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BALKAn 
meselelerinde 
bir Türk tezi 

URCHİL 

İta ly anlara 
B Mi let eclisinde 

- 4-

r Tüı1Uye ile Yunan- -1 
h; ı a ben b; r Başvekil ve ·Milli Müdafaa Ve

iaf.ıırke:o iki millet de çok aea-
laıı ıluyrnustuı. ~1ok Joymfltll 
mıdlıerden v~ batıralardıw 

v~~-m~H. Jı"'akat bunları 
Y8immk tıiyMİ bir iDkipf 'lıN'I 

olgımhili t'ıt!4~ idi. 

nutuk söy ledi killer · beyanatta bulundular 
irıgiliz Başvekiti Mus- ı Y B n i M ·ı 

aoliniyi italyayı fe lakete E·B fi i Korunma Ka nununun Es a s la rı 
__ _J 

Y32.WI: Hmıeyın Cahid YALÇIN 

• lkan Yarımaaasında. B vazıyetı bütün (·ıddiye-
tıyle .kavrayarak ta

uıeıı yeru ve Balkanların ıhtiy~
lann. uygun bir siyMet takib 
~tınck lflzım gt>ldığini ilk anJa
ınıı.ı ve fıliyat.R geçmiş ıki devlet 
vardır ki onlar da Türkiye ile 
Yunamstandu Türkiye ile Yu-

s Urükteyen tek adam 
olaral< itham e tti A11kara 23 w.n ı - B J.1. dinc·ı maddesının tadıhnc· mu-

Meclisı lıugiu, Şt•lflHl dciııı < :iiıı· tt-daır knmınuıı hırıncı madde -
ultay'ıı bru?ltmılıgnıda topla- sine bu fıkl'a ilavc'Sınc aJt ka-

Londra, 23 ıa.a.) - Reuıeı· rıaraJ lıı•hı:<:lı}• ler ımar tıı•ye-- nun Jayıh.aJarıle Mkeri 1zı11 Jrn-
bildiriyoı: tınn kn HJIPr i<-. kılfıtına nunumın binm·ı rnaddumıl· bu 

B. Winston Churchill, bu ak· f HHl kaıııırıa hn maddl' ve 1e)- fıkra vı• Jandarma eı: l lrn.nu· 
(18.In radyoda, İtalyan millclırıt~1 gnd, ft>lefwı l<arıımımurı ye - nunıuı bazı nMıiuelt.:rmıu d<· -
hitaben bir nutuk söylemiştir; ============= ı ğ~tm1me:-ı v<. bu kanuna ~en 

- Bu akşam, d11mıştir, ltaı - · bazı hukiimlt•r ı1av('ffin+. a1t ka-
yan milletfoc hıt;ıb ediyorum nun J!ıyıhalarımn ikmcı muza- 1 
Sizlere, Bntanya adalarIDuı ve kerelı·rmi ~ apanı.Jı kabul <·yle-ı 
Britanya CoımııonwtmlUı'inin mıştır. 

Türkivt-. Rumanva arahlnd; -
kalbi ohm Lomlrwları hıtab edi-- ki hra1 f anJaşrı·ıı~. 1:P~ ı olaı. ı 

nanu~tanın eamımi ve hakiki bir yorum. im,,.a.lanaıı pı utolwhın 1'ürlnye ve 
RumanyR tt><Jiy< anJa:;ıması 
muc:fümoe a.ç.ıJmA§ bulunan Jn · 
lırmg hesa:pln.ı:ındn yaplln(_-:ılı 
~m tedıy<>Jeı ait anla.şınaların 1 

doRtluk rabıtaları ile mtina.sebe- Bugün hali hrırbd ~ız. Bu, §a-

te giri melen v bu münasebet- şılaC".ak ve mürlhiş bıı hakikat-
leri gıttikçc :kuvvetlendirmeğe tir. Bu son iki s •ıı~en evvel, 

Jann tnnhinin en dikkate şayan liz ve İtalyan milletleri, bırbiri· 

v~ Tüı kıyt' - fünnanya araRiı d:t 
:.>!J ~nkfmuıı 1ll40 da t .. a\ı edıJ
mı ırıektuplann iat:<hklt•rine aıt 
ka.ıiun ı;;vıhalariJe Türkiw Yıı
g" 1: \. n vlıam f yon sa.tıŞı anlaş 
ın.:ı ının 1 nıs.ı.ıı !Hü dan ıtıba
ıtm ıiç ny ımiıldctJe hmldıd ny 
aı' anlıısnuınm, her ıkı hıiJdtınf't 
arnsınoa ham ııf:voıı sa.tı~ı ha.k
Jondaki munıam ıırotokoJ111ı ve 
'1,ıirk - Yunan uearPt Vl' tt.ı;ıivo 
anıa~ma.sının t:u;dıklf'rinc iııl 
kanun layı halan da bugün m1..-. .. 
lı~ln biriıwi mti;r.ak<r<'lerını yl'lp
mış ohluihı ma<iılrlt•ı ar:tı..·rnda 
bırlımmrıkuı ıdı. 

B. M. !\Je< Hr-ıı gı u l tı lı ı hın 
usma g&liil<ru lıil hal,k>ı rıakı 

(Sonu ş;ıyfıı ' &ulun 2 ctı) 
muvaffak olmalan son ~ kim tahmin edebilıı ai ki, lngi -

tecrilbekrinden bıridir. İki mem- Dthı akşam ltalyanlarn bit.ah edon OlıurebiD Di tahribe teşebblliı etaınler. 
leket arasında bu yakınlığı dil~ ----------------------- -- Biz, dalına, İtalyanların doH 

§tlnen ve tatJbik eden devlet a- B A R D i A Yu n a n l ı I ar· tu olduk. Bız ltalyan Risorgi-
dnmlan §a}ısi değerlerinı •c mentosumm, ltalyan ınilli lıare-

GONON 
FANTEZ}S/ Mak ine insanJ ~ 

_ _...,.J 

1·Az 4N : 

A. N. K. 

kudretlerini ısbat etmiş olduk - ketinin şampıyonu ıdik Bi?. Ga... 

Jan kadaı vatanlarına da ciddi . ş •. d d eti.. ş İ m a r a y 1 ribaldi tarnftarlan ıcUk. Mazzin.ı 
hizmet ettiler ve Cavourun perc~tişkfıriarı idik. -Çiınkü yaıııhı.ıı ış gerçekten 19 uncu astı aydınlatan İtalyan 

ZQrdıı Ye bırdenbıre akıl alabi- ateş altında a 1 d ı I a r millf birliğıne dogm biıtün bu 
lecek bır şey değildı 1908 Meş- büyük harekete, lugıliz parlil-
nıtiyet ınkılabıru mıitcakıb 'J'ür- mentosıı ve lnı,rfilz halkı yardım 
kiyede bir Türk - Rum miıcadc- Bine yakın it lyan etmiş ve bu hareket, lngılız par~ 
lesi baş1acıı. ı9os tarıhinc gelin- Mareşa Gr zia· ıa.mcntosu ve tngiıız halkı tara-
cıyo kadar Baıkunıarda muhteıır ninin Mussoliniye askeri esir düştü rından sevınçlt• karşıınnmıştıı • 
ırk vo millıyetlerc mensup un- • Ba.balarımIB v buytik babala-
surlar yaJnız rrnmi Osmanlı mı- raporu nmız, !Wyanın Avusturya bo-
paratorlugu ıl mucadcle edi- -- Atina, 23 (a. a.) - Chı- yunduruğuııdnn l\urtulmaı-unı 

Eden H~riciye 
Nazırı oldu 

Lord Halifôx'm Amerika 
F ]9 (.• G Tü l Kahrre, 23 (u a ) - lngıhı ' - marn limanını Yunan kıtslnrJ ı ü yorlardı. akat o en(< ı \ tarafıııdaıl ıcıı-rnl edıldig~i bıldı- ve t.aly el tali b ·tun ngelle- j 

ı d mumı• karargahının tebligı~ :il')" elçlsı olması harareti ııkıl8.bındn.n liOnra Türkıy{ · rilmektedir. rin yıkılmasını gbrmeyi biitUn 
n ( a soz soy emcgc a ı 1 hnUarı arasında bulunan diış - l'unaıti!ttan şenlik kn b en ı c ıstıyor °' ı a ı -

HayatJnı ztongiıı bir Anrnr.ılH 1 
ilimevının laboratuvarlannd~ 1 
biyolojık iedkiklere bft8J oo n 
doktor Alex.ı~ C:ırell .. insan d -
nilen bu meçhul,, n.dlı kıt.abmd .. 
yırmıncı :ısırd .... ruedenıyetin be:
§enyetJ nnsıl yavaŞ yavW:l ke
mınp mahvettiğtni hlkay eder. 
Alime b.'l.kılın;a medeni c<·nu~t
ler elektriğm 1cadından, menlı
venın yenni asa.nsonm aJmamn
dan ve kalörl1 =il ar•artımal\L"l-

tın inşa.-.mdan sonra, tabı .. t.ın 
sert t.emashm ı1 aJli.kalarmı 

kesmişler w sınaS vasıtaların 

yarattığı yumuşa} bı: hal aun 
koiayhklan ıem gomulert•J gıt

gıd daha c_abtık t'' nwk ) oh na 
gınmşlcrtlır. 

Yazın ceheım<.~ı sıcngır.<la 

Roğuk hava teı1.ıbwrıylc IHtedıgi 
kadar scı ın.lernenm ve kıı.ın 

el odurucu tahi<'&...,lhrla11ndr l10-

f 6orıu 

halkı l . ı h kk Topçumuz Bardia müdafaa l 1 . ·1 . . ı rd T. k. 1 karşılandı 1 

olınuatu. Şımdı artık O:;maıılı 1 manı dövmekte devam etm~ - tnlyaıı nıilleti ve güzel ltaıyan ~---
saltanatı ıQind ve d:ı@ndn Türk tir Şehır etrnfrndakı hazırlık- Atinn, 23 (a.a.) - Chimarn'- memleketi. kıt.ada birinci dere- o f• s •ı 

cad 1 Wn 1.., ... mız terakki etmektedir. nın alınması şerofınc büttin bi- U . . Londr·a 23 (an ) - Resmen 
UMuru da mu ~ye a 1ış- ..... A naların Ü" gu .. n müddetle bay • oo b yi\k devletlerden hırısi, bildinldıını:ıe goı e, İngiliz ka-

R · deJ Sırli Barram muharcbesind " k · · ~· 
ru c k 

tJ Tm k - um muca emnın raklarla donatılması emredil - Avrupa ve lurıstivnnlı aılcsmın binesindt ı;ıu deı.,"'lşıklikl('.r oJ-
I ele gcçcrel. şıındıye kadaı sev-

başl.lJ'lnda ılli tJnftn bulunan m kcdilrruş olan l:Sirlerin adedı mi.'}tir. parlak bir uzvu olarnk fjel'efli mu§tuı 
ııra.cnı d::ıyım. Vazıfemi yaptım 35.94H a baJig olmuştur. Bun - 30 subay ve 800 erden teı-ek- yerini alsın Harıl'iy nazm Lord Halı
Fnkat ben vazıfemi yaparken, }ardan l 704 t.anesı subaydıı. küb eden 153 üncü siyah göm - Şimdıye kndrı.r lııc·bır zaman j fax, V1ısingtona muteveffa Lor<l 
l\arşlmdakıle? ın d~ vazıfelerinı Bunlardan başka daha binlerce leklllcr taburu bütün levazım ve 
~a.pmakta oldugu hıssinı duy- esn de ılend üsera kampların- teçhizatile birlikte esir edilmis- (Sonu aayfa ı; ı;ıltun 4 

de) LotlJianm ye:rm buyillı clçı ta-
dan sevkooi1meJer1Dl beklemek- tir Bu tabur ArnnvuUuğa 6 ka- _ .... ______ yın ''<lilnustiı · 

Sermayesi Devietça veri ecek o an bu 
teşekkül memlekete lüzumtu maada eri 

bizzat idha~ ve tevzi edec k 
dllm I uııun ı<(ındıı l.i o mücade-

b ak tedırl • nunuevvelde gelmış bulunuyor- Eskı· Tı"c•ret Vekı· ı ı· Harbıy nazın Eden ham·ıye Hariçırn memk·.ketımıze >t- MılJi 1tcrunm ı. umıı ı•n 
leler ı ınıde bu kın ır mamış· Gallabad'ın garb t.a.rafındakı d u 
tıı Bı ı . a.hsi m unafcrctler, adi 1 m nta.kada torwularımız faaliyet u. l L. 1.1..;- V&faf ettı• nazn ı ve Da:vın Margesson da bal edilmek'W olan mallardan dıh hakkında metlı~ '-' d1.;\ am 

,,"' lfalysnlar Av on;>ayı -.u.n.uu barbıy n&Drl obnuı;ılardır. memleket dnhilind buyük bır etmekte olan rouzakercler ınc· 
v ha ıhtiraslar d ğıl, mukad- gostcrmıştır. edi rlar stok vücude l•etırmek v mu- yruımda bu knnun d müzakc 
dcıat ''lI'PI.,.'nyordu. Ve ,.!l.... Kerıyanın şıma hududunda yo .Ankarn, 23 (Hm:ıusi) - Eskı (.,,.mu ayf 5 sütun ı; dcı) ! o 

"' q... :r- 1 · · · ,n d ) D ı T Ticaret Vrkilı Ccznıi ..,.._,ın bu- k.abıhnd tophı olarak mal ıh- n cdilmektedır. 
J)J .. tıı mıitreze enmızır Ularnızu e - Atina, 23 (a.a. - aı Y e- """'"' k -1 · Ofısın· ı·ık "'..,,.,. s 50 ı 

., varo etmektedir legraph gazeteı:nnın Atiııa mu.. gün vefat etmışth. B • Y / ra etme gnyem e sermayosı yon lıra oıa:~·~:e t~:uı ~ 
Fak, t oyıt bır zaman geldi kı Ilanlia. iiwrindf tazyi habirine gör(', Avlonya yolunu ------------- ır u go s av 1 devletce Vt•nlecek olan bır ıtha-

b I ı h ·k · · lat ve ıhracut ofıın kurulması fmım1an ıtibarcn ithnl c<l cgı 
oy c; anı ay <,arpışmunın ı ı Londra, 23 (a.a. ı 1nrnli:z Yunan kıtaatına kapamak ıçm . H b 1 1 

d n• 1 tJ b a r __ ......_ h d h kararlastJrıJmışllJ (Sonu &B}f~ 2 Gulun 4 de) 
tnraf.ı da bir f,y a \Crnl<'YCCC· mntbuntı, İtalyunların pek yan- ta.Jyanlar son bir gayre e Ur~-- ' şe rı• Q Q ========================= 

pni, ık namusu muaıız wfatıyle lış olarak "bizım denız,, dediklfl- mevkii hummalı bir tarzda tak-
knrsılı'ldı bır lıurmet hiShı ~le- ri sahayı bir tek düşman gcmı- viyc ediyorlar. Fakat Yıman ile 1 v . t. bom- b a lan dl SABAHTA SABAHA 

.k k 1 sınc tesadüf edilmeksızin lngi- lcyişi evvelce tesbit edilmiş olan 1 az 1 ye 1 ~ .... >~"""""""""'.....,...""'""'~""""'""'rv~ 
mck lazım geleu mi, ı ı a ı lı liz <lonanması tanıfından taran- plfı.n mucibince ve usulü daire-
in~ ıfatiyle bı yasama ım- n.ış olmasını ve Arnavutluktak1 sinde devanı etmektedir Yu ~ Bclgrad, 23 (a.u.) - Avala Şimal denizi Tayyare i ı e 
kanı b ılmak ıc b l·deceğmı dü- Avlonya limanına yiız kadar o-1 nanlılar kcndileıine en milsaid Trablusgarb ve aJa.nsı bildınyor · 
şündıık Ebedi bir mücadele ıkı bfü; atılarak bombardıman edil- şartlar altında düşmanı muha- Neşrolunan re::;mi bır tebliğde ı· ı e Akde n ı· z 5. o o o hu·· c um 
t.arnfı da zn)ıf ü uımektcn, mu; olmasını bahı mevzuu et-ı rcbeyi kabule icba etmekte ve Arnavudluk har- deniliyor ki 

mektedir. bu suretle t~ebbusü daima elle- 1 k 21/22 kanunuevvel gecesi saat 1 

mektcn bışk bır ne-tice ba.sıll----------=======---------- ı·daresı·nı"n mahareti yare Sıış-ık uzerine ikı bomba a Ta S J D d 3 DC eme İll .. 
ıki tn afın d. hay tını z('Jıirle - (Sonu sayfa 4 &utun 2 de) rinde bulundurmaktadır. binde ngiliz sev ve l 30 da milhyeti mechul bir tny· ı d k . ? 
cd"rnf dı. MevcU<ı hududlar da-

1 
T f k Ad atmışUı Bombala patlamıs, 

hııin ıki ımllet d mes'ud ya· Katı· · ev 1• · ana-ı1 1 1 
bazı hasarı mucıb olmuş ve yedı 

şaynb lııdı. ffite bu düşün HIKJ\{E1~a~LGAZ kı§ı hafıfç yfLrrJanmıljtır. 
knl ı bır tasfıyeye miinlehı ol- Tahkıknt açılnm•t.ır. 

1 

du .CC'rrahi bır ameliye yapıldı t 
0
· · t U ı d U ?. Afrikmla iııglH:ı. taarruzu 

ve fü t rafın d baynnu mes'i.ıd n ı başiadlb'l zaın.ıu lı1 taarnı-
bir ııetıce hasıl oldu. lkı millet zun mmı:ası1 hı zama.ııa t.e-
1 c::ırn 'c enli E:ıUrE' ttc değil, ha- - ---- sruliif t" iıı « tmomt',1 lmyfi)·eti 

kılııv kalbiolaı.ı.k birbirlerine Bu ... tu··n gece devam eden he- İıU.l('.df'l İDl'AY• ü•dkık ıılunar-
ellermı uwttı ve ondan ımnra cak hir ı. f'ıSf ,fo iili. 11,'ünku Yu-

Turltiye ıle Yunurustan arasında / k [ b • f k b na.nis~ Aruuvnflulct.ı harb 
nnınal hn.ynt baŞladı. 1 yecan l ve an l ır a l t~liyorı 1 . hıgiJızllnD Aktfo-

7 d nizdelo luıva vı• eh r ız Iru"'etr Bu normal hayat 1 sen~ en- 1 -·-
""r:ı <4 \•:ım edı·yor ' 'e ikı tarafı f ı.. 1t~ri ınua)-yond..ı Runiann Af-
"" ıl Adana (HusuHi muhabıı ınııı· nund:m ıFoti :ıdl· etmıs ve serll'lst 
da memnun bırak1Jor. Bu anlaş- den) Hatayd,ı aml'.ı~ın par.ı bırruolm su < .zam ındnnbc ril hnrh salırn'Nlrn cc~hcdil -
madan bız çok memnunuz ve yıiziınden yatu' üı oldüıml H1.1ı Ad. ııad·ı b,ılunun Teytılr lstan- m•~ı Yumuustuıı 7.ayıf hıra-

:ınl d tl d 24. ""'ne hat>S" rr. .• h ~um ıkl il H, - bu. haJ>lti :.llt;" ııden AbrlulJ:ıh ıle kalı ırd au.111111 unnnhlar Yun ı os arımızın a mem· 1 .,.... 
nun olduklarını bılıyoruz. Asır- tav hapı<:anesının tl.unını d"ll - bırlıktC' firaı c•dt rt>k Aa maya df"mzih vt hıllıassn iuıvnda 

rek ka•·aıı ve l:-;1mılııııda yctH.H gt lılığ'i .1cun.ı.n Adana pPlı ı tft· ··-" ı t 
did lhtııu.fların tasfiyesiıu· l:a- " yu.uım. 11111 • .u.ç 111 unuyor-

J lam•xak İstanbul hapısmıt>sıı E j l'H.fırıdan yaknla.mn ~ olm • .sın-
parken bulumın hal çaresi ku-

1 
konulan, bura<l: d. posta wznt · dan A ıJnn. pofüııne ı ok mupı ı I dn. RuıamwlHyi Aıı'lıuvutıuk-

sursuz, miikemmel, hak ve ada-ı darının katili Abdullah ıle ,ıhbu.p olmuş Vf' hafa.c:ıuır. su çırl·ın fik- hıki lmru nt•tıı•f<ıfo; llf'Jli 0 1-
let idealine tamamen mutabık, olarak Abdulln..luıı ::.C'vuıgı bıı n lwymu.<.ıtur : m&.dan AJrikadı yıru hir ta... 
mutlak surette iyi bir şey değil- kadının yardımile Abdufüıh Jle ı "Adanada nıuhılJUrall bu }1<•- a.rnı;,.u. gınsı1ıt1i nınJızurlu o-
di. Fa.kat hissiyatta kusursuz birlikte firara muvaffak olan ve 1i yıycccğim ! , lahil nlJ. 

Adanada yakalanarak Iinnbu- ... iki 
ve mutlak hal çareleri aramak- la ıad• edilen Hat.avlı . ,fık, Bu sabit fikri kafasından hır Di~er brr ne ~· nazara göre 

Hüseyin C~i<I YAi~ Hatayın Türkıycye ~ve,. cS'ın- tiırltı s(iküp atnmıyan ve bu fik- (Sonu s:ıyfo 4 ııutun 4dc) 

tSon• ııayfıı 6 ai.itun 1 de) deD soııra ~edilen ·fil kıuıu- j ( &nı S<•'Jlfll 6 8'ii..fu,1ı 1 de) 1, ____________ ~ 
- :t 

is an 
imar 
Şehıı ınoclisı ta111.imdan ted

k1k olunarak kabul olunan bazı 

mın1akalara ,Lld unar plünları, 

bcled ıye imar mudunı Hıisnü 

Keseroglu tarafından tcdkik ve 
tasdik ohınmak u.zer Nafıa 

Ve'lrnktinc gorıd•mlmıştı. Veka
let tar.~fmd. n tasdık ohınnn bu 
planlarn nnzara11 S(>hriınizin e
saslı bır çok ınınfaka.larırun 

ının.rdaı orırn nla • ğı vru>~iyct 

teharuz etmı!"'hr 

Bu phoılaı a n:ız:,rnn camı Vt: 

AAİr tarihi büyıik nbıdclerin et-1 
rafları genıı:ı ve yesıl sahaJaı 

haline gcliıilcrcktıı. 
Toplıanctle gt•nıs bir meydan 

(Soru sııyfs ' ıutun 1 de) 

S.R SYA 

FAS 

1ııJ!ıllı. tayyan.~lNirun şimalclt> 4000, eıt"nubc1a 1000 1'\jsur 
hü<'ıınnına Jwdf\f olan nııntakalar .... 

it.alyanlaı, Afrikaıun ~ima- tayyare kullandıklarım ıleti sü 
lin<le İngilizlerin hücuma ge-ı riıyorlar. Afrikadakı İWy::uı 
çerken kendilerine karşı 1.500 (Sonu sayfıı 3 suhın s de) 



Sayfn : 2 

Bir gUn Mahatma 
aandhi'ye sordum : 

11 İngilizler Hindistam 
fikir olarak na 
bırakacaklar., 

• 
Siyasiyata §lir karışınca bunu 

ciddi telakki etmez. Bana gcldi 
ki, Hindistanın lngiltereye oo· 
vabını veren BUia.bay, bu süslü 
aydınlık meclise, yahut Hindis
tan valisine değil, denizlerin öte
sinde Hindin zembereğini elinde 
tutan karanlık İngiliz meclisine 
hitap ediyordu. Bu noktadan da 
Bulabayın hitabesi bir şaheser· 
di. 

Bu nutuktan birkaç gUn son
ra Bulabay Lucknow gençliğine 
bir konferans verdi. Mevzuu 
"Münevverlerin hezimeti,, idi. 
Burada bambaşka bir lisan kul
landı. Hındistamn yabancı bir 
milletin hiikmü albnda bu ka
dar uzun kalmasında münevver-
lerin ne kadar mesul olduğunu 
pek acı bir lisanla anlattı. 

Bu konferansı gazetelerden 
kestim sakladım. Münevver mil
letine - hatta bütün şöhretini 
kaybedeceğini de bilse - her 
zaman doğruyu söylemekle mü
kellcftır. Bu vazifesini Hint mü
nevveri yapmı3 mı yapmamış 

mi? Bu nutkun bazı cümlelerini 
Hindistan münevverleri her za

t man yüzlerini ekşiterek hatırla
r yacaklardır. 

~ Dünyan·n ön safhasında yer 
• nlan Hint ilim adamının, şairi

nin, filozo!tmun sayısını zikret
tikten sonra.. insaniyetin beşte 
birini teşkil eden Hindistanuı 

neden hala ... cnebi hükmünde 
olduğunu <>ordu. 

''Üniversitelerimizde kız ve 
erkek. her genç başka milletle
rin istiklal ctavalarını, ve onu 

1 
kavbetmeıncY. için yapbklan 
fedakfırlıklan büyük bir bela
gatle anlatır ~tırur ... İngiliz ede
biyatında hürriyet mefhumu
nun mana~ım tecessüm ettiren 
büyük şiirleri, mesela Byronun 
"Şilon mahkumları,, m hayli 

r 
tteşli bir üslüpla ezberden 
>kur... 1 
Bunları oku!'ken hepsi, lıepi

hiz başka milletlerin hürriyet 
F Jğn.Jndaki mücade!eicrile heye
~ :an duyarız. Fakat sırf dimağı-ı 

mzda olan bir heyecanla başka
larını hürriyete götüren sebep

leri münakaşa ederken kendimi
filn ne mevkide olduğunu hiç 
sorduk mu? Bugün üç yüz elli 

YENi SAR'U1 

YAZAN: 

HALiDE EDiB ,.Münakalat Vekili ı BüYiık bir ticaret 
No. 27 bu akşam f . . k I k 

OKUYUCU-~ 

DiYOR Ki: 

tulmak için lazım gelen his ve Ankaraya do··ndü O 1S1 U r U a C a 
fikre sahiı>tirler. Bir gün Ma-

Bir kariimizin ,ikayeti 
ve cevabımız 

---o-
hntma Gandhi'ye sordum: 

"İngilizler Hindistana fikir o
larak ne bırakacaklar?,, 

"Milet mefhumu?,, dedi. 
Gene bir gün Sarojini Naidu 

ile "Hümayun,, uun türbesini 
ziyaret ederken ayni suali ı::or

dum. Arkamızda türbenin şaha-• 
ne cephesi, ayağımızın altında 

bayraklarını sallayarak, şarkı 
söyUyerek geçen bir Hint köylü 
alayı vardı. 

"Müslümanlanıı Hinde ne ge
tirdiklerini biliyorum. İngilizler 
ne getirdi?,. dedim. 

Tereddüt etmeden oovap ver· 
di: 

"Millet mefhumu.,, 
Bu cevap İngiliz hakimiyeti

nin lehinde mi aleyhinde mi? 
İkisi de olnbilir. ı 

lşre müslümn.n dünyasının 
Hindistandaki birkaç örneği. 

Mevlana Şevket Ali. O vaktile 
Hindistan N asyonalistlcri ara
sında meşhurdu, Hindu müslü-

.)Ilan birliğinin mürevviçlerin
dendi. Kendisi müslümıuıların 

son a.sırdn en meşhur lideri mer
hum Mevlfı.na Mehmed Alinin 
büyük ka.rdeşidi. Bundan b~· 

ka da romııntik usulde kuvvet
li bir haik hatibidi. Onun Hin
distanda ahaliyi en çok heyeca
na g~tircn hatiplerden biri oldu
ğunu söyicrlcr. 

Uzun, iri, d~v cüescl!, çocuk 
ylizlü bir ad:ı.mdır. He:kes ona 
"Big Bırother,, yani "ağabey,, 

der. Bu kısmen iriliğinden. kıs
men de küçük kardeşinin eöh
retinden. Bugün siyasette oııun 
mevkii nedir? Hala. mebustur. 
hili halkı ağlatıyor ve güldü
rüyor. Fakat muayyen bir siya
seti var mı? Hayır. Siyasi um
deleri kıyafeti kadar müphem 
ve karışıktır.Başında kuvayi mil 
liye tarzında Türk kalpağı, ar
kasında Arap maşlah!, ayağın
da Hindi!!tan tarzında poturları 
vardı. Bugün Hindistandn. hiç 
bir hakikate istinat etmiyen si
yasi bir müslüman birliği,! Hars 
noktasından müslümanlar ara
sında dain1i bir rabıta ola.bilir. 

(Arkası var) 

Evvelki akşam Trakyadan
1 şehrimize dönmüş olan Müna · 

kaHlt Vekili Cevdet Kerim 1n
cednyı dün şehrimizde bazı hu
susi ziyaretlerde bulunmuş, b~ 
arada öğleden sonra Vali ve Be
lediye Reisi Doktor Lutfi Kır
darı da makamında ziyaret et -
miştir. 

Vekil bugün de. şehrimizdeki 
tetkiklerine devam edecek ve 
akşam Ankaraya dönecektir. 

........... ----
lamartinin 

150 nci doğum 
yıl dönürnü 

Büyük Fransız şairi Lo.mar
tinin, doğumunun 150 inci yıl 
dönümü dün saat 17 de Üniver
sitede merasimle anılmıştır. 

Merasime, şehrimizde bulu-
. nan Fransız kolonisinden kala
balık bir dinleyici kütlesi, Üni
versite dekan, profesör, doçent 
ve talebeierl i§tirak etmişlerdir. 

Üniversite profesörlerinden 
Reşid Saffet şairin hayatına ve 
edebi kıymetine aid fransızca 
bir konferans vermiş ve bunu 
müteakıb Ahmed Hamdi Tanpı
nar ayni mevzular etrafında 
türkçe bir konferans vermiştir. 

--»o«-

Belediye nih~yel 
otobus getirtiyor 

(Baı tarafı 1 incide) 

mallar için derhal akreditif a
çılacaktır. Ofisin teşekkillile it
halat birlikleri faaliyetlerine de 
vam edeceklerdir. Ofisin yapa
cağı ithalat inhisar mahiyetinde 
olmıyacağından ithalat ve ihra
catçılar birlikler kanalile hariç
le ticaretlerine devam edebile -
ceklerdir. 

Bu hususdaki kanun meclis.
den çıkar çıkmaz Ticaret Veka
leti yeni teşkilata aid kadroları 
kısa bir zamanda ikmal edecek 
tir. Ofüı ithalat ve ihracat iş
lerile geniş mikyasda meşgul o
lacağından İ7.ınir, Ankara, Sam
sun, Mersin gibi ihracat liman
larunızda da şubeleri olacaktır. 

Ticaret Vek8.letine bağla.na
cak iaşe teşkilatı gıda maddeleri 
stokları vücude getirerek bun -
Jarın tevziatile meşgul olurken 
yeni kurulacak ofis hariçten 
gelen malların stokları yapacak 
ve bunların tevziatile uğraşacaK 
tır. 

Bu suretle yakın bir tarihde 
memleketimizde her nevi mad -
denin hiçbir zaman darlığı his
sedilmiyecektir. Her iki t.eşki
l!t esas itibarile piyasada nlizım 
bir - rol de oyıuyacaklarında.n 
fiyat tercffüüne ve ihtikara 
mevdan \'erilmiyecektir. 

· idhalit birlikleri 
Diğer tarafdan ithalat bir 

Parti kongresi 
yarın başlıyor 

tst.anbuJ Belediy~. Ameri- --• -.-
kadan servis otobUsü getirtmek Toplantt Uç gUn davam 
Uzere harekew geçmiştir. İlk edecek 
getirtilecek otobüslerin miktan 
3 tanedir. Bu otobüslerden her 
biri 20 - 25 bin lira arasında ola- 1 
caktır. Otobils1erin 6 aya kadar 
getirtilebileceği tahmin olun
maktadır. 

-»O«-

Amerlkaya 100 bin 
lirahk fUUJn satıldı 

Dün Amerikaya yeniden 100 
bin lira kıymetinde tütUn sa
tışı yapılıru§tır. Bundan başka 
1sviçreye :iç ceviz, Rumanyaya 
kestane gönderilmiştir. 

Altan yükseliyOI' 

Altın fiyatlaruıdaki yükselia 

lstanbııl vilayeti parti. kon -
gresi yarın saat 10 da. parti mer 
kezinde toplanacaktır. 

Toplantıyı parti müfet~i Re
şad Mimaroğlu açacak, ve bunu 
müteakıb kongre bir kongre 
başkanı, kongre katipleri ve 
teşkil olunacak: encümen azala
nnı intihab edecektir. Kongre 
evvela idare heyetinin iki sene
lik faaliyet raporunu dinliyecek 
ve rapcıra 'bağlı lıesabatı da tet
kik ederek idare heyetini ibra 
edecektir. Müteakıben kaza par
ti merkezlerinden gelerek kon
greyi teşkil eden 80 kadar aza
nın bazı taleb, dilek ve tenki<lle
ri dinlenecektir. 

HALKEVLER/ j · devam etmektedir. Dün bir altın Üç gün devam edecek olan -----------...! 22 lira 80 kuruş üzerinden mu- kongreye Vali ve Belediye Reisi 

Hklcrinin te\•hid ·edileceğine da
ir çıkan haberlerin doğru olma
dığı dün alakadarlardan aldığı
mız ına1ümattan anlaşılmıstır. 

Yağ fiyatları 

Gıda maddelerine konulacak 
a7.ami satış fiyatlarını teshil 
etmek üzere fiyat mürakabe ko· 
:mi::ıyonu dün Mıntaka Ticaret 1 
'Müdürlüğünde fevkalade bir 
toplantı yapmı§tlr. Şehrimizde
ki zahire ve yağ tacirlerinin de 
ha.zır bulunduğu içtimada. ilk I 
olarak yağ meselesi görüşillm~ 
ve hazır bulunan yağcılar 1strut
buldaki yağ satışlanna azami 
fiyat konulamıyacağmı ileri sür 
müşlerdir. 

Yağcılar halen Zonguldak, 
Samsun ve daha birçok vilayet
lerimizde yağ fiyatlarının İst.an
buldakinden daha yUksek oldu
ğuna işaret ederek azami satış 
tesbit edildiği takdirde elde bu-ı 
lunan yağ stoklarını bu vilayetle 
re göndererek sat:acaklannı söy
lemişlerdir. 

Komisyon bazı tetkikatta bu
lunmak üzere yağ satışlannı ö
nümüzdeki toplantıda tesbit et
meğe karar vermiştir. Diğer ta
raftan haber aldığımıza göre 

Askeri p<>sta No. 563 Hacı Ak
taş imzasıl"' dün aldığmuz bir 
mcktupda, Adamı 1.'epebag Kpsab 
Bekir mah:ılesinde 89 sayılı evde 
oturduğunu yazan bir kariimiz di
yor ki: 

cflen, Adan:ıdn Yarbnşı kara -
kolunda bekçi idim. •ralim mak
sadile vatani vazifeyi ita etmek 
üzere askere davet olundum. Tah
minen bundan bir, bir buçuk ay 
kadar evvel gazeteler bizim glbl 
askere alınanların maaşlarının tam 
olarak verileceğini yazdılar. Bu -
ııun üzerınc Adana vil!yetine bir 
istid:ı verdim. Fakat §İmdiye ka
dar hiçbir cevab alamadım. Bu 
lıı.ısusda al!kııdar makamlann na
.zarı dikkatini celbebnenlzl rica 
ederim, 

YENi SABAH: Kariimizin de
di 'i gıbi hilktimetf.miz, askere alı
nan asli devlet memurlarına ma
aşlannı tnm olarak vermektedir. 
Fakat uınnetüğimize gore karlı -
mlz ücreUi memur bulunduiun -
d:ın kendisine maaş vermek im
kAnı bulunamamıştır. Yalnız :Muh 
tac.ı muavenet nske'T ailelerine her 
~ilAyet yardım yapmakla mükcl
le!Ur. Kanımizc bu şekilde bir 
isUda ile Adana villiyetlne mura
caat etmcslni tavsiye ederiz. 1stanbulda halen 6 aylık ihtiya- ._ ___________ , 

ca yetecek kadar yağ ınevcud
dur. 

7.ahlre fiyatfa.n 

Fasulye ve pirinç fiyatlarına 
konulacak olan azami satış fiya
tı kararım zahire tacirleri esas 
itibarile kabul etmişlerdir. Bu 
tacirlerin ellerinde bulunan stok 
lara dair komisyona verilen be
yanname müddeti bu akşam bit
mekte olduğundan bu maddelere 
Azami satış fiyatı perşembe gü-1 
nü yapılacak toplantıda tesbit 

Vali inkılab 
müzesinde 

Vali ve Belediye reisi doktor 
LOtfi Kırdar, dün İnkılab Mü
zesine giderek, büyük vat.an şai
ri Namık Kemal içitı hazırla

nan sergiyi ziyaret etmiştir. 
Vali ve Belediye reisi hazır

lanan sergiyi çok mükemmel 
bulmuş ve Arüre müdürünü teb
rik etmiştir. 

edilecektir. ı 
Et işi İngiltereden yapı-

Et fiyntlannın iudirılmesi için 11 k • dh l" d h l 
komisyonun koyun mıntakala- aca 1 a ata er a 
rından istediği mallımata dün 1 akreditif açılacak 
ccvablar gelmiştir. 1 

Yapılan tetkiklere nazaran İngilizlerle olıı.n ticari müna-
canlı hayvanların kilosunda 7. scbetlerimi:rJn daha inkişafını 
kesilmiş perakende et satışla- temin maksadiylc Vekalet yeni
rında kiloda 12 kuruş ucuzluk den bazı rniihim kararlar almış
temininin mümkün olduğu anla-
şılmış ve et işile uğraşmalara ya tır. Bu memlı>ketten yapılacak 
rından itibaren fiyatları derhal idhnlltı kolayleştırmak için Ta
indlrmeled tebliğ eclilıniştir. kas şirketi elinde bulunan 1n-

V.ilô.yet makamı dün kaza giliz Sterlini sahasına aid ta
merkezlerine de birer tamim kaslah Merkez Bankasına dew 
göndererek bugiind~n itibaren et edecektir. 
satışlarının sıkı bir surc>tte kon Bu suretle ihtiyll.Ç olduğu za
trol edilmesini bildirmiştir. Yeni maıı lngiıtereden yapılacak id
fiyatlara göre et satışları bu-
günden itibaren 12 kuruş ucuza halat için Merkez Bankası der-
saWacaktır. hal akreditif açacaktır. 

1 

milyon insanı idare eden yaban
cıların sayısını düşünürsek, bu 
kadar sıbrın gütmek için lir..ım 

Mühim bir konferans amele görmilştür. Doktor Lutfi Kırdar, Belediye 

Tuna-da ... ;;;kliyat ~t":,';k~r~. ~:-~·..;:.:;::! r---İ Y İ l İ G E KEM Lİ K !-, ~ gelen çobanın sayısı daha çok 
," olduğunu hiç düşündük mü? • ., 
1 

Bütün manasile Hindistanın 
~ hakiki çocuğu olan bu adam his
~ settim ki İngiliz harsının verebi

\eceği en kuvvetli ve faydalı te
siri almışbr. İstiklfı.l ve hürriyet 
ııe demek olduğunu bunları elde 
edemiyeıı milletin - illin ve sa
nat seviyesi ne olursa oilsun -
11akarından, insanlığından bir 
§CY eksik olduğunu tamamen 
anlamıştı. lngilterenin ergcç bu 
canlı yeni Hindistanı kendi ba
şımı. bırakmaya mecbur olacağı
m biliyorum. ~"'akat hiç olmaz
sa başka emperyalistlerin hük
müne girmek tehlikesinden kur-

r ~ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDEIA 
TUrklye Eenebl 

SENELiK 1400 Krı. 2700 Krt. 
8 AYLIK 760 • 1450 • 
8 AYLıK 400 • 100 > 
1 AYLIK 160 • IOO • 

24 Blrlnelklnun 1940 SALI 
24 Zilkade 1359 

11 Blrlnelkllnun 1856 
Gün 359 ay 12 yıl: 940 • Kasım 47 

GGıı .. 06•• ikindi 
2.39 7.28 9.48 E:z.anl 
8.2-i 13,H 15.33 Vasatt 

Aqallt Yet. lnıuk 

12.00 l.39 12.51 Ezanl 
17.45 19.24 G.3G Vııı;atf 

DİKKAT 
«Yeni lıbıh• • gtındorllon yıı:ılu 

vo evrak neıredllıln edllmH!n ladı 

•lıın1t1ıı: vo bunların klyboln•ıt.rın
dut dolayı htı lılr ullyat kahl 
ı'!ım ... 

Perşembe günü Beyoğlu Halk 
evi konferans salonwıda bayan 
Mclek celal Sofu "Türk el i§le
ri,. mevzuu etrafında bir konf e
rans verecektir. 

Konferans tam saat 18,30 da 
verilecektir. 

Konferans 
}Jminönii llalkc\ indea: 

,. 

26 llkkanun 1940 perşembe 
günü saat 18 de evimizin Ca.
ğaloğlundaki salonunda Oni -
versite edebiyat fakültesi pro
fesörlerinden sayın Mükrimin 
Halil tarafından (Türk Tarihi) 
mevzuunda bir konferans veri-1 
lecektir. Davetiye yoktur. 

Sergi 
Fatih Halkevinde resim ve fo- I 

tograf sergisi açılmıştır. Sergi

de teşhir edilen resimler halkın 1 
takdirine mnzhnr olmaktadır. 

Lisans tevziatı mün .. 
hasır an 

tarafından 

Vekal~t 

yapılacak 

1 kanunusani 1941 tarihin -
den itibaren gümrük mmtaka 
Ticaret Müdürlükleri ve gerek
se birliklerin lisans verme sala
hiyetleri knldırılnıaktadır. Ha
rice yapılacak ihracat için li
sanlnr münhasıran vekfi.let ta
rafından verilecektir. Lisans 
taleblerinin günü gününe yetiş -
tirilmesi için vekaletin merkez 
teşkilli.tında bir lisans bürosu 
te.~kil edilmiştir. 

tamamen durdu Sıvasın hır koyun
Havaıann~ soğuın~ ilurine de feci bir cinayet! 

Tuna dondugundan şuna! mem-
leketleri ve mcrk~ ~Yrl:I.Pa ile ı·şren dı• 
yapılmakta olan ticarı mubado-
lftt mühim mikyasda müteessir 
olmuştur. Bulgaristan ve Maca
ristan hududlan dahilbıdelti nak 
liyat tamamen durmuştur. 

Haber aldığınuza göre §imal 
memleketleri Sovyet Rusya ta
rikile memleketimizle ticari mil· 
badelelerd.e bulunmak UY.ere te
şebbüslerde bulunmuşlardır. Bu 
ticari mübadelat mümkUn ola· 
cakbr. 
Diğer tarafdan Tuna donduğu 

için bundan bir müddet evvel 
Macaristana gönderilen 1.50rl 
ton pik demirin Macaristana 
varmadığı öğrenilmiştir. Bu iti
barla gönderilen demirler mu
kabilinde memleketimize veri
len çivi, demir tel ve diğer ma
deni eşyanın memleketimize gel 
mesi gecikecektir. 

Bu mallar kara yolile getiri
lemediği takdirde memleketimi
ze ancak 3 ay sonra gelmcd 
mümkün olacaktır. 

-ı>oc--

Kahve ve çivi idhali 

---o--

Sivas (Hususi) - Siva.sa bağ 
lı Bingöl köyünde kanlı ve feci 
bir cinayet işlenmigtir. 

Bekir karısı Nazlının gece e
vine girerek ırzına geçmek isti
yen Ahnıedin bu arzusu kadın 
tarafından reddedilmesine kı
zan mütecaviz bıçağını çekerek 
Nazlının kırk muhtelif yerini 
delik deşik etmiştir. Katil dcr-ı 
hal yakalanmıştır. 

Asker ailelerine 
yardım j 

Sivas, (Hususi) - Sosyal 
yardım §Ubesi delaletiyle fakir 
ve kimsesiz halk ile asker aile
lerine 200 ton kömür tevziine 

1 
başlanmı§tlr. Her memleket 
işinde lduğu gibi Sivaslılar bu 
işde de feragat göstermektedir-
ler. 1 

Bir ihtikar 
Sivas, (Hususi) - 850 ku-

İçİn akreditif ruşa satılması ıazımgeıcn kaput 
açıldı bezini 17 liraya sattığı tesbit e- , 

. . . dilen Mehmed Çolben derhal ya-
Bulgarıstandan menılckctınu- kalanarak tevkif edilmiştir. 

ze getirilecek çiviler için 12.000 .. • •. 
ve hariçden idhal edilecek kah- Goçmenler yerleştlrıhyor 
veler için de birliklere 30.000 do- Sivas, (Hu.su.si) - Yeni ge
lnr akreditif açılması Vekalet· len göçmenler Ulaş nahiyesınde 
ço kabul edilmiştir. yerleştirllmişlerdır. 

Karnını doyurup alflna yatak 
vermişler ... Bir de sabahleyin ... 
Diln Sultanahmed birinci 

sulh ceza mahkemesinde ente
resan bir davaya bakıldı. Bir 
ibret dersi olması bakımından 
kıymetli bir duruşma telakki 
ettiğimiz için aynen yu?.ıyoruz: 

Muhakeme safahatına göre 
vak'a ı;ıöyle olmuştur: 

Arif Gürman ile Hayri Gür
man isminde iki kardeş bir 
müddettenberi uzaktan tru11ş
tıkları Bürhaneddin Bahtiya
rın ne kadar zaruret ve sefalet 
içinde olduğunu görerek acı -
maktadırlar. Ona karşı ibiı .'ef
kat ve merhamet duymakta -
dırlar. 
Bwıuan birkaç gün evvel bun 

!arın kendisine karşı iyi mua
melelerinden cesaret alan ve 
açlığa talıammiilü, takati de 
kalmıyan Bürhaneddin Bahti
yar; iki kardeşe müracaat ede
rek halinden şikayet etmiş ve: 

- Ne yatacak yerim var .. ne 
de yiyecek bir lokma ckmei:im 
Çok parasız \'e sefil bir vazi
yette lmldım. Bana mümkün .• e 
yardım cdC'r misiniz': 

Diye muavenet talc:bındc bu
lunmustur. İki krırdes hu söz
lerin karşısında son det ('CCcle 
müteessir olmuşlar ve kendi 
odalarına davet ettikleri bu is
mi Bahtiyar, kendisini bedbalıt 
olan gence yiyecek ikram edip 
önce kanımı doyuıwuş.lard.r. 

Sonra da içle~inct n b.ri i 
kendi yatağını buna t rkcd ' -

rek iki kardeş koyun koyuna 
girip yatmışlardır. 

F'akaaaat. .. Sabah olunca bir 
de bakmışlar ki kendilerine bir 
Tanrı misafiri olan Bürhancd
din Bahtiyar çoktaa::ı.an çıkıp 
gitmiştir. Hayretle biribirleri
nin yüzlerine hakmış ve bir ta
nesi: 

- Kimbilir. Belki de minnet 
ve şükran duymamak, büsbü -
tün ııtanmamnk için kaçmıştır. 

Diye bir tefsirde bulunmuş
tur. Bu sırnda diğer kardeşinin 
avazı çıktığı kadar ... 

-- Eywı.h mahvolduk .. senin 
de, benim de dolaptaki pazarlık 
clbi5clerimiz yok. 

- Yok .. <:anım ... 
- Vallahi yok... Hem bak 

ipek gömlekler· de gitmiş... 1 
- Aman pupuçlar.. papuç 

lar .. 
1kisi ·geniş birer nefes al -

mışlar bu aralık. Çünkü onlar 
olduğu yerde duruyormuş. 

Derhal polise haber verilmiş 
ve (;l biselcri satmak üzere bu -
lunan Bürhaneddin Bahtiyar 
yaknlnnarak tutulan zabıtla 
mahkemeye verilmiştir. 

Dün yapılan bu davaınn du
rıışına&ı sonunda suc;lu ağlıya
rak suçunu itiı af ~bnis, fakat 
bu gözyaşları O!lJ lıapisden kur 
t~ ramnmışlır. İyilığc karsı 
kemlik eden bu hır ız hakkın
dı 7 ay h:ıpi lrnraıı verilmiş 
, . derhal le\ kif olurunm~tur. 

~---------=-------------"----a.J 
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Fakir talebe
le e yapı acak 

yardım 
Maarif Vekaleti, §ehnlW.zdl 

bulunan orta tedrisat ıullcsses()o 
~de çok fakir ve zavallı t.a.lea 
belerin bulunduğunu nazan iti
bara alarak bunların da ilk o
kullardaki talebeler gibi yardım 
ve himaye edilmesi için fnaliyeu 
geçmiştir. 

Vek5.let ilk iş olarak bütün 
orta tedrisat müesseselerine bir 
tamim göndererek her mekte
bin yardıma muhtaç talebelerin 
mıktnriyle mektebdeki bütün 
talebenin mıkUınnı. bildirmesini 
istemiştir. Bu suretle sehriroiz. 
de yardıma muhtaç orta tedri· 
sat talebelerinin mıktan ve bun· 
lardan yarılım yapabilecek ta· 
lebeleriıı mıktarı t~bit oluna · 
cakt.u'. 

Bundan sonra her mektebck 
yardım ve himaye için tesis <>
hazırlanacaktır. Bu nizamna.
hazı.rlanacaktır. Bu nıızamna· 
ıne ilk okullar için kut~lan ve 
çok iyi netice veren teşkilU.tıQ 

nizamnamesinde orta okul ta • 
lebeleriniı1 içtimai vaziyetleri 
nazarı itibara alınarak hazırla· 

nacak ve darhal mer'iyete va& 
olunackatır. 

Orta tcdrill!lt müesseselerinde 
yar<imia mubtaı: talebelere yapı
lacak yardıma orta teclı i ·at mü· 
e.şseseleıinde mevcud talebe ko
operatiflerinin de iştiraki tcmilı 
olun caktır Bu talebelere ilk i4 
olarak yemek teınin ·olunacaı 
ve imkan bulunduğu tnkdird 
elbise ve ayakkabı verileeektir. 
~ 

Lord Duncany Kon
servatuvarı ziyaret 

etti 
Şehrimizde bulunan meşhur 

lngilizi tiyab·o münekkid ve mü 
cliflerinrlen Lord Duncany VHı 

li ve belediye ı·eisi doktor Lfıtf! 
Kırdardan kendisine hakiki 
Türk halk mlffiikisi dinletmesini 
rica etmiştir. Ru ricayı büyük 
bir memnuniyetle. kabul ede 
vali ve belediye reisi dün Lord 
ve Leydi Duncanyyi İstanbul 
konserva tuvıırmn götürerek 
Türk musikisi dinlemek husu -
sumlaki ricasını is'af etmiştir. 

Lord Duncany Türk musikisini 
dinledikteıı sonra bu musikinin 
çok mütekümil olduğunu ve İs
tanbul kornıervatuvarının mü
kemmel bir eser olduğunu söy
lemiştir: 

Bayanlarımızın Y U· 

nan ordusuna 
hediyesi 

İstanbul bayanlarının Yun n 
ordusuna yılbaşı hediyesi olarak 
hazırladıkları 14 bin paket şe

ker kutusundan 80 bin tane
si dün Yunan l{ızılhacı vasıt.a

siyle Yunan ordusuna gönderil
miştir. 6 bin paketi de bugün 
göndeıileccktir. 

Yunan askerine gön· 
derilecek şekerler 
Noel rni.masebetiyle Yunan 

ordusuna İstanbul bayanları ta
rafmdan gönderilecek 11ekerler
dcıı bir partı daha hazırlannus
tır. 14.000 kutudan ibaıet olan 
bu ııart.i bugün sevkl'<l.ilccektir. 

Ekmek tiyatları 
indirilebilecek mi 

Cuma günü belediye (ekmek 
narlı komisyonu) toplanarak 
yeni ekmek narhını tc-. bit ede
cektir. Piyasada yn.pıhn ted
kiklere nazaran ekmek fiyatla
nnda biı' tenzilô. t yapılamıyaca
ğı tahmin olunmaktadır. 

Lastik geliyor 
lngiltereden büyük bir po.rti 

lastik gelecektir. Bu lastikler 
şehrimizdeki acenteler marife -
tiyle tevzi edilecek fiyat mürn· 
lmbe komisyonu bu te,·ziatı kont 
rol edecektir. 

İTiZAR 
Yazımızın çokluğundan Pr 

Salih Murad Üzdileğin "1Iim 
köşesi .. makalesini koyamadık. 
Özür diledz. 
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TÜRKÇEYE ÇEVıREN 

Hüseyin Cahid YALÇIN Muvaffakıyetin sırrı 
--o--

-72- 1914. - 1918 Cihan Harbinde 
İngiliz bahriyesi nezdinde ~ar
lık Rubya <lonanmasını temsil 
~uni.; ve bilahare mü:;ta~il Fin
lan ıva hükümdinin donanma 
htışkumandan:ığım dcrnhde ey
fomi'i bulunan amiral Schoult
zun ilk Cihan Harbıni \'e bu 
harbde İngiliz efkarı umumiye-

Goering bir kere ban 
şöyle demişti: "Sizin Ribben -
tropda .sevmediğiniz y onun 
inadıtlır 1 zahe)., . Fcidnıare;'?nl ı 
inadçtlık ile hamakatin hazan bı
ribirinc karılilırıldığını söyle · 
dim. 

Hitlere g~lincc, tngilterenin 
bahri tcdbirlerı onun nazarın -
da pek ehemrnıyetsiz kalırdı. O 
şitndi mm<affakiyctinden ve 
koııdı 6üyuldüğtine ve IRyuhti -
ligine ımanaan o kadar ·arhos 
bülwıu ordu kı İngiltcr nin yap 
tıgı şeye en mmıyet veremezdi. 
Bizim a.:.kerl hazırlıklar sadece 
onun ,·iıki harb n.ızariyesini tak
\'İye<lcn başka bir şeye yaramn
dı. Diğer tnı aftan 'fientsin'de 
Japonya ile zorluklarımız ve J. 
R. ı\. nın lngiltereye attığı bom
balar şübhesiz ki Ingilterenin 
harb • girmekten aciz buluna -
cağını Hitlere söyliyenlerin de -
tilerini takviyeye pek ziyade ya
rnmışlardır. 

Uzun bir mütareke yaparsı
nız da bwıun nıhayetiııdc gös -
terccck bir şeyiniz olmazsa harb 
tehlikesinde kalırsınız. Disraeli 
1878 de Rus - 'l'ürk harbı .zama
nınd L buna dair bir şey söyle -
JJ)i.stir ki temmuz sonundaki va
zi.yete pek uygun idi. Bır nevi 
mütareke durnek olan bir yarı 
hntb ha\i vrupada marttanbe
ri lıtiküm tirıiyordu. Temmw..<la 
harbe doğru bratle sürükleni -
yorduk. 4 Agu~ tosta lngilız par
lamentosu tatil edilmişti, tem -
ımız ayı da gcçmış bulunuyordu. 

o.. iKt Cl BAB 

Dörılüncii J>crde: İkind Saflın: 

H A B B 
Geçip giden ny esnasıııda va

ziyet zahiren pek az c.lcğişmişti. 
Barometre hain "gayri müte -
havvil,, de duruyordu. Fakat 
di.işeceğine dair mcşum işaretler 
\'ardı. Bir tarafta heniiz Berlin 
ile Varşova .arasında hi<'bir te -
mas teessüs elmcmişti. Bertin 
\'e Varşovadaki Uh ve Alman 
sefirleri çadırlarında chillesler 
gibi oturuyorlardı. Ekulliyetlc -
mı uğradıkları mezalim tlolayı -
::ıle mütekabil şikayetlerin ha -
cimleri gittikçe arbyordu. Dan
zig dcdiltodulnr ve gal<'yaııl::ı.rla 
dolu idi. Diğer taraftan c1a, Lon 
dra ile Paris ve .Moskova ara -
sında· müzakerekrin muvaffn -
kiyetli bir neticeye varması ü
mıdi her zamankinden ziyade u
zak görünü ·ordu. Vlikıa İngiliz 
ve Fransız kcri heyetleri sim
dı Moskov ya seyahat için çan
tal mm lıa1,ırlıyorlardı. 11 ağus
tosta -orny hakikaten gıttikleti 
zaman, bunun manası Stalin'in 
Rusya menfaati için en çetin bir 
pazarlığı i<hırcye hala gayret et
mekle beraber bundan sonraki 
Alman taarruzuna mukavemet 
hususunda garbi devletlerle şu 
t•eya bu şekilde işbirliği yaı_>mak 
fikrinden nihayet vazgt-çmış ol
duğuna hükmetmek lazımgcle -
(eğı pek tabü olduğu idi. Fakat 
buna karşı Moskovanın 

şimdi hiç kıw.rmauan maksadını 
açığn \"Urduğu ve Baltık devlet
lerind' haı eket serbestisi iste<li
ği, işin böyle garıb bir inkişaf 
aldığı söylcnebilirdı 

sı•vketntt~kten ve ıt•nfanııctnki 
mUmız·ıuılan teriluı; ~:ıudens 
olarak meydan çıkmalı;~ iba
ret olduğuna. damw mni bulu
n ıyorrtum. Ağustosa kıdar hi
zım Rusya ile m ı.izn.kerelerimız 1 
hakkında mütalea beyon t'<1en 
heyetl•·rden ba~laynrak bütün 
lmnnların fikır ve mütalı•,,Jnrı 

ln bu ıdi. Hitlcrı '23 nğusto.::ta 
Berehteı:ıe:-aden' t gfü liiKiun .?..t
ma.n onunla bu meseleyi götüs-1 
tüm. O"gön RU:fü nt:rop 1 :-:ko· 
vaEla ·di, Rus . Alnı ın ınuahe
denaıncsini imz., lıyordu. Hitler 
kati ve daımi oldu .. unu temin 
cttiğı yem ittifakın kıymetı ve 
biiyiik menafiı hakkında bana 
nıuzaff ·rane izahat \•eriyordu. 
J<endisine Sovyı:>tlcre karsı 

vvelce nlmış olduğu vazi -
yctleri hatırlattım H.mıyanın 
dostluğunu dfüımnrılı~ındnn cla
ha tehlikch bulabllec0ği fikrıni 
dermeyan ettlın v~ tamamen 
şahsi surette. ırf thlfık bakı
mınd m ~u ınütnlcada hıılun
<lum: Şimdi lwmtlniznıi şicld t
lı bir>!lasyoııalizın ıçin siper ola
rak kullanan ve ~nvcleri pek 
şüphl'lı görüııt~n i\.foskova ıle bir 
U:7..laşma yapılacak ise bunu Y••P
nın biz olmaktan ziyade Al
manya olınasııu tercıh edcrim. j 
Hitler biran için mahcup oldu 

1 v gafil yakalandı. Maamafih 
butün bunların bı:dm .·abahati
nuz olduğu yolumla miıknbclcde 
bulundu. Onu Rusynnııı kolları 
ıra.;ına biz almıstık. F·1kat bun

lar kentlisini ma~ıır gö tcrmeğe 
çalısan hır au:um.."t ·()zleıi ıılı. 

BPrlin ılc Varşova arasmda
l<ı sükut ve bizim Mo"kova ko
nu~m<\lanmızın ilerlememesi 
harometrcnin birdt'nbire ve sü
r tle düşebileceğin·n yegane 
lllnıetlerin<len ıbaret ücğildi. 
Danziğde vaziyctın bozulma&ın-jl 

inin haleti ruhivı•sin! tmwir 
t..'{ll:n '' lngilız donanmal--lile,, ün-ı 
vanlı hatıratı vardır. 

l<.,inlandivalı denizci bu ese
rın > bitaraf bir müsahid sıfa
tilc ve açık bir Ii:-:anla harbin 
n sıkı zamanında İngili7. payi
tahtındaki mü ahedclerini to.:s
bıt ve o zamanki İngiliz zaf cri
nm ::;ırrını i7..ah ederek der ki: 

"Kudretli bir milletin tchlikP. 
zamanında. öz görüşlerini 1.em
sıl eden bir kimsevi kendine reis 
olarak seçegeldiil bir hakikati 
ktimaiyedir. Harbin ücüncü yı
lında bulunmnmıza rağmen ln· 
"İlterede en küçük bir yorgun
luk eseri bile görülmüyordu. Bi· 
lttki~ son nefsine kadar sebata 
azmederek tesanüd bağlarını 
gittikçe sıkla, uran bir millet 
karşısında bulunulduğu hissc
dıliyordu. Bu milli sevki tabii
nin tc1.:ıhürlerini büyük bir dik
katle takib edivordum. 
Oturduğum Ôteldc de birçok

larında olduğu gibi şeker ve ek
mek tnhd idatn tabi tutuluyor
du. Lakin .hiçbir kin1senin kii.
<;ük bir itimzına bile şahit olma
dım. Gazetelerin zengin sınıfın 
dn ekmek ve §eker istihlakini 
kendi arzularile tahdid etmeleri 
hususunda ısrar ettiklerini gö
rüyorum. Bu nesriyatın neticesi 
olarak zengin sınıfın da evle
rinde yemek pi.-ıirtıneyip otel ve 
kulüplere devama basladıklan
nı ve kendi urzularile şekerden 
bü bütün vazgeçerek ekmek sar
fiyatım drL en asgari hadde in
dirdiklerini gördüm ... ,, 

• • • 
an ba.cıka, Alman ordusu sefer· 

b rliğe takaddüm eôen hazırlık· 
lnnnı tanıaınlanıal~ uzcre bulu-ı Bundan bir çeyrek asır evvel 
nuyordu. Şimdi en çok üç, <Wrt yazılmış şu satırlar bize bugün
gün bu orduyu tam bir harbe .<Ü İngiliz milli azmine ve efkiı
hazır vaziyete sokmağ:ı kafi idi.1 rına tercüman olabilir. Fin-
27 ağuetosta Tannen~rg mera- Jandiyalı amiralin yukarıda -
imi it,:in yapılacak tertıb:ıt ı-ııs- ki satırlarını zaten bilinir bir 

teınatik bir surette ilerliyordu. şey olan İngiliz &-bat ve feda
Gerek insan gerek malıenıe Ko- karlığını tebarüz ettirmek için 
nigısberg yolile, şarko doğru, degil. bu satırlarclnn öı milleti
şarki Prusya içine, alel5.ı.:ele I mizc de bir iftihar hissesi çıkll
sevkcdılm kt.e idi. Pek yakıt da ğını bildirmek .istediğimizden ik
Hitler buhranı tacil için istedıği tıbas ettik. Bugün Türk milleti 
dakikayı intihap edebilecek bir kendi görü:-ılerini en iyi temsil 
mevkıdc bulun cnktı. Ağusto- eden en öz evladını kendine 
sun son haftanın al.fır - saati milli ~ef seçmiRtir. Şimdiye ka
te~kıl ed c~Jinc 1< tiy n ..emin dar yapılan tecrübelerde Türk 
ıdım. Miralay B"ck o tarihte ln- vatandaşı yurdun müdafaasına 
gilız ve Frnnsız hükfım tlerının ı ta. Ufık eden mesel lerde daima 
cyluldeki Nurenıberg i~tınıaı en ön safda gelmi~tir. Yarın 
hakkında efirl rine ne talimat tahdidat da mevzuu bahsoluı·sa 
vereceklerim istifsar ediyordu. buna da İngiliz milleti gibi seve 
Berlindcki mevkiı tamamen meş- seve uyacaktır. 
k(ık bir hal almış olan Leh s fı- A c SARAÇO~Luı 
ri ve İngiliz ve Fransız refikleri ' · \.6 

tarnfından ne kararlaştırılırsa ~ 1 
hareketini ona göre tetkik ede- 1 YENi NEŞRiYAT 
ce~ini söylüyordu. Harıciye iııı•••••••••••9 
Nazır bu husustııki mütn - • 
leamı sorduğu zaman, Wa9 Nu- lngı·ıı•z edebı•yatl 
remberg fcstivalıuın vukun rie-
lip gelmiycceği heniız tam mıle t •h• 
mc~kıik bulunduğ'unu, fakat fırı-ı arı 1 
'7asızca eylül ayın çıkabilırsek 1 t.ınbul ttnın:rsHesi İngiliz cde-
orndaki eğl ncelerdeıı hiç ol
mazsa bazılarında mcmnunıvet- bıyatı ·Profesoıu Halıde Edibin bu 
le huzıt• bulurunaktıı lered<lüt et- c;:,erı intişar etmi tır. Muharririn 
miyeccğimi cet•abeıı bildirdim. kı~ıneti ve salahiyell eser hakkında 
Fakat cyllılc selametle erişebi- uır fıkir , erecek mahiyettedir. Her 
lecek miydik? O tarihte zıhnimi muncv\erc hnrnreUc ve chcmmiyet
meşgul fXien yegane clüşwlce 

DE 
Akdeniz ,, bir Yunan dPnizi 

olmadan evvel Finikelilerin cle
nizi idi, sonra Roma denizi oldu 
ve bugün de her :jeyden ev\'el 
bir Arap yani mü.sliimau <lenizi
dit. 

Şayet İtalyanlar Aklicnizi Ro
ın:ılılara ait olüuğu ic:in benim
siyorlnrsa bu iddiaya mukabil 
bir çok iddialar st!rdolunabilir. 
Fnrazn bugünkü Liibnnnlılar 
dünkü Finikelilerin evlafüırı ol
dukları için Akdcnizt' p kli.l:i. 
tesahübe kalkı.·abilirlcr. Cfüı nl
tadan başlayıp Port aidrlc niha
yet bulan bu geniş gölün Roma• 
lılardan evvel sahipleri bulunan 
Mısırlılar ve Yunanlılar d nrni 
iddtada neden bulunnmusınlıı.r? 

Bu tarihi mülihazalan bir ta
rafa bırakıp da realitelere ba
kacak olursak görüriı?. ki, .Akde
niz bir İngiliz, bir lspan~ ol, bir 
İtalyan denizi olduğu kadal' bir 
Arap denizidir. 

Akdeniz simalde Latin memle
ketlerle Yunanistan ve Tiirkiye-I 
nin kıyıların1 yalarken bütün 
cenup kısmı yani Fastan Mısıra 
ve Suriyedeu a ağıya Arap sa
hillerine uzanır. 

Akdenizin çe\Telediği Arap 
ülkelerinde tamam 35 milyon is
lim yaşar ki bu milyonlarca nü
fusun hakiki veya lafzı metbuu 
1914 cihan harbinin sonuna ka
dar Osmanlı imparatorluğu idi. 
Filvaki Mısır Osmanlı impara-ı 
torluğunun cezasından sayılırdı. 
Filistin, Suriye, Maverayı Şeria, 
Irak, Yemen, Lübnan \'C bütün 
Arabistan Osmanlı imparator
luğunun birer vilayeti idıler. 

1918 müsalehasından sonra 
bütün bu ülkeler müstakil birer 
hükumet olarak dünya harita
sında mevki aldılar ve yalnız 'ı 
Irakla Maverayı Şeria İngiliz, 
Suriye ile Lübnan da Fransız 
mandası altına konuldular. 

* Arap ülkelerinin sevkulceyşi 
ve askerlik bakımından ehem
miyetleri büyüktür. Ancak Mı
sır istisna edilecek olursa Arap 
memleketleri fakirdirler: toprak 
Jarı çoraktır. Mahaza buna rağ
men hali harpte bulunan bir Av
rupa için Arap memleketlerinin 
büyük bir kıymet ve ehemmiye
ti vardır. 

Fasta ve Tunusta mühim de
niz üsleri vardır. Ehemmiyeti 
bütün dünyaca malüm olan Sü
veyş kanalı Mısırdadır. Filistin 
ve I...übnan sahillerinde de sıra
lanan deniz üsleri mevcuttur. 
Bundan başka dünyanın en iyi 
cıns pamuğunu Mısır yetiştirir. 
.AvıııpaCla harp halinde bulunup 
ablokanın çelik kıskacı içine sı
kışmış memleketler için baha
ları :ığırlıklarınca altın eden hu
bubat, zeytinyağı, meyva, sebZe 
ve pirinç de Mısmn başlıca mah
sullerindendir. 

1ste bu yüzdendir ki her gün 
sabah, öğle ve akşam Bari rad
yosu, Roma radyosu, Bertin 
radyosu Arapça konuşurlar. nu
tuklar, mev'ızalar irad ederler. 

-• • • iZ C iLiK 
AK 

DENiZ 
Niçin 

İtalyan 
denizi 

olamaz?. 

Akdeniz kıyalarında 35 
milyon islAnı yaşar ----

halk lisanı Arapça. konu12maya 
ba.qlamı~lnrdır. 

* Harp halinde bulunan bütün 
de\'letler için Akdenizi çcvreli
yPn Arap ülkeleri hakiki bir kıy
met unsurudurlar. Akdenizin 
cemıp sahillerinde yaşayan 30 
milyon müslüman Arabın Hin
distan, Cavada, Somatradn, 
Boıneo'da, Jnponyada ve Çinde 
yaşa.yan iki yüz milyon müslü
manın din kardeşleri olduklanru 
da unutmamak icap eder. 

Bunu muharip bütün devletler 
anlamışlar ve 'takdir etmişlerdir 
ve işte .Akdenizin sevkulceyşi 
ehemmiyetinden daha büyUk bir 
ehemmiyet iktisap etmesinin se
bep \'e hikmeti de budur ve sa-

-
dece bu bakımdan ol.sa bile Ak
dcnizc büyük bir Krap ve müs
liiınan denizi demek yanlı. bir 
şey olmaz. 

Suriye ve Mısır gazeteieri, bil
hassa Mısırınkiler, Arap ale
minde okunan, tetkik edilen 
matbualardır. Bunlar Arap dü
şüncesinin ve emellerinin birinci 1 
sınıf nakil vasıtalarıdır. İslim ' 
bilgisinin membaı sayılan )lısır
daki Camiülezherdcdir ki bütlin 
Arap mütefekkirleri yetişmiş
lerdir. Bunlar o irfan membaın
da edindikleri fikirl~ri öz mem
leketlerinde yayarlar. Talebesi 
arasında Çinlilerden, Japonlar
dan tutunuz da Korolılara ve 
Lehistan islamlarına kadar bin 
bir milletin cvliıtlarını barındı
ran hk blam üniversitesinin ka
in bulunduğu bir ülkeyi mihver 
devlctierinin özlemelerine neden 
~[imalı? 

* 
Maamafih mih,•er propagan-

dasının bilmediği bir nokta var
sa o da Arab hnleti ruhiyesi, 
islam psikolojisidir. Arap dün
yanın en müsamahakar insanı
dır. İslamlık en demokratik bir 
akidedir. Şu kadar varki bir is
lfım, bir Arap tahakküme kati
yen mütehammil değildir. Bü
yüklerine karşı saygı, merbuti
yet ve hatta. sevgi ile bağlıdır. 
Ancak kendi şahsına. da hür
metsizlik gösterilmemek şarti
le ... 

İşte on iki n.r;ırdnnberi Akde
niz kıyılarında yerleşmiş ve baş
lı başına bir medeniyet yaratmış 
olan Araplar pek haklı olarak 
Akdenize (bir Arap ve islam de
nizi) ismini verebilirler. 

SABAHTAN SABAHA: 

Şimal denizi ile 
akdeniz arasında 

( Bııf tııröJfı 1 incide) 

başkumanilaru, bu taarruzda 1-
talyan tayyarelerinin i~ yara
mamış olmasını havaların fena· 
lığıllıll. atfetmiştir. Sabit olan 
hakikat sudur, ki İngiltere bü
yük taarruza hazırlanırken şa
yanı dikkat bir hava kuvveti 
tahşid edebilmiştir. 

Kendi topraklarında müdafa
ada bulunurken. Almanyanın ve 
Alman i. galind~ki topraklarla 
ltalyanın havadan bombalan -
masın.a devam ederken, bahu
sus Yunanistnnın taarruzuna 
geniş mıkyasta hava kuvvetle
riyle yardım ederken, lngiltere 
Afrika taarruzuna da binlerce 
tayyare ayırabilmiştir. Birinci 
derecede mühim olan nokta bu
dur. 

Şimdiye kadar, her iki tnra
fın tebliğleri İngiliz ve Alman 
hava hücumlarının farklarını 
izhar etmiı-ıti. Fakat İngilterede 
yeni neşredilen bir istatistik Al
manların şehirler üzerine rast 
gele yaptıkları taarruzlara kar
şı 1ngili7Jerin yalnız askeri kıy
metleri istihdaf eden hücumla
rının geni§.liğini büsbütün orta.
ya koymu$,ur. İngiltere yalnız 
bu mahiyette 5000 den fazla ha
va hücumu yapnu§tır. Bu hü
cumların dört bini Almanya ile 
işgal altındaki topraklara. ve 
müesseselere, bini İtalyan ve 1-
talyan işgal altındaki toprakla
rn tevcih edilmiştir. 

lngilterenin en mühim hede
fi hava meydanlan ve demir -
yollariyle kara yollarıdır. Beş 
bin hücumun 1,123 adedi bu he· 

Tayyare ile 5.000 hü
cum ne demektir? 
deftere çe\Tilmiştir. Almanya 
demiryolları ve otostrad!arla 
çevrilmiştir. Bu yollar bir ö
rümcek ağı aibi bütün Almnn
yaya gerilmiş olduğu için yolla
rın bir çok iltisak noktaları var
dır. İltisak noktalan karısık te
sisata sahibdir. Bu noktaların 1 
tahrib edilmesi kolav tamir edi
lemiyen arızalar husule getirir . 
Münakale karışır. Hülasa yollar 
Almanların can cla.marlan ol· 
duğu için lngilızlcr bilhassa 
bunları tahribe ehemmiyet ver
mişlerdir. İkinci derecede sık 
hücumlar doklara, gemi tezgah
larımı, limanlara, m~wnalarn 
çe\'rilmiştir. Bunlann sayısı 
866 dır. Bu hücumların başlıca 
gayesi, Almanların bir istılu te
şebbüsüne karsı koymaktı. 

Geçen eylülde Almanların İn
giliz topraklarına çıkmak icin 
Manş sahillerinde bir çok hnzir
lıklar yaptıkları, nıavnalar, sal
lar toplndıkları, başlıca liman -
larcln mühim kuvvetler tnhşid. 
ettikleri muhakkaktır. Fakat 
eyliil ve teşrin aylarındaki İngi
liz hücumları bunları altüst et
tikleri gibi bir ı ivayete göre en 
miikemmel 50 bin Alman nske
rini dağıtm~tır. 

••• 
Churchill, lngilterenin 19'U

de havaları eline alacağını soy
lemişti. 1941 senesine ayak at
mak üzereyiz Ye geçen senenin 
şu 5000 lıava hücumu öniimüz
deki sene A\'rupa havasının ne 
renk alacağına kanlı ve canlı bu 
işarettir. 

SAF.A 

1 
ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

İtalyanlar için 
çıkar yol 

Daha Arnavutluk harekab bas.
lamadan evvel yazmış old~ 
bir yazıda, mihver devletlerinin 
önümüzdeki bahara kadar Bal· 
kanlarda herhangi bir istila ha
reketine başlamalarının muhte
mel olmadığını kaydetmiştim. 
Bu neticeye varmak için, böyle 
bir teşebbüsün muvaffakiyetle 
sona ermesinin imkan haricin
de olduğunu ve bu hakikatin 
mihver devletleri rüesası tara
fından müşahede edilebilmesi. 
icab ettiğini ilave etmiştim. Bu
na rağmen birkaç gün sonra 
İtalyan müdahalesi tahakkuk 
etti. Fakat harbin iki ay zarfın
da almış olduğu şekil iddiamda 
yanılmadığımı isba.t etti. Bu ba
hisde aldandığım yegane nokbr. 
İtalyan devlet adamlanndııki 
uzak görilş kabiliyetinin bu de
rece mefkutiyetini dü ünmG
mem oldu. 

Bugün de, bundan cesaret a
lııra k Balkanlarda cereyan eden 
çnrpışmamn atisi hakkında tnh
minler yüriıteceğim. 

Tabiatile ilk olarak akla gelen 
sual, ltnlyan - Yunan harbinin 
netice.sidir. 

Bu harb bugünkü \aziyetinde 
İtalyanlar için knybcdilmi tir. 
Bugiin için en akıllı İtalyan dıp
lomatlnı·ının ver"cekleri karar 
bu işdcn vazgeçmek, yani Arna
vutluğu tahliye edcı k buradakı 
kuvvetleri ana vatana çekmek
tir. Bu tarzı hareket İtalyan 
menfaatine en uygun bir şekil
dir. İtalya bunu yaptığı takdir
de şu menfaatleri elde eclec k -
tir: 

1 - Yüz binlerce !talvanın 
bayatını kurtaracaktır. 

2 - İmha edılmeğc ınabküm 
olan bu km•vetler ana vatan mü 
dafansında biiyük hizmetler rlı>
ruhde debilecektir. 

3 - Her nevi harb malrem i, 
tayyare. top \'e cephane husu -
suııda. büyük tasarruf yapıl -
caktır. • 

4 - Mali bakımdan ve iktısa
di cepheden de tasarruf yapıla
cak, stoklaı 111 bayatı uzatılnbi
lccektir. 

5 - İtalyan prestiji bir Dün
kerk darbesine uğrayıp zede -
lenmekten kurtulncaktır. Yani 
İtalya 7.nı-arın az yerinden dôno
bilmek dirayetini göstenni§ ola
caktır. 

İtalya bu hnrbde ısrar ettiği 
ta.kdirfü~ farzı muhal neticede 
galib bile gdse şu munzzam ka
yıplara maruz kalacaktır: 

1 - Eıı aşağı bk mılyon İtal
yan gencini kurban edecektir. 

2 - Çok mahdud olan her 
türlü gıdn stoku üratle bite
cek ve 1talyn yarı yolda yere 
3Ç serill'.cektir. 

3 - Kuvvetiui ka ·beden İta:\. 
yn dahili bir ihtilal ile karşılas· 
mak tehlike ine maruz kalacak
tır. Bu İS" rejimin yıkılmasın 
sebeh olar.aktır. 

- En ııihav"t f, rzı muhal 
bu muazzam fe<İnkarhklan gÖ7..e 
nldığını dü ünelim. Diyelim ki 
milyonhtrca g~nci feda etti. At
munya da ışe karı. tı. Balkanlar 
yeni knnh harblere sahne ol lu 
H m 1tnlya, hem do Almanya 
son derece fcdakarhklar paha -
sına Yunanistanı istila cdebıldı
ler. Bu mihver de' letlerine, ne 

furad ""f .. RTOOL 
(1.ütft•n sa~ fa~ ı t'e\iriniz) 

Bu suretle Rusyanın httkıki 
gayesi meydana çıkıyordu. Al
manya ile gizli gizli pazarlıkta 
bulunan Rus:va gnrb devletlerine 
karsı kendismi çok ağır satmak 
istiyordu. Garb devletleri kuçük, 
fakat müstakil memleketlerın 
şeref ve istikliUlerini pazarlık 
mevzuu yapamadılar, faknt Al
manya yaptı. Stalin acaba ba.'.2-
langıçtanberi Bitlerle gizli bir 
miinasebette bulunup da Alman
ya harbe hazır olun~ıya kadar 
müzakereleri uzatmaga mı çalı· 
şıyordu? Yoksa hem Almanyayı 
hem bızi uyalıyor, aldatıyor 
muydu? Bu noktanın bir gün 

Ancak Arap yaratılış itibarile 
müvesvis, her söze kolay kolay 
inarunaz ve bu yüzden de radyo 
propagundalan kendilerine hiç 
tesir etmez. Zaten ecnebi radyo 
merkezlerinin konuştukları ede
bi Arap ayı ancak münevver sı
nıf anlar \'e münevver sınıflar 
ise memleketlerinin menfaatleri
nin nerede olduklarını anlayacak 
seviyededirler. Bu ince noktayı 
}Jropaganda spikerleri de anla
mış olacaklar ki, son günlerde bundan ibareitı. le tavsiye ederiz. Bt~hçet ----------------------------------------------------------------------------_:_-----------------------------

'iı' edilme:;ini 
Ümid cdelım. Ben şahsen ılmi

ci ıkkı kabule meylecuyorum 
Fakat bu sad e bir tahminden 
ibarcttir. Rus müzakerelerini, 
uz ktan t' sebblıs edilmesi lazım 
bir şey gıbi telakki cdiyoıdum. 
Fakat bunda hı bir realıte ru
hu yoktu. 

Ruslar tarafından Lchlı -
fere hiç bir türlü miıe.:;sir ya
hut halısane bir yardım yapıla
cağına inanmadım. En fazla 
ümid ec1 bildiğim şey, U. R. S. S. 
pek de istemiye istemiye sulh 
cephesine iltihak ederse, Hitle· 
rin ihtiyati bahıidırlığın ea iyı 
bir parçası gibi telakki etmesin
den ve sulhpcrverane müzakere
ye rıza gostcrmesinden ibaretti. 
Fakat ben 'Moskovanın en bırın
ci gayesi Almanya ıle garp dev
letlerini müşterek bir ham.biye 

Herk es C' e mnlüm o"lduğu üze-
re Tannenberg- :-;en ı devriyesın
de Hıtler de hazır bulıınarrık hır 
nutuk irad edeccktı. Bu müna
sebetle buhram ıhdas etmesin
den korktuğum için ıraıl edece
ğı nutuk münasebctıle neler du
şündüğüniı bır dert'<.'eye ka lnr 
ani mak ve öğrenmek ~tedim. 
Hıçbır Şl'~ anlayamadım. Haki
katte aldanmış olmaklığım muh
temeldı. Hitlenn hareketi bu 
nutka tabi bulunacak degildi. 
Tannenberg seneı devriye me
ra imi Lehistan al yhindckı as
keri hrızırlıklarmı sadece ôrt
mek içindi. Nasıl ki martta Viya 
nadakı askeri gcçıd resmı de 
Prag uarbesini gızlemek maksa
clile tertip edılmışti. Onun usul
lerı esaslı noktahırda lıiçbir za
m n değı:§memişti. Hitler, ka
bule şayan bir zevahir arkasın
da, tir kere daha her ihtimale 
karşı huzırlanmaktnn başka bir 
şey yapmıyor ve ~bbüse geç
mek için müsait dakikayı b kli
yoıdu. 

Beklıycu ve beklerken tcrtıpler 
yapan kimseye her ~ey gelir. O· 
nun mizacına ve mlımeyyiz vas
fı olan Avusturyalı Schempe
r ı'ne en uygun olan usul btı tdı. 

( ka ı ''ar) 

, ' MACERA 
ROM ANI 

" , 
PARAŞÜTÇÜNÜN 

Pilot parisin civarında bir biz 
metçisile yalnız basına bahçeli 
küçük bir evde oturuyordu. 

Bligniyi orada bulacağından 
emindi. Çünkü anket kat'i . e -
kilde nihayetleninciye kudnr po 

1 lisiu nezareti altıntla bulunacak
tı. 

Resmi polis Bligni hakkında 
bazı şübhelere düşmüşlerdi. Fa-ı 
kat kendi.si kadar işin iç yüzüne 
vakıf değillerdi. Katil herhalde 
tayyareci idi. Şavyeri öldürebi -
Iecek yegane adam o idi. Bunu 
da adeta ilan etmişti. •.rayyare
ci ~Madam Şavyerin aşıkı idi. 
Genç kadın da onu kurtarmak 
için her şeyi yapmıştı. 

Ve bununla beraber .. bundan 
da emin olmak doğru değildi. 
Bu ileri sürdüğü faraziyelerin 
doğruluğundan emin miydi?. 
Blıgni'nin paraşütçüyü vurduğu 
nu nasıl isb:ıt edebilirdi? 

Hem, tayyareci bu katil key
fıyetiııi ne vakit işlemişti; za -
ten meselenin karanlık noktası 
burada idi. Tayyaredo.!, kimseye 

görünmeden Bligni bir elile di - ı 
reksiyona tutunarak ()teki clile 
arkadaşını bıçaklıyabilirdi. Fa -
kat bu dn çok güç olmnlıydı. 
Bu vaziyetet de bıçağı saplıyan 
bilekte kuv\'etin gnyet az olm:ı
sı icab ederdi. Halbuki kama, 
za,·allı adamın kalbi üzı>ıine çok 
şiddetle saplanmıştı. 1 

Bundan başka silnh da ince, 
ve uzun demird•~n yapılmıştı. 
Çelikten değildi. Poli:s hafiyesi 
birdenbire: 

- Hiç aklının getirmemiştim. 
Fakat bu kağıd kesecek kama 
j:Jeğil. fakat bir ok yerin° de ge
çebilir diye düşündü. 

Filhakika bu şekilde hır illet 
uzaktan da fırlatılabilırdı. Fa -
kat gayet kuvvetle fırlatılması 
18.zımdı. Pilotun elinde bovle bir 
yay da bulunamazdı. Ayrıca yny 
olsa bile bunu atamz<lı. Bu fa -
raziyeyi de harcamak lazımdı. 

Verano, zıhncn katilin Bligni 
olduğu muhakkak. bundan emi-
nim divordu. ı 

Tayi·ıırecinin evine ynkl L, ın -
1 

ca, bu kanaatinin sarsıldığını da 1 
görüyordu. Ne yapmalıydı da 
bu karar::ıızlıktan kurtulmnhy -
dı. 

Nihayet bir sokağı döndüğün
de, ta~ ya recinin oturduğu evi 
gördü tam bu sırada, et·in bah
ce kapısını bir kadın açarak i
<·Cr iden büyük beyaz bir oto -
mobil ı,.ıkarak Veıanonun öniin
den :-;üra tlc g"'r.erck tozlar ru.:a
:;ında kayboldu. Yanından ge -
Ç\!l'kcn polis hafiyesi dircksi -
yonda tayyarecinin oturduğunu 
fnrkettı. Ve derhnl Jislcnin tay 
yareciye telefon ederek polis ha
fiyesi sıfatilc duyduı;;'ll şübhelc
ri anlattığını düşiindli. Hemen 
yere atladı. Ne yapacaktı. ırn -
çük otomobilı ile Bligniyi yaka
lıyamazdı. Birden titredi. Güne
şin ziyası altında paı ıldıyan ku- ı 
caman bir motosıldetin on met
re mesafede durduğunu gördü. 
Bir dakika tereddüd etmiyerek 
motosıklete bindi v~: 

- Şiııı~i karşı kar§ıyn knl
dık Bligni, Allah \'eı e de de -

ARI 
poda benzin lsa. diye söyl ndı. 
Arkasından adamlar bağırdı. 

aldırmadı. Süratle gö7.den kay -
boldu. Artık şlıbhe etmcsı caız 
dcgildi. Tay) nrecinin su<>lu ol -
ciuğunu isbat lazımdı. Nihayete 
kadar mücadele edecek, hiç bir 
~y kendisini bu yolda durdura
mu·ac. ktı. Motosıklet gayet sü
ratli idi. Kilomelroları arka:::.ın
da bırakarak adeta saıhoş ol -
mustu. Bir dönemeçte, iki ) ol 
birlcsiyorclu. Bır lahza şaşmp 
kaldı. 'l'am bu aralık bir yolcu
dan beyaz bir otomobil görüp 
göı mcdiğini sordu. Milli yola 
doğru gittiğıni gürünce o truafn 
doğru fırladı. Orada fazla ma -
lümat alamadı. İzler karı ıyor
du. Bir de~ril. belki on b .. yaz O· 
tonıobil görünmıiştü. Ve bunlar 
başka ba~ka istıkamet!~ı e git -
mişti. Polis hafiyesi di""'!r.mi gı.I 
cırdatt)Ordu. Bu sırada nazar -
lnrı bir baret direğine takıldı. 
Ve derhal BliJTUin gittiğı istika
meti tesbit etti. Tayyareci hi<; 
şübhe ız S n Marteııe gitmişti. 

ı=========' 
======tjTefrika _No. I 

1 -5 ' , 
Bt'r da ne Y" pabileceğini dü • 

şünmed n rr.otosıkletin istika -
ructini o tarafa çevırdi. Şimdi 
Verano adeta uçuyordu. 

O taraflnrd:ı ncaba ne y ı
p caktı bu ndam? .. Halbuki İ>0· 

ne .. nrrt de kalması lazım -
dı . Belk S n Martene cağı
rılmıştı \ ) ahud dn kendi ıni 
tehlik ~ koyabilecek bir delili 
ortadan ldırma~a gıdiyordu. 

Hava b ttikçe karardı. Y ag -
mur çiselemeğe ba l:ıdı. Arbk 1 

geri dönem '!.di. Gece de olmuş
tu. Şimdı yağmur kU\·vctlen -
mişti. Polis hafiyesi hiddetin • 
elen söylenip duruyordu. Cake • 
tinin cebinde tabancası duruyor
du. 

Fakat bir endişesi vardı. Ya, 
tnyyareci Sen Martcne gitnıedi
se, hali 1e olacaktı? Bir müddet 
daha yağmur altında adeta uç
tuktan sonra kasabaya yaklaş
tı. Ve lıic durmayarak müsaba· 
katarın yapıldığı tarlaya doğru 
gitti. 

lDevamı rn.r) 
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YENi 'ABAH 
} 

BALKAn'B~~kMilkt~·~·~-~~~~~~0~s~~*~~·~-~~~~,~ 

meselelerinde Meclisinde S O N H A B E R L E R 
• 
ınsan. 

bir 'fürk tezi 
( Baımaka! den devam) 

tan büyük lıir hata yoktur. Nı bi 
ve azami bir iyilik ıl ktifa C't
mege mecburuz. Bbı iki !lmşu 

işte böyle ya.pt.Jk v' .va.ptığ:lmı .. 
~a _hiç de piımao olı.».adık. Bilr-1 
ak ıs .. 

Bugiin 'l'll·kiv~rlt> esaslı mü
badeleye ragtncn, hatrl biraz E 
len ırkı var. Yunaııistanda da. 
be>) le.. Fakat onların birer va
tu-nd:u; sıf~lc kaı ı:-1 hududlar 
içinde mesW olmalaıı bızı de 
mes'ud edı,.-. Onların ya. adık
ları toprakJıuı da mutlaka ken
uı siyasi hlllludlaı ınuz icine al
mak gibi bir damyn çok daha 
büyük ve ı.&iki menfaıacler fe
da cdıl..,mea. Ve clımyoruz. 

Demek iltiyorum ki Türkiye 
ile Yunani9bn anlaşırken iki 
ntillC't de cttk aı-ılar duymwB:ur . 
Çok kıymetli emcllerdell ve ha
tıralardan v..geçmistır. Fakat 
bunları yaıı-ak siyasi bir ınki
şaf ve olguakık eseri ıdi. Her iki 
m"mleket IQa anlaşmanın tevlid, 
edeceği mi• menfaatler. feda e
dilen f.l('yler:m acılarını l arçabuk 
unutt~ıı·arak karlar E!l!8.Sl:t ve 
hayati ıdi. Nasıl kı böyle oldu. 
Türk ve J.:B mıllctleri hesab
larında Y'lmhnaclılar. 

Bu,..,uıı ıki mC'mlcket. arasın
daki his Ye menfaat birliği en 
kuvvetli bİlr mntihan ve en ciddi 
bir tccrüb geçiriyor. Yunams
tana bir tecavüz \'Uku bulduğu 

haberi iizente butün Türkiye 
Bankı keneli hududlanna taar

ruz t.-dılnıi grbi del"tn derin tit
redı Yun:uı milletinin dav,ası 

ve hakkı b-. davamız ve hak
kımır. rıldu. Yunan harb sal\ssı 
bizim için Jıiıendi: ee~ de
mektir. Bütiia kalbimiz doat.ı. 
rımızla bcrailıerdir. Bu ba.rbde 
Türkün Y11•• tbr yanlaJm 
yalnız nazari bir sempatiden ı..,_ 
ret kaim~. Tük dostluğu~ 
na güvene,_ T *an Tlidt 
hududunu twneme11 boş llll'> 
kara.k büt--ıNÖ&tjllle dtiıp. 

rnana hücwa etmek imkinmı 
bulmuAtur. ~ aamanda Tir-
ki) e ilk cin tihb wıim yiilııael
terek Yun"""t•na. arkadan vu~ 
kua gelcbıleeek herhangi taarru
za. k.aq& derhal harekete ve ınu
kabelcyc ge<;cccğini bi!Jırıniş

tir. 
Bwı.wı aksi o.lsa.ydı, Y wıa.o.is .. 

tan _. ~ lllkışık 1lıir vaziyet
te kalırdı. Garhi 'lrakyadaki es- ı 

ki tnpraklann .iatirdad ctmak 
ısti ecek ve uıtmm pcşind~ ko
şa 3k 1lıir '!ürk.iye içm bar çok 
imkanlar açılmı. olacaktı ve 
bu yüzdea -nkkak ki laütiin 
Balkanlar kan içmdc kalacak
tı. Fakat Türkiye ile Ywıaııis
taıun sa.mulli. wette anlaşmala
n hem Ywlan.istaıun müda.faası
nı lmnetıe.dirdi. Hem Tiırlti

yeyı maee!'aya atılmaktan men
etti, hem sair Balkan ;ievletıeri
nin de rahat durmalanna sebcb 
oldu. 

Yuııanistruun mir.ıali göz önün.. 
fo dururken, diğer Balkan de\'
letleriyle de ayni tarzda. anlaş -
manın mümkün olduı,'Tunu iddia 
edersem çok fazla nikbin, çok 
fazla hayalperverlıkle itham e
dilebilir miyım? Bence, bu an
laşma yalnız "mümkün,, addedil
ınemelidi.r. "behemehal lılz.un,. 1 
telikki okuımalıdır. ~ 

Büseyia Cala.id YALÇIN 

İstanbulun 
imar planı 

(Bat tarafı 1 lncıde) 

vücuda getir.ilmektedir. Bura. -
daki tarihi çeıtme yerinde oldu
ğu gibı muhafaza olunacaktır . 
:Fakat meydan üzerindıl bulu -
nan Denizkomutanlığı binası 

kaldınlarak burası meydana ila
ve olunacaktır. 

Karaköyde, Karaköypalasın 

karşısına isabet eden ada tama
ınen kaldırılacaktır. Burada
ki Mehmed Ali paşa hanı da kal
dınıacak ve Karakbyde açılacak 
nıeydana ü&ve olunacaktır. 

( Baı tarafı 1 incide) 

kanua Jiyibasıııuı birinci miiza
kcresi esnasında ıfen siirlilcn 
bazı nıütalealaı· ve enstitünün 
başardtğı Ye başaıın:lkta bulun
duğu ı~r üzennde hatipler ta· 
rafıa4ian ileri sürülen takrirleıtt 
ka.ı:şıhk olarak Sııhat ve tçtima! 
Mu&veaet Vcluli cevab vermiı) 
w: Refik Saydamın 938 seeesia
de tem etm~ olduğu bu nme. 
sese sessiz, sadasız çalışmasına 
dev.am etmiş ve bugun menile -
ketin iktiyacma cevab verdikte. 
beşk:a flomşuJanmıza da yar -
dım edecek bir hale gelmiştir 
(Bravo se.ıeri alkı.ilar) orada 
çalışaa arlracfaşlarımız çok mii. 
tevazi ve sc~siz saclasız işlerini 
gö .. meye ~ etmektedir. 

Bu arkachşbrımızın en tıii _. 
yük zevkleri ~!erindeki muvaf-1 
fakiyctlerile ~den güne te - , 
kemm illerin hissediı=deridir. Baş
ka hiç bir maddi emelleri yok - ' 
tur. MWtwıeaenin istikl9.liyeti 
meselesilı.i wtikbale terkediyo
mz. Bu ış üzerinde mütedavil 
sermaye "'letDlrC ile beraber bel
ki beş altı sene sonra yeni biri 
hamle yapReağız. O vakit bumı 
buzu~ getirmiş oluruz. JM. 
günkü vaziyette bugünkü şekil
de çalı~ı daha faydalı, et.
ha verimli görüyoruz. 

Başvekil müessesenin faaliye
ti hakıc.dia takdirlerle karşıla
nan malümat vermiştir. 

Yerli malt kwnaRdan elbise 
giyilmesiu dair kanunun bir9-
<'i maddesine müzeyyel kanun 
lşyihası- müzakeresi esnasın
da da serdedilen miit.alealara ce· 
vab veren Milli Müdafaa Vekili 
Saffet Arıkan. mevzuu müzalıre
re olan kanunun bir zanıretia 
ifadesi olduğuna işaret et.mit 
ve demiştir ki: 

- Temin *'rnn ti bugün 
mevcud milli fabrikalarımızı 
tam mana.•n ile işgal et.mi<j bat
Iunuyoruz. Bu işgalde de devam 
edeceği~. Bunun haricinde--.. 
ret hasıl olursa ona cevab ver
mis olmak için böyle bir müsa
adeyi istiyoruz. Yoksa menlle 
kel thi&+ :milli_,_~ 
ken mi1l'i kabüiyeülaiz Tadm, 
fabrilcalarımıx işlef'ltm taı.iaıili
aari~t.eıa: mal almak işimize gel
... Sava Malinltu iliniz ki .. 
giilt wazıyetimiz sizce de malim
dlılr: Glimin birinde mil yoatan 
nei$ e...: bir orduyu ortaya c;ı
hnt "b ek icin herhalde iMi
,.ı. -.tedbirli bulunmak aa-
dnt. Lt.tfedip bu kanunu çtbnr
.... mili? fabrrkalanmızıa Jat 
--- olduğu UDalattan ~ 
..,..... istifade et.eyi ve a.a.ıı 
işlıltlıaeyi ~ m ve terem.. 
yapmakla lııenbtt bu m.ü .... 
den de istifade kapısım a~ 
buluyoruz. . 

...... .mm.b b•-
~I oJmnaraJt birinci MU-

--- lıitirillai1tir-lt :at. Jlec:ti&ı gdetek topbıa-
bsıw. çawşa..tNl c•ü ya,aak
br. 

AııSara. 23 tHususi) - .Milli 
ko~ kantmımdakı bul .M 
deJeriiıt tadili halrlnndaJri liyilla 
meclis. ruzaamesme a.lın.ı:Mlftır. 
B\1 tadi19ta göre Jtoordmayon 
~eünde- ış.leri buırlamak ~ 
bir koordinaı:;yon bürosu teşkil 
cdiluı.ektedlr. Iktwadi işler için 
icabında yeni teşekküller ihdas,ı 
..... NeMI' kurmasa ~ .. -
kfımetc saıahi.Yet verilmektedir. 

Başvekil ruz.um göreceği bir 
da.ıreyi herhangı bır daire inıiı
rine verıneğe sali.hıyettardlr. 
Büttin. daırc \ie müesseseter milli 
korunma kanunıle a!ılkadar ka
rarran hemen tatbik ık mükel
leftirler. Tatbikatta ku::mru gô
ıi.ü.aı meouır, il. Dg'l Tekiıet ft

ya müesJeR~ nıensub ol--. 
oi6'UI. .e.ş.. eki _ ıuibatı caatar-
daa keriıaagi binle tertib gö&et
mebisin ceııabnd rabi'ir. 
~ aana);, maadin Ye 

halkın ve mıni müdafaanın ibtj. 
yatll olan her nevi maddeııeri, 
cicb'Per fiya.bmn tediyesı mukabo-. 
linde eJ. k&ymıağa ve btm1an teY
zi veya satmaga salfthiyett.a.r 
kılmakta.dır. Hüklımet. ·lüzum 
gördüğü madde? ıin ı.,,tilılikini 
menedecegi gibı bunların istı'h -
lak şekil ve mıkdamu tayin \e 
ya talıdid edecebilir. 

Ffiik(imet, Julle ve milli mü -
dafaa ıc~ı.n hariçten mal müba -
yaa ve stoklar yapmak ve bım
lartu satış, tevzi. toplama ve 
sevk.işJeriie ıştigal eylemek sa
lahiyetlerini haizdir. 

Kira bedelleri ve mukavele 
şartlan hi;kf>ir suretle artmra
mıyaealtbr. Mukave-le şeraitini 
yapan kiracılar içın tahliye da
vaları dinlertmiyecektir. HükU. -
met dahildP liizum görecetleri 
maddelerin azami fiyatlarmı tes 
bite salahiyettardır. Muhik bir 
sebeb olma.dan bir malı fazla fi
yatla satmak ve fazla tiyatra 
satmak satmak maksadil& malı 
saklamak wya fiyattan fiyat -
lan yllkseıt.elt mabadile pro -
pegmıda ya.pbak yasaktJr. 

Baı,, taraf 1 "ctde J 

B A RDiA lCHURCHİLI Eden Hari
una gittiğı kaclı:.ır ı ınmawn 

ırlanuı bulan in::;anl \r bu ke
şifieı iyle, ayni z.amanda tabii ö
mürleri seksen - doksanı bu
lan eski insanlara nazaran da
ha az ya~amamn sebeblerini de 
bera her keşfetmişlerdir. 

le insanın bir ney görebilmesi 
için gö&lerinin en içındekı taba
kalarnı yüzde y\i& sağlam ve a-
zami bUyillten bir Zeis8 obıek.
tifi gibi esrarengiz kudret.len 
sahib olması iktın. eder, · ş i d de ti i 1 ta/yanlara 

ateş altında hitaben bir 
. (Baf tarafı 1 ~-ide) . nutuk söyledi 

Daıly Telegraph gazetesı dt-
yor ki: ( Baı tarafı 1 i.clde) 

Bardia'da muhasara albna a
lınmış olan ltalyan garnizoou, muhasımlannız ol-amir Alman-
lngiliz motöriae lmvvetlerinin lara, Avmturyahlara brtt geçen 
gittikçe artmakta olan tuyik - geçen barbde arkada•rmızdık . 
lerine karşı ko~r. lngilis Geçen harbden sonra orı beş 
hava. kuvvetleri. sahil b~a sene daatunuz olduk. Gecen 
takvıye kıtalarmın getıeaıne '--~ ..._'--·• . _ _.. 1 
mani olmak İ(in orduya •ite- ·~ ~ . -11.RU ettıgınız 
madi yardımlanla buhmmalrta- mDl!HU!leruı bizunkilere ben-

1 dır. Bu tayyareler ayni --. aemeeine ve hmmkilerden aykırı 
da Bardia üerine esir edilm olmasm• rağmen, sulh ve hüs-1 
İtalyan generallerinin iliimleriy- niini,et ~bili birlikte yü-
le esir efrad adedini '-ldiren be-- -~ il.. ltaı ·ıı t" 
yannameler atmaktadlr. nı,,~,,-"'ll .. yan mı e ın-

Roma, İtalyan ~=sr P"'IMi ~ -~ ~ hgilterede 
Brindizi istill timaınnun bom - milletimizle beraber yaşıyor-! 
bardımanını itiraf etnıitttir. da. 1ıtgitiz milletinden binlerce 
Ma~ Gn h±m ..,.... kili, ltalyada milletiaizle bera
Londra, 23 (a.a.) - lteuter ı.n- Jil+)Ol'dtı. 

bildiri yor: Birlıirimiae bJ'll do•tlu k ları-
Şimali Af.ribda halyaa lmY- nm ftl"dl. iyi anlaşıyordvk. Bir

vetlerinin bqkumandam :mue- lııiıı ima brşahkh yardımlar yapı 
şal Grazzia.ni "Garb ~ yordu.. Aramada do8tlak mev
harekatın ilk •O... Mlrkm- cuttu. Hiirmet 111ıeYCUttu. 
da,, MussolilıliJe ffldiği rapor- Ve şimdi ı.an, halindeyiz. 
da, İngiliz mnaftakıyetlıerini Şimdi birbir:inmi tahrib için ça
.rnotörize kuTYetlerin aiei bir bpMığa maltkian bulunuyoruz . 
üstünlüğünde ,,._asma atfet - Sizin tayyareleriaiz Landra üze
mektcdir. 1ngilb latutma .bT rme ............ at.ağa tcşebs
-vetli oluşuna da N'z- dört lııiil ettiler. 
kltadan topla•• giılide efra - Dm wııntmumm smn Af
dın mevcudıiyetiMe •ı..kta - rib impuatorlllğmuısu J>arça 
dır. perça ediyorlar. n parça parca 

Resmi İtalyan b,.ulana - ~. 
dan akılan~ göre,. 1n- SiR ,.ı.m IJU8U llÖJ')eyebili
piz taaı·rum iaa ltal~ rimti. tim Clımdüll. İtalya ile 
Sidi - Barruidee ilana ..ı- 1agi&z impuatorlaıia arasında 
ruha doğru illıl! ek '-re ı.- bu J1arbe JDi11i .-U- için elim
zırlıklarını a-1 ettikleri ama- dm pimi yaptun ft bunu size· 
da :raP"'-••r. ~r ~ ~ icia. Jıımi1ia bqlamasın -
ıııuliy~ kamyonlanıııın ı•h •i- dan ~ ~--d s· w: ••- e ın 
ni ~te imiıJier. yor :u.-.awa,e p.-.aıiş ol-

&frilıaft ... a.anütı duğu wjıı ~-
.Kahire, 23 (a.a..) _ Orta şad 7.ibnen bu SftM"lllin 16 mayı-

1-cilia hava nvvetleriain din sma nma ediaiz. Fransız ccbhe
neşfttliği telılij: ai. kırılmııflbr. Framaa ordusu 

cıcıı. ~ il ........ ı:.. __ ...,__._ ariın-
.-v ~ ~aaauu 5- heniz mağliib olmamıgtır. Bü -

• lngitia bn lruV'fttlrıine ;JÜ rra.a .. ,-. maharebe-
ıamsub ta~r Binga:ıı:i U. ..,. ıı..-ıı:.. ~~- .n.u.-.;.ı.... de\'"m 
Birb'- hücwn elnıiş)erWI'. Bir - - ,,_,._ ~ .. 
bda ~Jar ve infiıülar mii- etmektedir. 1 
plııe* edilmiş ,.e dapuk lııir Sinyor Musaoliaıye o gün 
-..... ~ duran tayyareler ·~~- meeaj şuikır: 

1 
100 metre irtifaından mit....ı-ow 5

---•....--'"'J..,.. "Başvekilli ve müdafaa nazır-
ateşine tutulmuı=,tur. Diğtt t •• y-
yareler tarafından Binga _ lığı vazifelerimi deruhte ettiğim 
:ıide yapılan bombardıman - bu anda. Roma toplanWarımızı 
?:u neticesi d&1p kıran batırlıyenun ve kendimde, sUr
Ü2et"inde ıaüteaddid i.n.iil&klar aile getlİıllemekte °'8a körfeziıı 
husule gelmiş ve barb gfllilleri-ı ölMir kıyıaıadaa ltal,aa miüeti
~~da i.ki yangın pritl- nin şefi olarak size hüsnüniyet 

Bardia ve Tobruk mıntaka - söaleri göndermek arzU8\lnu 
larında birçok keşif uçuşları ya- b.V;sediyorum. 
pı~ ve Savoi 19 tipinde birt hgilz Ye ltaqaa milletleri a
düşman bombardıman tayyaresi rasında bir kan nehri alrm•=' 
alevler ~de düşwülmüştür. önlemek ieın çok geç midir? 

C-enuDi AmavuUtıkta. Tepe -
~ einrında deıniye: lılÇ9Ş- Muhakkak biribirimizde ciddi 
ıa.n yapan aVCl tayyarelerimiz yaralar açacağız, birmrim.W par 
S. 19 tipinde bir düı1pnan 1Dolrl - ~a}ayaeağıa ve kavgaamla Ak 
bardıman tayyaresi teşekküliine denizi zulmete boğacağız. Sis 
tesadüf ederek M:mmdaa barWi- eğer böyle ohaasma karar veri-
ni imha etmiştir. Aym devriye 
filotillası diğer bir bombardı -1 yorsanız. böyle olacaktır. Fa-
man t~kkülüne tesadüf ederek! kat ben vunu beyan ederim ki 
bwıdan d~ ikiı tayyare ~~ hen bıç bir zaman balyan mil'
tür. 1 Wtİll.lıl düpıanı, De de batti. 

Bütiin bu harekattan tayyare.. kalbimin içinden. kanunu yapan 
lermi.a üslerine dönmüşlerdir. Jtalyanm muhasmu oldum. Ha-
Manches\erin 1 len Avrnpada bütün şiddetiyle 

bombardrmaru 1 hüküm sürmekte olan büyük 
Loadra, 23 (a_a.) - Dün ge-1 meydan muharebelerinin seyri 

cc, Manchester şehri. il'k umm I hakkında, e\·velden tahmi~ 
bombardımana uğramıştır. buhmmaTI manasadır. Fakat 
Manehestere hücum, güneşin I şundan eminim ki, kıt.ada ne- o
batmasındaa biraz sonra. başla- lursa olsun, İngiltere, evvelce 
ml!ltır. Ahnan tayyareleri goeniş cıe· yapımş oldugumlılZ gıöi.. tek 
bir mıntaka ür.&erinae yelpue başına da kalsa, sonuna kadar 
h:ılinde açılmışlar ve ıınutad tak- gidecektir. 
tikleri mucibıntt, evvela yangın Ayni zama.1da bir dereceye 
bombalannı atmağa başlamış - kadar emin ol'arak zannediyo
lardu·. Yongınlar ~ıkmış, fakat rum ki, Amerika Birleşik Dev
daha alirmıian enel tamaıniyle letlrri tarafından ve hakikatte 
sefet"ber edilmiş olan itfaiye ser- bütün. Amerika tarafından git
visreıi, derhal faaliyete ~mis- tikc;e artan bir mıkyasta yar-
tir. dım göreceğiz. 

Hücumun eıı şiddetli devre - Tarih sayfalarında kalacak o-
sinde bile yangl.alarla mücadıe- lan "btl hlta.bl. Uf ~e korku hissi 
le}e df-vam et..U. olan itfaiyenin 1 ile yapmadığnna inanmanw ri
gösterdiği kahramanlık bilhas- ca ederim. Bütün hitapların Us
sa tebarüz ettirilmektedir. oıu tünde, bütün tarih çağlannın ö
ve yaralı mıktarı henüz tesbit tesinden, Latin ve hıristiyan me
edilmemi§tir. Fakat bombe. isa- deniyetinin müşterek varisleri -
bet eden binaların enkuı altın- nin bir· hayat memat mücadele
da bir mıktar kimsenin kalmış sinin de karşı karşıya bolunma
ollmasından korkulmaktadır. En- malan hitabı geliyor. Bütün 
kazı kalduma ameliyesine bu hürmetle ve ve ~fle sizden is 
sabah dev~m olunmustur. tiı ham ("()erim, feci isaretin ve-

ciye nazırı 
oldu 
( Baı tarafı 1 inci ..,.tada) 

Londra, 23 (a.a.) - Vikont 
Halıafaııa lngitere un Ame
rika sefiri safatiy.Ie: miıite'ftffa 

Marki de Lothian'ıa yeriıae ge
tirilmesi ile 1ngim blrinelliade 
husule gelen cleP.Jiklik hp.te
renin her i§e o işin ehlini bulup 
getirmekteki meharetini gös
teren yeni bir misal teşkil et
mektedir. Halk yapılan deği • 
şiklikleri hemen hemen miltte
:f akan memnuniyetle kal'Şllıa • 
maktadır. Başba gazeteler bu 
memnuniyeti ızhar ctmekt~ -
ler. 

•• 
RUMANYAYA 

gelen yeni 
Alman krtaah 
Bükreş, 23 (a.a.) - Stefani: 
Gazetelerin verdiği \>ir habel'e 

göre ayın 17 inci ve 18 inci giin
Jeri Tamşıvara yeniden Alman 
talim ve terbiye kıtaları sevke
dilmiştir. Bu kıtalara kuman -
da etmekte olan general Huber, 
Ta-..var civarındaki bltiin 
Alman kıtalannın kumandam
hğma tayin edilmiştir. 

•• 

Fransanrn yeni 
Suriye kalRİseri 
Aakara, 23 (Hmuai) - Yeni 

Sariye Fraımz .liomi&eli iM p
celti Tot'oe ekapıesiyle bu:raclan 
geçti. 

rihru••pdea evvel -.W di=k~ 
niz. Bu feci :işarf!t, triÇ,bir- ...a 
bizmı tarafımızdan veril.rniye
eeırtir.,, 

Bu mesaja aldlğJm cevallı İıfte 

şudur: I 
tiMemleketlerimizin birbirine 

muanz saflarda yer almaaanı 

mucib olan tarihi mahiyetli -.a
him sebebleri muhakkak IİZİla 
de bildiğinizi söylemek üzere, 

göndermiş olduğttnuz mesapa ce 
nb veriyonmL 

Çok fazla geriye gitmeden, ne 
sizin menfaatlerinize ve arazı1e
rillize. Jle Oe ~~ lliç 
dokunmadan Afrika toprağında 
kendisine küçük bir parça temin 
etmekte olaıı İtalya.ya karşı Ce-

ısevrede zecri tedbirler oırgani!e 
et.imek için hükumetiniz tara -
fından 1935 de alınan te~~ü
sü size hatırl:ıtınm. Bugün 1-
talyawn kendi ~ içiDöe 

Mılunduğu hakiki köleffk vazi
yet.İlli de size hatırlat.ınm. 

Bükfunetiaıiz ePt- iıaazaına 
Jıııiirmet için Almanyaya l:arsı 

harb ilan etti ise, ~unu anlıya -
caksmıb ki İtalyan - Alman mu
ahedesinin aJmı olduğumuz ta
ahtriidlere karşı ayni mimıe' 

Doktor Alex.is CareU'dcn soo
ra san'atkir Charlie Cha~ 
ilimin laboratuvar tecrübeleriy
le vardığı hakikati. bize h1yatın 
içinden aldığı ve karikat~

tirdiği fikirler ve resimlerle da
ha canlı bir şekilde gôstenr. 

Charlie'ye nazaran medeni
yet yakında o kadar ilerle:ı;eec-k 
ve öyle bir kemal derecesine e
rişecektir ki belki ~ irmi birinci 
asra \-armadan insan uzuvlan
na aid vazifelerin çoğu tamamen 
makinelere intikal edecektir. 

Charlienin .. ''Yeni zamanlar,. 
adlı :filmi bi7.e bu intikal devri
nin doğuracağı garabetleri tas
vir bakımından bir şaheserdir. 

Bu eserde canlandıran acayib 
v:uiye.Uerden birine göce, me
sel;i insanın oturduğu iskemlede 
elmi dahı kımıldatmadan ye
meğini yemesi makıne sayesia
de unkıin dahiline girmiştir. 

Çorba kendiliğinden önüne ge.. 
lir, tabak kendiliğındcn ağız hi
zasına çıkar ve otomatik bir 
.k&Şlk yemeği tabaktan alıp mü
temadiyen ağza boşaltmağa 
başlar. Ancak. bütiin mük~ 
ınelliyetine rağmen. harikulide 
icactm tek kusuru sudur ki, şa
yed yan yolda ilet bozulur ve 
yah1ıd insanın işühası ke&ilir&e, 
otomatik kep<;eyi durdurmağa 

imkan yoktur. Demir kqat tu
:ursuz bir surette çorbayı ağza 

boşaltntağa devam eder ve in
san kendisini kıslm-rak eden 
mengeneden Jturtnlamaz. 

Fakat, ilimin tecrübeleri ve 
san'atkann filmi, har"bden ev
velki sınai medeniyeti11ı ifadeai
dirler. Yoksa, her jkisi, ~ 
bugünkü harb içiDde meydana 
çrbn medeniyet netice1mm de 
gönderdi. insana. amb kaynağı 
olarak tasvir ettiklerı makineyi 
insanın öz katili olarak tarifde 
şiibhesll ter.eddüd e~rdi. 

• • • 
Bir makineye biniyorsmnrz. ı 

Bir düğmeye basıyorsunuz. Bir 
dakik.ada ÜÇ bin. beş bin, OD h:ı 

metre yübeliyonunuz. Bu ini
fa, yeri insanla Allah arası obla 
yeni bir cinain, fe~ka~m 
yaşa.ııu. mıntakasıdır. Bu yük
seklikteki. hava cereyanları için
de teneff'Üll edebilmek için nor
mal insaDlD iki ciğeri dRğil, fev
kalbcşerin dört ciğeri genJıir. 

On bia ~ • irtifaa 
ulaştıktan sonra bu sefer iltiqci 
bir düğmeye basıyorsunuz ve a
aU:e üç yüz. beş yüz. hin Kilo -
metre hızla gidiyorsunuz. As
pri siir'atıe şehirlerin irRrilr
den en az bir rüzgar gibı geç
meğe mahkumsunuz. Bu aür'at-

Nihayet elinizdeki aıetı ıö

ğün şimşekleri ve fırtınaları 

ıçinde kullanmak,. Aa'QIUA DN

ka vesmt ~...recelerini hesabla -
mak, onunüzdeki aıetlerin lr:a
nşıt muadeJeJeıini bir anda ve 
isabetle halledel'tt lJinlerce met
re a .. ğldak.i bin tep&. iğne ara
sında kaybolmutr bin hiriad 
bir topbı iğneden fubn ~ 
finizi ve fazla olarak gece ka
ranlığında bulmak ic;111. dimağnı 
bankalardaki otomatik mulıaae
be matine8indea daha lnuireüa 
işlemesi ve sinirht ~ biF şeydett 
müteessir olnuyacak bir sertlik 
dereceBiııe ermesi iktıza eder. 

Hakikat şudur ki ilw;an düıt

manım yenecek bir ilet yarat -
mağı düşünürken ~anlışhkl9 

kendini yenen bil- malrine yarat
mıştır. Çünkü makiııeniıl sayıs1-
nı alöminyom ve i4çi terkibiyle 
liyetenabiye kadar ~armali 

kabil olsa bile bu makiBeyi k.ı. 
lanabilecek dört ciğe'li, zem 
gözlü insanları bin insanda bır 
dahi bulmak JDiimküu. olGUJıU. 

Churcbillin dediği ~ OOÇ. 
dur: 

"Bugün bütün dünyanm l'lltf

kadderatı bir kaç bin genç pı

lotun elinde kalnuŞt:ır. Tar ıa 
hiç bir devrinde bu ka6aı- cok 
insan kiitlele"7 ı. ll:lıdar mah
dud bir ekalliyetin irade km.-we
tine bağb olmannttır. ,, 

• • • 
Şimendiferin araba?-.uıtığt. 

zıhlının. uçakleşhğı. uçağın ),1-
dınmlqtığı Te Vatiagtondaki 
.. Bureau of ~ ın nıet
riyabna nazaran 69 lübnetre 
uzakta yanan bir mumon hara
retini ölıc;ecek iletJer yan.tıliığa 
muazzam bir denin eşiğini~ 
yor11&. & harbi kimin kaaaıuca
ğı kat'iyetle rnalfim olmasa hile 
neticeyi mutlaka makinenin b
zanacağı artık kat'i~tle matü'm 
bir keyfi,ettir_ Kimia makipetıi 
daha iyi, kimin makinesi dah 
çok, timin m.zkinesi daha möes
sir surette kuUamlıyorsa bı 

harh<fen o miizaffer Ç.ıkacakt:ır_ 

Yüzde yüz zafer, ne yalnız 
makinenin, ne yalnız ira.dnriR, 
fakat makine ile tek vüct:d il• 
lini alabilen ve llirbirini tarrtel'W
hyan (-akiM - illSan). ın 7.aferi 
olacalrtlr. 

Bu harbin cftennelllleri ~ 

rasmdan g~eftk ..-znm br 
makine ~ yüksef: -
diği ÖJle hayal aşın bir ~nı ~
lime doğra ft öyle korkum, bir 
hızla koşuyonm ki çocuklanzw. 
zuı bir gün semalarda oturaeak
lannı n bugünkü şehir ylkınb
la nna babalarının mezarlıkfan 

gibi bakacaklarını söylerler.il 
şaşmamalıyız!. A. • K. 

Şirketi Hayriyeden: 
DİKKAT! 

hissiyatı bugün halyan:. siyas~ Ahval dolayıaole kara -kil 118aıtalarııtt• a:tl i nı .--..nde tut.aa 

be -ı edec k . ı Şıı-keu Hayriyece sayın helkıe ietirahatlnı t-1• - ,..ıc..ı•ıarıe tine reh rlı c tır... 1 t hl f d .. _._ :a 1 14;•rı kıt tarı eun e ....... ek, Ar(lavı.tkly. KıtrMÇepne.. OrtatııO,-, 
Bugün tozlanmış bir halde Bcşlktaf ve Köprü ....,rtda azimet ve av•et Mferıert ~ak 42 11..u 

bulunan. bu cevab üzerinde hi<' nın tertip ed ldiil ilin olun r. 

bir nıütalea yürüt:Jnuyli>rumı. Bu Sayın yolcular bu ıeferlen muhtevı huı~ıı taı-lfeyl yukaı-ıda ya.zıt 

cevab, kendi kendisini pek gü- - ·.• .ke· l·e .111. · ... ı •• r.in·de·n·m·e·caı·n·•·n-· .... ·.·.ır.••.r •. ---- ------· 
zet anlatıyoır. 

Bugünün !talya.nın ka!"ŞISln
da. bulunduğu ağır iki şık nedir? 

Bu ağır iki~ şudur: Ya, de
n~ ha.valarda v:e Afril:ada 
bütün Britanya imparatorluğu -
mm darbelerine ve Yunan mıl -
Jetinin siddetli mukabil hücu -
muna mukavemet etmek, veya
hud İtalyayı işgal etmek, İtal
yan milletini esaret altına al -
mak ve himayesine vermek için, 
Brenner yolu Almanyanın as
kerlerıni ve Gestapo ajanları çe
telerini çağırmak. 

Bir adam, bir tek adam, işte 
sizi buralara ~vketmiştir. 

Bu hikaye~; bi ınneden bu -
radan blralnyonım. Tlki bir gün 
muhakkak sureti gelecek -Ye o 
giiıı İtalyan azmi, kendı mukad
deratını bir kere daha kendi eli
ne alacakbr. 

Hoşa gidecek en makbul hediye : 
Bir S 1 N G ER saatidir 

.... bur SİNOER s aaHeri hlçWr 
z.n görmekalzin •ili fiitfl•rl• 
• sablmaktadtr. 

S tN8ER saaUnin kalitHi ylksak, 
mubayaa şeraiti faydalldır. 

Cep samı Kr ı • arka iantazi 22 Lin 
Çelıttcn > > 28 > 

> " Krom n > > oc* ince 25 > 
Cü u > > 30 > 

U aatler ha 1 ta rufu temin efmea.. Saa 
kalıt.si yüksek, ilba,yaa ~raıti faydalı ohnabdır 
Tı;tkivede e\S !ının yukse liiiJe şöhret bulan 
S 1 l't G E R S Uerı bu m fa;ydalan camidir. 
Ç ı u; diler ın. rka s:ıatıerd~ ~ur. Tasarrufu 
t.e edı!r. 
Çunku.; Ha,.alını da siı.ı b ska saate mabtaç eirne 

Ç ınkiı: on beş sene z rfında l~mıır parası vermezsınız. 
Bu ı sattan ısti ıde et ek tiyen taşra m şterilerimiz bedelini pos 
ıl peşın ı:onde dlkleı ı de posta ılt.TMi tar !ımıa aid ohnak cız re 

Ol d ıtliyor. 

D 1 K KAT: Singel saatleri t nbulda yalnu. noıw nıert.ezrnıfek 
a sat.ılı • - t da .ubem~ 10ktur 

SıNOER 8AATLERi M zası 1~nbul, Emınonü, caddesi No.. 
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·Katil Tevfik Adana.ljRA D Y o jl 
da nasıl tutuldu ? ! •.•• ,,,,.,:"''.:·:ALIÜ>ik 1 

8.03 Haberler j ıa 30 Konuşma 
8.18 Muzik (pl.) 18.45 Müzik 
8A5 · Ev kadını 1 ı 9.00 Müzfk (Baıtarafı 1 inef uyfada) 

rin tesiri altında yaşayan Tev
fik. nihayet Adana polislerile 
hakikaten büyük bir tabanca 
düellosunu goze alarak kafasın
da yaşattığı ~bi büyük bir ha
dise çıkarmış ve bütün Adanayı 
derin bir dehşet ve heyecana dii
ıünnüştür. Karşılıklı olarak 
altmışa yakın tabanca mermi:;i 
patlatılan bu cidden büyük ha
disede 'feviik, belki midesine 
dokunacağını tahmin ederek b · r 
polis yiyememiş, ancak yarala
mış ve kendisi de iki yerinden 
vurulmuştur. Hadisenin çok en 
teresan tafsilatını bildiriyorum: 

Herhalde bir polis yemek işti
ha.sile üzerine 65 adet mermi, 6 
earjör ve bir tabanca alarak ar
kadaşı Romanyalı Osman ile • a.
at 10 dan sonra Turan bal'ına 
kafayı çekmeğe gelen 'l'e,·fik 
barın büfesinde arkadaşile hay
li konyak ve bira içtikten svnı-a 
garsonu çağırarak : 

- Bana §ampanya getir dı
yor. 

- Şampayamız yok, kalmadı, 
diyen garson Tevfik tarafından 
tokatlandıktan sonra şampam a 
getiriyor ve bar mUstecirlerinin 
genis müsamahasına mazhar 1 
olan zorba barda sarholu~un 
türlü nevilerini gösteriyor. Üze
rindeki tabanca birkaç defa aşi
kar sıır,ette bar müstahdemleri 
tarafıı dan görüldüğü halde po
lise hnber vcrilmiyerck hanlı bir 
Jıadisenin vukuunn. zemin hazır
lanıyor. 

~ yarıı:ıın<lan sonra .. Saat 
bir buçuk. Körkötük sarhoş olan 
Tevfik'in kafa::;ında korkıını; 
fikri sabit kımıldamaktndıl': ~ 
"Auanada muhakkak bir polis 
yiyeceğim.,, 

Bardan nvnlan Tevfik cadde
ye ayak ba.sar baamaz kafasında 
yaşayan ve bL.tiin iradesine sa
rup ohı.n fikıi sabiti kuvveden 
fiile çıkaı mnk maksadile ta b. n
casmı çekerek bavaı a ilk mer
miyi patlatıyor. Birkaç metre 
ilerde belediye mezat salonmıun 
önüne yürilyerek orada da nyni 1 
&eyi yapıyor ve bck~i düdükleri, 
koşuşan bekr;i ve polislerin n yak 
seı:Ieri Tevfık'c yaklaşıyor. Bun
ları zaten kendisi davet eden 
i'evfık bekçi ve polislere ateş 
etmeğe ba. lıyor ve gecenin ka
rmılıg-ı kiııde Hacıbayra.m ma
ballt>..sine clo6>Tu adımlarına hız 
veriyor. H cıbayram mahal u 
bekçileri, polis memurlar1 \e 
diğer mıntakal dan gelen tı"k
çi ve polisler tabanca1aı mı Ç" e
rek •revfik'in üzerine end bfa 

K y p ö!"ı 
Fotoğıafı 
ediletı ıu.t.ı 
Renı.ziye Ch eı 
>O günden 'be. ; 
kaybolmuştur. 

Nerede oldu· 
mnu bilen varsa 
·nsaniyet namı· 
a a.cµığldaki ad

'"esime bilclir -
nesini 
lerim. 

r· ::ı. e-

•vor 

·~ 

AvukJ.t benim fevkalade nıii
tec ir old ığ11mu ve MikaeJl.ıyı 
bu1u ak ı~ın her türıµ fedakar -, 
lıgı ihtiy:ı. ed di.mi anlamış -
tı. Ben l ha - en çok mii -
te · uştum. Çunkü bu lrn.-ı 
dar m h ·:ıd re duçtı:t· olmak-
lıgım uz biı bı;;ygırin yü -
%i.inden l <)il miydi? 

lfalbukı hayvandan cliişlt.l -
ğüm sırad::ı başım ağnca ça11) -
m mış t)]. a idi mutlaka araba
ıın arkasından kmıar Mika<'lln
ya. yetişirdim. Hiddet ve teessü
ı üı n bir çocul, gibi a.ğJ.tya -
caktım. 

Lakin avukattan sıkılıy0ı -
dum. Bır de Napolide Mikaella 
yı bulacağımı kaviyyen ümid e
diyordum. Avukata· 

- İşte mösyö mesele bundan 
roarettir. 

İsminin Baı tııng oldugurı ıı 
bilahare oğrt'nd ı,ım avukat: 

- Adam ı;~n de' Esef etme 
oğlum, Napolicll· mı:ıanlınt nasıl 
olsa bulursun 

Dedı . Aksam olmuş, or1 :-ılık 
kararmağa yiız tutmuştu. Şi -
mendifer bu Jst:'ı.syonoa daha 
durdu. Avuırnt bıj(~· 

- E\ siz<' ııcmı !ar olsun. 
Ben bu;ada ıneceğım. 

Dedi. İkı ark1:1daş arabawn i
<;crisin<le ya J)<ı yalms 'im.la l'H 1 -
tık. Fridrıh avukata 

MoHyö hız sız<1P.n hazzet -
tik Bunıdcı ınme:ienız de Napo
liye kadnr bı:ı:imlı"' gelaeni?. oı .. 

"ınaz mı'?. dcdı. 
Ben de Fridrihın fikrine i~ti -

n.k ettim. Lakin ııvukat Harı·-

başlıyorlar. Bu oyunun kendisi. 
için çok pahalıya mal· olacağını 
kestiren Tevm Vehbi nc,·cci
nin 146 numaralı evine kendini 
atarak gizleniyor. Tevf.ik'in eye 
girdiı!ını gören polislerden Ve
hap rluııta evin kapısına yak
laşırken içerden Tı•vfik'in teh
clitkftı ı>esi du)nluyor: 

- Iı~Jlı-r yukarı, yoks~ yakn
um ! .. 

-::- Ttf:lhm ol. !-:ian.~ bil' ~;ey yap-
manı! 1 
~ Eller yukarı d1yorum, yok· 

sa kursunları yersin! J 

Poli~ Vehap Uluata Tevfik'in 
Lehditleıine ehemmiyet vermiye
rck ireri girmek arzusunda ısrar 
ediyori-i • da Tevfık tabancasın
daki m1::rmileri Vehap Uluatanm 
üzerine boşaltarak sa.ğ bacağın
dan yaralıyor ve kendisi de Ve-ı 
hap Ulnata.nın tabancasından 
çıkan mermilerden 'bir yara ala- j 
rak evdt:n dışarı fırlıyor. Şiddet-! 
li hır tabanca ateşı altında mu
kabel ede ede ka~un Tevfik fi
rara muvaffak olu:vor ve izini 1 

kaybcdıyor. · 
Hurmalı mahalle:-:.i kordon al-

* 12. 30 Pı·om·nm 
d.33 Müzık 

* 12,50 tlaberlcr 
13.05 Mih.ık 

14.00 Muzik 
18.00 Pro)lram 

19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
2015 Radyo ga. 

zete:;i 
20.45 Müzik 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik 
22.:ıo Haberler 
23.30 Kapanış 

B ORSA 
23 Birinciklnun 940 

Açılış ve 
kapanış 

LonOrrt 1 Sterlin 524 
New - York 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 tsviç. Frc. 29.687lı 
Atinn 100 Drahmi 0.997 
Sofya 100 Leva 1.6225 

100 ~k koron 
100 Pecet: 
100 Pengö h 
100 Ley 

Pnı!! 

Madr.d 
Budapeştc 

Bükrc~ 

Belgrad 
Yokohaına 

5tokholm 

100 Dinar 
ıoo Yen 

100 1sveç kr. 

12.9375 
13.90 

26.5325 
0.625 
3.175 

31.1375 
a1.005o 

tına alıt'arak silo Hramalar ya- ESH A M ve T AHViLAT 
pılıyorsa da Tevfik maalesef ele 
geçinlcmiyor. 1 Siva'1 - Erzurum 19.13 

Er rını 19.76 Sabah her taraf aydınlanmış- , _ ___ ._ ______ _._, 

tır. Hurmalı mahallesi uykudan 
uy:ııums, korıJon muhafaza edil
mekkd.i• 

Ihı tıf h::ıfif topallayan Uzeri 
çamurlu bir adam göründü. Bu 
adam knn? Niçin topallıyor? 
Neden t>lbiseleri c.amurlu? Bir 
polis memuru bu adamın Tevfik 
okluğunu katiyetle teşhis ede
rek arkadaşlarına işaret veri
yor ve Tevfik'in üzerine mütc-1 
addit t.ı bancalar tevcih edili-
yor: 

-Dur! 
So ·ıı]d,anlılığmı zerre kad:ır ı 

kauaı lnybetmiyen genç haydut 
sükiıı eti•.! teslim oluyor. 

- ı Hn topallıyorsun, ayağı
na ne oldu? 

- C'ıı m kesti.. 
Ayağımı bakıyorlar: Topu

ğundan Ye kalçasından iki yara 
almış. 

- Nerede idin? H angi evde 
gizlendin? 

- Çamurda yattım. 

Üzcrıni yokluyorlar: 45 adet 
henüz sıkılmamış mermi, 128 
lira para ve şarjörler bulunu
yor. 

- Tabanca~ nerede? Gü!üyoı• 
ve: 

- Tabancam olsaydı bana 
böyle :;okulamazdınız, hepinizi 
ycrP. ..;ererdim, di~oı'. 1 

Polis Vehap Uluata. ve 'l'evfik 
memleket hastanesine yatırıl
mışlardır. Müdcleiu.mumilik tah
kikata başlamıştn·. 

Hfı1'm hastanede bulnuau 'J'ev
fik ncaba fikri sabitinden vaz
gc< mi~ midir? Yoksa o meljum 
fildr hala kafasında mevcut 
mudm : Adanada muhakkak bir 
poliı:; yiyeceğim!,, 

Beyoğlu Vakıflar Müdüriüğü hanları 1 
-------~ 

Semtı Mahalles Soka~ı No. su Cinsı Aylıgı 

İ-la köy Piı·i M. Pa:j:ı Fubrıl·a 7 Ev 1/2 H. 4 
K. Paşa Camul. •l.ıır Dörtl uyu 20 Dukkan H 
Yukaııd.ı y:ızılı ev -.,;c dukkiınııı 31/5/941 ıPu ·onuıı,ı kad kim .ı 1tcııl-

mesi 5 gün muddetıc uzatılmıştıı. !hak i Z ı/12/940 pcı·;:;emoe güııtl saut 
14 te y.ıpılac ğm<lan isteklilerin n ıkfi .. gun w• saatte % 7 5 pey akrclcı ı
Je biı Jikle Beyoğlu Vakıflar Dircktorlügu ak.ırlıır nıumoyyn.lıı;uw ııııır:ı-

e<ıatl ırı. ( 12050) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Müdürlüğünden 

ok ulu 

Okulumuza ucretıl bir riyaziye ve bir gemicılik öğretmeni alınacaktır. 

Şartlar: 

ı Riyaziye ögretmenllğj için universltc nıeıunu olımık veya i.ıııiver
sıtederı o,:Tetmenlik Yesıkası alnıış bulunmak 

2 Gemicilik ögrebnenliği içm meslek okullarından mezun vtı bu 
vailieyJ yapabileceğine dair elinde bonservis bulunmak, 

A Askerlikle ılışığı bulunmamak. 
Il - ücret mikdı.rı barem kanıınımı:ı gön! Milli Müdafaa Vekaletince 

tayin edılecektir. Bu vazıfelere talıblerin acele Kasınıpaşad:ık• Denız Ge-
dikli okulu MüdürltigLinc müracaatları. « 11759~ 

ling gülerek: 

MiLLi 
• 

PiYANGO 
1941 Yllbaşa Pllnı 

lkramıy• h:ramiyc Jıır.~ıytı 
adedi mikdarı tutarı 

Lira Lira ---
l 100.000 100.000 

J 60.000 00.000 
] 4.().000 «0.000 

1 so.ooo 80.000 

ı %0.000 40.000 
10 10.000 

·~ ne 6.000 2&0.000 

fi(} 8000 ]l)O.{l(iO 

100 2.000 1,00.{tO(t 

600 1.000 '*>-000 
ı.ooo - I00.000 

t.oo(t 100 200.000 

6.000 ·40 260.Al9<• 

100.000 &00.000 

108.716 !.910.000 

a5fM Tetıelll mllldlia.t. 120.9>50 

ıu.soo 8.0S0.9f>O 
= 

Taru bi1et 1 O lir.a. .t ldml hı1E1 f) lir.& 

Zonguldak defterdarlığından 
Zong111<.J,ık. ~Hiyctı u;ıı.dı mı rke7 ... 12.m;11ııı<ı y;ıpıJ.,, rıl ~~ll'llIB:t 

c67:> kuru!j keRı1 lıc·dC'llı Zoııı;\ulrl<ık lıukıımı'I lwıı. gı bnhı c dııvRrı famır 

işi kapalı z;ıTf uoeulu ılt> ek~i lhrıeyc liotıulınıışluı .Jo:kqıJtJT'lesı :!/ ı /941 per
ııembc gıırııi ~rı.ıi 15 de ZnngıılıJ;ıkt, 0PftNtl .. ı Jık <•d. ~:'1d lnplanaı ;:ık 

komi$yorıı: yapıl.ır.ıktıı Eksiltını şartn<ırnesı vt· bıırı.ı ır ıılelt·ıTı evı :fl{ 

Zonguld<ık Nafuı Mudıırlugı.ıııdı• gonllehrlfr. 
Muvaklrnt 1eıı11nat.. •155'1.50 lır,ıdn 

.lşin l edeh 20768 Jiı a 61 k111 uş- olııp l tihkaklar Z(l11gııldal.. Mal Rmı
dığından vcnlect•lfh. 

Ek:-;iltıneye girrm•k ı"tıycn!pı•ın Jl:ı.ıle guıııın<ien en "' w gun evvel 
Zonguldak vılayelııw ırıuracant ı'-dcrek vilayet ın<tknmındaı alınmış mute
ahhidlil< t'lılıyet vı·:.ık:ısıle Ti<'ar et Od:ısmd;ııı hu yıl ıcıııdc cılııuııış vı,sı

ka ve mııvakkat tı>mimıtlaı ı ilı• hil'lık le tR.klif ,.mrı.ını ıh;ılr ı;aatiıukn 
bir saat cvvelint: kııdar komı::ıyım n'ı ligınp oı~klıur. muk;ıhılıı;rJ, f Pvdl ey-
leıncleıi ıl.'in oluıl\ıı «I 1841 

-- ,.---

' , - ~ ,. • ' , • ·• 11'.- ' • .f ~.; ' . ,w' '· • 
•••• ,.... • • ... , .. ·, .. _,7(·1 ·.,' 'o\~~ ... ~~ ........ t·".1.~·~t . ,.~";.,·· .. •. .ı ..• ·. ~: 

1Baf, Dif, Nezle , Grip, R omatizma. 
.ı.~evraJjı, Kınkhk ve BütÜn\, Ağrılarınızı De.rlıal Kes' 
icabında gunde 3 kaşe alınabilır. T Al<LlTLERINDE.N SAKINlNIZ 

HER YERDE PLll.LlJ KU1 U AR! ISRARLA iSTEYiNiZ/ 

: 

l 

- Hayır bilelim buraya ka-
d:ır. llttri gidecek olursam ceza • 

alırlal". Zaten bııgünlercle Napo- r ça gıcının eya ı 

" 

7.Cl feneı. BC'ımn bil0 hoııum. ' ka lcUunhya meydan kalmı) a .. ı 
gıttı. Vakıa ben aşu nıak taraf· caktı Bt1nun iç:in ara ::;Jl'a. 

tnrı dt0Ç.ihm Lakın benden zıya- -- Peki. 
dP. fencrı beğent>nleıin i<;in<lc n- Hazan de: 

Jide isim yok .. dedi 

akt~\ık~!:mC:-~c~~~l~r ~~'::w~ · 114 C!!l!rii:lDii:i::i~~:i&!i:=:::ll:ınaıcı:ıtZ1ii!lli.i&~l!l!'!Jll 
ccb;mden bileUeri cılmr.ırak: ı Arka la~m n sozunü kestım: 

- Aman mösyö şunlara bakı-
nız v ·ti geçmi~ mi? <le<l.im. 1 - Hıç oylc şey mi olur? Pen-

A \ ukn.t bilctinıizın birer taı a- cerelcrden giren hava. kafi dc-
fını muayene ettilctcn sonra: 

1 
ğil mi? Sen şuray .. gel, omuzu-

- Hayır. Bunlaı la Napoliyl' na basıp ~u deliktl'n dışal'ı bn.k,t-
kadaı gıdılebilir. cağım 

Dedi. Ben sordum: Dedim. Frcdrih evvela miımn 
- Şimdi akşam oldu. Salmh.ı naat, f'Oııra muvafakat elti, aya-

kadnr rla vakti gec:mez ;;a? ğımdfln kunduraları çıkardım. 
- Yok, yok. O cihel len mc- l1'rec.Jı ılıın umuzuna bastım. Ta-

rak etmeyiniz. vandaki delik pek dar olmakla 
Avukat istasyonda indi. Bu- bera bel' lwşımı gti<;Iükle dışarı 

lunduğnmuz ar:ı.bava bnı3ka yol- c;ıkarabıldiın. Tamam etrafı ıııu
cu bınmedi. aycnc edeceğim sırada tepeme 

Yal'lnı ı::;n at sonra ortalık hii- ağır bır cısim sukut etti. Ben: 
tün bütün kararmış, adeta g<'- - Aman başım! 
ce olmuştu. Geceyi k:ı.ranlı ta Dcdun. Arabanın iıstünılen j 
geçirC'c·cğimizi dfo~ündükcc ca- bır lıı•rıf · 1 

nım :ılnlıyordu. - 8cıı kimsin? Bu ne be? di-
Bıı sırada vagonun tavanında ye ~agırdı. B~rdenhlre ba.,ınıı 

bir patırdı hasıl olmuştu. Başı- J~Pı.~ cı.la_madı~ı:1t~an ~agoının 
mı l·nl<lırdım, şimılive kadar gö- ustund<'kı henf ıkı eJicrılc ku
züme ilşmiyen yuvarlak bir c:ı- . la.klanım yakaladı: 
mm yııkan kalktığım gördi.im. - Terbiyesiz çapkm ! Nt' hali 

Canun kalktığı mahalde hti- ediyoı'Snn '! Lambayı devirdin, 
yücck ve yuvarlak bir pencere !jİmdi biitün gece karanlıkta f<;'ı, 
hasıl olmu:j. arasından sema gö- lacaksın. 
rünüyor<lu. Tav3mn dış tarafın- Dedi. lförif kulaglllll cı-ıcyu:ı 
dan da n.ynk sesleri iı:ıitiliyordu. ~ıddetll çcl{mişti. Fredıilı tlelıgln 
Fredrihc. h<4riciııde kalaıı-başuna bir kaza 

- Acaba bu nedir? geldiğini anlamış, nıaamafib 
Dedim. ayaklarım sırtında olduğunu 

- Iyl bilmiyorum amma, belki unutarak birdenbire doğrulmuş 
bavn ~ lma.k Jcin.. ben lrnlı:ı.klarun )ıPrifin elinde 

kaldığından asılıp kalmıştım 
Fredl"ilı aşağıdan: 

- Alfred ne oldu yardıma ı 
geleyim mi? 

Dedi. 
- Ne :;aıdlmı? Ba~ımm glic

ltikle sığdığı bir delikten sen ba
na nasıl muavenet cdebiliu;in ': 

Herife de: 
- Rica ederim kulaklurınıı 

bırak. 
Dedim. 
Vakıı. heni .ınıl.aklanm ı lnr

denbire b raktı Ben paldır kül
dtir vagonun orta.sına yuvarla· 
nıverdim. Tavan epeyce yüksek ı 
olduğund&n, y{'rP yuvarlandığım 
sırada. kemıldenm birbirine gc~-ı 
miş gibı ı;ızladı. O Jm1det ile aya
ğa kal1~1Jm. \i ag'Cın\ln üzerinde
ki herıfe hÜ<'lım ettim. Faknt 
bir şey hasıl olınacll. Tavandaki 1 
deliğe yetişmeı mümkün neğil
di, betıı kulaklarımdan hltan 
başım deliğe ya.ldaştırnu~ hHlı
me kahkaha ile giiliiyor: 

- Geı._miş ı da nrka·dalj ! ı 
Diyordu. O ı:;:ırada dimP. bir 

baston geçse 11erıfin suı atına 1 

çarpacaktım. 
Fre<lrih: 
- Hey sen arabanın iliıtündc 

ne arıyorsun-:> O deliği kapa. 
Ya gece yağmur yağarsa u;!ana.
cak mıyız 7 

Ht>rif ~ ıne güıerek · 
- Hıç oyle 9ey mı olur? Bu

rasını mahsus aclık. Yoksa ~a
balı olduğunu nenden ayla.ya· 
<.'aksınız? 

Dcdı. Ben Iakırdıyrı kanf'
tını: 

- Cunmı senn uzeı me vazıfe 
mı? Ar;:ıbamlZln deliğini kapa 
vesscliinı. Bız ı:;abah oldujYmıu 
pencerelerden rı nlayabılı r·iz. 
Dedım. Ilerı. bızimle istihza 

ediyordu. F'n nihayet. 
- Baydi b:ıknJm Artık de

diğinrn olsun. 
Dedı Yim.: o yııv,ıı·hıl· camı 

deliğe ımydu. Anı.banın derunu 
birdcnbıre aydılr.ık olclu. Haki
katen Nuııın içeri:sincle bir lam
ba vN·ıııı . Arnbaıırn ıqerisi a:v
dml!k olnr olm.ı:z ad,c1.daı:-;1m,1 · 

·- Oh F'l·cdı·il, ! imdi ~~ece ol· · 
sa th zaı :ırı yok. Hıq olmazsa 
bırbirınıizin yiizi.iJ.:ıii gorüy<ırıız. 

Dedim. l!redrıh: 
- ı\" ·cd ! Acaba hn foncn ni

çin an•.bf!.nın dı::; oırafırw. koyu
yorlar, İ~Pri nss:ılar olma.z mı., 1 

- Olnrn.z. 
- NH.ın? 
- Sebebini b•m il<' ryi>'c bıl-

nıiyonım amma fencl'i yolcular 
~ırma.ı:;ın diye .. 

- Camın öyle .şey olıır mu? 
- Ellx!t olur. &ılfsana ne gü-

~ır·rru"dl arzusunda buhmanlm'l I - EH"t rlc 1ğru 
da. olsc gerek Dı.•yıp gcc;iverıyordum Uzat-

nuyalım kemaıu çıkardlm Alwr. 
Anıbnd:ı yalnız k. ldığırruzdnn dunu yaııtım. Fredrihe: 

ikımızın de yavaş yavaş canımız 1 

sıkılmaga başlamı!)tı. Vakit gw1. D~di ne ç;alayım? 
diiz ise 1ıencereden harici tenıaş< . 
etmekle pek ho . bır vakit gt> ı- . Frcdrıh c0kuyuf yazına.dan 
rilirdi Bir ıkı defa b:unmı rıen-, rnahnım buh~nmakla beraber 
<'ererlC'ı dışarı ç1lrnrdı~. ~ l ısaı ln ı:;vyleı;:ck husu::nında is~i· 

Hiçhır 9ey gormeğe muv:ıf- 1 dadı fe\ kaladc ::ıdet~. mucıbt 
fak olaıı1adım Ne suretle vakıt ~c;Yr~ttı., f!atta omrund~ llk 
g-eçu'E'C<'"'İıııızi düşiinmckte Hrnn ışıtıruş oıdugu şarkının gultt.: v~ 
FrccMh ~ bestesım asla ı:nut~~yoı•, mcş: 

. . I h11r bıı 5;nnatkar gıbı tcganm 
- Alfred ı.;gler.ıce:mız yok mu eoıyordu. Fredrib son suulin:ıi 

z~nm•dıyorsun? Hele şu kemcını bırkac dakika kadar ceYapsı?. bı .. 
ü r ba<i .... ı Çlk<ıl, ~en çal, ben te- ı aktıktan sonra: 
gaımi ocıeyım; . . - B<:rta hangi havadan hoş. 

Dedıın. Oh. lyı kı Fredribın hnır? 
aklın: geldı. Frednh hazan böy· · ·. . . 
le acıl 0 oz1ülüklc de bulunur., Dcdı. Ben ~atife olarak· 
Refikın c~ - Kıştan zıyade yaz havabın-

- Bravo Fr~drıh ! Çok iyı du· ı dan. 
dündti.n. D~im. Bu de~~ 1•efi~1 ı::ı~r~-

Deuım. lf·mnm, bana guccnımştı. Bır 
_ Elbt-L bılha&:ıa çoktan §ar- müddet beni sUzdiikten sonra: 

kı soyk·mcdi.m. Bir defa sesimı . - Afred.! ('..ok defa sen ~
tecruhc edeyim. Sonrn. şatoda nımle CJ?leru~oı.'Sun. Haydı o bır 
~ark söyliyecek olursam Beıta şey deı;ıl. Lakın Beria haklnn
sesirnı beğenmez ben de oıllı da ela .. 
alamam. 1 Ben rcfikimin ~özi.inü kea .. 

Frcdnhin bu gibi hallerim tmı: 
gülmekten kendimi ahım 13 or- 1 ( Aı·kası var) .. 

dum. Guva Berta bunun kendi ~-lmll!~~~~!"!!!~!""!'!~!l!!!!!!!'!ll!!!'!ıt 
ile değil sesi ile izdivaç edecek
miş gibi neler söyfüyor. Fredri
hin münasebetsi:ı; sözlerine, hal
lerin~ itiraz edecek olursam baş-
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