. 
l929 ve 1934 de tamir görmüttilr. 
Jltlrettebatı 1130 lt4idir. 

Sll&hları lkfll taretlerde 8 tane 34 
untımetrellk. 14 tane 13.8 .. nllmet. 
relik ft uc;akanr oıarak S tane 10 
.l&Dtimetrellk, 4 tane •T mnımetre.. 
llk, 8 tane 37 mlllmetreijk ve 8 tane 
ajır makinclldlr, Dört tane 4~ llk 
torpido kovanı ve katapUJtıe atılan 
4 deniz tayyaresi vardır. 

Bu geminin cıi olan Brötany Ker. 
ı.elkebir bAdLlealnde batmıttır. ôtekl 
eti ProvMJe Vlfl hUkt'mnetl emrinde 
Tulon limanındadır. 

Kruvazörlerden Sutren ile Turvll 
ve Dtlke.n ufak tefek farklarla bir. 
birine " 10.000 er tonluk ağır knı. 
vazörlerdlr. 1925- -1927 .ıı.nelertnds 

1np .edllmiflerdlr. SUratlerı 32 - 34 
mi)dar; bunlardan Turvll ile DUkesn 
bcrC.belerlnde 36,2 mil aürat göster. 
ırıiıt1r Mürettebatları 605 ıer kişi_ 
dır. 

SUA.hlarma geljn.ce, Stane 203 mi 
lımetrellk, ıaçakaavar olarak da sur. 
ıen'de 8 tane 90 mlUmetrellk. & tane 
17 m!limetrellk, 16 fıaae de ağır :ma. 
Jrlnelidlr. Altı tane M ilk O~Uzlll tOl'. 
... -.... .. ..,... Kata.,ıaltle atllan 
1 t&7YU'Nl ..,...,, ~ .. Dit -
kun'ia .-ta au&.lıılUln4a SUrrcn •e Dl\ 

&:ıran bazı farklar 'ft.rdır. 
- • lk.1 gemlch! 1 etrelik top. 

....... llartalaa 
'8r•ll 
<Baıtarafı 1 inci ae). 

Talon'da denize gömUlen gemfı.rln 
7erjnde yenllmif Fra.uanm kef&reU 
7Ukaemıiftlr. Vranaa düne kadar he. 
-m~D birçok devlet:ıerin imrendlil bil" 
dt•nm•dan mabnım kalc!ı. Bu )'11&. 

-den .ll'ran.lu topralUarmın mııkadd•. 
ratmı dab& ağır bir 81.a tabakaıı 

6rtmllf olabilir. 
ŞWıbelerinln veya çarea!zl.llderiDln 

aevketutl bir tedbire iqan olan ba 
:h&rekeü .Almanlar b:ı.akıyı da.ha. çok 
ağtrlaft.ırnıa kin kal'fllayabillrter. 
lıfe.mleketl daha çok ez~cek macera.. 
lar doğabilir. 

Bunlar hep ikinci dereceye dQoen 
nıellllWeı:.,. dlln F:ı;&ru1121 donanmaaı, 

yul"dıln& 'bnttııı kaybettali bu mad. 
<!elerdm tıatnn deferdo bir ruh ka. 
zancı .ıııağladt. ?.lukadde.t tarfh1n kur. 
.J>ıınınz ubudiyet kabul. etmeyen ll&lu 
,;lbl mfll1 ıeret ondan böile bir kur. 
bruı bekliyordu. Tulonda kendini b&. 
uran Fransız donamnaamdakt deniz. 
ener, Uç renkli'bayrakıannı selA.m. 
lııyıırak denizin kolla:-ı arasına. atıL 

mışlar. İ§tc biz buradan d:ı. görUyo. 
n.ı: o koJJann köpUklerı mağ'JQ!:; 

P'ranaa U-tUnden o tUrlU yenilmenin 
l>ıltUn utancını alllb temtzleyerek on.ı 
Ur bayat hakkı vnly~r: dalma öıUm. 
'1en hayat. *ff 

!ar YE'rine 8 zer tane 75 millmelr~llk 
''ardır ve 37 milimetrcU'< topları 6 
değil 8 dlr, ağır maklnelllerl 16 yeri. 
r.e 12 dlr. 

Dlıgetruen 7249 tonluk blr hanı 

:ı..runzördUr. 1823 de Brest'de yapı!. 
r.ıııtır. 84 mil sUr•tlndedır. JıılUrette 
oatı 578 kj§ldlr. 8 ta"le 153 mlllmet. 
relik topu, ayrıca u;auavar olar:uc 
• tane 73 mlllmetrellk, 2 tane 47 mi 
lımetrellk topu ve 4 tane ağır maki. 
neliai vardır. Torplto kovanJan 5S 
!lk 12 tane UçU&lDdUr. KataPWtle ~ 
t.ılan 2tayyarHi de vardır . 

Ayrıca Kurbe ve Oıean sır!Uılan 

lrıgııterededtr. TIPml mil 81lraUnd• 
rlan bu gemiler 1911 ve 1912 de ya. 
ı•ıltruı. e .. kı .. atem zırh}ılardır.-(K.) 

içtn kat't muharebeınln knavu&1e'rinin Ye dilll' bu1 ha- t 
ıı:ı..,..yl&da cereyan eıtı:t kaııaatı fit lmrnaörlerle P9ık gak destlD _ •e tıfyan işgal Jmnetlerfııf 1elıll 
bemm umumi gibidir. Romel ondA :rerlerln Te tıal'Pltııdlall J'P"'ll"• ke 1'11'fl5ında f>ırıtbnış n Franm 
mukanmet etmek ftkrjyle durma,. balaad1*lan tilar boJQnea va_ hDHmetlnln otoritesini Jı.;lltalaya .. 
tur. Bunun •bebl ıee, 8flldıırdır: m. ztvet almalamu mltetılı:lp birden ea~ bir ~umma glrmlfffr. 

,.r El'apyt&yı ~ertn eUne 'in. mtltldt bir lnftlllk ~. Ru Ba itibarla Fübrw •e Daçe ilBn 
ralc&rak Tn.blua kadar çeldlıle tdl, ees kendi bndml &tul Btıullllı& ~ Tulon kalealnia lfP}l ile Fnan 
Tr&blua )'alnıs kandan detu, dmJz. atıı.mdaı c*1lllf ft ini fnflllkı us filonnun TuJondaa aynlııialı:, 
den de tehdld edllmf.f ol&c&ktı. runanda bulunall bldlll gemileıie PIOlesinlD öailne .-cllmntnl .. e eru 

lloqomerl dDfman mft'lllJeriDl ket tD1I ~ ,._len in- lli)'9l altmda 81rtlmneyen Franm 
!etmek ve Boaa.ı Jatalwmm llarekL fflllı:2ar tllMp •tlldr· Harp ge- onla1ma11 lertlts edilnı .. l emrfal. 
tı lı•kkmda maıcmıa.ı edı.mell: tbeN milerinlıı pıelc ~anmn atlv~ nnalflenUr. 
tımıcı&n '" ... ıw otamoblal•n ~ 1'1 lnmnm.ctan ıneft&dnde, &'llDI- Alman ~• t..ıran hnetleri J;u 
içinde ualdar& kadar ~. rertnt ..... --- ectiJmit ... . .m ....... "81'1119 ..,ırmtşler 'Ye 

El•apyıt. pllbl. bqlıc& mOk&fat ola rett~ bir ~ .. bidlkt8 awe beride, ~nflo-8•klOD nQfqzq 
rak, 'l'ıablUIUll etrallnda bulullan o. alm&tlftıdir. Verilen ı:alamat& ,. Y8doden ayaklanen l:ttalann mu
twı .kadar hava meydalwu eı. seoir. zaran :ra..... bahriye neferleri ır.aae11nı ı.stmnJfJat 'Ye :kendile 
mJ§tlr. Almanlar blrl p.rkta, dilen iJe AlJwı -*erJeıt aramda. ~ 
ga.rpta olmak U:lere ikl .... U'UIDda tillk, cemllftt ~ ....... riDe tndl edilen vnlfeterl bir kaç 
Jraımak tıebll1realnde bahmcta1ııanm meftileri tahrip edincey~ kad• sut zarfında l:Ji aetlceterle h8f8r: -
mOdJiktlrler. Alma11J11nD ,.U ...... ma llUIDi dl • •lflnılll'. . . 
ımttenlderlll eıe ~ pn1.. mü amıı,1e ticMetıl malulrebeln • &INıbın tut sutlerlndenl>erl Ta 

••tıer &J'UIDda mlhnrta ~ ~ .loD ~ •e limanı Jrunrelle 't'e ta 
lıll'aktıtı bClyQk mlkdarlarda yt7e JdHwsR EL1NB GEÇEN GBllf- tmmtile btaJarmmn eJJnde balun-
oelrler ftrdır. Alman llaıp ~ LJm VAR Jıltt ; ~ 111111118dır. 
Jel'! de ealr ffDmtltlr, tJd 11arp rmJ Anhn: rt, 'fttmJO 11111• ' Fnnm ftlolan• l>ir lnlını, 
Jlablrtndeft fbu'et olan 1ıa ellrt.r na. U-~ TtdaadaH Pnma Fnmaı% lıDHmetl ._.fıDdaa ftl'i._ 

si Partl.slne meuap o!madddanm h8llp ..,........_ ,...... t.- len emfrfeN ........ .lendi kendini 
iblıdlrmlflerdlr. Bıml&rdan biri, Ber. · di mttr•elNılı tarafında• tillb~ ha&nmflır. 
Unde PrCJP&PDda ~da, ._. lnn. ll*f Jm Wllliii he Jdı•en.i KM hir :propapnda J'flıftnCfen 
bir Q')a1ı tllmende ~ l& ellne ~erek •IHhntlandınld lımf çlıtiyen Fnnm fJtlfltl&tnln ter .. 
İtalyan kunetlerı -.kö"......,_ . MldinJdıııllr. :Vitl radyon ise, 1 At• !biat it~ne baf)anmıt. n az ıama1t-

M1edllmlf . mu n~on tiu netrl78bDCI• da ld!ir9mesf mukarrer ~ullll!!!,ur 
lıılaMon, 27 (A..A.) .-~ lıaJ Af ıeat aonn. ~ :bulun• tar. 

imler' ~ &1ıdalı = ta ı.ap andJertllta ~ IMa1aM A1maelara lltı 
g&re, flmat Afl'f.kadak1 ttatyan ınwl" d "- s.·ld· . • 
v~t!ert bqkumandanı marqal Bu. lleunu vı ınnıffir. ~ • .8-Jia, 21 (ı\..ıl.) - Alman 
t'ko MledUmlftlr. LlbJ&da ku...... LtlfAN T&11!ATI BERHAVA r~smt •!-umnı löftnQtne göre, 
'YI bizzat K. lluaollnl kadı bll1ne , EDILI>t A~~ ~ erteri '*"kaç harp 
abnJttır. 1 gmmını kurtarmap mUTa!!ü oJ • 

ı,lddetll mabarebeler ~ LondN: 27, '.<LA.>' - ,Vişl rad· JJ1111111ııdr. 
Londra, 27 :u . .A.>. - Pretorla'b JQmnm ~ llSN Fnns• ~. umllere w.>tinde ~ 

cenup Afrfh bapııtf 11 Mareşal lar Tulonda w.ne,t, kın batar,a ~ ~ meddelerhd IU'&nB 
Smut.s demiştir· ki; "Sirmaika-'ma larını, m6hknmat depolarile petrdl bır hale ko>'mut•rdJr,, · 
•nahtan Trabluqup'tır. Bu teh sahrinçlanmı belban ebniflerdir. • Bitlerin Peteue mekta'9a 
mBtleflkelrfn eHne de,.,-.ır. Dı- HAZIN BiR SAHNE 
ha~. çok şlddetliomuharcbeler ıör-t Loadraı 27, t(A.A.), - Tlilonde-
cee.ız." ı ki ıF..-z ldıoaaanıaa .açükln bo-

ITALYAN "'l'l:llLIGt 'f 
Roma, ! 7 (A.A.) _ ttaıyan onhı. Y6klü ıoo bder! birlikten mftte!}ek 

kil bulamıyordu. Bunların arasında 
ıan umumt ka~ll& DU~ Sarzlbarl, l>Oı*edt muba-'-e k-
r&Jı tebllll: ·~ ...... 

Sirenayka oepllNlnde clQfmaaa vnllrterlle es1'I llıtem bir trnn1'r 
nıOhlm keııt kuvntıeriYl• . JaPtll'I ~o, ıl ;119)'8 4 hınr Jcrunzc'Sr, 28 
t bbCllte __ ....__._ mabdp. 20 kadir denlultı aayıJa-
e,. r --Oftör. • lriHı'. D•ıiu1tdann •a ... p ka-a • Tunullt& midi ~ ...... .... .,,... 

malan mlJıftr•Jebble dılclan llenOz helll .delfldlr. 
... bir çoıt dltmaa ·mtlltVabubtalr Oace 8enlmrl kendisini berba 
rip obnıau,tur • n ebllif. mlrelWMıt dinkte d"1ıa 

Hava teıktılerl, mftral16a" ~ fanan Fransu; bayntıaı fflAmlaya 
ba Ue )'llrUyQf,,. darUf baUade lN rak semi He birlikte suları ıöıuül• 
Iunan dUtmaıı kunetı..-ı- kal'll mli!}lerdir. Bunu derhal i>a~a diger 
cirfıt1klert hareketleri bqan ue ne. ilı:i .remi takip etmiş ve birkaç saat 
t!celendlrmlflerdlr. Alıllan avaılan içinde Fransanın şerdi olan bü• 
hl\va aava,larmda G lnsWa uga&ı dtl tün l>u uitıel pnıller ıuyun dibini 
,Urmuııerdlr, Df1n cece Katanya ~ bulmuf(ur. 
nrlarma yapılan dUıman akını malı; ALMAN TEBLl(jt ) 
dut huara aebeb olllUlftur. Sivil b&lk 
arannda kayıplar olm&dılı.la&ld1rll • 
miftJr. 

'l'mlut• 
Londr&, rt ( A.A.) - l'u !'l.dyoao.J 

bugün cenup Tmttı.ta cere)'&ll e~ 
te olan bareketlertn ~•• kıınnnu ke. 
ııt~ :faali~tlerlnln teıkU ettıtmr ve 
İngiliz Amerikan lntalartyte Fransız 
birliklerinin mihver Jutalarl)'le te. 
ır.u etllklerlnl bildlrmJıttr. lılub&re. 
heler memnunluk verfct ,elrlJde de • 
vam ediyor. 

Tllllaa telttl lrapılamıcla 
Londra, 27 (A.A) - IJlmal Atrt. 

kadan l'elen bir haberi bahtı meovzuu 
eden Nevyork radJOW §ljyle demtı. 
tir: 

Tunu.ta mUtt.etık kıtalar mllm!r 
mukavemetini kırmış ve Tunua .. h. 
rıne 16 küometre kadar bir meateye 
varnnıtır. 

Ehemmiyetli mlkdarda J'ranıu Jet 
talarının d:ı. dabll oıdufU mllt~flk 

kuvvetler çok 1&)'1da tank taratın.. 
can desteklenmekte ve kuvvetli bir 
hava himayesine maabar o}makta 
idi. 

Alrn&11lana mobve....U 
Lntdra, ın (A.A.> - Oeaeraı Ao 

"ıraon•un kumanduı altında birin. 
et tngf!jz ordıau dUn ak .. m Tunu. 
ve Blzerte yakınlaruıda muharebeler 
nnrıe kte:vdl. 

Almanlar MeJez ElbaMa bftytılt Wr 
rouk&vemet ıö.teraıekt• fakat ucak,, 

Berlkl: 27, '(A.A.)" - Almen or
dıılan ~nhltnı.a lebUlf: 

Franus ımllremleb fmparator
lutuna tarşı f nt1fllz - Amerlbn fe 
enllzüoden acmra ltelyan T9 Almaıı 
Jutaları lşıal alhnda ohnQan Frn 
llya, Frantız lmnetlerfnln yardıe 
dımı ile IDahza Fransayı konunak 
Te :reni llllflls - AmeriJıan teenüz 
ferine ltarşı lte)'mak maksacfbole (ffr 
miş hlunu,.,,ıır. 

Fransız kıra n deniz lcunetleıo 
rı Başkumandanlın, kendi bfrflkle 
ri)·le beraber umumi mlldafaa cer -
ce•esl J('f ne ırece<'elderJ hakkında 
şereneri namına söz ,·crmi~lerdl. 

1ar1a deateldenca tcuıs ıaaklan 
~u,mu b&tta11 :rarınlf!&f'dll'. 

v-1111 ..,,.. ,..... 
Londra, 'n <A.A.> - Tunarcla 

ralltteflklerln ta&l'l'Ua secmelel1 içle 
buırtıklar bemen be•en tam11111la11-
DUf •lbiclir. Reeml Mblljlerin k ... 
OIUfUDUll bu ae"eptu ileri l•ldltl 
unı)ıyor, Cezayir ve Oran &l'UIDda. 
kt uzun meaateye ratmen ook u M~ 
zaman zarfında Tunus topralclarma 
P<'k bUyllk mıkt&l'da b&rp maı. ..... 
5eçtrllml1ttr, Tıınua•da 30 bin Almazı 
oldutu tahmin edillYol'. Bwul&n lııafo 
ka Trablua'te. kıyı ıauharaauma me.. 
tr.ur bir k&Q bin Alman uarlnln de 
Tunua•daklltre Utiblk •tt.tll ....a. 
maktadır. 

Berlin, 2'1 (A.1l.) - OireDil
difine pre, Flihrerin emri U. Tu. 
Jon harp limanı ba gecıe ltraı ec1U 
mi~tir. Bu tedbir, ıla Colcll UDIGI'· 
laı1a alikalı olarak, verilen temi
nat& rağmen haztrianl!lt$ bulanan 
ve f"tiliyata. lronııı.k Uaere olan hf. 
yanet lıareketleri:ıin :SnOne gec -
Dlfk he~ almm1'ttJ'. Diler taraf 
tan 3freniJdlflne gre. l'Ohrer. bu 
ted°bh'den Jl'ranıur detfet maretart 
Ptteni bir m.Jrtupla haberdar et
mi1tir. 

••• 
\1fl, n <AA.> - nlr.r, marepı 

Petaı'e JUdrfr meJltupta, tncma'n 
Amerjk&'hlann karaya uler çıkar. 
malan takdlrlDde ate, aqdmaınuı 

~in Frwm m•, .. ıan taratmduı 
Tıılon müdafaa me..U.rlDe •mtr ft

rum.tı bulundı.ıfu:aun 1J IOllMfrlnde 
••blt. oldutunu "ldlnııalttlt • 

Fllhrer, bu itibarla, bUtUn J'rauu 
kara ~ deniz blrllklerlDID derhal ter. 
his edilmeleri uırLDi YeımlfUt. 

Jlarept Von Ruıuıobı.. ıa.umıu 
tBrtlneoek bOUln tedbtrlert tatblka " 
Franmz t,opnklamıa alt lıl&rarlan aı. 
1rıafa memur edl&mtfUr. 

Çinde Amerikan 'ianarr 
lerinin faaliyeti 

Çaaldnc, 11 (AA.) - Amerikan 
uçakları, Çlııde J&po'11&ra kal'fı f1..1 
d~t!f taamn!arıaa d.,,aaa •tmekt• • 
dir. Kantonun takrt~ 40 kUometra 
hlı.tımıda bUyUk bir .!apon remul ha.. 
nra atrat11nı11tır. Bu Bmr•, uçak • 
88Tlr bataryaJannın ffdcktJI mUda 
blllelllle raımen. Amıertlcan ac:attan 
tarafından 19 glltt dnaml& bombar 
dlman ediJmlfttr • .Anaerlk•• upldan, 
•rnca Haipllolll• 11•u. taamıs et. 
:n1tlerdlr. Kanton bava &l&IU da bun 
G&D .nel taarrua atr&•lftrt. Japoe 
k'lıaJ&nna 11&*'11 da ..... alanıaf'l 
J•palmlftır. W .Japcr.a "f8IJ ~ 
•üJlaftUr. 

TiYATROSU ............ ......... 
Aall...,. a&a• 
'11• ,..., " .... ....... 



l'ıır..aııı Leon Toı.toy Çeviren: CE\'A'l' TEVFİK E!'llSON 

'(flaşta rafı ,1ı111kü saymıı:<la) 
Wa,taraf ı dünkii ~auımı:daJ 

.... F ~ l edoşkn ! lienc ne oluyor?. 
e haykırdı 

• Zavallı ha;·vancağız üç ayak iı 
l:ı <1':! sürüne silr:ine sürüniin kuyrıı tl ı.eşkil ediyordu. 
~ 

1 
btıyar, Korne)'di. Genç kadın 

4ıı 7 sene e\·veı kolu kırıJıın kızdı. 
it! dte:ı.-evknnın zengin bir aılesine 
~ ın ıııtmiili. Anderyevka ko~ u 

l' kö3 Un den çok uzak eleği itli. 
}\ 111 

~l 0rney Vasslliycv; o zengin, su 
ta u \'c dine yupılı ııclaııı. Şiıııı;ı 
!~~Yan ölü)•ü nndı:-ıyordu, Gayl•t 
>ırı r düşmüştiı. Vücudunu örten 
tıılc elbisesinden b:ışk:ı hiç hiı 
~ l'Oktu. Çantasınılıı da iki gön• 
~ askerlik tezkerc'SI vardı. 

f3tıe il tebeddiilat ya,·nş yu a!f baş 
~l'ttıişti, Hatta bu feci halin ne 
it n başlayıp ne zaman hitıi~inl 

tıl, anlııtaeak vnziyeıte değildi. \'al 
'lıı bildiği bir şev varsa o da karı 
11j

0

111 
liizünden b~ı vaıiyl'te girişiy 

tarısını terk etlikten sonra odun 
't!ltetıne r,ltmlşti. Odunl:ır d:ı hi e,· 
~ saııımıştı. Moı;ko\'U~U sidcrek 
~~Ae haşladı. Her zaman iı;erıli. 
~lı .hu" sefer, iki hart.ada ayı~ 
ile Aı sun olmamıştı, Bıraı ken<lı 

'at gelince, dııvar bulmak için Vnl 
u' !liltl, Ktır edememişti. Tekrar 
·~ llu sefer de birşey y:ıpnmııdı. 
~bı l'et, b!r sene ı11rfınd11 fiç bin 
~tden ancak yirmi beş rublesi 
lit 1Hı. Amelelik ynpmnk mecbu • 

eııııd . G c kalmıştı. E,•veldcn 1çlyor 
~. ltslde daha fazla içmc~c ba}• 

~ ~llc zamanlar bir kovun tüccarı. 
b 1 hklık yaptı. Mütemadiyen sar 
~~:ı.: ettiği için tücc:ır kendisini 
' 11 u. }\ihayct bir ş:ırnp tüccarı • 
~·anına girdi. Fakııt bu dn çok 
~ Cdl, Hesaplarda daima yanlış• 

~11Ptığı için orndan dn koğuldu. 
. 'l'e'krıır cYc dönmek., "Halta 

ıı.I\ de erkek çocuk bile :ken.disin 
deAildi il .•. 

~rd 'llnlıırı düşünürken bile utanı. 
~lııı ll, Ve eve dönmesine imkfın 

()~~ıAını çoktan kestirmişti. 
>tr~ Ue bir gün geleli ki, hiç bir 
~ e iş bulıımndı, Atkolden de 
~ ~ lle~enıedlt;i için çoban old:ı. 
~ı .. tııQddeı sonra tamamen işsiz 

\lj• 
ı, • ve hiç bir yerde bıırınnma· 

~:eraletl nrttıkca, karı~ın:ı karşı 
le:ı Ve nefreti de artıyordu. 

~t 1~.serscriliı;e dökmüştü. Cebin• 
fJ.a<!~ 1z rublesi vardı. Kie\'e gitti. 
t ltj da tutunamadı. Karka~yaya 
1 -,~1 Pakat, Kafi:nsyııya yarmaılan 
~ıııı. andı. Ancak bir rublesi kal. 
/:\ıı l'nnıdığı bir kimse de yoktu. 

e ı.~ fi 
, ' "OY ne dönmeğe karar ver 

~ "'" 1 G ~ vardı; Te gitgide kuvyctıcn 
)'ll;~rdu. Parası kalmamıştı. Dile 
'" :_ıı. Fakat bövlc olmasın:ı ra7• ,. ,, ~.. .. o 

<ah 0 l'Ünc yakıılştığındıın dol:ıyı, 
tıa a dua ediyordu. Giiç heHi, bir 

t~ ta lot Yilriidüktcn sonra Agafy;ı 
llJ lif. St Rcldlği yere koclur gelebil· 

"' ıv ~ı~~,.~afl·anın decli~i gibi ynplı. 
!irllıe~v. e\'Jne Sl'lince, geceyi J::c• 
t1ııııı. 1 ı:in .müsaade istedi. l{abul 

~ l.:bal·n 1 • lk ı .. .. ba g rıncc, ona arın onun laJ çıkararak ev sahiplerini se. 
t ı. 

l 1ı:ln '>ahibi neşeli ,.c ihtiyar bir 
rı l Caf{ızdı. Yemek ~ofrusıuı ha -

....., orrıu. lhtiyara: 
1 SnÜYük balı.ı : .. Drdi. Donmü,.· 
ı\ıı Obaya yaklaş .• Ynld:ı ! .. 

. i1Ji;ır1::ının kOC'Jsı ~rııç bir kü) 
lı~' Sıranın iiırrinılr nturmuş. 
"\'ı 

' ~ Yııknın~:ı ç:ılısı)ordıı. 
'I~ L l• kaırıır çok ıslanmışsın. rrn. 
t tııt,.ıhıı: .. lX>di. Sobanın ynııınıl.ı 

ıı:ı· 
lirı ı.:,ı ç:ılış krııılııı! .. 
~'rl-ırıl'\', :ıy:ıkıwlıılıırını çıkarıı • 
\~/ il)'.! Y:ıkl ıt:lı. 

ilr}:ı. hhayn ı:ılrrli. Elinıle, süt 
'ır 1 ~ ı. < nti \•:ıı dı Hıl\ vanları o· 
l\Q • • 

...... 'llltı«lıı 
fi ' . 

tıı 1 , •ıır:ıva ihti~·:ır hir yolcu gel. 
ıı 'j l>i~·e sordu. 7.:ıvollı fal,lrc 

!{~ 'llcc;ini sö)leml!)lfm. 
t:ı 1 , :ı~ı. sob:ı h:ışınd:ı incecik 
"ı h ıılaklarını uğıı~ıur:ın Kor· 
....., ıı~~lererek: 

l 
t:ı •ıırııd:ı .. Dedi. 

• ~.. h 1\ • el ~ 1 1 'ı'r ··~ıı ' orne) ı e çııgın ı.:ır. 
•ıı '1 kalkarak sıranın kenarına 

• 
1l1Yara, bir borılok "a\•la bir 

''ık ' . 
tk· ~eker verıniştller. 
1'.ınrıcıı lı:ı lı<i<•lmcjtc lınşlamışl ı~ 

ı ne ıııulısı.ıJ jvi olmamıştı. 

Korney, ayakto, elrnlına bakor .. k 

Daha doğrusu y:ığmur altında kal.. 
ınıştı, 

Gene kııdın, ihtiyara lıeşincl ça 
yı da vererek mırıld:ındı: 

- Sıkılma; iç, lıııyuk lıab:ı! .. 
lhtiyar, çay fincoııını eline ulır· 

ken sordu: 
- Elin ne için çolıık? .. 
İhtiyııı: kadın biraz gc,·eze idi: 
- Çocukken, Agafy:ının kolunu 

b:ıbnsı kınnıştı. 

Korncy, {h·gestin) i~·I lıotırlaııı15 
tı. Fincnııdaki ça) ııı yurı~ını rlü:.. 
tülden ı.oııro gözlerini kız:ı ~cYire 
rck: 

- ~e için kırmıştı'! .. Diye sor· 
du. 

- Gnycl:ı. evimizde SU)ct sert 
bir ad:ım \•ıırdı. lsml. l\orııey \ 'o. 
siliye\'C.li. Zengin bir nclı:mıdı. Dır 
gün karısına karşı üyle lıir lıi<ldet 
ı;:üsterdi ki, lıcnı onu ılöğdü. llcrr 
de kızının kolunu snk:ıllııılı . 

Korne.}', si~·nh kaşlarının üıcrın 

den bak:ırak süküt edivorılu. 
lhtiynr, şekerini dışclıJikleıı son 

ra sene sordu: 
- Xe için? .. 
llıtirar kadın. cevnbrn: 
- Kiınhilir?,. Ocdı. llrrkes hir 

şey söyliiyor. Enle i:-,1 bir uşok vur 
ılı. Onıııı yiiziinrlen oldıı. O da e•:i 
mizrf ölüp sifli. 

Korııey, birkaç defa kuru kuru 
öksürdfıl,ten -:nnra sordu: 

- öııtn mii? .. 
- Öleli çok oldu. Kızı ornrlaıı 

aldık. 

Korney, sordu: 
- Peki. öteki adam ne olilu'l .• 
- Herh:ılde o da ölmOs_tür. Çok 

içiyordu. Onlıeş sene oldu. 
Kıı alılnrak: 

- Dah:ı fazla olmu~: :ınncın ha 
na söyledi, 

- Peki.. Kolunu kırdı diye o~ı:.ı 
karşı kin 1 csleıniyor rnusuıı '1 •• 

- Yahıncı <lrğilcli ki .. Xıhayct 
babamdı. Hayıii bir çay ılaha iç; 
ısınırsın! .. 

Kornc7, cc,·ap ,·crmcıU; u!?lnm:ı 
ğa b:ışladı. 

- Nem var? •. 
- Bir şeyim yok, lıiiyle .. 
Diyerek adam sobaya ~ ııkıu) tı. 
İhtiyar kadın oğluna işıır •t elle· 

rek Hıliyıırı gösterdi, 
y 

Ertesi gün, evde en erken kıı'. 1 
kan Korney oldu. Ayakk:ılıılarını 
gcydi; çantasını aldı •• 

İhtiyar kadın, ıordu: 
- Nereye gidiyorsun?,. Büyük 

bnb:ı!., K:ılsnn daha Jyi crkrsin .. 
Yemeğe knJ .. 

- Hayır; teşekkür ederim, gidi 
yorunı. 

- Öyle ise dünden kalan şu ga 
letııları al! .. Dur cantana lrnynyıml 

Korney. teşekkür ~ilikten son• 
ra, Allaha ısmarladık ı dedi. 

- Eller buradnn geçersen,. Ye 
biz de cvfenmczsek gene bize uğra ı. 

Büyük bir ı;onbahar sisi etrafı 
kaplnmışlı, Korne)', yolu b1Jlyorılu. 
On yedi senedenbcri herşeyin de.. 
§işmiş olmasına rn#men ch·arı kıı 
rış karı~ hatırlıyordu. 

G:ıy köyü sene eskisi gibiydi .. 
Yalnız, köye ı.ıirerken birkaç yeııı 
ev yapılmıştı. llazı tahta İzbalnr dıı 
:reniclen luğlııdan rapılrıııştı. Taıt 
tan yapılma e\• biç deılişmeınişti .. 
Gene eskisi gibiydi. Danı, uzun ıa 
mandan beri boyasız knlmışlı. Köşr. 
dn·arclan birkaç taş eksilmişti; ml'r 
diven!er de biraz çökmüştü. 

1 
E,·ine yaklaşırken. kapı gıcırda• 

dı. fçerden iki atla bir tay cıktı. 
l\tlnrın biri yaşlıydı. İhtiyar adnr.ı 
atı ı:ınır gibi olmuştu. "Vaktlle p:ı. 
n:ıyırcl:ın c;atın aldığını ııt! .. ,, di;ıl'e 

rlüşiinı\ü. Alları ı:ıfıliircn on dört 
)"aşları ıırla c;h·nh kaşlı bir delikan 
lıydı . Belki <le torunuydu .. Vedkn• 
n111 oğlu .. ''tıpkı onun göılcriııc ben 
ziyor,, di~ e mırıldandı. 

Çocuk, ihtiyara baktıktan sonr.1 
nllnrın peşi sıra l\oşmıı~a lıaşlndı .. 
Çocuğun arkasından rla .ı;iyalı bir 
köpek koşmaıtıı haşladı. 

"Volçok olacak! .. ,, 
ihtiyar, köpeği de tanımıştı. fü 

den m·rılalı yirmi sene oluyorclu. 
Gücliikle merdivenleri çıkmıııtı 

bıışlnılı. Kııpıyı acıı. 

İzb:ıcl:ı bir kndın sesi işitildi: 
- Sormadan nasıl içeri giriyor 

sun? .• 
.Sec;i tanıınışlı, Biraz sonra ka• 

rısı ihtiyıırlanıış sıska ve bitkin bir 
halde ~özüklii. 

(Sonu Yarın) 
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1 - Muzıırrerolnn (iki kelime), 
2 - Güzel sıınallıırdan biri, nota, 
3 - Yerdl'n çıkanlardan, ,·ekil, & 

- \'il fı)ct, lıaıı kadın kunduraları, 
011 der iden yapılır. 5 - Ar:ıblstaı. 
dıı bir yer, mezar, 6 - Vücutkki 
~ışklnlik, geri kalan, 7 - Bir hay . 
vnn. bir cins nğaç, lılr emir, 8 -
Ilir şeyi herkese bildirme, h:ıyrct, 

edatı, uzuvlarımızdnn ikisi, !> -
Güç bulunur, cl'nubl Anadoluda bir 
ka~ab:ı, 10 - Bir ed:ı.tın tersi, sii-;. 
kirlenmiş nokta, 11 - Yenilecek ı. 

çikcek şeyler. 
1 - Deniz nakli)'C vasıtaların· 

don birine giren (iki krliıne), 2 ·
Yiicudun et kı'.'imı, zam, 3 - Bir 
emrin tersi, fırlet olduğu üzere, 4 -
Çocuk doğur' nl:ır, kıı,·sa, 5 - Cs.. 
tüne çıkan. nktörün oynndığı, 6 -
Hitap e<lnlı, beyin yenisi, nota, 7 
- U~raşmak, 8 - Fırlatarnk, bir 
~dat, !l - Hcdi:,·e şeklinde lıal!ışla 
non şeyler, 10 - Ekmek, bir emlr, 
akar, su. 

Diink!i !ıulınnc-ıınm:ın halli: 
1 - faikiiçiik, S:ı, 2 - L6pn, 

fbııret, 3 - !ıeten, Deni. 4 - Zikir, 
Knnıın, 5 - A, Leman, T.a, 6 -
Yaz, Malakn, 7 - tra. Ezel, Ra, 3 
- Filim, Mal. O, 9 - Liret, Revn, 
ıo _Kemik. F, Xaim, 11 - Ar, N . 
Kamara. 

TOPLAI\~fAYA DAVET 
Kabalaş /.(sesi me:unlarr birli • 

ğlııden: 

Birliğimizin ~ıınelik topl:ıntm 

6. 12. !>42 tarihini! müsodif Pazar 
günii saat 15 de yapıln<"aktır. 

Birliği.mlze k:ıyıtlı \'e J:ayılsız n. 
zaııııı Jrnlunmıısı Jiiııımıı bildirilir .. 

Huznnme: 
1: Açılış. 
2: Kongre riyaset divanı seçimi • 
3: Geçen deneye alt yıllık ,ra 

porun okunması. 
4: Yeni ldııı'e heyeti <;eçiml. 
5: - Arzu ve dileklerin tctkfkl. 
6: Kom.ırnin tesbitl 

YERLi 

•• 
~u 

Şirndi<len diişüniilrııcsi icalıcden 

h·ırp sonr:ısı rııesclclcrincl n Ln mi! 
hiııınıi lıic şiiphe lok ki, sulhtiir. 
H:ırbiıı feı.-.ı...ctlerıııi J\z 'e) .ı ç-0k· 
duy:ın herkes kııruloc.ık sullıüıı, in 
s:ınlı~a bu musibetin bir d hu duyu 
rulmamıısını nıiimk'lrn l.ıl cnk bir 
hakşinaslıkl:ı tesisini arzu etmekte 
dir. 

l\l:ınleser şimdiye kadar :arihtc 
gördüğümüz sulhlcr in'S:ınl SD:\ cleri 
nnznrı ilihııre almaktan uzak kat • 
mışlardır. 

Tnrih galiplerin mağJnplıırıı c!ik 
te ottirdiği hozin sulhleriıı sayısız 

örneklerini ilıllva etmektedir, ıı,ı· 
tiin hu örnekleri hir lnrofa lıırak:ı 

rak burada. fnsonlıAııı erişti~! le 
küıniil seviyesinin şu nnda menf:ııı t 

düşüncelerinden uz:ık \'C ııdolet his 
!eriyle meşbu bir sulh kurııbilerek 
mertebeye varıp vnrıımııclığı mesel" 
sini tetkik <ıtmek istiyoruz. llilh;ıs 

sa bugün tarihte eşi göriilme\'en hır 
harp lıfctiyle muztarip beşeriye! n. 
cııhıı bu hıırbin sonunda o ehcıl' 

sulh sandl'tine kn\'uş:ıe.ık mıdır? 

Bu ını:ılc bir müteCckhirin pek 
h5kim:ıne bir özünii hareket noktıı 
sı yaparak ce,·:ıp vermek lslivoruz: 
Bu mütefekkir Doso;ııettlr. Ye sö~le 
di/H söz şudur: ''E~cr lıl'pfmiz u'.'ilu 
oJ.,aydık, v:ızıı kıınunlnr, sizin için 
ne ncı hlr sukut olurd~ı !., 

Bossuet bu sözüyle tıynetinde 

mevcut hırsa işaret etmekte ve va. 
zıı kanunları bu lhtirMların \"iicu 
de geUrdiğl ihtilıHlnrı hal için ah• 
ki\m sevkcden insanlar olıırıık kar 
şılamaktadır. lnsnrılar şayet hu ih. 
tiraslardan mahrum ol•alnrdı, on • 
lar haklııriyle iktifa knhlliyetlnd" 
olacaklar ve netice olarak karşıla 
şan menfaatlerinde haklarının hıı. 
dııdıınu l:ıyin k:ılıilil'ct'nde hııhınıı· 
caklıırdı. nu takdirde ise da\& ,.c 
dnYacı olmı;\acak, vazıı kanunsa 
heşeri~·elln pek ~irirt mcnrı:ıllerl 

ni telif için nomılar keşfetmek klil 
retinden kıırtulncaktı. 

Yaın 1-nnunl:ır icin böyle bir 
''sukut .. hıhnyyüJ clmck- mümkilıı 
mOrfilr'?. Hayır. Cünkü lm:ıınfar ih 
tlraslarınıian sıyrılıımnzlıır. Hatırı 

ihtiras 1ekCımül için 1i111m<lır. Pas• 

MALLA 

•• u 
kol ''meı.ılıdcn lıiçbirısi ihtirassız 
tıılınkkuk ctıirilenıez,, derken lıu h:ı 
kilrnti :ıııl:ıtrnııkt.ıclır. lhtirıısiarırı -
d..ııı sıyrıl:ıına~ an ınsnnlarınsıı ebe 
dl !Jir sulh tesis e<lebılcceklcri asHı 
lıcklenınemclid ı r. 

Demek ki, ılıtır.ıı. beşeri h:ıyatın 

ıckamıllu için zaruri lıir un'Sur ol. 
dıığu k:ıdor sonsuz ilıtiliıfların kay 
nn~ıdır da. ihtiras kin ateşini üflı 
yen rüzgiırclır. Bu iddi:ııııızın mu• 
d:ıraıısına l arıyacağınıı emin oldu 
ğııınuz tarihi bir hiıdiseyi kaydedt'. 
llrn: 

Fransa Kıralı Ondördüncü Luı 
işsnı altında bulundurduğu Alman 
yııııın Hen cynlctinc pC'k zfiliın bir 
~!arcş:ıli \'fıli tnyin elnııştir. Ihı 

mareşal Rende o kadar zülnıler ve 
kııtli:ıınl:ır ynpar ki, ismi bütün Al 
man milleti ıırosınıı yayılır \'e dar· 
ma nefretle ylıdedilir. Alman halk• 
nın dişleri, onu \'e On Dördünciı 
Luıyi anarken gıcırdar. 

Blr müddet sonrn Almanya ba 
şındn Bis.rn:ırkı bulur. 1870 )'ılının 

A lınıın • Fransız gerginliğiyle do 
lu günlerine ,;elirız. Fransız Mecli. 
si içtima haUndedfr. Ateşli mebm 
lar Almanyayn ateş püskürmekte 
ve harp ilan edilmesini istemekte
dirler. İhtiyar ve tcrrfibeli hntlp 
'.l'iyer ~ürsüye gelir, Du ateşli me
buslara Alman h:ızırlıAını \'e lıarhin 
Frnnsnya feluk<.>t getireceğini anlı.t 
mıık isler, mebuslar bağırırl:ır: 

- ln, innn! 

Tiyer:c kürsfiden iner, mııcllsln 
kararı şudur: Almanyayıı harp ilAn 
edilmiştir,. Muharebe başlar; salip, 
Alman ordul:ırı Fron~ııaa ilerlemek 
tedir. O z:ımnn Franııı:dar ihtl)"a" 
Tiyerc (amon \'aziyetimlzi kurtar) 
derler. Tiyer Almanlara görüşmek, 
lstcdi~lnl bildirir Ye Alman ınürah 
haslarlyle karşılaşmasında (lmpt1 
rııtorJuk yıkıldı, kiminle harp edl 
yorsunuz?) diye sornr. AldıRı ce• 
v:ıp şurlur: 

- On Dördüncü Lul ile! .. 

llu vak'a harpte in'ianlnra hfıkin' 
olnn clüşiinceyi JL.Wet belill ...bir şe
kf/ıie ıınlntmaktn<lır. Hıırekel noklıı 

sı dalma kindir. Buna biraz da ca· 
dp bir gaye katınr.ıı harp pi<sikolll 

-15-

Kız okulları voleybol 
maçları 

l~mlnönü ll a 1 k e v i Cimn:ıs· 
tik sıılonunda b9şlayacağını halıl'r 

\'erılisııniz Kıı Okulları yoleyhl11 
maçları, diin hllkem S:ıml Acıko

neyin iılarcsinde oyn:ınmış bnştan 

nihayete kncl:ır seyircilerin nliıkn 

\'e heyeconile takip l'dilen lıu mac• 
!arın ~onunda Ciimlıuriyct Kız Lı. 
sesi .. Ş. Tcr:ıkki Lisesine 15 • 9, 
15 . i, Çıımlıcıı Kı7. L. - lsıanbul }{11:, 

Lise ine 15 • 2. ı 5 - 6 Sil:\ ı ile galip 
gelmişlerdir. 

SAHiBi 4SIM US 

Bosıldıfjı ter· VAKO MATBAASI 
Umumi Nesrlyotı idare eden 

'lelilr Ahmer Seve11gll 

Jisl tamamdır. Bu ıki hisle meşbn 
insana her işi yaptırmak mllnıküıı. 
dilr, Bugilnkli Almanlara kiminle 
harbettiklerini 
düt elmcden: 

sorunuz, hiç tered· 

- Versayla ! diyeceklerdir, 

Tarihi vakalardan rlyaz! netice 
!er, fsUhrııcı iddlnsınds değiliz. Ya• 
ni dün insan Adil bir sulh kura • 
mııdılnr diye yann da böyle bir 
sulh kuramıyacaklardır demtyoruı. 
\'nkıa iddiamız insanların böl le bir 
sulh Jmrnmıyacnğı yolnndadır. Fa
kat delilimiz yalnız tariht vakalıır 
deftil, onlar kadar mlihim olan, in. 
sanların taşıdıkları hudutsuz ihtl· 
ras ve kindir .• 

Du iki duygu medeniyet derc
CC$iylc pek a:.: bertaraf edilebilen, 
dnha doğrusu pek az tııdil cdikbf. 
len iki ihtilaf unsurudur. 

Muhariplerin salUhiyelJi şahsf· 
rcllcrlnln sık sık tekrarladıkları A• 
eli! sulh projeleri muzıarip insanlı. 
An yopılıın birer ümit enjeksiyonun 
dnn öteye seçemezler. Fazla söze 
ne hacet, ynrınld uslhu kuracak o· 
lnnlar bugOn esirlere pranga YUf'e 

duran insanlardır. 

Recai Dıblnn. 

PAZARLA-'~/ 
Müesses2si 

ithal mallarının serbest 
Müdürlüğünden : 
satışa çıkarıldığı hakkında 

Halkrmn:ııı üzere manifatura ithalatçıları birliğinden giyim ihtiyaç.farını ithal mnllaı ıyle de karplamak 
aldığımız 

Gö.nleklik, Pijamahk, muhtelif basmalar ve salaşpur çeşitleri 
Bahçekapı, Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy mağazcilarımızda satı§a çıkarılmııtır. 

lı•••••• Serbest satılan bu mallardan istenildiği kadar almabileceği sayın halrl:ımıza arzolunur.••••••11 
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- Öyle diyorlar clendnnlL. Gerçc ben bu rütbe.re ın. 

'.\"il- dei'illm ama." 
Vezlr, lAfmı kcstl: 
- Polis Amirinin dttdlklerlne bakılırsa sen da.ha )'lllcsck 

ıne\ ldye IAylkııln .• Oğlum eh senin l]ml ntıenmdıı yeddi tu. 

lo !ltthlbl olduğunu aHylUyor .. 

Sadtlnnn yttrcflno su serpllm15tl. Bu iltifattan cesaret 

alarak: 

- Efendimiz! dod'. Astı oğ'lunuznn takd!r b:ıyurduğu 

marlft>tlcrlml bn kitaba bortluyuın. Bu kJt:ıptan bl,.çol< 

.1;lılı kaJm~ hııklkatl&rı öfrmıdlm. Onun .cırfııt:ırındn ne 

gim:rsem onu 8Öylerlm. Çoıı defalar okudue;nm elimlelerlıı 

ıoanıı111nı ben bile anı.ayamam. 

\'ezır Elfııdılı bu huııuı;taı.:ı fll•rlnt öğrenmek ıcııı tbnl 

Mlihana cöndU. O ~. bıı,mı s:ı.llayarak, ba sib.lerl tastlk 

ew:rını ıı.nlatt•· 

Bunuu U7erlne ,.·C'Zlr memnun o]dıığunu göst<'rcn mll

tebcsslm bir ~bre ile Sado.ııa seslendi: 

- Sen! lmtlh~n etmek i!ltlyoruoı, ya kıızn.nır veyahut 

k:lybeders1n . .' Nasıl sun\terlme CC\'BP \'erebllooek misin T 

:\l<'l('tan, bıışrnı kaldırdı Sözde 'lıezlrln yUzllne haltmak. 

tnıı ~eklnmlıı gibi onun eljndekJ yelpıızeye ba.ktı: 

- htedlğinlzl sorun01:. Cenabı hak bana blrşey ilham 

eti• :"'e sö~lcrlm Yoksa bil; ıııkılmııd:ın, korkmndsn nez.imi 

itlrnt cdeı, 1:ctılllrlm. lleıııl\'J Adrtlm böylııo:!lr 

Sadtın &Ö7]erlnl blı,Jrtnoe p:ıllll Amltl ile vezlrlıı oğlu 

bajl.ırını Eall"yarak: 

- Tum:ım .. iilluvafık, drc!ller. 

ı:trııdıl, yercllndnn dıııı;.r.;h:-.ıl{ :ıt>r\l!l: 

Hanınu~ld•ln Otullan -ıoo 

ıar~an gelen adamın vez.rt:ı oğlu olduğunu !Uıladı. wı:ı ı.tı .. 
tını bozmı.dıuı oturduğu yerde onu beklemeğe ba.,ıadı. 

Biraz •onra kapı ai:ddı. İçeıi.fe vezirin oğlu gtrdl, Gil. 
lllmslycrelt onu aettunladı: 

- Bugün na!llıım l\le!etao Sadftıı ': 

Sadlllı, cllndekl kitabı dlzlerlnln t18tUne bırakarak 

ıscrfye gtrmlı(ııl \"cblraz beklemesn pret ett. 

Vezirin oğlu owı y-ctklaoarak &ordu: 

- Neyto \'llr Meleinnıı tSenı mllteesslr görüyonnn. 

eadun, dlzlerlnln u tündeki 8Çlk duran kitabı kapa.dl, 

<ına bir yer göstererek: 

- Ey vezir hazretlerinin asıl evJt.dı! c!edl. Otur bakn 

hıo .. Bcıılm gibi bir adamın tcessUrllne k(m cbeınrnlyct \ 'to. 

rlı' . Bu Rıtrın ln!iıınları ancak yalandan, hiıoden ve bunl.ır 

yn~ndan tıoıtlıunyorlar. 

\'eztrl:ı oğlu omuzlarını slll<tl: 

- OturıımıylMlağnn. ben kendi 1 im Jçtn ;:-etmedim. Be 

bau1 se.nj görnıe.k 1 t)yor. Onu haber \"CrmPğo geldlı.a.. 

Sadun tıa,ını alladı: 

- ıı;ger baban senln gibi beııden ollphelcnlr, atiz.lerlnı 

itimat etmezse benfmle honuşm:ısının biç f&yd.ıs. y.:ıktur. 

\'czMn oğlu, !lcl<ı!ımın bu lm:ı.lı &Hz111rindcn l\Je1.l.ıl 

şerrine kadar gidip l\!eymnneyı ıırayı~ıııı kı"ıdl'!ttl~nl aıı 

ıı.nnstı. Saduıı, h:ılclı idi. ilendi ine kızın ora,.la o:m:ıdılrn 

sdyiNllj;Yl halde inanın uııış oraya gidip onu aram~b 

Anlnnmmn1Jığ'n ı;rJ••rf'.H ~ı 

- Sadlln bu lm:ıların. telmthlcrJn ne mftıı:ı~!teıt TM' ' 

Sıın~ rw ıaınırn sUvı tıS1t.llk gtıs~?'(l!k 

M irfan ~:utnn •lar.ıntırn:. iı: 
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Türkiye Cümhur•yet Merkez Bankası 21 -11 -942 v?ziyeti 9evtet Demıiw; ....... Una.anlan f.let,_ 
Umum W...ai ilinluı 

AKTiF 
&a.-ı 

'1tm: Bati ld1oıT&m 
Ban.laıot 

1UlU81 

Ut&klıll 

Dab114eld Mobablrlen 
turk Uruı 

11.&rtpıeıd Mllbablrlerı 

• • 
• 

• • 
'1tm: san KllO&T&m 18.91&.~o 
Altına tabvtll kabil 1erbest DOY. 
Dtger dövtzıer ve Borçlu ldlJrtq 
b&klyelerl • , 

Bazln.e 'l'abvtDerl. 

Deruhte edilen evrakı aaltd';• 
a.roıuıı • • 
K&nuıımı 6-3 trıd maddelerine 
tevtıkan Bazlne taratmdıu. Yalr' 

tediyat •• 
Senedat OOvt11mı 

Tlcaı1 senetler ' • • 
Dtı.am Ye Taln111t Ollzdanıı . { 

F -

Derulıte edlleıı evr&JD aaJL. 

diyenin llarşıtıtı esbam " 
t&bvfllt (1Ub&ı1 laymetııe) 
Serbeat eatıam ve t&b.u&t 

A91Ulslar; 

Altm ve dövtz Qzer'.ne &Tam 

Tahv'.lAt Uzerlie an.na 
Huın .. ye ıuaa vaat:U .ıvaı:ıa 

Elazlne1e '8:50 No. ıu K&.DUD.1 

açııarı &!Un k&rfilıJW avau 
Bluedarlar 
Uuhce&U 

• • 
fj 
• • 

• • 
• • 

Ura 

1M.9M.~.s~ 

10 '88.4.81.-
164.Ul.9'? 111U55L9:55,2, 

' 181111!12, Ll88.89Z,I 

•0.UıV 111, , 

-. 
n 'T9l.S02.'l ' 88,,61.939 • .ı 

1M 748.663 

tt 805.462 tS4 «S.101. 

' . 7~3.Rı uı:nıs. 788,tı • 

11'1 OS9.119,9'J 
tO 1100 689.lll' M.689,809,2 ı 

1.968.95 
10 8'11 660,4:' 

-..-
2:'10 000.000,- tııo MS.f!Z9.ll' 

,,600.000, -
11.219 91tl.9 l 

T""fnt 1 103.483 076.11 • 

l Temmuz 1938 tarjnlnderı itibaren 

PAS1F. 
dermaTel 

lhUyat llomıl~ 
A.dl ve tevluı.l&de 
HU.WO 

• • 
• • 

o.rwıı. edlleıı •TI'&Jo ll&kdlJ'e • ' 
Kanunun &-il lrıc aaaddeJ•rlne 
tevttk&n Baz1De taratmcıu nıd 
~yat •• 

Denıbte ·~ tTra)D aakdl~t 
~kly..ı • • 

K.arJılı~ tamameıı aıtm !ilanlı 

U&Tetm ted&Ttlle vazedUa • • 
Reeskont mukabW lllnt.eıı tld&. 
vülc vazedilen • ,. 
Butneyr: yapılar. alt:m karflıııı::b 

avan.a mukablli 8902 No. b uııun 
mvdbhıe Utvetc ted&TWa n.. 
zedllcı 

UJ:VDUAra 
1 'Urtr Lıl.raıD 

Altın: Safi KDocram 

• • , ' 
• • 

8'7'U'?2 

$850 No. ID Kan.mı. ~re taazın.,. 

açılan avam mokabW •en ola. 
nan altmJarı 
Satı Kil~ 155.641.930 

~ Taah!ıtldatı: 
Altma tahvW ııab11 d3Tlsler 

Dlğeı d3vtzıer " alac&IQJ 
rı.ng O&kiyeleri 
\111.b\elb 

• • 
clJL 

• • 
• .J 

1G8. 7'8.688 

l -H ll;i.lUJ 

u.000.000. 

291.100.000. 

tHI "100000. 

l<''> :nıo.6/lı 
1 ıM. ltJ-&,ı 

'71i 1!4.H17 •. 

- . 

Un 
16.000.000,-

'lt0.018 101,-· 

106.61'. 7f.6,0~ 

'78 tıUl'f.90 

ı&.M6.( 715,80 

1 1 !I~ 4S5.016.1)4 

Zonguldalc•da delliZ kenarmda. buluna..ıı takriben J.700 t.on pi) 
rinln bulundulı.l&rı yerden, Zonguldak tat,aayonund& ld&rece ~ 
cek olar vagcn:ua kadar nakil n vaıonlara tahmlli [lln• alt 
11.12.19{2 cu'DA gOnU aa:ıt 115.30 da K&palı zart uaulü U. ~ 
blnuında toplana., Merkez 9 uncu Koın1ayonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (3100) lira olup bU ite girmek ııteyenlerl!S ( 
llrahk muvaıı.kat teminat Ue konunı.ın t&y1D ett1ğ1 veslltal&n .. 
rlnl ayn• gUn ıa:ıt U,30 a kadar adı geçen komtayon Rel•ll#t~ 
lel'i !Azım dır. 

Şartnameler parasız olarak Alıkarad& A!al..Z'eme oaıreaindell. 
pa,ada Teaeııuın ve Sevk Şefliğinden H Zonguld&k'd& ld&reııiD ı 
Tesellüm Hey•et.ı ~eflitinden temin olunur. ( 

• • • 
Kalay ve lıömürtı idare tara.tından Yerilmek su~tJ!• uı•Jht,1111 

ve eb'atta (lM>O) bin beş yUz kllo oir\nç kaynak t•lt lm~l ett1ri1 dl'• 
Muhammen bedelf (7926) yedi bin dokuz ytı.ı yirmi bClf W-~ 

palı zarfla ekr;ıltme.81 (8. Blrlnclklnun. 1942) Sah gUnll saat ( 
bee buçukta Havd&rpaşada Gar blnuı dablllndeiti komUıvoo 
yapılacaktır. 

Bu if9 ttlrıı:."k Llte~nlertn (1594) bef yüz dokaan dört ura ("1 
ıekl.7. kuru§lt..lr. m:Jvak.k .. t teminat, lta.ııunun taYin ettiği veslk&latl' 
liflerini muhtevı tartlar1nı ayni gün ıut {H,30) on dört Ot
komtsyon Rct.,lıtf:ıe vermeleri 11.zımdır . 

Bu ıııe alt şartnameıer komlayonaan paraaız olarak 

lıtanbuJ Vakıflar Direktörlüğü lli.nlal'I 

Muhammen 
<'insi Mlkdan bedell 
r<atkllt 1'10 kutu 1998 lira 70 Kr. 
~nım gf !lgoz 8000 adet 1800 .. 

Gureba h .. ıtnlıanesindekl trp takUlteııı dahiliye ve oerrahlve 
rlne ıuzum·ı ola:'I yukanda cln.5 n mlkdarlan yazılı lki kalero 
ayrı. ayrı aı:ık ehailtmeye çıkanlmıttrr. İhaleleri 2.12.94~ tarUıiD' 
dl! Çar,ambfJ. gtinU saat 115 te İstanbul Vakıflar BaşmUdilr!llA'!I 
tnplanan ~omiıy-.nd& yapııaca.ktır. Şartnamesi her gün lf!vasım . ..a\ 

de gorUlebllir. (1..,.., 

esml dairelere • • 
Resmi ila&lların mercii Türk Baıın Birliği ve ortakları resmi ilintar kollektif ıirk~tidir Bu 'irket iıtt>ne11 f 

ferde ve gf.ıtevilen günlerde ilinlan muntazaman narettirmektedir. A1ıeıi lıtanbul Ankara caddeıind~ K• 
Türk Baırn B;rtifi ve ortaktan resmi ilanla" kollektif 1irketidir 

Emekf; dul ve yetimlerin ve askeri 
malOllerin nazarı dikkatine : 

Emlak ve Eytam Ban.ka.ıından: 

Maa~la.mu bt.ııkamızdan tem.11.k su.retll• &lan emekli dul ve yetimle. 
rin Mart. Ninn, Aılayıı, 943 aylıkl.armuı tediyesine 1.12.942 Salı günU 
aaat 1! den itibaren bqlanııacaktır. 

2 - Askeri oıu'P malalleriıılıı Uıe &Y1li &1lnde saat 8 den 12 ye kada~ 
maa§lan ve:ilecekUr. 

8 - Eyüp, Sarıyer, Adalkr, Bakırkö1, Kartal, Beykoz .'.,12.942 Salı 211. 
ııQ öğ!eden sonra verilecektir. 

" - Aoağıdal<t tarihlerde: 

MOlld ı llA 8231 kua numaralı 

. .. 
3.12.942 Petfembe • 

• 
t.12.942 Ctıma • .. .. 
J.12.942 Cumarteal • 

• .. 
T.12,942 Paza.rteıl 

" 
" .. 

" • 
f.12.942 Çatfamba • .. .. 
maaılar tediy• edllecektlr. 

,. Aaker1 1 ,. 31'0 
Fatih " 8141 .. 6071 

Eminönü Mülk.S l ,, 17'1 

• Aıkerf 1 ,, 3311 
• MUUd 1 ., 1886 

Üsküdar Aakerl 1 " Ui2.5 

.. 
Kadıköy 

.. 
.A.lkeı1 l " 2766 

" 2767 .. ('9.5 
!ı!ülk1 1 " 2833 

Beyoğlu A.akerı l .. 2973 
.. 1181 .. MWld 1 

Beflktat KUlld 1 ., 1(()1 
• Aakm 1 ,. 8210 

• 

• 

• 
• 

• .. 
• 

"' .. 
• 

Kaa~ sahıp!erınjn yukarda blldlrUen gUnlerde Ye ellerinde bulunan 
fi3lerdekl ııaat!arda Bank&mtza mUra.ca&tıa.rı ve bunun harlclnı1ekı mUra. 
e&oltlar.n katlyen kabul edllemjyeceğl ehemmiyetle llAn olunur. (177') 
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- .l:ledalne kadar &itmek zarmet(ne katJ.&ıı•._• .,,.,_,,f 
elnUruU hiçe saydınız. Ne tae, oraya &1t~klo OOa.lm dofru 

llO~ ledlğlıul anl&mıı old•ınuı. N&ııl kızı orada buldunuz: mu f 

Jbnuı Fadıl utandı. Ru ııö.ıe bir ka"ülk veremedi. Mev. 
zuu da değı,tırerek: 

- Bunu aonra mllnA8tu bir zamanda koııuşurıu? dedL 

~imdi buyurun benJmle beraber babama gfdolfm Sfu dev. 

lıte, ve bükmdarlıta dair mlıhlm eeyler aorınak ıatıyor

Selm:ı.n, onun bu dzlı'lrtnden birçok teyler anla.dı. &.. 

ıını blırnttıtle eferek: 

- Vezir lı.azrett.crjnln ernlrlerloe Amadeyim! dOOL, 

Aya~a kalkarken l}ann UAve ettf: 

- KendJJert olmdJ nerede! 

- Altın kapılı aarayda polis Amfrlnlıı odaımıda,. 

Sadön, bastonunu eline alarak, klt&bı da koltutunon 

altında olouğu halde verlrtn oğlu Ue dııarıya ~rktt. 

-rolda hep vezirin ıorac3ğı 5Uıılleri diııtUıııiyordtL tbnl 

F11dıt biraz 6'·veı &öyledlğl t'Özlerdeo vezirin muhakkak ıu. 

r ett.: Beh7Att&n baluıcdeceğilll kuvvetle tab.ml.n etmı,tı. 

Vezirin çok zeki ve tecrllbelt bir ııdam olduğunu bili. 

yord1.1. Onun buzu.randa konuşacağı ee~ lerı. fal&o yapınB. 

mak için en·eıee tasarlamayı muvafık görıuıtnu. 

Vezirin, Behzadı yakala.mak lııtedlğtni fakat elinden ka 

çır•11ğını ,.e bu iş de bUk6mııte ve bUkömdarlrfa mUteallllı 

oldı.tl'ıınu ı:ot önl\ne getlnn15t1. 

"'8111\n, poll!I Amirinden korkmuyordu, çllııkU onoo basit 

lifllrli5llı ~·e matrur olduğunu bili.yordu. 

O. y.Unı7 vezirden llrkQyordn. Onun yanrncb geçlrecett 

[lntıhanıc çok çetin olacağıM kanldl 

. . 

Devlet Deniz Yollan f ,Jetme 
Müdürlüiü llinlan 

r 
Umum 

Konu§mer:tr ~rtıarmuzın 115 net madde•l (YUklema, boşaltmı!. Vıt.pu 

ra nakil, iııti.t ve iıtitten ayırma kimin taratındaı:ı yapılthl yıı.ptl91n aıu 

rafı vı tebllk~ıl yUke .. ıttır.) teklinde değ1'tlrilmiftir. 1 bkklnun. 94.il 
tarihinden ıtıtuen !atan bul'dan hareket edecek olan vapurlara ve bu -n. 
purlardan bo:aıtr!acak 8§Ya hakkında bu hUlcUm t&tbik ıdllecektlr. 

F.ula izah •cs;ıtalarnnızd&ı: a.llnabi.lr. (1776) 

• • • 
Konuşmentc. ıart!anmızm 1:5 nej maddesi (Yüklem•. boşaltma. TL 

purıt nakil. ist:.! ~ lıtllteı:ı ayırma kim.in t&ra.tmdan yapılırsa ya.pılaın 

maara.tı ve teiı:.. kesi yüke alttlr) teklinde değittirilmlıtlr 1 tıkkAnun.9i? 
tarthlntıen 1tlberen tetanbuldan banıltet edecel< o\aıı ft.tıtıtl&""---yttltlene. 

cek ve bu vnpı.rle.raan bo§altriacak e§y& tı&kkmda bu hUırUın tatbik ei!Ue. 
cektfr. Faz!ı j7.:ah3.t aceııtalanmtzdaı:ı alınabtıir. (1775) 

lzmir Belediye Reiıliğinden: 

ı - Şlikrflt..a.ya bulY&rınm, Dr. Muatafa Enver caddesinden 26 Afu .. 
toı meydanına kadar otan kıammdald bir taraf yolun mevcut döşeınut 
sökUlerek parke t&;1l&rlle H!LSh t.&mid iti fen itleri mUd'Jrıtitürideki lce. 
tlf Vf. oartnamesl vec;l::Ue kapaıı zartn "!ksiltmeye konul.m·ı;ıtur. Ketu be 
deli 29691 !ıra 60 kunıı. muvakkat te·.otnatı 2226 llra 87 ıcuru1tur . 

tha!eaı 7_12-942 nazarteııl günU ıaıtt ' 16.SO dadır. 2•9:> ıay;lı kanunu~ 

tarit&tı dahlllr.cle huırlanmıt tek.lif mektuplan ihale ~U asamt saa: 
ı~.30 a kadıır <!ncUmen rtyaaetlne verı.lir. 

2 - ŞUkr~'k'l)'a bulva.nnmı Dr. M.uaata Enver eadt!elindeıı itibaren 
26 Ağustos meyaanı lstıkametınde 1550 meı,re boyda bir taraf yolun veni. 
den parke taı!:?rlıc doıenmeal lfi, fen ı,1er1 mUdUrlUğUndeırt k.etit ve şart 
namesi vec;oile kapaıı zarflı elulltmeye konulmuştur. Ke!dt bedeli 2718" 
lira muvakkat te:ııınatı 2035 Ura 8:5 kuru§tur. İhalesi 7-12.9~2 pazarte.1l 
gtuıü saat 16.cO dadır. 2490 sayılı kanunun ari.t&tı d&h(Hude lıaztrlannıı~ 

tekli' mektt!p\ıı.rt ihale günU azami aa&t 1:5.31) & kadar encUmen rtyasetJ . 
ne verilir. (16R7) 

Baranıırrwld'lo Oğutları - !11 -

Bira,,; sonra pollı lmlrlnln oda•aun önllne seldfler. 

Vezirt.a otlu mU-.ade• IÇE-rlye glrdt Sadfln da kapıds 

onu beklt-~ğe ba,ladı. 

Çok geçmeden lbniilladıl f~rden Sadlhıa rtrmeef için 

IJ&ret verdL O da ağır adnnlarla. ve ı..,ı one ~tllmlt bu 

halde odaya girdi. 

VMl.r, odanın ort&amda btr aedlre kıırolmu1. ortalıtrn 

arC'ak olma.masıM, Ye tt'l< bır ılne.tfn bulunına.m&srna rat• 
:men elindeki yelpaıeyt aa1>1 blr hareketle ullayordu. 

Yıiz.tinden dU,Uneıell ve lrızrın oldutu t>eılll •.dl Yanmda 

pıılta l.m..i.rt lbnf MAhan oturma,, uron Ye kınah 11akalını 

lkld" bir &n:azla.yara.k onUn~ bl\kıyordu. tbnı 1'llhan, ken.. 

dlılnj ıcnç ıröıtermek için arkaımdakl yaııtıta yaslao.ma.. 

mı, l>ağda, kurop oturmo&tu. 

Vezir, lçedye giren Sı«!Qnn ılizdUkten sonra yanında 

ayakta ıturan oğluna lll"aleııdl: 

- Mı:lt>fan SadO.n bu mudur 

Ve biraz dilşUndilkten sonra ,unn llAYI' etttı 

- '7.annede~em on1.1 dün sörmU,t\llo. 

Oğlu cevap vt'rdl: 

- r.:vet baba.cığım ! kPndlsl, efendimiz Elemin h&r:ret. 

1erlııln bat mUnooclmfdtr. 

Bon·.ın Uzerlne vezir S&dflna otarma .. rnı ı,arft •t~ 

MPfeflln, vezirin bo.ı ıofuk kartılayı,ıolfan l\rktO fr., 

lll\f renk vermeden aaf Ye maaıım bir tavırla (öıterlleıı ye.. 

re oturdu. Ellndakl ınabflt kitabı dlılnln llatllne koyarken. 

Tt:tJı , c-llr bir iMie: 

- Sen mtınecclm ~ı mıı.m> 

Diye aordu. Melefan Sadun 

1 

j(öHıül' kıy.-eılliJı 
tsraf edilmemelidir. Elektrik cereyanı dahi !Uzum• 

auz yere iaraf edilmemesi lizım gelen bir kıymettlr.1 

AsguT cereyan sarfiyatına mukabil azamf ıtık 

veren TUNGSRAM KRİPTON empullarını kullandı• 
Oınız taktirde elektrik cereyanını en idareli olarak 

kullanmıJ olecaksınız. 

TUNGSRAM ~~örPl?®W 
ı) 
~ 

latanbul Belediyesi ilinlart 

Tahakkuk '"' fatıa.I şubelerinde ;rnlhı.nıl;nak Uul'e !Uz:ıaıu oJI' 
kalem evrakı maıbua Kapalı zart usuııy:e eksiltmeye ko::ıuım•lt~j 
muunun tahmln btdell (10990) lira ve ilk teminatı (8241 Ura ( 
ru~tur. ıt' 

Şartname Zabıt ve Muameıtt M'ldllrlU~ kaleminde ~ısrUttııl 
İhale 14 12.{H:! Paznrteııt ıunu saat Uı de Daimi Er.<'tim<!nd• 

caktır. '°"" 
Taliplerin llk temi.ıı.t makbuz veya mektuplan ,art'l!l'XI! J 

ıtıratı IA.zım,:;'f'.fn ~dlka ve kanun bllkOm:erlne gör~ ıstl!nilen dtı~. 
ııalk lle 2(90 :-.<,:. ıu kanunun tarifalı Qevrestnde hn:ırlavaçııl<lt'rl,; 
mekturıarın. ıhale gtinll saat 14•e kat'ar Dalmı EncUment- v'frııs'sf') 

1 umdır. 

1 

(1 

f~K~--~~~I P-L-A-ft] 
Güınr;jk m .. amelelerini kayıiel 

tlj:iim defterlerimi 7.hi eltim. Yl'" 
nilerini Ala<'ağımdan e~kileri'l hük. 
mü yoktur. 

Gümriık komisyonru"u 
Zekhi Tuncacı. 

.y. • ~ 

19. 7. 40 ı:ırih ve 21282 No: lu 
cüzrlon ile Ziraat Rankosı, hıaııl.ıul 
şube!ıinin tevdi eylediAim parıı için 
istimAI etmek Oıere Rıınkanın evra 
kına lahrlim elıııış olılıığııın lat:ıi1' 

mührümü kazaen 7.Ayi eylcdiitimi 


