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afta ve barram tatilleri ualıror 
Milli çalışma kudretlerini artırmak l 
_____ için yeni tedbirler· alınacak ___ _j 

Hafta lafilinin bir 
giine indirilmesi 
ihtimali mevcud 
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1 
,. illi korunma kanununun encümende telkiki 

bitti, lagihaga yeni hükümler ilarıe edildi Tra blusta harekat saLasım aöaterir harita 

razla çalışan 
memurlara 
i nal verilecek 

\ıkara 1 6 ~ai) - Milli 
kanununun bazı maddele

~ine ve bu kanu • 
Yeni hükümler ilavesin~ dair 
un layihası Uzerinde Meclis 
encümeni telkikierini ta -

lt'' ~ır. Liyihftnın son aldığı 
lı111ore ~anunu n mer'iyet mevkiin 
Unduğu dokuz buçuk aylık 

t tarfındaki tatbikatın ver • 
b:crü'bderden istifade edile • 
~ hiikümleri değistirilmi~ ve 
acılahivet ile te~kilat mese -
llid b~zı veni hükümler ili.-

r. 
rilen hükümlerle ilave o -

Ülcümlerin ekaerisinin ana 
bildiriyorum: 

'Yeni memuriyet1er 
......._ Milli korunma kanunu ile 

verilen hizmetlerde bir 
açı ile meşgul olmak ve 

1ltere bir su:h 
~eklifini nasıl 
1\arşllayacak ? 

Kamarasında 
'llale verilen cevab 
~ -
~ll 16 (A.A.) -Dün Lord
-~d~~lllında, Almanyanın bir 
''bh~in yapabileceği her hangi 

Usün bildirilmesi meselesi 
~ :tıüzakere cereyan «-tmiş-

~i~eaeleyi ortayn koyan Bux
tl.ıittssa demi~tir ki: 

U tr Pekatil bilir ki, Avrupaya 
il'rı için ellerinin serb~t lcal-

A.~terae onu diniiyen buluna
c'dca.Jc nek uzak olmıyan bir 

ı d· le ~ te lifler yapılması muh-
"'n nutııklar gösteriyor ki 
tarafından au lh arzusu 

bir ınahiyet alabilir. lı 
namına söz eöy:liyen 

demittit' ki: 
~· ~amı 3 üncii sayfada) 

~Her Ingiltereye 
ı"''' buyok bir 

Hafta ve bayram tatilleri 
hakkında yeni bir 

kanun teklif edilecek 
Ankara 18 (Hususi) -

Cümhuriyet Halk Partisi Mec
lis grupu komisyonu milli ko
runma kanununun tadiline dair 
olan proj•yj tetkik ve müzıı • 
kere ederken milli korunma 
kanununun mer'iyet mevkiin
de bulundumlmasını müstel -
zim olan fevkalade zamanlar 
esnasındl\ milli çalı,ma kud -
retlerini kesif bir halde faali -
yette bulundurabilmek ıçın 
hükumeti n hafta 'e bayram 

bu kanundaki salahiyetlerle techiz 
dilrnek üzere lüzum görülen devlet 
teıkilatında yeni memuriyetler ih -
daeına hi.ı"kumet aalahiyetli olacak
tır. Vekaletlerin merkez teşkilatın
da ihdas olunacnl.: kadrolar tatbik 

tatilleri üzerinde tasarrufta 
bulunabilınesinı temin edecek 
aalahiyctle techizi mevzuubahs 
olmuştur. Neticede bu mev -
zuun hükumetçe tetkik edile
Tek Büyük l\1ıllet Meclisine 
bir kanun teklif edilmesi mu -
vafık görülmüştür. 

F evitatade ahvnle münhRsır 
kalmak iizere bir buçuk gün
lük hafta tatilinin bir ıı:üne in
dirilmesi'1in tl"klif edilmesi ih
timali mevcuddur. 

ve derhal Büyük Millet Meclisine 
anıolunacaktır. 

{laşe teşkilatı bu aalahiyete istina 
den kurulacaktır). Halk ve milli 
müdafaa ihtiyaçl.uını tcmine matuf 

(Devamı '7 nci S:lyfada) 

Bütün mahkUmlar 
nafia işlerinde 
çahşllr•lacaklar 

Talimatname Adiiye ve Nafia V ekillerinin 
tasdikından sonra mer'iyete girecek 

J' . • 

iT Al YANlAR 
DERNEYE 

DOGRU 
ÇEKiliYORlAR 

Kenya hududunda da 
ltalyanlardan 120 esir 

alındı ve 15 top 
iğtinam edildi 

Bardiga etrafında 
muharebeler o{ugor 
Kahire J 6 (A.A.) - Ortaşark 

İngiliz kuvvetleri umumi karargahı 
tarafından ne~ redilen resmi teblii: 

Mıeırda: Bardiya mıntakaaındaki 
hatekat devam etmektedir. 

(Dnanu 7 nci ıı:ıyfada) 

Almanlar Lavalin 
tahliyesini 

temin etmişler 
Laval iktidar mevkiine 

getirilirse V eygand 
faaliyete geçecekmiş 

Londra 16 (A.A.) --:- Daily Te
legraph gazetesinin eski Paris mu
habiri gaz.et~ine yazdığı bir ma -
kalede1 Lavalin çekilmesi üzerlne 
Almanyanın Franaaya bir ültiına • 
tom vereceğini, i,galin genişliyece
ğini, Fransanın Vichy'ye tabi kıa -
mından Alman kıtaatının serbestçe 
geçmesinin ameşru bir bab olarak 
tanılmıuını iatiyeceğini ve belki de 
Lavalin Fransız Quialingi olarak 
hizmete alınmasını iatiyeceğini tah
min etmektedir. Abetz' nin dün 
Vichy"yi ziyaret etmesinin ilk neti
uai, Marepl Petain ile yaptıiı mü
llkatta hazır bulunan Lavalin tah
liyeeini temin etmek olmu,tur. 

Hitlerle Laval ikinci Napolyonun 
kemiklerinin naklini bahane ede -
!'ek Mare,al Petainl Pıutate tuzaia 
dü,ürmeie teşebbüs etmi,lerdi. 

Taaavvurlan ket/edilen LavaJ, 
Lea.t ve Oorlot ile gece yarıaı trenle 
Partse giderken hareketine mlni o
lunmut ve kendlaine aid Chateldon 
ptoauna llcam~te memur edilmi,ti1'. 

Ancak hldi!le eereyan ettikten 
aonTad&r ki adllye nazın Alhert, 

(De'ADU 7 net a)'fıula) 

r As k ert vaz i yet 
Arnavudlukta 

ve Trablusgarbda 
Yazan: H. Emir Erkilet 

.A. Tnavudluk sahilinde Hi
maranın ve Ergırinin 

takriben 30 kilometre şimal ba
tısında Tepedelenin zaptedil -
dikleri hususi surette bildirili • 
yor. Bu haber doğru ise Klisura
nın da düemüş olması veyahud 
pek yakında dü§mesi tabiidir. 

Tepedelenin ehemmiyeti yal
nız Arnavudluğun belli baolı bir 
mevkii olmasında değildir. Av
lonyaya ı \dece 50 kilomeh·e 
kadar bir rr.~afede bulunması 
da ona hususi bir ehemmiyet 
verdirir. 1 

(Devamı '7 nci 3ayfada) 

l ..J 

Arnavudlukta 
Yunan ileri 
harekatı 

devam ediyor 
ltalganlar Tepedelenc 
doğru çekiliyor/ar, 

Elenler geniden 
esirler aldılar 

A vlonya sahilleri 
yeniden bombalandı 

Atina 18 (A.A.) -- Yunan or
dulan başkumandanlığı tarafından 
17 likkanun akşamı ne~redilen sı 
numaralı resmi tebliğ: 

Tarafımzıdan tazyik edilen düt
(Devamı 3 Üncü aayfada) 

Iaşe teşkilatı ilk olarak 
ekmek işini ele alacak 

Ankaradan tehrimizdeki alaka -
darlara gelen malumata göre, Ti -
caret Vekaletine bağlı olarak ku -
rulmakta olan yeni iaoe te~kil&tı ya
kında faaliyete geçecektir. 

Verilen haberlere göre bu teşki
lat ilk iş olarak memleketin ekmek 
meselesini ele alacak ve bütün mem-

leket için tek ekmek tipini kabul e
decektir. Yeni ekmek tipi hakkında 
bir müddettenberi yapılmakla olaD 
tctkiklerin neticesi ia~e teşkilatana 
bildirilecektir. 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonu 
da bu yeni ekmek tipinde kullanı • 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Et fiatlarına nark 
konması muhtemel 

Belediyenin tetkikab geçen sene bu ayiara 
nisbetle et fiatları yüksek olduğunu gösterdi 

~tila hareketi tmnı.c~. ziraat ittfl'ind. çahpnaya ıid• mabkilmlar 
IlA-. 1 Ankara 13 (Husua1> - Nafia VekA.-ı ratile btlttln malıktunlara tetmai ı • · 

~ "C.Ir Iyormuş lettle Adiiye VekA.lett, bilQmum mah. Çin faallyete geçilmiftir. t.k'"'!t~'J;,p 
' tQmlann devlet nafia ~§lerinde çnlış. MahkQmlardan hüsnühal sahibi o. ,.., -. _ ...... -. -. -. -. ~ -. "',._... 

toıı 18 {A.A.) _ Roy • tuıımasmı temin maltsadile, bir müd- lanlar!& bedence çalışma~a mA.ni bal- -..-...,... ...-..ar-.x47-.x.ar..- -
llı..ı.. dettenberi yaptıkları hazırlıkları ik - leri bulurunıyanlar ayrılacak ve Na. 
--~·t alan mahfeller. Av- mal etmit bulunmaktadırlar. fia 'Veklletc'nin gösterdili yeılerde de.. Bugün gelen haberler 

•lingtona gelen mahrem Ha~lanan talimatname ~arına miryolu, köprü, pe vesalr nafia hlz. 
halyanın tamamen göre, Imralı, Havza, Karabtc. ... ~ar- metlerinde muayyen bir ücret muka- 3 Ü CÜ S 

Hitlerin lnsil _ ta ve Ankarada mabtOmlarm ~P bUinde istihdam olunacatlardır. Y 
11 • makt& oldutlan Cela taıuuıu muo'bönce bu mah • 

----·- .kft. ~.... -·~II'T'-'Pılf. ı Vidıy 'ye a aıın"Jr 
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1-ıergiln 

iki dil: Hayat dili, 
Mekteb dili 

,J 

SON POSTA 

ıs Esaslı rol = 

INANMAl 

Be!çika p~Akah 
oto m o b il i n macera-

Bir kadın traın"'1 
alhnda kaldı 

o~••dOe 
Dün akşam, SalknnösöğU 

kadının feci bir wekilde ,ı 
neticelenen bir tramvay kat _, 
mu,tur. Beşiktaştn Kılıçali 0ııı~ 
lesinde 81 numaralı ~vd e dı1' Y 
Nadire Yavuz adında bır ka 
kırnsöğüd caddesinden 
Sultanahmedden Sirkeciye 
olan vatman Necibin 
191 sayılı Şişli - Beyazıd 
nm !!adme!!ine uğrann~tır. c1 

Çok ~ddetl~ vukubulan b~,~;; 
ma neticesinde Nadirc ~., .(!', 
altına düpnü~ ve ağır surett 1,ı' 
dünün muhtelif yerlerinden ( 
lanmıştır. et"':J 

Kazazede kadın ifade ve~11F 
cek bir halde Haseki haS di'~~ 
kaldınlmış. vatman yakalıın .,oırt 

Hadi!!enin tahkikatını1 ·d,rt 
müddeiumumisi Ali Kema 1 

mektedir. -- /. 
,,ı 

Dün gelen ithalat d~e 
Dün, T1za adlı Macar vıaP~e~ 

manıınıza mfihim miktnrde. 
Jektrik l~mba dirdi, .şa.m.e.r!itlı 
asid asetik, aseton, nmıı: c:ı:tıY 
demir makine aksam ı. rad1° -~, 
aksarnı 43656 kilo gazete aıJJ :J 
45956 kilo yazı kti.ğıdı, aınb ttıtP'f. 
lıdı, boya, pencere camıWr •l:J 
teleton santral aksa.mt. ba ., 
toprak boya, mobUya, amPul. 
topratı, demir Tida ,.mıjftif· tJI. 
Ayrıca Rint Bulgar ftPuru ~ 

pzd.an mühim miktaJ'd.a çın ı"
mangal kömiirü, cam ınaınul 
balA.J t.A~ıdı, gnunoton - / 
"fe kuma.ş get&rmio1t&r. / .... ._..._.......... aA 

TA .K V 1 rv• 



Sayfa 3 

elgra.f, Telefon Ve Telsiz Haber • er1. 
akineye 

~eri li rken 
Nafia Vekaleti Edirneye 1 Sollum etrafındaki IT asarruf ve yerli malı 

.k. b t Ö d d. muharebelere h f 1 1 eye o n er ı aid tafsilat a tası sona erdi 
~ta.Iyanla.r 
a.rdiyadan 

~'kiliyorlar 

ingiliz tazyiki 
~ittikçe art1yor 
Ingilizler İtalyan 
somalisinde de 
~~im ele geçirdiler 

lre, 19 (:A.A.) -Cepheden 
&on haberlere göre, İngiliz 

-tt Bardiyıı üzerine tazyık.le
d tırrnakta ve ileri hareketleri-ftim etmektedirJ,.r. Bardiya-
~ :Yan g!lrnizonu T obruk gaT-

00 kilometre uzakta bir 
doğru çekilmektedir. 

19 (A.A.) -- Carb çö
taarruzunun ilk yedi 

da ytizden fazla İtalyan 
tahrib edilmi~ veya kulla
k hale getirilmi§tir. lngi-

lay:yare zayiatı ehemmiyet-

Edirne 1 7 (Hu~usi) - Son sey-ılar uımarlamıştır. Bosnaköyde hiç 
l.ib dolayıaile Edirnt'de hasar gören bir nüfus zayjatı yoktur. Hnlkın mü
su ve elektrik tesisatı hakkında ted- him bir kısmı tehire ve civar köy
bir alecak olafl fen heyetleri Nafia lere geçiritmi~tir. Bunlar vilayetçe 
Vekaleti taranndan Edirneye gön - Hadmıağa ııahrasındıı açtırılan çay 
derilmlo ve iki heyet de belediyede ve İstirahat durağında çay verile -
umumi müfetti in de hazır bulun- rek nrlerine gönderilmektedir. Ba
duiu 'bir toplantıdan aonra işlerine kım ve iaşe servisi iyi bir tarzda de
ba§lamıolardır. vam ediyor. Ziraat Bankall feyeza-

Kızılay feyezandan zarar ~tören- na uğrayan köylerin tohumluğuna 
lere yardıma başlamıştır. Vilayet ve koyunlarına yardım etmek için 
ayrıca F..dirne ve lstanhula kayık- hazırlanmaktadır. 

Amerikadan bir miktar daha 
ziraat makinelerı getirtilecek 

Ankara 18 (Husus1). - Amerikadan bir miktar daha ziraat makineleri ge. 
tirtilebUme.oıi için Ziraat Vekfıleti emrine ilı:i milyon liraya kadar tnhsisat 
verilmesi hakkındaki .ı::oordinasyon heyeti kararı Vetiller Heyetinin tas
dikine arzedilm~tir. 

ingilterade bir 
casus kad1n idama 

mahkom oldu 

ispanyollar Fas 
hududuna asker 
tahşid ediyorlar 

Londra 16 (AA.) - Tass a -
jansı bildiriyor: 

Londra 18 (A.A.) - 4:! y9,4ında olan 
Dorothy Pamela O'Orady bugün Win
chester mahkemesinde hıyaneti vnta-

~ir ı ranaım · ·· ü d id hku dil 
ooi, 19 (A.A.) _ İtalyan nı!~ c~ h n k en ~m: m~~ d m e j"-

News Chronide gazetesi, Fransız 
Faaı hududu civarında İspanyol kı
taatı tahtid edilmekte olduğunu 
yazmaktadır. 

. e kazanılan muvaffaki- n;ıış r. u a erne a ı ce.ı.ı:ıe e ve ıl-
ılave 1 k 1 ·ı· 1 • b l'ı huzurunda cereyan etmiştir. 

3 o ara ngı ız enn u- . 
hafif top, iki ağır top, iki d Bac1yü~n O Orady'nrlinhWig~t adıu;ın. Fransız Fasından gelen yolcu -

]ann ifadesine göre, Fransızlar da 
büyük ukeri kuvvetler tahşid et -
mektedirler. 

v~ 1 "O b' k 1 a, şmanın aske arek .. tını tes • , ın urşun e e ge- . . 
, bildirilmektedir. hil edecek bir pilr:ı hazırladı~ı ve ge. 

\t - ne bu maksadla Ingiliz JttıvveUerinin 
-----------------------'Unanltlar yen·l harekAtını güçle§tirecek tertibat aı _ 

dıfı ve a.ı;kerl bir telefon hattını kes- G •• b b J 7 • Al 
lh ti~i tahakkuk etn).iştlr. Jdaznun, bun- o 8 s 1 n man 
'IIUYaffakiyatler ~:;h:~~~d~~~ı::~ar~~~~~ı~e:id~~: işçilerine hi tabesi 
k d 1 kımından da mücrim addedilmiştir. azan 1 ar O'Orady, ayrıca, meçhul şahıslarla Hamburg 18 (A.A.) -D. N. B: 

blrllkte suikasd hazırlamak cürmü ı. Propaganda nazırı Oöbbels dün, 
le itharn edllmi§.se de bu noktadan be. Blohm ve Voss fabrikaları nmelesi ö-~lbasan yolunu 

eden ltalyan 
Zileri zaptolundu 

' -' 19 (AA.} -.Royter mu-
biidirdiğine göre, Yunan 
Elbasan yolunu kontrol 

mevzilerine kartı yap
gü hiıcumu ile tiddetli 

an aonra bu mevzileri 

1 
ffa~ olmuıılardır. 

9 ( A.A.) - Res :ni te b-
e • 
dın muhtelif noktalarında 

e en mahalli çarpııımalar 
rıeticelenmietir. Birçok esir 

Bunlar arasında sUbaylar 
ktadır. Büyük miktaYda 

-......;::,::.: · iğtinam edilmi,..tir. 

Ava m 
müsteoarı 

raet et.miştd'. nünde bir nutuk irad etmiştir. 
Göbbels nutkunda bilhassa şunları 

halyaya yardım için .söyiemıştır: . 
ingiltereye karşı yaptılımız harb 

Hitler, askerlerinin so mııyon Almanın hayat ve ist!kba
F ransız arazisinden ıini tayin edecektir. Almanya attıP;ı a-

• • • • dımı artık geri alamaz. Cihan Har • 
geçmelerını ıstemış tıinden yirmi sene sonra Almanya -
Londra 16 (A.A.) _ Lavalin nın katıandttı hayatı lıatırlayanlar, 

azli hakkında Timesin Nevyork mu- düşmanlarmuz memleketimlıi mağ -
habiri §Öyle yazıyor: lüb et.me~e muvaffak oldukları tak • 

Bernden gelen bir telıırafta bil- dirde yapacakları tahrioat hakkında 
dirildiğine göre geçen hafta Hitler bir fikir edinebllirler. 
LavaJ vasıtasile Petain nezdinde bi; Oöbbels sözlerini I}Öyle bitirmiştir: 
teoebbüste bulunarak İtalyanın yar- .. Alman deniz tesllhatını g~nden 
dımına gitmek üzere Alman kıt'a]a- trune takviye eden amelemiz, Ingiliz 
rının Fransız topraklarından geç - gece bombardımanlarmm, Ham -
mesine müsaade iııtemişti. Petain, burg'un harb istihsall'ı.tını ciddi suret. 
kıt'aların ir~abına müsaid yegane te sekteye utratamadı~ına en büyük 
Jima nolan Toulon'un bir Fransız fahlddir. 
deniz üssü olduğunu ileri sUrerek bu ---------
teklifi kabul etmemiştir. lngilterede iki sınıf 

halyada 50 bin Alman daha silah alhna 
askeri bulunuyormnş alınıyor 

Londra ı6 (AA.) _ Afi ajım- Londra 18 (AA.) - İngiliz 
sı bildiriyor: mesai nc:zareti bildiriyor: 

Şimdiden İtalynya 50,000 Alman Milli çalı~n kanunu mudbince 
askeri gönderildiğine dair Belgrad- 36 yaşında olanlıula 31 KA.nunu -
dan alJnan haberler henüz teyid e- evvelde 20 yaşını bitirenler ı 1 ve 
dilmemiştir. 1 6 Kanunusa ni tarihlerinde askere 

Bu haberin doğruluğu hakkında yazılacaklardır. 
burada şüphe edilmektedir. --------

Romanyada tevkif 
ln~ilterede bir aylık edilen komünistler 

'rikanln yani hava kurbanları Büıue~ ıs (A.A.) - sterani: 
": Üsleri Londra ıs (A.A.l - DahUi F..mniyet Resmi bir teblltde bildirilc1i!ine gö. 
''·fllltt

011 
ı 9 Nezareti, İngiltere üzerine yap;Jan re, tevkif edilen 14.1 !comünlstten 

~ahr' C A.A.) - Sa la- hava taarruzlarında Sonteşnn ayı za. 120 si yahudi. 16 aı Rumen ve 5 i de 
ellerde beynn olundu- yiatının 4588 ölü ve 6202 ha<.taneye muhtelif :milletlere mensubdur. 

lllerk b. A de ez .V.e cenu ı me- kaldınlan yaralı oldu~unu bildirmek. 
• Retıniecek hava ve tedir Bu zayiatın mütredatı şudur· 

"t .. l.aılsiletıine aid yerlerin öıÜıer· 2289 erkek 1806 kadm ve İa 
.. -nla . i b 1 . • 

Arnavudlukta Yunan ileri 
harekAti devam ediyor rının tanzım a~ a- ya4mc1an aşaiı 493 çocuk. 

Yaratanıp hastaneye kaldırılanlar: (llattarafı ı inci !l&yfadal 
ırıuht~lif Amerikan M93 erkek, 2251 kadın ve 16 yc•ın • • • K 1 ltı ri verecektir. Osler a- ..,. man zayıat vermış ve e eyre • Kle-

ı em, l'!lcetln hükümranlık dan avaRı •58 çocuk. iesura - istikametinde ric'at etmit-
"'el ıı:~ımeksizin ıı:ene o- A1manyadan getirtilecek tirı. au ,ehirde yangıntar çıtctı~ı ~tö-

f rü mü~tür. 
•Wk~ıı!!etl~:f'~~~ mihanik ve elektro Cephenin diğer kıaımlarında ha-

B 1 tekn.ık aletleri' rekat muvaffakiyetic devam etmek-
d . ır eeik Ameri- d' T fı d b' k_~ ·cı e tahkimatın yaoılmıı.!lı te ır. ara nuz an ır mi nar esir 

•iiı" en Ankara 16 ( A.A.) - Ticart't alınmı,tır. Bunl:trın içinde bir yar-
~t h 'Parayı verecektir. Vekaletinden tebliğ edilmittir: bay da vardır. !VIühim mikdarda 
~ ~:1 e!'lm

1
iv,.t] .. kavdedili- 2 5/7/1940 tarihli Türkiye ile malzeme i~inam edilmistir. 

~tik e:ın, noiltt!re tarafın- Almanya arasında ticari 1nübadele- Tepedelune dofru 
'~~'~?" kiralanan üslerle )ere mütedair hu!lusi anlaıımanın 3 Atina 16 (A.A.) -- Reıımi Yu-
A Yoktur. 1 h , d k "\l numaralı a iıcasın a ·i plafonun nan sözcüsü, d~n akea_m, askeri va-

1"tla • • birinci grupuna dahil bulunan mi - ziyet hakkında aşağıdaki beyanatta 

b 
n ıase gemısi hanik ve elektroteknik kısmı devlet bulunmuştur: 
atınldı daire ve müesseseleri ihtiyacına Yunanlılar ltaıyanlım• karşı yeni 

ı 9 tahsis edilmbtir. Bu kısımdan mal muvaffa1ciyetler elde etmişlerdiıı. 
~i (A. ı\ ) - Amirallık getirtmek için hususi firmalar ta - İtalyanlar, Skivoviçin eimal ve ti -
to," tebliğine RÖre tahmi- rafmdan vilci talebler infaz edil~ mali tarki tepelerinden atılmıt ve 

" h.cırıinde bir Alman ın.iyeceii clhetJe m~nftr talebleriltı büyUiı: kayıplara düçıu edilmi,tlr. 
""hilleti a~kla- bu •uretle cevablandınlmııı t,.laJı:\1 İta!yftnhı .. iTtli. T,.p .. ~~l•p• dn~ru 

-~---~,., ............. 'Wıllıd:..:l:- • 1 •• • •• ' ~ rue~e•fne .. t::t:nu_ fı:a v· -.. Ull"flk Ve • • ~•ttq. ' rıntım nın . .,malr 

Kahire 16 (AA.) - Mı-sır -
Trablusgarb hududundan Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Sollumda, Ingiliz piyatle kuv\'et
leri bugün Trabuhgarb hududu ü -
zerine büyük b;r tazyik hareketi 
yapmağa hazırlanmaktadır. A:~,ni 
kuvvetler son günlerde Solluma 
karşı yaptığımız taarruzun nihai 
safJıasına da iştirak etmiştir. Bir 
hafta evvel Sollum tehdid edildiği 
zaman Sidi-Barraniden gelen bir 
Ingiliz zırhlı fırka~ı o kadar süratle 
yeti~iştir ki Ceneral Amiconun 
kumandası altındaki halyan Catan
zaro fırkası bütün mevcudu ile iha
tıı edilmiştir. Al'kerin çoğu esir a
lınmış ve fırkanın hemen hemen 
bütün malteme.<ıi yol kenarlarında 
bırakılmıştır. Bir kısım İııgiliz tank
lan Sollum üzerine inerken dahil M 

den gelen diğer bir kısım tanklar 
da bir yamacı tırmanarak Sollum 
müdafileri Üzerine sağanak halinde
mermi yağdırmı~lardır. Bu esnada 
Ingiliz hava ktıvvetleri fasılası:a 
bombardımanların \ devam ediyor
lardı. Tan'ltlarım1zdan bazıları ça
mura saplanmış'la da bu hal, taar -
ruz harekatımızı ciddi bir eekt~ye 
uğratmamıetır. 

Bug-Buğda, Snllumda.n ge.ccek 
yeni esirler için bazı tedbirler alın -
mış ve hazırlıklıtr ı•apılmı~tır. Sim
diye kadar Bug-Bıı~n 1 2 binden faz 
la esir ıı-etirilmiştir. 

Meclis 12 g-Ün 
tatil yapacak 

Ankara 18 (Husust) - BUyük Mil
let Meclisinin yılbaşı ve onu takib e. 
decek olan kurban bayramı münase
betile ay sonunda mesaisine 12 gUn 
kadar fasıla verecelt haber veril -
mektedir, 

Hitler Ingiltereye karşı 
buyok bir isti~A hareketi 

haz1rhyormuş 
(Jb.!itarafı ı inci sa::rfa.da) 

nin mevcud olduğunu ııöylemekte • 
dir. Bu suretle, böyle bir aergüzeşte 
bir milyon kişi feda edeceğini bir
çok defalar tekrar ctmi') olan Hlt -
ler, sözünü y~rine getirmiş olacak
tır. 

Va~ington mahfellerinde söylen
diğine göre, ~:on zamanlarda Ame -
rikanın mühimmat ve tayyare ima
latını çoğaltması lüzumuna müte -
dair ya-r;ılar, bu mahre-m raporların 
derpiş eylediideri ihtimallerden mü
tevellitt1r. 

Elcserlyetle iyi malamat almnkta 
olan haftalık Foreign Correspon -
dance gazetesi bu mahrerr. Taporlar 
hakkında şunları ya:znıaktadır: 

Ingiltereye karşı vasi mikyasta 
bir istila hareketi yapılması ihtimal
leri, Almanların ftalyaya yardım et
mektense böyle muazzam bir hare
keti tercih etmeleri fikrine müste -
nid bulunmaktadır. Bu harekette 
Fransız donanmasının da hesaba 1ca 
tılmıe olması mümkündür. Maama
nh Va~ngtonda ~u cihet de hatıria
tılmaktadır ki daha birkac gün ev
vel Mareııal Petain Vichyde bir bi
taraf diplomatn, Fransı7 donanma
Bının Alman!ann kontrolü altına gir
mesine hiç bir zaman razı olmıya -
cağını beysn etmiştir. 

-~-----

Ingiltere bir sulh teklifini 
nasil karşiiayacak? 

(Başt:an.fl ı fnel sayfada) 

Almanyanın daha harbden evvel 
yapmıt oldu~u lnıriltere ile anla~ma 
tokliflerini tekrar edebileceğini ~töe
tere1\ emareler zaman zaman orta
ya çıkmıttır. Fakat bu emareler, 
hükumet tarafından ehemmiyetli bir 
mahiyet aımamıetır. 

Lord Snell, umumt harb eartlan 
meselesi hakkında eunu hatırlatmış
tır ki, son 8eneler idnde Alnıanya, 
Avruoada elleri serbest kalmak şar
tile, 1 ngiltere lle iyi münaaebetler 
idame etmekle me1'ud olacağını mii 
kerrer defalar tel!cin etmi~tir. Ingil
tere hükumeti hiç bir zaman bu ne
·vide-n bir anla~mayı Almım hüku
metile miizakereve tenıayül göster
memiştir. Çünkü böyle bir anlaşma 
e!!ki müttefikimiz Franttanın ve ,im
diki müttefiklerimiz dt' dahil olmak 
Uzere diğer hür Avrup~ milletleri -
nin zaranna olabilirdi. 

Ingiltere hükumeti, Avrupada Al 
man tahakkümünü intaç edec,.k hiç 
bir anla~mayı kabul edemez. Hüku
met. bu~ün Alman boyunduruğu al
tında bulunan milletleri kurtarmak. 
onlara eski iııtiklallerini iade etmek 
icin her sevi v,..,,....",~ lcat'iven 

a.-'-d ~--
harb 

Ankara 18 (AA) - On birin
ci tasarruf ve yerli malı haftasına 
bu~tün Hubk fakültesinde yapılan 
bir törenle nihayet verilmiştir. 

Bu törende ulusal ekonomi ve art 
tırma kurumu Balıkesir meb'usu 
Ceneral Kazım Özalp, Fakülte de
kanı ve profesörler hazır bulunmak
ta idiler. 

Ulusal ekonomi ve arttırmn ku
rumu ba~kanı General Kazım Öz -
alpın sık aık alkışianan bir konu~ -

Garbi Anadoludaki 1 

arazinin bir k1sm1 
sular alt1nda 

izmir 18 (Hususi) -- Carbi A
nadolu ovalarındaki ekilmiş arazi 
ve birtok köyler, • ehir ve çayların 
taşmasile sular altında kalmıştır. 
Menemenle Emiralem arasındaki 
hattı bir metrede.-ı fazla sular kap -
ladığından tren münakalatı s~kteye 
uğramıtşır. Seylab sahası ııenişle -
mektedir. 

Mecliste kabul 
edilen kanunlar 
Ankara 16 (A.A) -- Büyük 

Millet Meclisi bugün Refet Canıte
zin başkanlığında toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını takiben, ruz
namenin ilk maddesini teşkil eden 
askeri tayinat ve yem kanununa ve 
kanunun birinci maddesinin tefsirine 
aid mazbata "TTÜzakere edilmiş ve 
müzakere mevzuunu teşkil eden me 
sele üzerinde divanı muhasebat rei
sinin dinlenmesine kara• verilmiş • 
tir. 

Bundan ııonra jandarma erat ka
nununun bazı maddelerinin değiş -
tirilmesi ve yeniden bazı hükümler 
ililveııine, askeri izin kanununun bi
rinci maddesine bir fıkra ilavesine 
aid kanun layihalarımn birinci mü
zakerelerini yapmıştır. 

Büyük Millet Meclisi, bugünkü 
ruznamesinde mevcud bulunan Tür
kiye - Almanya ı.rasında ticari mü
badelelere mütedair husus~ anlaş -
maya bağlı ccB. ı ıı listesinde isim 
taııhihi yapılmasına, Türkiye Fran
sa ticaret kontenjan ve tediye an
laşmalarile merbutları hükümleri -
nin temdidine ve lsvec;e sipariş e -
dilmiş müteharrik levazımın Tür -
kiyeye itha1leri müddetinin terndi -
dine aid olan kanun lRyihalarının 
da alakadar vekilleıin huzurlarile 
müzakeresini tenslb e-vlemiş ve <":u
ma günü toplanmalt Üzere içtimaa 
son venniştir. 

-----------------------------

Pasif korunma 
kanun projesi 

masile de törene son verilmiştir. 
Haftanın kapanışı münasebetile 

Cümhuriyet Halk Partisi idare he
yeti aı:asından Trabzon meb'usu 
Sırrı Day da bu nkşam Ankara 
radyosunda bir konuşma yapmıştır. 

Yurdun birçok yerlerinden aldı -
ğımız telgrllflnr, haftanın devamı 
müddetince birçok toplantılar ya -
pıldığını ve milli ekonomi ve art -
tırma mevzuları üzerinde konfe -
renslar verildiğini bildirmektedir. 

M ün hal 
meb'usluklar 

için namzedler 
Cümhuriyet Halk Partisinin mün

hal meb'usluklar için narr.zedlerini 
yakında ilan edeceği haber veril .. 
mektedir. Samsun valisi Avni Do -
ğanın bu rıamzedler arasında bu ... 
lunması kuvvetle muhtemeldir. 

Manhaym tekrar 
bombalandi 

Londra 18 (AA.) - İngiliz 
hava n ezaretinin tebliğ;: 

Dün gece fena hava şartianna 
rağmen bombardıman tayyarelerin
den mürekkeb kiıçük bir kuvvet 
Mannheim'da bulunan endüsrri he
deflerini tektar bombardıman et -
miııtir. Pazartesi gecesi yapılan ıı -
ltınlarda çıkan yangınlardan bazıla
rının hala yanmakta olduğu görül
müştür. 

Dün gece atılan bombalardan ye
ni yangınlar çıkmıştır. 

Diğer bir kısım tayyarelerimiz de 
Manş sahillerinde limanlara ve tay
yere meydanlarınn hücum etmişler
dir. 

Alman tebliği 
Berlin 1 8 ( A.A.) - Resmi teb

liğ: 
17 Kanunuevv,.] gecesi muha:e

be tayyarelcrimiz Birminghamı, Lon 
drayı ve merk~zi ln~ilterede askeri 
bakımdan ehemmiyeti haiz sair he
defleri muvnffııkivetle bombardı -
man etmişlerdir . . Birçok yerle::de 
yangınlar çıktı~ı ve infilaklar vu • 
kua geldiği görülmüştür. 

Sheffield' de bir fabrikanın haiR 
yanmakta olduğu ve diğer mütead
did yangınları'l lıeniiz sönmemiı. bu
lunduğu müşahede edilmiştir. 

16 likkanun ~ecesi Ingiliz tn}' -
yareleri Alınaovanın cenubu ~arbisi 
üzerine bonıhalnr atmıcıtır. Iki yer
de çıkan yangınlar mühim olmıyan 
bazı hasar vukuun:ı sebeb olmuş 
tur. 

Afyon Meb'usu Cemal 
Akçm vefat etti 

. 
Ankara 18 (Hususil - Afyon meb-

Ankara ıs (Hususl> - Pasif korun- usu Cemal Akçm dün bir ameliyat 
ma için bugün nizarnname ile vatan. neticesinde sıhhat yurdunda vefat 
da§lara tahma edilmekte olan 1r.ükel- etmiştir. 47 yaşında olan Cemal Altçın 
lefiyet esaslarını ihtiva e:ıen bır ka _ meb'us seçilmeden evvel Afyon elek
nun projesini hükumet yakında Mec- trik müessesesinin müdiri oı.:\unmak-
llse takdim edecektir. ta idi. ................................................................................................. ___ _ 

MEYVA PAHALlLlGI 
- Armud kalalı herilin 

b 
. . 
ı rı •.• 
- Demek onun için ku -

rumundan yanına varılmı • 

Maarif Veklletl bobstillerı kal -
dırıyor. - Gazetelerdea -

- lıte ıimdi talebeye 
benzedin!. 
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Namtl< Kemal 
Cumartesi gunu 
bütün yurdda 

antlacak 

Et fiatlarınanark 
konması muhtemel 

Belediyenin tetkikab geçen sene bu ayiara 
nisbetle et fiatları yüksek olduğunu gösterdi 

Vni~itetle, olmllmtla. Hal
lıevler:nJe toplanhlar tntib 
ediiJi, o gün lnlıilab müze • 
ıinde bir de ıerıi açılıyor 

Büyük vatanperver f&ir Namık 
Kemalin doğumunun 100 üncü yıl
dönümü münasebetile, önümüzdeki 
Cumartl'!tri günü memle\etin her ta
rafmda heY derecedeki tahsil ·müe.
aeselerindf', Ha1kevlf'rinde ve Üni -
versitede toplanttlıtr yapılacak, bü
yük şairin hatırası yadedilecektir. 

Maarif Veka!eti. bütün okullara 
Namık K~alin, altında: 

MIIIII"''Wfto aabitim ti c:an .,.erince 
halka hhmette, 

Fedaklnn hiD" eüan daim kalbi 
miDdte, 

Belediye, son günlerde itittikçe 
yü1c•elen et fiatları hakkındaki tet
kiltlerini bitirmit. geçen yıl bu me~
aimde istenen fiatiarta bugünkü fiat
lann mukayesesini yapmıthr. 

Et fiatlannda ıtörülen yükselelik 
meselesi fiat müralcabe komisyo -
nunun bugün öğledf'n aonra yapa -
cağı toplantıda tetkik: olunacaktır. 
Komi.,.onun bu toplantısına celep.. 
ler de davet olunmu~r. Et fiatla -
rındalci yükseklik hakkında komsi -
yon celeplerden izahat alacalctıy. 
Komi~on toplantısında et fiatlan -
nın yükselmesini icab ettirecek mu
hile bir ~b görülmediği takdirde 
fiatlan y\ikseltenler hakkında taki -
bat yaptlacaktır. Komisyon 1üzum 
görürse et faatlanna azamt sabt nd-

De.Ur ~»ir .ue ~ de .. ,.~ ~~ Münakalat V ekili 
llamiyett~. 

Kem.J'iD ...w k.ı.ri uınuıc~..,.. Pazar günü Trakyaya 
IUmU kaJautttr. gidiyor 

Kıt" aaı bnlunan büyÜk eb" ad d .ı 
fotoğrafını ~ndenniştir. Bu fo -
toğraflar okullarda münasib yerlerö 
ası lacaktır. 

Bütün okuJiarda. öğled .. n e'f'Vel 
yapılacak toplantılarda türkçe Te e
Clebiyat öğretmı:nleri talebelere Na
mm Kemalin ht~yatı, eserleri, va -
tanperverliği hakkında .öz söy1i -
yecekler, oiirlerinden p4lrçalu okn
yacaklardır. 

Hafta içinde bütün talebelere 
Namıle Kemalin hayatı ve eserlerine 
aid tahrir vazifelerl verilecek. eser
lerinden parçalar ezherletilecelc, re
aim derıılerinde talebeye tairin rH
mi yaptınlacaktır. 

Üniversitede de Cumartesi günü 
öiledr.11 sonra ıııaat 1-t30 da, bir 
merasim v11nıhrnlrtır . .Arı~ nutku
nu müteakib profesör Halide Edib 
Adnan Cfnsan Namık Kemal), E
debiyat Fakültesi doçentlerinden A
li Nınad Tarlan şairin vatanper -
verliği ve aivanı, doçent Ziyaettin 
Fahri Fındıko1:1u Namık K~alin 
fikirleri, Ahmed Hıımdi Tımpınar 
hayah ve eserleri hakkmda •Öz ıııöy
livecdclerdir. Edt!biv:ıt Falı:ült,.si ta
lebeleri de Nllmık Kemalin e!erle
rinden seçme parçalar okuyacaklar
dır. 

Üniversitede vapılacak merasim
dt-n ıııonra lnkılah müzetıinde tertib 
edilen serginin ııçılış töreni yaoıla -
cak ve bunıda bir nutulc. ııöylene -
cek tir. 

Halkevl,.rinde vanılacak toplan
tılarda da Namık Kemalin hayat Ye 
e!lı-rle;i hakltında lı:onferanelar ve • 
rilecektir. 

Bombaydan bir ticaret 
heyeti geliyor 

Dört gündenben ,ehrimizde bu
lunmakta olani Münaka;it Vekili 
Cevdet Kerim ncedayı, dün de V e
kale te mensub müesıııeselerde tetkik
lerine aevam etmiştir. 

Cevdet Kerim !ncedayı, ııaat 11 
de Haydarpataya geçerek, Devlet 
Demiryolian birinci işletme müdür
lüilinde ~eç vakte kadar meıgul 
olmuştur. Vekil, tetkilı:leri sırasındA 
lcendiııiJe görüşen bir muharririmize 
~ beyanatta bulunmu,tur: 

«- Sabahtanberi, Devl~t Demir
voUan birinci it1etme müdürlüğün
de ve tahmil ve tt~hlive islerin,. aid 
mf'..Aeleler!e mestnıl oldum. Yarın 
Devlet Denizyolları idaresine ~:{ide
rek t~tkikatta bulunacağım. Trak -
vadaki tefti11erde bulunmak Ü7ere 
de Pazar günü Istanbuldan ayrıla -
cağım.:t 

Hem sattıklari mallarda 
ihtikAr yapmtşlar, hem de 

fatura vermemişler 
Fincancılarda, Yusufyan hanmd!l 

manifatura ticareti yapan Rafftel 
Elli, ortaklan Muiz Fis ve oğlu Ha
yim F':ıs, muhik bir sebeb olmadığı 
halde. fiat müraleabc komisyonu -
nun tayin ettiği fiatlardan fazlaya 
mal aattı\lanndan ~e fatUTa Yer -
medikierinden adliyeye teslim ve 
dün tevkif edilmi~lerdir. 

Hadise :tudur: 
Kamil Kartal isminde bir yorgan

cı bu maiazaya müracaat ederek 
690 liralık mal almı,tır. Bu mallan 
çok pahal,ı bulan ve taleb ettiği fa
turayı alamıyan Kamil Kartal, em -
niyet müdürlüğüne müracut ederek 
filtayette bulunmu~tur. Emniyet mü 
dürlüğü bu tikiyet üzerine derhal 
harekete geçmi~ Te bir cürmü meş-

Bombaydaki pamuklu ve ipelı:li hud tertjb ederek pnral.nın numa -
mensucat fabrj}calan mümeuillerin- rasmı almıetır. Kamil Kartat ma -
den mürekkeb bir heyetin temas - ğazaya giderek paralan vermi~ ve 
lar<la bulunml\k üzere memlelceti - malı almı~tır. 

; mize geleceği bildirilm~ti. Alakadar Bu sırada :zabıta memurlım dük-

beti de koyacaktır. 
Belediyenin yaptığı tf!tkilclere g~ 

re geçen sene bu mevsim ile bugün
kü et fiatlım arasındaki farlt ap -
ğıdadır: 

Geçen yıl bu mevsmide canlı be
yaz karamanın kilosu 20 kuru' iken 
bu sene 26.5 kuruşa, kızıl karama -
nın lcllosu 21 kuru$ iken şimdi 28 
kuruşa, da~lıcın kilo~u 21 kuru~ 
iken şimdi 32 lcuruşa, kıvırcığın ki
losu 23.5 kuruf iken timdi 3~.5 ku
ruşa çıkmı,tır. 

Bu fiatiara etin mPzbAha, nakliye 
ma8Taflarile l.:lr nieb~tj ilave edile -
cek ve perakende !!ahs fiatlarile kar
şıl&ftınlacaktır. Bu fiatlar yükıııek 
görüldüğü takdirde nark konula -
calcbr. 

Hasta, nöbetçi doktor 
gelmediği için mi 

ölmüş? 
Zabıta n adliye, bir doktor a -

leyhinıde ölüme aebehiyet verdiği 
iddiasite tahkikata ba~lamı~ bulun -
maktadırlar. Tahkik mevzuu olan 
hadi•e 111dur: 

Are.bcamisinde oturan Niyazi a -
dında bir gencin annesj Sıdıka ev -
veltci gece ani olarak ha~talanmış, 
delikanlı da büyük bir buhran ge
çiren ann~inin acilen tedavi altına 
alınma11nı Bevoğlu nöbetçi dokto
nmdan telefonla taleb etmitıtir. 

Gene iddiayn nazaran: delikanlı
ya arzusunun verine getirilemiyece
~. hasta annesinin ancak f'tte•i sa
b~ muayene edi1ebileceği cevabı 
verilmiştir. 

Birkaç saat sonnı Nıyazinin an -
nesi Sıdıka geçirdiği bu huhran ve 
hastalı.k netit..:e.~inde ölmiiştiir. 

Delikanlı bunun Ü7erinde derhal 
mahalli zabıtasına müracaat etmiş. 
vaziveti anlatmış ve anne!'inin sırf 
bu ihmal ve lakaydi yÜ7iinden öl -
dü~nü iddia f'derek nöbetçi dok -
toru balelemda davacı olduğunu !Öy
lemiştir. 

Bu iddia etrafmd!l ba~lıyan tah
kikat devam etmektedir. 

"Bozkur.d, mecmuası 
aleyhine açılan dava 

mahkOmiyetle neticefendi 
Genç yazıcılardan Cavid Yamaç 

tarafından, cBozlcurd» isimli mec
mua aleyhine açılan hakaret davası, 
asliye 8 inci ceza mahkemesinde 
dün neticelenmiştir. 

DavaCJ, me:zkOr mecmuada çıkan 
bir makaleyi tahsını halkın bnsu • 
metine maruz bırakacak !fek..ilde 
tahkir eder mahiyette bulmuş ~e 
mecmuanın neşriyat müdürü Sami 
Karayelle, sahibi Isınet Rasin aleyh
lerine dava açmıştır. 

membalardan yaptığımız tah'kikata klma giderek hadiseyi tesbit etmiş
gÖre, Hind ticaret heyeti önümüz - lerdir. Asliye ildnd ce7a mahkeme
deki Çarşamba ~ünü Basraya vası1 •ine verilen ihtikar auçlulan, hadi -
olacaktır. Bu heyet ayrıca haleta da seyi initar ederek, iftiraya uiradık- tir. 
alikadar firmnlarla t""aslard bu - lannt tıöylemiı~le~e de, mahkeme 
lunacağı dhetle tehrirni7e ne 7a - tevkiflerine karar vermi~. evrakın Fuhu• yuvalannda bulunan 

Mahkeme, halearen aabit gör -
mÜ§ Ye auçlulan matbuAt kanunu -
n\111 2 7 nci maddesi delaletile, ceza 
kanununun -482 nci maddesine göre, 
6 pr ay müddet le hapse, 100 er li
ra pata coasına ve 150 lira manevi 
tazminat ödemiye mahkum etmiş • 

man geleceği hl"nÜ~ malum değil - fiat mürak:abe komnyonunda tetkiki küçük kızlar 
dir. Ancak öniimüzdeki haftalar için mahkemeyi tali\: etmiştir. Gizli fuhuşla mücadelelerine devam 

Lord Dunsany'niıı 
dünkü konferansı 

Iki gündenberi tehrimizde bulu
nan İngiliz ediplerinden Atina üni
versitesi profeı:ıörü, ityatro münek
kidi Lor Dunsany, dün ıııaat 17,30 
da ilk konferansını Beyoğlu Halk
evinde, güzide bir dinleyici kütlesi 
huzurunda vermittir. 

Konferansta, vali ve b~ledi.re ı-ef
•i doktor Lutfi Kırdar, Parti ba§ -
kanı Reıad Mimaroğlu, vali muavi
ni Ahmed Kınrk, adaretler erkanın
dan bazılan, Parti vea'lir müe.uesat 
erkanı, ean'at alemine meneub ban 
zevat, gazeteciler ve bir kısım İn~;· · 
kolonisi hazır bulunmu,lardır. 

~ı~Dram» mevzuunn tahsis edilen 
konferansta, hatib evvela tiyatro -1 
lardan ve tiyatronun bugÜne kad, • 
geçirdiği tekamülden bahseden 
demiştir ki: 

aBu((ün gerek Londrada ve ge -
r~ıııe Nevyorkta hinlerce ki~ alan 
büyük ve muazzam tiyatrolar yapıl
mıştır. Eskisine nazaran gerek ti -
yatro binalan ve srerekae dekor ve 
ı~lc tertibattnda taw.vvur edilemi -
vecek büyük yenilikler olmu~tur. 
Oi~er taraftan tivatronun bugün 
haiz oldu~ bu tt!klmül yanında o
na yeni bir rllkib de cıkmaktadır. 
Bu radvofonüc temsillenlir. Süphe -
siz radyonun bugün kazandı~ rağ
bet Te televizyonun tek&mül et -
mekte olusu bu yeni san'ata da bü
vük bir i~tikbal v&detmelctedir. 1> 

Lord, bundan aonra dram mev
zuuna geçmiş ve dramın leendi gö -
rü,üne gÖre bir oyun olmadığını 
"öylemi~tir. Dramı gerek diyaloğ -
dan ve srerekae de bir oyun olmak
tan made hir hakiki «hayat-o olarak 
kabul edeeeitini beyan ederele buna 
dair baZJ mi~aller 'fttmi,tir: 

Lor<l Ounsany, drama aid misal
lerde bililaasa ~kispjrden ve onun 
eserlerinden bahsederek dem~r ki: 

crŞekiıııpir, ya:rdığı eserlerde bü -
tün ince teferrüata kadar hayatın 
hr cephesine •.ınadır. Bu kavrayı' 
ve ııezi• kabiliyeti onu hazan en 
vüka~ tabaltadan bir adam olftrak 
konuşturduğu gibi buan en a,aiı 
dereeelere kadar indirmi"tir. Bu iti
barta $ekispirin etterleri birer ha -
kikt havat çerçe'f'esinden ba~ka bit 
sey deR-il dir. n 

ÜK 

Milli Piyango 
aatıt gitesi ~ 

BOr müddettenberi DÖtdll-::.,yt 
tıf harundaki Estf Vakıf pat";"..,. 

dilrlü~ü blneslnda vazife 
olan Mi11t Piyango İdaresi 
Bürosu, işgal ettöii bu 
tadillt yaptıranık modern 
gişesl vücude getirmiştir. 

Halka kolaylık olmak O 
tesıs edilen bu gişe her ttlrl 
Iıkları ikmal edild~inden bU 
tan itibaren açılml§ ve bUct 
nna ba.,lanml§tır. ~ 
--~di 
60 bin çuval ıel 

Evvelce Rindi.~andan 

gelmiş olan 60 bin c;uval, 
timize getirtilmiştir. 

ihtiyacı olan bu çuvnnarın 
darlık kısmen zaU olm 
yapılan tonuşmalar tızerir.:.ı 
tandan yeniden 100 bin çu 
tilmesi mevzuubahstır. 

nA,,,.. Vtı:rilmi~tiT. 

•••••••••••••llllııııı · e Bugün tasarruf ve yerl1 mallar e Beşikt.a§ta, Serencebe1 
bafta.smın son günüdür. şunda, ı sayılı evde oturatı LOKS 

MARMARA 
LIJKS 

AL 

Salonlarmda 
HAFTA 

J O LSO N' un 
Bütün dünya tadınlarını 
luçilrarat a~latblı 

s 
o 
N 

BESTE 
2 nci film : 

Dünyaya korkunç bir rüya 
yaratml§ olnn 

GORONMEZ ADAM 
ARAMlZDA!... 

CONSTANCE BE.~NETT -

Tasarruf n yerli mallar haftası :1- 7 ya..şlarındaki o~u Fikre~ 
çinde bütün okullarda gtltel yazı mü- oynarten mangalın ftsttinC 
sabatalan tertib olunmuş~ur. Bu mü- vücudünün muhtelif 
sabatalarda iyi derece alan talebe - mı~ır. Yara.!l a~ır olan 
lere Ulusal Ekonomi Te Ar~tırma Ku- vi edilmek üzere çocuk 
rmnu tarafından hedjyeler verilecek- kald~t.ır. d~ 
t&r. e Küçütpazarda, Davtl 

nındaki odalardan birinde e Tavukpazarında _Mesib Meh - me~hul blr §ahsln Blji ola~~ 
medpa.şa. so1ta~ınd~, Isplroya aid 21 duğunu dün yazmıştık. 
sayılı marangoz dutkanından evvelki Vak'a etrafında tahkikat 
gece yangın Çllkml§, dükUnın tava.. bıta ecelile öldü~ 
nile döşemelerinin bir kısmı yandık - sm 'uzunçarşıda bırdavatel 
tan sonra, itfaiye tarafından söndü - dı~a biri oldu~nu tesbit 
rülm~Ulr. Yangının ne suretle çık - Cesedin gömülmestne izin 
tı~ ara.ştınlmaktadır. tır. ~ 

e Maarif VeUletı, İstanbul köy - e Dün muhtelif menııeıe 
lerinde yeniden bir çok mektebler vil- pılan ihracat 250 bin li,ra11 
cude getirmek auretile gösterdikleri tadır. Gönderilen mallar 
çalışmalardan dolayı, Vali ve Bele - veç ve Macar\stana deri ye 
diye Reisi doktor Lfitfi Kırdar ve Ma- caristana ve İsviçreye iç ~J. 
arif Müdürü Tevfik Kut'a birer te - manyaya Iç fındık, tuzlu ~· 
şekkill' mektubu göndermiŞttr. rikaya haşhaş bulunmakt& 

iPEK 
BUGÜN -.J 
ve SARA • 

M EL E/t" Sf~n;;,asınJa 
3 ABBAP OrÇIDAVüŞDLAB sıaa'~'' 

içerisinde gelmesi bekll"nmektedir. eden ahlfık zabıta.~. evvelki gece de 
Ooyni $abunın riyosetinde bulım~n hastaya gibniven hükUmet Beyo~unda bir çok umumt e'Ylerde ..... 
bu heyette, Bomb&ym tanınmış fır- tabibi arqtırma.lar ytpm*ır. ~ 
malarına mensuh birkac;. mümessil .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ...,.... 

Methur Komik ARŞAK P ALABIYIKY 
en son çevird;fl kMtaba '-fanı 

GARY GRAND 
BAŞLADI 

de bulunmaktadır. Heyetin $f'hri _ Sanyer bük'Ornet tabibi hakktnda Yapılan bu kontroller neticesinde 
• mi

2
deki temaslan bütün ihr&c mt~l- d lin blr hastanın da ..etine icabet et. iki evde ya.şları küçük dört klz bu -

larımız üzerinde olaca~ı gibi bilhaıı- med~l iddiasUe VilAyet ve Sıhhat Mö lunmuştur. 
·r 'k • - ı · .. · dtlrlüıuone •!lrl......+Jer -..pılmıştır Vi - Evler kapanmış, sahibieri müddel -aa tı tı ve mennos vun en uzerın - &.. 9"'- , .. ~ .;~ • • • 

d - .ı Jı:t' · lft.yet bldiSeyi tahkik etmektedir. umumili~e teslım edilmışt.ır. e cereyan eoece ır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

-Hasan Et'Y, ben bü. 
7\ik söz sb,>h;mem am -

... Rayatınıda hiç kim
seye ..• 

... Aldanm!ş ad:ı.m, de
lilimdir .• 

Hasan Bey - Demet, 
evine öteberıyi sen &1 -

MiLLi ve ALIMBAB ·da GAL" 
Cihanın görmesi lAzım gelen bir film. Bugünkii dünyaıun barikullde blr komedisi, Kahkilbil ~ 

-BA.RD' LORBL 
HAYDUDLAR ARASINDA 

( TIJRKÇE SÖZLIJ) 

--
D 1 K ıwP AT M A R M A R A sinemasında gösteraen ve bQttlD 

~ : görülmemiş izdihamlarla seyredilmiş olan 

ROBERT TAYLOR HEDY LAMARR'm 1940 HARiKASI 

SEVEN KADI~ 
&nemalarımız mütterilerinin de görebilmesi için bu hafta (A L E M D A R ) ve (!4 İ L ı. 

nakkll11Ddu. Yerlerinizi ınuen aeana saatlerinde :tedarik etmelisiniZ. 
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r--y~-~~~~a~:c-!~_,· Kar, tiyatro ve bunlara 1 ! ~~.1b!~ö~~~~~~ 
1 

dnzeltenler 

d 
tım. Bir mağazaya girdim. • h t ı Gömlek satılan tezgaha doğru yü-al a Ira arım rüdüm. Gözünii aynadan avırama-

yan satıcı kız benim oraya geldiii
min farkına varmamı~tı: 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
Geçen gün bu yıhn ili: 1 orta oyunu için bir meydan hazır-

kan yağdı. Merhıun Cena.b lanmış. İtte bu gece Hasan efendiyi 
Şe1uıbettin, bilhassa ... Serve - orta oyununda lcavukluyu oynarken 

ııı hakkında onların hiç birimizce 
anla~ılamıyacak bir takım miyarları 
vardır. Bir kere o tartıya yurdular 
mı ~aheııerleri hile dirlıemle tarta
bilir ve diğer taraftan en adi bir 
melodram yahud vodvili isterlerse 
bize aylarca seyrettirebilirler. 

* 

- Bayani 
Dedim, yan taraftan bir ses gel

di: 
- Matmaze1, müşteri gelmiş. 
Bir ba~ka lezgahtaki erkek !!atıcı, 

satıcı kızı Hc.az ederken benim de 
yanl~~ımı düzeltmi~ti. Meier bayan, 
demıyecek, matmazel, diyecekmi
tıim. 

- Kese vereceksiniz. 
Gene yanlışımı düzeltmi ti. M• 

ğer kasa, demiyecek, kes diyeeel 
m işi m. 

Mağazadan çıktım. Kahvaltı eı 
melc ihtiyacını hiaaetrrıiıtim. Bir paı 
tacıya girdim. 

Kınta kırıla oturduğum masay 
yakla,an kadına: 

- Bir çay isteri~. 
Dedim. 
-Te. 
Dedi. Yanlı,ımı düzeltmi§ti. M~ 

ğer çay, demiyecelr:, r.! di:vecekmi 
Jim ... 

- Birkaç tane d~ tuzlu haston 
- Baton sale istiyorsunuz. 

Cellaletle vahtetin elele verip 
~\itün dimağlara hükmettiği, ealci
bre, ölülere ka~ı kuui bir ihtiram 
h~kndiği: arathrmanın, herhangi 
h ır ,teYin aslına dair en ufak bir fÜp-

e ıUıarının en büyük bir ~rünah sa
lrıldığı: bir kelime ili'! kilise ve dok
t~nlerinin kırbaç aalladığı bir de
\'ırdc Avrupa, timdiki gibi medeni
Y.kt Yolunda dev adı:ıtlan atmıt, ha
h al"r vücude 1fetirmit. her aahada 
r&ni Yeni tecrübelerf! giritmelde bu
llnınu~ değildi. On ilr.ind asırda ya
L'Y~n Avnıpalılar, hiui aksül~el-

tifünun~ d!ıki müsahabelerin - bu ~obanın yanından seyredeceğiz! 
de böyle fıNa.tltırı lııç J..:açır - Küçük cemaatin içinele biz de 
mazdı. Mevsimin 1ıer d~ği~mesi. biTer iaitemleye oturduk. Aradan 
nıese!la baharda bndemle·,.;n açma- yarım saat daha gf'çti ve bu yanm 
sı, sonbaharda ~aprakların dökül- saat içinde sekiz on mü~teri daha 
m.e.ri ve kışın ilk kann yCJ11ması o- geldi. Nihayet :ruma ve darbuka se
na ~t:'n sütun 1J4Zı1ar 11azdınr, sile orta oyunu başladı. O oyundan 
yenı cına.rlar, t~sbihler ııe ara 1;er- hayalimde kalan, yııln17:, HMan e
de fıkralar, tasv~rler yaratmaq11 fendinin, kocaman kavu~ ile ııah
zem>n ve zaman hazırlardı. nedeki ibi.ş byafetinden d3ha çok 
Dü.~ndüm. Fcntı usu1 de6il! nu acayib ve heyb,.tJi görünüşüdür. Bir 

defa lHm de bu mulii tatbik cde- de yanımızda oturan iki ki~inin 1u 
rim. Fakat ne feki1dc? Cenab O'ibi aözleri na,.l!!a aklımdan c;ıkmamıt: 

Mademki kar batıralarım tiyatro 
etrafında açıldı ve öyle devam etti, 
bu müsahabeyi kapamadan gene 
karlı bir güne aid bir hatıracık da
ha nakledevim: 

Gene Müta:-eke esnasında idi. 

Bayan (dil alı$mı, ne yApa
yım) bana bir ipek gömlek veriı 
misiniz~ 

Satıcı kız, birn ötede duran ken· 
disine nisbetle dahıt az boyalı bir 
kıza seslendi: 

- Bir gömlek çıkarınız. auva ol
aun. 

Gene yanlı~ı düzeltmi~i. Me 
ğer tuzlu baston, demiyecelc, batoı 
aale diyecekmişim. 

Çayı içtim, tuzlu hastonları ye 
dim. Pastacıdan çılcıyordum. Ciko 
latalar görcli.i.m, çocuğuma alma) 
istedim: 

f(ıinıne tasvir!i, yahud Nuı'U11nh Ne kadar az adam var! 
Ata qibi Dir~n $airlerindetı 'IUSTa- Tabii. Bu havadal 

Kadılı:öyünde karlı bir gün inelede
ki Acemin kahvesinde, Re~d Nuri, 
ben ve Mahmud Ye sari, üç arkadaş, 
cay tçerelc ısınmağa çalı~yoTduk. 
Bir aralık bizden biraz ötedeki bir 
masada oturan yaolı bir zat gözüme 
i)işti. Iri yan heybetli bir adnmdı ve, 
uzun bir sakalı vardı. Bilmem l:an
sri miitekaid bir pa~a i mit 1 Hayret r 
Ya .. ından umulmıyacak kuvvetli bir 
sesle vanındakiler,. bir oeyler anla
byordu. Bir aralık biri~i sordu: 

Satıcı kız da yanlı$Jmı düzeltmi~ 
ti. Meğer ipek, demiyecdı:, suva di
yeceltmişim ~ 

- Şuradan bana çilcolata ver 
ııeniz. •• 

lar seeerek mi? ... H n. mr. ne (', ne Oyunun aonunda pefteltarını fU 
b-u. sadP('e. Hk hayalimd.e ca?l!anan .tözünü de unutmamı~ım: 

Gömleğin fiatı hadden efzundu 
amma, nihayet ııömlehiz gezecdı: 
deV,ildim ya ... 

Camekanın arkaltndaki adam 
f'!lile cameleanı açarken cevab verdi 

- So~oJa istiyorsunuz. 
e~ki. cok eski ba!!. hatıralan yiıde- - Oyunumuz bitti. \:ar bize 0 • 

derek... · yu n etti. 
- S.nn. O da yanlısıroJ düzeltmi~ti. Me

ğer çilı:olata demiyecelc, tokola dt. 
yecelı:mioim. ~ ve dütünütleri He alelade bir ço-

cuıı:: zı'h 0 t' t 1 d D' A 
0 

nıye ı a~ıyor ar ı. ını ına-

~~' Ç~mberini kırıp, herhangi bir hii-
lsenın aslını, künhünü sorabilmek 

~7"retini gösterenler parmakla sa
bi ~<:alt kadar azdı. l~e bu azlardan 
b rı de Roger Bacon ( 1) (Rocer 
~Yicin) idi. 

* t R. Bevlcın, 12 14 ,.,.nesinde Jn'!'il-
d~r~de Somerııet'te lkhettterde doğ
~ .~engin bir ailenin çocuğu oldu
Ok ~ın. muntazam tahsil görebildi. 
d •ford üniversitesine girerek f 2 3 3 
, ~ diploma aldı. Beykın zeki bir 
)' Oculuu. Niteldm daha on dokuz 
h ltıltnda ilc en kabi)iyet ve istidadı 
~ esin dikkat na:z:annı çekmi~ti. 
" •.forddan sonra Parise giden genç 
~ınlcılabcı alim. Paris üniversite
a e de ilahivat doktoraııını verdi. 
A llr•da bulunduVtı ~ıralarda ~rk ve 
hijhb rnütefekkirledni tetkik etti ve 
tı d llaaa Ebu Ali Sinanın tesiri al
~ 11

• a Ica ldı. Kendi!!ini bildiVinden
l,~tı Blı:endiaini kiliseye vakfetmiş o
fe ll eykın, buna ıağmen ilim ""' 
~tll~e kartı beslediği sevg:iyi daima 
t ~ Yeni ufuklar pl!'.sinde koştu. 
~k ~tarib, çok tuhaf bir keşişti bu 

ın .. 
~ı 12SI) de İns:lher~ye dönen Bf'y
ı_~ Ok.sfordda ders verrneğe hat
ltti1' ~alcat kesi, profesörlin takrir-
tild·lıır te dini m«-vzulara dair de
\'e ı. Beykm dahn zivıtde fenden 
~e 1~rhiveden bahsedivor. gÖsteriş 
ıııu taltlidcilikten maadıı h,.r şeyi 
de Ilimaha ile lcartılıyordu. Bilgiden 
ııı:: VUrurk,.n, lmsdinkü anladığı
iııı; dlrıanadalci bii.Pvi, yani hDlcikatİ 
d~e en inl"~ve tetltik etmei{i ka~te
~li 0~~u. Halbuki devrin akolaatik
'l)ı'b ~ın bu beyan dipaiz kile hot 
~tllltdan ba!lka bir şey de~ldi. 
l:ı.ıae tene o devrin me~hur terbiye 
tllif~ı. crsual cevah» dergisinin mü
~~~ ı 1-falea te bu «yeni nazariye
~tı den bir şey anlıyam1yordu. 
hi~ dan ötürü Beykın, Halesin aley
~~ hüeuma geçerelc. kurduğu ter
~ı:ıf~ ııiııtezninin bozuk düzenli ve 
~"r• lrıütehassıs geçinen Halesin de 

• cahil olduğunu iddia etti. 

~t~hiatile böyl:bir hamle ~tkııüla
li~Jı ~~ lcalmıyacaktı. Hele k~disi
~'tıı e eaki zihniyete pabuç bırak
't' •!tl, tabi olduğu rühban tarikati 

ında bir hoşnud~uzluk uvandır
~~ ı ncı SAyfada) 

'1) 
~ ~lıoge.r Bacon'ı, 1561 de Londra.. 
:-!lt ~~u~ olan zamanıtim en meş. 
--'llt~o,..onarından ve t.eeriibl usuller 
~~ld 1 l"ranci.s Bacon ile karl!Jtırma

ır. 

edebi romaıu: 35 

* 
Çocul:luğurnda kara~öze, kukla

ya ve ayni zamanda tiyatroya pele 
meraldı idim. Bilha. .. sa U7un kıs ge
celernde, babam beni Manakyanm 
chamlannı ııeyretmeğe götürürdü. 
Bu arada kendi~inin terciime f"ttiği 
bazı dramlan da sevrettiğimi hatır
lıyorum. Fakat do~rusu va. en çok 
ftoslandıitm oyunlar. K. Hıuıan·ın 
drlenceli tulıiat ovunları idi. Cün
n o oyunlardıı. MPnakvanın kor
kunç piyesJ .. rind,. duvdu~um d~h
(letle Ürpermez. bili\ki~ giiJ .. ,. ,.;:, .. _ 
nirdim. Hele Rama7a;ı ~,. .. ,.JC":nnde 
tiyatrovn tıklım tıklım halkla dolu 
gören Huanın n,.~· eııi ve komilcliği 
o tr adar artındı ki. .. 

Burada ııunu dR kavdetmd·vim 
ki, beni, Hasanın oyunlı~rına va ha
lamın oi{u. ya davım, vahuc' bir ai· 
le d(MitU ile yolla~lardı. R!\oz:an da, 
emektar bi" uuğlmız vıtrdı, feneri 
yakar ve Kırkç~medeld sonradan 
vanan eYimi7d~n çıkıo karanlık sn
kaklan u·dınlata avdınlata Sehza
deba81ndaki tala-, tivatTova beni o 
g(;türürdü. Orada adamcaiız daha 
ltantolann ortasındi'\ uyuldama~a 
baslarken, aKöy düiünü:. nün, ya
hud «~kııen günde devriR.lenn in 
musamba dekorları, tabloları, ak
tÖnf'!ri ve alı:trisleri ara111:ıda ben 
yalnız Hasan efendinin tuhaflılcla~ 
nna güler, gülerdtm. 

Ne isf'!, uzatmıyayım, ~ene bir kı~ 
'!'ecesi idi. Yatsı ile berabeT gene 
feneri yaltrnı~ ve Seh:rAdeba,ına 
vollanmuıhm. Falcnt hava öyle so
ğuk, vollarda kaT diz boyu övle 
yükSf'hnisti ki ... Bilmem niçin. bM'Ii 
n havada tiyatToya voltamı~lardı? 
Runu, yazık ki hahrlıyamıyonnn. 
1J..timal annem o aralık colt htuııta 
idi ve hen evde çok güriiltii f'divor
Jum t Belki de tivatT(Wa ~ideceğhn 
diye tutturmu,, huywuzlanmtthm. 
Çocuklnkl 

$imdi o gecenin hlç un .. tamacfı
ğım levhasnıa gelivorum. Öne~. ~-
yatronun kapıımnda, Jı,.,. :ı:amarılci 

.. tTafı kırmı7ı hiinimeüklü ve sulu 
boya T~inıli ilanlan h~ bf'n:z:emi
ven hir ilani" kar!lll-.ınca AA!flrmıt
tnn. Bu defaki resimsiz bir ilan ve 
.. n ba!fA lro!!koca bir vRn: OrtR n
vunu. M,.; .. ,. o ~ece Haııan ef,.ndi 
tiyatro değil, orta oyunu .oynuyor
muııl 

H,.r ne Ise, önii 'bombo• ve ~ 
nonnde .önük aönük hir hnn1r8zi 
tlili panıvan ~en birf'!r bilf't Rla
•alc İ<'~e daMık. Bir d,. n,. ~öre
l:m! Rir Mtç !!Obı~ nın f'tTafmda otu7 
lci-.i kadar müoıteri t"nlam1n1. tsm
..,a~ c&l...ıvoMA'I'. 1'\t .. rt,.. ;oalnnun 
,.. ..... nJA\.; ;.,l..~l-1 ..... lr•l~o...Jin.,."\o 

Aş~ la 
Oynonmazl 

$imdi ba~a bir hatıra... çok 
.anraya aid ... Bf'!n artık büyümüt. 
okuyup yazmış, elim kalem tutmu' 
ve ni-res muharriri olmu~mdurl 

Büyük Harh bitmi~. Müta~eke 
devrindeviz. Dariilbedayi' de Bay
le u~ müellifi diye bana iltifat eden 
üstRdlar var. cıBaykutıı tan sonra 
fraMızcadan birkaç pi:ves te adapte 
edip oynatmı~ım. Derken Ba,tacı 
isminde bir komediyi de Jisanımın 
yeni nakletmi~ hnlunuvorum. İlle 
temsil, Kadıkövünde Hale tiyatro· 
!!uncla verilecek ..• 

Nihayet temsil günü geldi. Sa
bahleyin kalkıp ta, müthit bir ııo· 
ğulcla kar~ılöt'lmca f&$ırdım. Bir de 
perdf'!vi kalı-Imnca ne srör«- -
vim 1 li pa la pa kat vağıvor. Sokak
lar. damlar hembeyaz bir örtü al
tıncla ... 

Tabii neticeyi tahmin ederııiniz: 
o gece Hale tiyarromnda arti~tler 
tirtir titriyerek sahneye çıkıvorlar 1 
Salon pek tf'!nha .. Joealar iı~e hemen 
hemen boş gibi ..• 

Kar tipisi günlerce devam etti. 
Hafta içinde diner gibi oldu ise de 
gene bı>•ladı. Örle ki. f!!tnnbulda 
Sehzadebaşındaki temsil günü de 
Kadıköyündeki vaziyete aııağı yuka
n benzedi. Fakat tesa(:lüfe bakın ki, 
ertem ,ninü hava ae'11dı ve n~ olduv
sa benim zavallı crRa!rtaeıı> komedi
sine old1ı. Hatta o b~rbatl havAda 
bu tetmili 5evr,.tmek liıtfu:ıda bu
lunanlardan &Hm Nüzhdin I!'..Seri 
tenkid eden bir makalemnden dola
yı makale Nıhibi ile b~ yere avni 
gazetede bir münakuaya da giriş
mis bulundum. 

Netice: ertesi hafta bizim kome
di yerine ba-.lta bir eser oynanmağa 
ba,Jamı!!h. Çünlcü o zamanlar ,im. 
diki Sehir TiyatTosundıı olJuiu gibi 
temsiller nf'!r gece verilmiyordu. 

•Baştacın ne den birdenbire ye-
Te fırlatılmı~tı? Sf'!bebini o zaman 
aktör NuTettin SeEkati'ye aormu,tum 
ve fU e eva bı almı,bm: 

- Çünkü piyes tutulmadı. 
Hayretle: \ 
- Niçin) dedim. Kaç Id~ aeyret

ti \:iL 
O buna eevab veremedi. Benı-e, 

içimden, çocukh,ğumda P~"k8rdan 
duyduÜum cü m levi tekrarladım: 

- Ovun bitti, kar bana oyun etti. 
Maamafih in~n derin dü!tÜnÜrse, 

eski Darülhedayi arti!tinin bu aözü· 

- Tıvatroya Jridi~or mu~unuz? 
Hele bu hafta çok güzel biT piyes 
oynıvacalclar:nıo. 

Heyb .. tli Y.at. bir Jahz" düşündü, 
'IOnTA muhatabına h;ıkarak qkalı 
altından ~üliim!edi: 

- Hayır, gençli~imdenberi hiç 
gitmedim. 

Karşı!!ındnki şa~alar gibi oldu. 
Fahıt l-.eriki devam etti: 

- Bir kerl'! gençlii!imdf' Gülllü
vü ~e··~e gitmi-.tim. Geçenlerde de 
beni Üsküdarcln bir diii!üne çağır
dılar, orada da Diimbüllii'yü seyret
tim. 

Jik -.u ali soran, merakla: 
- Ya .. övle mi? 
Diye gözlerini açh. Sonta iliive 

etti: 
- Na!!ıl buldunuz? 
DeThal -.u cevabı aldı: 
- Na-.ıl mı).. Gitti Güllü. geldi 

OiimbüJlü! 
Vaktile Manaltyanı görmediği 

için onu mi~l e:etirememi!lti. 
Haliri Fahn Ozansoy 

Dedim. Ve ııordum: 
- Parayı kasaya ver~ceğim de

ğil mi~ 
Satıcı kız yüzüme baktı: "7J .,,.., ./.luıu..~ı 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Ikinci Minerva mabedi 

nerededir? 
Meşhur Mi-

nerva mı\ bedinin --:i2SJ~5=~ 
bir ayni de Gua- i 
temalada mev-

cuddur. Bu binaı;~[;·~~~; 
orada unıversi-" 
teye mal edilmiştir. 

Gümüş bozulur mu? 

j B:r limanda 800.000 
kilometre mesafe 

kımlan durduk- f. • _ ,. ~ 
Gümüş ta-~/ 

ları yerde bozu- 1 Buharla mü-
turlar. Buna se- ~ teharrik otomo-
beb gumuşun kükürtten müteesair bil 1878 sene- 'aiii'.llıel 
olmasıdır. Havada bulunan pek az ainde Amedel 
miktardaki kükürt dahi, gümüo ta- Balle isminde 
kımların olduklan yerde bozulma- bir Fransız tara-

lk ı • d N k K 1 !anna sebebiyet verir. fından icad edilmi~tir. Ha ev erın e arnı ema ... ·-·-·----------~;.;;-··---·--·-----
için yapılac~k toplantılar 
Eminönü Balknincleıl: 
Büyük Türk Şairi <Namık Ke -

mallin 100 üncü do!um yılı münase. 
betUe 21/12/1940 Cumartesi akşamı 
aat (20) de Evimizde a§$dakl pro~
ra.mla bir ihtifal yapılacaktır. Dave -
tiye yoktur. 

ı - istitıAl marşı: Evimiz orkestras1 Bayan eK. J.ı> ye: 
tarafından. 2 - Açma sözü: Halkevi - Evlenecek tızi.t. erkek aruında 
Reisi Yavuz Abadan tarafından. 3 - servet müsavatı olmaslna mutlak bir 
Nanılk Kemalin hayatı ve eserleri: lüzum görmem. Daha ziyade arıya -

defa 2 de her zaman 4 etmez. hüküm
de ve kararda bir açık kapı, bir iht!. 
yat supapı bulunmak daima fayda 
verir. 

Kütübhane ve Yayın Şubesi Reisi Hik.. ca~ nokta h~ birliRidir, hars sevi- * 
met Turhan Da~lıoglu tarafmdan. yesinde yakınlıktır. Bay cllebmed o~Iu:. Mehmed'e: 
4 - Nanılk Kemalin şürle.rlnden par - Fakirlik, hele kadında hiç bir za - Eski tabtrle: 
çalar: Dil ve Edebiyat Şube6inden ar- man bir eksiklik .sayılmaz. Bazı erkek- cBasite irca:t usulünü takib et.mi.pl.. 
kada.şlar tarafından. 5 - Namık Ke. !erin gözünde tercih ve.silesi oldu#U da niz. Hayatı sadece cmadde• halinde 
malin nesirlerinden parçalar: 00 "e vardır. Yalnız fıörgiisüılü~ü. bUgisiz.. görenler için hakikat. gerçekten öyle-
Edebiyat Şubesinden arkadaşlar ta - li~i do~urmamJ.I olması ~rtile. dir . 
rafmdan. 6 - Eserlerinden besteler: Zengin et'kek, muhakkak birçok kL Vaktile İ.stanbulda c7ıı ler miw 
EvbJıjz orkestrası tarafından. 7 - <A- dınlar içıin çeltiei bir ıniknat.isUr. Fa- cl2• ler mi, bilmem kaçlar diye bir 
kif Beylinden bir pasaJ: Etimiz Tem- kat şayed bu aenet, babanın elinde, killhanbeyi çetesi varmış, gazetelerin 
sil Şubesi tarafından. hissizin elinde, görgüsfizün elinde, he- birinde, bir tetrika halinde otumUf-

Ka.dıköy BaleTlnden: le ha.si.sin elindey.se neye yarar? tıun, 'b\ı meseleyi onlar da bu kadar 
Namık Kemalin do~umunun 100 ün.. Çoıcukuın, mektubunda iblr sual basit görürlenni§, buna rağmen ara 

üc sene& miınasebetde 21/12/940 CU- sormu.ş.sun, fakat anlattıtın bikAyey. sıra içlerinden bir zaya damarın ha. 
marta saat 18 de Halkevinde yapı - le bu sualin ce.abmı da verm~in. rckete gelditi de olurmuş. 
lacak toplanu proğramı: Benim Için yapılacak ne kaldı? Bay •Mehınedıı ollu •Mehmed•. ne 

1 - Bayan Hallde Nu.srat tarafın. Bana yalnız bir tav&yem var: Ver- yazılı: ti, bu meseleyi seninle açıktan 
dan konferaruı. diğjn hüküm, vardığın kanaat ~ acıta mfina~ edemiyorum. 

2 - Nıımık Kemalin tlirlerl. mudur, delil midir? Bilmiyorum. Ya.l.. Muammayı anelıran satırlan olı:u-
3 - Namık Kemal hakkında yazı. nız daima ihtiyatJı bulunmak lii2u - malı: başkalarını elbette sı.kar. :Müsaa. 

ne pek te na)'Tet etmemelidir. Zira, 
bu müeS!Iesenin sa!"'at\annda lehiil
Jtam.d devam edebilen artistleri ara
anda avni muhalremeyi yüriitenler 
az değildir. Zira bir eeerin hatalup 
tutulmamuı. d~ri oJuı, olmama-

lan şiirler. manu hiç unutma. Gönül ~leri bir de e<Ursen bu, bu kadarla lı:alsm . 
Herkes gelebilir. matematik muadelesi de~ildir ve 2 TEYZB 

Selim halcikaten kızmap, müşterek ettikleri bir ııün annesi ona ıöyle 
hayatları hakkında end~eler duy- demi,ti: 

mıyacak, hiçbir kalb çarpmryacak. 
O, bundan sonra ömrünü hep azab 
ve ıztırab içinde geçirmek için yap
yacak. 

biraz hafifliyor, boğazında onu U. 
kayan düğüm yava, yavaş gev~iyor. 

* Odanın kapı31 hafifçe aralıklan-

...._ Nakleden : Mrıaz~z T ah•~n B erkand 

mağa ba,Jamıştı. Nifanlıııının bütün - Kızım, nişanlının a,lcile pele 
~ikayetleri bo~tu, Nemn kendi fan- fazla oynamakta hata ediyorsun. 
tazisine göre hareket etmekte de- Sevgi bir oyuncak değildir. Dikkat 
vam ediyor, aralanndaki kavgayı et, bir gün felaketine sebeb olacak
çocukluktan başka türlü görmemek.. aın. Bir erkeğin _sıurur ve hislerile 
te ısmr ediyordu. Onlann a~klan bu kadar oynanmaz. 

' gibi bir aP: için böyle ufak tefek di· O zaman annesinin aari gençlerin 

Genç kız ince uzun eJJerile alnını 
ıııktı. Düoünen, muhakeme eden 
beynini durdurmak istiyordu. Ah, 
artık düoürrmeııe, bir deli, bir çılgın 
olsa ve etrafındaki ~eylere anlama
dan baksa ne büyük bir teselli o
lurdu! 

dı, Mediha hanımın yc:-rgun yuzu 
görüldü. Bir §ey aöyliyecekti, bir 
saniye kızının yaşlaria ısianan yüzü
ne tefkatle bakh. Zavallı yavıucuk 
iki giindenberi ne müthiş saatler ya-

~ ~lıdSevgiJim, BB kın fazla kuvvetli ısrarlarına karşı durmu~. mütterelc 
~~~~~ ll ketlj bir kadın olmayınız: bu- aparhmanlannı hazırlamak, ötebe-
Ot~11 1 1ıtııza zarar vermesinden ri sn tın ı almak için yaptığı teklifleri 
~ A i 0 turn hep kendi fantaziaine uydurarak 
"-t ~trıızı . Bu kelimeyi ne büyük karplamı~, onları muaikiden artan 
~~~~~ at le söylemitti! O gün ni- aaatlerine sıidırmalc için Selimi çok 
~lııı nı, onun acayib huyunu, inad- müşkül vaz:i)"'etlere aolcmuttu. 

"ıt._}e gevezeliklerini ııeviyordu. Genç adam, kaç defa, verdiği 
L..N~ ~r ondan aonra ba,lamıştı. randevuya gdmediği için ona ııü-
~~t ~~ annesinin bütün nasihat- cenmit: kaç defa onun f1Dlank ta
Cil Ü.t~IIrnen, piyanosunu her şey- vırlanna, lüzwnauz kapris ve öfke
~~~ 'tı~n tutmakta devam ediyor, lerine kar1ı duyduğu hiddeti, gizli
~t, ~nlısını saatler aaati b,.Jde- yemeden onunla kavgal~ıştı. 
Cil ~ llno başından ayrılmıyor, Bu leavgalar ilkin onlan güldü~ 
lı..'\ ollarıında olduğunu dütünme- mliftü. Oergınhktan .aırra gden ha
~ bir kelime •ö:rlemeden u- "' pek tatlı ve noştu; fakat 
... :~n çalgı çahyordu. Hattl eoua Neeriain kaprideri taharnmil 

evlenmeie karar 'Vft• ectibDez bir Jude cdiace - aenç lnz 
Aı...:.J •· ' -.ıl- ~ ... eke•ıne 

-...ıerta . 

diornelerin ne ehemmiyeti olabi- kalbierinden ve duygularından hi~ 
lirdif bir şey anlamadıltiarına hükmetmiı-

Nişanlısının kendiaile Ryni fikirde ti. Halbuki onun hakkı vardı, o söz
olmadığını, vaziyeti onun gö:den1c leri tecrübelerine istinaden söyle
görmediğini bir defa olııuo dü,ün- mi,ti ve eğer o zaman Nesrin kendi 
müt müydü ~ O. sadece bütün kal- ka fasile hareket etmeyip bu n asi
bini, bütün varlığını vermi~ti ve Se- hatleri dinlemi1 olsaydı batına bu 
)imi sevrneğe ba~lrt<hiı anda bu at- müthi~ felaket gelmiyeeekti. 
ltın hayatının yegane a~lcı kalacağını Kendi felaketi:te kendinin sebeb 
anlaml.fh. Acaba Selim de onun ~- oldu~nu düşünm~k bir insanı mü-

teselli eder mn Hayır, saatler bir
bi mi düşünüyordu) Bunu kendi biri ırrdınca g~ecek, günler birbi-
kendisine bile ııorm:ımışb. Sade ona rini takib edecek ve Nesrin, işlediği 
kendisini daha fazla sevdirrnek için günahın cezasını çekmt!k için ~·aşa-
aevgiaini ni .... )ıaından gizliyor, ona ._ 

--ye- yacaK ••• 
bakilı:i Neariııi göstermedikçe Seli- Gene çiçeklerile, yeşiJJilclerile, 
min aevda11nı lcörükliyeceğini :zan- illebahar gelecek, gene gençler ııe
nediyordu. Bir gün gelip Rer.ç ada- vitecek, çocuklar büyüyecek, birçok 
mm yonalacaiJnı, b&ka~inH tahmin lr:albJer mea'oo olacak. liltin Nemn 

• -. • • • .. • !!ı 

tarefa hıı.rboırt;ok e ır ve muh.ıne ın ·J 

Hayır, beyni bi:- düzüye işliyerel: 
onu itharn ediyor ve o kendiAini 
müdafaa edemiyor. Kabahatli tlldu
ğunu biliyor. Maalesef kabahatine 
ağlıyan valruz kendi-.i deği!, Zavallı 
annesi, Halide hanım, Selim ..• O, 
hayatı ne kad:ır çok severdil $imdi 
bir hastane yatağında ıztırablar, a
teşler icinde yatıyor ve bundan 
mes·uı olan Ne!!rin. 

Bu kada n fazla o rtık ... Genç kı.ı 
buna tahammül edemiyor, ellerini 
yüzüne kapsyarak hıçkınyor. 

- Yarabbi, sen bana aeı, 
beni bu j~kenceden kurtari 

Göz yaşlan şimdi bir ı.el 11.ihi a
kJvor. Nesnnin va~akları, b~ynu, 

tamı~hl Ana kız bu a\Zabla on sene 
ihtiyarlamı~hla:-. 

- Nesrin doktor geld~ seni isti• 
yor, hemen ge) yavrum. 

Gene; kız yerin<lcn fırladı. Bir· 
denbire göz yaıılan kurumu§, öldü
rücü bir korku varlığım bir ateş gi
bi sarmıştı. Boğuk bir S'!sle sordu: 

- Öldü mü:? Dolctor bunu ha• 
her vermek için mi gelJi) 

- Hayır, haııta hep bildi~imiz 
gibi, yeni bir şey yok. Gel, seninle 
ltonuşmak istiyor. 

Bunu söylerken kızını kolundan 
çekiyordu. Nesrin kuvvetsiz bir ço

cuk itaatile onıı takib etti. 
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1 zmirde ekmek işi için danada lfizibde 
Tarım satış kooperatifi 

ortakları arttı yeni tedbirler alındı 
Bu yıl zeytin 

mahsulü çok bereketli 

Bnynk fe adamlar 
(Baft&rafı 5 inel sayfad1\) ı kalacaktı. Çünkü kilue. Beykınısı lıfl 

~ı •. ve Beykına ihtarda bulunularak, tün eserlerini aforoz etmek gibi bir 
unJYer~tede. ve~.iği dinsizce mahi- hataya düşmü~tü. Neden~ .. MıılUJıl 
Y.ettek! tak~ırlennı, .de~hnl :kesip Pa- değil. Belki §ahsi ihtirıuı ve gtıret" 
nsc gıtm~ emredıldı. Arkadaeları ler .. belki de koyu bir taauub fe'V6 

bu . e~ re ı ta at etti~i takdirde istik- ranı buna aik oldu. 

* Adana (Huswıl) - Adanadaki U 
ısayılı tarım sa~ kooperatifi lş sahası 
cenışlem!PJ ve kendisine daha çok 
çıftçı aza toplamıra muvaffak olmuş.. 
tur. Bir müddet evvel 24 ortakla i§e 
başlıyan bu kooperattfin bugiinlı:ü 
aza sayısı 2t2 dir. ve bu 24! onak 
ta.ahhüdler1ni tamamen ödemek.tedir. 
Adana tarım kooperatifi ortaldarına 
ilk hamlede 160.000 lira para. da. d 
cıtmı.ştır. Bu para çiftçiye pamuk mu. 
kablli Yeram~ bulunuyor. 

Mahalli Zlra.at Bankası da. bu Jı.:oo. 

pemtife azaml yardım göstermekte 
ve lhtiyao nisbetinde para vermekte
dir. Kooperatlfin programında ortak
ların diğer yer mahsullerini satmak 
lıusıu;u da Tardır. Fakat programın 
bu kı.snu gelecek yıl tatbik edilecek. 
tir. Kooperatif §Imdilik pamuk .stan -

İzmir Valisi bütün kaza belediye reisierinin 
iştirakile bir toplantı yaptı ve bu mesele 

üzerinde kararlar verildi 

ı 

balının mahvolacagını, Pariste başı
na ~er türlü kazanın gelebileceğini, 

Nizib, (Hususi) - Kazamız zey- İngıltereye giderse selamete erişe
lin mahsulü hali idrak.tedir, Fabri- ceğini söylediler. Fakat Beykın özü 
lcalar yağ ve sabun imal i için hazır- ııözü doğru bir insandı. Tari ka te gi
lddanru ilcmal etmit bulunmaktadrr- rerlcen etmiş olduğu itaat yeminini 
lar. Köylerden ve merlce~den pey- hatKiadı ve büyüklerinin emrine bo
derpey gelmekte olan perakende yun eğdi. Pariııe yoJlandı. Oraya 
malısul fabrikalarda toplanmağa varır vannaz da kendisini çalYJika 
batlamışhr. Bu sene mahaul oldukça ederek hapse tıktılar. On sene bu 
berelcetlidir. Nizibin aenelik zeytin i~kenceyi sinesine çeken Beykından 
iııtih&alatı 2 milyon bet yüz bin lci- bu müddet zarfında her ~ey esir
Ioya baliğ olmaktadır. Bunun iki gendi. Ona ne okuyacak kitab. ne 
milyon kilosu aabun imalinde, ;oo de yazı yazacak malzeme verdiler. 

Münevver insanlardan, her türlü 
bin kilosu da yemeklik olarak kul- fikir cereyanlarından uzak tutulan 
lanılmaktadır. Cenub vil8yetlerile Beykın. 1265 de İngiliz kiliselerinin 
§Brk vilayetJeTmin kımu küllisinSn başına gelen yeni bir şahsın lutuf ve 
sabun ihtiyaclarını hemen hemen delaletile aydınlığa, yıtlardır susa
Nizib temin etmelctedir. Merkezde m ış olduğu dünyasına kavuştu. Ye
elektrik ve motörle mütehanil 5 ni papa ondan yeni bir ilim ve fen 
zeytinyağ imalathanesi ve 8 aded kitabı yazmasını istedi. Beykın tap
tabunhane hali faaliyettedir. taze bir azim, gayret ve şevkle ba"' 

Engin bir muhayyileye salı.ib o!ıı!, 
Beykının yedi asır ilerisini tahıtytıl 
edecek kadar melekesi vardı. M~ 
niki vasıtalarla hareket ettirilen gt
milerden, atsız yürüyen arabııl•~"' 
dan ve tayyarelerden bahseden tr 
dur. Beykın bunlan söylerken b"' 
atıp ta dolu tutmuyordu. Zira on11~ 
buhar makinesine dair malumatı 0 

duğu ve kendi laboratuarında d' 
böyle bir makinenin modelini yıırr 
mış bulunması muhtemeldir. 

Eski kitablar Beykınin ailmi sifl'" 
yan ilc uğraştığını yazarlar. Filfı•· 
kika Beykın simya ilmi ilc alıtkııd•r 
olmuştur. Bunu kendisi de itiraf e: 
dcr. Fakat gayesi Rşağı bir madeıı' 
altın yapmak değil, altın ayıırtfll 
yükseltebilecek vasıtayı bulmakt1· . 

dardizesile me,şguldiiP. 
Tohum t.emb:leme ınaklııeleri 

Ziraat Vekı\letinin gönderdi~i makf
nelerle, Çukurova çiftçisinin tohum _ 
larının temizlenmesine deTam e~ee 
tedır. Bir ay içinde çiftçinin 400.000 

İzmir Belocliye un fabdc.ua ı.: n tohumu temizleıuniştir. 
Yeni telefon tesisatı İzmir {HUSUB1) - val)'etin 11\Uh~ T& Kurumu tarafından yaptarılmış O-

Senelerdenberi natamnm bulu- ladığı bu i,i on se~iz ayda bitirerek, 
nan Nizib - Antep yolu bu sene vi- deVTin her türlü ilim ve fenninden 
1&,-et Lütçuinden tefrik edilen 70 bahseden an~iklopedi çeııniti üç 
bin liralık bir tahsisatla ikmal edit- cildlik bir eser hazırladı. Beyltının 
miftir. Yolun ikmali kazanın iktısa- tek bir !citab karıştırmadan, ku
di ink.itaflan üzerinde büyük te~ir- · sursuz hafıza ve bilı;Pııinin kuvvetine 

dayanarak bu eseri vücude getirme
ler ieTa etmi~. Teşrinlerden 1onra ai cidden hayrete pyandır. Adana otomatik Bantralının Avnı- lif kazalannda oturan halkın ekıltek lan yüzükler •erllmektedir. 

padan gelmekte oldu..~ anla.§ıldıitn- ihtiyacını temin için Toprak Ofisi İz. Yüzükler b.rannu bir madenden 
dan bu santral için hı.swıl bir dalre mir Şubesi Müdürlüiii mühlm tedbir- netis bir şekilde yapiuı.lınlf Ye tize -
ayrılmil ve Adana P. T. T. idare.ııı bl. ler ahnl§t.ır. Şimdiye kadar 14 kaza rinde Kurumun cT. H. K.:t remıi var. 
uası dahilinde hazırlıklara oa.§lanmlf- merkezinde oturan halkın ekmek ih- dır. Bunların teniine ba~lanmlftır. 
tır. Diğer tarartan hat çekme i~!eri tiyaeı içtn Ofııs ayda 100 tonluk tan. İkincilisede çoeak ftılileriılin toplantısı 

bin mütkülatla gidip gelmekte olan * 
vesaiti nakliye şimdi muntazam ae- Be}4tın. bu escrind,., Ar~ed-
Eerlerine baolamıştır. denberi il\ defa olarak ilmt, arat

to.mamlanmlf bulunmaktadır. zim sat~ı yapmakta idi. Kazalar be- İkincı liseye duet edilen iki bine 
Adanada gangster k1zm 

davasi Seyhaaw. reru palrti mifeu• i lediye relslerinin, Ticaret Odasında yakın çocuk velf&nin ittirakile okul 
Seyhan ve İçel bölgeleri parti mL Vali Fuad Tubalın !'iy:.ı.setinde yap - Müdür munini M. ÖS bir hasbihalde Ad.ana İ§ Banlı:a.sı müdürüne mek.. 

~ttı.,liğine tayin edilen Hasan Jıle.ne. tıklfln topiantıda ihtJya9 nazan dik- bulunmuttur. tub göooererek tehdidi~ para kazan-
m~mci (Mardin) Adanaya. gelmit n Jı:ate alınarak bu miktarın 140 tona Okul salonunda yapılan bu toplan.. mat Satiyen Nurniye Oflıuı adındaki 
vaz fesine bi1!amJ,ftır. çıkarılması kararl~tırılmıttır. Kaza tıda müdür muninl talebe yelllerine kazın muhakemesi neticelenmiş iki 

Vallııin teWşıeri belediyelerine gönderilecek buğdayın, bitatı ederek mektebin cemiyet için - aene hapse mah1ı:fım olmuştur. Na.z _ 
Adana valisi Faik üstün kazalarda İmıir fabrikalannda mı, yoksa yer - deki meTkiini, n QOeU1ı: terbiye&lnde. mıye güul bir lı::ızd.ır. Adanada bu da.. 

)'enı bir teft<ş seyahatine batlaml.ftır. lerindelti köy d~irıneolerinde ml ö - ki inkAr edilmez rolünü anlatmıştır. n uzun zıuna.ndanberi merakla takib 
- ~tülınesi me.selesi hakkında henüz Hasbihal anunnda bazı çocukların edilmekteydi. 
Gomuşhac·köyde kat'i karar ıılınmam~tır. Valinin reis- mektebe denmsızlıtı meTZUub&hs e- -------

• ıııi11de orıS n mıntaka Ticaret Müdür dilmiş, sinema, fena roman ve hikAye A · l'h k 
askerlerimize hadiye leri Cevad Demran ve Mehmed Ali :&- 80kak Te fena arkadatın çocuklar ü: vrupa tm 1 anJnl azanan 

h 1 V ten bir toplantı yaparak bu noktayı zerindeki te.sirleri görü.şfilmüştür. Edirneli iki talebe 
azır ıgı da kararlaştıracaklardır. Belediye re- Çocuklann okult\ geQ gelmelerinden 

Gümüşhacıkoy (Husus!) _Köy ge. isleri, buiday kaza ve köyler de~ir - l}ikA.yet edatni§ Te bilhassa çocu~un Edirne. (Hususi) - Edirne lise-
zaeri yapmak, ayni zamanda köylüle. menle:lnde ~un haline getirilmesi, ba. d~rs durumile bütün çocuk velileri • si bu yılki mezunlıtrından Hay rettin 
rimizle günün meseleleri ve zirai kal- zan külfet teşkil edeb1~ini söyle • nın yakından aJO.kadar olmalan te _ Şenolla Zeki Ege, şeker fabrikaları
kınma hakkında müsahabelerde bu. miş, mewıim mllnasebetile bıı#d~aylıı... menni edilmi4tlr. Çocuk süii&timalle - mız heaabına Amerika ve Avıupada 
lunmat üzere bütün kaza ve köy öt- rın un halinde kazalam gönderilmesi rine karşı, çoeutu ruhan ve bedenen o"-umak üzere girdikleri imtihanı 
retmenleri kendilerine verilen mınta.. muvafık olacağını ileri sürmÜ§lerdir. meşgul eylemek için 3p0rlll l.ştigalle - kazanmıl}İardır. Bunlar bir yıl kadar 
kalarda hatta tatillerinden istifade Bu nokta! nazarın kabul edilmesi rinin faydası tebarüz eWrtlmlttir. Qo.. Ank.arada taj gördükten sonra iyi 
ederek dolaşmattadırlar. Bu müna. kunetle muhtemeldir. cuk velileri bu konuşmalardan meın- derece alırlarsa, Arnetikaya veya-
ebetle askerlerimize hediye me,ele _ Kaza Bekıdlye Reisleri, dün 7erle _ nuniyet beyan ebni§lerdir. llud Avrupaya gönderileceklerdir. 
&inde köylillerlmizio gösterdiği alAlı:a rine dönmüşlerdir. Bu mübdn lı:arıtr ~;::=~~;==:;:======::::;=====;;::::;:::=:=::::;~ 
Te hll.'m&)'et her vatanda.şın göğsünü sayesinde İzmir de dahil olmak mere r Bigada 
kabartacak nisbettedir. Köyler adet.a bütün kazaların ekmek ihtiyacı temin L 
btrbitlerlle yarı., ederce&ne bol w edilmi.tttr. Sevkiyat meaele.sl ele der -
tnütenevvi hediyeler vermekte<lirlu. hal halled.ilecektir. 

- - VilAyet fiat ımırakabe komisyonu, 
Trakyada gezici İzmircinniçin un Te bu~day ~t~ rı. 

··" 1 1 • "f at.ltırını tesbit etmişti. Böreklik n ogre men arın V8ZI e:eri baklanlık iyı kalite unıann fiatıarını 
EdirM. (Hususi) - Yapıl n ıef- da yakında tesbit edeecttir. 

sevindirilen yavrular 

tınna esaııl&.nnı biUurland1Tmıştır. 
Sevkının koyduğu kaide ıru idi: 

Hiçbir şetti oldu.Qtı Qibi, ba.şka
sındcın du1tduciunuz icin kabul et
meyiniz. Endiiktif dii..Ş'Ii.nce m.ah
mlii. o1cın hic'lnr se'lfi knbul etme
triniz.. her ~etti isbat ediniz. Ha
kikati bulmak icin bir uol. vardır. 
O da i.mhr~ usulüne dayaııan tec
nibedir .. 

Bu ses, Beykın dünyasının ye-
ni duyduğu bir nağme; dini doğma7 
larla yeti~i,. manaaız meseleler uğu 
runda yıllarca nefes tüketm;~, on ü
çüncü a~ır Alimleri için afoıoz edii
rneğe .müstahak falsolu bir aesti. 
Bu devrin okumuşları kendilerini 
dev aynasında görüyorlardı. Sorup, 
aonıştunnak. mevcud kanaatlerden 
fÜphe etmek kimin haddine dü:
mö~tü ~. Halbuki bu yanda ııamul
lu, dindar tanılan birisi ortaya atı
lıyor, bilgi bu suretle elde edilmez. 
Hepiniz köraönür~ Mancn kötürüm
aünüz. Sizler tabiat ·"ırlannı çözül
mez sanıyorsunuz. Halbuki ben bu
nun aksini isbat ediyorum. Hakikat-
ler tecrübe ile ve pek kolaylıkla bu
lunabilir .. diye gürlüyordu. Iddiası
nı vesikalandırmak için de, hemte
rilerinin hayret nazariarına «alaimi 

ti,Ierde baz:ı gezici batöğretmenle- Tcılnmhık ~r.di 
rin vazifedar olduklan mıntalca 
merkezlerinde ikamet etmedilleri 
anlaşılmı~tır. EğitmenU okulların 
verimli tekilde fanlh·ette bulunabil
m•lerini temin için gezi<:i batöğret
menierin mıntRka merkezleri hari
cinde ikametlerine mütıaade edilme
me;ıi alakada:lara tebliğ edildi. 

Millhakatta çiftçiiere Ztraa t Ban -
kuı taratından yarım mUyon kılo to.. 
humluk btt~day tem edilmiştir. Basl 
kazalarda teTziat işi heni.iı clenm et
mektedir. 

sema. hadisesini arzediyordu. Efsa
nelere bakacak olurııantz alaimi se
ma, gü~l bir sır, bir ihtar, bir s,.m
bol, bir takdis ni!laneı~ivdi. Bövle 
bir teY anla"ılama:r:dı. Zira bu alai
mi sema, tabiat üstü bir ~ey, Tanrı
nın parmaklarımn semada bıraktık-

ı ı,.., izlerdi.. 

Bu arada Seferibisar çiftçilerine 
tevzı edümek i2ıenı VilAyet Ziraat Mtl
dürtütünün ~bbÜ3ile Ziraa.t Banka.. 

Mersin genç'erinin balosu sı tararından aererih>sara ıs ton to-
humluk bulday tönderilmiştir. 

Mere.in, (Hususi) - Merain id- Be:INi1e RdPnin teftiı,ieri 
manvurdunun balosu evvelki akpn:ı Bel dl En ü · D B hçet U veril mis, çok net' eli olmustur. Bal o- e ye e meru, r. e - Blga {Hu.tUSl) - Geçen hafta sayın 1 ba.l}kan1Jtı tarafından teşelı:kürle mu-

lun re.iali!fnde toplanmJıitır. Bazı yol. ctimhurreisdnlz İnönünün sa:vın va.. kabele oıunm\J.,ftur. 
da ('hrin birçok güzide ailekri bu- lann tamiri lçtn kararlar alınmıttır. Udeleri Bayan OeTrı'ye Bigadaki Qo - İstanbulda Vakıf handa tüccar Da... 
lunmu~tur. -------- Belediye Reisl, beraberinde mbheıı. cuk Eslrgeme Kurumunda me'I'Cud M •ud ve Oaffar altmışar lira teberrü-
Maarif tgftiş heyeti Adanada disler oıdu~u halde §ehrin yatmur - retim taıebere Feshane fabrikası ma- de bulunmuşlar ve böylelikle retim _ 

dM su basan yerierini gezmiş, bura.. mulltından 38 aded ,.ün battaniye terin kıf,lık ayaklı:ablarını temin et-
Adıınıt {Hususl> - Maarif V~U larda ııJınacak tedbil'ler halı:kında cll.. • .ü~ b .,.... k' . miŞlenll.r. İdare heyeti tarafından bu 
· f t 

1 
. _._.,..._ :..+:.. IHıdiye _...., Te u sureW'Ç ~ 

mu et 14 erınden be., kişilik bir tdtJt .. ~ı.n....,r 'lffm"l""4. . . • . bamifetli yurddaşlara da ayrıca be-
heyet. iehrımlze gelmektedir. Adana Yirikiaia.l Ilan. Idn&tl\llD& Tuealcıw ok.n 3f yaTruyu seYın~tı.r. yanı ifikra.n edilmi§tir. 
oc~ tedr.saL müesseselerinin teftişine AI\m ni4an yiistiklerini teberrö et • Oö8terilen tefkat ve yilksek alAta- Reııim, bu yetimleri grup halinde 
ba.şla nacaktır. m if olanlara yüzüklerine nuıltabll Ha.. dan dolayı bu millet anuına, Kurum göitermettedir. 

Son Pmıttıt~ın ınoo.rcı roınaı: 66 Hududa yak'ın ve hududdan sonra 
bu itereti tatımalc büyük bu imana 
delalet ediyordu. Sert ve çatık katlı 
Alman memurlan bu babacan ırk
tatlarını cörüncc ırülmekten kendi
lerini alamadılar. Onunla do.ltç.e. 
selamlattılar. Bununla beraber ba
iajı ve puaportu büyük bir dik.kat
le muayene ettiler. Çantaya töyle 

N.lded.o: 8el.ç.et Sefa bir göz gezdirmekle iktifa ettiler. 
Bu müteaeeıb Alman baoımı- Südetli bütün 1orulan auallere ağzın

za bir it çıkanna1ın. Herifi ırazabe da süa.onun parçası olduğu halde 
getirdik. Bunlar mütecaviz insanlar- gülerek. alay ederek cevablar veri
dır. Hududda veya bir istasyonda yordu. Gümrük memurlanndan yaş-
memurları batımıza toplıyabilir. lıcaeı i,i bittikten aonra: 

- Halcltınız var. Bağajlarımızı - Memleket dl§ına gidecek aıra 
laftyalım. mı} 

Ve iki dost, koropartimandan Diye sordu. Südetli: 

idiler. Y avq yava.f ayağa kalktı. 
PeAcereyi açtı; göğsündeki ıramalı 
haç işaretilli pencereden a~ğıya 
atta. Brr elinde hala koca bir süsiyon 
duruyordu. Bu süaiyonun iki ucunu 
kopardı. Carib ~y... Yalnız bu iki 
uçta et Yardı. Ortasa gene et rengin
de Ye brr deri içine sarılmıt ki.içiı'k 
bir palr:etti. Bu paketi çıkararale ilci 
uçtalr:i et parçalannı da ıamaL haç 
gibi, pencereden fırlattı. 

Bevkin, zamanındaki en abdalla-
ın bile kavıayacağı bir şekilde an

lattı ki, alaimi 'ema, güne, ı,uaları
nın, yağmur damlalarının araııından 
g~me~inden vücude gelir .. 

lzbe bir manastınn gönül ka
rartan duvarları arasında ömrünün 
en güzel çağlannı törpüleyen Bey
km tabii bir insiyakla e<ışığaıl mef
tun olmuştu» Bu yüzden de ı,ığın 
mahiyetini ke.Jfe uğra~ı. Yıllarca 
adeseleric tecrübelerde bulundu. 
Bir teleııkop veya bir mikroskop 
yaptı mıL Bilinmiyor. fakat ade
aciere dair epeyce malumatı olduğu 
yazılarından belli. Uzaktaki CfY&Yl 
yakın göstermelc için adeseler nasıl 
lr.utlanalmalıdır~. Bunu bize miras 
bıraktığı yazılar d an anlıyabiliriz. 
Fakat dünya. Calilenin zuhuru ve 
teleskopun icadına kadar ü~ yüz s~ 
ne daha beklemek mecburiyetinde 

ıı~eli ile en büyük eaerini vücude 
eetirdiğ.ine kanidi. Elde ettiği vesi
kalar, onun ismini lntelügen• Ser
visin tarihine altın harflerle yazdıra-

caktı. . .. , • . . 
Müatenh, magnır, ıabkbalınden 

tarnamile emin adamlara mahsul 
bir huzur ve aükGn içinde bqını da
yadı; artık bir iki aaatlik bir uykuya 
hak kazandıima kanaade KÖzlerini 
kapadı. 

* 

Beykm yaşadığı müddetçe bi1 
büyücü, bir sihirbaz diye anıldı. iJ' 
'boratuarında neler ~·apardı ~ Kirrıfl 
bilmezdi. Aneale makineleri, aci&' 
leri, tabiatin garib ht\disclerı ile ı.ıl' 
raşmaın, beJli ba11lı birer şüphe ıJ1f' 
surlanydı .•• Kendisi ne kadar md' 
dan okuna okusun nekseri:ret" ~ 
onun aleyhmde idi. Nitekim ak• 
te gelip çatmalcta gedkmedi. 

* Itme pek övle ehemmiyet v~; 
ven üçüncü N ik ola Beykının icııd fşf 
Jannı duyunca köpürdll. aun rf 
seytan isidir. Dinmlik nümunele,ııl 
dir. Sahibini cezalandmruz .. eınr• 
verdi. Bey km: 

- Sizler söylediklerimi anlı~ 
cak kudrette olmadığınız için b••.~ 
lara şeytan işidir.. diyorsunuz. :ı 
adamlarınız, ketişleriniz eserle ,
af"un makulesi sanıyorlar dive kdto 
di:ııini düdafaa ettiği halde 12 78 re' 
sravet nüfuzlu bir arkadaşının 8ll r 
ı~inde ancak hnpse tdtılmakla ~ 
nı kurtardı. Zamantnin en b" rfle 
mütefekkir ve bilstini. on dört '~,:ı
tek ba~ına bir hücrede rnl\hpus t1 
dıktan sonra, gene arkadft!!lıs~t' 
srayretile varı mefluc; bir halde hj,j( 
rivf"tine kavuştu. Fakat artık ııff 
tfirlü iy.iles,.meyerck, iki sene •0 

hayata srözlerini kapadı. d ~ 
24 Yllını hapiste ~ren bir " ;eıı 

sıfatile dünvaya vaotı~ hi:zrt1~ 
az bularak özür diliyen ve ıru dt_. 
tı~m innsanlann cehal,.ti yüziif1 (ll,. 
daha fazlasırıa muvaffak .~!'J~f' 
dım .. diven B .. vkın, 1on yedı~ Jf 
belerin :n1d~arile, ölGm yataıı:~ dJ 

«- Ilim ve fen a~kı uğu~~J!I 
kendime 'bu kadar eziyet ett1 \:ı~ 
için pişmanım f.. niye in terk e(' 

m em haklı mıydı}.. .,; 
Ihrahim ~ 

te b' Medreselerde açılacak t~ 

yurdları ~ 
Üniversite Hey' eti dtlıı, öiJ!cderı ri!l' 

ra toplanarAk Fatı'h m~te~ 
fakir yüksek tahsa gençlerine ~e'~ 
talebe yurdu haline ifratı me.w-
görüşmQştUr. ,ı-? 

Medreselerln talebe yurdu 11 ı: ~ 
getirilmesi işine derhal b&Şanııcl\ 
medreseler tefrtş olunacaktır. ..ı4 

a·ı )"" 
Yeni talebe yurdlanna ~td ı 

talebe kabul olunacaktır. 

S. 1 d 'k"' t dili1of mema ar an tı aye e tJ'~ 

Son zamanlarda sinematarın tt6' 
mevki sandalyelerin adedini önc;ıiJ ' 
bit olunan mıktardAn aşa!tı ,ndıP ~ 
leti, buna mukabU pahalı meV u' ' 
tuklarını ço~lttıkln.rı ha'ltkınd9 

lediyeye flkfı.yet.ı.er yapılmışW:· "''v 
Ayrıca sinemalann gtşelertnıbll ~ 

nelerden az evvel n~tıkları ve bt'tılf' 
reUe lüzurnsuz izdihama se l;eJO' 
verdikleri de ileri sürrum{iştilr· ~ 
diye bu ~ikA.yeUeri tettik .-,trnet: ·~ 

~.,ııd• 
Yavat yava1 kınuldayarak 
geldiği zamall: 

- Ne oldu bana) 111ıı' 
1! • ce ( 

piye sordu v~ birden eP"veı~~ r 
attı. Sonra sol cebine baktı· •'1şl1 
lar yoktu. T etA§ la bağajını 

1
k g'c;rr 

d f'\!-l . b" "k b' .... ııb " ı. ~ en uyu ır g.... t 

dadı. Hen~ ayaklarında ta~ f'!' 
mamakta beraber. tatun•r•k "ııe~ 
kalktı. Koridorda bir meınur•fıe9 
de bulunduklarını aorda ve d ~~~ 
hiçbir istasyonu geçmemiş ol 

0 {> 
nı anladı. Içerideki memur& il 
frank uzattı: ·t.'tfor 

tl'" - Hududdan hareket ~0J11r' 
zaman benim bulunduğurrı k "',1 
timanın önünden geçtiniz. Ar,_ ı'( 

Ayni memleketten oldukları an
laşılan bu üç yolcudan ikisi birbir
lerine bakı~tılar; omuzlarını lı:aldır· 
dalar. Onlar Slovakyalı idil~r ... Fa
kat aralarınııda bir far le vardı: Al
man politikayı her şeyin ü tünde 
tuturor, politika için canını verme
)~ hazır bulunuyor, halbuki ayni 
memleketten olan ötekiler, &iyaaeti 
ancak bot vakitlerinde bir eğlenee 
addedü-orlardı. Siyaset uğurunda 
kavga etmeğe bile razı d~llerdi ... 

Birer göz işareti ile ötekini yalruz 

' ~ka bir koropartimana ta§:ndılar. - Mera"- etmeyin; iki gün sonra 
Südetli lc.ompartimnnda yalnız kal- gene karŞJlaşırız. Sade memleketin 
dı. Bu yalnızlık ona ancak biraz da- •bana değil, benim de menılelcete 
ha müteyakkız olmak gibi bir yük ihtiyacım vnr. Hay) Hitler ••• 
tabmil ediyordu. Maamafih l.v.içre - Hayl Hitler ... 

Sonra paketi açtı; içinden bir yı
iın evralc çıkmıttı. Sıklfbrılmıt. bü
külmüt ve kalın bir süsiyon haline 
konmut olan bu evrakı düzelterek 
tet1dk ederken bir ayak sesi i~itti. 
Bir tren memuru ve arkasından bir 
kadın koridordan ~Jeçerlerken o ev
ra~ı eebine koydu. Sonra pnPapor
tunu çıkardı. 

Hofdikin Keene için hazırladığı 
bu pasaport hankulade bir ~eydi. 
Yalaneı Südetli bu yalancı pasapor
tu tetkik ederken hayran oluyordu. 
Mühürleri, tekli, yazılan son derece 
üatadane tertib diJmiı;ti ve Hofdik 
bu m birane euri için dolgunca bir 

Trenin aareıntı.ı bir ninni gibi 
geldi. Bir zaman sonra korkunç bir 
karanhk içinde beyninin uyu~tuğu
nu ve bir takım vahşi hayvanlarla 
karşı Jcaflıya Kelerek ne yapacağını 
şaşınnı, gibi titrediğini hissetti. 
Kendisine doğru uzanan bu pençc
den boynunu kurtarmak için Ileri ile 
yüzünü kapadı. Eğildi, büzüldü. 
Bunun bir Itabus olduğuna inanıyor, 
fakat bu Uhııstan kurtulamıyorda. 
Bu kabua ne kadar sürdü} Tahmin 
edemiyordu. Gözlerini açbğı :zamnn 
ter içinde idi. Elini ba~na götürdü. 
Hasta mı idH Hayrr ... Fakat bütün 

Sh'"'' ' da genç bir kadın vardı. dıt~~1 
kaJı. sarı~ın bir kııdın ... S~ nO b 
da o kndının nerede olduğU ~ 
yor musunuz} bilifı' . 

- Hayır... Fakat öğrenc: r ıf'l 
Üç bq dakika tonra Jl\errı" ıl bırakıp koridora çıktılar. Bunlarclaıı 

biri: 
- Vakaa, docli. Hududa yaklatı

Toruz amma kompartimaıun:nzı de-
w 1 

hudud.una vnrmıılardı. Eller )'Ukan kalktı. memurlar u-
Biraz sonra Alman gümrük me- zaklaştı ve tren hareket etti. 

mıırlan göründüler. Südetli, onları Südetli vagonda yalnız ve ses 'z: 
bir tebeaaümle hrşıladı, bir elinde kalmıttı. On dakik böyle kımılda· 

~oca bir ııüst- madan olduğu yer• 

haber verdi: ~ 
- Reatoranda otunıY01 

alriuı;tı. Keene kl'ldar gençle koııuwuyor. 



Askeri 
vaziyat 
Ula$Urafı 1 Ind sarlak) 

Himara, Tepedelen ve Kliaura -
cl.n sonra Elen ordutınnun ehem -
!niYetli hedefleri şüphe yok ki Av
lonya ve Berat olacakbr. Bunlann 
J/:eptı ise 9 uncu İtalyan ordusunu 
Semeni ve $kumbi nehirleri areeın
da\i düzlüğe atacağından. eğer bu 
~an zarfında Elbasan da dü -
te~e o zaman Amavudluktalcl bil
tün ltalvan orduru hakim olmadığı 
Adriyatik denizine arlc:uını vermi~ 
"e bu suretle pek t,..hJikeli bir vazi
l'ete dü~ü~ olur. 

Elbasnnın düomemesi halinde bi
ı~ ltalyan ordusu Avlonya ve Berat 
•lındıktan sonra şimalt Amavud -
luğa ve daha sonra Yugo1lavya 
topraklanna atılmak tehlikesine ma
tuz olacaktır. f,.t,. Elen ftskeri ha -
reıatı Arnavudlukta bu Teya fU 
rı .. ticevı- doğru af:ır, rakat emin o
lara\ böylece inki•af etmektedir. 

* 
Libyanın şimilli ~arki aemtlni 

~,kil ed,.n Marmarikin bir iake -
lesi olan Bardiya önlerinde iki gün
d~nheri cereyan eden muhare'be 
ha\kmda yeni hir haber gelmemi,. 
tir. Fakat karadnn ve denizden mu
h••ara ıodilmiş bir vaziyette bulun
du~ anla'!"'lan hu mevkiin de ya
\,da dü•m,.ııi h,.klenehilir. 
l:lardiJanın İngilitler tarafmdnn 

'-Ptı Tobnık ;.,tikamettnde tatroe de
~anı edecek olan motörlO ve zırhlı 
hı~illz kollan için Libya sıı ilinde ye
bi bır i~e ye ik:ın&l liman ve iisstl ola.. 
taRı için pet ehemmtyeUi bir hA.dise 
01aeattır. Bu vazifeyi tiındüik Sollum 
~l>rnaktadır. Mısır Oarb çölii.nde ve 
tiıtıdı Marmarıtte cereyan eden wku
lt esnasında araziyani ordusondan ne 
!lıiktar kuvvetin bozuldu~nu ve da
~ ne kadar tftmen kaldıA'ını ve bun. 
~tın nerede ne yaptıfını bılmek biL 
Q bı ı>ek ehemmiyetlidir. Sfdi B:ırrant 
e Sonum araaında İtalyo.nlann, ev-

'elce tahmin ettifömiz gibt, ~ til -
~nler!nin bozulmuş oldu~ anl~ 
• Fakat kfıh 400 bin, Uh &00 bin 
~an olarak tahmin olunan m~hur 
~l'ıltınni ordusunun büyük kısmı a. 
ı 'b~ nerededlr? Sldi Barrııni - Sol -
,.ttırı bölgesinde bozulan !talyan kuv -
,~er; Libyadaki umum İtalyan ordu
lıa Un sadece bir ön ordusu id! ise o 
ı! lde büyük kl.!mın herhalde Bar -
. '.i'a - Kapuzzo bölgesinde bulunması 
~ ederdi. Faknt Sollam 11e Kııpuz.. 
lıı lln bu kadar çabuk d~elerl ve 
~~harebenin bir yıktırını hızile 

" etrafına kadar intikal 
~Ziyo.nı ordusunun büvük kısmının 
1ııa burada ve ne de yakmı&rda ol -

dı~ını gösteriyor. 

~~llldlki gibi bir muharebe vaz."ye -
~e Sollum ve Kapuzzo ve B:ırdiya 
~ takasında bulunmıyan Te burala
tıı/eti~em iyen bir ordu Ise ya mev -
~ d~üdir veyahud Tobnık, Deme, 
bit !:azı ve Trablusgnrbda da~nık 
~~~halde bulunmaktadır. Böyle bir 
tı tı.nun t.se bundan sonra toplanma-
·~ ınuvat.takiyetli bir muharebe 

e.,ı pek şüpheli olur. 

~J.M4t. 
tRAoYO 1 

' 
Sa.,h 7 

Tetkikler italyanlar Derneye 
doğru çekiliyorlar 

Hafta ve bayram tatilleri azalıyo1 
-

(Bqtarafı 2 net sayfadA) ı yılıyordu. Fransa hükumeti, mulca-
Amerilı:.alılar, casuslann radyo bil radyo neşrİyatile ve hakikati 

n~~~atı~dan istifade • e~erek ne aöy!:mek auretile Almaniann mü
buyuk bır kolaylıkla 'fJfrelı haberler balagalı neoriyatını yalanlıyaeağına, 
gönderebileceklerini iabat için, 1on her şeyi inkar etmek gibi kötü bir 
zamanlarda çok dikkate değer bir yol seçmiştir. 

<Battaratı ı inci sayfa41a) 
K~ada: Kuvvetlerimi:z, eenu~ 

bi ve prki Afrika kıtaatımn da it
tira1tile 16 Kanunuevvelde El-Vak'a 
kar§! muvaffakiyetli bir hücum yap
mışlardır. Düşman aslı:erlerinden el
lisi öldürülmüş, 120 si esir alınmış
tır. 1 5 top ve külliyetli malzeme iğ

(Bqtaralı 1 lncl sayf:ıcla> 

bilumum ticari ve sınai muamele -
leri ifa etmek ve hük.Cımet tarafın -
dan bu kanundaki salfthiyetler dai -
resinde verilecek diier iırleri RÖr -
rnek üzere lcra Yeltilleri Heyeti ka
rarile hükmi !lahaiyeti haiz müe..•se
ııelerin kadrolan lcra Vekilieri He
yetince tasdik olunııteak ve bunlara 
kanunun demi,o ettiği j.,J,.ri icab et:i
receği tediy~ler için hükGmetin em
rine tab!!is edilen ve bu proje ile SO 
milyon lirava yükseltilen p:nadan 
liizumlu mikdarda sermnve telrik e
dilebilecektir. Liizumul"da bu Vft7i
fe ve illeri Ic ra V to kilteri H"'•eti 
mevcud müe..~eselere de verf'hile -
eektiT. 

daki faTkı geçmemek şartile ve Bat 
vekatn ta.svıblle kadro ta.Al'rufundaı 

aylık mnttu tazminat veraf!bi!ecek , 
tir. Şu kadar .lti beşincı ve d •ha yu 
kan dereceli .kadrolara tayın edile 
ceklere verilecek: tazminat nıfuitahal 
olduklan maa.ş veya ücret tutarı 1lı 

iki üç derece tutarı arasındaki i:~rk 
geçmiyecekUr. 

tecrübe yapmışlardır: Husus\ bir Almanlar, Fransanın şıı veya bu 
radyo De§rİyat kumpanyası. aabık kasahalinı bombardıman etmeden 
dünya ağır sıklet boks şampiyonile 
bir mülakat tertib etmi~. Mülakatı 
yapan gazete reportörü sua) sor
muş, ağır ~kJ .. t boks şampiyonu da. 
1orulan suallere cevahlar vermi,_ 
1 0-1 5 radyo istasyonu. bu mülakatı 
aynen naklederek etrafa yaymı~. 
Asa~ı yukıtn 28 milvon insan bu 
mülakatı dinlemi~. Bütün bu dinle
yici kafilesi içind~. hiç kimse müla
katta dikkati cnlib herhansti bir oey 
görememi~. Halbuki mülakat e8na
sında havayı ne~imive şu menlde 
bir sifreli telgrl\f v,.rilmi~: 

«S 112 - erKraliçe E.lizRbetıı 
vapuru bu gece Halifaks limanrna 
müteveecihen yola çıhnaktadıT. Va
pumn içinde 1 00 tayyare vardır.» 

Şifre o kadar büyük bir ustalıkla 
lcamürle edilmio l-i. miilikah veren 
bokaör bile. kendisinin Amerika iıı
hnharat t~kilatı narnma bir tecTü
bede kullanıldıınnı farkedememsi. 

Amerika iııtihharat tetltilih rad
yolann, casuslann hRber gönderm~ 
vasıtası olarak kullanılacaklanndan 
maada. Am,.rika dahilindeki «b'!'
sind kol» a.za1annm, menruh olduk
lan düsman memleketlerden direk
tifler alma!fna vııravan biT vama 
olarak ta kııllanılacaklRnndan kork
maktadır. fsoanva n1isali. fftdvolar
dan bu tckilde .istifade edildiiZini de 
stöstermi~ hulanmakt!ldrr. Nitekim 
oecf'nlf'rde. Rene Amf'rikada, bu 
hadi8eyi teyid ei.en eok dikkate de
~er bir vaziyetle karııtla!lılmıo: Av
rupanm kısa dalga üzerinde neşrl
vat yapan en kuvvetli iııtasyon1arın
dan biri, mutad Zl'lmanlarda vaptığı 
münkli neşrlvatlarla ya evvel veya
hud Bonra. kendine mahsus ve hava 
oarazitlerini andıran bir takım ııeıı
leT çıkanvonnu,_ Amf'rika istihba
rııtt te~kilatınm. 1onrat:lan ele geeiıo
diği bazı delifler~ nazanm bu giirü1-
tii. Amerikadan 5-6 bin kilometrf' 
,,,.altta Mr ~aSUB merkmnin. Ame
rik"d"\i aiım1ann" v,.rdiği ~freli v,. 
ma!l'hl•nmit direktiflf'ri imiş... Bu 
dir,.1rtifl.-rin en hüvük husmıiyetlerl. 
•ifr,.Ji olualanndan maada. nonnalin 
f.,.vkinde bir siirat,. •fthib olu•lR..,
dır. Bu da ~ §ekilde ternin ertili
vnrmu• : Radvo vasıtıısile neşredile
,.~'1.:: ırifrf". daha önce bir gTıtmoFen 
nl~~na ahnnronnu~. Sonra dıı bu 
nl;.., normal konn•manın 1 O-l5 
.,.,i .. li bir aüratle. fftdyo VftMta!Ôle 
., ..... ilivonnu'l. Bu ~frevi alan Ame
rilcadaki ca<ıuslar, ayni ameliveyi. 
fakat tenine olarale tekrar etmek 
suretile direlctifı. d~ifre ediyor

önce, radyolar vasıcaırile, o kasaba tinam ettik. 
halkına ntuayyen bir mühl~t vere- Sair cephelerde deği~iklik yoktur. 
rek. şehri veya ka~bayı tahliye et- Ha-m (aaliyeti 
nıelerini tavaiye ederlermi, ve haki- Ka.hire 18 (A.A.) _ İngiliZ hava 
katea tayin edilen müddet g~er kuvvetlerinin bugün ne~rolunan teb
geçmez, bahis mevzuu olan yeri liğl : 
bombardıman etmei!e baslarlannııı. Dün batı çölündeki 'iddetll ya~ _ 
Bu vaziyet birkaç defa tekerrür et- murlar havn faaliyetlerini oOhim su
tikten sonra. daha Alman radyola- rette tahdid etmiştir. Bununla hera
nnın ilk tahlive ihtarlan üzerine. ber, İngiliz tayyareleri evvelisi gece 
halk, derhal. bir kovun gibi ıır.lıri ve dün gOndüz Ba.rdlayn taarnızda 
tahliyeye ba~larmış. F m nsanın fela- devnm etmişlerdir. Şehir dı~ındaki bir 
ketini doğuran ve milyonlarca insa-

karargfıhtan üç yangın çıkarılmış ve 
nın yollara dökülerek, a•lrerin ~~ .. -b pek çok miktarda nakliye vasıtalan 

e'ltçe hareleetine mal"'.i olan imi1- da hasara uğratılmışt.ır. 
lerden biri de bu olmustur. Alman- ... 1 ... ,.. i\e 

lar, ayni usulü Ingiltereele de ta•hilc: Yapılan lt~if uç~. d"'"lmanın 
etmek istemi~ler~e de. hunll muvaf- Derneye doıtı"u çeltilmekt.e •)lduAunu 
fak 1 ı d 1 T h Ik göstermiştir. A'vcı tayyarelerimlz Bar-

o amamı" ar ır. :.!Zl 17 a '· dia ve Tobruk arasmda rıc'at etmek-
Alman Ta~volannı degıl, fawltat. hal- te olan düşman kıt'ala.rını mitralyöz 
kın yerlennde kalMak aıgın,k1ına ......... t t •tur T yyA-• · · de• 
"ltic tm • • • d f .1• .. .... ııı.ne u mu.. . a .... ÇJerimiZ • 
ı a e esını ta~ıve e en nıı:ı ız . k M hi 200 ... l.nde b'il' 

d ] d. 1. k '..! •1 l rıye gezer en « ac • .. p 
ra vo annı ın ıyere arnı o mu'l- Cr R tt · d d .:ı:~ •- ta n-I l"d Ye • ç. pın e e ""t'>er tJu yy 
a Rır.d ,__ d k d t)" b' reyi ateşler iÇinde düşürmüşlerdir. Ba' 

S...elöle wlahiyet 

Başvekil lüzum göreceği herhan
gi bir daire veya müeoos,..seyi, hütçe 
teşkilatma mütedair mer·i hüküm
ler mafıfuz 1calml\k üzere. tamnmı-n 
veya ltıemen hedıangi bir ve1rRlet 
veva daire emrine verrneğe salahi -
vetli ola~a'ktır. 

2 - Bu kanunun tatbikatmda 
kusuru göriilen memur ve müstnh
demleri herlıangi bir veitalet daire 
veya müesseseye menaub oluna ol
sun B~ekil inzi'bati ce%Blardan 
herhangi biri ile tertıc gözetmeksi

a vonun ne .-:a aT u re ı ır ~A b" M chl C .. ,. ta A~• d ·t·h Id w • ld .J ....... ır a ve r. ........ yyar.,... e 11 a . ? . ugunu ~ mı'~a en '!ie an- tahrib edilmJ4tir. Memuriyetten ihraç eeıuı müstea... 
!'v"bılın:ı: .... A~manlar, Frrınıı~~ı ha...- Dün gece tayyt\J'elerimfz Demeye na olmak üzere d~er lnzibnt.t ceza -

zin cezalandırabiJ,.cektir. 

~nhaşa c~<mıyerek 2? Ha7ıranda ı iki defa taarnız etmişlerdir. Bütün lara ·ka~ itiraz olunamıyaenk 'Ve da. 
Pırene daglanna. yanı fspımya hu- bombalar ta re m danına dü _ va açılamıyacaktır. 
duduna davandıklan zaman, Alman _ yya ey IJ • • 
oTdumınun . beraberinde, kamvonlar m~tur. Fazla mesaıye mu~abil tazmı~at 
U •• .-.!..._..ı k" d "h 1 ·ı Bardi.a etrafında 8 - Bu kanuna m üsteniden vııcu. 

ZcniKIC ı seyyar ra yo cı az an e . . . 
birlikte 20 den fazla radyo propa- Kahire 18 ( A.A.) - Dün ale • del ~tirdae~ ... ~hd.amk.Uft.t veamüessese .ıtad. 

..ı d h 1 kt "d' tam buraya nelen son fıaberlere gö- ro arın n ...,~, ed enierden faz -ganrıacuıı a u unma a ı ı. .. . . . 
Buıı:ünkü hatbde televizivonun re, Bardia etrafında çok ~ddetli la me.saısı ve muvnffakiyetl görülen -

Ithalat maddeleri 
4 - HükO.met itbaiat maddrJPrin 

normal maliyetlerine yüzde n.ug,yyer 
bir kAr ilAve.sile mübayaa edebıleeek. 
tir. Gerek bunları gerekse sanayi n 
maadin müesseselerini mamul!crinir 
ve istihsallerinin satış, tevzl, toplaıru: 
ve sevk işlerae iştigal eyli)ebllecckti.r 
Bundan başka hükUmet halkın ve 
Milli Müdarannın ihtıyncı o:an heı 
nevi maddeleri ve yardımcı malzeme.. 
yi de~er fiatının tediyesl mukabilindE 
el koyarak almal;a, mnksada gere tev 
Zie, satma#a ve iht.ı)'nc.ı Jlnn nıüesse.. 
selere kArsız verrneğe sallı.blyetli ola • 
cak tır. 

5 - Linyit tabani ruhs:ıtnamesini 

haiz olnnlann tayin cdilnılJ miktar • 
dan fazla linyit ihraç etmelerine hO
kO.metce müsaade olunabllecektir. 

İcar mukaveleleri 
6 - İcar mukavelelerinin biletım • 

le hükümlerine müsteeirler tarafın • 
dan riayet edilmek -re icar müddetl • 
nin hitamından evvel on giin z:ırfın
da mukaveleyi yenaemek §artile Işbu 
kanunun mer'iyetten kalkmasından 
üç ay sonraya kadar müstecirler aley_ 
bine tahliye dava& mesmu olmıya -
caktır. Ancnk mal sahibi gayrımen • 
kulü bizzat me.sken olarak kullanmak 
mecburiyetinde kalırsa icar mukave -
leslrıin hitamında tahliye taleblncb 
bulunabilecektir. 

Kalariferli binalarda ir.önıür fiatın. 
daki tahavvüllenn kira bedellerlne 
in'ikft.s nisbeti icabı hale görf' bir ka. 
rarname ile tayin olunacakur. 

istimal edildi~ hakkında henüz hic muharebeler cer,.yan etmektedir. le_:e Ba=ı:anunları hükümlerine 
bir emaTe ~öriilmemi!tk Maamafih Ingiliz molörlii ilen koJian, çöl- gore m k olduklan mnnş veyıı 
Amerikalılar bu hurusta da Avru- de kendilerine bir yol açtıktan son- ücret tutan ne tayin edUdikleri ltad
palılan geçerek sevvar t,.Jevmvon ra. Bardia Jimanı etrafındaki mü - rodaki maat 'Veya ücret tutan arasın_ 
aletleri yapmağa ba .. lamı!l)ıudır. Bu dafaa tertihatın;, karşı ,iddetli bir ------------------------------
ııeyyaT televiziyon aletl .. ri o tar7da hücuma kalkmı~lardır. İngiliz piya- Almanlar lavalin tah'iye- laşe teşkilAti i'k o!arak 
yapıhmşttT ki, geni' mikva'ltl'l.. kı-ıoif desinin ileri kuvvetleri, motörlü cü-
tayyaTelerinde JruJlanılabilmeJen zütamJan takib etmektedu. laşe sini temin etmişler ekmek işini ele aracak 
mümkündür. lcamyonları. dümdar kıt'alanna ka-

TeleviziYon tatbik mevkiine ko- dar gelmektedir. (Ba.ştsrafı 1 ineı Qyfad:ı l <Baştarafı 1 inci sayfada) 
nulaeak olursa, fevkalade miihim Hududdaki Mü~aid. Sidi-Ömer cereyanı halden Almanyayı haber- lacak buğdayiara aid. yapmakta ol
neticeler doğııracağa benziyor. Çün- ve $eferzen kalel~rine karşı vapılan dar etmi§tir. Hadi!leden son derece duğu tetkikleri yakında bitirecek ve 
kü televiziyon aletlerile miicehhez hücumda AÜrpriz taktiği kııllanıl - hiddetlenen Hitlerin Abetz"yi Vichy neticeyi Vekalete bildirecektir. Bü-
bir tavva_ re, dü..-nan mevzilerinin, mıs ve bu ha .. krna davananııvan bu tün memlekete te~mil edilecek olan ,.... ye gönderdiği söylenmektedir. 
karargahlannın, kuvvetlerinin fo- kalelf'r, dünkii tebli~de bildir.ildiğ; yeni tip ekmegıw·n renm biraz eame-

ib• d Protokol ~vahirini kurtarmak için ,.,. 
tografilerini bir an icind .. kendi ka- gı ı üımıü~tür. olacaktır. Bu ekmeğin §imdi ye -
rargahına ak,ettirehilir. Bu iııe. har- Royterin Alnıanlara cevabı B. Abetz, Fran.~z hükümetinden Al-

mekte olduğumuz ekmel:t..... ..taha bin mu'kadderatı üzerine fevkalude Londra 18 (A.A.) _ Afrika _ man zaferine lsUnad e:len slynSf'te 
h . 1 k · "d d f 1 lezzetli olacagıw anlasılmaktndır. mü ım teai; er yapma ısh a ını daki ngiliz zaferlerinin yalnız n - devnm edilip edilmiyecegini somıa~ · 

h · d " * * * ·ı · h 1 · d d b Yeni ekmek bugwdaydan daL-aız ıl'. gı ız mu ayye esın e mevcu u - memur edami§tir. na 
lundugu"' nu iddia eden Alman pro - fazla randıman almmak suretiJe m--

Hergün 
(Bqtarafı Z nci sayfada) 

düdüğü ancak derB saatlerinde öte
bilir. 

Diğer taraftan, bugün, hayat. 
başka kuvvetleril~ de mekteb a)ey-

Fransız mosunun Almanlarm em - ;;.-
pagarıdasrna cl"vab veren Royterin dana getirileceği için ekmek fiat -
d 1 k L b d ,__ rlne verllme.sine gelince, mtırettebat 

ip omati muna iri iyor ıd: larmın bugünkü nisbetten birkaç ku-
Doktor Göbb,.l!l, İngilizlerin, Af- ara.'Jında 91kacak kanlı mücadeleye ruıı daha " ağıya di!,eceği tahmiıı 

rikadaki zaferlerini. geni~ bir mik- mflnl olmak iÇin B. Hitlerle Le.valin olunmaktadıT. 
vnsta Alman U'~ullerini kopye ve ıs- bu hu.sustan çekinm'1 olmalan mab -
lah ed,.rek kullanmalarına medyun temeldir. 
bulunduklan keyfivetinde kendi .. i 

+ hine çalışıyor: Gazeteler. 
Radyonun, dü~an ordusunun, Filhakika, bir mekteb kitabını a-

larmış. idn bir t~ ... ni nokt11~ı hulahilirdi. Peten bu pazarlıRı kabul ederse .*11-

F'ilhakika. SicH-Barrftnide kolianı -
lan taktik, Polo~vada ve Meu~e ü
zerinde o kadar büyük muvaffaki -

manyada bulunan Fransız esirleri aer 

Bütun mahkOmlar nafıa 
işferinde çalıştırılacaklar 

yetlerle kullanılan talttiktir. 
Fakat General Waveni~ hareka

tı iJ.,. Ahnanlann harekatı ara .. ında 
büyük bir fark mevcuddur VI" bu bi
zim denizlere de hU.kim bulunma -
mı,..dır. 

ftalvanlann, müvueneyi yeni~f'n 
te!lis icin ,.lJ,.rindc mevcad h;itiin 
tavvarelen Ubyava göntlt-.. dil. leri 
ııöyİenmektedir. Fakat ftalvanlar, 
taVV'IT,.J .. •ine b ... n,.in bulRbilmekte 
~çlültlerle ~ar<~ıfa,.Rralr1ardır. 

best bırakılacaktır. Reddederse Fran. f8aı t.rah 1 inci sayfada) 
aız Qu>slings'l olan LavaJ, reten'in ye günlük mahkftmiyet günlerine tekL 
rine ikame edilecektir. Peten Fr::ın.~- bül edecek, alacakları bfindelikler • 
yı terkedemiyecekt.!r. Çilnktl Mareşal den bir kısmile ia§elerl, yatacak yer_ 
Fransayı tertetm~Aine d'\lr na _ leri temin olunacak, mahkftmiye& 
musu üzerine söz vermlştir. Fakat mflddetlerinin hitamında küçük bir 
mesai arkad~anndan bazılannın Şi- sermaye ile vazifeleri başlarına dön
mal1 Afrikada Weygand'ın -tefii~i al - melerlne çal~ılat'Akiır. 
tmda toplanması mümkündür. Esa _ Hamianan talimatna:meni!l AdliJıl 

Ye Narıa. VekilieriDin tasdikından sOA
ra derhal tatbikına geçilecektir. 

ve düşmana mensub ahalinin mane- lımz, aayfalannı çeviriniz, orada a
viyatını bo·zmak için ne müthi~ bir na~ içinde, sağı solunu tutmaz, pe
silah olduğu, bilhusa bu harhele rl~an ve garib, fakat, yeni bir türkçe 
meydana çıkmıştn. Ingiliz udyo is- görürsünüz: Eakiden «tarh» dediği
tasyonlan, kendi Tesmi tebljğlerini miz teY bir kitabda cıçıkayYJ, diğe
almanca olarak günde birkaç defa rinde «ekei» dir; eskiden «maf~alo 
neşretmektedirler. Bundan maada, diyebildiğimiz sey de, bir kitabda 
lngilizler, Alman esirll"rini mikro- oynaklanma, diğerinde eklemdir. 
fon baŞtna g~rirerek, İngilteredeki Fakat, gazete sayfasında bu mef
yaşayı1, gıda bolluğu veaaire hak- hum daima mafsal kelimesile ifade 
kında onlara. Almanlara hitaben edilir ve bizim ı.aramıma da hergün 
notuklar verdirmektedirler. Alman bu kelime kullanılır. Demek oluvor 
istasyonlan da avni şeyi yaparak, ki hefltÜn on b:nl,.rce ntiBha ile Tür
günde birkaç defıo, ingilizce n~ri- ktyede Y~ binJ,.r('. insan ve hattA 

e. PERşEMBE 19/1!11941 yatta bulunmaktadırlu. mekteb gençiP-ri tıuafmdan okunan 
~ı8•• e-at ayarı, 8.03: Ajam haberl~ri. Alman _ Franııız harbinin en ha- gazeteler de mekteb dili aleyhine 

ftaJy~ tef.liği 
halyada bir mahal 18 (A.A.) -

halyan umumt karargahının 194 nu

sen söylendigine göre general Wey -
gand, mücadeleyi vaktlnden evvel 
terkettiltinden ve Fransada çok ya -
kında lhtiltl! çıltaca~ balttında aldl-

tı raporlara aldan<lı~ndan mlltee.cıslr 
Dün yapılan kız mektebleri 

voleybol maçları 
lll, i llafir müzik (Pl.) 8.45: Ev kadı- raretli Bafhalannda, Alman radvo- çalışmaktadırlar. Hatta dahası da 
~ıı.ao: Saat ayarı, 12.33: lan, mesela be" saat sonra falan var: Hayata hakim olan nealin, de.,·
ı.ti llı tartılar, 12.50: Ajatl3 haber. mıntakada: iiç SM\t ııonTa şu mın- letin yazı i~Jerinde, gazete sütunla-
1a.ia.l3.05 Münferid okunan §arkılar, takada aesirıı edilecek Fransız as- rında, ev ııoknk konupna dille
'~arı· 'karıtık müzik (Pl.)' 18: Saat k erlerinin isimf,.rini pe•inen haber rinde mektebin düzme dili aley
qiQ.' 18.03 Radyo cal orl[estrası,ı vermek auretil,.. Frıın•ız askerlerinin hine sarfedilen bu tabii {aa
~~ l(arJ§ık p.rtı, tlirkü ve taltııim- manevivatını rl"na hald~ kırmain liyet neti~e!li olarak, çOouk, 
~t ansı, 19.15: Melodiler (Pl.), 19.30: muvaff"\ olmusla .. dır. C":iinkü: K"'n- ekseriya, mekteb kelimeaile beraber 
""cıl' ayarı ?e ajan.s haticrleri, 19.45: rJi icindt- dii•man bulundu~nu bil- ev ve gazete kelimesini de öğreni
'~ o incesazı, 20.151 Radyo gazete- m~"k hdar hir orduvu dt"moralize yor ve neticede mektebdeki keli
ı.; ·~5· mevi bırakmaya mecbur oluyor. t~ 1'4-3Q. • MüZik, 21: Dinleyici J.atekleri, ,.cJen hiçbir şey olamazf. Almanlar, 
~· ltonUJma. 21.45: Radyo orkes.. ~ranaız ordu'!"'ında bu kanPlatin yer- te, bütün bu düzmece mekteb dilt
~~ 22.3(); SaaL ayarı, 22.45: Dans lemıesi icin ııi~temli olarak radvo nin vardıiı netice de budur! 

(Pl.). n~ivatından istifade etmi .. lerdir. * 
Mesela, yf'ni bir Fransız kıt'a .. ınm Su halde, neden dolayı m~ktebi, 

boraasa 

n kapanı~ 

5.24 
132.20 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

12 9375 
:0:6.5325 

0.625 
3.175 

31.1375 
31.005 

tabvilat 

19.75 

cenheve sreli~inden 5 dakika Bonra, tannin ve hayatın akıp gidi~ kudre
Almanlann sevyar radvolan, hopar- tine ka~ı beyhude yere aed çekme
lörler vuıtasile. bütün cephe ho- ğe çalı~ftn bir miies,ese haline gıo:ti
vunca, bu veni gden Fransız kıt'a- re li m} Neden dolftyı çocuğun lcafa
ııının - en ince teferrüatına ka~ ar - sını ga.h mektebin, ıotah evin, , gah 
b ··.;: h · tl · • d""k hayahn duvarına çarpa çarpa ser-u.un UJIUsıye ennı sayıp o me- h h rd h d .,__ b" 
w b 1 1 H A d h ·ı · • . senf ve atta u a a, e eceıt n 
~e ıı~ ar armı". atta a a ı en gı- Id "d ı· , Ned d la ,__ .• 
d k k • k • '- d yo an gı e ım r en o yı, ıtU-

f"re . ıtanın. ıt a oruman anının, .. k T·· k r . h- -k k""tl 1 h" 
.. ubaylann i!llimlerini bile aynen söy- çu ih ~~ dne~- '"

1
1

1
• uyu urh~n "ı 

0
1r 

1 1 · b h 1 b • 1 tar ıçın e .-;u anmaya a ıt a ış -

k
ert' e~ış ... du 8 k dazaf. yenhı. gte e!' ğı bir dili anlamaktan men ed ,.Jim 
ı a uzennk. e bo ak .~r enab. ır esır ve onu kütle tarafından anlanılmı-

vaparmış ı , u · ı . avı ızzarure b" d"l .. .. d h 
steri çekmek m~cburiveti haıııl olur- yan ~r- 1 yııb~n. e~k ona :Y'd •;ıcı 
muoı. ve ona~<n ayn tl' ısti arnete o~u 

Almanların radvo nı-:qivatı Fran- sevkedelim) 

maralı tebliği: 
Bingazi hududu mıntakasında 

dü~an kıt'alan yıprandıklım ve 
zayiata uğradıklan için büyük mu
harebenin dokuzuncu günü olan 
dün~ti günü tazviklerini azaltmış -
lardıT. Kuvvetlerimiz. düşmanın 
motörlü ve'lait müfrezelerini mÜf's
tıir rure\te ates ~ltına almı,, hava 
kuVYetlerimiz de daha uzakta bulu
nan 7trhlı birliklerini bombardıman 
t-tmi<~lerdir. 

BaTCiia limanı öniind~ torpillenen 
ve 193 numaralı tebliğde zı1credilen 
,Jümlan kntvll'7Örünün yan yatarak 
batttl'h gönilmHortiir. 

Tayyııre),.,.imi-c, Bardia limanı ö
nüne srelıon 1n~iliz hıırb gemilerini 
bombard1man etmişlerdrr. Oii~a
nın avcı tavvano:1eri. bombardıman 
tavvarelerimirin hal't"'ketine mani ol
ma\ istemioterdir. ııGloster11 tipin -
de hir tayyare dü-ihiiln"ÜştÜT . 

19 3 numaTR 'h tebH~d,.. avdet et
medikleri bildirilen be, ft11lvan tay
varesi aTBstnda iki tranBatlAnh"k 'le
ferine ~'k etmiıp olan albav Anı
munun tayyaresi de bulunmakta idi. 
Albav Aramu, $l'TlJPUnun başında 
harekatı idare etmekt.e idi. 

Yunan eephemıd~ 11 inci ordu 
m'lntaknsında şiddetli muhareheler 
cerr~yan etmiııtir. Avcı te~ltlı:ülleri
miz, dü""an kıt'alan teeemmülerini 
müeS"ir surette mitralyöz at~ altı

s 19.11 
1 

na almışlardıT. 
ni- &e denizinde dün öi1edıon ev -

,.11da hükümeti sa!<lrtacak kııdar bG- Zannedivorum ki Maarif V~kA
vük tecirl!!r yaomı,tır. Radvonun e- Jetimizin erkanı harbtyeBi bu ııualle
hemmiy~tini Almanlar kadar anlı- re cışundan dolavı ... -n diye cevnb 
vamıvan Fransız hiildlmeti, u7 un verme~e kadir değildir. Su halde. 
nıiirMı-t Fransız halkından bütün niçin doğru yola. bundan virmi b~ 
J,llki1rBtlen ı;rlz)emek garJetinde bu- Bene evTel tuthığumuz yo)a dönmi
lunmu!l .. halbuki Fran1112: hükmneti- yelim} 
nin halkından srizleme2e çalıstı~ Mutlftka döneceğiz Y"· fakat, 
her ~. daha fena, daha mübalA- çin gea'kmekte mar edelim') vel düsman tayyarelen Rodoea 

Ôirçok ; r "';e !J • t • L -L.~ ı ..:t-.1' -n-PCııı" 1-.. -L._, 1 L ,. 1 ft•IIO Jo .ıfft 
_.,... ..... .,. n.uu~r;ı·,~ . ., •c&"e me, kanın o~rlik ve ransa-

oldu~nu açıkça bildirmiştir. 

Lan! Pariste 

Clchy 18 (A.A.) - B. Laval hus'OS! 
Olarak Parise hareket et.nıiŞtlr. 

Londra 18 <A.A.l - Rayter ajan -
sının siyB.'!i muharriri yazıyor: 

Vicby b\ıbranı henüz halledilmişe 
benzemiyor. Öyle arıla.fılıyor ki Al -

Kız mektehleri arasındaki ıroley. 
bol maçlan dün Eminönü Halkevi 
salonunda yapılmı§tır. 

Çamlıca lisesi l 5-14 - 8-15 -
l 5-11 Kandilli takımını yenmiştir. 

Erenköy lisesi takımı da 15-12 -
l S-4 ŞiJli T erakkiyi mağliib etmiJ
tir. ., 

manyanm tazyı.kl ne B. Laval ~krar ------------
aerbMt bırakılml,ftlr. Herhalde ~ki 
vazifesine iade alunmamıştır. Maa.ma
fih Fran.'l'lz hftkftmetini Pari.'!te tem -
ai.l etme& de muhtemeldir. 
Mareşal da Ister istemez Lavaı hak 

tındaki htlkmünü tehire muvafakat 
etm~ fakat ona itimadını iade eyle -
memi~ir. 

Şlma11 P'ransu: A!rik&sına ıeUnee: 

General Weygand hiç ~akslz.ın 
Petene müzaheret aiyasetine devam 
etmektedir. 

( TIYATROLAR ) 

1 Tepeba~nda c.\ram 
kısmında 

Ak.p.m sa&\ 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

1,tiklll c.adde& komedi tı.smında 
Ak§a.m aaa\ 20,30 da 
PAŞA B.AZBETLERİ 

Devlet Denizyollari Işiatma Umum 
MUdUriUOU IlAnlara 

ANADOLU HA TTI SEFERLERI 
İkinci bir ilAıla kadnr Anadolu hattının 103, 118, 204 ve 215 numaralı 

seferleri ya.pılmıyacaktır. (11915) 

S0MER BANK 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

Tahminen 15 _ 20 ton temikli sıtır boynuzu .satılıkt.ır. Taliblerin malı 
BeJkos'da fabrikada lfu'dtltten sonra teklifierne 25/12/940 ~de 



-S Sayfa 

1. PRE SiZYON SAATi l 

Başlica Vilayetlarda Acente Aran1yor. 

Ura 

ı 1000 -• 1000 ... 
1 110 -
t 100 ıı=ı 

• 160 -u 100 - 1600.-

• 10 - 6000.-
IOQ 18 - 1000-

Türkiye İş Ba~kasına para ya
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Ke§ldeler: 4 Şubat, 2 Ma ·ı ı Kumbaralı ve kumbarasız 
yıs ı Atustos s İkincit~ - hesabiarında en az elli li -

'rı t "hl '"nde yapılır rası bulunanlar kur'aya 
n arı erı · daha edilırler. 

Meşhur 

HACI BEKiR 
Ticarethanelinin 

Kırk Katlı 

SARAY 
BAKLAVAli T ERZ 1 

' dudakların ufak bir temasile 
ağızda yok oluyor. _, 

_ŞEKIBE TAR 
Doktor 1. Zat i O g§)t 

Belediye karı,ıısındak1 muayene
hane.Unde öeleden sonra ııasta-

lannı tn.bul eder. 

Atelyesini CaA-ıılog-lundan 
Beyoiluna nakletmiştlr. 

Adres; Beyo~lu, Oalati\Sarıty 
Tokat.ıyan karşısı 243 nu· 
marAlı ŞnkrU Pata apartı· 

mımı No. 4 

SON POSTA 

Konya fua Memarlufundaıı: Yunla otıu mahallesinden Tatarın 
Hasan karısı Ye Ahmed kızı Ay§enin ayni mahalleden Rıza o~lu Tatarın 
ölü Hasandaki GOO llra alnca~ından dolayı ipotekli olup satılmasına tarar 
verilen Yunus o~lu mahallesinde kA.in tapunun 28 mahalle 48 kütük 54 

pafta 51 ada 18 parsel ve umum 550/2numarasında kayıdlı ve §arkan çık
maz sokak ve İbrahim o~lu Mehmed Fikrinin 17 parsel NoJu ahşab evi 
şimalen Mehtned kızı Hatice ve müşterekinin 35 parsel NoJu evi garben 
Hüseyin oıtıu Ltltti ve müşterekinin 20 parsel No:lu evi cenuben çıkmaz so
kak ne mahdud bulunan ve 222 inci sokakta 49 belediye numarasını ta§ı
yan ahşab evin 480 sehimde 256 sehimi açık arttırma suretne paraya ~ev
rilecektir. 

Müştemildtı: Sokak kapısından girl!ditte blr evlek miktarında bir bahçe 
ve kapının önünde gen~ bir ta§lık ve taşitim kenarında taştan yapılmı§ 
fıskıyesiz muntazam küçük bir havuz ve bahçe içerisinde bir pclıt bir dut 
be§ kayısı fidanı ve bir i~de a~ncı ve bahçenin sol tarafındaki tllJjhk yoldan 
gegilerek karşısındaki eve glrildikte zemini taştan üstü a~aç direklerle 
l:aplarunı, içinde bir ocak ve bir dolab iki rafı bulunan bir mutfak ve bu 
mutfağın içinden bı"r tahta kapı lle geçildikte zemini toprak üstü tavansız 
ve ~aç direkli ufak bir kiler ve gene diğer bir tahta kapı ile geçildikte 
zemini toprak ve ıavaıu a~aç direklerle örtülu izbe tabir olunan ve bahçeye 
aydınlık almak için tavana yakın ufak b\r penceresi bulunan bir odunluk 
olup zemin katındııdır. Mutfağın yanındııki sa~ taraftaki kapıdan geçil
dikte ufak bir taşlık <merdivennltı) ve sol taraftaki ufak bir kapıdan geçil
dikte zemini toprak ve tavanı agnçla çatma küçük bir odun damı vardır. 
Tahtadan bir merdıvenle Z inci kata çıluldıkta zemini tahta döşelı ve tava
nı ahç gatılı ufak bir sota ve bu .sofanın bahçeye nazır kısmında etrafı 

tahta parmaklıklı çıkarma olarak salonumsu bir mahal yapılıdır. Soranın 
satında bir oda olup zemini tahtıı döşeli ve tavanı a~ııç direklerle çatılı 

ve içinde bir büyük yük dolabı iki küçük dolab küçük bir raf ve bir çıçek
lik vardır. Ve 4 pencerell olup büyüktür. Sofanın solunda Iki pencereli ve 
içinde bir büyük yük ve bir d:>lab ve bir sandıklık ve bir rafı havi zemini 
tahta döşeli divanı diretle örtüıli küçük bir oda vardır. Ve bu binanın arka 
kısmındıı ayrıca binalar (müştemilAt) bulunmaktadır. Bu binalardan kapı
dan girince zemini toprak tavanı a~nç çatılı muntazam bir ahır ve bu alu.. 
rın sol tarafındaki tahta kapıdan geQ:adlkte zemini toprak tavam alc;:ak 
ve a~aç direklerle örtülü bir pencereli küçük bir oda olup ıçinde bir dolab 
ve bir de çiçeklik vardır. Bahsi geçen alıırın .satındııkl ufak bir tahta ka
pıdan geçildik:te zemini topraktan tavanı abç çatılı ufıık ~ir samanlık 

mevcuttur. Ve ayrıca gatrı muntazam basit bir şekilde yapılmı§ ufak bir 
100 numara vardır. Evin bahçesinden sokıı.~a çıkılır ayrıca bir kapı daha 
vardır. Evin heyeti umumiyesi ahşap olup kerpiÇ ve çamurdan ynpllmı~ ve 
üstü karıı örtü tabir olunan sazla örtUlU bulunmuştur. 
Kıymeti: Ehlivukuf taratından bu hanenin tamamına 1250 bin iki yüz 

elli lira kıymet takdir edilmiştir. 
İşbu gayrimenkulUn artt!Mna şartname.si 23/ 12/ 94.0 tarihinden itibaren 

940/1174 No: ne Konya icra dairesinde herkesin görebilmesi için açıktır. İliin
da yazılı olanlardan fazla mıı.lumat nlmak istiyenler işbu şıırtnameye ve 940/ 
1174 dosya numarasile memuriyctlmize müracaat etmelidir. Arttırmaya 

Birincikanun ı~ 

Vakit, NakiHir! .. 
6 porsiyonlut bir komprlme ne <Su ve ateşten gayri barieden biçbir 
madde ııa.ve etmeyi d.i14ünmelt.slztn) ı5 kurtlf mukabDinde 15 datııı:a 
rtbl lruı:ı bir zamanda zengin ve Ittihalı bir sofra hazırlıyabillrslniz. 

Marut ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece netb blr 
oorbayı her zaman bulamazsınız. 

B(iyQk yardun Te faydası lfikAr olan çorbahk sebze tomprlmelerıınl· 
zin aenelerce netaset ve tazellfinl muhafaza ettiline f&hld olacakSınıı 

ÇAPA A K 
MERCİMRK, BEZELYA, NOBUD veal.r hubub:ıt sebze ve corba.ll~ 

komprımeıerlnl kllerlnizde bulundurmayı ihmal etmeylniı. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za .. 
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler tçln olduğu kadar yolcular ve .sporcular tçın de her zaman 11 

her yerde aıcak bir yemek temini kabildlr. Bakkallannızdan 50 gratıı• 
lık blr komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyt 15 kuruştan 

alablllrslnlz. 
BEŞIKTAŞ: ÇAPA:\IARKA Tarlhl tesisi: 1915 

iştirAk için muhammen kıymetin yüzde 7,5 nibetinde pek akçesi veya milll "'••••••••• 
bir bankanın teminat mektubu tcvdi edilecektir. ipotek sahibi alacaklı -
larla di~er a!Akadarlnrın ve irtifıık hakkı sahiplerinin gayrimenkul üze
rindeki haklarının, hususile faiz ve ma.srafa dair olan iddialıırını işbu illl.n 

SAAT Ll 

tarihinden itı'baren on beş gün ıçinde evrakı müsbitelerile birlikte ınemu
riyetımize bildirmelerı icabeder. Aksi halde hakları tııpu sıcilile sabit olma
dıkça satı, bedelinin payiaşmasından hariç kalırlar. Gösterilen günde art
tırmıya iştirAk edenler, arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malt:ı. -
matı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
Yukarıda gösterilen evin 480 sehlmde 256 sebml 13/1/941 tarihine tesa _ 

dür eden Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Konya İcra memurlu
tunda üç defa batırıldıktan sonra en oot: arttırann ihale edilir. Ancak art.. 
tırma bedeli muhammen tıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istıyenın 
nlaca~na rUçhanı olan d~er ıılacakhlar bulunupta bedel, bunların gay
rımenkul ne temin edam~ alacaklarının mecmuundan fazlayrı çıkmaısa 
en çok artt.ıranm tr..nhhüdü baki kalmak fizere arttırma on gün daha 
temdid edUerek 23 '1/1941 Perşembe günü saat H den 16 ya kadar Konya 
icra memurlu~u odasmda yapılacak 2 inci arttımıada bedeli sııtış istiyenin 
o.ıacağına rüchanı olan di~er alacnkl!ların bu gayrimenkul ne temin edil
miş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok ıuttırana ihale 
edilır. Böyle bir bedel elde edllnu:zse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

oııyrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek tekiifte bulunan kimse arzetmi.Ş olduinı bedene alma~n razi olur
sa ona, razi olmıız ,·eya bulunmazsa hemen yedi gün mUddetıe arttımıaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde beşten hesab olunacak faiz ve d~er zararlar :ıyrıca hük
me hacet kalınaltsızın memuriyetlmlzce alıcıdan tahsil olunur. 

Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak tapu ferağ haremt ve ihale karan 
pullarını venniye mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tauzifat ve 
dellil.llye re.<ımlnden mfitevellid belediye rüsumu ve vakıf icaı·e.si alıcıya aid 
olmayıp arttırma bedelinden tenr.~a olunur. 

Bahsi geçen gayrimenkul hisse.si gösteraen tarihte Konya icra memurlu
~u odasında i.Şbu il!\n ve arttırma §artnamesi dalresinde satılacıı~ı ill'ln ve 
yukarıda yazılı borçlu ölü Tatarın Hasan verescsinden o~lu Rız:ının ika _ 
metgfl.hı meçhul bulunmu~ olmasına binaen işbu satış ilCını hukuk usulü 
muhakemeleri kanunun onuncu faslı hükümlerine tevfikan kendisine ay
rıcıı ilAnen tebliğ olunur. 

MAARiF DUVAR TAKViMLERi 
Ç 1 K T 1 

FAKAT!! Aldanmamak 1çm MAARIF TAKVIMI 
ismine dikkat etmelidirc 

DIKKAT! 1 MAARIF TAKVIM( MAARIF TAKVIMI 
Merkezi: İ!ltımbnl Maarif kitaphanesi. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul\lf tarihi: ı888 

100.000.000 Türk Lirasi 
Şubt. ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticart her nevi banka muameleleri 

Türk·ye Cümhuriyet Merkez Bankası 1411211940 vaziyeti 
AKTIF. 

ıtasa: 

Altın: Safi kilogram 'ı12.0H.2!0 
Banknot • » 
Ufaklık • ~·:__:;::=:.!~!!U 

DahUdekl mahabtrler: 
Tl1rk Lirası . 11 

Hariçteki muhablrler: ___ .-.;....;;.;...-

Altın: Safi kilogram 5.357.616 Lira 

Altına tahvill kabil serbest dö -
Tizler • • 
Dtter dörlzler ve borçlu Kllrlnl 
batı.tyelert _. __ _,_...;.;.;.;.;..,;;.;;1 

Baslııe tahTlllert: 
Deruhte eelilen evratı natdlyt 
karf.l(tll • • • • • 
Kanunun 8-8 tnct maddelerint 
teTtı.ta.n Haı.lne tarafın.c1a.ıı Tllt 
tecllyat • • • • 

Seıled&t Cisdam: 
Tıcart Senetler , , , • 

Esilam -.. tabTIIü ctizdaııı: 
( Deruhta edilen evrala na.kd.l.. 

A ( Tenin kll11lıtı uham .,. 
( ta.hvfllt Utiba.rt tıymetle) .. 

Berbe3t Eshaın Te TahT1llt: 
An.ıuları 

• lD 

Lira 

Lirn Al tın nı dövtz Qzerine a Ta.JU 

Tıı.hvilAt 1izerlne avaıı.s • • . • • 11 

H&Wteye t:ıaa vAdeli ann.s 
Bazineye S850 No. lu kanuna c6re 
açılan altın karfllıkb &V&Ill 

H!Medarlar: • • 
Wuhtellt: • 

88.576.540 

PASIF. 

Sumaye 
lııtıy&t &Jı:çed: 

Ad! ve fevtaılde • 
Busu.s! • 

Te4a1'ÜldekJ Bankıtotlar: 

Deruhte edilen evrala nakdlyt 
Jtnnunun e - 8 inei maddelerint 
tevflkan ~ztne taratmdan ...akS 
tedlyat . 
Deruhte edilen nrala ııattılye 
ba t:lye.sl . 
Kar4ıh~ tamamen altm olaraıt 
Ubeten tedavüle nudUen . • 
Ree&kont muka.bnt ilAYeten ı. . 
daYille n.zednen • • , 
H.a.zlneye yapılan altın lr:artılıt.. 
lı ann. mukabUl 3902 No. lu ta. 
nun muelbtn.ce 1lheten tedavL 
le Tazedilen • • • • , 

MEVDUAT: 
Tfirlt Lirası 
Altın: Safi Klg. 318.565 
3850 No. lU kanuna cOre hazineye 
açılan an.nJ mukabil! tevdı olu. 
nan altınlar: 

Safi Kag. 55.541.930 
Döns Taahbl4&&1: 

, Altına tahTlll tabU d0vl%ler . , 
Dtter d6nzler .. alae&klı ICl1 • 
ring batiyelert 

lılubtelif: . 

Lira 
ll 

Lira 158.748.5 

Lira 138.825.oo,.-ıı 

ll 17.000.vuiJ.--o. 

ll 242 000 

• 12.000 000.-

Lira 
ll 

ll 

ll 

Llr& 
15.000.000.-

12.188.666.15 

409.825.868.-

73.969.181.10 

78.124.167.90 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

• rlPd• Zir:ıat Bankasında kumbaralı 1'8 ihbarsız tasarruf besnbla 1J ~ 
enaz 50 lirası bulunanıara senede • defa çekilecek ltur'a ae aŞil 
daki pl~na göre ikramiye datıtılacaktır. 

000 L ·.ra 4 Adet 1,000 Liralik 4, 
4 " 500 " 2,000 •• 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 tt 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 .. 5,000 ,, 
120 tt 40 " 4,800 ,. 
160 .. 20 '' 3,200 , ....... 

Dikkat: Hesabıarındaki paralar bir sene içinde 50 lirada~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde % 20 fazlaaile verilecekti!'~ ~ 

Ku-r'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı Blrinciklnun, ı Mart ve 1 
ran tarihlerinde çekilecektir. 


