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BALKAn 
meselelerinde 
bir Türk tezi 

-6-

Balkan tlevWleri --, bir 

1
, 

§ikiLr lu&liudell pımwt .. 
Balkanlar üwi..wd i8tlli e-

melleri 0 ........ kalkanue.ı. Bu 1 } 
~ m.a eıUneli ve ona 
gö"' bir baUI hareket karar- j 
la§hnnabdlr. 1 1 

Y .... : Biher- Oabld YALÇIN l 
allauılarda Türkiyenin l B komşulan a'leyhinde 

hiç bir davası yoktur. 

Bir , 
~mugalata --· -
"Ben ne söylüyo-

rum, tanburum 
ne söyloyOr?,, 

• 
Stefani ajansı Baş 
muharririmizin ma
kalelerini ne şekil-

de anlamış? 
• 

Roma, 25 (a.a.) - Stefanı 

ajansı Yeni Sabah gazetesin
de Hüseyin Cahıd YalıÇın ta
rafından "Balkan meselesi 
bakJnnda bir Türk tezi,, bat
hğı altında DtŞredilen makale 
sensini !JU suretlf' lıüliea et
mdrtedir: 

BAŞVEKiLİN 

Refik Saydam Milli 
korunma kanunu hak 
kında izahat verdi 

- BAŞVEKİL DEDİ Ki • 
Biz tücNn, millet ha) atında 1isun bir UJl8UJ' waJdd edi-

Yunanistan vaziyetinden mem
nundur. Yugoslavya da istiklali
ni korumaktan başka bir emel 
)>elİDde koşmamaktadır. Şika

yetçi o)an devlet yalnız Bulga -
rlırt:andır .. Halbuki Balkanlarda 
Türkler de, Yunanlılar da, Yu
goslavlar da büyük hülyalara 
kapılabilirler. Türklerin Bal
kan Yar.ımadasındaki hüimı

yetlerinin hatırası pek yenidır 

ıupg uawo gemllel"llth r ..... "'am .DMa dafi toplan ~ •.• 

Yeni Şab8h guetesi, Bal
kan Yarımadası meeele-lerini 
halletmek :için bir tek btiyük 
devietin wıya bir tek devletler 
zümresinin hımay4!8i altında 

bir Balkan Antantı teşkili j. 

cabettiğini isbat etmek üzere 
bir makale sensi negret.mek
t.edir. 

yoruz. Bu unsur, kendi normal ~uu kendisi eğer tak
dir eder ve temiD tıdfın;e, dt-vlettea v~ bükinnetten 'kmdİllille 
yardım gelir • .llem luwlW, hem Türk vatudll§I mu..ıefid 

olur. }'&kat tüccar bunu böyle Wikki f'.tmı.ı.8e, tamamen i~.i

mbxlen çakmua ....... ... ..-.r oldağua kanat ge~ 
l"fJk ona göre banıket etmek ~ (Bravo seslrri, ........ ) 

ve Bulgaıistanda yuvarlak ra
kamla bir mılyon Türk vardır. 
Ymumistan da tekrar Bizans 
saltanatını düşünebılir. Yugos -
Javya bütün Bulgaristanı yu
tarak Balkanlarda büyük bir 
Slav kütlesi vücuda getirmek 
ve Balkan hegem<>nyaS1nı ele ge
çırmek isteyebilir. O da Seliuıiğe 
inmeyi, hatta Bizans imparator
luğuna varis olmayı aklmdan ge
çirebilir. Fakat bu üç devletin 
hiçbiri böyle hayalat pe§indc 
koşmak gibi gülünç ve hatalı 
bır sıyasete yanqmıyorlar. Bil
llrt9 bugunku sıy ı 'azıyeti ve 

ingiliz Avrupada 
topçusu noel 

1 

1 Yunan 
kıta 1 arı 

(Sonu aayfa 5 ritım 1 dt!) 

Ankara, 25 (a.a.) - B M. 1 

Meclisinin bugünkü toplantısın
ı da m.ilti korunma kammwıun 
bazı maddelennin değiştinlme-
aioe aıt kanun layihasının mü -
zakeresl esnasında Başvekil Dr. 
Refik Saydam ~daki beya-

natta bulunmuştur: 
ArkadaşJanm, 
Milli korunma kanununun 

bir scnelık tatbikatı neticcsmde 
görduglımüz bir takım bosluk
Jan vt> ıJivesi lazım gelen ~ 

Sonu sayfa s •utun S de) Ba rd iayı DUnlngiltereveAı-Avlonyaya 
manya Üzerinde ha- v·ı A t p t• ._-~ e 

dövüyor va taaıt,.ti oımadı ~aklaşıyor 1 aye 8r I K.ODgreSJ 
Kale el'an 
düşmedi 

Hltler Noeli cebhede 
geçirdi 

• 
Londra, 25 (a.a.} - Dön ge

ce tafağa kadar lngilterenin 

ltalyan ric'ati 
devam ediyor 

reelit<' ı 02 onund tu ar.; k ra Af "k d •dd ti• h 
hat 'e mu t kıl yaşamak istı rı a a şı e 1 a- •;.g ~rA ~ • cıu:rm~"~ ~ Bir İtalyara fırkast 

faalıyeti kaydedılmemiftir. No- •• b. . ... d 

Dilek Encümenleri seçilerek 
derhal faaliyete geçtiler 

yorlar. va harbleri oluyor eı gecesi alarmsız geçm~tir. mu ıın za ıata ugra ı 
H b ki Balkan devletleri --ıte1•-- Londra, 25 (a.a.) - Reuter 

ajansının salahiyettar bir mah
f"ılden öğrendiğine göre bu gece 
İngilia tayyareleri Almanya Ü

.erine akın yapmamı§lardır. 

ıçin a~ ı ı ayrı k lıJık a rahat Vti 

müetakıl yaşamak ımkimı yok
tur. B lkan devletlerınin kü -
çüklüğü. bırbirlenyle samimi 
4urette anlaşamaınalan buraya 
büyük devletlerın hırs ve tama
lannı çekiyor. Balkan toprak
lan muMelıf ve zıd et-reyanlar 
aJtmda çignenmek tehlikesine 
maruz kalıyor. 

Balkan devlteleri ko)ay bir 
şikar balınden çıkmadıkça Bal
kanlar üzerındekı ıstilit emelleri 
ortadan kalkamaz. Bu hakikate 
unan etmeli e ona göre bir 
hattı hareket kararlaştırmalı

dır. Bu hatu h reket ancak şu 
olabılir: 

1 - Butun Balkanlar müş
tereken Balkanhlanndrr. 

Hüseyin Vahid YALÇIN 
(Bmttı lltl.yfa 5 .mtun 1 ek) 

FRANSA 
hezimetinin 

sebebi eri 
-o-

Dü~ 8lllll en lnn'V~tli askP
ri dt>Yletlerinden biri olarak 
t.elikki edikıa •"'ra.nsan'D ~ 
barbde 8d aydan kısa bir za
manda IJlhlW etmeıhinba tifr 

1Jeıb1er1 heldmMJa l_fimdiye b
dar bir tok yam ve 'Nkale
ler ~tir. 

Aacak bu )Utlu mlttefH

rll ... halde daha dyade -
bri mütalea ve t.almUalercJea 
ibaret balunmaktadlr. 

Par1ı18oir J:a7M~ sabllı 

...... ululnill 

1 PIERRE LIZAREFF 1 

l'w ........... hakiki se
.......... IJlr kaç mh=lr ldM 
.........,. muvaffü elauaş-
m. 

Fruu..ıa NGel 
Pa.ris, 25 (a.a.) - Havas: 

(lonw ayfa 5 aütu" 5 de) 

Kahire, 25 (a.a..) - Trablus 
garb cephesi hakkında gelen ye
ni haberler şayanı memnuni • , 
yettir. Dün bütün gün ve bütün 
gece son derece şiddetli bir top
çu düellosundan sonra. bu sa -
bah mah~ bulunan Bardia et
rafında İngiliz ~r toplannın 
gök gürültüsilnü andıran bom-..-:.-----------
boe!::~ş~:~~~;İere gö Elektrik idaresinde 
re, İngilizler çok mühim tak - • r .k . . ? 
~:ne ~:a~ti== ve~ gız 1 1 ramıye mı . 
ileri kuvveterinin faaliyetini şid Dün çıkan gazetelerden biri 
detlendirmektedir. İtalyanlar da Elektrik, Tramvay ve Tünel 
yer altında muhkem bir suret- idanısinde bazı memurlara giz.. 
te ha.zırladıklan beton sığınak li bir surette ıkraıniye dağıtıl
ve siperlerde şiddetli bir mu - mıı olduğunu yumıflır. 
kavemet gösteriyorlar. Bardi - Yaptığımız tahkikat bize şunu 
yadaki İtalyan mukavemetinin öğretti: 

(Sonu sayfa 5 süt11tı 6 da) (Sonu MJJ/rı 4 ritu.a 7 de). 
-==:.::======-----=~---------

lstanbut elektrik şe
bekesi mühim mik
yasta genişletiliyor 
Bu iş için beş senede 14 mil

yon lira sarf edilecek 
-·----

1 Elektrik tarifelerinde tadilit yapıhyor 
1 İstanbul Belediyesi Elektrik, şebeke ilavesiyle temin oluna-

Tramvay ve Tünel İşletmeleri caktır. 
umum mudürlüğü, şehrimiu Malum olduğu üzere §ehri -
verilen elcktriğın cereyaıunı bir mizde bugün 10 bin voltluk bir 
kaç misli arttırmak maksadiyle şebeke mevcuttur. Bu ıtebekenin 
elektrık şebekesinde yapılacak 10 bin voltluk çok kuvvetli cere
ıslahat ıçın huırJanan 5 senelik yarunı muhavvile merkezleri 
muazl#ll bır proJeyi tatbik et- 110 volta indirerek şehir dahi
mektedir. Jinde kabili istimal bir hale if-

5 sene 7.arfında elektrik şe- rağ etmektedir. 
be kesine 14 milyon lira amrf olu- Yeni iUn·e oluna<',cık olan 35 
narak şehrin elektrik şebekesi bm vottluk şebeke muayyen yer 
sür'atle UJlah ve cereyan verme lerdeki muhavvüe merkezlerinde 
kabiliyeti daha ziyade arttırıla- evevla 10 bin volta ve bilihara 
cakbr. 110 volta indirilerek şehir ce-

Atina,25 (a.a.>-Yunanhıar ~~·i kanı Reşad Mlmaroğlu 
~~l~~!:r~.::n~uı~: dün mühim bir nutuk söuledi 
ri olan Av1onya üzerine yeni ~ 
tazyik hareketleri y•pm•e•ar .. Cümhuriyet Halk Partisi 1s-
dır. ta.nbul vilayeti 1940 yılı kon-

Atinada hükumet namına söz gresı dün sabah saat 10.15 de 
ebylemeğe mezun bir zat, bu ge- Parti mcrkezmde büyük mera
ce ya.ptığı beyanatta, İtalyan - simle açılmJitır. 
lann Chimara'nın ıtimali garb1 
istikametinde ricat etmekte ol- Kongreye kaza kongrelerin-
duklannı söylemi§tir. İtaly;): de seçilen 70 aza iştirak etmlş-
lann bu mıntakada evvelden tiı. Ayrıca vali 'e belediye reisi 
ri mevcud möstahkem me _. LiıtfrKırdar, Parti müfettişi Re-
lerde ,mukavemet niyetinde -01 -
duklan mnnedilm~·r. Chi _ §ad Mimar oğlu, Emniyet Mü-
maranın şııııalı şar de - duru Musaffer Akalın, vilayet 
lonyadan •o kilo e k ve belediye erkim hazır bulun • 
mesafedeki ilerı ....,reketle st ,_ mu., ur. 
devam eden Yunanlılar Y. (Sonu aayfa 5 ıütun 2 de) 
mevziler işgal etınlşlerdir. - _....~.;...;.;~;i;::;:==:-----

(So"u aayfe 1 ıDtun 4 de) 

~_Ha rb----.. 
Vaziyeti 

lsviçre tehlikede mi 
değil mi? 

1 HIKMl~~İLGAZ l 
Bugünkü harb vulyeüae 

llU&l'8A iktisadi harbden en 
ziyade müt.eessir olan devlet 
muhakkak ki b~redlr. Al
manya, 1talya, ve Fransa an
sma sakı§l'auştır. Bitaraflarla 
hududu )Oktur. Yani 1agiltere 
tarafından abluM edihnlt ti!; 
devletin ablu"asına mana
dur. Binaenel.-3iı Mihver dev
letleriyle lngiltf're ara&llHlaki 
mücadele) fi tamamen bigi
-. ka\ga \edövüı;t.n hoşlan
DU) an bu de' k>tin boğulaı 
lllkaa ilmik iki kattır. 
. Bu yethjmi) ormuş gibi ara-

811'a fJf'hirlerlni nwıçh1ll tayya.. 
nıler bombardıman ediyor, 
halk günde bir kaç defa 81IJ
Mirlara ilticaya meehm- kab
yor. Barb ~ 
ea dyade ha tlMrW ......,cıe-
Jd1w. 

(Sonu aa)lfa 4 elbln 4de) 

Ru~anga ile 
geni biran/aş

ma yapıldı 
Bu surette memleka
limlze mebzul mikdar- 1 

da petrol gelecek 
Rıunıanyadan alınacak petrol 

ve müştekatının teslimatı etı·a-
fında Rume nalakadar makam
lariyle görüşmek iızerc hır mıid-

Sonu sayfa 5 s-ut o 2 d ) 
-----."""·"'-

Memur ara 
ikıamiye 

SABAHTAN SABAHA: 

Almanya 
için tek 
çıkar yol: 

lnglltere 
adalarını 
istilldır. 

· ı ...... ~•ımeDONn, g.- w Noeli llajlao öaüade 
g~ oldupaa, bu ı.eaelıle, .llal.,- MllDIDde ge(ir

mekte buhUM1.pu eöylil7or..., 

C ebelüttank, SUveY§, Ak· Bunlar tarihe mi kanftı ~ 

deniz, yeni nizam, Tu:- Mihver heabina yeni zaf erl6 
Bu ıalabat bugün mevcud 1101 re}·anına ilive olunacaktır. 35 

ve 10 bin wltluk eebekeye yeni- bin voltluk ceft'yan tebekesi içia 
eten 86 bin voltluk m•Mzsam bir (Boıatı .y/a 6 ril'6N 7 de) '-_ _.._ ______ _,~ na konferanm, Balkanlar... (Sonu aayf• 4 .atwn 2 H) 
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BOŞA 61.DEN GAYRE lE!R 
YAZAN:İHGİUZ BÜYÜK ELÇlSİ SİR NE\Ôl.E Eı !O:'.:.R.SOU HER SABAH 

·~AZAN: 

t-Paris -Soir'm a ;k 

1 
· başmuharriri: 

FRANSIZ 
ŞiMDiLiK 
BU KADAR ~- TÜRKÇEYE ÇEVıREN ====,i 

Hüseyin Cahid YALÇIN =J, 
.__ _____ _,J 

Hani 

Pierre Lazareff 
... w 

:Mayl:·au onuncu giinü gcrıer,ıl 
C:amclin, "Vili~ennes,, şalosun
daki hususi tla.iı·e:-.indetlir. Gcm'-ı 
rcıl, hlikihnetlc her an teması 
muhafaza edebilmek için harbin 
baf,:ladığı andanberi kararg<iht
lll lıu kndim ve tarihi kall!de ycr
le<)tirınh~ti r. 

hezimet1ni1ı 

.. tarihi 
-o- İtalyanın hakiki 

maksadı ne olabilir? -74- kesif miyecekti ya!. li.<ı C.":laHarımn ai!e cc:tldarınJ·ın 
alPnp vilay~Ücnle hut·~ket.<:ıiz tu
tulınasuıı hayıctle kar~llıyı>r<ILt. 

Bu hiı:>siy.ıt.a bi1· nrnk;tbele ol -
mak fü:e:e m:ı.rtın 2'.: ~-:inde D:.ı.

la<lieı"nin yt!rinc :?atıl R~yn tud 
Ducıwkalele s•"'tiı ildi. 

'lıl.~u t te~ebbüsü bı ı surcUe J 
alwkurn s ·ıra Ci,•no .lt.ıl
lrindü. Berliudd i İt'ıl y,1n 1 

--o--

G•c: ·u ·,;ene sular i<l:ıre::;i sell-
in .;u ibt•yacını daha mü~ait · 

bir· .::;ekild1;: önlivef'ek wılbirlcrc 1 
> ı.~y_urdıı: _\. vn.İpadan gı·tirtilen j 
n·ı.<rn 'İer yerlerine konuldu, 1 

Bugün de ttaıvamn Yunanis
tı nı ist il8. tP"!ebbÜsündeki hakiki 
mnkmıd ve ~:ıycsini araFıtıralım. 

ituly:a bu memleketi niçin isti
lii.ya tc~bhü."' otmis ola.bilir':' 

ılelacl'1C Rom ıy:ı ç~UTıl
nJor Mu3·~otini, Hıtleri 
itanı ~m..-k rHi ıudaıl v.az 

fle m ıvafia c ol:ıın rnııl?
k::ıt "ıi't lm ı:-:sa. İtnly:.:..ııııı 
lly uım 11·mı~!L"'J otomatik 1 
'hırb · ~ır·ne:ıim k'Vb P.t
k hlı • ~iy ·t ıh :tas d:ıı Li ~-

bor-uhH· (Ü'~il'!tirildi ve bütün bu 
brnir..ı L ve J~hılıat y..-ıpılırken de J 

t:.ıbiı s•ılur 1<1..:.::ıildi. ~'.ıh.al h..:t'
lc ·~: 

Generalin yanında iki yaveri 
mevki almışbrdır. Ve bu ıabit
ler mUttefikin O'fdu::ıunun Bcl
~ika Ye Holandadaki ileri hare-j 
katt hakkın\la gi!len r.ıpoı·brı 
yüks.:.k sesle okuyorlar. Game
lin rnporla.rı dinlrdikten s mra: 

Dctladicr Gc!1et'41 G .. tmclin'frt 
resmi hfı.miı:;i idi ve kendisi: 

- Baha1ıya nl'ıl olrc,ık taar
ruza. ııe lfr~Jm var?. cüıııleliini 

dil pele~engi l1:.ılinc gclirmi"5ti .. 

.:Vlihve1 devletlerinin or~ğı o· 
lan Italya, bütün kuvvetini .,,ırt 
İngıltcreyi y nmek hususunrla 
ku!hnmru;ı icnh -cuPrkcn ni<'in 
bu ~ rnda Yunanisttım :şgal et
mek Iılzımımm duymnşmr:' Yu
nanist anm İtalya tar.ıfınmın 
i~gali, tugilter~yc hiı· bir za
rar veremez. Bunun frin hic hir 
mnkul .... cbeb gösterilemez. İtul
y·ıl1ln bu husıısda hiç bir· ı:>tr.ı -
tcjik mazeret göstcrebilmc::;me 
iın!cfö.ı voklıır. Zirn: 

11'l'İıı htiyük bir 'tiıı,ı ılı:ı. hı·
llıııi~ ulan sabrı, ·alukn.ti.e 
tukl!nn•ü.\li. 18 u!'.:rust }Sta 

fra li fcı.K'a-<:ektig'iııı tclge'af
ııh.ı >·ct vasıl Jlrlu~ıım lta
~i.>rc .. uılı muhafaza eilile

. i'::mde b:.ılunduğumuz v·ı
ın tz:ımamna. nılı.'iaade lu
Yac ... ğıni, harb;n gayrı ye
".l<kın derlıal bir tavassut 
tuıtlmı ibaret olabil,, egi

lil'Jim. Bu nn.i.na~ı."bdlc, 
~ ya!ınuK olcluğutn bir tel
. nıı f ettim. Lfı.kin başveki 
ırıuan Hitl~rc ~ahsi bır 
Up gönclerılıııegini v~ bu-' 
~ndrctd.nı faıım cdılmiş bir 
hlıas vusıta~iyle verilnıt>

lav:-;iyc cylctliın. İki gı.in ·tm 
.Yni nnkHadla bır telgraf 
çektim ve Hitlerin nih~ı -
ethul bir hareket şeklin.,. 
verdiği Vt! bu hureketm 

lenin h,ılliui •ouay.u ·rı.gı 
, ıı tul.d kanaatimi bildirdim. 
ı P!-u.,yada Tuıınenb-~g se-

1ı:ıvrıyer-ıi ba.han~iylc tuph.ıı · 
!)lan .Alman ask •ri kuvvet
~n gitti lece arttı~ıru nl ıt
rı .-,onra bmZP_<la nıerasınıin 1 
ın.ısı Hitlcriıı c1ü 1iinuti~ü 1 
ltctiu azimet n >ki.ahını te~
luı.esinclen korktul:umu söv
~. Hitle!'in ilk tasarlact.;ı 
tın lııı olduJunu. hemen ht;
kat'i olar ık emmim. Bir 

gün :.ıonra, iıcıkika.tte, •. ırıh 
lt~l'i rn:Ui\mut elde cttım. 

lrı•ın müddt!ttcuberi b ·kle -
:takat itinulı surelte gizle-

Almnn askeri tiı.hsidutuun 
i!erilı>di~ini, bunhm~ 24 a

~sta. ikmJ.li i<,in taliın,,t Vl7-

'~ini haber aldım. E~lde ctti
h,ıberlerden hiri Ahmınya
Lchistaua 1;inne~i için tc:;

~Jilıni.~ t.arihi 25 ~~stos ı
k g(i;;b:riynrdu. Bu hubdıı
tnirlerin Hit leı;n. tn ruı ıud,uı 
)tlamnı · ol1ugunıı wııııe li -
nı. 

ifiç ~ühhcf:jz Jı ıkilrnt ·~u idi:/ 
tarihde lUı mı.yanın mkt•ri 
:ıı lığı Hitlerin te~~hbtlse 

esı için kafi derce :<le ilerle
olmakla mlmıyordu; Hıtl<·r 

'1i ı~elııı:;taım k.ırşı b~lc<li~i 
~e~lıur cındlcrde Ru.~yıınm 
ı.~tira.k ve muave;ıctine gü
t:ıbilirdi. Btı tec uzu han
,,bırihde yapnbitccı:k hatc g·:!l
t:i, pek aHikar scbcbl rdı::u 
·~ıyı, LUl'ihin bize ~f~ cd<•ceğl 

tnühim noktalardan biridir; 
Ve HitlL'rin U. R. S. "'· in :.;m: 
'• klıf;mı temin icin ödediği 
.ltıcvi ve maddi fiyat. Ifar hal
. dünyanın sa.ir parçal ıruu 
kadı:ır· ecleıı hu~ıısbra geliııce, 
ıı.ğustor; akşamı geç vakitte-
ii bomba patla lı ve bir Rus 

'\lnıan ademı tcP. ıvuz misnl{ı
n im:t:ılaumaı;ı lÇ.İ.?l ya1Hlao 
ltz[l.kerele1 in nıhayete erdiği 
e Ribl>cntropun bıınu inız,ı lıL -
tak üzere 23 nğmtostu tayyare 
t> ~ foskornya gitl·~c~i ilan o-
O:'lu. Almanynda ancak bir ~nç 1 
ıtıin bildigi bu sır pek guzel 

Uhafaza cllilm.i!jti. 
Bzrlinde hasıl olnn ilk ·ntiba 
Yet büyük bir ıtimad ve mem

Uni) ett:cn ib,.LI·ctti. Bu, kısmen 
~'iS hm•a tehdidinin bertaraf 1 
)imasından ileri geliyordu. Fa.-' 
ilt t'n ziyatle Goo'.'bbelsin propa
lil.lıdu.sı yüzünden İngilizlerin 
lJ.P...s s. ile müzrı.kcrell'rinin va
ıti bir. harb b~hnncsiylc: Alnıan
ayı lıdHki bir CPınbcr içine ul-

1tıa .-ın ıb.m::t o duı~ mnı iıı ı n -
lH bir lıaU;: için bfr Rus - Al

n ademi tec~ liiz misale.mm 
ttnz.-,ıı:ı.nm ısı sulhun terrün edil
:tı:ıU; oltltl!,.'iu m:lmı.sım i adc et.ti
ı:>lntien dolayı idi. Çünkü !ıı
~iilerenin Rusya yard.ınu olm::ı -
lnn Danzig yahu<l Lehi tan 
C\ n lıarlıctmiyccegi soyleıımiş
ti. 

Alman kaTininin, ~"ührerleri
?lin gayc.-,ıni harhsiz elde etmek 
ıusüsttndaki kudretine itimaclı 
hır kere ı.fa.lıa tceyyiid etmiş o
luv )rdu. Ma.runııfih hallan mem 
tıL!niyeti ku.;a ömilrlü oldu. in
giltere.1t"ıı Lehıstnna. vcrmir--ı ol
G H:U sozlin Ru .. yanın miiznhe
l etine bağlı olmadığı aıılaş•ldığı 
7.'.lt::ıa.ı. hayal sükutu pek mühim 
hır dcrcc<.we vardı. Komünizme 
karşı nazilik ınücatlclesini yap
rmş olanlar hu istikamet teb
d.ilin<l ·n ~a~.ırıp kalımşlılrıiı. 

R,u ;y,ııtuı .~a.rb ıkrııı>kc"1~itı·ı •· 
n·· .:-ın-ıı .... uiniy-"tiuiu >• • ıle eGe
~<:h• ri )tU ırm itin.a mı ~ıüyük 
:)lr ıu:.hett • ııkviyı: Lnu.~ le -
ğı dı. Yıaam dih, hıt· lıplmın·ı'c 

Lt IJ • sı ftıtıyic, ).•Js - \lnıarı 
uıis:.ı.!u ;:>On <lere • o.J • ınuv ıl'f t
ktyetli ve :uıyr ·t verıcı hir JCY-

iı. 1 
Ümit! eduir <i her ıkı t:ıı·:ıf 

lt~in de, bir çok :iip?om:ıti'c ~:ı · 
r',!rh·r gtu1 Pyı:·rJw ~·:; ın bu:· ,,.ıt:e1· 
obun. 

He!T voıı R.ibiı,•ntru ı t,tyy .. ı. 1 

re le 1\.fo"'1wnıya _,;itıncğe 1a:ıaı • ı 
I.ındığı dakikada, hen le 2~ :ı· 
ğu .. f.rı:sbı s·•b<ıhleyin ,a:ıt <) <lau 
bit·f~ evv~ı, ba.cwl:!kil lerı Hl•rt 
HiU t'C ş;ıhsi biı· rncktub Lcvdı 
(•tın 'k iı'iu talını-tt ıldım. Mw:ı
tc;...:.ır Ribheııtr ·r•ın ~fosıw··:ıy9 
lrnrnketmdc hazır buiuıımak kirı 
tavy;a·e nıoydınıb mda.n bınrıe 
gitmi';ıti. lı'abt H.:..rı- Hcwcl ılc 
tema:ıl temın c-ıtinı. Bu umuırıi 
k,•r .. ır riılıLıı harlı:iyc rıa '1t't il• 
q,ınso.ly • ara nıd,1 irtıb..ıL zabi
tidir. 8eıı1 pulik ve hızmcttc 1u
lumr ıt. rı '"Ver mı1.Lk bir ıdHm- 1 h. Ak ;ama doğrıı -s·eç v;;ıkit 
hi:t.1:< t Weız..-ıackcr t c teırıa~ ~J··
bildım. 

G .x:k~ in mute i hd telefon 
ırnılu.ırcb,:lcnntl<>n .onr a, eıteHi j 
günil foin Bcrcht .,2"3.dcnd+! Hi~-. 
Ierl .ır:.ımda bir nıilliı ı aıt tcrtib J 
oluı.ıiıı. 23 ıoı.ı to<; ;;abll'tleyi.t 
;~\D t dokuz bu ukta y tmm(h 
Wci~ac!<cr ile Hı"'!"// •l oldul{n 
h:ılde tnyy·ıre He Berlınt.hm ·t~-ı 
rıldm1. Tnyyureyi benim. "çin 

- :ı.ı eıule!idin b.lşınn s~ncler
c~ ~ela '<l.!.-;ilıniş bir (•cnebi ~ir- ı 
<er ııı kıtık {lökük tec:i~atı veni
cni}or; zatat· yok bir kac:· giin 
»tHllz 1<.ı.lulını, di~imizi !-akarız, 1 
sorıı ı iı:ıyırd.ır '. diyor ve s~nelcr- 1

1 

ce suyu kesik bir musluk kar
~ı md::ı hafakanlar geçirmek a-ı 
z •hım cckmiş bir !tlmse:::ıin ktu·
tulu::;a ('tkınca hissedeceği tabii 
oh l sevinci k.llbincle duyuyor-il 
du. 

1tirnf etmek kadil':jin:ı.::;hk o- ı 
lu· ki. 1 'tanbul !'lehrinin sular 
i ltu't'si milli ellere geçtikten son 
ra ıirkct .ıamanında lst:ınbullu-
11 uı alıf·kın olduğu aksakhkla
~rn yüzde doksanı ortadan kalk 
nııştır. La'du yine açıkça söy-
1 ·mck icap eder ki arasıra su-1 
.Aız k,ı!dı~unız vakidir. .Mesela 
Bt'.'yoğlu semtinde g~en cumar- 1 

to.si günü aksamından ba~lıyan 
·, ·~iklik p:ı11ar güuü Jevam et
ti ve ancak pazartesi sabahı su
;.lf• ·~ t'/U:;>:ıbiluik, 

Evinde nk::ır ı:ıuyu bulunnu bir 
aı!eyc büüm bir wtil gü -
nüoii haram eden şu nii<lir ~c- 1 

beke aksaklıklarına da bir an j 
·vvel nihayet vermek için icap 

l'dı·n tedbirlere başvurulduğuna/ 
iıuınmak :steriz. 

1>tıınbul. su menbakl.rını11 bol
!uJ ın \. rı.ı,~mcn, lrull.ındığ1 suyu 
kcnJine balıalıya mal eden bir 1 
Ş(;hiruir. Halk şirket zam::ının
lan kalma bir sistem üzerine 
lrnrulmııı;: bir tediye usulüne ri-1 
· ıyettc kusur ct.miyor. Buna mu
k.ıbil (asgari istihlak miktarı) 
cliy~ paraı;ını p~şin ödediği su
yu 'ıol bol Vt}ı·meyi ~lbct te su
htr l<lı.ırerıi de :t1'3u eder. 

huricJ'le nf'zaı ~1 temiıı etrui'rti. 
+.il ı:ı ı~tt~n falla .1rireıı bu .,cyn-1 
hattc l)il' !{ere daha Y·ına.n 1 

t.r:ıjedisi!lin ~uotif ini <l~ı::n deı•ın ı 
ıdr ık C'livoıdum. Rir hııt t ı cv
wl ols!'I y~h g<lcfü dü~ın mel{ -
tup l'ir t~sir hu ıle r;dir 'bilir·! 
di. F::ıkal <ıimdi htitün v:naycc. 
Rmı mualıed ı-ıi ~u .. U.nl•'n teh
hke y.._ girnıi ~r.i. 

Öğleye doğru Sa!zln1rg c v.ıl'
dmı. Hitlerle BPrchte;:;gutlendQ 
ılk mülakatını s ı,\t oird0, haron 1 
V<>n Wciı;.; ıcker ile Her!· Ucw('
lin yaınnu.ı vukıı 1 gddi. Bi:iRVc-1 
kılin nıektubunwı n•l'tl'\l ilı· rfü-ı 
lerin cevııbmı bu kita Ut .;ım -
nıı ilrnıci v • fü:ün"Ü ~,,:yl u1 ırak'! 
iHvc edı:yortun. 

B:r hnyli r,u aboncınan bedeli 
tklooıktcn sonra yine sarnıca. 

ro ıhtaç olmalmın artık kurtul
n: t ıyız. 

B,ı o:v~kilin nh'ktubtınııu Üt'! 
c:-ı,t&lı nnkta.sı şunlardı: t l) ma
jt>steniıı hiıkumelinin Lclıistu - l 

na lmrşı faahhüd etmiş oldu~u 
vecibeleri ifn htı~füsımıfald ~e
batt, (2) bir sulh havası y:ır,ı
tıbbilirse, nı;;vzı.ıub·\lıi;:; biltuu 
nıl;!....qc!elı:-ri ilıi memldretiıııi/: ar:-ı..
sınd:ı müzak •reye lı ızır bıılun
ctuklur t ve (3) bit miıt:ırcke ev
resi esnasıod<1 .ı:\lm•nıya ili' Le
hi;:;tan ar:.ı.. .... ınclıı ck,ı Uiydlerc go;ı 
erilecek müteku.bil mu mı ·i 'Yt' 

dair do~ ııdan do~ıııya de'1.rnl 
müzalce ·eye git·iışıJıliğiııi gör-

1 

me1c arz11su. Hitlcrin tahn•in et· 
tiğinıd"n dahtt ::ı.z uzl~ma ı.-ıtc
mez olrnıyan cevabına gorc. Bü
yük Britlınyanm Lelüı:il:.ıtı.a mii-
: . .mlıerct azmi lntl.1:-in 4 ağmıı.os
ta Leh hükuınetıne verılcn si-

.t. C. SARAÇOGLU, 

- Pekala; diyor, yevmi em-
1 

ri yaz.alım! .. Ve 1911 'nlmtia dal 
~farc~al ~o.ffre'un Marne .muha
rebesınde.ın mcshur ycvnu emri

ni yazmış hu~usi kaL.ibi olan Ge-I 
neı·a 1 Gamclın kendı emri yev
misini imlaya ba:jlıyor: 

Nisnn ayı sonuııt a yeni Baı-;
v~kil Reynaucl Geııcrc!l Gam"lini 
ba:-:kumaıı<lunlıktan atmıya !)cy
hudc yere ~ığr,~tı, durdti ve tc
~ebb~ünü yenilemek için rnü-ı 
s:tid bir fm;ut lcullarken ıu:.ı.yı-

s~n onuı~d~ . Gamclin r,,ahut cm-! 
rı ycvruısını ısılar etmi,.ti. Ta
bii V.l'tık harp ba ··Ianu~ olduğun
dan kurıı.ıntüuı değ-iştiı. mek 
bahis mcv·,,,uu olamazdı. 

"ilkteşrindenberi bek!e
nc·n dü.c:nıan taarruzu bu sabah 
başlanuştır. Alınanl,ı r bi7.<! ~{arşı 
muüresiye mücadelelerine başlıı
nuşlardır. Fransa ve müttefik
leri için ı>a rola. cesaret, az.inı 

ve itimat kelimc1crindt:11 ib~ret 
o!ınahclır ... ., 

Genenıl Gamelin'in emri yev-' 
misi: .. "İlktc~ı'indenberi ~eklt!-1 
ıwn duşman tarru?.u ... ., ctlmlt!-I 
siyle baF?laması bir tcsadiifün "-. 
seri do~ildir. FHv.ıki Fıansız 1 

başkm~andam sekiz ayd;ınberi' 
kentlisine fısıl<lannn ta.aı-ruz tel-1 
kiuleı ine karşı koymuştur. Ma
jino hattının gayri kabili z::ıbt 
olduğ·u k:ına~ tine ~iddetle saplan 
mış olan 6aıo.elin o zamanl,u· ı 
lıenü.t ikmal edilmemiş bir halde 
bulunan ve Fransızların 35 fır
kasına mukabil ancak 3 ila 11 
Alman fu·k:ısiyle müdafaa edil
mekte olan Ziegfried. hattına 

tat·ru7.la Lehistanın yükünü ha
fifletmeğc asla yana~madı. Son 
kanun, şubat aylarında ve mart 
ha.şla.ııgıcuıcla Finlandiyaya bir 
heyeti seferiye göndermekten 
imtina cttigi gibi İngiliz kuman
danları lronside ve Cort'un böy
le bir heyeti seferiye gönderroe
leı inc mani oldu ve Belçika ve 
Hollandaya sevkiyat ya1nlma.sı 
fikrine de şiddetle muhalefet et
ti. Vakıa son on beş yıl içinde 
Framnz ı•olitikacılarının ta.arru
rl-bir harp yapabilmek için el
zem olan motörlii nıa.17.emen.in 
b!darikiııe l:i.zım tahsisatı bir 
tiirlü kabul etmemiş oldukları 

bir hakikattir ve bu ytizdendir 
ki C ımeliu: 

- Bizim harbimiz ancak te
dafüi bir harp olabilir ... Alman
yayı kuvvetten düsürüp bitab 
buakacak bir harp ... diyor. 

Lakin da.ha o sıralarda Game
lin 'in nefsine olan itimadına hü
~iımeti iştirak etmcmeğe başla

nuştı. Diğer taraftan mart son; 
farına doğru Finlandiyanın tes
lim olması gerek İngilterede, ge-I 
~kse Fransada nıüttefiklerin u
zun müudettcnberi devam eden: 
hareketsizliklerine karşı efkarı 

umumıyeyi aya.klandırnııştı. F
ransa silah altın:ı. alınnııs 

5.500.000 kişilik 01 <.lusiyle en ha! 

:Mayısın 10 uncu, 11 inci ve 
12 inci giinleri mfütefikiu kı
taatı Hohncla. Belçika ve Lük
senlmrg'<la harekete geı:n:ı.işler<.ıe ı 
de harek~tlcrinin muhacirin 
kafil<>leri yüzünden yav:ı.r.:latıl -
dığmı gi:>riiyorlardı. Genernl 
Giraud'nun ku nan las~ a'tında 

buhmnn yedin·~i Fransız orfüı- 1 su bütün -bu mnni::ılarn rağmen 

Am·ers'e v.isıl olmuş ve Garbi 
Hohındaya d()ğru yol alroıya 

ba~fo.nuştı. Ge11('1°al Dillote or
dusu Mem-:c nelu·ine doğnı adım 1 
adıın ilerli~1ordu. Geneı al Corap 1 
ordusunun bir kısmı iı,;c Namar 
ve Ar<.len'kre doğru yolda idi -
ler. 

~ 'Fkat miittefikP-yn klt'aları \ 
Bel<;ika ve Hol:ındadaki hedef
lerine varın:.ı.dan evvel Alman
lar. bir Alman mühendisi t:ıru-, 

' fından yapılnuş olaıı Bclçikada
ki Alrert kanalım geçtiler. Ho
landa teslim oldu. O zamana 1 
kadar g e ç i 1 m e z sayılan 

Arden'lerdc ise moüirlü Alman 
cüztanıları meşhur "Arden av
cı., kıt'alarını pilııl<ürterek ornın · 
nı sekiz saatte ve ikinci Fran.c;ız 
uıiirfnfa hattı mevzileriıti lçg:.ılc> 
vakit buluınauun g:•r:tilcr. 

14 Mayısta Alruanlar Fran ııo. 

lmduduna du.yanmı!}lardı. Fran- l 
sız ihtiyat kuvvcUeri Belçikaya 1 

gönderilmiş olan ·arkadaşlarııım 

1

, 
yerine kaim ohnıya vakit bile 
blıL\mamı~la•·dı. Binaenaleyh Al 

1 
man ordusu Franf)ı.z toprakları-
nı istUa etti ve Sedan Cebinde o 
kadar sür'atle ycl'le!'!ti ki, ma -J 
yinleri ihz~r edilmiş yollan at
mak tankl:ır::ı ka~ı manialar vü-1 
cude getirnı:•k, setir hatt• k!t'a
la.rını altı aylik cephesini ve er-ı 
zakı lıazırlıwmış. raüsfa.h.kem 

1 
mevkilerdı:' ycrleşlinnek bile! 
mümkün olmadı. 

İlti cenahı Alın:ın tazyikine 
maruz bulunan Ckneral Cortı.p 1 

ordusu ilk hatta.ki kıtakı.nn iler
lemesi üzerine gedıklcr hasıl o
lan 11'.ajino lmttımn bo§lukla.nnı 
doldurmaktan ibaret ofan vazi
fesini ba~an.cak bir halı.le değil
dir Ye adeta göz' görilliir bir 1 

şekil le zayıfl~naktadır. Alman 
!at· kıt<ı.at birlikl~rini veya mün
füritl gmp!,ırı y·ırarak ilerlemek 

tcdir. Ye hatta esit. nlmak uh
metini bile ihtiyar ctmemektc
d irlcr. Baskın ve siirpriz unsu
runa istinat cdı•r ·k erkanı har-

biyeyi eı:ıir cuivorlar ve erkanı 
hıırbiycni:ı m~lı'ıbcl'e hatlarm-1 
d<ın iı:ıtifade ederek kıtaata sah- 1 
te bir emir, ri<•'at emri veriyor- I 
lıu', .. ;onra ua hatlat l kt.::ıiy r -

~~ 1 
Ft«{ ı .. ız ku!l .. 1rı ıır mch irLi

b,\t \'\! muhabere p k cüz'i bir 
nıüıltl~t zarfında, imkansız bir 
ha.it! gelmiştir. Yabancı uir sa
hatl.ıı, demir ve çelik yağnıunı 
altınfla bun~lnu:, Frau~ız nsker
kri <lüşmnnın motörlii ko!laı ıı!a. 
kursı koymak için silüh olurnk 1 

ellerindeki tüiekten baska bir 

\•ıısıtaya malik huluı .. muym lar
dı. Kentlilerine, nwtörli.i kıt'a

hır tamfından yapılacıı k böyle 
bir tarruza neden d•)l:ıyı ev\·clce 
hazırlık y·ıptmlmL5 olıııaımı.ı:mı 

ıın.!nrıındıkları gibi taarrn~ başla 
dılctun sonra kendi lıallcrinc ter 
k('di!ıniş bulwım:ı.larnuıı ı:wb·.,bi

ni de {avrnyamıyol'lardı. K~mı 
a?.'lm ihtiy<>.t sınıfına m ıısup 
subaylar da efrad üzer irı<l~ kfı.Ei 
derecede otorite tesis eclcmumi~
I •rdi ve cc.aır~ v.ıuınscveı·, va

zife di.ı~künii oim-ı.!tla beraber 
nı'ıdcrn bir harbin icnplurıııa uy 
gun bir şekilde lıa.:mfonmanus 
~t.l .. t.-lıırmı onl<lr da anlıyol"I r
dı. Hül<h;a J(al1)U:uu.:ı:.. z.,,,ıı • .,,lı,k-
lılrı vaziyet efrada o!Uugu ka- i 
dar subaylar i~in de yepye li lıir l 
ı:ıerdi. Onlur d,, maiyet!ı·l'iııdı::

ld erler gibi gti .. ! 'rini uü~mon 

tayyarek:riylc dolu ;-;cmay:ı k ,ı-) 
dırıyorlar, lakin imdatlarına ko

şan bir dost ve.va müttefik tuy- 1 

yare görcnıJyr,rl rdı. Artık ye'i
sin verdiği bir inaila. tel .. foııla-ı 
ra. sanlnrak \'aziyct.i a)IJınbta
cak bir emir bekliytu·lar. v.ızi

yetler~ni anlatınak ve bildirmek 
istiyorlar, !ilkin hiç bir ccv.ıp a
lamıyorlardı. İşin cluha f...:nası 

muhabereyi temin ve tesis e
dince de aldıkl,ırı emir, dü.:ım1-
nın verdiği sahte emider olu
yordu. 

Bu v:ıziy.~t ~mı ·ısında asker
lcrdPn bir.isi: 

(.'..rkası var) 

1 - i.ngiltcı e, İtalyaya vur
rn ·ıkta olduğu ck\rbcl~r kin Yu
nan füıleımi Imllnnmıyorılu. Yu
ırnnislnn lngiltereye hiç bir 
veçhile ya.rdım etmiyordu. Bu 
itıbarla İtah•a bu tes ~hbü.;i.ınü 
h.ıklı gUstcı:cbilmck için: ''Ytı
nani i am tngiltPrcyc, bnna lıii· 
cunı ir.in vermis oldıığu üsleri 
i~gal etmek m.Lk~adiylr• istil& et
ffiPk ist • linı., diyemez. \' c niha
yet 1tal.)ı 1.mn elinde 12 .ı.\tlalar 
bu1uncıııg-undaıı lta l va. İ ngıltc
r<'yc darbeler inclirım:k lçin lıiç 
hır Yunı:ın üssUıı... de muhtuç 
ucğildır. 

2 - YıPıanbtmıd' bi.iyük 
har h ı:ıa.n~yii olm .. ıdığmdnn, Yu
nnniHc ın, lne,ilterc)~ tıııık, tay
y .. re, top ,. • ':!bhnııe .,atnııyor
cl ı. Y.ı.nı Yummistm1, 1ngrt ·re
ye hılvasılıı d·ı hi<.; l..ıir y ırJıııı -
d<ı buluıınııyordu. Bin:ıcn·llcyh 
hüyle b!r yarı~ırna mani olmak 
d.t m vzud hahsolanı,ız. Ayni ~e
k lUl• bu saıı ıyiin Yıw~nistarnht 
mcvcud olm musı isdl:l t.'lkli -
rinde 1t- lyaya da bu lnıınısda 
lıh~ hır f ~da temin edemezdi. 

.~ - rnmınl.:.,landa Mihver 
Dtovl -.tı"ri.1i11 ıınıhaf t; oldtıkl,ırı. 
gı la nıad l.!l i. stokıurı da mev
cu 1 dı•gfüıır. E ·ascn, Yuırnni· -
tan, ınııhta~ cılduğ-u gıda matl
k·lvdnin bic k'.tıffilll! lı ric;len 

idh ı.1 eden bır nıunlekettir. Hun
dan <'tka ı -·~Lit;e, geııc lı::trbin 
nihai safh .. ruıda ilah kada1· lii· 
·mmlu hır ı :ıl ov11anıas1 tnlıi, o
lı.nı gı l·ı ,to faı=ııı!ıı d,t el g0-:i
nım~i ilıtim inin mevzuu bah ,. 
\°>ı:ımamasıdır. 

1 - ta1y n d ın1nnıa.s1 ı ·· 
m tl~ lıaki Tı olm lığına g re·, 
Yıuunistu.rnn hgnh Yunan ~
d ı!armııı işgali demek (ı!ımy ı -
c tktı. Bınaenali!ylı hu lıfüya -
lHt ta1ıakkllk ctsı•ıdı hilı· btı
guu Luuı .. ;.... ı. ... h; lıf J bulun,m 
12 Ad:ıdakı kınT t ·nn .. 
ta.11h•1 ısıı m gl.!ııc i.mkun lrnluıı
mıy .. ıc· ktı. 

Yuk .. mJ Ll<i <Kfrt ııok(.ı ıtir<1~ 
k.ıbul etmiy cck bir ·ekı!d • Yıı
nmistnnm. ır,fl?.::;ı ıhtinın.lmm 
tı Jl) yu zerre kadar bir a ... k ri 
nı nfr ıt teıııhı etmiyccegini i;.
b:ı.t ·uncktedir. Bmannal vh t
t ılv.:ırıtn bu h rckd tnrzın,h 
b1~1m r~dıc:hıer aramak g..:1 ''< -
tır. 

Bu r.ebeh• bulı:rıak irin dl' ok ı
dar f.ızla knin_ >atıatmağu lü
zııın yolrb r. İtalya bn henga
mı iJ,• Yun:wistımı istııa etme -
.... , muva:ı.:fak O!lluJu bkdır,lc 
burb len l"OU"a c.l:.ı. - Mih\er o ... v
lelleri e~cr g lib ;;c1irlc>tS" - hu
ı ,•uan r'ıkuııyac:ık, bu suı tlc 
Yuu.lnıı:>tanı ıkinci bir .Arna -
vuHuk h:ı lim• ı;olt·~ c,ılrtı. M" ele 
bun ı.ııı ibaretıir. Esasen tarihi 
Roma imp:mıtorkgunun yolu 
da Yıınrmi;,,tnııı işgalden b:ışlar. 

MVR.4.D SERTOGLU 
föhi notada. ifade e<lilmi"' olıın ---------------·-------·--------------------------------------------------
politik,ısmı değ'.:5t rcmcztli; Al- ,==============================================================================::.f.h r1:,ı::=:=::==:=:i' 
mtt.n milli mcnfön.tl •ri11i ve ._.~ıc- IMAC-RA RAŞ ~r 1 1 T f "k N 
harbi bile güze alnı ı~a hunr- ROMANI 
.!:'ini 'cdJ. ell'H •kten h;c u.mn bir il::. ı----[ e _: ·

7
a o· 

laıımışı;ı: Bliyi.ık Brıtmıy,ı '><:- w.ı...__ (J 
fcrbcrlik k bideriııde israr cd~- • ·• illl=============================================tt - rJ1 
cek olursa 0 da derhal bü:.im -Amma bunu cok büvük biri olm:ısmı bekUye!iın. Sab:ı:ıleyin 1 clafaaya hazmın. İstediğimi y:ıp- 1 kri kır.:ıra'• tayytu·eyi meydana ı ot l ul::ı.k borusu vasıtnsile }JC> 
Alınan rnvvct~eıini clerlw.1 .,efor 1::uvvetle s:tp1umak-lfı.zım: Ben, el'kcndeu tayyrıreye binip bera- mazsanız korktugnnuza hil~m•e- çılmrdıl .. ır. 1 lis lıatiyesınc te"'rüb ve lıaşlaya· 
her <le-.'ckı,i. pilot mevld!mden arkadaşımı ı ber havalanacrı.ğız. deccğim. ! Şafak h"'niiz )'eni soküyordu. !ıilect.>lcl ·rini söyledı. \ · .. ııo b11-

1 , .,1 buııunla m lC.r.:-bilir mı:,.iın hiç? - Ne diyol'sunuz? Bligni bnşmı eğerek, polis ha- - A<.:ab:ı. ctrnfmıızı tiÖıece1ı: 1 m n nrtık lüzumsu~ oldu,ğ·una O g•in vuınıa '• '•'3 11 ıı t rıtül · -
katımda hıtlcr eon U"re<.:~th.' l !m:cfı.nı yok... - Meydanın üzerind ~ hare-• fiye•5inin istediği şeye mm·afa- miy ~? k ni i ıı. Fn t ın·· bP ol, rak 
galeyan isticladmda İlli. L--hliler :rolis hafiyesi susuyordu. Ol 1:ctler yapıp ineceğiz. ımt cttiğinı i aret etti.'!' yyuıe- 1 - T..ı.bii! Ynlmz nccl<> etme- buna ~:m. at getırmek Jiizı ndı. 
ve lırıtlı hareketi ri dolayısiylc la. farmdycsindc, bazı t:iiı Uk - FaJcatlıaklmnız y lk ... Tay- ci i!epoHs hafiyesi ~ok :;arip bir m·z l ~zım. Polis r:babc1dır. .bu ckild ü<>iinülurse mPne-
!n<'i!iz roı•,;uliyetı lrnkkmd<1ki Ji. ı ll•>ktulr•rfL basaı·ak fa.zla ilerledi- yare nühür altında. gcee geçi diler. Bir smmın ÜZ.:'- Pılot, direk iyona g ·eti. Ve- I yine Jcaı" muhafaza 
wu~ f'll'l.lid. şi!J'r~i ve mılfril.sı- ğini c:Wı..;ünüyordu. Kendi kı.ncli-j - _ dclırma. Her mesuliye - :dne i.naııan pi~ot b01 y~re uyu- rann °-. .. rivc olurdu. 'fayyarc ha- cdiy rdu. P:.ı il ü !;:imin tara-

n~: ti il.::..·rıme alıyorum. maga c-alıııy ırdu. r lis hafıye- v ıluniı. Polis hu.fi_•esi p1r~t§lit fın l m hıço.kl n m .tı: 
ne idi. Me...;eliı. Lehi:Stancl uı gel- ' - Bü} ük hata.oyaptım <.liyor-I - Dnunb. beraber... si .ise uy ımuyoi·, boyun:ı. lıanga- ta rnıamı h. Yere ııımek i ti- Policı haf ·e ı pilotu ç ırclı 
mi.ş yüz bın Alman mult.ccı.....:in- <lu. Bllgniyi boş yere ifö·1m et- - Susunm: ve lı1n11 itaat edi-, rm al~ın la bir aş ıgı lıir yukarı yorau. 'Roşluğn bir atlama tc- ve "'lini b J<;: ıga uza" ., ını süy-
den bah~~tti. Bu hakiırntten en s· b' ·· 1 d'l l · , ı · d b' ·· .. k t · k l d" B"l · ' 

z1 
. . 

0 
h tim ve §İrudi de... n 7 • ıze ır ~:!Y soy e ı t erı za- uo ac.ıp nın'lljior u. ~·· usu y· p:ır · ayyrırenın e- e ı. ı gın ısı.en n ıar keti 

az beş 1«.!re fn a ı<lı. nı.ın u- Bu sn·a<la Bligni y ılvn.rıyor-, nıan her şeyi üzerime ~tın. Sizi ŞaföT.:ıa oer~ber Veruno, bil- narına :! 'kcaktı. Pilot da di- yapll. Bunun üzerın" Verano, 
r.ıda da söyledil.lcrin" h:.ı.kikcı- du. zorln<lığunı, tı:ıbanc:ı ile telıd!t roya !(dcrek pilot~ı uyn.ndırmak r ·ksiyonn bır'lkmadan, elile ·bı- pilot1m c1iııe kıığıt keseceğini 
ten k<ıııi mi yoksa bu raknın - - Evet madam Şavyeri sevi- etti~imi ileri sür~bilirsiniz.. isredi. Kap.ua 1 girerken t-ıyy:ı- cağı ..-,aplayaca ~ mış ~i!.>i bir lıa- 1 V.:! di. Polis lınfiyesi biraz sert 
lartn d•)gruluğuna l~cudı ke;n - yoı"'l.tnı. Ark:ıdaşımı da tehdit - Bana ne yaptırın ık istıyor- l.:!Ci snpsau t>ı ... halJ:- huz1 r ol- rck(•t y·ıp crı.ktı. 1 bir "' le: 
<lisini ikna mı etıwş olduğumu ~ttim. F.:ıkat hiddetim çabuk sumı• '! duğumı söy.1.iyeıc';: önUnden ~e-ı 8' lı..!..lı1n bir ı.-.0~·11ğundn ildı;i - Sıkı tutunuz diye emretti. 
gene kretıremcm. İkmci nıtila- geçer. Tnyyarc·yc bindi,!im zn- - Tam uçuş halindP v rv- ceıel• tayyar..:nin yn.nına gitti. de titrh·,,_füı. F'alcat vakit titrc-1 Bunu trk;b"'n Vera.w ayağa 
lrn.tun<ln, cevabını baPn tcvdj uan kcndh::ine kin bile beslemi- kimtZ le otuıılugunuz voziydtc verano yazılı,ıncd"ıı clinıle 1dlğıt ıuelclc · l;C:>l'!it'il~· .. ~k gibi degıldi. kulktı. 'I ıyvnıc sis ortasındn u
cttiği : .. ur~n .ai.;:iın .. tinı tekrar yorıium. Doğru. !{aba bir ada- paraşüdc ~tlayan bir adamı öl- ke~ ccğiııi tulaı·nk geleli. 1 'ik.t) Paotun ,l'clu olup oinmıyac~ğı- quyordu. Ttıyyarenin Ircnnrına. 
ıktisat> etın1ştı. Fa.~ t < ,ıha az nnm. Bal':an ne yaptığımı bil- dUt üp öltlüremiyece~nizi ishat bunu nlmnnrnk .iı,tedi. nı tc ·:):t 1<!'.mndı. :ısıtarak kendi ini bosluğ1t bı-
sert ueğihli. Her s~y İngfüere- mem. Fakat katil dcğiliı't1. Eı.nin ctmeğe yardım cile\;ecek::ıinız. - Alm1'l. Bu,. Şavy riu göğ- Polis lrnfi~ esi ehi ünrlükrc pi- raktı. Fakat tam hiı· surette de-
nin kabi.lh :ı.ii i h. Ingıltcre gc- olun doğruyu söylüyorum. Bi!ni - Fakat poliı:; ve lJ1alediye er- ı:.üne ~apian,ımn :-ıyni. BıL.ı.: yar· lotun iu.til ohhileccği fara.,iyc· ğil. Bır ayağı sarkmm, diğerini 
c;en .~ne ç Iderı ter7v1k Atı::..i,o;ti, kurtarınız Vera.no... kaıı.l erkenden gelecekler.. <lııru olacak. Hü.lfı. tcreddııt mü . iııiıı baj ali oldu!; unu ı-ıılıyor- kenara s·kıştırnııştı. Yalnız aşa· 
şimdi d~ Lehistana o.~ık bir ho- Vfü-arıo, pilottı kolundJu ya- - Bunun için hemen hareket edi:,·orsunl!Z .' Alın da ir"mizc du. ~~1ya b:ıkmıyordu. 
no verıyor u. kal.adı: elnıemiz lazım. Eğer söylcdikfa- bakalım. 'f t y re ı::imrti 111eyfüınır .. P- Pollc; lıa.fiyesi: 

- Size inanabU:rim. Cündli7. riniz do:~ ise sizi harareti ·mü- H mg. nu Impı.sınduki mii;ıür- rintl.: biiyiik daireler ciziv.:m:hı. (Arkn.:.,ı var) • 1 ( Adıa.ı.;ı var) 
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ncı ağalara dö- Küçük mo alar, bun n üzeri-
ne çok obırm d .• Kah\ ha-
neyi bırakıp !erine git 

&ABAD 

HARB 
VAZiYETi 

İsviçre tehlikelide 
değil mi 1 

,.yfac!;ı) 

1 içnlll r, · tl8adi \e zir~u 

lstanbul'da kaç ti 
BOB-ST.İL vardır'l 

'whklannın Milner Df\ let - '============ YAZAN: 
ienn"n htnnnı tahrik ()( ''lf'k de-
11'.c«k> olnıaıd.ığmı h"Jı3 orlar. 

Kahvelıan bir ölü . 
biml olmuş . erkesin 
tulm.Ufjtu. Bu ı e biçim 

8t nra hu dr lr.tin ftiaret alona 
r; alınma.-. harbin gidiSUIJ degİtiti

Reşad iLERi Geçen yazımda B b.,tılJ rin 
ş ef Yerdiklen Suna gaz"no u
n ugnyacagımı söylemiştim. 

una ri mlen ş· lid ki bu sene bağlatacağız. Biz bağla • ı 
g zi, o, g leri ailelere p sta· narak milkemmeiepaeye liyık 
hane, güı un her satıtinde de Bob&ılleriz dıye Jıayltışırarak 

di 
- Bilmiy rum ..• 
Bunun me ·u k 

Çingene A 
ma, Kanbur H 
tini yapbktru; 
dan okuyord . 

- MM! hi t 
- ym okkalık 

Dedi. 
Dramalı ~alanlan ve, Çiuge-

ne Ahmet tan olanlardan 
birı de: 

p 

t 

\el'tÜ. 

Ded·. 
O gece b. 

oldu. Şmıcu 
gıl, çift gb 

c:ok mWıaluıs la -
aha tek g~d 
vardı. 

(.bluun \'ar) 

Çelak lloDayı berabe Kız mektebleri ara- Mektepliler futbol 
rak bJlftye geldiler . --1-d.-I 

Ajalar, küçük mol bu- 81Dda WVK#ruv- turnovası 
,.u etmiflerdL misabablan Mt-kteb ıe.r smsmda yapıl-

ihtiyar Qlzgı Çol Mollaya Kus mektepleri uumda ter- makta olan futbol ma lanna 
~l el!: tip edilen 'o ybol mhbaka- dün Şeref Stadında devanı e-

- Abe llo '. Çin Ah- Janna c1liıı EmiDÖDi lıalkevinde dilmi§tir. 
metle bir daha~ y pmak • mm.. ectilmıştir. tık mac ~-nıyal _ Yocae 
...._ · • Biıiaci mil.mka Qanıhca ile 
-- lDBl1 . u.n .. :ı. ----ı- ... apıiL:I·. Oyun Fz:an&Jll arasında idi U&AU anw:>ıaıuö • IUJ 

Çolü, c1nr s.a -Ui maçlarmda büyük O - O beraberlikle neticelendi. 
Ne ~ bir gayret ve =..ngösteren ikinci maç İstikli.l ''e Q.ö~J Te-
vhı-• kü mo ,.__..,_ .. L._ b'nn" ..-. .,. 
--. ~~ - ralli arasında ~ladı ve tstik-

ali 8Çlk birisi d rh aepte 15 - 9 ıkinel aeptde de W ıtseıen 1 • 2 galib vaziyette 
_~bu 15 - 7 mağlilb ettiler. ~ yagmw .. - f.__._~---·"'-

..._.__, -}'=)w,b lstaııbuJ U\~U w wu ~~-· 
bıılu_,ormn? -..:1 °---ku li8eıli ile Şişli Terakkı lise- dan oyunun bitmmne 10 dak;-

Diye sorun ıbti leri aramda yapd4ı. ka kala unu; tehir tdl1di. Hftkem. 
m11eleJl llDl ttı. Bmı Bhhıei eeptı 15 - 5 k nan Baba.eddin'tJluöz her ıki ~ da. 
Çolalt lfalJa, tu cevab Llt...,.. im li9elDer ikmc· sept ettJ 

- AllaJI lasm ed tle lmiarmı buılı Utla arttırdı- :iyi idare • 
lar. Ve .,ıf ıUiblerini ikinci 

Jaay!.. aeptde de 15 - ı majl6b ettiler. Galatasaray akar.aya 
- Amma, Y rm1ri ~ Ba .ne c;ok ıyi organize cdt- ..-ıaor 

IMml'L- ı.a Jaa Jileleri ~ı müsa- Geneler Birr ve Mas espor. 
- Re vakit oluna UJJ ?.. hhhn tut l* intıiwm dahi- takımlan tamfmClan Kurba 
Dedi -- .... etmektedir. • ~a ıki 111:-c )-~ 
901* Jlolla tarafım tutan &- ----ı-=~------·t Ü7Jll'ID A.w• c c J a dav t ffilenı 

la. ablarak: ~H.-ttıraN Galataara~ ktilttbu b davet· 
- Ta. yamı dret:ı k mu :Ankan1i1arm ist@diii ~ 

- ___., J.azıt Y01 una.. 0 SABAHA kaRt etmiftir. 
Wkit « •• .. G~ bir kaç B takımları 
gu :ya bıralarıa.- A1-anya için tek 
a-m a.erme mibıak ı.a- çikar yol : 

,_ llC'ldl. Her kafadan b ses , ... ...,, 1 ._. •yftıd•) 

purıağa başladı. ...... -- .... bu ıuawur-Çolat llolla, aükünetle c:linli Jardaa ._.,...ıilmM eldu. Bi.li.-
ymdu. Ağalar, olurdu oJnwıdı JWı 46rt .ay cnrel Almanyada, 
di birllllterlnl yiyım-ııııMı Silvene kan İtalyan hareke--

..-, timin hariB t'I adhalal'mdan, 
Çe1ak Molla, l>irilll ~ edeıNli eöyleniyor

da. Şimıli b.b& 1-ada •U. 
tm eoma, Jaa kW bir vaxi ~; lılımra vc-lt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!l!!!!l!!!!,I 
ledt: da etmiftir ve tııiWrıa Balkan-

- Glreş ne kada nıa 11- larda millver agır, fakat mu-
WlllL. Sis ı..im ~ ) ')M tıir surettıl pn .at&lı-
W qwww. Ben .on- Jm. 

,,.... .,.. deYJetleriai keadi ııe.a.. 
n- tataıam ..-ıme Mllaa1i • lllDa tefkili laDdıracak olan 

Delll. AhnaQya, Ru anın mubal~-
ırola için ~ 4Ura ko- • ..... lknleı -• bır şq 

7an ap, ppla!llJllJ. Şüa de- çıkmadı. 
j:i1 Ji1mi befj lira8I gid«eltti. Ymi nıam yeni nizam ... Bll
Biraa nPüen•en m, ~ tin Awupan n mihver hesablna 

·-• ! tani1a yol1mclaki bu ....... httaben: 
-:1 t.eeebllOae d Rmnanya, Maca· 

- Qjm ne çıkar gtinıei hir rWan ve ~ başka 
be; IİİD IOD a yaparız Bmde ...,_ e8eıı oa.dı. 
nillafir bhrsmız bepmiL. OelJAlltai'lk lçia lapanya Al-

Blıii. malQ'&.J& iBtecl ':abı venne-atm .... ltAft He de 
1111 1ıWla, )dM aiillfııDetle ......_ bir mlalpna yapanşbr. 

eeftP ftl'di: .. bldı? 
- Ajam, korkmayınız, ...,_ t•' izde JıowJacağı par

llğ 7 ~ beş )in.ya el u- ı.a lılr mrette eillana ılin edil.un..,,.. -. elD taptın Akdenisde '* 111.- blDdllll llllrtlyor • ._., ..... '•! w mahcup ._..,... ~ i3ti-
.. ....... ~, ... § 1 .... llw. •••: 
ten sema icrafJma llarar wftl- ,,_.. ~ı ı> -.."' noel 
& ar? ı~ etile ft Nlki pn lliyJe. 

n .._.... ılll dili llllblhde pQm aoell lı.jino 
,,. aae, .......... . .... ..... n4a ·~ 'Ve 

B m :daha btlylt avantaj °" ıı. hatla J'nne•'•n multafm 
ı. _, .. '?.. ı ı +'tioi, ba aoell ise lılanıl 

ç.wr. a..bur Balidi. kimlli- mlt"wle pçiııa 'et'te oWuğunu 
lir ne bdar da ,_.Jeetkti '. w 11a -1din de IDcflt-ereyi, an-
0 .a.. .._ 411..aaa.aı ._..__..__ ak •manJJB. mllıaade ettiği 

- · ~ .... ~ ye. ...,woe Jüınaye edebileceğfni 
nehJlecek miydi"!. '.Mo11a, 1'iı- alay -.,r ilffr. 
......-dan sonra 4lne diiee- Ymi Almanya. hıgütereyi 
eeMi. Çolaiı o vakit yenmek, ~ eden lıfmlll geçecek, 
'"' n '~ Mçtelldi. lııMbl b""W'k .icin Ligiıtere-•r ~-ıtnr ~ '8 Çin- yi iıltl& edecektir. Baeka ~re :=--.- ....,... ...... -Jnıman -
CfJlllll9Je cllJwıek: duu bu sureUe taarlh edıyor. 

- Aımıe4. 1ııılraı- IDl". v--. 1l'raneaNn yıkılışm-
- - laay!. ... mmalü IJir Jllltkunda il. 
Dedi. Bitler de İngilterenin J til sın-

mahi~ett de~ildir. Ha.n
g h nıdaıt du~ lunıe dn
>1UDU1Kün İ&\ İ<*renin ~ mn
h: r • ac • u fa~ (f' lı bir l)t")' ol

. ueaua:ır. 

Banu i, itt ht: ,.a ıla~ an '8-
\'İ(reliaer ttal~ · ' ~ r ~a.ya 
k1U'lf hw; olmax.ı;a n t..hzi bir 
lisaa kullanank İlltikam aılma
ga hMladıiar. 

G~ batta ltal~z lle hvio
re nıathuat:ıı ........cıa bir ağız 

-~8'1 Bia edı1di. Hatta .. ,~ 
:rede llf'NIO..... bul llarika -
*'irlp.r diia,ı a ............. inti
kal etti. ~ler tiaiy- -
lana biiiiİİll Wa6llfll'iai liatHe 

e .mrtelale kaı"şıladdar. 

&a zamaıılarda ~ hu
clndwllda AhnMlarul tab~ 
• ~ Mluiolumuk -
tadır. 

FnMa harbchıa ~ 
HODra ba pek fthnm&az bir ~y 
olaeağllldan bu 1ıaberiere .... -
mağa im1'in yoldu. Bi)•le bir 
~yia fllhaklalk etmesi if1Ja 
AJmaar-m ltalJa itJedae"lllÖ· 
dallaleye kuv -çermftlli IUmı • 
dar. Çüalıü Dolfus ,......._ 
.ı. ...... A"Wfİ1111a ile İtalya
... ta.as •oldalan fılblrlm e
ilDniiı}tJ. İsviçre lmdtl41maclaa 
tt.ıyaya taanm belkl daha ~ 
Jay olablllr • 

a. nva etler ~~yi >kor
lnı*ap llilaver De.vletleriae .ıaJaa 
ms1&sH.r olmas1111 tmüa .ifJa fl
lulnb "!I elnJailir. 

........... ber JuıWe ..... 
telallbde'*ilkJlr. ... 
.... .,.1111111' Allı:aayum C*iupta
lti ......_ INr~--~ 

Çukurıboataa 

yapıltyer 

....... 

Şehir 
:tiyatroau 

temsilleri 

-'8DAL 

t.tDdU CadiM •OIDedl ......... 
:le 1:tlllMO IM'l"Şftl\lle ı nu ıık ı ı 

&at 20.30 da 

PAŞA BAmD'LllRl 

mektey ka<' gı Bobstillcre mo- 0 · ~ ...... , nlt- _......,ı~ı 
dahane \'az1fe. ni ifa etmekle şe erıne er ~· - 1"'1Cnuıer. 

Bağ!anmağa ~k eldülan
rniıkellei bir m~kii mutena ve nı sevin le narı eden bu akıJlıla-
muadidır. k-~ j ...... , 

1 anmarah Bohsiiller nn içmde aauım ~l'llltf san 
dım, korktum ve Şahan kah -

Eski saa1 13 .. yenisi ile 14.. vesine ııtıca .el.UID. 
Heı kesm iFıle gtlcilc, mual - 2 Damaıall ••~ .. r 

limlcrm ta1Cbelerile uğrnştıkla- Suııadaki zır.ap Bobstiller ar-
n bu saatlerde; mekteplerinden 1 tı'· kada kaldı R haJ..1- c::. 
kendi kendılerini aznd eden " ar · er \K' "/0-

handakiler bıraa daha dertop 
Bobstilltt de moda münakaşa- Bobt:itillerdir diye kendi ken
larile iştigal buyururlar. B z del dimi tesellıye G&hllyordum. 
.lnları böyle kuş kümeleri 0 1bi 
toplu bir halde bul bilmek için Hakikaten Şaban ~
bu saatlerde Sunaya mıhman le, Suna Bobstüler arasında kı-

yafet a.tklım var. Sunadaki-
oı;;İe yakınlarına. oturdum. lcr daha zıy dP &lldegin evbld-

Biraz evvel bıten bır ta~la ları olduklan iQn Jnyafetl~ 
k ya bozmadan, ya eklemeden 

partisinin müna aşasını -y pı- hep yeni.. Şabandelri~n ise 
yorlardı. Fakat fnzla kontı§Jll - daha zı' ade servetin de ke
dılar. Hemen ebedi 'e e li narda kalmı lrenar mahal
me\'zularına döndüler: 

ekA •• UI lelerin zıbidılen olduklan için 
,.Bobstilzm . ve t amu .. ,, ya bozma.dan, ya elrJemeden 
Hepsinin hürmet ve hayran- yapılmış yanı uyjunu.. ve da· 

lığım kuanmıı bir Bobstil ha gillilnc ve .dllJMa a.valb.. Sa
( herhalde l}Cfleri olacak) : 

- Şimdi beni dikkatli dinle· na Lordlar Kamanımnı, buraeı 
H da Avam Kamaıumı temsil 

yiniz, diyerek BÖ7ıe ~)adı. ep ediyor .. yanı Slmedllkiler birin-
si göz kulak yani dört kulak ci ıruf bır nwnarab Botıetiller, 
kesildiler. Bu da yetipıiyormuş 
gibi kulaklarını biraz daha u- Şe.bandeküer itinci mnıf, iki 
za.ttılar, ba:;larını biribirlerine numarulı Bobetil1er
yaklaştırdı1ar. Hatta y,ayıf, sıs- Y. lnı. iki numaralı BobstiHer 
ka bir BObstilin gür '\ e kıvrak le me gul olmak. IDllllD1l. gülmek 
sa n diğer bir arkadışuıkin«-, degil, acımak ~ veriyor. 
pyle ltaf"ıfden; bpkı İtalyan as- Bunlann ıçinde :nelel- wr? Ana
kerinin cephede a.te6e temas1 larmı, la& lrardal)llrillj fabrika 
gib ; değiverdi. Feliket .. büyük köaelerinde, el kapa)arlnda. ça
en bilylk terfi.ket.. s:ı.Çlan gali- lıştıran kahramanlar, babası -
ba ! BozulmUftu. Elini cebin,. nın dükk&nmdalri ~ yi 
soktu. Aynasını gıkanp •"ını boşaltacak kadar 8*i ve insaflı 
dilzeltectkti. Fakat ffefleri tek- babayiğitler·· ve ilh.. İşte ko -
rar s<W.e~dığı için hemen medinin aeıl facaası burada, •• 
vaz geçti. Nazilt ince uzun ka- Hiç olmazs& birinciler zat 
dJn parmaklarile erkek! ~la- fazla olan eervetıeriain bir k • 
rmı okşar cıbi clibıeltmftl• ik- mmı ve .kendi' -. btlde bar 
tifa. etti ve ctin'84L -~- Ya illilıciler! Y bu 

- Moll§erle ; aramız<la res- zavallı ml kallid ayıl ruWo 
mil't:-i, inkann lüzwnu yok. He- :.'bstil karikatüıtari.. hem kCll 
.»iın~ ıtiraf etmeliyiz ki1 ber Bmııt -.-.ı boRn b' 

:a ~~1~ b~ ~el~== =· .,gnma.. Bır baçın n~r~ 
rımızda lalalarımıZ eya dayı- uğruna .. 
larQııaıala bUiiktc yatlyoru.,. Bu f 3 • n 1ı11 ... _.._. 
bir .. Drindsi: giyinmesini. yürü- Ben bu ıkı ~ Bobstili gö-
m~ini bilmi)t.:n bazı ahmakla· rüp gillciilltten ve taraz da s&· 
nı bizimle al. y ctmcğc )elten- 'lllimi bir acı ~ 80Dra 
d"kle i Bobfftil yilrüyü ümilz ne unutmak istem... Fakllt 
,ıe olaa in n zahmet ' rıyor. m le Bu kaGarla llabm)IOl'llll13 
Ş mdi size taı ıf edeceğim çok meger.. daha ...... mamara1 

le ve 'Pl'&tik bir usul ile bu 1 Bobatiiler de mewudmuş .. Bun
Ahmelten ebediyen kurtula-! lardan 3 numaralı llobsüUerin 
ca.k. ve <liğer bütün Bob til mes- tesir hası vam arar hanem 
lekda§lanmızm da takdir ede - daha bü~ k ·. Çinkii b mla1" 
aMleri >bir milll:emm ryette yU- aan'atı kllld kriae yaldız yap
rüyebilt.-ccgi . Bu ba it çannin mı tardır. K yafetlerinden 11-
fcdaki.rlığı, sadece bir a,ıy .sab- muJrnıyan bir ciddiyet sahibi 
retmektir. E\ \'ela lalalutmısı olduklannı .götıtennek iddiasın
gizUcc elde edeceksiniz, onların ckdırlar • 
ceplerini para ile oqayacaksı- Bunlar BobBW -.lrler!. dir 
nıx .. Si1le yapacak)an hisrnet Fakat onl 11 ı,a Bob6ti liR' ----:======-..--:
çnk basit olacaktır. Ne gecele- kabul ebncz • Slıl&tta tall-1 
ri ~izinle berabf-r (00) e gele- lid yasaktır. derler. 'Hıdbulsi 
cekler ne de bahlan ay.it la- bu tezi miidafaa . eder. -
ı'lnı?.a çonplanımı giydirecek· ken; eı basit, en Mi hiı" ~lıri ! 
]f'rdir. U\l ımazdan e\'Vel ısizi eaareti Olar. k fet taJdı<h W-
sıdC'<'.e ~lıyacaklardır!. tinden vticutlanına lmmburia 

Bhnnei ip ile· koli nnı11 ba- m bile lrurtlıralmdlldnı uau
caklarınızın ıır~mna gelecek se-f turlar. Onlanr. ._•atta gaye -
kilue kendinizi ayakta ba tat - leri, san'atin bir tek gayesi v 
bktan sonra yntağa girecekrd - son merıebes· elllla ~ ı~
n ·z. llrint'i -ip iJ (zineir vurulsa rabla n~ ~en ~~
< aha iyıdir, ciinkil zindr boy - se vermek ı . LAmn meıdı 
nunıusu ideal inaJiğc daha c;a- venleri tmnanmak ~de 
buk ka~urur) b~ızı eı:ı1e- bulunmadan. ri.y.da has ı lan•• 
ni?.dcn göğlıcııme değecek şekil- rak yükseldildm itin ,..m-k
dc bağlatıp hemen uyuyacakaı- lan p ib siır er! 1111 man
nıt. ihayet bir ay bana kat- ~m g~ler ~ ~nıdau 
lanabilirseniz elde ecleceliai7. JŞJttijim •-.tedır: 
neticeden dol yı laeni tebrik e- y~ 1JllfJf' · """".filc*tı 
decekııilliz. Bu akfamdan itiia- &utM;; 'l«i1'J.n bn '* sula ,ertl'
ren kendinbıi bağlatma ·a i8z Bir yalakta ı de .,._ ben& 
veriyom.uıuz dejil mi'! _.... ~ 
.ın9!'~r? diyerek hitabeaini 

1 

lst r-'C'ni: ,,; dalda ~!. 
bitirdı. Beı-üet ' cnma lıılı ~t .kua -
Difeıı~ h.ep ~ ajı.J~71: . muklar saceee iradi aralanada 
- Kendımizi bir ay d gıl, bır ifru edıliyor. Jl'OvUi &IWlll'R 

rlektrikı 
sinde 

~----------------- BoblStil ll6ÇJarmuı 811 yi:dl p mesı k.Ur, 8eynk de olsa mee 

b... TariWa h • e-

muaları mıyw "'iiJ.. ÇK 
şUkUr ki bu~ ıllimR 
farkında deL"I •• T4ua soll:Rılc -
!ara saçılaıı bn i"-t he!'keı;'11 
i3t1baamı iftnlerce hpatmağa 
ki.fi ~liyord • Her ne kadar 
tasamıf iyi ıee • mideden ta
arruf haatahktana bqlangı 
cıdır .. BunwiJa 1lenaber .blı Bob
stiUerden .h de ..:ite ~")"MU-' 
)'or değilim.. ~ her f1'de 
olduju gibi: .._ .-n!lda da· 
anarşi ı.Akım ol•lıMlr.. Galilaa; 
en Uılaliker Bot.tiı tipleri 
şair Bobstiller olMak . 

4......a.l'olllltiller 
K41atahdmar .W.ujJldir 

Jer. Erkek oldtllrlmmu hatırla 
dl lan ~ ck>ği ' erkek gtdk - .........,... 
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kanlarda kendı \ t.ını i "ııde 

hi lecektiı \e filıyatta d 
böyle ofa.caktır. 

3 Farnz:a, yalnız, Türkiyc
den bahseders k Türki~ enin 

u 
ki) e o hat iızcnn di " ta-
nını silahiylc otom tik surett 
müdafan:s a osat. Aynı hal biı
tıin Balkan d v eti n ı ın \1nrıd

dıı. Çünku: 
4 ~ Balkan d vletleri arasın

da tam \e kat'ı bır m avat oh
caktır. Onların birlik! ıı içll'rın
derı bil'ıne fazl!ı bır nufuz \•er
mek ıcın ğil. h psinı miisavi 
bu ınıitt fik ınd tutarak 

gibi tıcnri m "ln:ı 
bil cek ' endı tnı tamamen 
kenrlı meınl l tmd .issroc k
tir. 

tıyl' artık 

1 iakı ırkda laı ım içııı 

h ·r t v uztintu duymıyaca

ğıın. Çiuıkıi B ıl , rı tan da 
beıum v tanımdan bir p ı t n ha
line giı erektir. Sad ce, Ol'adalu 
ırk la 1 ıım, b k ı \anunu me
deni) e, b. k.ı \'1: r ılt•rc, başka 

usun ı tabı olacak! rdır. 
Bos le hu Ball, u bu ligı bazı 

büs ilk d ,, 1 tle ın b ı Jrnbırc ho
§tına gıbnıycbılıı. Çiınkü onla
rın hırsı c hlnı ın c bir cd 
te kil edecckt r. F kat a)nı za
manda onları da bır uzlıntiiden 

v~ deı dd n 1 urt rmı lmıyac..ı.k 

mıyız? Çıinku B lkruılar krn
dilerinın olmıy el r b
lerinin de olnıı) aktır. Aı tık 

Balkan entnkalnıı ılc ugrn mak 
tan, B~kaıılnrd n uz hıbı 

olmak if'in reknbc>tt n kurtula
caklar ve rahat ed eklerdıı 

lçl ınd n memnun olm a 
lar bıle bugi.inkü zor ve kaı ışık 
vazıyet b k hır h l < al"(' i o
lnmıyacağı için, nılıa) t.l t ı; 

kül göstereceklerdir. 
Bu h rb b t r b"tm z 

)adan 
bır zarurtttir be 
§ekkül P.dce,ekhr· zse Bal-
kanlar knlım~ ncak r. 

lltl;;e~ in Cahid Ynlçın ____ .. _ .... ___ _ 
lngilterede bir Kanada 

kolordusu teşkil 

ediliyor 
Londra, 25 (a a.) - Harbiye 

n zaı eti K nrul hukümctile, 
yapılan bır anı ma mucibince 
ln ıltcred bir l{ nada kolordu
su teşkil edildıgıni bildırmekte,. 
dir. 

Dilek Encümenleri seçilerek, 
derh l f aaligete geçtiler 

(Baştarafı 1 inci uyfada) 

Saat tam 10 15 de Pnrti mü
f ttişi Reşad ım ... oglu kür
siye gelerek k ngreyi kısa bir 
nutukla açmıştır. Re.,.C\ad Mi
mar oğlu bu kLia nutkunda kon
reye iştiraklennden dolayı aza
)< teşekkür ederek her birini 1 
hürmetle selamlamıştır. Bunu 
müteakib ruzname mucibin-ı 
ce kongreye bır reis, bir reis ve
.kili ve iki katıb secilmesine ge
cilmıştir. Açık olarak yapılan 

intihablar neticesinde kongre 
reisliğin Refik Ahmed Sevcn
gil, reis vekillı !in Zıya ETen ve 
.kitibliklere Mekı Hikmet ve 
Atıf Ödül scçilmışlerdır. 

Refık Ahmed Sevengil ve ar
kadaşları kürsüye gclmil}Jer -
dir. Refik Ahmed Sevengil ken- ı 

disi ve arkadaşları namına inti
hapları dolayı iyi teşekkür et-
miştir. 1 

Şef İsmet İnönü, Başvekil. Dr. 
Refık Saydam, Parti genel sek
reteri Fikri Tuzcre ta.7.im tel
grafları çckılmesini teklif et
miştir. 

Bu teklifleı· kongre tnrafın
dan alkıslarla kabul olunmuş ve 
telgraflaı ı çekmek salahiyeti 
kongre riy setine Wvdi olun -
nlllstur. 

İdare hr'yeünirı ihnısı 

İdare heyetinin ibı-nsı, kongre 
fızaları tarafından hazırlanan 
mesai raporu, nıütnleasını 

temin etmek maksadiylc 
ikinci top 1 ant ı ylı tehir 
olunmuş ve müteakiben tcdkiki 

hesab, btil~ projesi, ve dilek 
encümenleri intihabı yapılmış 

ve bunu müteakib kongre bu
glin saat 14 de toplanmak üze
re dnğılınıştJr. Seçilen encü
m~nler diindeı: itibaren faaliyc- 1ı te başlamışlar:du·. 

unan kıtaları Av- 1 
lonyaya ya laşıyo r 

( Baştar:ıfı 1 inci cayfnda) 

ha ıçeride sevkulcey bakımın
dan biıyük ehemmiyeti haiz bir 
nokta, Premetinin imal \ e • rk 1 
cihctlerinde harekatta bulunan 
Yunanlıların eline du."müştür. 

Atina, 2-5 (a.a.) - Hududdaıı 
gelen son haberlere göre, Şıma
ranm alınnıasından evvel vukun 
gelen ve üç. gün süren mulıa -
rcb esnasında, Yunnnistanı is
tila işinde kullanılan Sicnna İ
talyan fırkası, Yunanlılar ta -
rafmdan fena hald hn palan • 
mıştır. Bu ltaJ~•an fırkası .. efe
rin bidayetinde Kalam<rn nehrin 
den geri çekilmeye mecbur e -
dildıği zaman bir C'O.K mczahm

1 

yapmış ve Rehine olarak bit·ı 
çok eşrafı berabcı ındc götiir -
müştür. 

Düşman tayyarcleı in'ın kıta-

1 lara yardım tes<:>bbüsleri aka -
mele uğramış ve Yunan topçu
su ltalyan top<'usunu alt etmiş-ı 
tir. 

Simaradan Borsı \.:.-Sest da -
ğıı{a giden yol. İtalyan ölüleri 
ile ve her tiirlü harb malzemesi 
ile doludur. İtalyanlar, Şima -
radan çckilırken kiliselerdeki 
ikonları ve :wzeleri kırmışlar ve 
ıı:eytin yağı fıçılarını da drle -
rek sokaklara atmı !ardır. ltal
yaıılar, bir çok da rehine götür
miişlerdir. Mute kibcn Parti miifettişi 1 

Reşad Mimar oğlu kürsüye ge- --,..----------=======~----.------

lerek parti "Vilay t idare heye-ı ş v E K ı• 
tinin, yulık faalıyet rnporunu o-
kumuRtur. 

Reşad Mımar oglu alaka il ı A 
dinlenen bu raporu okurken bil
hassa demıştir ki: 1 
"- Aziz nrkadaşlar, 

Cümlıuriyet Halk Partisinin 
İstanbul 'ıliiyetJ kongresini a
çarkcıı dclege arknda_f?laı·ım17.uı 
değerli şahsiyetlerinde kendile
rini ve vilayetimi1Jn bütiin par
tilerini s vgi \ e sa~ gı ile selam
larım. 

Hür ve müstakil vatanın re
fah ve saadetı için ifn edilen hiz
mctlcrı zil ır v t d d ederek he
sn b \ an ki ktPdıl n bu kut 
l u ictiın , lıızım u~ın . ükran 
\e f4:,')ar i in d<:> ikaz sadedinde 
olnn bir kac; soz soyl mekliğime 
mUsaadelcrinı ricn ed rim. 

1 

Refik Saydam Milli korunma 
kanunu hakkında izahat verdi 

Halkın ıhtiyaç1~• ı ıçııı stok 
mesclcsı, ~ğer cldt= J;tok rn.ü\'CUd 
degılse, dahilde stok olmnm.t -
sındandır. Hakıkat n halkın i -
tiyacı için \·c hatın ordunuıı ıh
tiyacını temine k: fı gelebılm k 
için bazen mü~küla ugı am
ğımıe zı 11< lar -oldu Bu ı:ıto -
lıu-ı Y llm dık. Pak t )R[ bil -
mek ıçın sıztı u ....., leh~ i 
kadar salahiyet ve maddi yur
dun rica ettık 'e ımdı bunu 
veriyorsunu~. 

Fiyat te b!tı ve n.ü: kab si 

(Baş tarafı 1 incide) 

ParLs hnlkı dün gece saat ild 
buçuğa kadar No li tcsit etmiş
tir. Kahveler ,.r lokantalar an
cak bu saatte kap nmıshr. Bü
yük caddeler. dondurucu bir so
ğuğa rağmen gayet kalabalıktı . 
Her sene olduğu gibi bu sene 
de sokaklard3 Noel \'e yılbaşı 

hediyeleri satan küC'ilk baraka
lar kurulmuştur. 

Jlitler Noeli ccbhede ~eçirdl 

Berlin, 25 (a.n.) -- D. '.B.: 
Bütün Alman askeri kuvvetleri 
başkuma.ndaıu Bitler, geçen se
ne olduğu gibi bu sene de Noeli 
garb cebhesin<leki ask rleri ve 
amelesi arasında geçirmiştir. 

Ytınauh.tan 'c ~ • oel 
Atina, 25 (a.a.) - A tina a

jansı müdürü Vekirellis, Etrıos 
gazetesinde :;;unları yazmakta -
dır: 

Yunanlıların kendilerine mü
tecavız Italya tarafından ceb -
ren kabul ettirilen harbın neti
celcıine bakar.ı.k Noeli bir gurur 
ve iftihar hissiyle tes'it edebilir
ler. 

Vckirelli , Mu soliniyı kinle 
hareket eden, merhamet ve sev
gi tanımıyan gaddar bir adam 
olarak tavsif etmektedır: 

Vckircllis yazısuın soyl de-1 
\"anı etmektedir: 

Düşman riyakarimc bir ha
reketle kendisini hıristiyan tes
miye etmektedir. Halbuki Yu
nnnisata sapladığı ayni hançerle 
hazreti lsayı da vurmaktadır . 
Çiinkü tsaıun sulh lmmmumı 
karşı koyan bizzat he.zrcti !sa
ya karı;ı koyınuş gibıdir. 

İtalyadaki faşizm alehytar
lı~ınn 1.cmas eden Vel ırC'llis yazı 
smı şöyle bitirmcktC'dir: 

16 fkinciteşrinde söylcdiğı 

nutukta, Mussolini bir çok İtal
yaıılar hakkında tehdidlc>r savur 
"'"~ıır. Bunl r Yunanistanın 
ve adal n c:ıo ~.. .,.__ 

Mübeccel Cümhurıyct !darc
sının on ) edı yıl içinde vatanın 
her bucc1ğma. yerine, gog11ne 
sac;tıgı feyzın bin bire c-rı gozlc• 
nmizin ömindı: olmakla bera -
ber, ı:ıu sırada ve hele, dünyayı 
i~tılfı hır~iyk badireler cılcar -, 
mak isteyen türlu türlü tekinler 
propagandalar, ynpm.ık mnksa
<.liyle her taı ı:ıf tıı ı e •n gayri 
tabii havai r t ı ısında, bu 
feyuzatın bır kı mmı, b Ilı bnş

lılarını yor v1: ağyarın gözleri 
oniindeıı bir daha gcormcnin 
manalı ve fay lalı oliugunn lm
ni bulunuyorum. ,, 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) ' 
hususatı huzuruuuza getirdik. 
Uzun uzadıya t.cdkik cdıldi. En
cüm nlcrtleıı geçıi. Şımdi huzu-

1 ıımu.zdadır. Bir ·cııcdcnbcri tnt
bık .ahasnda gordügı.imiız ııok- 1 

Qanl~r.ı..- mu kiill • \ c boşluk -
J:ırı doldurnı.ı.y~ en tılt. HP~etı 
celıleniz takdir buyunırsunu:ı: kı 
son hır sene en buhranlı bit" se
ne olm .tur. H..ıı hın de\'anu 
mütemadıyen dünya ıktı di va
ziveti, lıcr güıı de· ı en "'rtıu
n ~ h tta r h t V\ d \'.:rdi
~imiz kn nırl.trın. biı l aft!ı son
rn. "tdeta bır . e cV\ el veril -
mi" biı kar a benzıye\;ek ko.
daı tahav\·i."'lcı gô.,teınws.ı. bi
zi hır cok m küller karı;ısında 
hır kt.ı: Bitt t.ıı k.mun <;'.errc\·csi 
oa1ıılindc çalıc;an hükumet, bir 
cok mi.i. kiilatn uğradı. Birc;ok 
nok anlar göı dü. Bir c;ok tec -
rübelrr edindi. Bunlardan aldı
ğımız netıceyi huzurunuza ge -
tirdik \e tctkikiniz.c nrz-. •tık. 

dogıudan aoğruya ıdeta dev _ Tramv 
let tcskihltııia mnn m hır is 
olarak lrobul edildi. İlk ~ki
lfit bu tar.tcıa idı. \·azifedaı o
lan insanlaıa \'erfüli. Anlaşıldı 
ki, bu tuı zda yiıriıyerek fıya1 
rniırakubcsi ) , pmak ımkiinı 

ylarda te 
bilet ihdası projesi 
v kalete gönderildi 

1'nzim lt lı_'Tiıtla.rı 

P ı ti ınıifeW min alfıkn ile 
dinlenen bu nutkunu mütcakib 
kongre reı i Rer c Ahml'd Se -
' engil. paı tinın ele rıı:;ı.ıez genel 
başkanı Reiı-ıici.iınhuı ve Milli 

Rumanya ile yeni 
bir anlaşma 

Müstakil grup namınrı k 'l.Un 

hakkında umumi nıiı al 
mey . .ın €.-Om arkadrumr. l"uad 
Sirme•·ın. notla.nmı i~' al bil
diQısc, söyledik! ri şunlaıJır: 
Tatb kd n mıitevellid nct er, 
miisbet olmakla bcrnbl:r, tam 
d !'!ildir. ltha.Hi.tta mü kiı' it ol
mu' tur. Hfü& bu mü~külüt me\' 
ruddur. Halkın ihtivac:ları i 'İn 
i<:'ifı stok Hir.ımdır. Fı) at te. bit 
\"e mürak b~ ı i tam muvaffak 

ı m:ımıslır. Miitchassıslaı dun 
i~' ..ı • eclilınt lı Tüt:c. n ne 
ta.hzn· etmelı ne d ıhtikara 
ren ik edc1 vaıivettc •rb st 
bn th •ah. Mlirakaheyi tev ı et 
meli. Ko rdinasycın kafı i imad 
h:ıline gdm mi!itiı. 

yoktur. 
Biı\a nal.:) n. ı,> tirakabl'-

s· nı b l ba ını:ı bir cıhaz hali-
ne get ek lazımdıı. Bunu ) ap 
tıktan nı. fıy ... t murakabe -
s.inın da 1 3. ıyi olac gı kanan -
tin va l olduk. Oı tın içın bu
günkü temnlatla bu kle dog
r yı.irÜ) e ~iz. E\rve>ke d ılk 
olnrnk millı ko ı Jr nur u -
m kabu! roilirkcn sayın arka
d c:ımı Rllil ı ı ı , J t> .m. <; 

olduld'lrJ uaı ' rmı.• oldugum 
cev:ıpt..,, da dcmiştıın kı, müra
kabe h nununun t tbikatiyJP 
m.ıtch..ı.,sısl::u· an 1 addi auı. -
mi<le ıstifade e~, ..... bizım \'S.l· 

san siarımızdır. ':utehassı lar
dan ıstıfnd ed lrrn derken bıt
tabı muhtelif ubcl ı taallük e
den müteh ı ları kasdedı) o -
ruz. Buıılaıdan ny ı ayrı i. tifa
de etmek içın gerek de' let daı-
releri gerek h n kendi 

• 
1 7 ihtiyari durak ta 

kaldırılıyor 

• 
İstanbul belediye i tramvay 

idaresi bılet \•erme usulünd 
kolaylıklar temin etnı<'k \'e mu 
külat tevlid ~den kü üratı kal
dırmak maksadilc tram\•ay bı 

letlerinde kıtalara go e d 'ği en 
ıkı ne\'i bilet yerine bir tek bı-
let ihdas ctmcğe karar vcı -
mişti. Bu sekildt' biletle· birincı 
mevki için 7 ikinci me\ ki içın 
5 kuruş olacaktır. 

Proje Nafia Vekalelıne gon· 
derilmiştır. 

Trnmvny seyrüseıerıııd 
rnt temın etmek k dil . 
tarın a (ıhtıyari k) J 

•t t$fi4WUEffWWWSW 

lngiliü topçusu 
Bardi yı dövüyor 

(Baş tarafı 1 incide) 

ne kadar süreceği hakkında as
keri mahfiller şimdiye kadar 
bır fılm lx-yau etmemi lcrdır. 
Düşman gün geçtikçe kesaf etJ 1 
ru tan 1ngılız tobçusunun ateşi 
altın. buhııunaktadır. ArnaYut
ltık h · dı erile m ınevi\ t bo
zu dugun n fasi t askerleri üze
nnd meşum bir te ır ıcra t
me ı de kabildir. Manmafih 1-
tnlyan muka\·emetinin bu nok
ta uın ne zaman diı ~eğinı ta
yuı çok ınüı:;küldür. 

Londra. 25 {a.a.) - Haber 
alındığın Örl', B. Churchıll'in 
İtalv n milletine hitaben söyle
cliğı nutkun ltnlyanca metııi A!
rıkad esiı edilen ltnlyanl ra 
dagıtılmı~tır . 

Kalıue, 25 (:ı.a.) - lngıliz 1 

kuv ·etlerinin ort;ı ark umumi 
kar:ı.rgahının teblıği: 

Dünkü sclı günü, garb o un
de, lngilız hm a kuwetLrin 
men b bomb:ırdım::ın tayyare
lerı, Trnimi ve Gazala tayyare 
meydanlarına hücumlar yapmıs 
lardır. Bütün bombalar, h"'def 
mıntakasmm içine dil'111ÜŞ ha
sarın tam geni"l diği müşahede 
olun mamı tır. 
A\cı iayyaıelemniz, .bütün 

gün keı>ıf faaliyetlerim idame 
etmışler. fakat hiç bir düsm n 
tayyareısine rastlttmamı~Jardn. 
Avcı tayyarelerı filosu, • ol -

lum bır hücum yapmıştır. Ha
sar p k azdır. Bır mıkdar olu 
ve yamlı Yardıı. 

ı taraf 1 n de) 

Beyazıd, Ay:aspaşa ve Vnnikoy· 
de yeni muhavvile merkezleri 

yapılacaktır. Yeni şebeke iÇm 
lüzumlu bütün levazım ve kab
lolar bundan evvel temin edil -
miş bulunmakta. ıdi. Bu itibar-

la ha.rb, pro3enin tatbikine lro..t
iyen mani olmıyacaktır. 

939 senesi bidayetindenbcrl 
tatbik olwıan bu proje ıçm şim
diye kadar 4 milyon lira sarfo
lwımuşt.ur. 

Projenın tatbiki kin aynlan 
beş senenin son 3 senesmde 
yemden 10 milyon lira sarf olu
nacaktır. Proje tamamlandığı 

gün şehre venlen ve istenildiği 
zaman verilebilecek olan cere

yan kudretı bugünkü cereyan 
kudretinin hır kaç misli fev
kinde olacaktır. Bu sureti fs. 
tanbulun ınustakb 1 50 senelik 
inkişafı için bu yeni cereyan kud 
reti kafi gelecektir. 

l~ektrik fi~·atlnnnda ~eni 
tadilat 

Elektrik ıdaresi bugünkü e
lektrik tarifesini daha kullanış
lı bır hal getirmek ve fazla c1> 
reyan sarfcden sanayi mücs • 
sesclerinin \'C halkın lehinde ba
zı tndiliıt yapmak maksatliyl 
teclkikler yapmaktadır. 

Bu tedkikler neticesinde ha-
zırlanan yenı ·tarıfede "mecburi 
elektrik istihl.ıkı,, mıktan biraz 
daha arttınlaC'ak, fakat buna 
mukabıl mecbur iistihliik mık-

Arna\ utlukta, bir çok dü -
ın.:uı tnyyaresinm bulun lıı~ı 
A\·1onya tayyare meJdanına mu 
vaffaki)etli bir hücum yapılmı tarından fa7la olarak sarfedı-

lecek el ktnk ıçin fiyat üzerin
dc;n yüzde 25 - lüzde 50 nısbe
tirıde bir tena1at yapılacaktır • 
Bu hususcla hazırlanacak ol:ın 

proje yakıı d bclediye ny • 
tin tevdi ol nacaktır. 

tıı. Hedefler, Jıman 'e şclıır, 
alçak bulutlarla kapalı buıu -
nuyordu. Tayyarclcrimlt.. !l 
bul ıtiarın içinden birdcııbır(' 
çıkarak düşmanı baskın he lın
dc l akalamı~lardır. T:ıyy:ır e! -
rimızden bir kısmı. yeı de bulu
nan tayyarelen bomb:.ılarken, dı 
ğer tayyarelcrimız de hangar) -~ 
nı , bı.ııalura lıü<'um ~ etmı ter cumhuriyet Halk partisi 
,. ' en nıhayet çok a agıdnn bı"' . 
nııtralyöz hücudmu yapını l r- kongresı 
dır. 'ra~ va relerimiz meydru d n 
nyulırkcn, ml'ydan artık d ı . Sl\ • (Hu u i) - C'ümhu-
m nda.n gözükıniı~ rdu. H , riyt: t Halk Partisi viliyet .kon-
dafı bar. jı tesıs ed1::n bır J r - grc ı bu h tn ıciııd 
\"azor al ak irtifadan ağır u - tır. 
rette mı trnl) öz n tc ·ne tu tı l -

tur. 

İNGİLTE 
~ r alı l 

• mesa1 
Bütün İmparatorluk aha
lisine hıtab edan Kral 

______.. . ._.. __ 
o 
il" 

( B tar fı 1 ne deJ 

Tiırk gaz t<' i, istcyerelı; ve 
~ i t mey rek, Balkanlnrdn 
\ e binnetıce A vrupada sulh 
\'c nızaını k rışt.ıran . \ ın Bal-' ~ 
kanl rd iktı: di mkisafa ça-
lı ınak ımkanını diJer büyük 
de t 'd n zetm i-e <'alı· 

n 1n 1ı ve Fı ru ız polıti
k ı old gtınu tas hk etmek
t 

ı.. • 

( Ba) tarafı 1 incı cayfada) 

det evvel Ruman:ı, ) b.tmi.ıı o
lan Petrol Li ı. l ~ kl' i 'Mü
dürü Sed:ıd Zıya dun sahalı 
. elırimiz ll ıı 1 tür. Ö ~endi-

Aı kaJnı?l:.ı.r milli konmm k:ı 
ın n n tatbıkindl ınüt ' l -

l d n t yiG- mti b t ak halci -
• 11 trun Ye kamil d gılcliı. 01-

limden geldi.,i kad. r alı ıyo-
ruz. Bund n bılırl r. 

Tücc-ara mu l 

rı dan b zılarının k ı dırılma. ı 11 
hakkında yapılan t ıl,at n ti

la ma ile Rumanyadan munta
zam ve m bzul mıktarda petrol 
,elec ktir. M mlckctimizde hiç il 

bir suıetl petrol sıkıntısına 
meydan vcrilmiyecektir. ,~ 

m. h"'ının mı ılı d ' bu "i hu-
u nı grlirtliğimiz hır ta -

'·ı :n v r i t dıll ı dir. Bir clı fa 
tt-. y y ı h"r U2llV 

0-- k ı bu cıh, n ı· 1 1 -

bunları bulunduk! 
leir.in den cckm k 
. r . t hır. m k 
ihtikara m ydnn 
"11ı)oruz. Nıl<'kim b r çok ldı
g-ımıı kar ı lar a h ydi c Iı -
l 1117.111 n lu nmtu . 

iliz tu rı mili 

cel nm. ir .Bn tctkıkat neti -
sinde ehır dnhilmd bulun 
70 ihtıy ı i durakt.m 17 tan ı
nin kaldıı ılmnsı muv fık görtıl
m tur. !\.aldırılacak dural,} ,. 
yakın m afelerde b lun n du
ı klardır. l en (, ı ,ı :ur t mı 

kf r oll :. /il m d 
miı 1.üılıt , kti. Alı ı 
tı" b k ı ı m 

- l"ıı:ım b"r n t • 

gü. t rd . D ' t t t , 1 • 
zım old gu l r mücehhez ol
m dltft ı in m\ kul ta u ~ dı 
o re kilfılı vücude> er t l k 
için c Jı tı ' c netic dt.• bir t.ı, 
kım tadıı·ua 1 u urunu/ b, nı 
getirdik. 

lthalatta mü,,<;kül" t o! mı -
tır. Bunu ta'I: ;ha i'ıtiyac gör -
mem. Hakikatte mÜ""lfül:ıt ol
mu tur. 

Çünkü bu niha:"Yct nll"lldc, 
mevzii bir buhran d ~ldir. Ya
hud diğer bir fılemin bt•hranı 
deJildir. Bu, hemen ok ya -
kınımızda, cereyan edem bir 
buhran olması dol yıs 1 h t i -
knten ıthalatta mü kül t " ..ı 
tur. 

. Bu wı r 
a.mı k n<li ı 

c r v t m uz 
' hu' n t n k y r - t:.ır. 
dım b li . H i. hem ----~-----,..,,=---
'l'ürlt vat nda ı m · fid u . 
I" nt lticcar bunu c t l kki 
etmezse, tamamen içimizd n 
çı11..D1ası lfı.zımg len bir un uı 
olduğuna kannat ctirerek ona 
göre hareket etmek kararın -
d:ıyız. (Bra\'o sesleı i nlkı lar) 

Koordin ısyon m l i, ar -
krda.~larım. hükÜJ"' ıniz, ta -
ınn.mcn yanınızdadır. Ye koordi
nasyon u~ gundur. Arka.el m 
Fuad Sırmen, bu n nin k ·fi 
bir itiyat haline gdm dığinı ~ 
yan b .ıyuı duJar. Bu ıal vekil .. 
!<'rle Ba \'ekil ara ında de ~·1 -

bulunuyor k r ımızd 
bulun n tehlıkeleri ve r,ü lilk -
ln ı ehcmnıı) "tsiz addctmeli}iz. 
Fakat muharipleriınızle mtltt.e -
f ıklcı ınin kanı.el , d niz 'e ha
,., ela kaz ndı l n mu\' f kıyct 

ll rden tesellı ve cesaret nlnı lı

yız. İıitikbal rluklarla dolu ola· 
caktır. Lakin biz zafer yolunch 
sapasaglaın ya.klar üstünde dm 
maktayız v Allalıın y rdımiylf.> 

ndalet ve ulhı:ı dobru yol aça 
ı cagız. ,, 

I 
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BALI KESİR RADYO • 

26/1211940 PERŞEMBE 

muntazam bir plan Şelair 

dahilinde 

8 00 
1.03 

Pro&ram 
Haber~r 

18.00 Pregram 
j ıs 03 Muzık 

us M ı:r.ı 

inkişaf edi.qor 
Muzık (pl) 18.40 

8.45 E\ kadını 19,15 M zık 

* 21 00 Müzık 

Konuma 12.30 Progr. m 21.30 

YAZAN : Bahri OZDENIZ 
l2.33 Muzık 21.45 Muz ık 
12.50 Haberler 22,30 Habeılcr 

Balıkesir (Hususi - Bandır
Mdan hareketle ıyı bir sporcu 
&lbi nefesi keeılmeden koşan ka
fanmız Balıkesir istasyonuna 
dahil olurken daglan karla mes
bır §cllnn umumi teşekkülünde 
lıh' varlık goze çarpmaktadır. 

Burada nafıa ve belediyenin 
bemihcnk olarak ı birligı tesi
llline muvaffak oldukları da gö
riHmektedır. 

Muntazam bir planın tatbikı
ne başlandığı bir cok yeni inşa
attan anl~ılan bu beldenin ile
ride çok muntazam şehirlerimiz
den bıri olmağa şimdiden nam
.ed bulunduğunu göstermekte
dir. 

lstasyond&n çıkılınca asfalt
h geruş bir meydanı Bandırma 
IQ88Sl katetmektedır. Şehre gır
mek ıçın hemen karsınızda ıki 
genıs ve yekdiğerme müvazı te• 
mız caddeler belirm ktedir. Biri 
Gazi bulvan, dığerı Mılli kuv\ et
ler caddesıdir. 

Gazı buharının sağ ko ınd~ 
aahası ve tribünlcn Trib:.ınes
Jen küçuk kıt'ada Genet al Ah 
Hikmet stadı vardır. İtti alin
e Şehir elektı ik fabrikası ve 
M:adyomun çıkış kapısı yanında 
bilytlk mermer h vuzlu bir bah
~ içinde Beden terbıyesi gene
lik kuJübü, bulvarın imtidadmca 
brfıhkh yepyeni ve büyük mo
dern ikametgiblaı, e\ kaf mü -
dtlrlüğü yeni bınası 'c mhaye
tinde Gazı ılk mektebi cazıp bir 
man7Anl ar.zetmektediı. 
ls~on mcydanun ol ılcri

slnd ve B ndırma ı uze
nnde henuz onundekı m thal 
parkı natamam g yet buyuk \C 

asri • Hükume bina ı butUn -
zametıyl«' d ırm kta ve hı a
yak ba.~anlar uzerinde ılk güzel 
intiba ve tesiı ı bırakm ktadır. 

Bu muhle m bin nın karşı 
yakasına mu dıf \(' guz 1 hır 
kopru ıle b lanmıR, c k ıyi 
tarh 'e tan m kılın mı ve bü -
yuk mekl r rfcd im : cam
i" ..., ha'lf u l rla u lenn ıs Ga
zı p rkı B lıke ırin eıdd n n şi
r n ve fer C z bır ko mı tes 
kil etmı ı 

sular fışkırmaktadır. Ve geceli 
gündüzlü tabii çağlıyan keyfiy
le akıp gitmektedir. 

13.05 
13 20 
14.00 

Muz.ık 22,45 Muz.ık 

Muz.ık 2330 Kapanı 

Mu ık 

* Bu büyük kubbeli ç~şmeler - ------------. 
den merkezi vaziyettekinin ba-
lasına Halkevinin nurlu teşeb
büsiyle yerleştirilmiş birhopar
lör mütemadiyen Ankara rad
yomuzu çok meraklı yerli hal
ka 'e büyük dikkatle dınJiyen 
köylülere neşretmektedir. 

Çarşı, pazarı canlı ve her çe
şit esnafı kesir bir şehirdir. İa
şe maddeleri de ucuzdur. Çarşa 
ve pazarlarında en ziyade yün 
çoraplar teşhır edilmekte ve mu
amele görmektedır. 

BORSA 
25 Birinciklnun 940 

Açılıı t1e 

lcap1111ıı 

Londra 1 Sterlin 
New - York JOO Dolar 
Cenevre 100 tsviç. Frc. 
Atina 100 Drahmi 
Soba 100 Le\a 

M. d 100 Pc eta 
Belgrad 100 Dınar 
Yokohama 100 Yen 

5tokholm 100 ısveç kr. 

5.24 
132.20 

29.6875 
0.997:1 
1.6225 

12 9375 
3.175 

31.1375 
31 0050 

ESHAM \e TAHViLAT 

Erg n 19.i6 
S \, - F. urun 2 19 14 

3 19 ]4 

Beledıyc meydanının solwıda
ki büyiık Anafartalar caddesi 
de ) ine taş parke döşeli ıkı ta
raf trotuvarlarına fidanlar di -
kilmiA temiz ve geniş bir cadde
dir. Bu cadde de mühim resmi 
binaları ihtiva etmekle ehem -
miyeUıdır. Beledıye meydanın - > 5 19 14 

19 14 dan ıtıbaren bu cadd,.nin ağ ci- 6 beti t kıp edilmcc vkafın umu- ._ ___________ _. 

ma mahsus (Vatan kütüphane
si), ) eni Halk Parti ve beledi
ye binaları, (Şehir smeması) ; 
kolordu ve jandarma daireleri, 
umumi hapishane, hastahane ve 
emnıyet müdürlüğü binaları ve 
saat kulesi görülmektedir. Ay
ni e ddedc Istanbul pastahane
leı i tat ?.ında büyük mahallebici
lPr varclır. 

Cadde nihayet bulup inkılap 
ettiğı yola devam edilerek (Gill
lük bo tanları) nam arazı ti?.e
rind 'e ha\ adar hır mevkide in 
şa edılmış (Muallım mektebi) 
bm. gozleri ve bonulleıi tat

mektedir. 
A dl tte yınc a:ynı (Anafarta

lar) caddesınin sol cenahı takıp 
edilin e (Halk sineması), (Baş
\ekaJet beden terb'yesi bölge
si); in sı henüz bıtmı <yeni 
po ta \C telgraf merkez bina ı), 
(Noteı) dairesı ve (Çocuk esır
gem kurumu) rn rkezini ihti
va eden bınalar güzel \ e m ın-
taz dır. 

Sp ı a hızmet '\; himm tlerıy
le anıl n v asker pehl'\an Ço
b n Mehmedi ayırıp mıllı b'Ür 
ıcd ı yonuınuza mal eden mcr
hun General Alı Hıkm dı
nın d ha geDLŞ ve am anfıte fr 

kıl nı ...... ı. ,.., .. ı ..... uıncıa ın-
şasına da başlanmı br. 

üzerine oturmuş bu kadıncagız
lar üşUmeğe ve titmeğe başlar
lar. Bızzanır katlanırlaı . Zira. 
ellenndekı yegane iaşe karşılığı 
malarını paraya tahvıl mccburi
yetindediı ler. 

Bunlara acımak kelimesıni 
sarfetmegı pek bayağı bulurum. 
Bu cefakar kadınlar, hudutlar
daki askerlenmızın bizlere mu
kadde \·edialan olmak ıtibariy
le hım. )C 'e hürmete la) ıktır
lar. 

Bu metın kalpli Mehmet ik 
annel nı, kadınlarını 'e hem
şirelerını Balıkesır hükiımet 'e 
beledi)esı en asgari bit' hımm t
le bu 'azıyetten kurtarabihrler. 
Bu da zahıre pazarmdakı buyuk 
beton ondurmanın ~ alnız kı. 
me' simmde mU\ akat camekan-ı 
larla kapanmasından v ortiıhi 
malı llin o gtlnler için koy ka
dınlarına tahSJSJnden ıbar ti . 
Ve oturmaları ıçın b t tahta 
sıral rın tcdarıkı ı i de pek ba
sıttiı. lıır nczafetine Ut z bu
lunan B ık ır bclcdı) nın bu 
himm ti dirıg tmıye e m -
mulduı. 

E\...., 1 garb Tr -v 
mı bu l-- ı j:er 

, ırı lı ırlerın kısmı azamı 
sar cıye ı lerıyle ve zahıre tı a
retiyle meşguldurler. Bılhas a 

· 26 Birindki.nua 1940 

MiLLi PİYANGO 
1941 Yllbaşı Pllnı 

.ikramiye ikramiye lkramıJI 
adedi mikdan tutan 

Lira Lira 
- ~ 

1 100.000 100.000 

1 60.000 60.000 

1 t0.000 40.000 

1 so.ooo S0.000 

ı 20.000 40.000 

10 10.000 100.000 

60 5.000 zoo.ooo 
fj() 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 

öOO ı.ooo 500.000 

1.000 500 600.000 

2.000 100 200.000 

5.000 50 250.000 

100.000 6 500.000 

108.716 t.910.000 

2.584 TMelll nıDklf au 1%0.9.'>0 

111.800 S.OS0.950 

Tam bıl t 10 lira yarım bilet 5 lira 

tadır. Yine çarşı kısmına gelelım: (Gi.ıın\ilcınelıler) çok mute b- =================-=============:...= ================-_::;;::=:::::=::========= bis ' ga) yur msa.nlardır. Şchır 
Bunlardan ag kö edekı ( Or

du vı), ol ko eclekı (~hıı ku
lubüdUr. Şeb r kul bUriün y nın 
da (Halkev ) m rkez b n , va
li konagı; bıraz ıl nd elektrikli 
un fabnka ı ve daha ıleridc { or
man koruma) )apıl< n . chrin 
başlıca binalarından maduttur. 

Muntazam parkelı t miz (M.ıl-
11 .kuvv tler) cadd ı takıp cdı
ımce yenı b • 1 ı 1 banka
sı - Anadolu ı or ı gu7.el mo
bıly ve fıyc m ga ları 
ve diger bınal rd n Osmanlı 
Banka ı, Zıraat Bankası; Meri
ooe yetl tirme Reflıgı 'e Kızılay 
kurumu B lıke ır m rk zi · za
nf ve luk Balık . ı 'Palas oteli 
bu ana cadd yı Ş('r flcndiı mek
tedırler. 

Diğer buyuk ot 11 rdc b ı c d
de tizerindedır. Tcmı c za]Jane
Jer ec depol rı .,. c buyük bak
kaliye m 1 rı \ l k ntalar 
m cuttur. Bu buyuk cadde bi-
tin hrin ticar mcrkczıne 
bir k k lJ r a mı~ ~lediye 
meydanına ' rılm t d r. 

Bu m dan gcldıgmiule ku
laklannıza ıkı lale sesi gelmek 
tedır. Evet gayet buyük ıkı şa.
dırv.ı.n tarzında ' etrafı mu -
luklarlı muc hez om mermer 
b vuzlann ortalarından mebzul 

Ça""nın arka ve ıç mahalle
lcrı kamıl n ahşap ve Dere ma.
h n ı (le mUnhat evlcrd n ıba
rqttiı . .au ahşap mahalJclcı or
ta ı,ı;ı.d (ıtfaiye garajı) \ardır. 

B \lıke rın müteaddid camıle
rinden en büyUğü olan (Paşaca
mıı) nın karşwndaki biiyük za
hire pazarında haftanın pazar 
gününden başlıyarak üç gün 
de\ am eden münhasıran koylü 
pazarında görülen ve ıçtimai 
nok rumızı da teşhır eden a
cıklı manzarayı da tasvir etmek
ten vazgeçmıyeceğım. Burada 
belcdıyenin yaptırdığı dört et
rafı acık bir beton sondurnıa 
vardu. Köylü kadınlar pazar sa
bahı erkenden mevsımin kar ti
pilerı \ c yağmur fırtınaları al
tınd heybelerine, cuvall nna 
yerle tırdikleri naçız mah ullc
rinden bir mıktar yumurta bi
raz ya , bir kaç kılo kuru f2-
sul~ e ğan ve kırmızı bılx rle
ri) le ordukleri yiln çorap] nnı 
ve u lanna astık

0

ları b r kac 
tavuk nnı himılen hurad. top
laıurl r. Artık p zar alış \'C ve
ri i b lar. Buraya kadar her 
şey normaldir. 

Lakın idetli soğuk hükmünü 
de yapmaktadır.Saatler geçtikçe 
ta.&lar ustünde çuval parçalan 

hanlarında bliyuk halı depoJarı 
ve toklnn me\ cuttur. Bal kay
mak yag ve peynır mebzuldur. 

Şehre ~ ınnı be kilom tre me
. afed O\ ad, kam Gebsut Ye Ça
ğış nahı) elen kô) lermde buttin 
kadınlaı yun ve pamuk egırmek 
le yürl çorap \ c aire ormekle 
me g durJcr. 

• r f ı şehırde müteadd t o
rap makinE:len ı lemekte butun 
şehiı le ımızc ve İstanbul kul
hycUi mıktarda sevkcdılmekte -
dir. 

Hapi banc<lekı malıpu laı da 
bu te. klittan mütcna'im bulun
maktadır. Hari teki büyuk tica
rethanelerden siparı.şler almak
ta \e milddetlerinı uslu \C na
mu kaı ane bir kazncla cloldur
m" ktadırlar. 
Şehnn ıı ıhtiyacı (Yenısu) 

denilen su ilo temin edılmışse 
de Balıkesire 6 kılometre m 
fedc (( ı ın r) kôyunden n b'
an ed n d ha nefı \ e ıhhı (Ay-ı 
vatlar uyu) arabalarla getın -
lip hu u ı ıkametg' hl ra para 
ile tcvzı edılmektedir. 

İşte muhterem okuyucular 
(Balık ir) i birlikte gezdık ve 
ögrendık. 

BAHRi ÖZDEN1Z 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğü hanları 1 
Kıymeti 

L. K. 
325 65 

163 68 

313 68 

73 68 

213 68 

Pey akçeal 
L. K. 

2 00 

13 00 

24 00 

6 00 

7 CIO 

1 r oka nda 26 No. lu dukkArıııı 

1 No. lu od 

ok da 28 l'o. lu du ın 
'i'!UO 

bırde Zincirlı h n u t k tt.n 20 No. lu 
odan n t: mamı 7180 

t 1 çık ı itır-

914 harbinclekı eke kıtlı nı hatırlayalım d , bugünkü 
§eker fabrıkalanmızı kurduranlara minnettar olalım. 

Bu Şeker bolluljunda bol bol 

HACI BEKiR ŞEKERİ YİYELiM 
Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Bah~kapı. Be) oğlu - Kanık'. Kadıl.oJ - MıS1r {Kahire). 

MEYVALt NUGA ...-.~-__, 

Deniz Gedikti Erbaş Orta okulu 
Müdürlüğünden 

Maliye 

ge 1 lik orrc~ alır;ıacaktlır. 

r M lll M dafa;ı Vekalctlnct 
ne. c K sımpaşadakı Denl:ı Gflo! 

dlı59> 

Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavüldeh 

kaldırılması hakkında ilan 

mıştır. 

Diye k yerınden kımıldandı. 
• 1 lı 'r y ymarlanı-

Ey buraya k d r n sıl gel- ~---•••••••••••••••••••••••••••••mlRlı:'. 

SAYlrt DOKTOR ve 
ECZACILARIMIZA dık 7 

- Şımcndüfer arabasıyle. 
Araba olm ydı şu kalın 

bacaklanmız ıle bu yolu yürti
yecelrtık ya! 

-Elbet. 
- O zam n da ~oruJaeaktık. 
- Hay, hay. 
- O halde şımdi de yol yü-

rilmwt sayılınz onun ıçın yo
nılduk. 

- Canım ôylc şey olur mu? 
- Yok yok Fredrih! Latife 

ediyorum. Fakat vücutlerimiz 
de yme bir yorgunluk var. 

- Evet. 
- Bu da arabanın sallanma-

mıdan ileri geliyor. Her ne 
ille. Şimdi uyuyac&ğız değil mi? 

- Evet. 

v rdı. Ben gülnı&ıen katıhyor
d m. Refikim: 

Hay Allah cezasını veı sin ! 
Dedi, ayağa kalktı. Esvabın

< ki toz ve toprağı süpürdük
mwn altına koyacak bır y ı ten soma yine yatagına uzan

Bir Çalgıcının seyahati 
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Ephedrine ''Arsan,, 
- Uyuyalım, çünkü gozl rım 

kendı keiıdine kapanıyor. 
- Nasıl yatacağız? • 
- Bılmem. 
- Hoş benim sonnaklığım 

da fazla ya, giıya" bir evde 
yahut btr otelde imişiz gıbı u
zun uzadıJa dtlfUnüyoruz. İşte 
§U oturdoğWnut kanapenin bi
rine sen, birine ben uzanırız o
lur gıder. 

- Li.kin Alferd bu §imen
düferciler yalnız bir adamdan 
para ~ llüiyorlar. Gece 

yolcul rın uykusu gel ce~ini 
düstinmuyorlar. Bu taht larm 
üzerinde yatılır mı? 

- Doğru Fredrih ma, biz 
de aylarca bu arabanın ı<;inde 
kalacak değiliz ya'!. 

ArabanlJ1. içerisinde karşıhkh 
iki kanape vardı. Bizden başka 
yolcu bulunsaydı tabıi hiç biri
miz yatamıyacaktık. ÇünkU ıki 
arkadaş kanapelerin üzerine ar
ka üstü YfSl&ndığımız vakit a
yaklanmWa b&şlanmız araba
fki nlhayetint buluyordu. Başı-

c 

Tabletleri Piyasaya çıkarıldı yoktu. Adeta tepe aşagı y ı . dı. 
yorduk. Arkamdan ceketımi cı- Bir saat onra uyku galebe et Tabletler 0.05 (Ephedrine Chlorh.) i havi olup kolayca 
kardım. Bir ka kat yaptıkt ıı miııti. kemiklerimızin 8.f:.'TlSına e- ikiye Ye dörde bölünebilir §ekildc hazırlanml§br. 20 tablet 
sonra başımın 81tına koydt uı h mtniyct vermedik. Güzelce tUbünün halka satış fii.b 50 kuruştur. 

Frederih de beni taklit cttı. bir uykuya daldık. Karak öy Eczanesi 
Beş dakika sonra kcmıklerimiz Gece yarısı Fredrihin: 
ağnmağa başlamı ı Bu ar J> - Aman ayklarım kınldı. Müstahzarat Llboratuarı 
Yatak o kadar dar idı ki hı Feryadı üzerine gozlerimi a<;-

- tını. Tavandaki lamba sönmek HV8NO ARSAN 18TANBUL 
raftan bir taraf dönmek kabıl üzere bulunduğundan vagon da- ~--•••••••••ııiııiıliıllliıllliıiiiiıiiiiılilllliiiiiiıııiiııiıiiııı" 
değil. Fredrih bir aralık: hili karanlık, etraf !arkedilmi- ;zxs 

• 

- Alferd bır yanım agrıdı. ~ ) ( ı u. Arkadaşuna: 
Öbür tarafa döneceğim. J "(Arkua var) 

Sahibi: A. Oemaludln laraçotıu -.- Netrf7" MOdGrD: Mtıohl feUn 
Batktill nr: (H. 8ıklr CdNOylat ft C.ır.aledtlhı ..... ptlıu .... , 


