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Bugün açılmışhr. 
sa zı sa ızsz:zıu 

Olüm lıalinde bulunan 
bir milletin • 

sesı 

Yunan Milli Komitesinin Reisi ve iki 
azası lstanbula geldiler 

Anlattıkları ••: 

Yanı başımızda milyonlarca insan 
nıuhakkak bir ölüme doğru gidiyor 

t YaZ'an: Ahmet Emin YALMAN 
t 'i\relki ıin Pcrapalas O· 

~ ttliDde Yunanistanın eski 
...... t nazırı B. Mavromichalb 
~ :Urken bana öyle geldi ki 
'1 1.., ~ilde bütün bir milletia 
~h~~rum. 

' dört kişi idik. Eski hari· 
'.:::_ırıncıan b&fka emekli ha· 
~ li •~i G. Reppas, eski gare· 
~ ~4i AERIAL adındaki Yu· 
~ ~ . seyrüseferi şirketinin 
~ ~üdürü B, Nikolopulo.> t\.' u7.ordu. 

~
~ ~ 'Yunan milletiıd ölüm· 

ruııan l\filn komiW!ıhtin tstan 1'ulda bulueae ref&I ve aıaları 

~l l'lnak .mamdile kurulan 
L_.-;:_<llonııteyi temsil ediyorlar 
~in diler Azası, Türk • 
~ a.uıbadeıe i§inl Yunanistan 
~~~re etmi~ Olan B. Pollis,1-------------------------
~ --.Ye nazırı B. Kremesis, 
~l Jt\lınaryanos, mlUI iktısat 
Sı. hlte müdürlerinden Trı· 
\~ • gazeteciler birliği reisi 

Sovyetlere göre Almanlara göre 
ıazetecnednden çoğunun Len ingrat mm takasında 

ll, Zarifls'den ibarettir. 
Şark cephesinde 

ltalganlar 
harbe 

tutuştular 

Atinada hilküm s61"en 
ta..~ltametini, demokrasi cep· 
·~Yor. B unun için ~ bir 
'- '-Yattmı dünyaya du)'llr· 

lenif salAhlyetlerle derdin 
~--ak üzere böyle ıaüs· 
...__ ınuu komRe k11nMya ih· 
-ı•ıın..t-
~ ...... • .. ierecesl 

llülletinin hail yürekler 
llltı YUNniatanın ~· 

M..;.: MlklDl ~· 
~delildir. Ad i ~nl•r· 
~~~ bir kısmını Garbi 
~' \te Makedonya karşılar, 
~ hariçten gelir. Yalnız S ihtiyacını ele alırsak bu 
~ betka memleketlerden te. 
~-~ırn gelen buğdayın sekiz 
~ ton tuttuğunu görürüz. 
\' • llohut, bakla, et, hatta 
lıı..~bl ihtiyaçlardan mühim 
L"\ ~a dışarıdan gelir. Bun· 

' lini ödeyebilmek için 
\.. ~ - ltlühim miktarda Yunan· 
~"""-cır sıfatlle uzak memle

llder, kazandıklarının bir 
"runanistana yollar. Sonra 

tazyiki ile Yunanlılar 
~lr nıillet olmuşlardır. Yu. 
w~rı dünyanın bütün de· 

nakliyecilik ederek ha
. ı._~~i7. olarak Yunanistana 
~arla Yunan milleti lta· 
---ıtiini satın alır. 
~b harf.sten ithalAt durmuş· 
""'--l Trakya ile Makedonya 
ı.. "'~k Yetiştiren ye ler eski 

-,azlsinden kôpmu,§tur. 
lttaı kuvvetleri bir kısım 

ı.}1~1 çok tabii olarak mem. 
~e tedarik ederek eski 

ltuııanmışlardır. Halbuki 
~ boğaz durmuyor, ha· 
~ için her sabah, her ak• 
'Oekliyor. 

..,. üzüm ve diğer meyva. 
01rnuştur. Yazın yaş seb· 

h. 1'ııı istifade edilmiştir. Bu sa· 
;.,....., )onlarca insanın sağlam. 
' l\efes almıya devam ede· 
tltı( ııda bulmuştur. Fakat 
~ lt~e fenalaşıyor. Komite· 
~ ıÜ derin derin düşünüyor : 
!it aı n sonra üzüm kalmayın. 
l. ""l t •ca1t? Kışa doiru felaket 
• .,... " aracak? 

lt~birlerle bundan sonra 
bır"ltıen çare bulunsa bile 

\e; l\esJln çocukları gıdasız, 
~ tUr1u hastalıklara istidat. 
'-lcı tlt, ıençler arasında ve· 
~ rı halinde alıp yUrUyecek, 

~tail diledığl gibi kasıp 

'ı. llatates bh rüya yemefi 
~il t'kiye nazırı anlatıyor: 

· ite hatırı sayılan bir ada· 
~ lün kendim için gıda 

~edinerek uğraşsam bel· 
~ e bucakta tek tük yi· 

)\~ ~ruın. Fakat bunu her 
~ ı;,, itnkAn yok. Son gün· 
~n tabii cereyanile kar· 
~ lllda, haşlanmış pata· 
~it ltıeyvadan ibaret ,kaldı. 

ea bunu da bulamıyor. 
'-t ,,:~!1 tanıd ıjımız bir ka. 
~t kapımızı çaldı: 
>0t açlıktan fenalıklar 
~i .\rnan, üç, dört patates 

il Püre halinde yedire· 

' ~U günilne yaşıyoruz. 
aau Sa: 4 81: 1 de) 

Bir fırka 
hezimete 
uğratıldı 

Bir şehir geri 
aknoı 

Balbkta iç 
Alman destroyeri 

batırıldı 
Moskova, 30 (A.A.) - Cephe. 

den, Kızıl Yıldız gazetesine gelen 
bir telgrafta Sovyctlerin, Lenin 
grad civarında bir küçük şehri 
istirdat ettikleri söylenmektedir. 
Sovyetler bir nehri aısmağa muvaf· 
fak olarak nehrin öte kıyısında 
kaie bulunan bu şehri almı§lar, 

düşmanı uzak bir mesafeye sür· 
miışler ve bütün bir alayı tahrip 
etmislcrdir. Bir gün zarfında 269 
cu Alman fırkasından bir çok as. 
ker telef olmuştur • 

l\loskova, 30 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 

Dun, muharebeler biihin cephe 
boyunca devam etmiştir. Cuma 

(Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) 

imha harbi devam 
.eti yor 

naıer ile lld aıa,. 
ve bir taban 
lmlla etUler 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman or· 
duları başkumandanlığının tebliği: 

Dniepcrin doğusundaki harekat· 
ta, İt~lyan kıt~l~rı: mühim. dü:ı· 
man 'kuvvetlcrını ımha etmışler· 
dir ve binlerce esir alınmıştı r. 
Doğu cephesinin şimal bölgesin· 

de, bir piyade tümeni, 28 ve 29 
e) lülde şiddetle müdafaa edilen 
bir düşman mevzıine muvaffakı· 
yetler hücum eylemişlerdir, 

Hava teşekkülleri, Harkof böl· 
gesinde demiryolu nakliyatına 
mdessir surette hiıcumlar yapmış 
ve Leningrad'ın doğusundaki de· 
miryolu şebekesi ile •Murmansk 
demiryolu şebekesi üzerinde tah. 

(Devamı Sa. 3, Si. 6 ela) 

Necip Ali Küçüka-
• 

nın cenazesı 

Merasimle Ankaraga götürüldü 

Necip Allnln tabutu, llaydar.,.,a gannda dostlarının elleri üzerinde 

üç gUn evvel kalp sektesinden ve· miz, Mebuslardan eski Nafıa Vekili 
fat etmiş olan Denizli Mebusu Necıp Ali Çetinkaya, Denizll mebusu Fahl·I 
Al! KUçUka'nın nfışı dUn öğleyin BU· Akçakoca, Mazhar MUfil, Durak Er· 
yUkadadan Haydarpnşaya getırllmlş zurum emniyet mUdUrU, Basın birliği 
ve 15 trenine bağlanan vagona nak- İstanbul mıntakası reis!, merhumun 
!edilerek Ankaraya götUrillmUştür. akrabasından ve dosUarından blrçol< 

!arı istasyonda bulunmuştur. 
Cenaze istasyonda bir bölUk asker Cenazeye vlllyet. Parti ''e Basın bir 

ve polis tarafından selllmlandığı gt. Uği lstanbul mıntakası adına çelenk· 
bi şehrimizde bulunan Dahiliye Veki· ler gönderilmiştir. 
ıı Faik öztrakla Meclis Reis Vekil. Necip Alinin kilçUk kardeşi olup 
lerlnden Şemseddin GUnaltay, Meclis Denizliden gelen Bay FerJt ve baca. 
idare lmlrlerinden Halid Bayrak, Ör· 'ı nafi Doktor Tevfikle kayınbiraderl 
n İdare Komutanı korgeneral Ali Rı. Cahil de ayni trenle Ankaraya git· 
za A.ı·tunkal, Vali ve Belediye Reisi· mtflerdir. 

Çörçilin 
nutku 

Çörçil hem 

bedbin, 
hem nikbin 

lstilıbalin parlak 
ve kolay olacağı· 
na teminat ~re-
mi gen /ngiliz 
Başvekili dedi ki: 

ALMAN MlLLl."Tİ BU AZL~ 
ZAYİATA DAHA ~E K A· 
DAR DAl'ANACAKTIR BİL· 

:\IİYORUZ'l 

KIŞ ) IE\ ':Sf)lt R USYA ÜZE· 
Rl~DEKi TAZYlKl AZALT· 

:\Ul"ACAKTIR. 

A DALARIX İSTiLA TEH
LtKEst ORT ADA S KAL K · 

1'DŞ Dl:GİLDİB 

h.KBAHAJWA ÇıOK ÇETt S 
MUHARE BELER YAPMAK 

MECBUBllTrt:SDEl'iZ 

B. Çörçil 

Londra, 30 (A.A.) - Churchıll 
Avam kamarasındaki beyanatındd 
demiştir ki: 

Moskova müzakerelerine i§tirak 
cded İngiliz ve Amerıka murah· 
hasları şu andan itibaren, her ay 
Sovyet Rusyaya ne vermek iktida· 
rında olduğu hakkında tam ve sa· 
rih maliımata sahiptirler. Şunu 
derhal söylemekliğim iktiza eder 
ki, Sovyet Rusyayı, birinci derece· 
de muharip bir devlet sıfatile ilA· 
nihaye devam edecek bir vaziyete 
getirmek için, Britanya milleti ta. 

(Devamı Sa: t SU: S dt'j 

Çekyada tedhiş 

• 
iki general 
kurşuna 
dizildi 

Bava llarltl 

lfalyada 

altı şehir 

bombalandı 

lngiliz taggare
lerl l•vlçre ilze
rlnllen geçtiler 

Stettin ile Han1burg 
şiddetJe bombar
dıman edildi 

Loodra, 30 (A.A.) - ioıiliz 
tayyare1erlnin pazar cecesi İtalya. 
da altı büyuk fehre karıı yaptık· 
lan bombardıman taarruzları !tal· 
yan hülnbneUnce resmen bıklirll· 

19İftu. Bu haber meınlekeUn her 
Utrm'utcla endife ,.,-.ndınM,Ur. 
Bilhau~ MllAno, l::enova, Torino, 
Palermo gibı büyuk şehirlerin 
zengin halkı daha büyük taarruz. 
ların ba§lıyacağını tahmin ederek 
Bologne'e gitmeye başlanıı§lardır. 

isv~re ttrotesto e6ti 

Bern, 30 (A.A.) - isviçre bari. 
ciye nezaretinin tebliği: 

Takriben elli İngiliz tayyare;s i. 
nin 28/ 29 eylul gec~i İsviçre bi· 
taraflığını ihlal etmeleri üzerine, 
İsviçrenin Londra elçisi bu hadi· 
seyi derhal protesto etmiye memur 
edilmiştir. 

Stettia, Ram1Hlrı bo1nbalaRdı 

Londra, 30 (A.A.) - Hava ve 
emniyet nezaretinin tebliği: Dün 
gece kuvveUi İngiliz bombardı· 
man tayyareleri, mühim bir Al· 
man deniz üssü olan Stettin'e hü· 
cum etmiş ve şehirde ve limanda 

büyük yangınlar çıkarmışlardır. 

Dijer büyük bir tayyare teşekkülü 
Hamburg ve Havr doklarına hü· 
cum etmiılerdir, Sekiz İngiliz 
bombardıman tayyaresi üssüne 
dönmemi§tir. 

Moskova 
konferansı 
toplandı 

Delllz laarbl 

ltalyanlar 
Nelson'u 

torpilledi 
----

Bununla beraller 
gemi yoluna 
d~vam edlgor 

Bu zafer için İtalyan 
gazeteleri hususi 
nüsha neşret\iler 
Roma, 3G (A.A.) - 1taı1.an ı•· 

zeteleri., 27 eyi~ orta Akdeniı· 
de cereyan eden ve iki atır Wr 
hafif İqillz kruvaz6rile d6rt tica· 
ret gemlıil\ln batmasını bir zırhlı 

lngiliz ve Amerika ::: : ~ bü.::::.S:: 
murahhl s arı Rü81ara,;"'.••~~ 

fOk lllır yaralanma ... intlic .._ 
teminat verdiler ~k hıwa ve deniz nıutuıırıhıi 

netk:elerini anlatan hU6uai nQlaha 

Nihai zafer elde 
edilinciye kadar 
döğüştükleri 

takdirde 
İngiltere ve Amerika 
Sovyetlere her türlü 
gardımı yapacaklar 

Moskova, 30 CA.A.) - Üçler 
konferans dun hariciye komiseri 
Moloto!'un riyasetinde toplanmış· 
tır. Lcningrad mfidafii Mareşal 

Voroşilof da konferansta hazır bu
lunmuşhır. 6 komisyon teşkil edil
miştir. Bunlar harp, deniz, hava, 
nakliyat, iptidai maddeler ve sıh· 

hiye malzeme komisyonlarıdır. 
DevaMı (Sa. 8 Sü. 6 da.} 

lar neşretmişlerdir. 

Londra, 39 (A.A.) - Akdenizde, 
bit' tüccar gemisi kaybettikten son. 

ra gidecetl yere varan İngiliz ıe

mi kafilesine karşı yap11an taar· 
ruz esnasında 13 İtalyan tayyare· 
sinin tahrip bildiği salAhlyetli bır 

kaynaktan haber verilmektedir. 
İngiliz zayiatı üç tayyaredir. 
Bir 1orpil isabetile stlrati hafif

çe az.alan İngiliz gemisinin Nelaon 
zırhhsı olduğu bildiriliyor. Nel 
son'da ölen olmamıştır. 

General V aDel 
Bağdada gitti 

Tahran, 30 CA.A.) - Wavell, 
Uııyyare ile, Tahrandan Baldada 
hareket etmiştir. Sovyetlerle da. 
ha başka müzakereler yapmak icap 
ettigl takdirde tekrar TQrana. dö. 
necektir • 

er yerde fevkalade 
hava esiyor 

Loodra. S8 (A. A.) - Par.ar 
ıünü Prağda kwşuna dizilen altı 
Çek araııında. Çek ordusuna mea 
sup lkl eski General de blllwımak· 

tadır. 

Bualardaa biri Bobemya ııabık 
askeri lnunand-ı General ıloed 

BUly, dlterl Bratlslava'da yedinci 
kolordu kumandanı tümıeaeraı 
Hugo Vojtl'dlr. 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, 4 saat süren 
dünkü toplantısmdan sonra odun 

maliyet fiyatlarmda aldatıldığmı anladı 
Loadraya gelen diğer blr baber 

de Moravya ' e Bohemya himaye
si kukla hilkQmetı b•tv~ı Ge· 

Jllgatlar 50 kuruş indirildi, f alıat biz llununlla 
1ıaıı olmadığı kanaatinde giz . 

neral Ellao;'ın Her Heydrich'ln Fıyat mUrakabe komlayonu dün öt 
emrUe te,·kff edilerek ~imdiden leden sonra dört saat sUren tevka· 
BerUne doiru yola rıkarıldıtı ,.e ilde bir içtima akdedip odun fiya• 
orada halk mahkemeı;J emrine lh !arını yeniden tesbit ctmiftir. 
:r.ar edUeceğl bUctirllmektecUr. İstanbul Vali ve Belediye Reisinle 

Londradaki (,"ekoı;Jo\ak uınunıl riyaset ettiği bu toplantıda Vali ma. 
kararrAhı, General Ellas ile arka avlnl Ahmet Kınık, mıntaka tıcar• 
daflannın Londra ile temaııta Hı mUdUrU Necmeddln Mete, Beledi,.. 
Benetı'ln hl&metlnde blllundukları lktısat mUdilrU Saffet, mıntaka lktı· 
hakkında Alman kaynaklarının sat mtidUril HalOk ve murakabe bU· 
IHatlannı katl)etle tekup eyle- rosu şefi Muhsin Baç hazır bulun. 
mektedlr. muşlardır. 

BAS\ 'EKIL DE TEVKb' Toplantıda komısyonun odun ıstı!\ 
' EDİLMİŞ sal eden merkezlere gönderdiği kon· 

ı.oodra, SO (A.A.) - P rat n d trolörlerln raporları okunmuş ve bu 
yosu idam edilenler arasında e- giln cari olan narhın çok yüksek ol
mekll Tufgeııeral Hol'&("t>k ile sa. duğuna ve belediye iktısat mUdUr 
yılı komünistlerden bi~'Okuaun bu muavini Bay SUreyyanın yanlış ra· 
lundut ua bUdlmıektedlr. poru netıcesinde bu fiyatın konuldu· 

Mahldimlar haklanndald bü- gıı tesbit edilerek odun fiyatları 5:1 
küm Alman işgal kumandanlıtı kuruş :ucuzlatılmıştır. 
tarafından taııdlk edlldiktea 110n· saat ıs e kadar süren içtimaa rı. 
ra kurşuna dlzllmlflercltr. yuet eden vali dllnkll toplantıdan 

..... ,.. ... __________ ,,, aonra bir arkadaşımıza aşağıdaki 1. 

...........: 
Dün \ 'alinin rlyuettnde 4 saat Müren bir toplu&t ,..... fl19t milrakahe 

kombı~ onu içtima halinde 

zahatı vermi~tır : l ye mensup Süreyya namında bir me-
- Oduna konulacak narhı tesbil I· murun yaptıtı tetkikat netlcealnde 

çln bugün fevkalA.de toplantı yaptık. konulınuştu . 
E\'\'elce te blt olunan narh, belediye· (De\8MI Sa: 1 Si: 1 ... ) 



= 

[~~6-l®<Qf1®®~ \YJ8l1~Gti] 
Satılmış Karaçam bana. 

Soruyorlar: 
.Jıda maddeleri de 
)duna benzemesin ! 

ŞEHiR HABERLERi.,_
11
" 

Hayret edileceK bır 
1 r,,,__m_e_s_ele da ha ••• 

Gümrükteki 

mallar 

ı _ ıo . v~ı __..,,., 

t 

«... Odun i'I iit:ttinde Fiyat 

\tür:akabe burotıu k-lrelôrleri 
ile .8eleıliye Jktı .. at müdurl"ğü 
tarafından \'erilen ra{)9rillr ara
~ında goze hataeak hlr aykırılık 
bulunduğunu, hu aykırılı~ın da 

cHeke oıtuna yiıko,;ek bir narh 

bir günahın neden 
işlendiğini şöylece anlattı : 
Satılmış Karaçam, genç ağaçları kesıldıkleri bellı olmaz. Koruma me. konulma~ınlla ba'llı<'a amil oldu. 

il 
l 

Belediye lktısat Nlüdür\üğü 12 Ma
yısta açılmasına izin verdiği bir fırını 
bugüne kadar faaliyete geçirtmemiş 

Ticaret Müdür~üğü 
· tarafından memle

kete idhal olunacak 

Belediye, Mute
met sokağı bal
kının itimadını 
kayıp mı ediyor? 

ıı.ıı fE' atih Sarıı;ıııel ıııı~:ııı il' 
kesmek gıbi b.r gUnahın neden işlen· murları, askerlerı onları eskiden kc: ,:tunu 'e hu yiık .. ek narh ~ hzıin· 
dığ nl bana şöylece anlatlı. sılmış sanır. lşte ıçınuz yana )'ana ilen odun toııtancılarının açıktan tııtanbul, Mersin ve İskenderun li· 

- Bızım kö) orman kenarındadır böyle kanunsuz, yolsuz ışlcr yapıya· \C halkın keı.C!'lnden tam )arım 
Seksen evlıdır. Çoğumuzun Uçer be- ruz BütUn bu ormanlar nıllletın ma· nılly·o n lira 'urcluklarını herke 

Uzun senelcrdenberi rırınc11ı1<la gt•-ı mUsbet bir cevap blle alanuyorum. mantarında bugUne kadar sahıpleri 
çinen Nuri adında bır zat, dUn mnt· Geçenlerde, frrın açmak teşebbUsU-1 çıkmamış mllhim miktarda ıthalCıt 

şer karış toprağımız vardır. Çıft a- lı, bızım olduğuna gore, kendı malı· gaı.etelerde okuyor, orh\lıkta ı,:al-
leUerlmızı, evleri· mızı çalarak hır· kanan tiirlü türlü c;a~ lalarla da 

baamıza kadnr gelerek, ortada ffiC\"· ı mil haber alan F.mınonli E1m1Ckçtler e4)'a51 \'ardır. 
cut hiç biı· sebep olmadığı halde kcn· Cemiyeti, bana ınürncnat ile, verece:, Ôğrendıtlmıze gore bıtırnbul mın· 
dlslnln ticaret yapmasına imkan ve. lerı bir tazminat mukabıllnde teşeb: taka Ticaret mUdUr!UfU, gUmrilk!er. 
rllmedltlnden bahst.'<ierek acı acı ~ı· bUsUmden sarfınazar etmeklltım tek de bulunan bu malların banka ve 

mizl, ahırları, sa· (- ) " a Zan . sız oluyoruz. Kc!ldl hiltlln kulaklar utuldUJOr. Paha. 
manlıkları yap. ' • ' kendlmıze zarar ve !ılıktan kn ranan halk, endl,ele· 
mak, yemeğtmlzı Cenzaf B ;ırdakçı ı riyoruz. Bir bun ı nl~or ... e tıirblrlt•rlne "akın': .. di-
plşırmek, kışın ı· _ bihyoruz, yaptığı. ~or. ~arha tüh! tutulan diğere~-
sınmak lçın keres· mızdan hem utanı· 'n 'e gıda maddeleri için Yerilen 

kuyette bulundu ,·e dedi ki: lıf!ndc bulundu. Kabul etmedim. Hat. gUmrUklerden, mıshtcvlyatını b ıldırır 
ctstanbulda Çar-~ la, yapılan bu teklifm kabu!U içı.ı liste:er, :~tlyeı elt te5bıt ettırmıştıc. 

şıkapı Çıllnglrler bazı kimselerin tın·slye ve delAletlerı. Haber aldığımıza göre g!lmrUk an· 
tcye oduna muhtacız. Orman kanunu, yoruz. hem kederlenlyoruz. N'idellnı nlpor!arda clıı biyle aykırılıklar 
ormandan kerestelik ve yakacak ağaç 1 kı başka çare bulamıyoruz .. Eğer ka· olnıa!'tın ~ ... » 

sokağındaki 56 nu. nl de reddettim. Fırınımın faaliyet~ trepolarında duran bu malların ara· 
maralı fırını, 1 l\fa· geçlrllmemeııi içın ortada hiç bil' se· sında çok miktarda ~ektr, saç, tene. 

kesmemıze mUsande edıyor ~:dıyor zada yetecek kadıı.r mUhend.s bulun· Hunu ~ a.1.an okuyu<'unmı; ayni 
efendim ama, bu müsaadeyi kopar. sa da bunlar k,.şiflerinı, meşıflcrinl ıaın:ında ıla bl1e ı;uııu o;oruJor: 

yıs 19H tarihinde bcp mevcut olmadığına 'öre, on se. ke Je\'ha \'ardır. 
yıllığı 1200 lira kiz senedir bu işte çalışmış bir \'atan. Mıntaka tıearet mUdUrlü~ıl 1420e 

mak, de\Cyi hendekten atlatmaktan mart sonuna kadar bitirseler. her - Hadi ortada !.·alkanan ,ayla· 
daha zor bır iştir. Bakın sıze anlata· çiftçinin ormnrın neresinden nekadur tara kulPk 'ırnıi~ elim. Fakat, 

kira ile tuttum. lkl da., ol ki ,,,. • d ı ....ı ., ~a 1t>tma rabme~ • eı;.mln numaralı kararname şhk~mından ol· 
bin lira harcıy:ı.- ı ısaf edılmemeslnln ve l~ımln beş ay· mak Uzere ıı.ltkadarlaru teblıgnt ya-

yım: Bızim kazanın yUz elli köyU ağaç kesebilcceğ.nl belli ets~ı"r ve gazetelerin yaıdıklarr raı)Or mU-
\'ardır Her köyUn muht.nrı o köyde· nisan ayı içinde k!ğıdını eline verse. ban·net~rlne kar';'• 8elcdlye tk. 

rak yaptırdığım te Fırıncı !\uri danberl süründtirü' · i b b. . ımesın n ııe e ını pacak, a16kadıı.rlar bu tebligat netice 
, an ıyama ım \'e nl ayet, sinde dahi mallarını çckmıyecek olur_ slsat ile de beledi. Özkıiçük blr tilrl!l 1 d h ı 

kı her e\ in kereste, odun ll:tıyaeını \er bu haller olmazdı. Köy\U yn7., gUz tısat nrndürlüğUniın hala ... likut 
.nceliyccek, beli, edecek Bir defter, nylnrında vakit, fırs:ıt buldukça oı · ı etnıe!!lnl ""~ e ıuı.mlcdt-lim '! •• 

ye talimatnamesi ahklı.mına uygu.ı keyfiyetin sayın Vailmir. LOtfı Kır. tursa bu mallar ticaret mUdUrlUğU 
bir hale koydum. \'aki mUracaat.m 

1 
d;ı.rın nazarı dikkat ve adaletıne kon· ' b lflil lt'" ı 

bir mazbata yapacak, kaymakama mana gider, kendine ayrılan ağaçla~ı \. J U 

· tarafından memlekete ı na o· 
zerine !ırı:ıım ı muayeneye memur masına delfllet içln gazetenl::e milra-1 , 

1 k d 
·ı h k' Uh d lunacak.ardır. 

o ara go!l erı en e ım \'e m en .s caat mecburiyetinde kaldım.> ' ı;otUrC<'ek Kaymakam, bu mazbata· keserdi. 
Bak sana bir hıkllye söyllyeylnı, 

rahmet:. babam anlatırdı, bır gUn 
ağaçlar bir toplantı yapmışlar, (ne· 
dlr bızım bu katil baltanın elinden 

1-ırın doğru olup o madığını bızzat 
ıncctemeğe lüzum gormezsc olduğu 
gibi orman mUhendis.ne havale eder 
Kaz:ınııı bırlcık orman mUhendlsıne. 
Bu mazbata\ r Orman dn resinde çektığımiz, gencimize, lhtiyarımıza 
top ndıktan sonra sır • mühendısın bakmıyor, hıç acımıyor. kesip yer· 
orrrı !' gezerek kr'J ime yaşına gel. !ere seriyor, artık canımıza tak etti. 
m ğ çl rı arayıp bulmasına., öl· Bır çare bulalrm. Bu zalimden kurtu. 
çUp bıçmes r.e damgalamasına, köy- !alım, demişler. Konuşmağa başla· 
ler U eşt rnıesine gelır. mışlar. Her kafadan bir ses çıkıyor· 

Nek dar acele edıllrse edılsın b:.ı muş. B!r şeye karıır veremlyorlar
VJ er Uç a)da evvel bıtmez. Bır do mış. Nihayet, ıht!yar blr ağaç söze 
mUhe d ba k' vazifeleri de \·:ı.r- karışmış ve (arkadaşlar boşuna yo. 
dır TCı caı 1 ra satılan ağaçları d.ı ruluyonmnuz. BUtOn gUnahı, kaba· 
bellı etme ı, damgalaması, blçildtlc hat! baltaya yUk\emek de insafsızlık 
ten d.llnd Klen sonra tekrar görmesi, olur. Onun sapının bizden o!duğunu 
d n g lama ı azımdır. Bu ışler d unutuyorsunuz) demiş. ·onun de<1iğl 
o 1ll e.ı az Uç uy oyalar Eh, lnsıı.nlıı< gibı kusur, kabahat yalnız bl.zde de· 
hnlı bu, mUhcndıs rahatsız olur, ya· ğll, baltn da var capında da ... 
hut z nlı g der B r ay da buna ayır, - Azizim Satılmış, geçmiş hlikil· 
ettı mı )e<11 ay. Mayıstan evvel or- metler bu orman işlerine pek ehem. 
man g rılemez. Bahar, )az, gUz ny· mlyet vermemişler. LUzumu kadar 
larında ı;ıftç nın boş Yaktı yoktu~. 1 memur yetıştırmemişler. cumhur.yet 
Bu aylarda tarlaları aktarma, ekme, 1 hUk{ımeti bu işe de el koydu. Bıtmez. 
sul m . h:ısad, tekrar tarlayı karı,. tükenmez birer ge.lır kaynağı olan 
tırma, ekme işleri vardır. Huy.dı Uı: ormanlarımızı korumak için tedbirler 
beş gU 1 iz kaldık diyelim. O ılza. aldı, kanunlar yaptı . KöylUlerlmlzln 
man d Orman dalı·eslnden mUsaudo ihtiyaçlarını da diişUndU. Mektepler 
ı; 1 ştlr Gc dığı zam n hasad açtı Bu mE'l<teplcrden her yıl orman 
baş mıştır. Hası r ancak blrıncık.&· mühendısi, memuru çıkıyor. Bunla
nund tı ormana gıtmek ıçin vak.t bu· ı rın sayısı, beş on sene sonra herhal
lu ab • r B ayda da kar, yağmur de ihtiyacı karşılayacak miktara va
göz açtırmaz, hadd.n vursa ormana racaktır. O zaman köy!Ulerın işleri 
gır, gir mezsın. G remezsın ama, de \'aktlnde görUlcccktlr. Bundan 
evin, ahırın çatıları çökmüş, sapan şUphe etme. 
kırılmış, kağnının tekeri parr;:ıılun. - O zaman köylUlerin saklı. giz. 
mıştır. Bunlar yapılmazsa, tarlalar 11, mUsaadesız bır tek ağaç kesmiye· 
sUrUllıp ekılmezse çoluk çocuk, mnı ceklerinden de sen şüphe etme. 
menni aç ve açıkta kalacak, kışın uç F!u konuşmalar sonunda (Eccvıtl 
lıktan, soğulctan telef olacak. Bu h ıl· ten ayrılmak Uzere iken Satılmış sor. 

ler karşısında, iki yol çatına gelmtş, du; 
hanglsınden gıdeceğlnı kestlremlye;ı - Sen biz1m Sepctçloğlu tUrkOsU-
bır adam durumuna dUş rız, ve dUŞ'.l· hu dınledln mi hiç 
nUrUz. 1zınsız ormana g.r p ağaç - Ilir lkı defa dinlemiştim. 
kessek ceza goreceğiz. Kesmesek, ço. - O dinlediğin yerlerde bu tllrkli· 
iuktan, çocuktıın, maldan, menaldan :>11 yanlış söylerler, iyi çalamazlar. 
:>lacağız. Dur hele, onu bır de burada yerinde 

Odun meselesi 
ile digcr alakadarların verdikleri mU~ B 1 d ' lkt GUmrUklerde bulunan çok mlktu· e c ıye ısat mUdUı·JUğ1lnUn key •- ı 
bet raporlar Uzerine açılma izin kA· . ' dıı. makine yağı hakkında '"ekln;;t n 

(Ba'ı 1 lnC'lde) 
ğıdını da 12 Mayıs 19H tarlhınde fi bır hareketle bir vatandaşın, hıı.ya_ böyle bir karan evnlce ne~redıldlfin 
aldım. Fırınımı faaliyete geçirmek ı· tını kazanınıısımı. engel eılab.leceğir.1 den, memlekete makine yağ'ı ithf.l et 
çin 23 Mnys l 9.fl tarihinde bir dilek. tahmL'l etmiyoruz. m!ş bulunan birçok tUcca.rla.r günı. 
çe ile belediye riyasetine mUrııcaat Bununla beraber, belediyenin, hak- rUklerde bulunan mallarını tamanıer. 

Bu narhın hakıkt fiyattan i'ı-0 ku
ruş kadar fazla olduğunu tesbıt et. 
tık. Bu razlalk şu noktalardan ileri 
gelmektedir: cBc-ledlye memuru Sl!
reyyanın yaptığı tetkiklere göre, o
dun kesım mahallerındekl toptancılar 
fire farkı olaralt köylUden 30 kilo 
fazla aldıkları halde bell'cilyc memu· 
runa çekiyi 25-0 kilodan aldıklarını 

ettim. Evrakım o gün belediye iktıs:ı.t it olduğunu ısrarla iddia eden bu va- çekmişlerdir. 
mUdürlUğüne havale edildi. O tarih· tandaşın dileğini, nazarı lttbare ala. ------
ten beri faaliyet mUsaadesl • almak cağını Umlt ediyor· ve kariimlzin söz 
için çırpınıyor ve ne<ien bilmem, mU- !erine hiç bir şey iliive etmeğe !Uzum 
saade şoyle dursun hattı\, bir tUrlU görmllyoruz. 

b!ldırmlşler \'e bu tartı Uzcrlnde de ı.ımanda bir çarpışma ı~tıreıılnde 
ayrıca fire farkı verdıklerlnı söyle. iki ınotör ağır .. aretl<' luı:.ara u!raıtı 
mlşlerdır. Evvelki gece saat 23 sularında. tr:-

Buradun odun fiyatları 20 ırnruş h isarlar !deresinin 22 numaralı mo. 
kadar bir fark göstermektedir. törtıe şne limanına alt. Derviş motö· 

Bundan ba.şka yilkleme sırasında ril Umanda çurpışmışlardır. 
odunları tartan meımır Ucretl olarak Çarpışma çok şiddetli olmuş çar
da çeki başına 2p kuruş gıbl bir fark pışma neticesinde her iki motör ağır 
gösterilmiştir. surette hasara uğramışlardır. 

~akliye meselesinde de gösterilen 1 Tahkikata devanı edilmektedir. 

ücretin fazla olduğu görUlmüş ve o· 
dunun toptan ve perakende satışında l'ı' nıey\'e kooı-eratlfl 
çeki başına 60 kuruş indirilmesine !stanbul yaş meyve satışı tarım ko 

';'iiförler yapılan zammı da aı; 
bulu~ orlarnuş 

Diln şöförler belediyeye müracaat 

ederek yllzde otuz be' zamdan başka 
ikinci bir zam talebinde bulunmu~ıar. 
dır. ' 

Şöförlerin bu dilekleri tetkik edil. 
mektedlr. 

Şarap fiat1arı 
arttı 

İnhisarlar idaresi bu sene yaş tt· 
zUın fiyatlarının yüksek olduğunu na 

1 
:r:arı itibare aldığından şarap fiyatla· 

rrna bir mlktar zam yapmı~tır. 35 
Santilitrelik şarapla fıçılı Mieket şa. 
rabının fiyatlarında bir değl;ıkllk ya 
pılmamıştır. 

karar verllmiştlr. operatlflne bağlı olmak Uzere Trak. 

Bir kazadır oldu ... Bundan böyle odun toptan 3b5 pc· yanın bUtUn bağcı mıntakalarını çel'
rukend de ısıo kuruştan satılacak- ceveslne almak Uzere merkez! MUref· 
tır. tedc olmak Uzer" bir Yal/ UZUm ko. 

ı.•ıyat murakabe komisyonunun tes operatifı kurula.ra.k faaliyete geçmlt· H nlim selim, hiç ceza yazmaz kaymak suretilc ayağın burkul
bıt ettiği bu fiyat odunun ıızaml satış tir. bir uulümu diniyel) hocamız ması şeklindeki kaza insanı gün· 
f1yntıdır ve bu fiyat en geniş i>'.çtiler ı Dundan başka incir ve üzüm tarım vardı. Bu hoca, Ramazan günlerin- lerce yatakta yatırır. Oruçlu iken 
nazarı it.ibare alınarak lesbıt. ed11miş satışı kooperatiflerine bağlı Bayındır. elen birinde Kemal adında bır ıır- öğle yemeği yemek bir ka.ın ese. 
tir. ı lık pamuk, selçuk incir, Cumaovan kadasımızı derse rldlr ••• 

CörülUyor ki odun fıyatı, belediye UzUm kooperatiflle Giresun satış kaldırdı. - Bu kadar mı? 
ıktısat mUdUrlllğl.inUn odun lstlhsa.l tarım kooperaUtlerile Akçakoca fın- - Daha çok var ama, hatırlam1 • 

Kemal sınıfın 
eden merkezlerde gönderdiği blr mc. dık kooperati!leri kurularak raıtllye- yorum hocafendi. 
murun yanlış hesabı Uzcrlnc istinat te geçmişlerdir. en haşarı, en mu - Pek lıla, otur yerine de gele-
eltlrmlş ve bq cyanhşlık> dUnkU kallit, en maska· cek derste onları da hatırlamıva 
nUshamızda da i~aret ettığimlz gibi Valinin tetkikleri ra talebesiydi. r;alış. . 
İstanbul halkı tam kışlık odununu Kemal efen Hocamız, önündeki deftere sü· 

DUn Vali \'e Belediye Reisi Lütfi aldığı bir sırada odunctılara açıktan Kırdar ile şehircıllk mUteha.ssısı Prost dl oğlum... Ma- kCtnetle bir şeyler yazdı ve sonra 
~·uz blnlerce Uru para ka"""d başkalarını kaldırınag·a .. -vam el-
,, ...... ırmış· Fen imar işleri mUdUrü Beyazıt CUm demki Ramazandayız, zemın ve za. uc tır . · ti. · huriyet meydanının asfaltlanma !şile ınan münasıptir. Kazalar, )caza .. 

İht!kllrla mUcadelede en hassas bu Barbaros tUrbesi etrafının açılma fa· halleri hakkında ne bill\'orsan an· Ders bıtıp de daha. hoca kapıdan 
lunduğumuz, muhtekirler! en şiddet- allyetınl tetkık etmişlerdlr. lat bakalım? • 1 çıkark~n Kemal de dahil olarak 

lr mahalle~i .\lııtenıct s<ılill~ 
kınııı nıhracaalı , e rlra~ı ıııctiııt ııd 
ay kadar en el l ine bu utuııd 

11
.,,. 

'lokafın berbat 'aı.h·e tlnden b• .ıı: • -•ıı ıv· 
mlı: 'e tamiri !~in beleıll) eııılı.ı 
kat naf'.arıııı çc-knı~tiın. ıı1' 1" 

Bundnn 'onrn, nıuhbirleri1 
-" 

lediyeden aldıkları h&\Dtfüfer rl 
da Sarıııizef ~kaklarının t.ıı~I 1 t' 
nln lt.nlı• edilmi't olduğu h•1'<''

111 r 
tirdiler: o zaman, dlğ-er gar.ııl:;ı. 
bl bir. de bu halleri ak\1'1' 
mlljdeledlk. ed1J 

\radan bft' iki ay g~tl- ad ~ 
. ıı tıtf nın biı;e \·ernıı., olduğu bU • ıP 

..... ı• 
bir suretle tahakkuk etn1e ... 'ı,,ıct' 

eak. ki, al-.i ınuracaatçııar•11 

ln:ertne ıa E3lftl 941 a)ıınııı~ 
ru3orları> ı.atunu11dıı. ıtu "' ııt"" 
tar.eledik. Buna cevap oıarıık ~ 
ılilfı4ien göııdcırilen g-ete}Cr ~' 
Jatına mah~ notta a~ 
de111Hyor4u: ~ 

«Yawla ltaıtl ın"'ZUU ol•ll 
larııt ihtıı~leri ~ Bf!ılmıştır.» ~ 

Aradan en beş glin kadı>t , 
halife ~ine bu !'kak ~aklııl ~ 
mtil'&<'&atlarından anlıyoru~"~11.# 
le bir ihalenin icap ettlrdlb· il' 
'eya tamirat l}İi.} le dursun. tılf -
hazırlığını ib!a edecek hiç t(!i 
reket \C işaret gürülınerııe"1 J1' 

Gatctelerln belediye ı~ıerl ıı:ı~ 
dakı ne,rlyatına cC\·aıı oınıV pt 
re belediyece not u .. uıunuıı ııı ıı 
dlimeıılnl memnunhet ,.e 

11 ~ • ııf':,,; kar,ılamı!tık. Halbuki tıcl~"~., 
temet okatı aklnlerinlo ıı 1 
kaybetmeğe ba,ladığına gii!'C ~ 
J'ar.etelere gönı.lerllen ıııatfııt1•, 1 ot· 
dece kltıt füıtllndo mı kalıl ~ 
bu notlara dayanarak blı: .~ 
okuyucularımıza &\utucu rııO 
ıni \crmı, oluyqru7.? 4 

==============~ 
Sorunuz ~ 

5ögUyeliJ11 

Tütklerle evıerıe~ 
yabancı kadın19' 

l ııı 
.Bur.;ada ı,ıklur {'adı C:! 

numarada Bayım Sudi) c ~ı 
uruyor: İki ene enci oıcıı 1• 
iılhmundt'n be'1 1,1ene e' 'el~ 
bulda iken, Bulgar tabii~ et • 
luııan bir TUrk kızı ile C' ıcl1 .ı~· 
hu kır.dan bir ılc oğlu oın1ı• pP 
niifus tahrlrinılc Bulgarl~tıı ~ 
lundukları iı;ln gelinJıulc 1~ 
nUfmı kağıtsız kahhlar. t•' Jiııl 
Tlirk tabiiyetine glrcmlfc<'t'p 
!>O~ 11.}·enler vor. Ilu ıJoj!'rU 111'\ 

Bu dlişUnce sonunda daha az za dınle, dedi. 
rıırlı yolu tulurız. Yan gizlıce ağa.; - Kara :,\{ehmet, cııranı al da gel• 

lı kanuni müeyyidelerle cezalandır- 'Kemal, ulumu dini) c hocasının I hepimız deftere atıldık, sayfayı 
maya r;alıştığımız bir devirde alenen ceza yazmamak şöhretini de "ÖZ· bulduk. blr de ne görelim: Ömrün-

lnhlur !~ilerine ~emek teHli "' d 1 ıhtıka.r yapan, belediye lktısat mUdUr önüne getirmiş olacak ki pen·asız- e ecza yazmak nedir bilmiyen 
inhisarlar idare.'! fabrika.larındakı hoca K 1 h d ·1 · mua\•lninl aldatan, komisyonu yan~ış ca söze başladı: cma e cm e bı aaf cin!in· 

Cevap - Türklerle c,1e 
bancı tabiiyetindeki kadıll1ş 
kan TUrk olmasa da, ıcat 1 

TUrk tabiiyetine geçmlŞ 
nurlar. Bunun lçın hUkOrı1111 

saııdesine lüzum yoktur· G J 

zln ölilm dolnyıslle oğlurıuı 
rı dUşme.s!lc TUrk vatarıd 
dan mahrum kalması. ıtlt 
mlzden uzaklaşması kat' 11'' 
etmez. ÇUnkU, oğlunuzclP~ 
cuğu o1muş \"e bu surctlo 

c eriz Geceleri ormana gıdcr, 41 dıye seslendi. Bir dakika sonra kara 
• buk bıtırmek 111.zım olduğu iç n yağız, tığ gibi bir delikanlı eltn1e 
mUmUze ge.cn ağaçlara. bu yaşlı, 'b ı curas,ı ile çamların arasından geyik 
genç demeyip baltayı vururuz Knğ· glb. sıçrayarak yanımıza geldi. Sa
nıya atar, eve gcUrlrız Bu ağaçla• ı lılmış: 
çamurlar, vakit bulursak toprak a: - Haydi Kara Mehmet, şu bizim 
tına gömeriz. Böyle yapılınca ye-ı. Sepetçtoğlunu bir vur da (çal de· 

yola sevkederek halkı istismar eden lşçllerıne yemek tel'zii işini bUtUn - Ramazanda kazalar pek çok· den iki lzinclz birden kondurmuş 
muhtekir oduncuları şehirde ellerir:I fabrikalara teşmll etmek Ül':ere çalış· tur hocaefcndl. Bunlardan en mU· tu. 
kollnnnı sallıya sallıya dolaşmakta mala.ra de\'em etıhektedir. Jıimmi mumun devrilip karagöz Kemalin ak~ı 
serbest bırakacak mıyız? Öğrendlğlmize göre idare dUn perdesinin tutuşmasıdır başından glttı. 

Oduna tesblt edilen bugUnkU fiyat den itibaren h:mlrde Çınaraltı tuzla. Sınıf kıs kı. gülmek·t~n kırılır. koridorda hoca· 

.:ffERGüN :BjR FlkRA 1 

mek) misafir dinlesin dedi 
Kastamonu dağlarının meçhul kah· 

ramanı (Sepetçloğlu) nun tUrkUsUn
den işte bir parça:-

bile çok fazladrr. sında ameleye yemek tC\'Zllnc başla· ilen halim selim hocamız tatlı •atlı ya yeti~ti: 
Komisyonun şimdi fiyat işini ter. mıştır. dinlcmeğe ba5ladı , Bundan cesa· ~ Aman ho· 

kederek kendısinl yanlrş yola sevke· ---o--- ret bulan Kemnl devam etti: caefendl ... 
denlerl, kendisini aldatmaya cesaret C. H. P. Alea1dnr Semt O{·atı Ramazana mahsus kazalar- .. uocacfcndiıı 

Yasl:ın Sepetçioğlu dağlara yaslan, 
ı..alell, çemenli bağlara yaslan, 

etme Sindeki Sebep Analar doğurmaz sen gıbi aslan, 
Yol ''erin efeme dumanlı dağlar. 

('. BAROAKÇI 

Dedenin goç 
edenleri meydana çıkartmak vr on· ~i~llğinden : dan hlri de ahçıbaşının oruç ser- gülerek: 
ları ,ımdiye kadar tatbik rdllmenılş l / lO/ !J 11 çarşnmbıı gUnU ııaat 21 ı:emliğile ~ilfıvın dll_>ini t utturma- - Kusura bakma Kemal efendi 
bır c,eza sicıtcmlle diğer muhteklrle:-e de Alay ltöşkUnde senelik kongremız sıdı r. Camıdc, kenciJ yeni kundu· oğlum ... Ramazana mahsus olarak 
örnek olabılecek bir şeklide cezalar.· yapılacağından bUtUn partld:ışlur • I ralarını bırakıp başkasının eski benim de elimden bir kazadır çık· 
dır b ki ımı papuçlarını almak da naho· bir t d d " ·· masını e ıyoruz zın teşrıfl ehemmiyetle rica olunur. ka a.. Abd t 1 k ş ı... e ı \'e yurüdü gitti. l c;lını•ıı :sııltnn :-.ellrn ilan dı'' ri 

rlı·ııli 11r.\o;1Tıcln l brahiın kfılı~ a adile 
maruf Uc\ let Kethlida ı ibcıılılm 

• ·c,,ıııı ı:reııdl, haJır 'e ha enatı \C 

bllh.l!'Nl fıkara) a ;) ardımı !:Ok e· 
\l'll bir .1.at imi';'. Be)u.rıtlıı Soğnn· 

ağa mıılı.ıllc"1nde, hi!ıılı re \llthııt 

l'a~~ıı it olan kArglr konağın bu . 
lunduğu nr!>!ldakl bilJ tik '" ah';'ll(l 

ı.onuğıııııı cllınlık ıl:ılresiııde da· 
ima be~. on fııklr ığıııır, yer \e 
lc;cr, k!ılıJ anın omrııne dua eder· 
inmiş. ~enenin on bir a_)ınıla bu 
koımktun hiç ek,.ik olııı:ı.) an Danı, . 

ıııcnıl Baba ııdındakl ihtiyat bir 
Bcktıı~I fakiri rnmaııın n) ı gelince, 
pılı 'c pırtıı.ını toplar gider, b:ıy· 

rııın fiahn lıı ~ine konağa ılönernıı,. 

Bektao:inin hu hali, lbrnhlm ~esim 
ı.ruıdinln merakını muclıı olur. nır 
ramuzıın arlfi!!!lndc ~1ac e~ahat 

ha7.ırlığı ile me'!'gul olduğunu gör
dul:;ıı Uckta'ilnlıı yanını• sokulur , e 
ıırar: 

- Dede sultan, boJ le her rum:ı. 
rnn blzl terkle ı;:o(lııı gitmenin ıır.eıı 
!iPhehi ııe ola. \"ok-;:ı ııd ıınlarınııı 

sııııa hor mu bakıyorlar?" 
n el•ta'jl glllerek: 
- lla~,r \ellnlmetlnı, bana dl'ğll 

l•~l,. ·.cııırJ:-lnl lıorl.13 ıp !'iahura atı
"'r H' lıl:r. lhtl)nrl:ırı eli bu,h"l'lıııtle 

lııral.ı~ orlıır cl:ı onun için g~U.) o
ruııı. 

Der,· er eııdlJ 1 gUlıııeğc ınedıur 

eder. • 

Sellmın de ayni fikirde oldufunu, hat 
tfı kendisinden fazla telAş ettiğini sevinç
le gôrdu Sellın de Bayan Turpin'i be· 
ğenmlştl. çilnkü Odrey'I çok seviyordu, 
konuşurken güzel ve şairane sözler soy. 
lüyordu. iyi ve mükemmel bir tahsil ve 
terbiyesi vardı. Sultan, kadına büyük 
bir teveccüh ve itimat gösterdi. bi.ıtUn 

projelerini, hattA fabrika meselesini bile 
rçtı. Bayan Turpin sevincinden yerinde 
duramıyordu: 

Aman sakın Odrey'e bir şey sövle. 
meyin, diyordu. Üzülecek ve boş yere 
endişeye düşecektir. 

Ağır hastalıktan yeni kalktı. Kendi. 
sıni hiı\f'ı mkııhet halinde bir hasta sav-
mak doğru olur. -

Haftalar geçti. Arazinin tesviyesi ve 
Cnbrlkıınıp inşası japonların ümit ettiği 

l:adnr çabuk ilerlemiyordu. Orman fıde 

ta her sabnh yeniden sıklaşıyor, temel 
atnı=ak boş yer bulunmu)·ordu. Ağaçla. 

rın dcrıı. l:i>klcrl, amelenin çalışmasına 

mani oluyordu, Japonlar, buyuk traktör
ler .;etlrme~e \' c kulfetll işlere girışmc· 

se mecbur kahyorhırdı 
Selim güler~·k. · 

'.I'oprağım kendı kendini mudaft-:ı 

ediyor. 
Di,>ordu. 
Nihay<'t temelle atıldı, bina yUksclme

{·,.. ba~ladı. O okııam Selim Bay .. n Tur. 
pin'i bır köşeye çekerek kulağına !ısıl-

z .. ır. es a ır en nalından TiRYAKİ 

EDF.BI RO:\IA:S 

--------------·' 
.:adı: 

Bir aya kalmıyacnk fabrika bina!:ı 
me!dana çıkacak, hedefimize varacacız. 
Azız sırdaşıı:n, hiç korkmayınız, muradı· 
mıza crcceğız. 

Bayan 'furpln, ihtiyatlı bir ta\•ırla ce
\'Op verdı: 

İnşallah, ben de böyle olacağını u 
muyorum, fakal bu lnı;ilizler hi'lla i~in 
farkında değiller .• Beni düşündüren nok . 
t ı da işte bu .•• 

Bunun da çaresine bakılmıştır. As· 
kcrl müşavir Sir TernplC' bir haflaya ka· 
dar gel!µ inşnntı dolaşacaktır. Bu ziya. 

rC't esnasında etrafta olan biteni farke
oeceklir. Fırtına o zaman kopacak! 

Bu ~özler konuşulurken gök gürlüyor. 
şimşekler çakıyordu. Garip bir tesadüf· 
tam o aralık bir tarafa yıldırım düştü. 
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Robert'ın verdiği haberler doğru idi. 

Artık hiç kımse Odrcy Ue meşgul ulmu-

Çevi,..,: Rea.n A. k. YALMAN 
yordu. Valinin karısı etrafta bir mezar 
sükütu yaratmağa ve genç kadını unut· 
turmağa çalışıyordu. 

Resıni bir ziyafet esnasında bir kadın 
ihtiyatsızcasına uMisis Carter ne oldu?» 
diye sorunca valinin karısı: 

Kimden bahsetmek istediğinizi bil· 
miyorum, diye sert bir cevap vermiş, ka
dının sôzüni.ı ağzına tıkamıştı. 

Rahayang'da yüksek cemiyete mensup 
olaıılar bunu kendilerine bir ders teldk 
ki etmişler \'e bir daha Odrcy adını an 
mamışlardı . Süriidcn ayrılan bu kuzu)'tı 

L~dy Brand;nor kovmuştu . B~zı kim~e· 

ler talAkın Odrey aleyhınc olarak bitti· 
ğınl, fakat binbaşının valinin tavsiyesini 
cinlivcrek bunu ih\n etmediğini söylüyor 
lnrdı . Bazılan da Odrclı'in annesinin tay 
yare ile geldiğini \'e kendlsilc beraber 
Çin mahallesinde oturduğunu rivayet e. 
diyo.rlardı, Sultanın hercailiği meşhur· 

du, Iki karısını boşadığı gibi günün bi-

rinde Odrey'den bıkmıyacak mıydı? İşte 
o zaman Binbaşı Carler'ln sabık karısı 
mahvolmuş addedilecekti! 

Bır ,un Lady Brandmo~· 'kocasına dedi 
ki: 

- Göreceksiniz ki bu kadın iki sene
ye kalmaz Şhanghai'da fldi bir bar ka
dını olacaktır. Bö~·leleri hep barlara 
düşer. 

Vali karı:_ı kadar bedbin değildi, yahut 
da ~aha dogrusu karısı kadar nikbin de· 
ğlldı. Aldıiı biltUn ihtiyat tedbirlerine 
raımen hayır cemiyetindeki rezalet ha· 
r!ciye vek6letlne kadar aksetmişti ve çok 
dr. !ena te.sir etmişti. Vail , bunun farkı

na varınca hemen dostlarına mektuplar 
~ ağdırarak ortalığı teskine çalışmıştı. 

oİşln içinde mübalfıga var, demişti, 
mesele bir salon dedikodusundan ibaret 
Artık hiç kimse bundan bahis bile etm'ı: 
yor. 

Ilirkaç ay daha geçse işin büsbütün 
unutulacağını \'ali de ümit ediyordu. 
~ul\anın hercailiı;i malümou Yakın bır 
zamanda Misis Carterden ~!bette bıka· 
eakll. O zaman vnll genç kadının Avru

.paya dönmesini kolaylaştıracak. Binbaşı 
(Ssiz sadasız boşanacak \'e mesele bu 

suretle kapanacaktı. 
Vali, Londraya böyle mektuplar yazar 

ken, bu yolda düşüncelerinde samimi 
(Arkası "M'},, 

mi sına olan bağlılığı d tı 
kuvvet bu:muştur. Bfnac 
lı'ılrndar makama bir eli 
müracaat \'e ı:;-enln!zlc torıl 
ıç n nurus katıdı ıstı)cb• 

wımtft!l:i:n3 
Düğün pilavı 

lki keııte TOlil n 'e.) n or:ı; 
plrlnl'lııl dikkatle al ıkJadıl• 

" ra, ka;1·nar "U~ ıı atm :ılı 'e ııl 
t e,tl'n alıp kaııağı kaııııl• 1 
halde hlr aat bırakmalı- pır rl 
reye altı kqıı;c ~n~lı \e kO'~~ 
~ u dükmclı, ı.ılfl ıııllıtardı> 111 
lıa~lanım' nohut llfıve .. ııc ıı:\,• 
~ kıı)malı. Kaynama~n bil~ 
ıılr1n<'I IJulıınduğu ~ır:ık "il 

JH11• 
knrıııalı. Bir kaç defa .. ot--,, 
yıka:'l 11' ı.ü1.crek trncer~e 
Bir talıtıı ka .. ıkla noııut ,t 
hlrblrlne kar: .. tırmalı ,c r 1 • c 
bırakmalı. Su3 unu çektikt ıı' 

ıı'11 renin ateşini aTaltm:ı\ı. :-< .ı 
ııl~ 

nıamlle çekip piştiği ıı , 
tenC<"rryl nt~!>ten nlıo:ı.lı · .J 

• t" 
kctK;eden biraz fa7Ja hnli" t rf 
nı ı;iy ohunk plriııçlı-rln ııı,: , 
kllıı ~ n3 malı. t 'zerlne tcr11 

111 
lıne:ı bir her.. 'enı lnı~c Jıll' • ıı' 
lrnı•a ~ını lmıı:ıtmalı. )'.ıırı ilı 
hii~ lec:e bıraktıktan sonrtıı ~ 
çe ile pll:l\l ilk!'llyerıık 1~ 
malı 'c tanelendlrnıcJI. t'ıe~ 
fi nılktart'lıı karanfil 'c tıır)-
berııip ~of raya 'crıuell. 
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.t!: rp vaziyeti 1 

l\ış planları 

- \ ' A T A .N --------------------- ---------------•---------

":---Yazan:-
llısan BORAN 
n--------~~~~~-
~~ ! U ilk u tcbliğlerı~ göre, şark t·ep· 
!lııı11:.e uınunıi Hı:r.iJ etin hula a ı 

ı, ııu 
ııı kıtaıarı Ludoı;a gölündeki 
r~dldaları işgal etnıl~lerdlr. Le-
~ etrufıntla iki taraf da mu
~ t.•rruı.larlıı \&kit geçirmek. 

' ltu donanma ı ,.e Krute§tad 
r ~iman ha\a kunctlcrlnlo 'e 

' l>runun bombardımanlarına 
~ n, l.eııingmdın mUdafaaıına 
ı1 ~ de, aın cdlJ or. 

- ııı f!tkeı.de Alman ordusu, hU· 

0~1a 'aıJ.} c.tlndedlr. 'l'lmo~·en· 
" ıı_ 111-rı taarruLA de\"&nl ediJor
'~r.k ltıolcmık'I bile alnıağa mu. 
... :-"0laınanu"'tır. nu rnilgede mu-
."''tıtııı • 

1 
n ağırlığı U~ta nehri bo· 

lıt';\ 1ı::tlkaı etmi' gibidir. Alman 
°'1ııı,. ''etleri, Mo .. ko,·n • Jlorkof 
':oıu irtibatlarını tahl'ibe \e 
'11'"'etıerlnln se\ kine mani e l-

~ııınıaktadır. Kur~k ~ehrl 
İıı lla lbetırıde \e JUknrı Desta nehri 
')'dl Alnıanların hUJ lik bir taa.r. 
f:t~lcaldarııın ihtimal 'eri~· o ruz. 

~ ltu lar kara kı ı ı.enlngrad -
il.. ~,, rarbi • Uc ta nehri urkı -"'Q~h • 
~l rı Şarkı 'eya garlıında ge· 
' rlers · bahara ılıığru harbe 
~ lcu,,etıı \aılyette ha,hya
"le. i~ Şliph yoktur. Rütün me-
1ı, lt 11l l~·lndc Alıııan or<111ları_ 

• ~l(o,a,-n ,e Don nehri ..ıırkı· 
•ttrıı • r-

ıı c elrrıne mani olnıaktadır. 
"-tı tlıuıı ~phefiinde iki tarafın 
~ :tta hııluıtduklarını anlamak 
ı._ ıı.,tlldir. Alınanlar hlr taraf
'tı!or•a llcrlcdlklerlııi ~e Ki

'%- Unda l anm mllyendan faz 
~ fııı ~ıldarını iddia ettikleri hal. 

hn Dlneper Pctre\ k 1lmall 
~e 8 ltus tiinıeninl lntha' 
' dcıı bahsediyor! r. 
'1ı 111tırnıı.a gcire, Ru!!lar Al11tan 

llıtn llarkof Ros1ov ,.e Kı· 
~ltUtt!ıısı ı~tıkamdlerlndekl 
~ ılı l'ını önlemişler \ 'C •ur•ur
~ r. lfattft J.ondra ve MMI
\ te ltelen hnbef'lere ı-öre Rvıı. 
,,~ cephesinde büyük kuv-
't~ ltlukabH taarruza r~ını,ı.-.r 

bıı 't tıı.ın lılr kt8mın«la Ahmlnları 
~ hllıı larıiır. Rusların bu taar
~ ilk blr mil\ aftaki.) et 1'ar.a
lt1ı na ihtimal \"Crflenıez.. An. 

'nane' lyatuıın bozulmadı· 
~t aı Bad~ eni ordularında 

ılı ~'-'adıtına hökmedllehlllr. 
>'•t ki Ru Jar cenup ceplıe

~~I Ukrayna, Den havz.a!lını 
~arımadMını muhafar.a et

~r111 c kışı getlrnıek istiyorlar. 
tı. ~. l~bına bu llizumlu bir ka. 
.""'\ lıt, 'kat Almanlar da Kırın11 ~e 

lirııı ta ını ele geçirmeyi lüzum· 

1 Teşrii masuniyet meselesi 

Merhuın Necip Ali Küçüka'nın bir hukuki tetkikinden hulasa 

Teşrii 
• • 

masuniyet usulle
de ğ iş melidir. rımız 

NECİP ALİNİN YARDIGI HOKOM • 
1 

Nizamname tadile muhtaçtır. Meclisin prensibine ay
kırı olmıgan işlerde takibat devre esnasında yapılmalı 

!SON 

lngiltere ile yeni bir 
ticaret anlaşması 

4 milyon liralık anlaşma için 
müzakerelere başlandı 

Ankara, 30 (Telefonla} - Tlirk!. luk bh" ticaret muahedcs. ile ıkı mem 
y<ı ile 1ngıltere arasında y~i bır ti· l lek•tl yeniden b ı rbırlne bağlıyacak· 
carct muahedesinin e1aelarınr tesbıt 1 tır. Muahedenln esasları arasında 
için mtlzakerclerc ~!anılmış bulun- krom g-HH maddeler me\·eut bulun. 
makt~ır. Bu müzakereler 4 milyon ma.kladır. 

[Merhum Necip Ali Kfü,:llka'nın teşrii ma.,unlyet me!.ele ine dair ~aıı· 
tığı tetkikin untumi pr<'nslplere aıt kı~mını dünkü ı.ayınltzda hul8ı.ıt 
etnu,Uk. Blr:dekl tatbikat hakkında ırn,üncC"lerlıti ve H&rdıtı hiiküm· 
leri a,a~ıya re~lri~oru1..) 

teşkil ediyor. İhtimal ki Çckoslo· A m . k Sıhhat müdürleri 
vaklar bu ciheti daha iyi aördük- er 1 a . . 
!eri için «gazetecilik dolayısile va- arasında tayınıer 
ki olan bir suçtan dolayı tc~rii ma· J a p o n y a Ankara, 30 (Telefonla) - Rıze 
suniyet olamaZD volunda bir ka· Sıhhat mOdUrU Vehap Diyarbakır sıh 

T ürk inkılabının getirdiği ı su! tutulmaması caiz görülüyorsa yıt koymak ihtiy~cım duymuşlar· •• k J hat mUdUr!Uğtlne, Beyoğlu hUkQmct 
devlet sistemi, bizzat in- 1 neden diğer vatandaşlar mesul dır. muza ere eri tabibi Rauf Edirne hUkQmet tab![>· 

kılabın ruhundan dogmakla bcra· tutuluyor? Neden mebusa bu yolda 1 Bu devrenin başlangıcı olan 3 llğlne, Kelkit htikQmet tablbı F lruzan 
ber o zaman başka memleketlerde bir imtiyaz veriliyor? Meclis da· nisan 1939 senesinden 24 haziran Kırşehir hUkQmet tabiplı!lne !zmlr 
hlıkim Glan kanaat ve telakkiler- hilin<M> verilmesine sebep, teşrii 1941 tarihine kadar teşrii masuni· Bir türlü hal yoluna tsmet Paşa Hastahanesi cildiye asıs-
den de müteessir olmuştur. Mcse· vazifesini serbestçe görmesidir. yetin rc{'i hakkında Meclise gelen tanı Baha Kastamonu emrazı zühre-
ıa Bilyilk harpten sonra kurulan Millet bu hakkı kendisine vermiş· taleplerin nevi ve miktarı şudur: giremedi vlye dispanseri mUtchassıslığına, hU. 
yeni devletlerin ekserisi, sistem \"e tir. Fakat ona: Git bir gazete ile Miktar 14 matbuat kanununa kQmel tabıbl Sezal Kuşadası hUkil· 1 

rejimleri ne olursa olsun, cumhu· istediğin gibi ifadelerde bulun? .. muhalefet dt'layısilc gazeteci me· Vaşington, 38 (A,A.) - İyi ma· met tabipliğine, E;>1lp hükl1met tab•· 
riyet esasına dayanmıştır. Halkçı. demcmistir. Böyle bir hak ona ve- buslara alt suçlara 12 memuriyet IQmat alall mahfillerden öğrenildi- bl İbrahim Beyoğlu hUkfımet tabip-
lık ve hatta bir dereceye kadar ı-ilemcz. Bu itibarla hariçte tahrik vazifesini ihmal ğine göre, Amerikan _ Japon mü- b E 

1 ve ifsad edici yazılar yazarsa mc· 1 Türk para;ını llğlne, Refahiye htlkQmet tabi ı m rı 
devletçilik yeni demokrasilerin ~ koruma kanu· zakerelcri l>ir çıkmaza girmiştir. Kadıhan hüldlmct tnbıpliğine, Kadı. , 
şıarı gibi görünmekte idi. su! olması lazım gelir." nuna muhalefet Zira Japonya istikbaldeki hare. han hükQmet tabıbl Burhan Cerrah· 

Cumhuriyetin ilk teşkilatı csa· .:\Icbus Abdullah Azmi Bey, der· 2 tahkir ketleri hakkında garanti vermek ! paşa hastahanesi dahiliye nsistanlı· 
ı;ıyc anunu Y pı ır en, es ı nu· kiirsüden ~öyle izah etmi~tir: 1 Dö\•mek istememektedir, veya buna mu . ğına, nısıı.lye mütehassısı Orhan An- ı · k a ı k k" ka lı toplu bir ifade ile bu meseleyi l 2 Mal beyanında bulunmamak k 

nıı esasisinin inkılap zihniyetine ,. .,, tedir bul~nmamaktadır. .Bununla ı talya. meınl<'ket. hasta.hanesi .:-.;ısalyt> 
uymıyan bazı madqcleri ilga edil- Maddede iki hüküm vardır: 1 1 Resmi kayıt ve defteı·ler üze· beraber dıplomatlar nctıce hak- mUtehassıslığına Bartın Hastahanesi 
miş, mllli bir hükumet esası ko· Birisi mesuliyetin yokluğu, diğeri 1 rinde tahrifat yapmak. kında ümitsizliğe d~şmemekte \'.e operatörü Bıwhlr Burdur memleket 
nulmuş' d ig-er maddelerin htlkürn· ı de geri bırakılmasıdır. Birinci fık. · On yedinci maddenin dördüncü f k t J pon~·a lın Çındeki Amerı 

a a n ,, 1 
• hastahanesı operat"rlUğUnc tayin e. !eri, dahili nizamname ile beraber ra mebusun Meclis dahil ve harı- fıkrası, hükümlerin infazının dev- kan menfaatlerine ria~et edeceği. dilmişlerdir. 

olduğu gibi kalmıştır. cindeki mütalaalarından mes~l ol· re sonuna bırakılmasına dairdir. ne dair teminat \'ermesı lazım gel-

Moskova 
konferansı 

Eski kanunu esasi, teşrii masu- mıyacağını mutlak ve kati bır ŞC· Bu mesele muhtelif memleketler- di~I ve müzakerelerinin kesilmesi
niyeti hemen hemen bütün Avru- kilde ifade ediyor. Diğeri de ~c- de ayrı ayrı suretlerde muamele nin önüne ancak bu suretle geçile· 
pa memleketlerindeki şekilde ka- suliyetin tehirine, yani mas~nıy?· görmektedir. MeseUı İngilteredc bileceğini söylcmekte-dlrlcr. Ayni 
bul etmişti. Cumhuriyet teşkiUıtı ~in müddetle tahdi~lnc d~ir~ır, Bır on ~eş günden fazla bir tatil olun· mahfil bu müzakerelerin Uzak do· 
esasiye kanunu maddeyi ayni şc· ıı;ten maksat ne ısc hilk_bm ona ca, ıçtima sonuna bırakılan dava. ğuda hüküm süren ve temmuz or
kilde kabul etmemiştir. g~re olmalıdır. Ma~uniy~tı~. ~.ayt lar tahrik edilir. . . . talarında şiddetlenen gergin hava-

Kanunun on vcdincl madde ine sı, mebusun Mcclıs kursusun c Son zamanlarda hızım Meclıstc yı da izale ettiğini tebarüz ettir. (Ba.şı 1 incide) 
göre, bir mebus ·Meclis clahlllndcki ~crbcstçe söz söyl!yebilmesi 01~.u- mebusların teşrii masuniyetine ya. mektedir. Bu kemisyonlar cuma gününe ka· 
rev ve mütaıtıasından mcsul olma· ğuna ~öre masunıyel ancak kur· pılan hücumların hemen hepsi, bu --o dar SovyeUcr Birliğinin ihtiyaçla-
dığı gibi rey, mütalaa ve beyana· ~üye mahsustur, Dışarı çıkıp ve odcvre sonuna talikn esasına kar· rını tesbit edeceklerdir. 
tının Meclis haricinde irad ve izha- heycc;,;ın uyandıracak yolda nutuk- şıdır, Fransanın 1790 kanunu esa. Japon Hariciye naı ; rı İngiliz heyeti reisi Lord Beavcr-
rından da mcsul değildir... 13u lar sö:> leyip mcmlcketı ihtilale sisi de bizim gibi meclisı daimi brook dün beyanatta bulunarak 
mebusun intihabından evvel veya sevkedemez.ı> bir mahiyette görüyordu. Fakat Amerika EIÇİSİl8 görliştü demiştir ki: 
sorıra aleyhine sı\dir olmuş ccuıi Enclimen reisi ve mazba~a mu- son zamanların hukuki tclftkkiJe. h Biz Rusların cerikiviz. Biz bura. 

h . . h . t k l' . t Nevyork, 30 (A.A.) Tokyodan a· v ., bfr hükıni.ln infazı mebusluk müd· ı arrı~ı « arı<: eıı e ıınesı?ı~ ay· rine göre meclis ancak içlima ha· . da yardımda bulunmak ve miiştc· 
detinin hitamına kadar talik olu- yını ıptidadan kabul etmıştı. Fa. llnde bir kuvvettir. Başka zaman ber v('rılıyor: rck düşmana karşı zaferi kazan. 
nur.-. . ! kal M~c.li~ _Ha~kı Tarık'ın o~tala- mebusların hiçbir sı~at. ve imliya.

1 
lyi haber &!an kaynaklara gore 1 Jnak için büti.in fcdakArlıkları yap_ 

O zaman mıllctlcr arasında he· ı ma :~klıfı~ı a;> nen kabul eitı. Bu zı yoktur. Şu halde ıçtıma ? 1"ınd.a 
1 
Japon hariciye nazırı Amiral Toyoda) mıya hnzır bulunduğumuzu ispat 

men umumiyetle kabul cdilmfş tekhfın e:as noktası, mebusun mebuslar hakkında kanunı takı- ve Amcrik bilyük elçisi M. Josc,ph etmek için bulunuyoruz. 
olan prensiplerin dışında böyle bir «Mecllstekı rey ve. miltalftasınıu bat yapmak kadar makul ve mıın- •-ti Amerikan murnhhas hcvcti rci-

h · t · d · · h d ı ki bl ı Grev Cumartesi gQnU uzun bir uı şıı. · kaide konulması, sultanların elin· aru; e ıra 'e ız arın an mcsu tı r şey 0 amaz. si Harrlman da şunları söylemıs. 
den hakimiyet hakkını almış olan olamıyacagıo yolundadır. Bızim buguııkli mevzuuatımız rede bulunmuı,:ardır. tir: -
Meclisin arlık tam bir serbestiye . Bunu~la bcr.aber , m~bus. suçı~ ?~mı ~Omkiln kılmıyor. Devre Biz ve İngiliz mUttcfiklcrimlz, 

har olması endişesinden ileri ıcap cttırccck hır ŞC) so) lcmış ol ıçınde hu:;blr fasıla tanımıyor. linl. nuna kadar unutulup giden mev. HIUcrc karşı giriştiğimiz ecı;urane 
;;~iştir. Bununla beraber Meclis. sa bile yine takibat devre sonuna bu~! teşkllfıtı esasiye kanunile da- zulnrının tekrar canlandırılmasın· tnilcadelcdc size yardım etmeğe 
t b mesele müzakere edilirken, kalacaktır. lıllı nizamname arasında tczadlar . . t ' • f ·d d b' geldik Sovvctler Birll<ıi tarafın-
e u M 1. b f k b'" 1 k l..ı l d , 1 1. t klb" d .

1 
da ne bır ıç ımaı a) a, ne c ır , • .. 

ortaya atılan fikre muhalif kuvvet. · cc ıs u ı ra~·ı oy c. a u var ır. '' ec ıs, a ın c umun~ı adalet e·ası vardır dan kazanılacak muzafieriyc;tin A-
li itirazlar i!Ni sürülmüştür. etmekle başka memleketlcrın, teş menfaat bakımından mahzur go· . · . . _ ınerika ic:in büyi.ik b ir ehemmh·cti 

İzmir ml"busu Seyit Bey, «Mcc· ~i mas,~n~yetc ?a.ir ka~ul ct~ikle· rühnlyen ve. meclisin prensiplerini Fransada takıbat 1çtıma ayları vardır. Hükumetim beni bur;ya, 
Uıtletdlr. Bu IUlıtlrla önü

S rU.ıııer V() haftalar lçlııde 
t ~b inde lrii~ük hareketle· 

~ •ıt etmeı;ı muhtemeldir. 
': Jkı taraf da, harekat 

1t lltı 1 .lındlllk kı a kadar mev. 
ltı•Sa, göre tantim ve tatttlk 

!is haricindeki beyanattan mesul rı prensıbın aksını tasvıp etmış sa· rencide etmıyen hususların devre nın nihayetinde yapılabilccciine nihai zafere kadar harbe de\'am 
1 olunmıyacağına dair başka hiçbir y~l~r. Ç~nk? ~lman.'. Fransı~, in. dahilinde takibine imkan vermeli göre müruru zamanın fa!'ılaya uğ- ettiği müddetçe :limizden gelen 

memleket esas kanununda bir ka- gılız tclakk.ılenne gore tcşriı m~- ve dahili nizamnameyi bunu yapa. ramasının büyük ehemmiyeti ve yardımı yapacağımıza dair size 
yıt olmadığını ve böyle bir kaide- sunlyet, meousların şahıslarına aıt bilecek surette tadile uğraşmalı- kıymeti vardır, tcmin•t vermek için buraya gön· 
nln zararlı neticeler verebileceğini bir imtiyaz değildir. Ancak teşrii dır. derdi 
anlatmış ve demiştir ki: hizmetlerini yapabilmek kin kcn· Müruru zamanın mebusluk müd- Büyuk Millet Meclisinde bu me. · 

L 

Yezen: M. H. ZAL 

A lmanlıırııı ı•enubi Rıı"~ a<lıı 

Klypf'I alnınsı, ltus t•enup 

ordularını ma •ICııı etme.si, A"ynnııı 

ımida 'an;oı h:ıkkıncta bir takım en

dişelere .l ol açtı. 
llnrbe de\ ıım edclıllmck lı;ln Al

ınanlar ne baha~ a olur .. a oJ .. un, ııt·t_ 
role doğru koı:m:ık mcchurl) etin· 
dedirler. Rumen ı.u~ uları 'e Uıınıcıı 
Jlt"lrollcrlııcten çıkarılan makine ,lllğ 
ları, bu lıarhln rnlıthl~ benrln \ (' 
~tı!; lhtl~ aı;lıırını kıırşılnıııı.l or. 

Almıtnlıırııı ~olunu kt.,.,ıııek 't 
C\ 'elı'i l:laJ,(ıııuıı, sonra lnııı petrol· 
lerllc Irnk ı•etroll('riniıı elden ku~·ı. 
rılınıı .... tehlikesini cltloli "Urctlc un· 

lf'ınek ilıti.)acı \llrtlır. General \ u
' el hu ıııak,,ııt lıı ortalıkta donlıp 

dolatoı~or \C tedlılrlcr hazırlı.)or. 

Tlflbc giderl'k Uus lıaşkuıu:uıdıını 

ile gorlişmcı.i lhtlıımli olduğunu 

Tahrııııclo gııı.etccllere Ô.} lem iştir. 
1~ yalnız ııeırol ~hulnrınııı ko. 

rıınıııa ile de kalmıl or. lnglltc~. 

Almırnlarırı llindlstann do{;'Tu ~ Urti· 
nıderf lhllmallnl de h~bn kntı.)or 
'c harbin ağırlık ıııerkczlnln 1ıu .. 1ıu
tiın As,rıı.) a getirilmesi tehlike.o.i 
ka~ı rnda lllnctktanı mUdafaayn 
lınzırlı.ını~ or. 

llint dahili ı·ı·pheslle hlr nıılaşma_ 
ya varmak, nıtıcta rıııtJ ı b<iJ IM·e u 
ıııun1i 'e te"lrli lılr hale 
nıaksadile şlnıdlJ e kadar 
kına 1 r ho~n gitmiştir. 

kn~ ın:ı.lc 

~"tlJ1tlıın 

lngllt<'rl' 
eski ııılıstenılcke zllııılyctinl tıı~ıJ ın 
milnıC!!slllerlıılıı JI indl,.tnnda J aptı· 
ğı hntalan bu hnrp e<>ııasında •,:ok 
ağır bir surette <idemi~, Hiııdb.tıını 

sonill Jıo .fuğu ile J;;endlnc bağlaınıık, 
Jıaıi le l<'ııı il hakkına .;ahlp bir 
domiıı.roıı haline ko~nınk fırsatları 
nı kaçırıııı~tır. 1~ 1 l'itldatbrd n ı-. 

ti ruıte cdilcbll .. cJ dl lllndbtun ı1 •
mokra~ için gcnb,; bir kU\' et men. 
lmı hıtllne gelir, lngilterenln Uıerin· 
ılt>kl ~ lik ı:ok ar.alırdı. 

AsJ anın miidafan ı mc;sl'leslnd!' 
.Ja11<1nyanın tutat·ağı Jolun buyuk 
t'lıeıııııılJdl 'ardır. Almanlar 'fok

yoyu sıkıştırıyorlıır, Japon hlikfııııe_ 
ti :ı eni ına(•eralardnn korku~or H' 

koı:ıyor. Faknt .Ja1>0nJ11 da dalılli 

ınill·ııdı-lclcrde eksik ıleglldlr. A .. ~n 

nın nılldafııa;;ı da'a"ı had bir ml'· 
ı.elc halinde kaldıkça diıııJ anın go. 
zii Japonyndnn &J rılnmıJ acaktır. 

Tiyatro mev
simi başlıyor 
Şehir Tiyatrosu, 
hugüıı ınevsiıni 
Haınlet'in tenısili 

ile açıyor 
\ 6Q 'thurıl ctlndcdlrlcr. Alman· 
~ tUn Ulrfında elde etmek Is

\ b hedi:ner ( Lenlngrad, Mo -
\ 2 ... ~ netırıne kadar tekmil Uk 
\ ""'4a llon sana)I havzası, Kırım 
~~~~e h·Htapol denk ü !IÜ) 

."'ttl ·a. dU en i~, kışa kadar 
'ttııı erı elde bıılunıturmak ve 

- Bir mesele hakkında nezaket dilerim~ verilmiş bir haktır. Eğer delince işlememesi hakkındaki c:clenln müzakeresi :-;ıra.:;ında Mn- =============== Uzun suren bir tatil devres nd('r 
ve terbiye dairesinde mütalaa yii· encümenin kabul ettiği şekil ka-ı hilküm bu mahzuru dcfcdcmez. ıatya mebusu Reşit ağa, gayet man- s f I •• sonra Şehir T iyatrosu bugUn tiyatro 
rütliirse, Alimane, vakıfanc, ihtı· bul edilmis olsaydı masuniyet ta· Müruru zamandan maksat, cezai tıki bir itirazda bulunmuş, devre ovye ere gore mevslnılnl nçıyor. Geçen yıllar bıu 
sas dairesinde yazılar yazılırsa mamile bir imtiyaz şeklinde tecel· j meselelerde içtimai . vchamet ve sonunda yeniden intihap edilip gi. sanat ıtıbarıle çok yUlcsek eserleı 
bunda herkes mı.isavidlr. Neden li etmiş olacaktı. Bununla beraber heyecanın zaman geçıncc yok ol· (Başı l ln<'lde) seyrelllrmlş olan artıstıerımızın bu 
mebus için bir istisna aranıyor? bu $ekllde de az, çok ayni vasfı duğunu gozönünıie tutarak, fımme gilnü, evvelce bıldır ı i gıbi 98 yıl da. eskıslnden daha eyı ve dah 

1 
den bir mebus hakkında müruru · · ild "ğ · 

llt: 'tını hareket ve manena 
lııt l<uııanarak imha edllntele 

Aksi takdirde, eğer mebus kalemi muhafaza etmi;;;tir. nizamının huzursuzluğunu kaldır- zamanın mcse!A yirmi sene sonra d:ğil,. 1 ~3 Alman tayyar~i .. düşu. 1 muvaffak olmuş eserleri temsil edec 
eline alıp halkı tahrik edecek bir Aşağıdaki cetvelden anlaşılaca. maktır. :\lecliste devre sonuna bı· harekete gelmesi lazım geleceğini rulmuşttir. Cumartesı gunu, 150 ğine kanat getirmiş bulunuyoruz 
takım mütalaalar ileri sürerek ya-ı ğı üzere blzd<! mebusların bütün rakılan davalardan çoğu ağır ce- llcrJ sUrmü~Ui. Alman tayyaresi .dilşurülmüştür. Şehit· T.yatrosu, nıcvsıml Şcksplı ·ıl' 
zı yazarsa nasıl mesul olmaz? bir devre esnasında işledikleri suç_ zaya lüzum gösteren sudardan ol- Meclis son zamanlarda verdiği 28 Sovyet tayyarcsı kayıptır. Bal· Hamleti ve Moliere'ln KıbnrlıK Bud ı 

' «arı \'etmemektir. 

>tıı 
Mebusun bu yolda yazılardan me- !arın büyük kısmını gazeteci suçu madığınn göre, bunların devre so· . ı • · . k . • 1 tıkta evvelce bildirildiği gibi bir lası ıle a.çıyor. 

bır kararla bu meseleyı atı bır değil üç destroyer batırılmıştır. Haber nldığımu:a göre, kıymet 
hal tarzına b:ığlamıştır. Bu kara· Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet 1 sahne artıstlm lz ı-~rtuğnıl Muhsı 
ra göre, bir devrede teşrii masu- istihbarat dairesinin bugün ogle ı Hamlctde rol .almış bulunmakt dır 

~eı l-Jerıııınıe Bay Scl!iml Uç se· 
~Vlşerek evlenmişlerdi. Zen. 
~ a torunu olan Bay Selamı 
~'borsada az gayretle çok 
tUıı IYOTdu. Bu itibarla evlen. 

'b karısına eski Rus prensea 
ltoı line ait olan muazzam blt' 

IHiK4l'l!l~ 
ELMAS f(OLYE 

j Yazan : E. O. j 

bütün glinlerlnl dalgın bir \'azıyett~ 

evde geçlrıyordıı 

:e hediye etmişti. Bayan 
~I er Şeyden ziyade Bay Seıa.-

1l'an da bu muhteşem kolye 

Kocasının son zamanıardakı hi:ı 

Bayan Nermlnin fena halde canını sı· 

kıyor ona yardım edebilmek için elin_ 
den gelen her şeyi yapıyordu. HattA 
bu arada bir kere daha Selfuniye kol· 
yeslnl satmasını teklif elmiş fa.kat o 
l'ıdeta hiddetle rcddetml.ştı. Bu Mle 
fena halde sılnlan Bayan N'ermln va· 

tar, evvelfl şöför ve a.hçıya bfiAhare h('psl Seltımlye sırt çevirmişlerdi. ziyetlerlni babasına açmış, eski bır 
da hizmetçiye yol veı·mlşlerdl. Eski yaşadığı hayatın iadesi de· ı adam olım, Bay Ahmet de kızına kol. 

ı. ~a.~ fcvknlı\de blr hayat yaşn. Kocasının vaziyetinin bozulmasına mck olan bu kltrh ~I Sell'lml nedense yesin! satarak irnd get.rir bir ıntilk 
"1 .. trı Cote d'Azure de kı•lnrı k · t · i b · 

"a Y fena halde canı sıkılan Bayan Ncr. kaçırma ıs emıyor Ye şte unun !çın almıılal'lnı tayslye etnıışti. Bu flkır 
"• !reçırıyorlardı. Her gı"ttik· u dUz dUşU u d ""lh t ·•,..., mln mtiteaddlt d('falnr Bay SelAmlyl' gece ı: n n yor 11 • 4 , aye Nerınlne ele pek cazip gorilııdU, IIakl-
0 c:ıayıın Ncrmlnln koı~·esl b!t · b ı ı 

J yeniden bir işe başlıynbilınesi içl:ı kararını verdı u Ş almak için karı· katen kırk bin lira kıymetinde olan "rıı,, ıyor herkes onunla me!lgul ı ı 1 t kt ''a.l b ' l:ı • kendisine hediye etmiş oldugıı muhte. sının ko yes n sa aca 1• ı nız u. bir kolye ile ayda Uç yüz elli dört lo"ı Utun nazarları kendi üze· kild k N 
" 1 şem kolyesini sa.tmasını teklif etmiş, nu Aleni bır şe c yapmıyaca .ı. er- yUz lira Irat getiren bir apartman 
ı/an bu kolyeye Bayan Ncr fakat her defasında SelAmt bunu Is· mini bir hafta için halasının yanına almak pek lllii. kabildi. HattA babası· 

•· tapıyordu. Yalnız kaldı'" gaybubeti d " .,. rarla. reddetmişti. MUhtaç vaziyette gönderecek ve onun n en ıs· na kendilerine böyle bir apartman bul 
~t'u kutusundan çıkarıyor, d('ğlllerdl fakat mUtevnzl bir hayı.t 

1 
tlfade ederek kolyenin bir taklidini ması için rica bile etti. 

U.yor ve Adeta rocuı1-.• gt· d k l ı 
llu ~ .,.. yaşıyorlardı. Bay Selli.mi şunun bu. yaptıracak, ondan sonra ıı 0 yey Bay Sell'lml o gün eve erken dön. 

l~ıt nun işlerini takip ediyor ve bu sayedo satacaktı. Bu suretlQ hem Nermın mUştU. Daha kapıdan girerlten karı· 
;ı ııeyahatıerlndcn döndUI:· basit bir surette geçinmelerini temlı1 kolyesinin satıldığını anlamıyac:ıl{ sının halinde bir fevka!Adelik sezd •. 
b~ llay Sellimlyl İstnnbuld:ı ediyordu. Buna rağmen hiç bir gUıı hem de Bay SelAml işlerini yoluna Nermin nedense pek neşeli idi \•e ou 

r 'r karşıladı. Borsada vo.· kaı·ısına hediye etmiş olduğu kolyeyi koyduktan sonra tekrar kolyeyi sat. nu her halile belll ediyordu. Acaba 
lalı di Toplamış oldukları es satmayı düştlnmUyordu bile. Nermlnı mış olduğu kuyumcudan geı·i alaral; 

1 

karısını bu kadar sevindiren• .şey r:-' 
ftıı "ll~t Adeta. .sukut ederee· her .şeyden zıyade kendisine bnğhya11 taklidinin yerine koyabilecekti. ldı., SclAml dahn bunu sormaya. va 

~lterı düşüyordu. Nihayet kU\P\'etin bu kolye olduğunu mfldrlk· Bulmuş olduğu fikri muvaffa.klyet- kıt bulamamıştı iti, Nermın kocası. 
atı aşına geldi. Kolayca top. ti. ~ le tntbık etti. Hakikaten Ncrmlnl bu· nın boynuna atiıarak yaptığı ışın fcv 

t tııı.~aın seı·,·etı birkaç har· Bir gi.ın vapurda esitl orhı.l,iann· hafta için halasının yanına gönder· kalltdellğinden emin bir tavırla: Yin • 
ta c kolayca erlyıvermlştt rlaıı Bay :\urlye rastlıyan SelAmlyı ınlş ve o müddet zarfında bütün la. _ SelAınl, biliyorum bana kızacak. 

~ •l~tctıe Bay SclAmi vazlyc· son günlerde bir dlişUııee almıştı. Nu sarlallığı işleri kolaylıkla başarmıştı. sın ama beh ikimiz için de hayıdı olan 
lt;ı Ck ıçtn e\•vcH\ paşa baba. rı ona on beş daltilta gibi kısa blr za. Kolyenin d<'ğlştlğlnl Nerminin ruhu bir ı, ynptım, kolyem! satarak nyda 
'" n h:ını bılı\hare de Maç- man zarfında gayet kl\rlı bir l.şte.1 bile duymamıştı. Fakııt bir kere şan- d6rt ytiz lira getiren bir npıırtman nl"llttın 
~ttı nııını sattı. Fakat bU· bahsetmlştı. Hakikaten bu işi başara. sı donen Bay SelAmlnln bu on g.ıyre· maya karar verdim, dedi ve hayre· 

t~rı natııe idi, bir k('re şnn. rak yeniden kolayco. zengin olma'< ti de boşa çıktı. Kısa bir zaman zar. tinden dona kalan kocasının bir şey 
a,. mUmkUndU. Yalnız kırk bin lira ka· fında o kA.rh iş gayet fena bir şekilde söyleme .. ıne m('ydan vermeden flfı.\<' "°'l'ct 

;ı karşısında yaşayış tarz dar ~hlm bir paraya ihtiyaç var. neticelenmiş Bayan Nermlnln kolyl'- etli. 
k en tanzim etmek mccbu- dı. İşte Seliimi de bu parayı nasıl v..- si de bu uğurda kurbnn gttmışti. Ar- _ Hattı\ bu sabah kolyemi satma. 
At~an Say Selimi ile Bayan nereden bulabileceğini dUşUnUyordu. tık Selı'l.ml büsbütün kendinden geç. sı için babama verdim, nerede ise pa

adakı mükellef evlerin· O günden beri bu iş için bütün esıd t , çatışmak için ne enerji ne de ccsa· ralarla gelll' biz de gider apartmanı 
lıı b.r apartmana taşınmı~ ı tanıdıklarına müracaat etmiş fakat 1 reti kaldı. Adeta hasta bir adam gibi satın alırız. 

niyetinin kaldırılması istenilen ı üzeri neşredilen tebliği~ 1 Dı~cr tarartan, Hamlet'ın, Ha. 
mebus tekrar mebus intihap cdi· 29 30 eylUI gecesi , kıtalarımız, I Edil ı riyaseti nltında 1Mel5 vat F 

bi.ıtiin cephe boyunca duşmanla lirse, hakkında verilen eski teşrii 
çnrpışmıslardır. 

kUltesı profesor 'e doçent er t 
tından terclıme <'d ld ğl söylenm 
tedlr ki gerek tercüme edenlerin kıy 
meti ve gerelt'!e Eı tuğrul l\luh~ n n 
Hnmlet'de rol almış olması Şehır T 

masuniyet kararının, yeni devre

nin mebusu olmak sıfatile tekrar
lanmasına liizum yoktur. ~·ani me· 
busluk sıfatı tekrar seçilen me
buı.lar hakkında hiçbir fasılaya uğ. 
ramnz ve takibat imkanı tA mebu
cun yeniden mebus "cçilmiycccği 
bir zamana kadar talike uğramış 
olur. 

SES 

Almanlara göre 
(Ba ı 1 incide) yatrosunun tiyatro mcvs.m ne g reı · 

rip :faaliyetine dcvnm etmiştir. ken muvaffakıyet kazanacak bı es(' 
Helslnki, 30 (A.A.) - Fin kı- ri s hneyo koymak nrzusu da old • . 

taatı . iki hafta devam eden şiddet- ğun göstermektedir. 
1i mu~~rebelerden sonra So.vyet. j Şch r Tly<ı trosu nrtlstlerlnr geçe 
Jcrin ıkı nlnyını tamamile ımha 

1 
yıl olduğu gibi bu yıl da mll\ affı\~ 

etmişlerdir. Bu iki alay, düşmanın olmalarını tem('nnı edıyoruz. 
en tehlikeli tabiyelcri kullanma-ı 
sına müsait olan bakir ormanlı r 

-zııııı...ııı 

rin Petroskoye'ye doğru Her leme- -ıq~.ıa \ du \aa ;Jfüı1sı nq ;,ızıuıuı 
ve bataklık bir mıntakada Finle- ı 

lerine mflni olmuş idi. Petrosko- (3.IU..!1) •.ıo.Cnı;ı n.m:in ıoıı a\ 1cu 
yeden nlelçcelc gonderilmiş olan ıoq u;ıınıq na rıuuı.> uıur.1r. \ 
bir Sovyt>t taburu da derhal imha -ıuf 
edilmiştir. \. _________ _.-.J 

Senenin ilk \ ' C mükemmel 

FRA:!\'SIZ FiLMİ: S S S MELEK'te 
E SESE DDNYAYI 
S S S TİTRETEN KEŞİF 

Hem duyulacak Bütün seyircileri merak ve heyecanla tıtrctecck bUyuk Aşk ve 

Be• g6rllecılltlr. 

SES 
İhtiras Filmi: Baş Rollerde: 

1 

JlOGI:R oucm:~F. - CLAt;DE DAUPllİ!\ - ı.nic Von Sl'IW· 
llAil\I Ayrıca: l.\IA'l'BUAT l '. Ml DÜRLUGU • IE!\ILEKET 

1 

JUR~ALI ?\o 3 
" Numaralı koltuklar crkcndcl'I nldırılmalıdır. Tel: 40868 
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Ölüm 
bir 

halinde 
milletin 

bulunan 
• 

sesı 
(Batı l incide) 

Fakat 'b6yle bir muracaati reddet
mek imktını var mı? 

Karnı acıkan insanların gözü 
önüne baklava, börek gelir, BÜ· 
gi.m Yunanistanda açlık o derece· 
dedir ki ba,lanmış patates bulmak 
aç insanların ümidinin ve riıyası· 
nın son haddini teşkil ediyor. 

Yine bir kaç gun evvel kapımız 
üzerinde bir genç yere yıkıldı. İyi 
kıyametli bir adamdı . İçeri aldık. 
Yüzilne su serptik, ağzına su akıt· 
tık. Gözünü açtı. Hastalığını teş· 
his etmek için doktora ihtiyaç 
~oktu. Butün Yunan halkı gibi 
kendini için için yemiş, bitirmiı;ti. 
Canlı cenazeden farksızdı. 

Be!'i ayda üç kere ekmek 
Hava generali sözu aldı. Bu 

emekli asker; dürüst rulhu, has 
sas kalbli bir adama benziyordu. 
Gozleri yasararak anlattı: 

- Kendi kendime soruyorum: 
Sonu ne olacak? Bütün bir millet 
nasıl ölebilir? Bizim halimiz nc
Norvcçc, ne Belçlkaya, ne Yugos· 
lavyaya benzemez. Toprağımızda 
geçindirme kudreti yoktur. 

Atina ve Pirede halka gilnde 60 
dirhem ekmek tevzi ediliyordu, 
yakında kırk dirheme indirilecek · 
mis. Esas gıdası ekmek olan bir 
ml11et için günde kırk dirhem ne. 
dlr? Fakat buna da şOkür ... Pat· 
rasta işgalden, yani beş aydanbcri 
yalnız üç giln ekmek tevzi edil· 
miştir, Adalardaki halk ekmeğin 
adını unutmu§tur. Biz kanaatli bir 
milletiz. Bir lokma ekmeie bir 
kaç zeytini, bir parça peynir ve 
sovanı ka ık ederek g~inip gide· 
riz. Ekmek olmayınca, bunun ye· 
rini tutacak ııda da olmayınca, 
milyonlarca insan hep bir arada 
açlıktan ölüp gitmek halindedir. 
Her fcrd bunun maddi ıstırabını 
kendi vilcudu için duymakla kal· 
mıyor. Yunanistanda aile bağları 
çok kuvvetlidir. Aç anaların, ço· 
cukların, kardeşlerin ıstırabı kar· 
eısında duyd~umuz i kencenln ne 
demek olduğunu ancak bir ana 
kalbi anlıyabilir. 

Gizli kara piyasada zenı!lnler 

içın ole beri bulunuyordu. Git gi· 
de bu da kalkıyor ve gıda para ile 
tedarik edilmez bir hale geliyor, 
para karın doyuracak bir vasıta 

halinden çıkıyor, 

bu mü~ek teuhürii, biitiin ftı. 

sanlar için ~lh kapılarının açıl· 

ma~ıına bir baıjlanııç olımn .. . 
Kllriaı, dovlzle alııaacak -dcleler 

Sordum: 
- Ba~ka duşundfigi.müz tedbir· 

lcr nedir? 
- İhracına başlanmak lizere 

olan elli bin ton yiyecekten başka 
Kızılay kendi heEabına Yunan ço· 
cuklarına otuz ton süt tozile ço· 
cuk maması diye kullanılacak ne· 
vlden bir miktar un i:önderiyor. 
Bundan başka Yunanistandan ge· 
lccek ne gibi esya' mukabilinde de 
hangi nevi eşyanın ihracına Tür• 
kiye hükumetinin mi.ı~aade edece· 
ğine dair bir tetkik yapıyoruz. A· 
merikadan bedeli ödenecek 50,000 
ton haricinde böyle bir klerine 
yollle de Türkiyeden Yunanistana 
bazı ihracat yapmak mümkün ola· 
bileceğini umuyoruz. Ayrıca dö· 
vizle ~atın alma lmkAnlarını da 
tetkik ediyoruz. Türkiyede bir 
yardım komitesi kurulacağını, bu 
komitenin de derdimizi kendine 
derd edeceğini umuyoruz. Böyle 
bir komite Yunanlstandaki aç aile. 
tere kliçuk yiyecek paketleri gc>n. 
dermek gibi imkanları hazırlarsa, 
hem felakete az, çok bir yardım 
olur, hem de kardeş Ti.ırk milleti· 
nin böyle bir kara günde göstere· 
ceği allıka, yeis içindeki Yunan 
milletinin yüregine su serper. 

Yunan komitesinin üç mümessi· 
li ile konu~mamdan sonra aradan 
bir gece geçti. Fakat bu üç soluk 
yüzlü, yaşlı gözlü, titrek sesli in· 
sanın açlılttan ölenlerin diyarından 
getirdikleri korkunç haberlerin 
ilk te!'ıiri hiç azalmadı. Milyonlar. 
ca insanın istiklal ftğruna, Bal. 
kanların Balkanlılara kalması 

prensibi uğruna mustesna feda· 
kiirlıklar yaptıktan, sellerle kan 
döktükten sonra hep bir arada aç
lıktan öldüklerini ve maddi, ma· 
nevi işkenceler içinde kıvrandıkla· 
rını düşündiıkçe kalbimin derin 
bir teessürle burkulduğunu duyu. 
yorum. 

Eski Yuan hariciye nazırının 
hakkı var: Yunanisfandakl açlık· 

t.an göz töre töre ölen bütun 
bir millete yardım etmek işi, mu· 
hasım milletler arasında, müşte· 

rek insanlık duygularını harekete 
getiren ilk vesile olmustur. Har· 
bin yarathiı kasvetli ufuklarda 
beliren ilk parıltı izidir, 

Bugün bütün dünyanın karşısın· 
da hakiki sulh ruhunun mümessi· 
\l olarak duran Türk ~lle.lhıin, 
bu Hk insanlık tezahürünü hazır· 
lamak için çok hizmeti olmuştur. 
Elbette başladıktan sonra da dur. 
mıyacak. ilerllyecek, mümkün O· 

lan her ~yi yapacak, açlıktan ölen 
Yunan milletine her yardımı, her 
sevgiyi, her alakayı gösterecek· 
tir, Ahmat Emin YALM AN 
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31 EYLÜL Hl 

1 Sterlin . • 
180 Dolar 

> Yen 

5,22 
1:!9,527~ 

-.-
Peçeta 12,89 
İsveç kroftu 30, 75 

liılllam • • 'l all'f!a.t 

1933 Türk borcu I 
1918 ı.tiltrazı dahlll 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum· • 
Anadolu Demiryolu ıahvili 

KUKUT 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik (Reşat) 
24 ayar altın ıramı 

1 AKi-/.d 
1 TeşrinieYvel 9U 

ÇARŞA!UBA 

. L. ~ 

21 50 
22 OQ 

20 20 

20 20 
47 25 . 
25 10 
24 10 

126 00 
3 53 

AY: 10 - GÖN: 274 - Hızır: H9 1 
au:ui: 1357 - EYLÜL: 111 
HİCRİ: 136t - RA~IAZAN: 9 
\~r "-CVA.Ll Eı.A...~J 

GÜNEŞ: 5,57 12,03 
ÖGLE: 12,04 6111 
İKİ:l':Dİ: 15,22 9,29 
AKŞAM: 17,52 12,00 
YATSI: 19.27 1,31 
İMSAK: 4,18 10,25 

Abone Ücreti 
Ttirkiye datıııı ..... : 

s •Jidı 

HOO '750 490 iN iL 
Hariç memleketlen: 

6 aylık 

2700 ıno 

Gazeteye gönderil• entık MrM

dll81n edlllllMln iade ol-. 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FlYATLARI 

Başlık 750 
1 nci sayfa 500 
2nci > 400 
3üncü > 150 
4üncU > 50 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 
Delıiliye Miile .. _ 

Oinnyolu 104 
Muayene itaatleri: Paaaf 

lı21 ·i,. h .. • .. ün 2 S. Tel: 2~893 

Yunanistanda gelirler mahdud· 
dur. Ayda 5,000; 6,000 dırahmi 
(elli, altmış lira) maa:ı bir büyük 
memurun, meschi bir vekAletleki 
~be müdUrllnün eline &eçCn para· 
dır. Küçük bir banka ve hükumet 
memuru ayda ancak 3000 dırahmı 
kazanır. Halbuki bir okka fasulye 
gizli piyasada 320, bir okka zey· 
tinyağ 500, bir okka tereyağı (iç 
~·ağı ile mahlüt) 1000 drahmiye 
çıkmıştır. Bir aile bütün gelirile 
eski zamanlardaki gibi (yani bcs 
ay evvelisi gibi) yaşamıya kalkış· 
sa ayın beşinci günü parasını tü
ketir. 

(Ba"ı ı in<"lde) nusani ve şubat aylarında atzın· 

Alınan tedbirler nelerdir? 
Yunan milletinin büvUk feltıke· 

tıne ne çare aranıyor? Eski harici· 
ye nazırı ve komite reısı bu bahsi 
ele aldı: 

- Ölen kardeş milletin ttıiırabı 
karşısında Türk hükumeti tabii 
surette allıka gösterdi. Elll bin ton 
yiyecek ihracı için şimdiden lisans 
verildi. Bunların parasını Ameri
kadaki Vanderbilt komıteı1i ve· 
riyor. Erzak, muhtac halka vesika 
ile, parasız tevzi edilecektir. Bun· 
ları nakil için 2000 tonluk Kurlu· 
luş vapuru tahsis edilmiştir. İlk 
seferini bu hafta yapacaktır. Ay· 
da iki sefer yapacağına göre yal· 
nız buna kalsa elli bin tonun nakli 
için bir seneden fazla zamana lh· 
tiyaç vardır ki o zamana kadar 
Yunan1sta.nda sağ insan kalmaz. 

rafından son derece ciddi mahiyet. dan kaçmış olan bir kaç söz, bizim 
te fedak~rlıklar yapılması ve mu· için hiç şüphesiz faydalı olmuştur, 
azzam bir gayret sarfı icap ettiği Hitler, ilkbaharda şöy)e demişti: 
ı:ibi , Birleşik Amerikada da çok Tahtelbahir harbimiz. fiilen baş· 
büyuk tesisat vücude getirilmesi lıyacaktır ve düşmanlarımız, Al· 
veya Britanya ve Sovyet Rusya manların uyumamış olduklarını 
ile İran arasında aktedilen yeni görecekler v~ Alman tayareleri 
ve ihlas esasına müstenit bir mua· ile bütUn Alman müdafaa kuvvet
ht-denin yakında ilan edileceii:inhı !eri ;su veya bu surette nihat ka· 
söylemiş ve bu ittifak, harbin rarı tahakkuk ettireceklerdir. 
mustakbel revişinde İran milletini Başka bir defa Hitler, söyle de· 
bizimle birleştirecektir, demiştir. mişti: 

Gele<"ek ilkbaharda pek şiddetli Mart ve nisan aylarında dü3ma· 
muharebelerin, şimdiye kader bu nın hiç de beklemediği bir deniz 
harpte gördüklerinden çok daha harbi ba31ıyacaktır. Bunun üzerine 
şiddetli muharebelerin prkta fn. bizim hayati levazım ve mühim· 
kişaf etmesine ve ayni zamanda, mat nakil yollarımıza karşı yapıl· 
bu adaların lstilAsı tehlikesinin. makta ohm taarruzların artmasına 
her şekilde kendini göstermesine t intiz.ar e.ttik. . . . 
herhalde intizar etmeliyiz. Hıç şilphesız Almanlar. hızım 

Çok tabii olarak başka nakliye 
\'8.Sıtaları da aranacaktır. Yuna· 
nistanda bulunan iki küçük vapur 
ve zaten nakliyatın büyük bir kıs. 
mını normal zamanlarda da 1apan 
yelken gemileri harekete getirile· 

Churchill, !edaldır Rus ordu}a. seyrisefain hatlarımıza karşı mik· 
rından ve Çinli ırkının tükenmez tarları mütemadiyen artan tayya. 
mAnevl kuvvetinden bahsederken, relerini ve tahtelbahlrlerlni kullan. 
Avam kamarası kendisini şiddetle dılar. Bununla beraber tam zama· 
alkışlamı~tır. nında alınmış olan mukabil ted· 

Ayni müddet :zarfında, düşman birlerimiz. büyük bir mikyas da· 
gemilerinden vücude getirdiğimiz hilinde çok iyi neticel~r vermlıtir. 
mr.zaristan son derece büyümekte. Ticaret remilerim h:de kayıplaumız 

cektlr. dir. 
Müşterek bir insanlık ceph~i Şimdi Amerikanın yeni inşa et· 
Almanlara çok minnettarıt:. Yu· ti!i muazzam miktarda gemi yı. 

nan milletinin ıstırabı karşısında ğınının bizim gemilerimize iltihakı 
b<ışka her türlü hisleri unutarak zamanı pek yaklaşmııtır. Bu saye. 
istediğimiz her kolaylığı ıöster. de, 1942 senesini, iyi bir neticeye 
mişlerdir. Ablokayı kaldırdıkları isal ümiôindcyiz. 
ve npurların gidip gelmesine izin Londra; 30 <A.A.) - Harp mas· 
verdikleri gibi, Yunan halkı için rafına karşılık olmak üzere bir 
Yunanlsta.na erzak getirecek va· milyar İngiliz lirası kredinin açıl· 
purların müsadere edilmiyeceğine masına müteallik talebin mUzake· 
ve zorluk görmlyeceğine dair kati resi münasebctile bir nutuk irad 
teminat vermişlerdir. Bu temlna· eden başvekil, şöyle demlstir: 
tın ehemmiyeti büyüktür, çunkü Geçen haziran ayında hüküme· 
Yunanistanın en çok muhtac oldu· tin siyaseti hakkında sık sık sual· 
ğu buğday, ancak Amerikadaıı ıe· ler sorulmasını, bu bapta izahat 
lebllir. İtalyanlar da derde alfıka verilmesini ve harp vaziyetinin 
göstermişler ve hiçbir kolaylıl:ı nazırlar tarafından yine sık ıık 
esirgememişlerdir. gozden geçirilip teşrih edllme~ini 

İngilizlere karşı da büyiik bir munasip görmemekte olduJiumu 
minnet duyuyoruz. Abloka hakkın. söylemiş idim. Söylenllebllecek 
daki sıkı kararlarını Yunanistanın her yeni ve garip şeyler dikkatle 
fclfıketi karşısında gevşeterek nak· dinlenecek ve dikkatle inceleştiri· 
liyata müsaade etmi!iler ve dfger lecektir, 
her kolaylığı ve alAkayı g6ster· Uıan zamandanberi Hltıer'in 
mişlerdir. sesi çıkmadı 

Diyebilirim ki Yunanistanın ha· Kamara, Nazi liderlerinin son 
li, muhasım milletler arasında ilk zamanlarda ne kadar sükuti dav. 
insanca iş birliğine yol açmıştır. ranmış olduklarına herhalde dik. 
Bunu sulh ölçülerine uygun ilk .kat etmiljtir. Yedi aydanberi Hft. 
müşterek hareket saymak caizdir, !er, harp planları hakkında hiçbir 
Hep wmalım ki insanlık ruhunun şey söylememiştir. Hltlerln kinu-

evvelki aylara naıaran iiçte birdir 
Churchill, ticaret gemileri zayı

atını, muntazam aylık fasılalarla 

illın etmemek hususundaki faydalı 
usule devam niyetinde olduğunu 
söyledikten sonra sôzüne ~öyle 

devam etmiştir: 
•Ayın son gilnU olan bugün Ö~· 

leden sonra vukua gelebilecek O· 

tanlar hariç. düşmanın hareklıtı 
nP.ticesinde, İngiliz müttefik ve 
bitaraf memleketler ticaret gemi· 
!erinin, temmuz. ağustos ve e:yllıl 
ayları zarfındaki .zayiatının, nisan, 
mayıs ve haziran üç ay zarfındaki 
zayiatın üçte biri nL~botınde oldu· 
gunu söyliyebilirim. 

İaşe vaziyetimiz ~ok iyidir 
Bu mühim neticeler, ithalat 

programımızı daha Jeni• bir mik· 
yas dahilinde derpiş etmemize 
müsaittir. Mühimmat naklederken 
yolda batmış olan büyük vapurla· 
rın miktarı pek azdır. İhtiyat ola· 
rak elimizde bulunan iaşe madde
leri, harbin 11Anı sırasındaki sevi. 
yeden ve bundan bir sene veya 18 
ay evvelki ~eviyesinden çok daha 
yüksektir. 

Mamafih iaşe nazırı, bütün 
memleketin havayici zarurlyeden 
olan ma~delerin vesikaya tabi tu. 
tutması wulünü mahSus derecede 

İSTANBUL BP.:LP.:DİYESt ş ER İ R Tİ YAT R O S tJ 

Te)Debaşında Dram kısmı 
h ak,am Hat !t,H •a 

il A M L E_T 
(5 Perde) 

g istntlal ced. Komedi kı.çmı 
811 ak.şaın ı;aat H,3t da 

KİBAJU.11.t BUBALASI 
(5 Perde) 

. 
DevJet Demiryo.lları ilanları 

Muhammen bedeli (7300) lira olan 506 adet vagon su ı:ü)'Umu 
:>OO adet yassı küçük su kovası, 50 O adet kapaklı faraş, 560 adet kül· 
lük bo~altma k•oı ve 500 adet de çöp maşasından ibaret vagon tat . 
hirat malzem<.>Si (10 / 1011941) cuma gi.ınü saat (15,30) on beş buçuk. 
ta Haydarpaşada Gar binası dahil indeki komisyon tarafından ka. 
palı zarf usu Jile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (M7) lira (50) kuruşluk muvakkat 
teminat. kanunun tayin ettiii vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf. 
tarın aynı gwn saat (14,30) . on dort otuza kadar komisyon reisliği. 
ne vermeleri lAzıındır . 

Bu ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak. 
tadır. e8486ı. 

* Muhammen bedeli (44.400) lira olan Sabit ve Seyyar Telgraf 
makineleri ve teferruatı 17/ 11/ 1941 Pazartesi günü saat 15 de ka. 
palı zarf usulü He 'Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3.230) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni ıun saat 14 de 
kadar koırıiı1yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır, «856311 

Erzincan Nafıa MüdürL:ğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan TilAyet merkezinde ilk 
okul inşaatıdır. Bu işin k~if bedeli tı60,000.. lira olup kapalı : 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İstekliler bu işin keşif ve şartnamelerini 300 kuruş muka

bilinde Erzincan Nafıa mildürlüi: ünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 2. teşrinievvel. 1941 perşembe günü saat 16 da 

Erzincan Nafıa müdürlüğü binasında toplanacak eksiltme komis. 
yonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 0(4250:t lira muvak
kat taminat vermesi ve 941 yılına ait Ticqret Odası vesikası ve en 
az 25.000 liralık iş yaptığına dair buna benzer vesika ile ihaleden 
üç gÜn evvel Erzincan vi!Ayetine müracaatla bu işe girmek için 
almış oldukları vesikayı teklif mektuplarına raptetmeleri şarttır. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saat. 
ten bir saat evveline kadar Erzincan Nafıa müdürlüğünde teşek. 
kül edecek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların muayyen saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfların mühür mum ile kapatılmış olması şarttır. 

Postada vuku bulacak ıecikmeler kabul edilmez. c8217o 

Sümer Bank Birleşik yun ipliği ve 
mu esse-dokuma ve sunğ:pek fabrikaları 

sesi müdürlüğünden : 
Müessesemiz Sümer Bank Birleşik p~muk ipliği ve dokuma 

Fabrikaları müessesesile tevhit eclilerek Ankaraya nakledilmiştir. 
Müessesemizin yeni unvanı uSümer Bank iplik ve dokuma 

fabrikaları müessese:ıidir. :t 
Adres: Ankara Yenişehir İsmet İnönü Caddesi No. 15 dir. 

«8733:t 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - «lıı adet eski ve büyük demir para kasası pazarlıkla sa· 

tılacaktır. 

2 - Pazarlık 10/ 10/941 cuma giınu saat 9,40 da Kabataşta 
Levazım şubesinde müte~ekkil satış komiı;yonunda yapı lacaklır. 

oı8743ıı 

ordularının ihlas ile çarpışmak'.'3 

.olduklarına şahit oluruz. Çörçilin 
nutku 

Yalnız dahi olsaydık yine bil· 
külmez bir azimle, usanmadan ve 
mütemadiyen artan kaynaklarla 

ıslah edebilece&i gibi bilhas;;a ö· devam edecek olduğumuz mlica
nümüzdeki kış mevsiminde çetin delemizde, bu bizim için bir kuv
bir işte kullamlacak olan amele· vet ve bir te,şvik olmalıdır. 
nin yıyeceii şeylerin miktarını ve Eminim ki, harbe şiddetle ve 
nevini ıslah ta edebilir. azimle devam etmek kararında 

Noel'de geçen senekinden daha olan meclis, nazırlarının harp hak. 
IYi ziyafetler vereceğiz kındaki beyanatlarında mümkün 

Bu sene Noelde geçen senekin- mertebe ihtiyatlı ve tedbirli dav· 
den daha iyi ziyafetler verilecek ranmalarını ister. 
ve bu ziyafetler, ayni zamanda Esir Avrupa memleketleri 
pek haklı olarak tertip edilecektir. baş kaldırıyor 

Şimdi bu .sene içinde kamaraya İki kuvvetli milletin, Rusya ile 
gizlice söylediğim miktar yekü- ı Birleşik Amerikanın, muvazi veya 
nundan ,·üzlerce milvo11 ton fazla mütekarip bir hareketini hisset· 
ithaliı\ yapabilmemi~ muhtemel. mekteyiz. Etrafımızda esir Avru· 
dir Halbuki bu miktar bile bizim pa milletlerinin kıpırdadııtlarını 
tut~nmamız için kAfi idi. Şimdi hissediyoruz. 
Amerikanın azim inşaatına pek ya_ Bu sebeplerden dolayı halihazır. 
kın bir mesafede bulunuyoruz vf' da mi.i.c;takbel sevkulceyş mesele-
1942 senesinin iyi bir neticeye !erini münakaşa etmek te ebbü· 
isal etmek ve tedrici surette har· sünde bulunmıyacağız. MeselA 
bin sonuna kadar dayanmak için Rusyanın yükünü tahfif etmek için 
bu inşaata ve kendi inşaatımıza Avrupa kıtasını istl!A etmemiz lA· 
güveniyoruz. zım gelip gelmediği, şimdi Hltle· 

Biran bile istirahat etmeden rin Rusyada meşgul oldugu sırada 
çalışıyoruz 

Bu mühim hadi.::elerden dolayı 

vakitsiz olarak ~evinç duyulması
nı münasip görmüyorum ve istik. 
bale müteallik hıçbfr kehanette 
bulunmuyorum. Düşmanın Cocke. 
wolve tfpindekl yirmi kadar fay. 
yarenin müzaheretile yapmakta 
olduğu tahtelbahlrler muharebesi. 
nin şidd~Ueneceğini hesaba kat· 
mamız lazımdır. Tahtelbahirlere 
karşı harp edeceğiz ve bu harbe 
kendi tedbirlerimizi kuvvetlendir· 
mek ve diğer yerlerden ehemmi· 
yeti artan bir yardım görmek sa
yesinde devam eyliyeceğlz. Biran 
bile fstirahat etmemiz caiz deiil· 
dir. 

Bu har pte yalnız detiliz 
Bız bu harpte yalnız değiliz. 

Bundan bir seneden fazla bir za. 
ınan evvel tamamile yalnız &ibi 
idik. Fakat zaman geçtikçe bizim 
azimkiı.rane hattı hareketimiz ve 
düşmanın cinayetleri, dijer iki 
devleti ve milleti bizimle samimi 
surette mesai birliği yapmıya sev· 
ketmiştir, Şarka bakalım, garba 
bakalım .. 
Rwı orduları cesu rane çarpışıyor 

Görüyoruz ki yalnız değiliz . 

Uzaklara atfı nazar edelim, Rus 

ortalıktaki sükünetten bilistifade 
kendisine garpte darbe indirmemiz 
icap edip etmediği meselelerini 
ele alınız. 

Alman mılleti azim zayiata ne 
kadar tahammül edebilecektir? 
Düşmanın ne yapacağını kati· 

yen bilmiyoruz. Düşman. geniş 
Sovyet topraklarında hangi nok· 
taya kadar ilerliyecektir, Alman 
milleti kendisinin uğradığı azim 
zayiata daha ne kadar müddet ta. 
hammül edecektir? 
Düşman h avalarda çok zayıftır 
Düşmanın kifayetsizliği yalnız 

havadadır. Bu kifayetsizlik çok 
ciddfdir. Fakat bunun haricinde 
inlslativi muhafaza etmektedir. Bu 
lnisiativi elinden alabilecek kud. 
reti elde edemedik. 

Sovyet hilkômeti kendisine her 
sy ne kadar şilAh, teehlzat ve iaşe 
malzemesi gönderebileceğimizi bil. 
mek hakkına sahiptir. • 

B~ün k uvvetli b ir kara 
erdusuna malikiz 

İngiliz ordusundan bahseden B. 
Churchill. şöyle d~miştir : 

aŞlmdiye kadar bugünkü ile kı· 
yas edilebilecek bir kara ordusu. 
ııa hiçbir zaman malik olmadık ve 
olamıyacağız. Muharebenin bida· 

Tlrlllıe Cl•harlJeU 

Ziraat Bankası 
ltmW~ -..r. teea. -~ 100.00l.OOO T6tlt Jjlllll 

Şube .... .,._ adedi: 285. 
Zirai Ye ticart ber De"li baDk.a muameleJeri. 

Para birilr.tirenlse Zl,000 lira ikramiye verl7o&! 

Ziraat · Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrtıf. ~ 
ıarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeP
kur'a Ue aşatıdaki plAna ıöre ikramiye datıiılacaktJt· '1JI 
' adet 1,00t Unlı:k f,Ote 1ll'a l tt _.. M llnl* J,f/f/I 
4 ,, Stt ,. 2,00t • lH " ft • 4, ... 

1 

' il) ıst ,. l ,tot • ... • 
H • ıot • f,Nt • IH • ıt • 1, 

DiK.K.AT: Hesaplarındaki paralar bir lene içinde 50 ~ 
aşalı düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde "· 20 d'IJ. 
verilecektir. K uralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 

11 Birinclk lnunda çekileeelctir. 

~~terin er F akült~sine Tal ebe alın•"~. 
Yüksek Ziraat EnstitüsündeJI 

ı - Görülen !uzum üzerine Vet~riner Fakültesine Y~!~ ,f 
mlktar daha talebe alınmak üzere yeni bir müsabaka imtu..--
ınıştır. ~ ;ı 

2 - Bu imtihana gireceklerin kayıtlarına 1. Teşrin~e ~ 
de başlanacak \•e 13 teşrinievvel tarihinde nihayet verilece tP' 

3 Lise mezunu olan ve oliunluk imtihanını vernUI 
nan taliplerin aşağıdaki tarihlerde imtihanları yapılacaJctıt. 51'.ı 

Saat .,....1f 
9 - 12 ~ 

. 1 Fız' ik 1'~ 14 birincite~ın Sa ı '!° 
15 :t Çarşamb Kimya Jll ıı'1 
16 ıı Perşembe Cebir yab'jl 
4 - İmtihan Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ,,e_~ 

bulda Yüksek Ticaret Mektebi konferans . alonunda yapııaev· 
5 - Taliplerin rektörlüğe müracaatları d".~ 
6 - Birinci müsabakaya iştirak için eylul sonuna k• ıJıl':. 

yıt edilmiş talebenin lmtihanl;,m evvelce ilan edilen t•:s1' 
yapılacaktır. 

ilan Tashihi 
Erzincan Nafıa Müdürlüğüden =~ 

Vatan ga;ı:~tesinin 17 ,20 ~ylül 941 .ta:ihli nüshalarının r~ 
cü sayfasında ıntişar eden daı:emlze a~t. ı~l'ında vilayet ttıe 

11 
;-1. 

yapılacak a60,000 n liralık keşıf bedellı ışın il~ okul .. ol~ul ~ 
cağı yerde sehve~ ceza evi _ olarak yaz~ldığı g.or~lm~ştilr. ııl" 
cak iş ilk okul bınası oldugundan bu ıliının hükilmsuz old ,811'.: 
olunur. 

yetinde ordumuz muhasamat üze. 
rinde tesir ika edebilecek keyfıyet 
ve kemiyette değildi. Büyilk itına 
\'e ihtimam ile, büyük mesai ve 
zamanın iştirakile şimdi orta ölçİl· 
de bir ordu vücude getirdik fakat 
bu mükemmel bir ordudur. 

Alman ve Rus ordularile kıyas 
edildiiti takdirde ordularımızın 
küçük sayılması mümkündür. Or· 
dularımız, müthiş bir kudret kay· 
nağı olan Alman ordularının ge. 
çirdikleri mükerrer ve mesut tec. 
rübeleri geçirmemekle beraber 
itina ile yetiştirilmiş bir ordudur. 

Ordumuz müstevliyi denize 
dökebilecek kudrettedir 

Sil&h ve techlzat itibarile iki 
milyon anavatan ordusuna istinad 
etmek suretiledir ki, sahillerimizin 
bir veya bir çok noktalarına biri. 
birini müteakıben veya a~rni za. 
manda ayak başmıya muvaffak 
olabilecek müstevliyi denize dök· 
meyi veya tahrip etmeyi mümkün 
görüyoruz. Alman inzibat kıta.ta

rının Rus zırhlı arabalarının ileri 
hatları gerisinde Rus halkına kar. 
şı şayanı nefret ve gayri kablll 
tasvir mezalim ika ettiklerini işit
tiğimiz zaman, burada karadan 
yapılacak bir ihraç hareketini im· 
ha veyahut ha\·adan indirilecek 
düşman istiUı ocaklarını ortadan 
kaldırmak için bilyük Britanya 
hükumetinin ağır mesuliyeti na. 
zarlarımda çirkin bir ıntiba ile 
mfınidar bir şekil almış bulundu. 

Bazıları bize soruyorlar: cSiz Ka· 
hire bombardıman edildiği takdirde 
Romayı da bombardıman edeceğiniz! 
söylemi~ değil miydiniz? Bunu ;)'ap 
maktan sizi mcnedeı\ nedir?• Bu su. 

kında Rusya ~·e tngnterc il' 
d .•• ran mılletl arasında cid ı, nl 

yeni bir ittifak muahedtııil ~ 
arzetmeyi ümit ediyoruz. ~,ıl' 
marası, bu tranda biraz şldııft'ı 
bike mecbur kaldığımız ted ~ 
dlk edecektir. Bu muahede t1" 
letlnl yalnız kurtulma yotıı~ 
harbin müstakbel lnklş~ 
bızlmlc birleştirmiş oıacal<~ 

Mister ÇörçU netice olar 
söylemiştir: 

lsttkbale a!t timltlerlnı 

bahş d~ttldlr 

Şimdıllk avam kamarası:~ 
ait memnuniyet bahş haberi 
tikballn parlak veya kolaY ~ 
alt teminat vermJyeceğımı t 
mekliğıme müsaade cdin\21 ~ 
yaklaşan kış mevsiminin. So~ 
yük elçisinin sarahatle ,·e~'1 
soyledıği gibi, Rusya our -1 
ylkl tahfif edeceğine dair )liC 
niyeU! delil geöstermedlğiııl 
ceğim. Ayni zamanda. 1<1f "1 
bu adalardan lsWlL tchlll< 
mamen izale edilmiş oıduğıı 
ni de verememektedir. y:I 
Kış mevsiminin sisleri v~ 

sus tehllkelere rağmen d ~ 
çen senenin aksine o!aral< t f 

· ... eııı 
zırlıklarını yapmak için ,. 
man kazanmıştır. Ne olu~' 
baharda şlmdl,Yc kadar Jtll il' 
nıecburlyeUndc kaldığ1ını• 
ferden daha ağır muha.re~ 
mak iztırarında kalacağın11 ıf 
harebelerin şarkta dahil ıeıı 
kişaf sahası bulacağını ve d 
za karşı istillL tehlikesinin Jıll" 
ka, daha canlı \'C daha vıı 
kilde tezahür edebıleceğlnl 

alin cevabı nedir? Bunun tek ceva. katmalıyız. 
bı budur ki. Kahire henUz bombar· inat ve lıırarla üzerınıtıe ıl' 
dıman edilmiş değildir. Kahire şeh· bUJlik rolil liyakatle 
rinin civarındaki askert mevziler bonı çalı!fac.'&ğıı- \'l .tf 
bardıman edllmi"Ur. Mamafih geçen Şu kadar var ki, anane t 
sene yıkılacağımızı zanneden İtalyan mez inat ve lsrnr kablli)'e ~ 

zimam eden tam Aeklldeld 
farın o zaman Londrnyı bombardıman Y si 
etmeğe hakları olduğlı kadar bizim de hadımızın kudretle tatbll< eri 
elimızde bulunan vesaitle mümkün ol nulmuş bulunması. artık d c 
duğu kadar ağır bir surette Romayı ne kadar nüfuz ettığlnıis \f(l1l 
bombardıman etmek hakkımızdır. mul faciada uhdemize nıe ~ 

rolil lıyakatıe ıra etn1en'lıı ,ı 
lran meselesi lacağmı sövliyebillrltn· f.{ 

İran meselesine gelince oradaki ıı. b • 1 ti rl ıspst 
. 6 umuz u vaz ye e 

diktatörü menfaya gondererek ve ye! . 1 1 blllri 
rnıze em n o a z. ~ rlne çok geç kalmış fevkalide !Uzum 

lu inkılAplara alt geniş bır program Sahibi ve Neşriyat~ .ıJi 
tatbik etmeyi taahhüt eden meşruti AHMET EMİN Y~.14 
bir hükümdarı ıke.me ettik. Pek ya· Ba.c:ıldığı yer: VATAfl -JI) 


