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Son vaiıyet karşısmdarM .. ! ... -h ...... I d . k 
A ·ı t db. ı h ,, -e m e c ı 
acı e ır er a nı yor ı ::w .. ~:::::;.:.::.-;::rı 
Başvekil dDn Parti meclis gurupun-1 ::::.::::::.:.,·.::::.= 

1
da hllkOmdln_ "1iitaleasmı izah etti 1 :::,=:-~~""'::ı:.:":>; 

ATJıapa poltlb8lma .._. 
~de ea.eje p'z -.= 
.. · a Uıe ltalyaya R ...._ 
~ .... mılilü~ kla .... , 
la .. 4, idi ........ ..ı.d
..._ nllm mlliftr MYletleri 
,....., ~bir -... .. 
~ hl,te lıir ... ---

1 U ee k A • 1 Düşmanlara bir yırUcl anlan ke811inİD; 
nu ıımetın 1 BenhN-te,ekadir,yalnmbaldm--. 

c _J 

!,,..: B~ CJMid YALÇIN 

~ ünkü guetıeicrde yan 
'-' remni bir k&,naktaa bil- " 

dirildiği kaydiyle Ber
~ gelen bir telgrafta Al- • 
~anın Ankara &eıflri Vitn 
~~·e bir ecnebi matbuat mii
:-ısuleri meclisinde adecDlerı 
'- (>ek de vuih buln1111MMhğı 
~ turih olunan beymat& 
~ "yeni T\irkiye De iyi 
~bet&er idame etmekten 
~ bir teY istemeyen AJJNn-
1' ile ltaıyanın,, '1"Drlri)ll8del 
~ bir talebleri yoktur. Bu hal
te aradaki aoğukluk ,itimechnz
~ ~ iıdeta baam•ne YUiyet 
~! 
a...~ auale cevab aramak ~n 
~un uzun dtlftinmeğe baeet 
~- Bu babdaki merakuru-

lr: ~. =-.,.::;; 
~."daha ilive edeceğis: ~a
~· biri>irini tutmıyaa IOZ-

hattı hareketi 1 Tarihi ~vir= u1 ! laank ... baalar; 

l ittif akla 1 Delnu!> Romanın kalbini mızrak gibi DUida 1 Göktürkleri, Uygurlar, Oğadar, PeçeaeldeJ 

'tasvib olundu 
1

• 'l'ilrlriho yilce - ..... 1ı1ıı1ı1r .., ......... 

r ·ıı.--'---a, 20 ,I WW& tmm .__.._~ -'tuuıa ....a11...:11 
.auaKal. (a.a.) - C. H.11 .uunya, a ..__.... ım;uua; 

Partisi lılecl;.,. '""'pu bugun·· 
20/ll/l.MO ~ 16 da reis ve- il§ K~~ Ha.çla sefer göğsüne ~mca kfılıildl 
kili Tralmoıı mebusu Huan Sa- I! Bir gtin gemiler dağlara tırmandı dcnizdea, 
kamil riyaeetinde hilkUmetin 1 Kudret ve za.fer lilizle~ DIİl'M ~ 
talelıi e.ine bu hafta içinde 
ldnci bir içtima akdetmiştir. .. 

_:ı~aı~:e~e~ 1 Arbli 8811& l'lnwaı daha kem göde bakan kimf 
- mtinasib ve hatta zaruri g YdlarN sen oklan koca öç kıt'aya hikiın 
addedilen acil yeni tedbttler bu 1 Dağlar gibi 80ll dtişmam bir baınLıM boğdu; 
iıetJmaın müzakere mevzuunu teş Gön yüzlü, talak saçlı Wr ....._ pbi doğdull. 

kil etmi§tir. 11 Bqwkil Dr. Refik Saydam, J1.. 

ntrer bakJtuıdan salla ilam r;öde hakpla.r; 

San11maz uımJarta yöreldfrie JÖl'Ü1'8Üll· 
Dostun gibi .._,m da mahakkalr Mili anlar, 
Bür doğdu. nscdan, elaedlnen )'ine hünüa. 

Cihad AKKAN 

1 
1 
1 
1 ~ ~ telgrafta Al

~ ile lta.lyamn Türkiyeden 
-. bir taıebleri bu}unmadığı 
~haten söylendiği halde ağı9-
"" gevelenen lilordılardan bir 
tok talebler mevcud olduğu, i-

~gelerek bu hUS).leda hü- = 
kUmetiıı düşündüklerini izah·et- -
ti. ses alim bir çok hatipler ayni 1 
ID89IDl 'berinde fikir ve miitale- §1 
alarmı beyan ettikten sonra 
Bapekll tekrar söz alarabso
raJan suallere eevab olarak be
yenStta bulunmuş ve htikiune
tln tekDfi umumi h«>yetçe itti
fakla tasvib edilmek suretiyle 
cel8eye nihayet verilmi§tir. 

.. 1_ .... _nmmı1111Bllliltm11Bnıınmammnnal 
~tane tabiri ile, hapı yaldızla
~ için, böyle sudan bir temi
.,.tın ileri aürillmüt olduğu 

Mecllsba dünkü toplaatlsl 
Ankara, 20 ·(a.a.) - Büyük 

(Sonu eayfa 3 ıiJt'urı 5 de) Döviz ihtiyatımız 1 ' Günün -
llbhc~i basıl oluyor. 

lıfeEeli: 1 - Yeni nizama 
'l'Urkiye girecektir, deniliyor • ~ Dr. Beflk Saydam 
,.,_ 2 - Sefir Ankaraya döndü-ı ·;-
6Q zaman hu..,usi :meseleler J t ) J M • t Tirgeste 

Rıhtımında 

Ali ÇETiN KAYA gittikçe artıyor Fantezisi 
sahhı sebeblerden 

~~da~ hiik~tini!1ı a yan arın z carıs a n 
li kıinı ifade edebJleeektir, dem- • h d 
ya':_ TUrkiye için Rusya ile r ) C 8 t 8 t t J 8 ÜÇ) e 1 pak tJ D8 

~~~~~~irda!:o;~~,kesilmek .üzere iltihak et ti 
k!:'1 temın etmek lazımdır, denı-
•7or. ---c-

~-:- Avrupa poli~asmın id~- I Atjna, 20 (a.a.) - Yunan ba§ Viyana, 20 (a.a.) - D. ıı. B. ""
~nı deruhde etml§ olan mıl- kıımaııdanhğınm eltin ıkpmki df:ıVor; 

Vekilatlen çekildi Entartanjabl memleketlerden yapllacak 
~ idhalit bedelleri derhal dövizleödenecak 

Cevdet Kerim ince· 
dayı Münakalat 

Vekili oldu 

Limited Şirketine bildirmiş -
tir. Bundan aonra Enterpnjabl 
memleketlerden yaplau idhaJa-
bn aerbest dövizle bedelleri der
hal ödenecek ve h1ç bekletilmi -

Bir konuşma -----
YAZAN: 

lerc yaklaşmak çaresini bul-ı 24 munarah tebliği: llacariatanm üçler paldma lltllıılıka ~a, 20 (a.a.) - Müna-
'-k 1'iirkiye için möstuel bir Görice mmtakasmda Yunan ı.u.hndaki protokobbı tmzaıımı mii- b1&t Vekili Afyon mebusu Ali 
~ledir, deniliyor. 1 (Sonu •yfa 3 .Ut•n 4 il•) (Sonu •)'f• ı .atun 6da) Çetin1ra.ya sıhbt esbe.bd•n doJa-
...;-TUrkiyenin kat'i siyaseti ====-ıı========--====m=a---==-=-=-=====-=- yı Vekilet vazif.mden istlfa 

Eııteqanj&bl meanleketlerden 
yapılan idhallttan. dolayı öden
mesi üç aydanberi teahbür eden 
mal bedellerinin derhal dövizle 
Ödenmesi için Takas Limited 
~ dün Ticaret Vekiletin
dıen emir gelmiştir. V ekllet bu 
tediyenin yapılması için icab e
den tedbirleri almış ve Takas 

yecektir. Memleketin döviz ih- . 
tiyab günden güne arttığı için 

A. N. K. 

~UMUMi TENViRAT BU AKŞAM· ~==~==S=A=B=-AH=T~A=N~=S=A~B-~-~~~-~=u=;=·=
2

=d=h=n=&sd=•>= 
~ arzusunu tet<lld ettiği • -=---m:;::=--====-=---=z= 

~~y·;~:u~ DAN iTiBAREN KARARTILIYOR ~Ha rb---... Mihverin 
l·ık 

darbeler 
tevali 

ediyor 1 
7 _ Açıkça söylenmiyorsa ( y - - Ll v i ti 
~_Yunan _ ttalya1'1 harbine Tür- ~~~~~~~~~aZ~l~S~I ~2~in~c~i ~ ..... ~~fe~m~l~z~de~)~ a Z U e ~~n karışmaması lizunge- ~ 
~ ihtar olunuyor. 

Bütün bunlara karşılık Tür
~eye 1JU teminat veriliyor: 

Almanya ve ltaJya, Türkiye
'111 istildiHni Avrupa muvaze-o 
~in csaslanndan biri olarak 
-""1'kki i!derler. 
L CöriUüyor ki Türkiye ile koa
•OCaman, mühinı bir misak ya-
Pıliriak isteniyor l'C Tilrkiyeye 
~mil edilecek şi.rtlara muka
uq ınillki tamamiyeti temin o
lunacaği söyleniyor. Telgrafın 
~rdlği intiba budur. Hakikat 
uq tefsirimizc mutablk mıdır, 
~midir? ElimiP.de fazla ma
~at olmadığı için bu babcla 
~t'i bir teY söyleyemeyiz. Fa
~~~ siyasetinin 'abşkın 
0:"'ugumuz tekniğine, ortadaki 
~~ faaliyetlere, Mihver dev
tuerinin sıkışık \'aziyctinc ve 

Hindistana dair 
' 

Halide Ealbia Biwllılıuu müphede ve 
t.d\llr'triıl• .doim11f lılr Meftlir . .. İnside ... 
tlia,, adiyle liQı:lltere ve Ameıtkada EIMlenmi 1 
Hind adiyle Binclistaa Ma&nisl tmafmc1lm 
Onla lisanında basıhmftır. lfnkucJemeye aid 
küçük bir )osmını Türkçe olarak bir gwUl 
lıılr iki sene eTWI haslmştı. Eleria HM8rihrii 
aubanir gazetembe vermlfUr. 

Yakında neşnıdeeeğimiz ba eeer .. ı.. 
~re, Amerika ve Blaclletaada ~ JB
.ıann bir k&Ç!DI anıe«mek, Jdtabm ımdıf;evi
yatı ve dünyadaki mevkii halıkıada bir fikir 
wreblHr. 

THE NEW - VO R K TIM E S 
2 • Birinci lcanun - 1938 l• riAli sagı•ınde• : 

tlgrafın UstUnde uçuşan es
l'a.rtı ve minidar h:ıvaya naza
l'ıln Türkiye Uzerinde siyasi 
~Yİkin ilk ciddi adımı yakında 
~cak gibi görünüyor. Böyle 
~ bile red ve inkar edilme
li kolay bir tecriibe balonu ile "Halide F...dib. Şal'k ve Garb kültürünü kavramış, müvue
bn zan verilmek i!itenilmiştir. · ı neli, cesur ve mi!samahah zihniyeti ile iyi tanınmış bir müte-
~eli, Rus mesele!;.inden fekldrdir. Bütün bu kabiliyeUer onun Hinde dair kitabım bil

~edelim: Bu yalnız, bizi ve hassa ince, malfımat veren ve düşilnce uyandıran bir eser yap
~~~er Birliğftıi alik.ı.dar e- makta birer rol oynamı~tır. Onun gö~erile Hiüde ve Hindistan 
~bir işdir. Bur:?.d:ı Rusya.- halkına bak::rlrcn onların hem meselelerini, hem de iimidlerini 
~ öyle bir maksad atfoluım- görüyoruz.,. 
lear ki çok hayreti davet etmek 

8 
. k d b 1 . 

aovy~ sı:~~~lngi'~:ı; u eserı ya 111 a neşre aş ayacağız 
llüaeyia Cahid YALÇIN 

flonu .. Yfa 3 ıiitun 3 de) :sa 
cuıawı ....-

Musaolini askeri 
aziyeti nasıl görüyo 

1 
YAZAN· 1 

BJlgnet D~• 
Sinyor Jlusaolini on ~ım ikin

eltepinde bir nutuk irad etti. Yu
nan harbinin beldenilmi;:ren inki
lldlar aöırtermesi üzerine etkim 
am~e karıı vaziyeti kurtar
mak için böyle bir müdafaanın 
yapılması zaruri bulunuyordu. Nut 
kun Yunanlılar:ı aid kısmı hiddet 
Te nefret ifade edm keliroelerle 
doludur. Bu ufak ve mazhlm mil
letin ciieri ııokulecekm~. Tarihte 
meıtıur bfr ciğer delen cenıi var
dır. J'akat cjfer .öken Cen&i oim
db'e kadar işitilmemişti.. Sökülen 
dlederiıı ne yapılacagı da izah 
oluDmuyor. Belki Ualyanlar Arna
wtıukta bunun iıe yanyacağını 

düfünmeld.edirlcr. Bu cilıet bw o 
kadar alAlr adar etmez. 

~enin nutku harb v•eti hak
kında çok lcQmetli ma16mat. ver -
~idedir. Bunlan &U'aaile arzıede
lim: 

1 - italyanuı Fr•msa inhilAli 
tahakkuk edinceye kadar harbden 
Ulak kalcbll ve Som taarruzunun 
betinci ~ 90D mukavemetin 
kmJmuı Gzerlne lbtilAfa dahil ol
dutu ıurtırlardadır. l>Qnya eDcln 
~ dft•ıımım1 arbdazı bı-

( ... ea)'f• 1 8"'111 • de) 

Ric'ati 

• 
- Kona giirilltitye pabuç ............... -- uh#ema-

dmı plibl .. .. 

G eçen 9C!De lıu«ünJer, artık or
dusundan - Dlını7llD Po
lonyanm DUi! aska't. '* 

plln bat&Slııa kurban llUili. ö7le cıl
maA bUe .Alman;ra &dlnde zatm 
mukavemet edem~ mal6mdu. 
Biri 80 ~. lteki 35 miljon. 

Arkamndan Rorveç 3 m117onlllk 
memleket. Ondaıı 80m'a HoDand .. 

Belçlb ... ~et l"rus ... 8'1&18 

liıanıarm lılnr Wnr zapt ve illall 
1lic .. ....,..., .. pli~ korlamt 
tltkilAt Ye t.riibatın eseri cı1mQa 

~ Niil•it meier. 
~ • Mden mağİüb oldu 

,_mama aerler ve makaleler-
._ 111 ~: Bu memleket için lıir 
ır.. .._. olmak mubddwclL 
........... lııle bir ff!Y kalm:m:u,b ... 

(lona •)'fa 2 .Ot9n 7 "-> 

Musolininin son nutkWlu olı:u
yan bili müfrit, diğeri mutedil 
iki fa§ist, Tiryestc rıhtımıııdaü 
kahvelerden bir~nin taraçasında 
oturmuşlar, ellerinde "Giomale 
d'ltalia,, okuyorlar ve dcrt}e.; 
şiyorlardı. M ilf ı it faşist, he
yecanlı bir sesle, nutuktan şu 
parçayı okudu: ''Epir clağl..,11, 
ve çaınurlu vadileri igneli fü~ma
JarJa strateji yapan nazariyat-

ı çıJarm iddiaları hıh\fma olarak 
yıldırım harbine müsaid değil. 
dfr .... ,, ve ili.ve etti: 

- Bravo Duçe! bravo! ~ 
doğru! Ne doğru! .. 

İkinci fqist etrafmn göz gca
'dirdi, sonra hayretle arkn.da.p
na baktı ve sesipi kısarak dcai 
ki: 

"- .Affedersinız ama, ma
deiD ki !:pir da'flan ve çaır.u u 
ftdileri iğneli malarla str~te
ji yaptıklan anlaşılan nazari.. 
yatçılanlUlıuı iddiaları hi rna 
yıldırmı harbine müsaid de3iJ
di, ne diye gecenin saat ü~ünde 
Ymwı Bapetilini palas p::ı.!~ 
na yatqmdan kaldinp sıkbc>
ğaz ettiniz? Aceleniz neydi? Sa,. 

babı bekleseniz, kuru sıkıyı 
patlatmadan e\•vel biraz etrafla 
tquup ~ daha i . ()e.. .ııı.:ı • idi' ? n,. __ .... yı ..- mı . ~ftla. &iz politib 
yapnıyor, İtalyayı masanı'n ü
zerine lloymq, kumar oynuyor--
smıuz. •et. fimdi anlaşılıyor 
ki, bo~ kaybettiğinizi görün
.. ıdıditl kumarbazlar gibi, a
yanda m ~ngen, en korkak 
olduğunu undığınız adama bir 
blı6f .savurdunuz. K:1A"'"§ll112lda İn
giltere \IUdı. Almanya, sağını. 
c1a, yam baem•roa duruyordu • 
8ohımmlaJti Yunanı gözünüze 
ııı.tircli* w ~n "iUDa '*' .._ •)'f• 4 s~tun 1 ıie) 



( • 22 Sene Ewel Bugün • ) 

Alman dananması İngilizlere 
HERSABAH (_ş~e_h_ir~ve~·M_e_m_l~e_ke_t~H_a_be_r_le_rı~) 

Yeni bir verem j oKuvucu --....j Şehir Meclisinin 
sanatoryomu oıvoRKI: dUnkU toplantısı -talil •11? 

Ani.,_. sivri 
........ zf 

Bir vergi mükellefi-
t esi s ed i 1 iyor nin haklı şikiyeti • 

Tramvay biletlerine zam 
tellllf oklnuyw 

Keşifler, lhtiralar 
• 

Almia •rniıalinin ipreli üzerine Alman 
barit l'emileri sinfiae musluklarını açtılar 

Tatil lmı S J Lı tst ww tsıı&ula için 

Türk tehcllıll\ alsrt tarana - gel
mez. Sakirı w lsdlm lllrilnfir, mnma 
bir kere de isıeCl nefsine dokunulup, 
ayrw kü•• - ADalla lllınmak
tan başka 13' ı.c'llk bir ~ kalmaz. 

V__. mfiaıWe c ,,... nill _,..ıeiııi bulunduğUJ1l Erenlciy 
..-il doktoır 1'nfik s.1181 dbete Etlmft efendi caddesinde 27 No. lu 
mlncaat ederek, Erenköycle cemi· dükki.ru su deposu olarak iki se
Jwt tarafından tesis olunacak yeni nedir kullanmaktayım. 939 sene -
v.mı sanatoryomu hak.kında vili- sinde Kada1'öy kazanç tahakkuk 
~ Vllldılsile ~- ıai•e• lll8D1lrU ittlsalimde bulunan 2S 

• 8EOFON 
İstanbul şehir meclili dün saat Toprak veya kayad• 

15 de birinci reia vekili lfec6 Ser- 18Ç9n wl dlnleme 

-8- ı. taraflnclan 7udlaı Wrüa 9lıııuı • Ifo.. ıu dükkioda benim isticanmda 
DLMllll rica etmiftlr. Vlllyet bunuD olarak ...ı...termesi .rıı~ınclen namı-

de~ ri)'aaetl altımla ..., -
au§bı'. Sabık zaptın blAılO 4- TopNlc veya kayadan ıeoesı_,....r 
sonra ruznameye geçiJmlt w ... .dlDleııae cihazı Geofoa ~ 
numaralı kanuna tevfikan 1.wfi edm Barbde Frımmla' taraırmdalı taııt .. 
202 öğretmenin maaş farklarımn ö- dilmit olan bir dinleme clhazıdlr· 
denmeai için biıtpde 14900 Uıa mO,.. lilau IODl'adan Amerika ilim adaJlli't 
nllkale ~asan. '1'11 En:l9aD w lan ve mibıendialeri taratuıdarı 
havalisinde zelz.ele d~ açdd;a ecm.ı, ve hassaslJ'et derecesi ~ 

9lıfere bamr ıema. (9) .... 
h, (5) muharebe knlvuörl, 
(8) lırruvuör ft ·(50) deaao~ 
den ilMYSti. 

BllJariJııaliler ve amele SoV)W. 
mecliııli '- geı ' ta lmll ~ 
ra çektnk yola p• ! • ıw il
~- Lüia b6"9 harellet 
eıctihlğ:i takdirde kmlbandanll 
harh gllDileriıı karwı teıMM 
oluaarak müttefik dnletler et. 
Diz .bvvetlel'f tarafmılwi 'batl
nım.ıar-.. .. mabtemel oa. 
daj& np i)eal UJ •+!a ba 
fikirden ... I!!_. ... • Uerba 
çekmiş olclUlm Jmd ihtilll 
bambrası Q'1a edilerek yerine 
impM'atorluk Urb baDdırua 
keşide edildi. 

19 ikincitepin ginfılli ve ılllı 
bir sonbahar g8al idi. Alman 
gemileri birbiri P8ll ma Çlkta
lar. Pllo aneat aatt.e (11) mil 
&Ur'atle yol aJeeüta. Bir çok 
.eelıalter cJıfaJwiJ)e bu9daa 
yülraek bir si\r'at tmünine iJD. 
kin yokta. SaJJllZ m&JD tarla
ları arasından geçecek olan ba 
muazzam çelik kaleleri böyle 
•alldod ırirett.elııat ie idlrre' et
mek çok göç bir iıJdi. 

?ılaahaaa ._, yolunda gitti, 
ya Y.111 Y. vq Hetigoland bofda.. 
landı. Bır mftdıdet 80lll'& da SD
:yerak sula.rmdan .lledldL Bir 
zamaelar bir ltlllard& -Jngik de-.'. 
niz kuVftl&lariae blınmanca 
karp koymu bir rııo ... km
di vesaitiyle dilma• ı.a,.edil
meğe gidiyordu. 

Biraz daha ilerlnhee Xö1D 
hafif kruvazörü amirala teJsUı. 
le: ''VMia 11 ·nde an1& Çlktı
ğuıdan laatta -.vtdiui muhafa
za edemiyeeejjni,, rapor etti 

Biraz sonra çöken gecenin 
kamdlğJ içinde llork8lll bir iD
fDü a.. !fa Mıier (V. :ID) 
markalı Alman deatroyeri bir 
mayna çarparak 1>ahme imif. 
Bu geni• ınftrett.etJatmdan 
ikisi boğulmU§, üçü yaralaDDUI, 
geri kalanlar da ~
dı. 

Amiral Beatty (V. 20) Din 
battığım haber alınca OJl\lil ye
rine diler' bir mıiliri1liıı baarla
narak teslim edilmesini iBtedL 

tkinciteşinin 20 DCi ak..
ıece ,amt amini f• bıter'hı 
kumandası altında Alman filosu 
Firth of Forth fmıanmm ağzın
daki May adasımn ylz mil açı
ğına varmış bulumıyordu. İki 
saat sonra da 1n8il& ana vatan 
donanmAJl\ demle aPıyordu. 
Huırlanan plla &aı9i•ee her 
gemi aut bit& demir ale-ğmı 
Alman mo.u ile ~ 
hatta haDd aell.tayı ilial edee 
ceğirü, tUll> o1m 7 t "*" 
bütttn teferritatfyfe lılliymdu • 

Zlrhhlar, mubarebe buva -
*leıri, knıvuöril!!r, bl!laf ... 
miler, fl1atW reliber pmileri, 
mubribler, tayysre ua gemile
ri 1ıu bl,lk hailede m.mm
taluıie edilea ıole ı.-e•yte • 
1ad idiler. Ba ...- moda 
K8Mda ve Yelli 2'c!hts türi· 
yeleli ..... edBdiji ... alb 
tane Amerikan dnalOta, bir 
Fnınm mlaJl Jmavutiri de mev
ki a1mJlf8ıdı. 

, ... *? Fz7 T....,. ...... ........ " ,.. .... .,. ""' 
IAYU& ... » M9 » 
8AYLIK 411t a - • 
1 AVUK ta• - ı. 
21 ....................... 
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DflCKAT 

Bu atama ,......aktan kasdimiz 
ne meydan o'a-lr, ne dıe fUzuıt bir 
hüllfi'1e ..... ea... btlftıesi JA
zım gelen bir hakikati tekrarlamak
tır. 

Gmtne dün bütün sinema sab4>lerini .~8 J ....... 
ma ftrlisl tahakkuk ettirmiştir. 

dnet ederek kendilennd«t yllt'dım lldMıki 25 No. lu di.ikkAn ile biç 
nanmasmda teplar dılldmuldu. 
lmrettebat ....... mevki -
... iDdıeti yerleaini •lrqludı. 
Ms •anın berlıangi bir hareke
ti Jmpmıda imha edihrMwj için 
1lltlia tedbirlsır ......... Zin, Aalrı.ea ............ bir yurdu. 

kendi yalna+ kawuJarak, hiç bit 
kOIDIUDUll nN w vadıiu>a ba
şımw oevfımela bile mzmı görme
den, blLm'a a , a vw. Kendi ili
mWe n ,...,... ve kimsenin fiile de 
alakıular bile değiliz. SUlha baihlı
iuruz. ~ ııerçekten ka-

19tıı!ımi1Uır, ~ telde tlôre bir alDma ~. ltadıkiy lla
~ v.mı llliımıWe Cl9lllliJ'llll • Iı,e 111beline 26/f/UMO tarlhinde 
tinin pullannı sinema biletlerüe bir- ve 5t86 aQ'l1ı istidam ile bu vazi
ıoctıe atıp parasını cecrd)eıN Yere • ~ istidamı hiç nazarı kabp vBa,.& emrine •..U. liret - tJlınlibr. 

&qmı ikinci --- kuv
Wtli Wr deniz tuvvetiuia tet bir 

tıB1ıeıctlr. dikkate almadan paranın tahsili 
8lltılacak pullar 1 ve i kurıq ara- hakknMWrf karan teMtt ettiler 

menlerin maat fal'klanam "'llıae ta- ._ Hlllarüe Wr sismoir-: . .u; 
sarru.flarindan ödenmesine dair bC1t- ret olan bu c:ihu tamamile 

gllle atmadan 'hapleclllnıeyi 
kaW ebnesine ala MıtimeJ ... 

maıııladır. Bunlardan temin edilmmi Bu•um Q7.eriııe Kadıköy Mali7e çe endlmeni mazbatalan kablll olan- olarak ~alltı5. Geofon kUtru 9 ve 
dllpbıUlen para lt bin. Bnıdıır. Bu. pa- Tahakkuk pnijl vamtasile Ankata 
ıwmı. 2 ay zarfında tcıptaNıbllıece Malqe Tem7iz konıfaJonuna wr-

mıqtur. bnlail 1 - 2 aa~meıre kadar ô11a 
• demir heJJradan ibaret olup bu lliıfr dldJordu. 

Jagoiz donanm•• iki müvazi 
ı.t.Mlinde ran&w -.ınıı;ne ,....,ordu. Batma munıu
ğu ıa milden fasla idi: Hatlar
da llirinde 38, dlimillllll> ile 38 

Wımia olunmaldachr. mi§ oldDlum 18/T/MO tarihli ve Tra11tvar ldanelne an• kanın üst ve aıt alızl,arına ınce .-. 
hlm leldller deni kurslar veya diyaframlar ,... 

çındtfmm ... lıılr büik~. 

AllC9k ......... o1dulu kadar 
kendi Öl& •• ftn li!ıDl 

-5 Yardı. İki ~...-da olmw ,,. mrıoMM )'(*tur. 
ve &lılnde yedi lmmaörJe sekiz Hiç bir ..,. islemi70rUZ. bizden de 
.-.ıb filotillisı istikpf vazi- hiç bir 1#11' Wen-tt"ert tartlle. 
fmi.rle seyrediyorlardı. Bu .......,1 lllJ'll Jllli. anhFlamadı 

Ahan gemileri, deatl'oyerler ise kabahat ._ ı.lde bh.de dellldir. 
•Wemıa, tek bir proft hattı 
tepil etmi§lenlL ... ..... 
ldu geliyorJar, o.lua --.re -
be lmıvuörleri takib ediyor, hat 
tlll en sonunda da knıvuörler 
leJNdiyorlardı. 

TUric ded 'nıf ..ıvana aim sinek 
saz dslea- w '1111* clmk meRDed 
ctam. bir W<" + lele' n ola 
gelmiflenllr. 

A .Ceaaledclin 811Nf011• 

Sisli, pus8nk ... ..-Mı.. Ka-
.. güne§ ytilll'e'ftçe • • HAR B 
JB.Yag yavaş .;nida. •ima do-

1 MOTEFERRIK ) ~':.-:!!..::-a ~":Z:; 
Ellerinde saç levha ;:::•:e:ıv~~ ~: 
bulunanlar b .... n. dan ...... olan verıDere vaki olan 

- ~ - itfl'azln kabul eclilnü:JecelL Bu 
name veriyorlar ceva1t da ı&teri,.or ki di1eiim biç 

Bikümetin, ellerinde ondüleli ve 
• aaıç bulunanlar.ID •iliJe!te _,__ 
-wrmeleri ~ mldan
dlıki Jıaranmn ilAn ...... _... vil&-

~ .. tekildt bir~ beJ ~ 
ı. •at1Ddttir· •1- hıin; ve -
~ jçiıı v.-.... müıWet cu -

nazarı fllbma aluunanufbr. Ben 
;yanllfhklt nanuma tahakkuk ettı-

dlmit olan kazanç vereltlnln ·
ı.ilini deiil ref'lnl is~ 

Bu dl ..... i ....... cazet.üz 
ftsıtmile alt obın makama duyur
manıza~ riea ederim. 

--'te8l atiDü sat ıa e 1 
.. ı*1r. l!rukly T ........ 8u depnu 

O fllınııleıı 8CJlm.8 ı.ı .. v..U- ulttltl Halda Tear 
Jmlerin lıe)aömme'nt kll1llil ..._. -l•llİE---...--.------1 
~ ve haldanada saç ~-
lar hllldandül bü1dbnier talbik -- Döviz ihtiyat11ruz 

Meclisin dGüfl edlıdnde 'l'nm
~. llelı:trDt ve ~ tlletm*d 
Umum MildürliliQda N1 ..
bütçeııine üt müraldb raporla'ı ... 
:ra tevdi o1wunu.ıur. Ba rapar1aıda 
tram~ arabalarmın lftalmne nele· 
aanbiı ~ anımaea ral • 
men hası.lltın 19.131 lira fazla ol• 
dutu tebarüz ettirilmektedir. 
Ayrıca möralablar tram7117 lda· 

resine but mnhbn tekli&r ,....... 
lardır. BunJu arasıııda: 

ı - BiW satıauua aüratıinl tıemln 
em.ek için bilet nevilıerinin azaltıl
masa ve para küsuratuun kaldm1 • 
IDUI, 

2 - Aktarma biletler ldbası 
3 - Pek ucuz qlan klsa maafe 

biletlerine bir mikdar zam ,.apı -:m7::uv!:f~~ ıaı!: VAZiYETi 
ile İngiliz filoeumm teetilettiği Um tan .irat bu gittikçe artıyor 1 ıru:~ Akşamları at 17 ile 19 ara-
ilr:i hattın aruma girdi. Alman uml ' sında çok k:ılabahk olan $ramvay-
mıele ve geclUdi Sot,.,u, lagits M-----1:-• -L ,. • • (Bat tarafı 1 l•ot sayfatfa) larda bilet kesUmesiru ko1a7lalbr -
~~ d«: Jmal baJftk ~- WlllUlllll a-.en .,..Lumdan itil.aran J mak için iki biletçi ımuanılmasl ve 
tiklerini ışıtmişlerdi. Baslar 111- • • I .. .. illly- U bu jdheMt 1JedeDerl derhal ödea )'Bhucl kontrollerin bu 11e etaba tula 
giliz zırhhlarmı. görllace bey· YUIJeti D8m goruyor kt rtıhy necektir. ehemmiyet veımclerini temin etmek 
imde ye ıanm. ~.... ra or t.gm..... •ikz ............ libi teklifler vardır. 
chlar ve :_ o w lng.iUz ( .. ...,. t laef eayfada) Mr lllıllnta.atl --•~--
donunnasının da Jm:d bayrak , çaklıyan ve flaat a&retm bir dev- --o--;;;- İngDiıl Ticaret Birliğinin teh- T E M S 1 L 
çekerek isyan halinde bulunduğu let olmakla itmm e&ınilti. 'MUSBOlini Bil a.Qamdan itibaren wmı- rimimeki mümeailleri dün mm-
hüerinia ...._ lıir pyiadan bunu kablll t nı • ft db"or ki dllıl- mi eaddelerin ve c11t 1llklarm taka Tiearet ıftdilrii Avniyi zi
ibaret oidllğunu ............. ,,.a.ııı hadle....-• haziranda Av- mukelenmesi k&!'8l'IDID tatbiki- yaret ederek IJlgilis vapurlarfy. 

.a .._ __ .:ı-.. tn...-ı . "ki l'Ui)anın • 1mnet1i ordusu olmak ne başlanacaktır. Bu haBmMlaki le ge1ea ~ ~ illıaıbdn 
a.~ ı.-u ..... _ ..,.,...._enıı ı fliu'm.t haiz '* .m.un &iillll d- J1ambk1ar bugün akpma b.- daha ..,..afli ~ riea 

Jaatllll'lm ----.-atnnee bu mail- tında ar llbi.,_ellnl kimle tlıb- c1mt netieelemnit bWallacakbr. etmi§lerdfı'. Uman İletmesi 
..,._ 1mnet RINiJtla ksrwn mm tde11..ıı: 2 padenlMri ııınamf tmWrat l!Oll waantarda aldıği esash ted
yolunu t ıtb.ı ve öile3re ~ ~ Flandr mubatel-inde bir buçuk lt1eriJlıe alAlradar ~ resn! birlerle faaliyetini son derece 
AJman zırhlılan altı hat U7ıen- milyonluk mottpmr mdaJMı ..-w- dnllir tenviratuı maeelenaıeıli U'Ülrm1§br. İşlerin daha sttr-

Emlniftü +talkevhıdett: 
22 tldncitqrin cuma ve 23 tldnel

tetrln 00!1\a 1esi akşamları saat (28 • 
30) da Evimizin Caia~ salo
nunda Temsil pıbemia (Xabraman) 
ııl7esint temsil eclecektlr. Gelmek la
tiyenlerin giriş kartlarını büromuz
dan almaları rica olunur. ne fada demir ettiler. Dmtt'O- lU)'W • .., dellifldlJat. flleılyle metgul olmaktadır. b · 

:ver1-~ lıir _,. _.,.._. - Scm6a ftW _,,,_ amlııareblsl Caddelerdeki teırrirat limbalaı- atli görWebilmesi için iea ettı- "JV~..,..,.,,,..,,..,""'vv..,..,.._.,.""'vv-
wal!ll ı dl -- ği takdirde liusust eşbaauı elin- tiy"'""'"'- tesbit edilmiştir. 

• baJh7or. Ba CllM 1ie ~70!'. Paris nma t•• ı n'M ...--"lq de bnhınan mavna ve ıtıotörler- t~ya ~ ihracaQ 
lngiliz donaDJDMI müretteba- açık ~ iJAn ~. Fakat Daçe- fda9i çakpDaktadır. idare bu den de iatifad.e edilecek ve işçi ttaıyaya yumurta ihraç eden 

tı ...... m giriincıe bmbrmak nin k•....,_ &191 1L1111s •• = ilt lala l3 eldp kuJJaemakta olup adedi arttırılacaktır. 'tacirler- dün Mıntaka Ticaret 
veya alkt3lamak a:metlyle sevin- ordusu •1'11• IK Aılıısanlann l'ran:- db telırin kenar semtlarindea. lıllüdtirla~ .. de ..... ~. 
cini tqlan lıir 8illllt8ı il•ı lan ~ ıMiMIJ ·ı ı'cl mulııtr ı' wkeze doğru 18mhalann çı- ~ tevziatı ·~- -r· 
=f:hn~ Bu ~ har- .a•-. Alman•- .lllldadına kOllDak kanlması i§i IMllia mıkyaata jJer- Sana.yi müesseselerine verile • Bu tacirler ltalyaya yapacak-
~ icra~ Mnhup ken- :.7n ttalyaa)ar bade 1iri7orlar. Ne Jemitflr, o--.r cek teaekeleriıı teVliatı ~ gö- lan ihracatta: ke~dlerine akre· 
di &llliralleri Beatt71)1 a1kJ11a - ~ taJlla ı ıı ....,... !W.Ta Şehinle ieleyeıı bitin vesaiti =-de birtlzetro'!.ı~!!! ~ ditif açıldiğmı milabet veailca • 
mımalr içbı hif llir aDiıır alma- ordusmvta llllk Plft ._ .,,_.. MiJiye- 1Ma akpmdm iti.._ ~ ,,_,_..., .. " larla isbat ettilrten sonra lisans 
iDii oldaldarmdnlı ..... pmi- şa mtltanılııe)e taa oıu,or. aı wtwmnamede bil4trilea nzi· fabrikalarla ima1Wıanelerin ih- alabileceklerdir. 

si WJar an....._. hizmete mft1rtfM ........ .,.... Jette hareket edeceldeıdir. ~~ME--RA~KL====I B:ır;:==l·ft-0---=AV===-A"'. ==-==--bütia -'*- ft mlfn1ttebat Maııd)ya. 1' Jrıan8ıca. Ttmus, ca.. Tramvayların örıJerindeki am- ~ 
tardadaa caa ,,. ~ al- ti btenbar. pı11er hafif valthk koyu mavaL.ıııııı.._ __ 

kJtlamh.. . 2 _ ., .............. 1,... ~ı::ı-e·1.~ .:. ln,gliıl büri,vtlıl ~ nizaltı ...................... in- ll!ıf 3- IU 

IOIDl'IL ea ~Gnetli IMlrılJ•Jl mai llltere7e twqw ı 2• •· ~. cak ve bualar da ~ 
ltb edel'& a'Jllıima Dıdv P- clbetl .,.. ı ıs t n 1w _... ~--· 
tinneğe muvaffak ol9a uim- biz de bılamla ...... Gecen 8)ID 6- aeyrDseferi .., ...... 
kir tefiqi içden ... bir anı 'ZQlatı U.1 .... ltaJıaalann üc ,az tnımw.y arahaJarmın ~ 
ve sevgi ile allaiıJor, aJbllıyor- eııı deniz e lbi b1ıb ıcı.tame- perdalsi llkı bir aurett4 indiri-
dlı. lerinin ............ .....,.. ... leeıektir. 

üreffeb bir cürmü meşhud .. Ve 
hazin bir aile facıası! 

AlmAıus _ .. 1 
' .___. de- .. _. __ 

1 
, , s ___.... • - ()tmneNJler de ön ampeDeıiDi 

• ....- uclü6G&w - • • • ~ - Düa ticiincü sulh caa mahkeme-
mirler demiıleaMt& İllgills ami- r'"'"ebe malik ..z...a.. .ur..r-ü.Jürse bu ka,u mavi ampu.llede tebdil e- ...__ -n.. bir--•• m....ı.·ucl _...ası 
_,, 'Raafo+- ~.,__ --1. 1- - -- ...11~1.1-...:ıı:-. Re'l.lA- vitrin ten, __ ..,. .,;unoua "'9U ,....,.. 
,,_ -ı n -- Mlll ~ hh-tlbı •• 'na kaç deniz ~- ,._, llldi. Heuı davacısı, hem de ş_ahid-
Beuter'e llatetle 111 Wi ver- altı gemWne mal ıa t ea heılabla- vil'lltı "f& l8ir dil ı..tl'Alt ta- leri ile tam bir 181'•bflt arzeden bu 
di: nıak gQç ...... • m.aıen ~i.t .. dna; bmlk bir '*1lde ballqw; fa-

l - Tanısııle 11J lw Je"'*'4'aki .. ....- -·~ Jmt lııufn bir vazb-eti ~a ko-
tocnız zdırl tlPf olamı1Ur. Demek limanlarda da hi~ bir lRIDl ~ -bl\Yle daha kimbilir neka-

.. (I" ı 1111) - ICaılııı 1 - -
kwlw ... 7ln ............ CD• 

ltalyan __...•nıa yüzde eWsl dlllrı 1Pzmamam için ~'!' cfar pık bulunan- bir aile f:adMırurı 
m111u•Hhl t11za Jaıcak llldlıla billla t.e6irJer IJmaıı idaa"8li 3lhirint dD.üDıe!'e rt.ımJa damla ala-
._.._.... .. 1 - ......... ..... tarafından abmmft;ır. Gece ae- -...-.. 
-- - •• • - fa' yapan. Bolu ve Aa vapar- -vu•-
lll idu d ı r• tll tılslrl '* ac 1 • ...._ pro.;..wx. ,__Banıp k1ll •. Cünnii meşhud §Ö7le yapüm : 
dn ""'1 ı 97 ' t istik. i:;::"m~'b:ır- -Anka· Cebrail isminde bir a_ene; ınetres 

4 - ~ ._. W iki ı.mııl .... __ n_ cev.ıı tlarak yaşadığı Jcadmza babası Ma· 
de on Dıl ., 1 t it Btt ftlla no'&- wulaıl suale -- ıuf'a sokakta teısadOf ettili bir anda 
paarblmla ._. Mr mUdllr cı.M g9wnigtir. 71IDU'Ulunu sıkarak: 
__.__da. ıı ·• . ....-. -- .....,. me•mlenle -- - .. ... --.- -- R...ı meskenlerin iç tenvi- - Seld alçak herif seni! .. Sen bu 
Jclım ~ __. 'ı lb....., ....- _._. 'hak'---.J11& ı..m .. =::=+'ft verdi- tece ne beklenen bekle benden .• 
simi, lJelm p<'s' • ( d .,.. ..... &-..ği L=-~ ıı-21194ô tari- Senin fellelerini dajltacWm, kanı• 
kik emdi Cila 118 .. M'Mm Tllli Jıiae.-.:d:r•'iitua karartma ter- IU içecelirn! 

~ • aldalla - tilıılb üamıe bulaacaktır. Bu- Diye tehdid eyledJli için bir dlr
lkl )'ÜZ lmlıt • A sal DatimaUaf de BUll ._keal9l'in iç tenviratmm -.Wefhud yapllrnıs ve dün geç ~•
fiP'r•* ..,..lir tııl'lıılteMD as kaarblmaa emr.i Niltfımet ta. kit saa& 7edi .raddelerinde ~ 
MftMlll dlLla :fltilnıll lla1urda. ~ ~- &VPIC& •...ı.ıo.ı. ohm&- IUlh caa mahkeme ine verilmi tir. 
riln'-"' -s r 11111 ..,__ ...--. - 'J•· -... Duruşma b~ l&hidlec Qla __ ___._ ........ r ...... - CllMlr. '-'-di~ d 11/t.·~,"'!_· .... ._.b -'-'"'!: - • , ...., Kli*'*4* tedbir ~ .,.. ara a .............. uıu .uıw- ı 
w laııSlr' • • ' "aeM4I ._. ·- -'vw nııe• harekeUerile dawnın fecaaüni bil-
dil edlillllll 'f; •• .......... &*atlana ~ tiln bütOn artUrtJ'Ol' ve işin meyda-
aı _... ...,_ -- im 1-' __.. aeyriilefer l'e emniyet il' na çıkan iç yi.iz ndeki facia da ta

fedakldıldsr ..,... lllr taı-.. 1....ı..:... aır ... madan ve mwıtazam mamile sırıtıyordu. 
...,.,,.._ -• r+l.--lile "--- m-w ------ Şahidl de b" isi da k - .. - .,.,._ cere-~ ~ :Emni__.. lıliidil"- eı· n u· vacının ·ızı 
aczi bid l ıG .,. 1 t lıir ftdka MiL.. ı- ~ ~.._. ._ kta 2'.ehra, diicri Zelı1'aDUl ka)>ınvalide-
mQndedlr. ::1 ı:n~ ~· 11 Seher, üçlincil,ııü Zebranın nifan

A* .... 7 _.....,... ...... 

hıl JPrla' D Jll' • baranalta.. 
alı* ....... ,.,. Şitli 

ev1n1ıı '''k,. ı.e,e iDiJcdan ıo 
bla ~ 1 •• ellntştir. 

Diler ... .... llçejhı halknl 
bfJo bedqe ..... -earak, aıkeı-t.1-
mbe t-.mt .._ m ty hedtnıted 

ba a1rpzvd8n itibana 'iaılaııa- 1111 olan K dirin ajabeyisi idi. Ve 
m*br. hepei de bir aileden aayılıyordu. 
a...jı ~ l§lk SUçlu ile; Zebranın ablas ve ~-

l&ulibme naf'un bü7Uk kızı olan ?.lelilwnin 
~ki fabrika. Ye ima• ıneıı.t v. hAmJ•i Cebrail idi. 
lflt'ıoeferin Silk karartbıalan tp Mı.l feci tarafl lse ş\l adan 
jg1a icab eden tedbirler a!tnmalc• kendfnt ı&tterlyoritu· 
t:acllr. &mayi BlrBlf fabrlkala· Maruf; Kadir ismihdeki b'r dcli-
rmıs ıpı piyuadan daha ucu kanlqa kızı Zehra,.ı ~anla ış ,.e 
n,at1a mıumR lliitanı.. mav! btı 4fllkanlı aoete edmık Zehrayı 
lmpil temin etmiatfr. Sanayi blıxdle b le btrık ıtt . Dü llhitl 
y# eaele:rimlZ c1ahDI f:amrat- olarak dinlenen ve 18 Pllnd oldu-

1-nen lilnU1 geceli karnı buraun• 
da bir halde idi, ' 

Burası bil' §C!Y değil yine. Dahası 
vat. Cünldi Kadir ayni zamanda bal 
dm o1aa JılelUcenln 7 ~aki km 
MUlllDIMlin de bikrini izale etmif 
ve ona üstelik bil' de hastalık 811la• 
~. 

Bunuh üır.ıeıine 1-felike Ceın.ll ta
rafından yardım görerek Kadiri da
va etmişler ve iv birinci aiu' ceza 
mahkemeııine hn\'ale edilerek mu -
hakeme başlaı:nqtr, l>ln •(lava
nın ciı.nıqmıwn:ı Melikeyi g6türen 
babası MU\lıf oıuutctavadan vazg* 
rnesı ve balen kuf bulunan Ka
cllrin tahliı'e tıelilrnesl imklnlarım 
hazırlamlitır. Fakat bunu haber a-
lan Cebrail derhal adliyeye koşm111 
ve Mellkeyf kolundan çekip ıötür
mflıtiir. 

Bana soınderece Jmaıı ka1'1ftPeder' 
ber. 

- Sena - 4 Jnittjr. Ben babalan 
delil~? 

Bunun· üzen e ele mahud cürmG 
Jneil d tettib olu uştur. Likin h1 
kim Münib da-. yı etraflıca dinle
dikten ve davacıya: 

- Akraba ve taallUkaWıdaıı daha 
başka kimse ,.ok mU7c1U ... 

D '7eıek bit müclclel dCieündWcten 
sonra su karan vermiftir: 

l>avaCJ11. brabetıert ölaıl fabkt
lerin ifAdelerindekı UQqenet Ml
çwı sübtdu hakkında tam bi kanıaat 
husulllne kin ;ttrtU taillndıeıa 
suçlunun benetlne .. 

Bu karar kayın 
dı ·ve mahkemed n ç·ıkar·kıı!h 

- Ben. bwkfil. 
Aı1hd 
rim (-) 

DIJt~--

rab ve l8lr heıltı *lii ...,> rrtıt ı 
bsrarl..ttan .......... ,.. .a. 
J9tlsın ,.akaelul:ll'r. aı a.. 
1ikla ~ ........ tecı;,;Jıll 
anu edilmektedlt. J!'Mlııllla ti1I?& IQ.. 
IS5 kanii oı. 7Cln fpDJs. .. 
• - ,. lmrul o1muıı11ar. aa arbn& 
fi1lılmı ı.tanbb1datl .... sncııar 
:; ...... 

• 
tetbiredeiliilllllı 

Jarna batljtu ~- fM1 lmu IGJlb"en bu~ 
ampqllerle.~ \. ... - .......... ~ .................. ~~~~ .... .,:!::: 

miftir, Bu diyaframların merk_..,.. 
rinden ceçltilmll olan bir cıft
blr kurauıı parçım tesblt ediJlllltlll' 
Pirinçten yapıimı, fincaa şek .,. 
lbıdekl iki parçadan bauaoill 
tiatüne ıelcn parçanın 8ÇJk al ~ 
tinin ortasına bir ıa.tik tübOn bir-.:; 
t.esbit edilmittir. Bu UilMin iki ~ 
hasta kalb1eıini dinlıııme;k için bt .. 
landıkları lf.etto kopCla--aldutu ""11._ 
bir kulaklıkda nihayet bulur. 

Cibaz ~ b'ice oturtuıunıa 
daki kura v~ Piler aıit dar 
arzla birlikte cihaa aanıar .,ıı...,.ı~~ 
iki elAsl:ik cliydram. •aıllna .a.aJli!llllllllt'1 
oian kuqun, ajıdıiından ...,.. 
beten hareketsiz ·kalır~ Bu --1 

diyaf:ramlarla cihaz ıaaldatıaSL ~ 
sında bii' izafi hararet PQda .ııs. 
Bn hareket .:se başWdar ile di1af~ 
lar arasındaki havayı mil~ 
Slkıştmr ve boşnltU'. Cillaz içiaıı1e • 
suretle hasıl olan bava daJCaları ...., 
tik tüb ve kulaklık vııısıtasile n::: 
Jwiatına lider. abazııı dilllndııt, 
faza ile diyaf~am araauı.ıa. ınab -
sur kalan küçük hava PQl ~ 
)'aframların ihtizazlarını söndQıil'• 
Umwni)'etle GeıOtdnlar, .her lüıt 'liiC 
kulala mahatls olnlak üıiere. çift o
larak ku11ıamlır. Bu suretle - an_.. 
baının ciheti de epe:r lllhha&le _. 
edilir. l!Sw:ıdan evvelil yaalan• 1t 
denize mahsus dialeme eihuı _... 
hidrofondan bahrhniftik. Oeof~ 
aes mwslreımn c8Mdl WcmdalÜ' 
prensibe göre tayin edilir. 

SABAHT,Mi SABAHA 

Mihverin ilk Ric'ati 
<aa. taraft 1 11'CI .,,..J 

ta7yare, ne tank, ne tePd1lt. d • 
birlik. ~ed, haıbia • k ... 
raretll bir lnııada J1l4llbuı' lU ......,, 
lirin: 

- Xaç tamamız v•? 
sualine iU cevabı vermir. 
- Gazeteye JUIRak iPn ~ 

sanız çok. Dost oıu.ıc ....,...... 
hiç! 

:e. cevabın :yalan olmadCı _.. 
şıldı, Hele tayyare, bele man~ 



7·üR ·ç;;n: çEvt;:lÇIN ~ 
Hüseyin Cahid ~ 

-42-
Bizim Çek hükumetine yap- hazır idi. Yemek esnasında, be

tığamız tavsiyeler dairesinde lediye :memurları ci\•ardaki kü
kenuisinin de Henlein'e nasihat- cük bfr oteli din:ımit ile yıkına
ler vermesi fikrini redetti. De· ğa başladılar. 
dilci: "Eğer bundan umumi bit' Bedinin :tanzim. "Ye tez)ini 
hart> çıkarsa Fransa tar:afından hakkında Kitlerin plin.tnda 
~biyet verilmiş bir taarruz bu binanın kaldmlması vardı . 
harıt>i olsun . .Almanya 1914 dQ Davetli bulunan knduun ölesin
Y~tığı gibi, harb. eder.,, Bu de Frcmçois Poncet~~ s~l~ne
Cliınlcyi cvlülde muttasıl tekrar rek .harb başlanuş gıbı gorun -
ebnişti. Nihayet, pazar günu,1 d~ğünü. s~y~edim ... O. sıra~a 
ınusteşar vasıtaSiyle (Ribbe'o.- !böyle bır sazım mmıasıb lbır 
trop o su ada IF1ihrere nıalümaı eey -Olması 'Ş'übhe\i • di; pek de
Vennek üzere Berchtesgaden'c ğersi..z bir mizac teşkil etmesi 
~itmişti.) kendisi_ne Lord Ha-

1 
müm~ndü. Bir, ikaç ay sonra, 

lifaxın bir mesaJmı yolladıın . Goer.ın,g !bana :l.'Iayıs buhranı 
Mesaj umumi bir müsademeye esnıısında siz bile pek ıkor.lunU§
nıün tehi olacak acele bir hare· tunuz,, dedi. 
ketin tcihllkesj haklı:ında onun Neden böyle düşündüğünü 
dikkatini celbcdiyordn. Böyle sordum. Bunun üzerine, yuknn
bir ihtilafın yegane neticesi ise ki hikayeyi tekrar etti. O zaman 
Avrupa medeniyetinin imhası bu sözler, ona ciddi diye anla-
deınl'k olacrkb. tılnnştı. 

Resmi hareketler bahsinde, Bunun sadece bir ~akadan 
bunlar Rerlinde 21 mayıs hadi· ibaret olduğunu izah ettim:. _B~-J 
SC&1 denilen hadise ile nihayet- nun üzerine, o gece kendı~ının 
lendi. Pazartesi sabahı, en .. innd- Bcrlinde b';llun~~unu ve ~yı-

1 cılar müstesna olmak uzere, kılma amelıyesmın ~'<\I)ılacngmı 
herkes Alman kuvvetlerinın unutmuş olduğunu anlattı. "İlk 
tahşiclatı hikuyelerinin haki· infilakı i§ittiğim zaman, dedi, 
kat.te yanlış olduğuna inanmış ilk düsündüğüm şey "şu melun 
buh uvurdu. Çekler basladılar,, o1du, ıtceo· 

1 ~kÖslO\·akyo.da pazar gün- ring böyle bir hüküm ıver.mişse 
ku ooJedıy(' intihabatı. kan dö· ı başkalarının ,şüöhclenmiş <>ıma-ı 
kiilıneksizm vukun gelmis ''e 

1 
lan garib değildi. Hık.it.ye ayni 

acnl in partisim tamamen rnem zamanda Alman zılu:.iyeti hak
nıın ctmi ti. Normal bir cereya-1 kında da iyj bir fikir verir. Biz 
nın b ı lamasına ıntizar oluna - yalnız Almanyanın Çekte-re hU
bi\irdi. 1 cum oetmek üzere olduklarını 

N el n be}_\ IC' olmadığını izah düşündüğfunüz lbir anda Al
etıneden e\'\•cl burada bu buhra- mantarda !kendileri hazır olma
nın dah::ı az e.1 emmiyetli bir <:i- dnn evvel Çeklerin bir Avrupa 
helinden bahsetmeğc lüzum haı bi çıkarmnlarmdan korku -
Vardır. yorlardı .• , 

Bu safha, iuı.ddi zatindc ga- Yukarıda da söylediğim veç-
Vet C'hemmiyetsiz bulu~l}lakla hil0, May.ıs ıbafltnsının son gün
bernbcr. büyiiJı: nisbette ılun ve leı inin korkusundan sonra ah
lafsil cdildL vn!in normal bir ~yan abna-

Müt .. nldb vukuatlar üzerin- sı bcltleniyorda. Böyle olınama
cie bir dereceye ko.dnr fili bir sı sübhesiz ıki kısmen ecnebi 
l<!:-o.i • vapmış <Oldui;'1.ı için bun- matb:.ıatın vaziyetinden ileri 
dan baiısedıyorum. Bıı hadise gelmiştir. Berlfade yApılan mü
lıususi tren hikayesidir. Maj<'S- essir resmi iht.arm lıakiki bir 
tenin namı atascsi 21 mayıs- lüzum olmadan gazetelerde 
ta normal surette izinli olarak, nesri müessif bir ıtcslı· yaptı. 1 
hUtün ailC's·vıc bC'raber gidiyor· Ç'eklC'rin 170 bin nskcr .sefer
du. Scf. rı.:thıı.."le memurların 'on b<.'r etmek suretiyle aldıkları 
biri kücük çocuğunu l Mr. Tron- mr-yJnn okuma :t:nvrı •.;e bu hn
biridge ı•, tngıltereyc g .. ndeı- reketlerinin Bitleri makS1ldıuı 
ll'lek iç'ıı hunu münasib bir fır- takibd"n vazgeçirdiğini dünya
&at tel .~kı Ptti. Şimendifer kum- ya Ban etmeleri de ayni \'E!Çhile 
Paııynsı trendC' ) er olmadığını. esef edilecek bir harekettir. 
fakat füive bir arabanın, kafi Fakat Bitlerin hic hazmcdt> -
rnuşteri lmlunmnk şartiyle, tre- ın1yetX>ği sey matbuatın tuskııı
tıe takılabileceğini haber verdi. Iıgı idi. l~ollelrtif emniyet: ta-

Sefarelhane~ memurlarından raftarlar.ı lkend_i sisUmıleıinin 
diğer ikisi de ailelerini bu kafi- zaferini ilim ettiler. Avrupada 
leye teşrik etmek münasib ol~~- YC Ameı:~ada ~ı~· gazete bu 
cağını dününmüşler. Bunun 'ii- koroya ıltihak ettı. 
~erine bıı araba ilavesi için (Art sı ·var) 
~b c~en mü teri sayı~ı tamam ............. , 
0Innıs ve urabamn takılması em
tedilmis. i('.ın bu şekli almıs ol
du.Yunu ben iı tid:ı öğleye doğ- I 
~u lıa.rı .. i) e nezaretinden döndii-
günı zaman öğrendim. ı 

F'ran::ın sefirini kapının öniin- ı 
d~ buldum. Bütün lngiliz k~loni· ı 
sıni Berlinden çıkaracagımın 
doğru olup ohnarlığmı soruyor
du. Hatta havadis bu arada Bcr
linden uzaldarn kadar yayılmış
b. Harici) e nezaretinden mis
laccı bir telefon geldi. Bu mü
nasebctıe hazırlanmış olan ter
tibden vazge ilrncsi tebliğ olu
nuyordu. Ben telefonu cliınd.en 
bırakırken hariciye neuı.retın· 
cleırı müste.ıa,r lbcni de ı.;.:efon
da istedi Vize için bir Uıkım se· 
f.aret pasaportları geldiğini söy
li~k ortnhğı elaşa vermeme
~ benden ricn etti. 

Bulgarların 
bir cemilesi 

-o--

Yanhşhkla Bulgar top
rak111rma giren !iki eri
miz s•bnt lnrakl1dı 

Sof ya, '20 (a.a.~ - Stefnni: 
Bulgar Harbiye Nezaretinin bir 
tebliğinde bildirildiğine göre, 
Fntta köyü ch'aruıda yo1unu 
~aşırarnk Bıılgnr nmzisine .gir
miR olan ılti 'i'üriır askeri, ilci mTI
let ~ar sındaki iyi komşuluk• mü
nasebetleri dolayısiyle serbest 
bırakılanik 'Tüıit hnd.ud maka
mntmu inde edilmiŞl:ir. 

-oa:--

-
Mihver 

devletlerinin 
Türkigeden 
istedikleri 

ON H BERLER 

[Ba§makaleden devam] 

a.ra.r;ında !bugün sulh mıinase
betleri mevcuttur. Böyle bir va
ziyet hüküm sürerken Sovyet-

İtalyanların 
ric'at hattı da 

kesilmek üzere 

Son vaziyet i<arŞ1-I ... Macaristaıı 
sında tcif tedbitiarl Uçler Paktına 

1iul~y.or 1 i tibak etti 
ler Birliğine Irak ve lngiJtereyc (Bq tarafı 1 ıJnel aayfad;a) 

ıknı·şı mütecavizane emeller atf· o:rdusu ltalyanlnrı, şiddetle mü- (D~ tarafı 1 inei g;ıyfada) 
etn1ck ve bu emelin tahakkuku d--faa ettı;_,_, me\•zı'lerinden dd' 

- • ... !Ul:.l.:ı Millet 'Meclisi bugUn Şemse ın uğrunda Rusyanın ihzarı ve sı- . .,u··ııe:u·· ihu·u.,.m,h-='l.~ı"' tardetmi· . b ik l a to 
• ..ıı.: ~ • "screk Tilki ~ - .......... ua.u,., .... Güna1tuy:ın aş an ıgm a p-yası t.eşvubüSlcre gır!§ - iür. Morav.a tepeler.inde Yunan Ianarak askcr.i muhnkeme U· 

yeden höyle bir ihtimal !karşı - taarruz harekatı muvaffakıyet- sulü kınıunımun 53 iincü matide-
sında ne \Ya.ziyet :ılacnğını sora- le dev·am etnıı·ş .. :-.. ..,,.,. .. n._. :: __ .., __ 

- A ·b b. ı wı sini değiırtircn u.cı..y.uwıyı m~ cagını ilan etmek gnn ır ıa- <Jebh ıüzerinde cereyan eden Te etmis ;ı:e ıRe'.fik me ('Mani-

1 

reket te.;kil eder. Dunun ~ apıl- bir J1ava mulıar1;;b~i e~~:>1~da ı sa) ve ... R<!<!eb Peker (Kütah: 
maması ıi~elcn bir boŞbo- U düsm_ an tavraresı d ·~üriil - ı k dd~.ı :ı-: 
- :ı.ı. ld w Ahn d' ~ .,.,. ya) söz nara, .. mu. ':.""eıu 
gazUA <> ugunu an ıp 0 - müştür. Bütü.ı1 Yunan tayyare-! "Haı:b .hru.i,, ibar:esmın ınılli !.ko-
masisi de 4Şilbhesiz :ki bilir. Qüıı· leri üslerine dfüıroüşlerdir. nuuna tkanuuundaki :ıvsife ,gö
kü Sovyetlcr Birliğine karşı 'l"tıllU gaae.tderinin. •eşriya.tı 1 re foı:müle edilmesi mütaleasın-
bir neza:ketsiiliktir. Hatta fena A ... :,..,n, .20 'a.:a.~ _ Atıina a- b rn 

·-.:s: n·1 .......... " ' da bu1unm~larfür. Rece ı.re-birniyet gibi tefsiruuilmesi 1 e jansı bildıl'.iyor: _ lkerJn bu maksndln. vcrdigi "ıtak-
ıkn'bildir. Şu halde, ma.ksad ne- Katimeri:ni gazetesi, yazdıg1 rir kabul c Herek maade encii-
dir? 1 bı·ı· ... c-........ l,.,.,lA.3r>, ltal!Y'n""'" e;ki T .. k" 
Ahnanynnın böyle bir ifşaat- Atimı e:lçisi Grazzi'yc hitaben !ngilter.c ndli müzaheret mu-

., .-.....a..>.Au. 1c..1~ _...... mene .inde c.clilmi.!] ve ur cyc -ı 

tan bekfodiği menfaat ne olursa ı diy.or ki: ka!\rclesine .:rniize~ryel mukavc -
olsun, biz onun So\·:r;etlcr Birli- :Mua;zaın ltaly~n ord u, 1lu- lenin usdıkinc aid knmm Jiyi
ği ile aramızda herhangi bir nanlılara çok faik toplariyle, iıasının birinci müzakeresi ya
aıevzua dair geçebilecek her- taııklııriylc, t:ıyyarcleriyle da- · im Şt 
h~e>i bir f'l'ör:i.isme:.rıin .iç.ine 'k_a- 1 "'.·Ak Yİ."or ve da_vıı.k "riyecektir. pı 1 ır. ·· ·· to l 

t>• e .T - :r ,] - Meclis cumı:ı. gunu !l> ana-
rışma.sı ılın1dnnı t.anıyamıya.cg,gı- Çünkü ltnt_,.·mılar, Ywıanlılar:ın kt . .. en ır . , 
mızı açı'kça söyleınelc mecourı- bol bol malik o1duk:lnr.ı en mues- , """!!!"!'I!"!!~~~~~!!!!!!!!!!!!~~'!!!!!!!!!!!!!!. 
yetindey.iz. Onun iQin bu bahis sir 'Siliha malik bu1unrmy.oılnr. "! 

hakkında burada tek bir kcllınc Bu silah: "Ruh,. tur. 
bile söylemeyi ifaz1a bttluru.z. Bundan 20 gün evvel Grazzi, 
. ıA1manya ve f talya ıile müna- bizi snbahuı üciin.de yataktan 

seootlerimizc gelince, bu baiıistc ı ~aldırdı ve ltal~-:ruı kıtaatınm 
en ev\·el söyJeye~ec.öimiz şey keA-j ~ç ~at .~nı hlı.rekcl.e geçoce
dilerlıuien r-lülicl ıamamiyctimi- :gını bildirdi. Acaba lt~~~n ı.1~
ze aid hiç bir tc'lllinat ıistane i- atın~:ı El~ mı yuruy~ 
ğ;mizi ilimda.n 'baret olaca'kt.r. :ni ~ylcrnek ıtstıyordu? Çün~ 
H.wmmyayn daha gc ·en Jb'lin bugun Elbcsanın dunmuş dag
büyle !bir eminn.t \ erı di. ~kat t.a~da ltı:iya.nla.r s1f'1r olan m~~ 
aıkasındo.u, bu teminatın fili ve nevıyntları~~· .sıf~rdan da aşag.ı. 
tabii bir :neticesi imi!'; gibi, Ru- kn.'11 :rısle tmııasiz ye ruhsuz o
manyanın istifüs.ı •v.ukua geldi. lar.nk br§l~'l~~da Y"?nnn bay -
Mersi; bu bizim iBimize gelmez. rak nı mı goı uyorlrır. . . 
Biz vatanımızın istik1iı1 ve ha)a- Atintı:, 20 (:ı.1:1.) - Emnıy~E 
tını kendi gayretimizden, fda- nez:ır~t~den dun n'kşnm teblıg 
kii.rlığ:lmızdaıı ve orctumuzdan cdı1rruştır: ~· • ·~· . . 1 
beklemeyi tercih ederiz. Dost- . '.Dokto_; •.asil :_ cr?cr_,m '?~lice 
}anınıza. bir zahmet ve mecbu- kıraluclıg~ ~ı: mo .. &1<? Onıki A
riyet yüklemekten ictinab etme- dalı 14 kigımn ~::ı..)ln~ geeerelc 
yi severiz. Almanya ve tta4'a Ler<'.s ad sma b:~ mı~ mesafe
ile nar.mal hatla dost.'lne mümı- de İtalyanların ı galı altmd_a 
sebeUer idanıe etmek için ancak buh. &:n E~· Ad~_sı~a yap~gı 
müsavat ve mütekabiliyet s- şnl!si bir ~ucumu .. b~!riik bır ~.u
lannn ınüstenid muamelelcı in nan ru keı ı teşc'bbusu <>lar.ak gos
kafi geleceğine kaniiz. Almanya- ~.er~ lt_ly~.18 l~ gen~ı Leros 
dan hic bir istei!imiz yoktur sö- ussnnden bıı- torpıdo !dosu se-
zünü a~ıl biz m~ıtfo.k, kat.'ı VG f:ı ber c~erek .S~sam ndasında
samimi bir swette söyleyebili- kı 1: ,,,unı şel rmı b?mbardı~a_n 
riz. Alm:ınya ayni sözü bize, ctm11tır. ~tıJ~n o~tis.1er hıçbır 
ayni kat'iyet \'~ samimiyet jlc ha ';tr t -:: 1 e:-:nemtrt:ir.. . 
sö~·Jeycbildiği ve bu babda bize Keı:.a . İtaly~ tayya;eı.e~ı de 
kanaat telkinine muvaffak oldu- Tiganıyı ve Sısamın \atı lımıı
ğu gün ilci meıınleketin ınrümı.- nm.l lı mba:rdmum eaerek pc'k 
seebtleri - tclgTn'fUı denildigi cüz'ı h sarata sebeb olmuşlar-
gibi - 1820 denberi devam :ettiği dır. 
sckilde değil, marid0 ·biç görül- .'ka ooi en İtalyan 
ıuemiş bir sekilde halis, sıkı ve t yyarel<·ri 
sng"lanı. olabilir. Falrnt Wz Al- Athıa, 20 (a..a..) -- Yumı.nis • • 
manların n rmal ve mütekabil ta!lda bulunan İngiliz hava kuv
münasebetlerlc iktifa etmiyeek velleri ik ra...1"'gfiln Londrada bu
bizdcn haysiyet \'e istikliıliıuizle lumuı ha\'.O. nezareti tarafından 
telifi kabil olmıran ba.EI ~ey. er ıne~dilcn teblig hakkında aşa
istıiyccekleriııi zannediyoruz. Se- ğıda'ki tn!silitı 'H?!ımektedir: 
fir von P.tt'DC!ll'e :atfedilen söiler İngiliz hava lrnvvet1erine 
bu ba'bdaki düsünceleııimizi ımensub avcı tayyarel ıi dün ak
kuvvetlendirccek bir mahiyettc-J ~an1 dt.;.,.man topraldarı üzerinde 
dir. '.Nirkiycnin ~·eni nizama bazı haıekattıı bnlumnmdar \•e 
girmesini istemek .iŞt.:e bu cüm- bir ü.man avcı tayyare ıfilo-
1edendir. Bir kere, defalarla işa- suna knı~ büyük rnuvaffakı -
ret ettiğımiz gibi, yeni nizanun yetler dide ctm1şlerdir. Düşman 
ne olduğumı bilmiyoruz. Sonra hntlan üze.rinde bir hava filo
müstakil bir dev'Jet herhangi muz bit· çok dilşman nvcı tayya- 1 bir nizamı, kendi ihay.aU menfa- resme rastlamı ve der.hal mu
atlcrine uygun görürse, tabii harcibeye tutusmustur. Ccre
olarak ıkabul eder. Kimscy.i rıor- yan ooen lıav.a muharebesinde 
lamaktıa .minn yoktur. Biz hiç CR. 42 modelinde sekiz düşman 
bir nizanun bize ihariçd911 tn.h- avoı tayy.aresiyle G . .50 modelin
mil edii.nv'..sme razı olama!'Jz. • de en son sistem bi İtn.lyan a\·
Çiln1di '° E3.man ibu y ni rnr "ni- cı tnyj•uresı düşüriilmü§ ve im
zam .. olmıız, hakik'i tbir "esaret,, ha edı1rn.ştir. Oı'. 42 modelinde 
olur. 1 dioer füi tayyare o kadar hasara 

3undruı a.cıka, Alman .sefiri-1 u~rstır ki \islerine dönmü.<j 
nin .ba.zı meseleler lıakkmdn Al- olmaları varid dcğildır. Tnyyare
mnıt hiikiımetinin fikrini Anka-1 lerımizin h('J>Si üslerine dön
rnya bilclireccğ:i lıal kındaki söz-1 mü•1erclir. PJlot1ıı.rmnzdnn biri 
ler muuhemi~li jçinde n'fımüie- hafif yaralanmıştu-. 
nahl tcleblcri ihtiva edebilir. CR. 42 modeli tayyare, iki 

Yunan ordusunun tazyikinin çok 
sidd li dlduğu be.yan edilmek -
tcllir. 

'Bclgrad askeri ınnhf illerlnin 
lıa'bcr aluıklm'lna .göre, fllıri 
cr(ılünün Jrmukları iizcrlndc ~u
lunnn ve Görlcenin takdben 60 
kilometr<e s!malinc düsen :Pog
radet ~~hrine taarruz etmek ü
zere '\Yunanlılar takviye kıtaatı 
nlırulkt1!.fur. Eğer P.0ı:,<"1Tndet ~lı
ri d~ccrlk olursa ltnlyanlnrm 
'C'..öriccdeki ricat hatları kesil
miş bulunacaktır. 

r:ral ~ go zamanındaki üııi -
formaları giymekte olan Arn~
vut cetelcri, Pogrndettcl\i benzın 
depolaı:ını bcrhaYn etmifılerdir. 

~' etl r 1.·unan mu\-affa.ıyttti-
. i taeftik elti~ Ul'lrar ı 

:Mos -.0\"3, 20 (n.u.) - ncutcr: 1 
Kız:ıl ordunun org:ını l\:r:ısnaya 

Z\reztlıı gn tc;i, Yunan _ İtalyan un-
1.ı. mu~lı ı h.-lu.ında d yor ı .. ; 

:Bidayette ttalynnlo , Yun:ıni.bm 

ç:ıbukı;n i "Jll cdccckkrini i.ımld ct
mı lcrtlir. T lmt ltnlynn bil kuman -
dan lığının bu husus.b tıl n n ol -
du~u ıml.tidcn b.:ı.riz !Jir wlrre re '0 -
ımkmcktccl r. Uurbin b tlny~ti. daımi 
bir );unan mul;;u emeli ılc knı.-şılo -
şan \'C insıyalhı tcrkctı.ıcn mecbu -
·ıvclındı.: 1 .. l.ın İtn*onlor ıçm hır 
m~v-.ıfC:ıkiyct olr.r..ık t 1 ·, •i ctiılc -
rnez. iYunı:ın muv:ı!fn1•ıyctlcri, 'Yurum 
ordu unun ı~. muh."lrcbc :ılıilly tı-I 
nın buı haı ıdn . ltaly.ı laı mh ~kak j 
ki, dag muh.'lrebcler'nde n~ knUı bir 1 

muhn mln ko ıl, mu lın-dır. Bu ı~r
tn sonunu , i )yanların a 1.cxi 'a:Li-
yeti ılnu tır. 

~Inomnfıh l\:rnsn sn Zvczd.ı Yu
ıuınlılnnn muv::ıffak'yctı rmc tnz
ln kıymet vcrllmcinıit.:n çckmılnıc

sini tnv.::.iyc ctmckdo \ c ~07.lcrine 

şö_ylc de• :un et ' ektedir: 
ı,.,}ynn h~\\':ı ku\ vcUerinin ve top... 

çusunun faikJyeti, buyiık b'r chcm
m·yati lıaıı: olabıllr 'VC tı ly:ınl:ırın, 

ffiU\ a:ffakJyctstzl kl r~t C r t':1, Ctd

di bir haınlıkdan sonro, • eni .hır tn
nrruı.a geçmctcri mümküırdilr. 

:MUMOlininin nutkwıun rtahlili 
AUmı, 20 (:ı.a.) - Atina {!Jan ı 

biWiriyor: 
Gıızctı!ler bn,, rnul.ufolenııdc 'B. 

ıu oliııinin -nutımnu tctkık 5iıyor

lar. 
Btltün gazeteler bu nutukdan İtıil

ya vnzly~ln n lcnr:ırsız oldu u m na
mı çı~rn ıkta muttc .rrıer. 

Katimerini gazctein n nulu:.ta 
bu1du u teii lı."lkil~ t "l ı•n ıılıl:ırm fu-ı 
iit ttalyay ,1 k~rşı be ledııdcıı kının 
muşahcdc \ c tc bıt cdılı ş oln :ısı -
dır. 

G:ı ete d!yor ki: 

SAl"FA • S 
l!E SiS' 

Ali Çgtir.kaya 
Bugün Ali Cetin'kll:y.amn sı'hlıt 

sebel:Her ylizünden Münılkaliit 
V ckületinden nyr.ıldığm.ı o'kn· 
'Yanlar~ -Aübhe yoR: ki samimi ~ 
iara'k tcessiir duyacaklardır. 

.Ali Ç..etinkayanm yorulmak 
-bilmez bir.azim ve ·raae ile mü
ınaka1iit ve nafıa iŞ)erimizde u 
'Zalllan zarfında elde -etmiş oldu
ğu 'büyük ımu\·affakıyetler n!l
lfıa 'tar.ihimizde er .zaman şe. 
Tefli 'bir me\'ki ı.ihraz ıedecek'tir. 
Biltün Türk milleti • bu ço)f 
'C1Gğerli, qalışlcan :ve faziletli ev
Iaamın hizmmlerini her uman 
ışülmm ve minnetle anacaktır. 

.Mi Çetinknyanm :faaliyetini 
yakından rtnkib .etmek :fırsatnu 
bulan biz gnzeleoiler, omm ll 
bilirliği •ve azmine .her zaman 
r:lıqyretlc şa.lıid olurduk. lBılhassa 
ba. da. lstıınou1 Elektrik ve 
Tr.amvay Şirketi, Şark Demir
yolla.rı olmak üzere -ecnebi ~ 
ketlerin sabn alınmaları husw
sunda elde ıett:~i muvafiakı:·et. 
Cl1 .nikbin kim lerJn oile tah
ıminini fcrsnh for:ınh amnıştır. 
Hepimiz .miizaker~ knpınm 100 
'milyon lira ihtiyerek ac:uı bir 
ecnebi sıirketin net: de o da 
bilmem lmc sen" taksitle ve kar
şıhğı mnıfn ödenmek snrti_vle 
(hakkını hır knr milyon liraya 
ıtcrkettiğini kaç defa ha~:retle 
gördük. 

Ali Çetinknya111n, yurdun '.her 
tarafına ıızn.nan demiryollan. 
şoseler ·nş:ııttmd , bu. ok su Jl!'O 
_gramının tatbik me~ kiine ico
ırnlmnmndn, posta.. on. tcl
graf işlcı inin ısl hınc:uı. ve 'tev
siindt:, yıll dan i n · · n i leri
nıizc .bircı· siU.ük O'·hı ~· pı <ı.mi: 
kanımızı emen .oon hı ·i, • .~Jerııı 
ka •: tasfiyl'sinde ' c1en·z mü-
11 k iıtınılZill ten ilı ·n~ o 'ka
dar büyük rolü Ya.r • r ki. b !a
rı birer birer z'l-ir ' taJa d· 
mek cidd n imkiuısndır. Milli 
:müoa.del mi ... in de knhram ve 
födakfı.r .bir edadı olm .Ali Çetin 
ka.;•ays. iı.cil mrnlar di.leı c ona 
istihlnf eden Ce.vd t Kcrmı İllcıe
dn~ ıya dn lrn 'bdcn n1u n 

1 

Vi
yetler .dileriz. 

.MIJR:.rı n SERT-.0 GL U ----.. ··------
İng .. li.Eleıin 

hava ak nı_arı 
----

A1mmı1ar Efrmin~iimtt 
bir ifıavıa a'kun y«mtılar 

-0-

Baron von \\rcizasckcr'e bu 
lnUessif hadiseyi şimdi haber .al
dığımı, bir buhran esnasında 
eerlini terketmesinc en son mü-
8ı_ı.a.tıe C'dec ğim kimselerin _be· 
llırn servi ı:ı.ta!]elerim olacagmı, 
b~r ataşenin nlelade bir izin ile 
gıttnckte olduğunu, onu bun
dan menctmclı: istemediğimi, fa
kat il:tve edılcn vagonu geıi bı
taıttıracağımı ve maiyetimden 
haşku bcrhanci bir kim~enın 
&itmesini men~eceğimi temin 

Parislle üniversi
teliler kurşuna 

dizildi 
'l'elgrarta en dikkate f?ayan kanntlı 'bir avcı tayyaresidir. ::Su 

' olnn n~ta ise sudur: Almruıya .ınodclde 1bl~ .nınrın bir çok 
ile 1ta\ya, Avruıla ,politikasınm tayyn-rcleri vurdır. 

cFu i t 1 !yaya kar ı, bir \:O • l'• 

ncl..,ı'dcnbc ı il.ılunı \ <' km•\ t m 
bıze ~ r \C'M 1 k mal• uJ JlC ~Ul -
landı.;ı · c:in kın \•c ncfrc t bc;J.fyoruz. 

ettim. . 
Sonraki vak"aların serptiği 

ti~·a. altında başımı geriye ce
VirUıcc bütün bunlar çocukça 
~ler gibi görünüyor. Fakat 'bu 
~unasebetle söylemek isterim 
l\i 1938 mavıs buhranı csnasın
d..a, DisrneHnin Berlin kongre
l!ınde yapmış olduğu hareketi 
taklid arzusuna kat'iyen kapıl
tnıs değildim. Hakikat şu iti buh
ranın daha ıfü merhalesinde bi
e lıerkes.in sinirleri pek .ziyade 
fetgin bulunuyordu. Bunu gös
';/etecek başka küçi.ik bir vak'a
d~ da. burada 2ikretmekten ken-

l!Qi alamıyacağıın. 
A. ~ Mayıs akşamı Londradaki 
1 hnıı.n sefirinin ve Hitlerin dost
;tıııdan birinin üvey nnası 
~~ 'Von Ditkscn ile aksam. ye
~~ Vedinı. Fransız ıt1'ın de 

L dr:ı, 20 (ıı.:ı.~ - Dwı ak am 
Londr d.ı o renilii mc gore Pıırisde 
ı 11 .. ı ı.u~c!.lcri ııl yhitıdc lczahlimt 
yDJ)an · nl\·cr ite tulcbcsi tc\l<C cdıl
miş \'C h;ı o)urı.ı dil.ilmi~krilır. Bu ta
bclcr aynı z:ım ndn .Amcnl~n se!a -1 
ı cU-.ııncs mn i.ınundc de teznhürnita 1 
buluru u 1nrdır. 

--110:.ı-

'P-eiping. 20 (:ı.a.) - Peiping 
- Hnnkeu haltında iki tren ka
zası olmuştur. 'Üç scnedenberi 
ilk defa Hopei eyn1letine giren 
Çin askerlerinin kazaya sebebi
yet verdiği zannedilmektedir. 

Trenlerden biri tnma.miyle ha
rab olmuştur. Diğeri yoldan çık· 
mış ve ciddi hasar.a uğramı§ -
tır. 

Seyyar Çin kmn.·ctleri de Pu· 
keu • Çinçin lınttı üzerinden 
geçmekte o1an diğer bir yolcu 
'treninin kazayn. "llğnımasma ıre
beb olmuşlardır 

idaresini deruhdc etmi~ler. Bun- Fiıı:t G. SO mod li t.ayya:relcr 
lara yaklaşmak çaresini b1!lmak tek kamı.tlı son sıtem lmrnlnma 
hidm dçin ''müs'-..a<ıel., lbirme=e- avcı t yyr.releriiir. 
le · .:1lı • Bir kere, bur daki "''mili;- ı~uuan IU!.r~ ub haldan4a 
tace'l,, kcl.i:mcs~ bir ~'tiltimatom.,, mfsilit 
kokusunu 'erIJOt'. d ?O ( y 

Avruı:ın '"Olitikasmın id!l.I'eSini j BeJgı D. • - .a. l - ugos-
.ı· lav hududunda Üskiibden gc-

deı uhde clme~:e gelina{!: Alman- len haber1erc g· re, İtalyanların 
Y~:.pe 1tif:n1

13: ya budi~akkıB: 'mu·~s-u ı Arnavutluktaki en mühim ia~e 
s~;ıuııye nın H~l' . ız · · 1 G ·· · h · · 

k'l b' d ı t sıf • · l ·ıı.Inız :merkezı o an orıoo şe rının 
ta. ı ır ev o . .a~y e ) .' 1 şark kısmı alevler kinde yan -
~ıhvcr de\:L:tıerJ ıcın deg-11. .. hıç maktndır. Şe!ıiT henü:: İtnlyan
bır devlet ıçın Avrupa~a . boyle l elinde .bu'lumnakta ise de 
bir hak tamyama~rız:Turkıyedcn arın • 
hiç bir tale?imiz yoktuı: _diyen mahiyeti deği rsez. ;L;t;-bizim ı 
Almanya ılc tta~y.a dıgcr. ta- bir b ınk sencdenberi hemen 
raftan Avrupa po1ıtıkasının ıda- lıer (J'Ô.!:n ba SÜ rda vntnn-
r~ini dcruhdc e~& h:ıkkı_!lı da~l~m.1Za mıl tmağa çalıştığı
haız olduklar~~ blZ{) tanıt.maga mız hakikat Almruı) ada mev
kalkarlar.sa_ ~zım bazı ~..PT..'.l~- cudivetini göıdü-iimüz bu t.a
larımızı d~ıl, ~zt ~ ha'kküm ve istilii hırsı idi. ~e
olurlar .. "Yun1c~ herluı.ngı .. bir kl\J'İ döndü, dola u, ba hırs tln1-
d~·let, dıger bır ~~vl<:~te ~?Y~C gaları k:ı.pımıza dayandı. 
bır hak. ~'b~l. ettigı gun h~- (Bizim bu düsünce 'e teliikki-
vet ve iStikli.linden vı:"g~c;mış, . • _ . o tlevletin tabiiy~ti mtm .:._"!niş lerimız yanlıs \"C ..milb:ılağalı lSe, 
demektir. Kelimeler fr·~rinde mihver devl ilerinde hürriyet 
istennı'Hfri k:ıdar oyn:ıı . rı. jşin VP ;stikl&limize kntt;I hiç bir te-

Oııdjn, lt'r ız gı.itilrmcz b.r su et
te ~n .eıLln \ iL.'ıy tıc. i kcııd ne. 

k m:ık.w.lılc . l.1lı E-

cnvüz emeli bulunmuyorsa ıni.i
.nascbetlcı:imizin normal bir e
kil almn ı i in müraruı t olunn
cak ı:.nre pek sad tlir. l\Iih er 
devletleri bize ne türlii mtı.a
rnele ederler ·c hiztlcn el~ o türlü 
mukabel~ gi)rürl r. Siye.set nn
ne\'raları ve entrH .ılnrı lı · 
smda bizi bir t:mı.ftn rahnt bı
raktıklıırı, tnleb v.e dava sözle
rini ngı.:laı ınn alm lıl.kı.rı .gun 
bizden iyı dost bulam021ar. 

lfü1'('v.in Oalıitl Y AIJ.:'..!N 

*$'* ll*Sft •+u nW& 3A 

Aşkı ibadet, JK'ye nı saadet ım~onlar 

EU 'AKŞA'M L LE de 
IIEb<'"RY FQND.A - GF:ORGES BRE!\"'T 

- MA .GAR-ET ıI?\D:::.Aır'm yar Lıe.ı büyiı c 
.. Jr _ a:. dine,, kOffllll. Fransızca 

Kudr tini a ~tın. "?amelini milyonla-rdun ... llı i .amım 
yfldızlm J n l n essiz bir sUperiilmdir. 

DD~K1IT: .ı Ci:n •• 12 hnbeileri ' iirl çc ııram t,. 
ttunın.lll:ı. ;Ut en .:-er rinizi l'l\'H~1i!en Jmpıi:bı ~. 

XelelOu: 43595 
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Padt:ah. misafiri Alman imparato-ı 
"tfle. Meddiye k~ktintiıı salonundan 
Jııt•pımcuesindeJı giı~lenmiş vaziyettıe 

ıİll[!Jdana bakcyorlardı. 
Pehlivanlara, yavtt.ler talimat ver

mfiJlerdi. Padişahın nerede oturdu
llm.U t.rtt e,ılemişlerdi. 

.Alico, sakallı değildi. Kansoğlu 
18kallı idi. Giimr:ıh ve ak sakalı göğ
slbıü yallJ"C)rd u. 

Pehlivanl.ıu· ttıUy;ır olduğu halde 
diri.idiler. }hıfıf oldukları halde, yı
lı:dan bir camıin mihr:ıbı gibi yine 
IMr mevcudlyetleı-i nrdı. 
Jtavasoğlunun reııgi bembey.ız ol

muatu. Asabı bozuktu. Ne olacağını 
!Jlbniyordıı . 1'' ... kııt, hasmına ilk elde 
lılçimi.ı:ıe getirip olanca kU\r'\ etile da
llıcaktı. Bi.ıtlin di!«iıncesi bu idi. 

Fe(ıı·ev yapıldı. iki pehlivan gi.izcl 
~v yaptılar... Aliço, tıpkı bir 
ıaıç güre~çi gibi canlı, kanJı 
çırpınıyordu . Sanki, K:wru:ıoğlunu yi

yecekti. 
Hcliıllaşınalardan sonra k ... pışiılar .. 

Bh-üi el biı ibirle- inı tarttılar .. Dört 
beş dakika kadar hnreketieştiler .. 

Aliço, Kava..c;oglumı bir iki hi.icum 
yaptı. Çııpı-a1.a girmek i-tedi. ı 

Fakat Ka\·asoğiu kolaylıkla çaprazı 
~1ladı. 

Kava,,.,glu, UUıl uir s.ır .. :sına getirdi. 
Olanca kuv\ etile hrısnıımı bir çift 
daldı. Aliço, hasmının çi!t dulışhın -

Tiryeste 
Rıhtımında 

Bir konuşma 
( Ba; tarafı 1 inci ıoayfada) 

nın ne derece tehlikeli olduğunu bi-
1.trdi. Derhal karsdamalt t.fze!'e öne 
eğildi. 

Bu süratli eğiliş ve K.avasoğlu Ko
ca ibrahimin söratli dalışı bil" fin 
için tehlikeli bir vaziyet doğurdu. 
Kava5oğlu Koca ibrabimin k.a~ı. 

Aliçonun kisbet kasnagına çarpmıştı . 
Kaşı patladı. Hem ok patladı ve u
çılriı 

Alico vaziyeti kurtamuştı. 1ki pelı
livau kar'ı karşıya geldikleri z;ını:ın 
Ka,·asoglunun kaşından Iışkıran kan 
Aliçonun ,Jilzünü ve gögsi.inü suladı, 
biraz da kıpkızıl etti. 

Ka\ asoglunun ka.'imd:ın kan iı9kı
-rıyordu. Fakat, pehlivanlar güreşe 

deı;.ırı ediyordu. 
Sultan Hamid, kam gih'üncc derhal 

riircşin durdurulmasını irade ile mi
S&lidııi ;ılıp peneerenin ön\indf'n çe
kildi. 
Yav~ı ler kO(IUşhı. iki pehlinıın a

yırdı ve pa~ahın irademni !i()ylc lcb
lig ey le eliler: 

- Efeııcömn., gi.in~ı;inizi kiıfi. gordu. 
Seli< n l'yledi. Haydi giyi:niniz .. 

Bunun üzerine Aliço day;mdı V<' 

söylemU: 
-- Abe, bırakınız .. biz gur~iınizi 

syırd edeceğiz. 

Yunr dinlemedi. Ali(oya bııgmyor 
du: 

- Abc, elendiınİ.7. !le.)' retrnez~e et
me-in .. biT.e giir~imizi ayırd edece -
ğiz. 

Y.ın:rler dinlemediler .. g'iireşi i:"ıtil 

ettiler .. pcnliv::mları saı-::ıydan l ak
laştırdılar. 

Ka asoglu, deıin bir n~Ies al -
mıf tı. ilir k<.ış patlam<..sı ile Alıronun 
elinden kurtulmuştu. 

Alic;o, daha halfı. ~<iyleni~ ordu: 
- Abc, bu nasıl i~?. Ne -uiı;im hu-

rest çekeyim de hanyayı konya- ı.ur güreşi bu be! .. 
yı anlasın!,. dediniz. Be .kwşta halk hekliyoidu. Ka -

Partiyi seyredenler yüzünüz
deki hiddete, ::;esinizdeki şiddete 
bakarak dil'izdc mullak!"l bir 
floş rurnyyal olduğuna lıükmet- 1 
tiler .. 7..avnliı Yunanista.nı kiin- ı 
deye getirdiğ"iııizi sandılar, biça
renin korkudan vefatını bekle
diler. Meğer, Kf'fıılonyulı ba-ı 
hk<:ılar kar!"t kıyıdn otur~ıı biz
leri ne iyi lanıyodarmış ! lhtiyar 
Jıfetaksas, Yunan f i l o z o f u 
"Ezop,, un yaman göziiyle yüzü
nüze baktı, \"C "gördüm!,, de<lı. 

Ya•ogiunun Yıldı7.da k<ıı;..ını <,« ın 
S-'r!1' lamışlardı. Pehlh ~nl:ır.n gel -
<ligi 1! .,oı tuıcc Ü!ii.iştuler ba><lurın~ .. 

K, \ <ıSO<~lu, gültiy<• ·au. II. lk i~i an
lam "ı ı. Sarraf Niyazi BeJ' der n bir 
ncfl · aiırıı~tı. 

Aliço, cöylendikçe s<>ylc nıyordu. 
N~11<ıyet Kavasoğlu, son siı21· ı .-ö.r
ledi: 

- Abe Ali\o; yf•ndin be J.:w:ın! 

M. Sami Karaye-1 
- BiTTi -

Bu beklenmeyen ceı. ab J.:aı~ı- ~--------~-,,,..-
Blllda sapsaıı kc1-;ildini.c:. h.r\cın ------
elinizi!,, dedi, aı:;mak btemediniz. hale gelince, pirincin tasmı nasıl 
Fakat ilitis:ır ı,uıd. gene.; bilt· ayıklayacağız? Bugün Görice, 
ğinizi kıvırdı, elinizi a,tı. Bi.i- yaı~n D~.a~. ~~~hen, ya öbür giin 
tün seyircilerle beraber ne -;ör- ~cnızc d<;>kul~~sek ne yapaca -
se beğenir~iııiz? il,i yedili!_ Hem ı g~? AdrlJatıgın balıkların~ yem 
de sinek ye<lilisi! Değil Hrılya mı olacagız?Yo~sa gene b~r nu
ta.rihinin , \·at~wdaşımız Kaza- tuk mu patlatacagız ?Bu Yazıyctte 
nova taralm<lan icad edilen lrn- imdadımıza kinı gelecek·: Bul
mar tarihiniıı de en agaü-uık gariı.-ılan mı? Me;;hur darbı me
blıöfünü yaptlnız:. - h sel<lir: Kelin. merhemi olsa ken-

di baRm:ı sürer, derler. "Hayır! 
Yanımı 1da duran Almanya, Almanya!,, buynraeaksımz. tyi 

partinin bizim için kaybolduğu- ama, :nasıl i.mtladımıza gele
nu görünce, bir t::ıraftaıı ne ya- cek? 8imal Dcııizinclen kalka
pa.cağmı ~m!'jııınak1a beraher, cak, Orta Avrupayı gec;ecek, 
nede olsa mii' tdıkirııiz olduğu Balkanlara inecek ve kış kıya-
İQn araya girdi. İFi şakaya, mette ·'ah şu dağlar!,, diye ht:y-
dostluğa vıırnı ak: betini terennüm ettiğiniz sırtla-

"- Haydi pota gidin!,, dedi. rın gerisinde Türkün, Yugos
Pakat fıı'f<ltı ji.ıka!nyan Ke- lavm, Yunanın en az ür. mil
falonyalı hiç pota gkkı· mi? :>on ::;i.ingü.<;i.ine karşı ve ;aL'1ız 
Uç efzon Yalesıylc koca t1 alyayı bizim hatırımız için harb mı 
yenmek fırsat1 taıih boyunca edecek? Burada Panzerdivision 
ilk defa eline gcı:mektc idi. "Ha- sökmez üstacl ! Nerede kaldı ki 
yır, gördüm!,. diye israr etti ve Hitlerin "bu harbi bir tek ccbhe
trajedi b:•-:;ladı. :,fem1eketlerini -de idare ettiğim için kazanaca
i~al ettiğiniz Arnavutların de- ğım ~ .. dediğini de unulmı:> :ılım. 
eliği gibi, Dimyata pirince gi- ama diyeceksiniz ki "yalvarı
derken evdci,i bulgurdan ol- rırız, yakarırız, caydırırız., ve 
dunuz. Selaniği alayını derken, haydi kabul ede1im ki fikrinden 
Göriccyi verdıniz. ~airiıı dedi~i yaz~~eçti, kalktı, bu sarp illere 
gibi, ~~ab~ni lrntıra nal olur mu geldi. Fakat milyonlarla asker 
ya? Şımdı de kalkmı:-, masal o- ta.~ısa bile kazanacağını kim 
Jruyor, estekti, köstekti diye -tci'.nin ed~r? Her lm<;un eti, 
dağdan, ba~ırd!ln bnhfied!~orsu-ı Fransız pilici gibi kolay yutul
nuz. Hangı claglar, hangı t.ıayır- maz. Bir kere o korkunc Sırbı 
Jar 

. .• ~ 
sınyor . c1ü~ün ! Sonra ondan daha mi.id-

(Baş tarafı 2 inci uyfada) 

masın:t zaferi ihsan buyuran 
Tannya hamdti senalar edili
yordu. 

Alman tlonanma.~rnm intihan 
Mahpus Alman filosu bir müd 

det Rosyth'de kaldıktan sonra, 
daimi demir mahalli olarak ken
dilerine tahsis olunan Skapaflo 
limanına sevkôlundular. 

Mahpus Alman gemilerinde 
pek az mürettebat bırakılmıştı: 

C: 32/l 

C; 32/2 

C: 32/6 

C: 82/9 

Beyoğlu Ağa Hamamı 

Çukur çum:.. Hacı Be• 
kir apartmanı No. 1 
lleyoglu Ağa Hamamı 
Çukur cuma nacı Be
kir apartmanı No. 2 
Beyoğlu Ağa Hıımamı 

Çukur cuma Hı:ıcı Be~ 
kir apartmanı No. 6 
Beyoğlu Ağa lfanı;ım1 

Çukur cumıı Hucı Be
kir upnrtınanı altıııda 
No. 33/1 

Daire 183.-

Daire 183.-

Dair• 

DUkkAn 123.-

Yukanda adresi yazılı ııpıırtınan daireleri ile bir dükldln bo,$tur. 
Kiraya verme günü: 25/11/940 cuma saat ondadır. 
Talib olanlarm taf!'ilat almak için Bankamız EmlAk servisine gelme-

leri. d 1065 ~ 

Bir muharebe kruvazöründe 
(200) kişi, bir zırhlıda (150) ki
şi, bir kruYazörde l60) k~i ve 
bir muhribde de (20) kişi. Mev
kuf filoda lop yekfın (200) Al
man zabiti ile (4300) ncfeıi Yar- =================================================== 
dı. 

Mevkuf gemiler Skapafloya 
geldikten bir müddet sonra 
Alman amiralı Reuter rahat -
111Zhğım ileriye sürerek Alman
yaya döndü ve yerine erkfı.nıhar
biye reisi kaptan Oldekopu vekil 
bıraktı. 

1919 yılı ikincikanununda 

Çanakkale Deniz Komutanlığı Sahnalma 
Komisyonundan 

1 - Çanakkale Deniz komutanlığı ihtiyacı olan safi 69330 kilo ekmek
lik has unun 28/ll/!J40 perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tallblerin 10-!0 lirıı muvakkat teminatı ile beraber ihı:ıle günü ve 
saatinde Çanakkak deniz komutanlığı satın alma komisyonwıda bulunma
ları. amiral fon Reuter Almanyadan 

dönerek mevkuf filonun kuman- S - Kapalı zarfların iç ve dış zarfları kırmızı balmumu ile mübürlen-
dasını tekrar deı·uhde iti. La- miş olarak ihale saatinden bir sııat evvel makbuz mukabilinde komisyona 

kin gemilerde bolsevizm ha1eke- verilmiş olmalıdır. 
ti tevessü etmiş olduğundan a- -' - Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 
miral gemisini değiştirmek mec- 5 - Evsaf ve ş:ntname her gün Çanakkale Deniz komutanlığı satın 
buriyetinde kaldı ve forsunu alma komisyonu ile istanbul Dz. Lv. satın alına komisyonunda görüle-

(Emden.) hafif knırnzörüne ==bilir=·=·=· =======c=ıo=9=1=3>=================================== 
~ekti. 

Alman amiralı, asi müretteba
tı arasında sanki mahsur kal
mıştı. Hiç bir yerden haber ala
mıyo1·, mPmleketi ile tem~s ede
miyordu. Eline geçen dört beş 
gün evvelki tarihli İngiliz ga
zetelerinden sulh müzakereleri
ni takib edebiliyordu. 

Alman amirali sulh müzakc -
releri akim kaJırsa İngilizlerin 
mevkuf filoya vaz'ıycd edebile
ceklerini düşündü ve böyle bir 
akibete maruz bırakmamak için 
gemilerini bal1rmaya karar ver
di. 

Bunun icin de her geminin 
kumandanı ve itimada şayan ge
diklileri ile mütabık ka leh: Ge
milerin batırılacağı gün amiral 
gemisi gizli bir parola manası
na gcl(·n bir işaret çekecek ve 
her gemi sintirıe musluklannı 
açmak suretiyle kendi kendini 
batıracaktı. 

J 919 ytlt haziranının 21 inci 
gün fon Reuter eline ge·ı~e:n ga
zetelerden sulh muzakerelerinin 
inkılaa uğJ'amak üzere olduğu 

Zirai kombinalar Kurumu Müdürlüğünden: 
Ziraat VekAletince pazarlık suretile harman makinesi, biçer - döğer 

traktör ve teferrüatı satm alınacnktır. 
Satmak isüyenlerin şartnameleri görmek ve bu husustaki teklifierlrü 

bildirmek üzere en kısa bir zaman iÇinde Ankarada kurum müdürlüğüne 
müracaatları ilfın olunur. (7683 _ 10799) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kurumumuz kız ve erkek talebesi için cins ve mikdarı muhammen be

dellerilc muvakkat teminatı yazılı elbise, palto, tayyör ve mantonun ida
rede mevcud kumaşlardan malzeme ile ışçiliğinin 5/12/1940 cuma günü 
saat 11 de kapalı zarf usulu ile rektörlük binımndaki müteşekkil komisyon 
taraiından ihalesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltme:ye ıJİnnek istiycnlerin muvakkat teminatı ve teklif mekt 
uplarile knnununun tayin ettiiU 'csiknları ihale saatinden bir saat E:VVel 

komisyon reisliğine vernrcl~ri. 
3 - İşçilikte kull:ınılacak malzeme örneğini gömıek ve şartnıımeslı1i 

okumak istiymlerin uaiıe müdurli.iği.ine müracaatları. ,(7848 - 10974) 

Erkek elbisesi 
Erkek palt<ıcıu 

Kız t:ıyyörü 

Kız m::ıntosu 

Adet 

365 
118 

34 
6 

Fiyatı 

H Lr. 
14 > 
12 
12 > 

Tutarı 

5110 
1652 
408 

' 72 

7242 

Teminatı 

544 

mar:ı_aı:;mı çıkardı. o gün de te- Şeker Lokum ve Şekerlemelerinin 
sadufen mevkuf A1man gemi- ,..., • ...:l"fl 
]erine nezaret eden İngiliz filo- · Nefasetiyle dıinyaya nam veren 

:n~~7~~~n::.~t~i yapmak üzere AL i Mu H i o D i N HA c 1 BEK., R 
Alman amiralı (Emden) kru-

va.zonınun işaret serenlerine 
mahud gizli parolayı veren işa-

1\Icrkezl: B:.hçckapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

l'az:ı.: ı:iinlcri açıkl.ır. 

1 TiYATROLAR 1 
reti c:ektirdi. -.en~~ii'iE 

Her gemi bu işareti görünce ~~~~~~~~!!!~~~!!!:!~!'!'!!'~~~~!!!!!!!!!!!!'!'!!'~!!!:!!~!'!!!"'!!!"'!"".'!!!!!!!! 
derhal itaat etti \'e sintine ınus- _.... ÇOK M U0 H 1 M 
luklarım açarak yavaş yavaş ,,.
sulara gömülmeğe ba~Jadı. İn
giliz devriye motörleri işiu pek 
geç farkına vardılar ve batmak 
üzere olan zu•hlıları, kruvazör
leri, muhi ibleri karaya çekmek 
için yedeğe almaya çabal:ıdılar
sa da (Baden) zırl!lısı ile üc 
kruvazör ve (18) muhrib müs: 

Erkek ve kadın farkı yok 

ADEMİ İI<TIDAR, 
BEL GEVŞEKLİGİ 

• 
ve zafiyeti umumiyeye karsı 

Hormona fabrikasının 

tesna olm:ık üzere me\•kuf bü-, GLANDOKRATIN 
tün Alman gemilcıi Skapaflo - ı 

Hahları çaredir 
Heı· ecz<ıhnnede kutusu 

2"()0 kuruştur. 

nun Ganrnrlu derinliklerine gö
müldüler. Alman amiralı fon 
Reuter esiri harb olarak İn
gillerede bir müddet alıkonuldu. 
Nihayet 1921 yılının ikincikanu- ~-n Reçete ile satılır. FW«W 
nunda o da serbest bırakıldı. 

1---
Şelair 

tiyatrosu 
temsilleri 

• Tepeba9ında Dram kıamında 
21/11/1940 perşembe günü 'akşaım 

saat 20.30 da 
AYAK TAKlMI ARASINDA 

lst!ikt~ı caddesfode Komedi kısmında 
21/11/1940 perşembe günü al4iamı 

saat 20.30 da 
DA D 1 

Her tarafa otobUs vardır 

İşte 1919 yılma kadar İngiliz 
donanmasından sonra dünyanın 
en kudretli bir armadası o1a.n 
Alman deniz kuvveti böyic ken
di }{enclini imha suretiyle orta. 

IYURDDA SABAHl'I Askerlik rişlei 1 
Qi #'.,..,,, , ............... llllllİıı ............... .. 

dan kalkmış oldu. 
A. Cemaleddin S~-0ğlu 

-SON-

Bir ahlak düşkünü 
DAVET 

Sarıyer Askerlik şubesinden: 

Biz dağlarda_, onlar yaylalar 1 hiş olt..n Türkü hatırla! Aman 
da mı lıarbc<lıyoruz'? Huyır! .. Allahım! Bari şimdi oLc;un yaptı- ============== 
Julia adı verilen meşhur fır- ğmız şu blöfün bizi ne hale koy- bına bakıyor, Santa Luçiyayı te
kamızın aşamadığı dağları, Yu- <luğunu görmüyoı· musunuz ? rennüm ederek keyif çatıyor -
naiı.lılar ke<;.İl"l' gibl tırmanarak Soma da kalkmış, "bu millet duk. 

9 yıla mahkfım oldu ı 
1zmit (Hususi) - Bund. n l.m sene 

cvveı, şchrimızde igrcnç bir facia ol
mu_ş, Habib Kocabalkan adında bir 
öğretmen talebesinden 7 - 8 yıışların
da 5 kız çocugunu kir1ctm<>!. tC\hnıcti 
ile adaletin penı;~ sine te\ict.i kılmmııı
tı. Nail Törenin ıdslig"qdo tc cklcul 
eden izmit ağır C'( Z.l mahlıenıeı;l ı-:uçu 

delilleri ile sabi~ görmüş ve bu heı ifi 
9 sene hapse lılrh.k(ım ctmiııti. Tem
yiz ınahkcmc~i de t7mıt Db'H' ecza 
sının bu isabetli kr.ır::ırını t::ı~dik et
mi.5 ve m:ıhklıllUYeti k:ıti;\ 0t ke:;bd
miştir. 

1 - Askerliklerine karar verilmiş 
olrlugu halde muht.eliC sebeplerle yc
dı.;k rnbay okuluna sevkedilmemiş o
lan yukı;ek, orta cbliyetnanıcncrle 

yine kısa hizmet hakkını haiz oldugu 
halde kamplara iştirak etmemi!! olan 
chliyetnamesizler 1 mayıs 941 de ye
dek r.ubay okuluna Se\·kcdileceklcr -

Yol İnşaata 

di.r. Bu debebdcn; • 
A - 940 yılında lise ve ımıadi1i 

mekteplerle daha yüksek mektep -
lcrden mezun olduğu halde tahsile 
devam etmiyeeek olan1arın; 

B - Yoklamasını yaptırdığı ve ye
dek subay okuluna sevkedildiği hal
de mektebe geç gittiğinden veyahud 
sıhhi sebebden dol:ıyı meklel.ıin bu 
devresine yetişmemiş olanlann; 

tepe tepe :wpettilcr. !şte asıl fe. harh halinin istil?,am ettiği ve Kalıbımıza ve kıyafetimize 
ci fıakikat ve tarihi ıczalet bu- henüz tahammfü edilebilir ol- bakıyorlar ve bizi bir şey sanı
dur. Haydi diyelim ki ora<l:ı dağ, ınaklıı beraber yarın daha vahim 1 yorlardı. İ:?t.e siz İtalyanın en 
burada bayıı', yukarıda yoku~. olabilecek tahdidatı sükün ve büyük varlığı olun bu vahimeyi 
a§ağıda iniı:: vardı ve gök bu- huzur ile kabul etmeli .. ,, huyu- parçaladınız. Harbe girdjğimiz 1 
hıttan kapalı idi ve yerleri kar ruyorsunuz. Yani? yani "ac: ka- gün gırtlağımızı yırtarcasma 
basmıştı ve bunun için yürü- lacaksınız, öleceksiniz, amma "Vinçere! Vinçere!,, diye bağırn
yemedik, yoks~ yürüyecektik, dayanı~ sonra. kazanacağız !,, rak başımıza binbir musibet aç
likin ve saire ... İyi, hoş, güzel demek istiyorsunuz. Neyin so- tınız. Hangi Vinçcre üstud ?Kimi 
amma ya şu elimizle götürüp, nunda? Ne zaman? Nerede? Na- miz Sidi Barrani de su~u;,,luk
Yugoslavlaı a teslim ettiğimiz sıl? İşte bu cihetleri izah cilıe- t an ölüyoruz, kimimiz Yunan
yüzlerce bnk:ı ve Arnavut han- tine hiç yanaşmıyorsunuz! lılara esir düşüyoruz. Kimimiz 
c;erinden geçen o Torinolu ame- Hazret! Allah aşkına geçin bu j Tarantoda denizin di~ine gömü
lelere, Milanolu meyhanecilere, sevdadan! Ama. tamamen vaz- lüyoruz. Sonra da, lafa .gelince, 1 tzmit (Hususi) - Vılfıyet dahilin
Venedikli şarkıcılara, Romalı geçin bu kuru sıkıdan! Bak, hiç Vinçere! Vinçere ha? öyle ise de şose yollarının ıkm:ıli ve yapılma
genÇbre. Floran.c;alı şarapçıla- lüzum yokken başımıza bu har- al sana Vinçere ! Zafer ha? öy-ı sı işi devam etmektedir. Son olnrnk 
ra, Napolili kayıkçılara yazık bi açtınız. Durup dururken lre- ıe ise al sana zafer! mühim bü· ticaret merkezi olnn Ak
değil mi? pimizi bir belayadır soktunuz .. İnsaf ediniz de şu zavallı 1-ı yazı - Adapnzarı !':OSesi de bitiı-il -

Sonra da '1ki ayda olmazsa, Şu kfü;ük Atina karşısında ko- talyanm bir kere haline b~dnn !, miştiı-. H31 •bunda" pel memnundur. 
on ilti ayda Yunanistarun ciğe- ca Romayı, tarihi utandırdınız! Arnavudun dediği gibi "akıl in- , w:::wumıwaa-, 
rini sökcc~ğiz!,, buyuruyorsu - Peşin J>e§in sarı altın alıyor, sanm ~ülahında ~ir .çivi~il'.. trl?ALA.T ve iHRACATÇI 1 

C - Sıhhi mazereti dolayısile er
tesi seneye bırakılrınl::\rın hemen şu
beye müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Eminönü As. Şuber.inden: 

Şubemizin 4/1345 sırasındn kayıtlı 
LV. ATGM. Abdülfettah oğlu Ah
med Yusuf 317 ist:ınbul (39114) tin 
çok acele ııubemize mlinıca:ıti. 

nuz. Ya on iki ayda da olmazsa? rahat rahat malımızı satıyor- Yumrugu yemeden ır:crı gır- MUe$er.r.etcrin Nazan Dikkatine ı 
On iki senede mi? Haydi, ka· duk. Denizde devletler bayrağı- mez!,, • Tuba~~- ~ak 

1
ki biz de Bıığdad, 13.ısr:ı ;ıohı ile dünya-

bul edelim ve diyelim ki istik- mızı selamlıyor, karada milletler ;yu~ru~ yedigım1 Eız 1aJdc g~ne nın her tara!ına müsaid §craitlc 
halde Yunan cigw erini sökebilir- ,.ceITine · lanet!,, diye bize gü- ır?n gırmıyor vet "'C<'ın bu ~ ~ • • ' :"' w. her türlü eşya nakllyııtını deruhde 
seniz sökünüz. Fakat vadınızın lümscmekte birbirleriyle yarış zaferden! Zıra bu za1er degı1, eder. Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoi;lu 
tahakkukuna intizaren şimdilik ediyordu. İnsanların canlıevliyle Eynelmefer!. Büro ÇAKER YAZAROC.LU Neşriyat Müdürü: Macid çetin 
onların bizim derimizi yüzmek· gırtlaklaştığı bir marekenin ke- Bir blöf yaptık, l" -ijyi knza.- Galata Karaköy Sermet han 
te oldu w u nasıl inkar edece- na.tında bagw duş kurmuş, elimiz- na.hın derken mat nluyor~ ! • Ba!'ılclığı yer: C H. Bekir Gürsoyıar 

------=c....=o=:.~===---===..:::....::::.:=:==.-===.:;.::....ı....=:::::.:::.=.=-.:.::!:!.::.::::!~.:.:.:::.:.::~...:.:~=-.ı_=::.:.:.:~::.::.:.:.::=.....:.:::::.:.......:::::ı.~~.:....:ll~~~--~T~c~ı~~r~o~n~:~41~7~~~3--------11_v,~:_enıuUed din SaracoiHu rnııtl.ı sıl 

OD·EON 
Ye rıi ç1kan liika pJiklar 

KÜÇÜK MELAHAT 
KEMAN, MMlöN, KLARNtn',~ 

270394 No. 8EViYORUM ~ 
BAHAR OLUR 

NE V I N 
KEMAN, KANUN, KJ..ARNE.T, UO 

270393 No. ~ ;:z:qı:;a := 
HAMiYET DUYGULU 

KEMAN, KANUfıl, ICLARNE'J', UD 

270395 No. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
EN• No. Yerl Kıymeti 

1876 Yenikapı, Yalı Mah. 
Kumsal sokak Es: 76, 
Ye: 235 !ö.-

18'17 YenikapJ, Yalı mah. 
Kumsal sokak E6: ll2, 
Ye: 201 18. -

11'18 Yenikapı, Yalı Malı. 

Peşkirci sok.ak Es: 15 
Ye: 15 'i8.-

18'f9 Yenikapı, Yalı mU:. 
Davudpaşa iskelesi. so. 
Es: ı, Ye: ı ıaa.-

MMIO Yenikapı, Yalı mub, 
Unga bostanı sokak 
Es: 15, Ye: 29 11.-

11131 Yenlkap1, Yah mab. 
Es: Kule boyu, Ye: 
L'ingn bostanı sokak 
Es: 17, Ye: 31 14.-

1882 Veni:t;.pı Yalı malı. 

Katib Kasım bo.51.anı 

sok. Es: 29, Ye: 39 68.-

1883 Yenikapı, Yalı malı. 

Pt•şkirci sokkak Es: 3, 
Ye: 5 se.-

1884 Yeni.kapı, Yalı meh. 
Alboyacılar sokak ~: 
36, Ye: 48 55.-

1886 Yenikapı, Yalı nıah. 

.ı\lboyacılar sokak Es: 
42, Ye: 53 - 66 46.-

1887 Ycniknpı, Yalı mah. 
Alboyacılar sokak Es: 
72, Ye: 86 69.-

1888 Ycnikapı, Yalı mah. 
K:itıl.ı çeşmesi sokak 
Es: rn, Ye: 18 79.-

1889 Yenil-apı, Yalı mah. 
Ku.ılt:ış sol.ak Es: 19 
Mııke-rrer 75.- · 

1890 Yenu~apı, Yalı malı. 

Alboyacıl:ır sokak &ı: 
24. Ye: 104 71.-

1891 Aksnrcıy, Es: Baklalı 
Kemaleddin, Ye: Emin 
Bf'y ınah. imam, yen! 
Tirycıki Hasan paşa 

~okalr. Eski 24 85.-
1892 Yenik.apı, Yıılı mah. 

AlboyacıJar sokak. Es: 
40, Ye: 51 68.-

1893 Ycmkapı, Yalı ınah. 

l\.lboyacılaı: sokak. Es: 
62. Ye: 76 12.-

1894 Yenikapı, Yalı malı. 

Alboyacılar sokak. Es: 
48, Ye: 62 70.-

1895 YPnilçapı, Yalı m:ıb. 

I;>cgırmen sok. Ye: 36 56.-
1896 Yenikapı, Yalı mah. 

A1boyacılar sokak. Es: 
46, Ye: 60 41.-

1897 Ymik:ıpı, Ya1ı mah. 
Alboyacllar rokak. Es:· 
78, Yt>: 92 88.-

1898 Ycnikapı, Yalı Mah. 
Alboyactlarso~ak. Eı;: 

66. Ye: 80 37.-

1899 Yenikapı, Yalı mah. 
Alboyacılar sokak. Es: 
56, Ye: 70 48.-

1900 Yenikapı, Yalı mah. 
Alboyacılaı· sokak. Es: 
38, Ye: 52 96.-

1901 Ycnikapı, Yalı mah. 
Değirmen sok. Es: 48, 
Mükt>rrer, Ye: 71 18.-

1902 l"atilı, S:ımatya, Hacı 

kadın malı. Pulcu 
inop sok. Es:, Ye: 16 20.-

1927 Yenikapı, Yalı mnh. 
Çuhacı oğlu sokak ad::ı 
ll38, pars. 11 617.-

1923 Yenikapı, Yalı ınah. 

Kumsal sokak Es: 98, 
Ye: 2ll3 31.-

1930 Yenikapı, Yalı mah. 
Alboy:ıcıl:ır sokak. F,s: 
42, Ye: 56 66.-

1931 Yenikapı, Yalı mah. 
A lboyacıl;..r r.okak Es: 
50, Ye: r,.ı 6Ş,.-

2740 BC'yoğl:ı, KaqmpVia 
Es: yeni Çeşme mah. 
K.1lise sokak Es: 42, 
Ye: 13 30.-

• '8. M2 

' 133 ın 

> 11 lı42 

> H'M2 

J 
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Yukarıda adresi ve tafsilatı · yazılı gayrimenkuller açık aı·ttırma usulıle 
ve peşin paı·a ile sat1l~r'r-ktır. : 

thale 11/12/1910 ~· r .ııı•'·a r;itni't saat 10 dadır. Müzayede sıra~ında veri .. 
len bedel muk:ıdc~ı'l' lı.ı~ '<'•ı :"e<'tiği takdırcle tallblerin depozitolarmı yu;.clO 
yirmi nisbdinde tez,ic.ı c :ı lı meleri ve mühür l~ull:ınanlnrm mühürlcrin.i n~ 
teı·dcm tasdik cu;, ncforı lazımdır. 

tşbu emlaki S<ıtın ı:ıhc::-.ıklara s:ıtış bedelinin bir kısmı mevzuatımız d:ıi .. 
resinde ikraz edifoccğlncl .ı bu husustı iz;ıhat almcık istiyenlerin pey :ıJ<çesf 
nüfus tczkcıesi ve üc,: kıt'n !otoğrailu birlikte bildlıilen gün ve santte sulıe'" 
mız emlak :;en•i··in" f'Plın eri ~ d088L> 


