
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 11 - No. 3758 YaZl itleri telefon11 20203 

Habq orduıuna aid iki İntıba 

ÇARŞAMBA 15 IKINCIKANUN 1941 

Egede tütün 
• 

pıgasası 

dün açıldı 
Piyasa yükselmiye 
meyyal, müstahsil 

memnun 

İdare işleri telefonu : 20203 fo"iab s kunıt 

Münakalat Vekili 
Bandırmaya gitti 

Cevdet Kerim İncedayını 
"Son Posta,, ya beyanatı 

lzmir 14 (Hususi) - Tütün pi- Vekil bundan evvelki seyahatinde verdiği 
~:ı~tı~.ugün Egenin her yerinde a- direktiflerin yerine getirilmesile, münakalat 

Akşama kadnr 4,000,000 kilo •• } • ' 1 h • 1" b• • b• ı·"" • 
tütün 60 ila 11; kuruş arasında sa- muessese erın:!e c:a a verım.ı ır ış ır ıgı 
tılmıotır. Piyasa hararetli ve daima hası( o) ..luö-unu söylüyor 
yükııelmeğe menaldir. Müstahsil . 

--~~~--------~ 

r····--··ı·~-ö~·a•HOOHOH••···ı ı YENi Bifl HABEŞ 
ORDUSU 

KURULUYOR 

------------..._ vaz.iyetten memnundur. Ticaret Ve- Bırknç gUndenberı ~ehrlmiZde tet : 
( 1 kaleti satışları dikkatle takib et - kiklerde bulun:ın Munake.10.t Vekili 

General d•ıycr k•ı kt d " (Devamı 7 nd sayfnd4) Cevdet Kerım Incedayı, dun de Li -
me c ır. mn.n İşletmesi U mutn MM.ürlüğ"ne 

"Sin·r harbı·nı· . uğrıyarak .bır mud~ct meşgul olmuş 
Kuvvet müvazenesi 
gittikçe Mihverciler 
aleyhine bozuluyor 

-------YAZAN 

ıı ı ve şube mudürler nı toplıyarak izahat 

i 

ansiklopedisi ı 
haz rlamyor 

Bir heyet seçildi 

; Hazırlık heyeti ilki ı· 
1 toplan tısını yaptı i \nlcara 14 ( A.A.) - Maa

rif Vekıllıği, 19 39 yılı Mayıs ayı : i içinde Ankarada toplanan «Bi- : 
t inci Türk neşriyat kongresi» nce • 

İ alınmış kararların tatbikatın -
İ dan olmak üzere, ulslam an -

1 siklopedisi , nin dilimize ter -
c me etti rilm esine giri n iş ve 

1 

b na lstanbul Ünivert itesi E -
İ\ at r akü it sini memur et -

ı ti Öğrendiğimize göre. h e -
·ı nı .. n bir b uçuk yıla yaklaşan bir 

rrıa ve h ı laktan sonra ve i 
f. ~ nı:•~de en I ) enid~n telif i 

k e . sur ı" • mühim kı.,mı : 

f
i ı imal. ed ı l en bu e<ıerin birinci ! 

c iının ilk fa "k · ı ·· d"I • : ı ·u ;.ı nt'~rr ı mış : 
1 ° P mi"tl"ba~i fa .. iküller de ! 

1 
•ntazam bir şekilde intişar : 

e~ lı v C":cektir. : 

\. <Devanu 2 nci sayfada) 1 
............................................ ./ -
Roman yada 

vaziyet 
• 

esrarengız 

Rumen kara stiarı 
leh'ikeli mıntaka 

i!an edildi 

. Bukreş 14 (A.A.) - D. N. B. 
•Jan 1 h • h b' · b'ld' · L nın ususı mu a ırı ı ırıyor: 

\ k CJ)'onerlerin kumandanı ve ba1-
de ~I rnuavini Horia Sima önümüz
t clt1ı Pazar günü bütün şehirlerde 
op antılar yapılmasını ve bu nü -

{Devamı 7 nci s:ı)fada> 

Bu!garistanda 
Alman askeri 
mevcud değil 

j Sofn 14 (A.A.) - Bulgar a -
~· Allt$ln kıt'alannın Bulgaria
di fan aeçtilderine ve bu hususta 
.ı-'1 °tnatilt bir teşebbüs yapıldığına 
lllı r Yabancı memleketlerde yayıl -

1 olan pyialan tekzibe salibi -
httardır. 

Beşiktaş cinayeti 
fai:leri dün 
yakalandılar 

lakB_aYrarnın ikinci giinü, Beşiktaşta 
~~ •1• d~~nekçisi T evfiğin feci bir 
0 ~ .. de oldürülmesile neticelenen ve 

Undenberi esrarını muhafaza e -
(Devamı 7 nci 31LY1ada) 

Cete harbi 
' basladı . 

Hartumda bulunan 
Habeş İmparatorunun 

Roytere beyanatı 

"/talyanlarzn günleri 
sayılıdır,, 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
&Son PO!t.a• nın askert 

mu harriri 

. . d almıştır. 

Vaşıngton 1 are Vekil, dün kendı ile ,.,ortışen bir ar-
• kadnsımıza, a.şağ da.ki ?ey.matta bu-

t kt d. lunmuştur: e m ı.1 e 1r1' Mün~alat nıüe:ıııeselcrinde iı birliği 

Ruzve. tin planı 
hakkında Amerikalı-

1 arın rnütalea.arı 

• - ıs•anbuln bund:ı.n evvelkı se -
ya.hatimde Devlet Denizyolları, De _ . 
miryollnn, Ll.mnn İşletmelerile fab _ 

I rikn ve ntelyelerde yaptığım tetkik_ 
ler neticesinde bu müesseselerin fa
aliyetinden memnun kalmış ve um11-
mi hizmetlerin daha verımli bir tarz-
da. inkişafı iÇin alfı.kalılarla görUşme
ler yııpmıştım. 

Bu defaki milşah:ıc!eler me naza -
ran Vek(llete bağlı bütün bu teşek
küller evvelce verdiğımlz dırektincr 

<Devıımı % ncl sayfada) Cevdet Kerim lncedayı 

Hartum 14 (A.A.) - Royter a
jansının hususi muhabirinden: 

Bugün Hartumda bulunduğnu 1 
söylemekte ıartık mahzur olmıyan 
Habcşüıtan impııratoru Haile Se -
lassie bana yaptığı beyanatta şun
ları söylemiştir : 

G eçen Büyuk Harbdcn son
ra Avrupnda kuvvet mü -

va:ııene.si İtilM devletleri lehınde 
kat.ııeşmlş bulunuyordu. Fakat 
.Alma.uya verSScY muaıhades/nin 
bağlarını gevşeterek birer birer 
çözm~ğe başladıktan sonra, harb 
ile teessüs etmiş zoraki müva?.:e -
nenin gıttikçe bozulacağı muhak
kaktı. 

Fransa ile İngıl ere ve İtal -
ya i!c Fransa :ırasındak:l eski 
ittifak ve tesanud gevşemiş ve
ya bozulmuştu. Fra.nsa tehlıkeyi 

gorerek hareket etmek istıyor. 

[ MES~L~LrE:R] 

Sehri ı mnnakale isi . ' İtalyanlar taraf ındnn Adis-Ab:ı -
bn meydanına dikilen heykeli yıka 
rak yerine Yuda arslanını temsil e

(Devamı 3 uncu sayfada) 

Dv ı5in f ) ı a · ldı 
-------------

Garib bir dolan ırıcılık Beyoğlundan lstanbula yapılan bir yolculuğun 
garib ve acıklı hikayesi 

Sirkat mahsulü elbiseleri giyen adam bu 
elbiseler sırtından alınınca hakimin 

huzuruna yarı çıplak bir hal~e çıkh 

Hariciye nazın HuU 
Vaşington 14 (AA.) - Kon -

.grenin hariciye komi!yonu Jngiltc
reye harb malzemesi kiralanmasını 
veya borç olarak verilmesini istih-

(J)evanu ? ııc i ı;ayfada> 

Bir hayli zaman vardır ki ıehrjn 
münakale me,,elcsı hakikaten bir 
derd halini almı~tır, Tramvayların 
hali malumdur. Otomobil herkesin 
kullanabileceği bir vasıta olmadığı 
gibi tahdid karanndnn sonra, bun-

L b d • ' dan istifade cdebılccekler için bile Dün, lııtanbul adliyesine garib bir ı Bu mürdcaat karşısında Zehra, ,. ya a ita yan 

bir tramvay bulmak İ!ltedim. Bü -
tün gelen arabalar salamura i!llİfi 
manzarası arz.<'diyordu. Vazgeçtim. 
Bir otomobil bu1Rbılırim dıye mey
dan kenarlarına, sokak başlarına 
doğru şöyle bir ava ..;ıktım. Ne ge 
z.er. işaret ettiğiniz bütlin boş tek-

dolandırıcılık da,•ası intikal etmiş - tereddüd ctmeks'zi., lazım gelen ça- adeta ankakuşu haline gelmiştir. <Devamı 7 neı aylada 

Yakın mesafeler~ miişteıi almazlar. tir. Bu vıı.k'rı yüzünden suçlulardan 1 maşırları bir Lohçay.1 koymuş, ay - k t • • k• k "k" k" ·ık ·· ' 
biri elbisesiz kalmış, hfıkimin huz.u- rıca bir kat elLi,.! ile palto v.: şap· uvve erı 1 1 Ekseriya te veya ı 1 ışı ı muşte- ---... BUGÜN 

La martine 
hakkında 

k 1 k " riyi görmemeziikten gelirler. Çünkü runa yarı çıplak bir halde çıkmı~tır. ayı da kocaı;ına götürli mc uzcre 
iddiaya ve muhakeme.. bafnhaıı - Mahmuda teslim etmi~ir. d hSU tıklım tıklım dolmuş bir otomobil, 

na nazara.ı suçlulardan Mahmud Mahmud aldıiiı bu eşyal.ın Top: yer e ma r adam başına 20-2:> kuruşluk bir üc-
sebze halinde kabzımallık yapan hanedeki odasına getirmiş ve avnı __ retle taksinin yazacnğı rakamdan 
Vehbi. adında bir zatın yanında ta- odada birlikte yattıkları arkadaşı h daha karlı bir istifade temin eyle- i 

Cı.rabl u5ta ma sur 1 lı~aktadır. 1 Sadiye 1 O lira mukabilinde satmış - mektedir. Su halile şehrimizin mü-
Mahmud. geçenlerde Vehbinin tır. . . • kuvvetlerin nakalesi maalesef Allahlık bir va -

Kasımpaşadaki evine giderek kansı Birkaç gün sonrı\, Vehbının eı - d .., •
1 

ziyete girmiştir, dens .. ne yalan olur, 1 

Zchraya: kayeti üzeıi!le Mahmud zabııa ta - sayısı belli eJı ne mübalağalı bir iddia . 
u- Bu sab.ın patron buyük bir rafından yaka!dnmı~. yapılan so~- Dün hav.a karlı, ııokaklar bu:z.lu 

deniz kazası g ~çirdi. Sandalla Ye- gusunda d.ı Zehraıian dolandırd.ıgı Kahire 14 (AA.) - Haber alındı - idi. Her adımda yere yuvarlanıp bir 
miııe geçerken denize dii tü. ~imdi bu elbiseleri oda arkadaşı $adıye tına göre, Tobruk'un 250 kilometre tarafımı zedelemek ihtimalile yaya 

YAZAN 

Ostad 

HaPd Zıya Uşakl·gil 
(ikinci sayfamızda 

okuyunuz) 
yazıhanededir. Elbiseleri ıslak ol -ı sattığını söylemiştir, cenubunda Cirablus vahasını tutan yürümeyi tehlikeli gördüm. Evvt'la • "-
duğu için berı.i size gönd!"rdi, ça - Bu ifade üzerine ~ahmuddan i;talyan kuvveUerinın gerisi kesilmiş -------------------------

m•O" ve elhioe iodyorn demişti« <Devam•' "" .. ,..... <De .. m• 3 Unoü sayfada) Kar nisbetleri teshil ... 

• 

LİBYADAN GELEN 1 LK 
RESİMLER. 

sonra 

olunan gıda maddeleri 
Fiat mürakabe komisyonu, yağ, pirinç, 
zeytinyağ ve fasulyenin kar yüzdelerini 

tayin etti, bu nisbet narka esas tutulacak 

Fi.at mürab'be komu y~~u iç~ ha~de . 
F"ıat MUratabe KomiSyonu, bir müd yuzdeleriru tesbit etmiştir. Komısyoa 

dettenberı pı)'asadıı ynptıtı tetkikler-,tarafındal' ""rk k:onarnlt "ııuı pırın;. 
den aonra, pıa maddelerinin kl.r (Devamı l - .. ı ı:ı. ... l'fada) 



2 Sayfa 

Hergün 
Yeni birA.~ya devleti: 
Tahiland 
_ Yaıı:an: Mııhittbı l!!llrs- ..J 

L a.nd almanca ve iııgilizcede 
«memleket», fransızcada 

alelıtlak arazi manalarını ifade edeıı 
bir kelimedir. Son zamanlarda, ~
yada eski bir devlet, kendi k.endiai
ne yeni bir iıirn verdi: T ahiland. Bu 
ismi alan memleket, bütün dünyanın 
&eçen seneye kadar 5iam ismi altın
da tanıdığı devlettir. Bu devlet na• 
aıl bir devlettir~ .lamini niç.i.n de~ 
tirdn Dünyada hüküm süren gürül
tü anuında, pek az kimse vardır ki 
kendi kendisine bu sualleri eonnuı 
olsun. Bununla beraber, halen ~ -
yanın cenubu şarkiınide araya bu 
memleketin ~i karışarak geçen vu 
kuat, Tahiland veya Siam isimlerine 
karşı alaka uyandırmaya değer ma
hiyettedir. 

SON P·OSTA 

Asyada her şey eskidir ve eekih~ 
ğini muhafaza eder. Değişmeğe az 
meraklı, yürümekten ziyad~ dur _ Öhimüne kadar dünyanın en zengin adamı sayılan Roltfeller'in hayat- Zenginlik o servete malik olana ver'ilm~ bir tenbellik vesikası değildir. 
mıya, oturmıya, hııtu yatıp uyumı· ta son günü nasıı geçirdiğini .soruyorlardı. Dokt.oru şu cevabı verdi: Bilakis cemiyete daha fazla müfid olabilmek için herkese nasib olmıyan 
ya taraftar olan Asya, bu sayede - Katibini çağırttı, günün vak'alarına aid hüiasayı dinledi. Sonra ye- daha geniş vasıtalara malikiyeti ifa·Ie eder. Ve ancak lıu takdirdedir ki 
eski şeylerini muhafaza etmi~. bu ~ıi r.tu.amelclere müteallik emirlerini verdi, daha sonra. da. uyanmamak bir kuv·vet kaynağıdır. Aksi halde muhite tenbellik, rahavet, sefahat \'e 
L • d ·ıı 1 d . I üzere uylı:uya daldı. ahl" '--ızl k k kalır ıut a a ya~ryan mı et er e, ruil i ·-··•••• ....... ._.... ......,. ı saçacak bir ~nemba olara . 
çehrcleıini kayb~tmemerıin yolunu ••••••••••• .. •-••••• ... •••• ......................................................... -•••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 
bunda bu1mu,lardır. Mesda, J a - Zira al •· [_: ....................... :-......... ] ..... . 
ponyada_iki hin alb yüz senelik bir oğumunun yüz el inci senei 
tarihe sahih olan imparatorluk ha -

nedanı, Avrupa için harikulade Dir Me' yvacı l ı kta aşı •!evrivesi münasebetile hadisedir. Eski Mısır tarihinde bile 
bu kadar uzun ömürlu biT $İyaM"t 
hanedanı görülmüı değildir. Acaba L t • 
J :~ ............................ __.. ..................... ---................ - .......................... 1.19.... aıı1.ar 1.11. 
aponyanın son uırda iktinb ettiği ' e 

büyiik kuvveti izah edeeek seheb- : Hiç fii.phuiz cqı olmaMzydı, meyr>acılık en esaslı tekamül E 
lerden biri de bu hadi~e midir) ! S 
B ·b· r-: ~ b k • 'Oafttcuuulan mahnun kalacaktı. Fakat lennin Jig"' er icab- · h ki d ıınun gı ı, -.,...n ue, o iivü küt - : : a 
leııile, uzun aaırfar ara11nd.ı muba _ i l~n IHr yana bırakarak her iyitği münhcuıran afırl"ln ~ .Pi.il. a 
faza ettiği bünyesini, belki eslı:i çey- ; !:!4lkm..M, O"'RIL. lüzumundan /azla bir paye oermek olur. ~ • 
lere olan sadakatine bGrç]uduı . Ni- \. • v 
tekim. eıki nre1er1e olan alakasını _ ..... - ..... ___ ,.. __ ·----···--·--··-·----············1 ı azan : Halid Ziya Uşaklıgil 
1tesmeğe azmetmi1 bir ihuıaıe te~'b- Yazan: Tarımman ~ 
büs ettiği ve uzun !'laçlannı keetiği ı B - 1 -
gündenberi talibi değiştı. Her halde, Köylerimizde kıt1 ııeceler:inin bel- . i~kaç. haft8: ~vvel Reşid Safvet 
Asya eskilik ve muhafazillrhlc li ba_ıl~ soh~etlerinden biri de aşı ! l'itabınenın Ünıversitede Lamar-
ltıt'asıdır. baluıd1r. Hıç untmam, dlf&nda la- ~. , tine-in doğumunun yüz ellinci se-

Siam da böyle eski bir memleket- pa-lapa kar yağdığı bir gece, top- nei devriyesi münasebetile bir mü-
tir; bugüne kadar muhafAza ett:ği , Iamnıı ·~~ alev y-:nan o~ağın kar- sahabe yapılacağına dair matbuat-
varlığını, onun herhangi bir niifuza 1 şıaında muşterek bar keyıf çatıyor- ta malumat verilmişti. Küçük ya-
lcar:ıı kapalı durao kesif banyeshte 1 duk. Pe.~ ta_tlı dilli bir .. adam olan şındanberi irfan zemininde nasıl 
borçludur. Hind ile Çin ant.amda, j Hacı1 Huseyın ~~ta?ı uze~e ~ene daima ileri giden metin adımlarla 
çolc dağlık bir arazi içinde yaşıyan g_er. ı:almıftı. Bw ~ır hayli beK~et- yürüdüğüne yakından vakıf oldu-
Si k 

1 

tilr:t.cıa Nrua çık.ageli od d k 1 ğum müsahabe sahibinin pek cazib ·am, es i bir hanedanın idarem al- . . . nce, a a ı (:1. 

tında, henüz aşiri bünyesinı ka~t- ılaıı! ~~ t:ay?l<lşıp ona ocak basıu. ve dolgun fikirlerle zengin daca-
memiş bir memlekettir. Müstakil ol- da brl. 3"~ ikram ~ttiler. ilk me:ha- ğında süphe bulunmayan bu hita-
masına müstakildir ve hukuk 88 • haları t'Mlteakıb laf olsun dıye: besini dinlemek pek zevk alınacak 
hasında müstakil oimasına mani hiç «-:: At~, bu handa pek tevi~iya.r ve istifade edilı!cek bir zaman ge-
bir şey görünmu Faka~, bir taraftan degıl m.~· H~cı Da!'ı? doedım. )) çirmek demek olacaktı, el!er beni 
Fransızln bir taraftan Jngilizlerlel <<- Tahıı, dedı. Malum yi\ (Enn&- tesiri altında bulundu,.an yaş ve 

' ru·· fakı"h tu"•-'ta) ' (*) • sıhhat man;r,ı, hırı bunun önu··ne secl kom"a olan bu. ınmeleket, kendisini e n· · .ıı 
fimdiye kadar yalnız ecnebiye karşı Hacı Dayının bu tekerlt:r:ıcsini çekme-mi~ olsaydı. 
kapalılığı sayesinde ve bir de Fran- pek anlayan bulunmadı amma, nar Rcsid SafvNi kiidik yacıındanbe-

·· ~ 
~ -

lkincikanun· · 15 

(Baş tarafı J iııci sayfada) 

Bu tecrübe ve hazırlık, yokluğu
nu hergün biraz daha kuvvetle his
settiren ve neşriyat kongresi karar 
ve temennileri arasında büyük bir 
yer tutan milli ansiklopedinin vücu
de getirilmesi keyfiyetinin de başa
rılmasına Maarif Vtkilliğini teşvik 
ve davet etmiştir. Maarif Vekilliği 
bugün memleket irfanı için büyük. 
ehemmiyet taşıyan bu işe de baş-
lamağa karar vermiş ve h!azırhk 
bürosunu faaliyete geçirmiş bulun• 
maktadır. 

Türk ilminin ve kültfü"ünün daima 
yük.sek himayelerile gelişmesine ve 
büyümesine hız ve imkiı.n vermiş olan 
çok sayın Milli Şefimiz ve H.ei.Sicüm -
buru.muz İsmet İnönü yapılacak mil
li ansiklopedimize yüksek adlaruıın 

verilmesi lutfunu ve şerefini Cümhu
riyE>t maarifine bahş buyurmuşlardır. 
İnönü ansiklopedisi 14, • 16 cüd o.. 

lacaktır. Buna altı cildlik vLarou.<:se 
de .XX. e siecle• esas teşkil edecek -
tir. Milli tarih ve coğrafyamızla kül -
türüm üze taa 'lfık eden kelimeler ha.. 
riç olmak üzere bütün ha.s is:mler, 
ilim mevzuları ve terimler hakkın -
da.ki malfımat bu eserden tercüme e. 
dilecek, Türkiyeyc ve Türklüğe, şark 
ve İslam kültür ve tarinine aid keli -
meler de ehemmiyeUerile mütena.sib 
ölçülerde ve eserin tertibıııdeki nis -
bet muhafaza edilmek ~art.ile yeni -
den telif olunarak ilbe adilece-ktir. 
İnönü ansiklopedisinin vücude ge

tirilmesine emeklerini vereC{:k sala -
hiyetli azadan mürekkeb heyetin re -
i.sliğini Çankırı meb'usu Hüseyin Ca.. 
hid Yalçın ve umumi kat;bJiğini de 
İstanbul meb'ınm İbra.hm Aliietıtin 
Gövsa deruhde etmişlerdir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin re. 
isliğinde ilk toplantısını yapan ha. _ 
zırlık heyeti çalışmaların tanzim ve 
tertibine aid esa.s kararları vermiş 
ve bu kararların tatbikine geçilmiş.. 

tir. 

Münaka'at Vekili 
Bandırmaya gitti 

(Ra:c;f r<ıh 1 inci sayfada) 

U7.e.rinde d .. ,,.arak faaLyetle-
rini dah, rn ~" şekilde inkişai 

ettirmiŞlerd r 

MünakalM müessP~l'1"rinin birbir -
lerile daha irtibr .. , , .; met.odlu b\r 
tekilde mesai tesis etmeleri sayesin
de hizmeUerin müsbet neticeleri ta -
mamae tebarüz etmiş bir vaziyette 
olup, ihtiyaçlara daha uygun bir 
tarzda cevab verilebilmektedir. İs -
tıanbuldaki tetkiklerimi bitirdim. Ya
rın Bandırmaya hareket edeceğim. 

sa, İngiltere, Japonya arasmdak.i ıe- 1 )ifı mecliııte derhal bir mevya te- nın ııu~lini tekrarl~dı: Tekrar aşıla-, ri takib ettiaimden bahsediyordum: 
~ah-etten istifade etınek ıureti]c mu-

1 
hasıürü uyandırdı. Gençlerden biri: ~~~ hır me?'va a~acı?da _meyvalar I O ~enüz su ka~arcık bir çocuk iken, 

hafaza etmiştir. Eğer bu iki amil «--Sahi Hacı Dayı dedi, §tmdi şby- ırılir ve çekırdeksızleşır mı.? 

1 

llalıba on sekız ya<ılarında, daima 
olma!laydı, Siam da ç.oktu büyük le kıpkızıl taneli bir nar olsa hol'a Gerçi aşının meyv::ılıktaki rolü koYtuihınun altında vıf!ın yığın ki-
devletlerden birinin müstemlekesi gitmez miydi? ı> Diğer bir genç: pek büyüktür. Fakat bundan a~ının tablarla ~örHirdii Yuşile hic mi:te- Yapıl~cak teftifler 
olmuş bulunurdu. «- Nar değil amma, kumluca bir her 'eyi yapmaya muktedir 'olduğu na<ıib olmadım halde, edebivata, Bandırmada bir gün kalarak li ~ * luş armudu olsa, cihan değerdi., de- m11:nasını çıkarmamalıdır. Hiç ııüp- hde ~iir ve hikave zeminlerine pek manlarımızın lSlab ve tevsii hususun 

Bununla beral:>er, dünyada heT di. Bir başkası şeftaliye ağız aulan- hesiz aşı olma'.laydı, ıneyvacılık bu- az iltifat ederek biitün gecelt"tini ve da hazırladığımız geniş program mu-
toe'Y değişir. Hindistamn, Çinin. Hin- dırdı. Gene bir ba•ikası kokulu el- 1 günlcü tekamüliine eriııemezdi. Aşı- giindüzlerin bocı c;aatlerini tar;he, cibince :yoa.pll.makta olan 1Bandı!rma 
di Çininin komşusu olmak, hayli ha- ma:Yı andı. Ve nihayet artık nadide nın meyvacılıl<ta yaptığı inkılab ve <ıivacıeıe. iktıı1a..li,,at ıre ictimaivata limanını gözden geçireceğim. 
relcetli bir cenub denizinde sahil - meyvaların kıtlığından bahisle bir bize kazandırdığı nimetler cidden dair ciddi eserler,,. haq"f'dl!r; hrr o- Lamartine Daha sonra İzmire gid&ek orada. 
1eri bulunmak neticesinde Sjamda pundunu getirip sözü a~ıy:ı inı-:kal pek büyüktür: Yal>ani haldeyken 1 kuJuğunda tesaJüf olunan diklcııte Safvet 6 zamanın bu suretle çalııı- da üç gün kadar kalacak ve tevsi e-
da bir takım iktııadi, içtimai ve ni- ettirdiler. yenmiyecek dı!re..:ede fena meyva j d,.O.er parcalan bu i~e mah~ucı d"'F- mağa başlamış çocuğudur. dilmekte olan liman tesisatını, talı-
\ayet ~iyasi hareketler vukua gel- Birisi «- Rahmetlı' dedem, d~ veren a;:;...çlara en nefis terlerine ı;redrir. bi.itiin ~n7leıine ili- Arbk bu adamın, tarihte en bü- hli · · A kül ... 1 d .. - .. - meyvayı k .. , . fV 1 . k mil ve ta ·ye işlerini, demiryolu ser 
Atıştır. vr.upa tun e te~s e en eli, böğürtlen lcöküne a~ı)anan ar- verdiren, on paral:k hayrı olmavan s~n az ço mıın•m 1 ı" erı 0 unan yük bir mevkii olan Lamartine· den ıv.islerini gözden geçirerek VekaJ.ete 
je~ çok Sdmlı k~.~u_r 1~~· ~~n - mudun fevkalad~ tatlı olduğunu ağaçları bir kazanç kaynağı haline kbtadh!~rın keyırnına. manası ı:ncak bahsetmek için ne kadar mücehhez bağlı fa.brika, atelye, ve diğer mü -
ar. an. ı:ıo Brn .. u tür uH. ıd. zumre ı •öylerdi. Kısmet olup ta bir dene- getiren, elin topra~ınd!a yetisip te en ı!m~.~ ta umJ ı!!aretlt"r]e dona- olduğunda teteddüd edilemezdi: ve nak1alat mües.'f~.olerinde tetkikl!erde 

ydetik~mıHşt.ır.d. Çju. :?'u<l~r;. ı.~ H!talnk- yemedik.» bizimkinde olmayan meyvala;ı biz- tır, vle oy e se,n; erce sii,.en bir hiç fiiphe yok, onun rnüsahabesini bulunarak alakadar arkada§larl::ı. hiZ 
a J, ın 1 nı f":U rnuı>tem e e a· b k Sö" y.. mütcı. ea ve tett"r>nii semeresi olarak d" 1 • ı k b" . 

h t .. .. b k .. ır aı ası «- gude aşılanan de de }~ti,tiren hep aşıdır. Dene- .. d .. _1 _,. 'L ın eyememış o ma ır zıyan teş- metler etrafında görüşmeler y:ıpaca~ 
aya mı gormu~. una arşı muca-

1 
l d L l I . . . . 2'Un en ırıone -ıot"nı a"t"'n sern ve k'I d d" B · )Af• I . ~ 

d ] t k IA Id•W• . l e ma a çoıı: t.ıt ı o urmuş, dedı. bılır kı a'1nın vapmıwa mukt-dir h • 1 f I • _1 1.. k ~· ı e er ı. u zıyanı te a ı çare en-! ı;llll. e e eme azını ge ıgını anamı' ••-- .1. H b. l Ç y . • .. .; -w a~ıve n,.. ter ennoPn. ,,711.,, ta oı- · ) k l b d . . . _ 
V "h t ç· •ht'IAI• d ı •Ylll5lan.gı ın asan, ır yı ayırde- oldugu ışler bugunku meyvacıl•crın . d 1· '- d 1 hl ' nı, ve ev ısrpen o sun, una aır Izmırden sonra Aziziye tuııellcrinde e nı aye ın ı ı a ın en !'!Onra d k k k d .,y.,d I . . •. . .... nn e ,. ıne yaoı~aca>c. na a,. ("ln-ı , . . A 
aözlerini bü•bütün açmı•br Eskı" re e ır a ar sogu e e ma aşıla- temelını te!!kıl etmektedır. Onun l b. e r 8 •• _1 t" • ,. matbuatta ınti!!ar eden tafsılatta ve tetkikler yaparak Ankaraya dön& _ ... ~ .. . t S w '- d l d d" d d"l d usu. ır ~e m ve vııcurıe ge ,,.,,.,.,,. d h f L R, . 
Aı,•a ruhu bu kıt' anın ana sekenesi 1 mış ı. ogua.lan tutma ı ar, e ı yar ımını ı eme en, meyva zıra- G b I _1 h .• •

1 
a a sonra ransızca a eoub- ceğım.:t 

" • . • .· ·d· d '- 1 · kl d h · ·ı k d_. k ene u sıra a"oa enuz tah•n ı· 'd ·· d . h"IA 1 h arasında hazan re.ı: •ddetlt hır nas- ı ııı era.en >ır mera ı a n ooze atı ı e uv,ra,ma cı '1en pe miis- d • ıoue e mun erıç u asa ar mu te- Vekil, bu sabah Bandırmaya hare-
" ,.... k t 01 b d d' K zamanın an uzakTanmıı"an fakat · d b ı~ B •1 .. Yonalı.7.m duyausu uyanma·ına De • arıt l: <<- uyor e, e 1· oca kül olurdu. Fakat, mev. vacılıktakJ. ' vıyatın a u uum. una ı aveten •-et etmiştir. "' · ' • Ö · b "' d b k k b kendi kendiıııine Hr tt"ki'\miil medre-- "' beb oluyor. Bu duygtı Siamda da merın agın a eıı os oca ir her terakkivi de ıl!'ndan bilmek ve arasıra beni inziva köııemde ziyar~ 

w ·· d'' Sö' "'"d 1 · · y S"'!li vücude getirilmi'1 olan bir cl'\ğ- l Ü d 1 hndisini go""•trt'!mı·~. tı"r. Asyalıl1k agaç gor um. gu e a,ı ı w.ı:ı,ş ıı ondan beklemek, tamamen yersi-» te ge en niversite mil nvim erin· İ 
, - " V b"' 1 h · ·ı "h 1 ., <la, hic havaivat ile İRtigıll der"'k~ d b k f k 1 d I "it A "k d fikrine karşı kendisini çok magwlub e oy e ep mış ı e nı ayet e- bir ntM·dtet olur. Ciinkü a<ıı . mt"'vva- en ir acının i ir erini in emek- ngı ere merı a an 

hı.S"'· eden bu duyguy•• Japonya, çok- nerek kimisi ce-;İze R!mıa, kimisi '!İne inmez. mesela Pvrakı hı:ıvarlis- le de intıbalanmn ıı:eniş bir mii)a-
.. 1_ k d cılıl:ta "-'>n bir bulu, değil, 'ancak ten yalnı7 Temo, cl;n,.J... bulurım', 19 "l b b ] 

tanberi hazırladığı ııAı:va Asyalıla· meşeye ıı:estane, imisi e I.:.avağa d!ğcr icablann vam sıra, kendisin- ........ r.mualnrhn lll1('Rk La R"'V"t" des haza ufku daha ar,ılmış oldu ki bu- şı e sa n a ıyor 
nndırn tezine ~olay)ıkla lc.azanmı' incir aııladı. En son, Hacı Dayı den iı:tifade edilen bir Va!lıtadır. dPuX mondes ili'! Mercure dl'! France nu en sonra kaydedeceğim. Nevyork 14 (A.A.) - Dow Jones 
ve onu köriik]eme<n ihmal etmemicr- şöyle bir keramette bulundu: B * 

... T s· w .. . d ı ilinmez neden, yalnız bizde de- iltifatına mazhar olurdu, hattaA bı"r a3·ansına göre, İngiliz vapur k"mpa·ı-tir. Hali hazırda Siamı Asyada Ja- ((- ır agaç uzerm e yapı an acıı, .. .. 
•• •• J ·ı d" d l'il, her tarafta söğüde dma. kava- aralık bu son mecmuada ya7.ılan Lamartine-in tarihte mühim bir yaları Y""' haddini bulduğu için A • 

Ponyanın siyasetine taraftar _. ... ane o aşının aurgun en e ye ı sene e l -. 
.r -., - ~~ d f t k d'l" J· • ğa incir, böğürt ene fannud a!'Jıla- ıntisar eder oldu, mecmua - mevki i•gal etmi" olmaııi]e iktifa e- merika bahriye komisyonu tarafından memleket olarak "'"Öruyon.L. yecrı e a e rar e ı ırse, yecıncı . , .. < 

"" d I k r manın imkanındsn dem vuranlar nın Türk edeb:yatı muha - dilemez. Onun °ahcıiyetinin iki, hat- satıııg-a çıkarılan 19 ı:ilebin ruu··b:ı _ Si.am isminin T ahiland olu ... •, AP,. atı an aonra ge ece· nıe~ı. ar ca- ., ,. 
~- y t · · ._. d k · ] °'. öriilmü•tiir. Ba?Jları aiilü Lenk u··- bin·. tayin olundu. Bu ya - ta Türklük noktai nazanndan üç te- yaası için teklifte bulunmuşlardır. yadaki bu ıiyasi hareketle çok ya • e ın ve çe.ıur e ' 1Z 0 urmuç.. çe- "' " " rr 

kından alakadardır. SiAm nasyona • kirdekıriz nan t:l.1 böyle elde etmiş- zümiine ll-ı)ayıırak siyah ~iil &ima- zılar henüz hir çocuk olan mu- cellisi vardır: denebilir ki 0 kar~ı-ıBu şileblerle diğer bir vapur için top-
] rl" ca~mı söyler, bazıları mu"'kerrer a- h • · · k T · d - 1 ,_ d b •· b • t·t t ili d tan 4 611650 dolar tekl'f ed'ld'ğ• ve listlerine göre, bütün Siam, bütün e " '"' arnnnm a emın en ov e ... usur- mız a u uç şa sıye ı e e-ce e er, · · ı ı ı ı 

Hindi Çini ve Çinin cem.ıb sahalan O gece lıou ha1ıi, o hdar ı.ır.ıdı, ~~ılarla meyval.mn cekirdeksiz],.~- suz, pürÜZ!!Ü7. bir Ji .. an ve ii!lCib ile bunların en b&.flnda edebi 'şahsiyeti komisyonun bu bedeli kabul edece • 
bundan çok sene e.,vel hep hi!den ~tti 1ti, evlere da{!.ılırken bile yolda ceğini iddia eder, lakin hiç kimse rıkıyordu ki bir vabancı di!e o yasta gelir. ği zannedilmektedir. 
Tahi i~mini ta,ımı, olan bjr kavjm a~ı hahsi konu~u]uyorduJ hu iddialarını hakilcatle tevsil.c ed~- bir gencin bu dert-Ce kuvvetle ta!"Rr- Fran~a edebf tarihinin roman- •••••• .. •••••••••••••••••••••••••n••••• ............ . 
ile meskundur. Bu ırk, bir aralık Üç gün evvel ruladığ•m bir me- mez. Hep birez evvel nakJl"ttiğim ruf edebileceğine ihtimal verile- tisme devrini üc büyük sima doldu- T A K V 1 M 
vahdetini lcavbctmiş, yer yer fark- raklı, bana a~!b yukan Hacı Dayı- hatıra gi))i, iddialar bir ocakbaşı ya- :-nndi. rur ki bunlar Chateaubriand. Victor 
Jar gösteren bir takım ayrılıklar vü- renliğind,.n ileri ı;ı-ecmez. l .. te bugün irfan fıRvııtının en er- Hugo ve Lamartine"dir. Bunların 
cude gelmicı, Fakat, hiltün bunlıua (< i At~. kı~ın mc;')'vasıdır. (Devamı 4 i_iııdi ıı;svfada) mn bir devre:o1indı: bulunan Resid (Devamı G ncı sayfada) 

rağmen «Tahi)) ler ıcTahfo dirler ve ;----------------~-------------------------------------------'-.. 
artık bunların birleşmt"Jeri zamanı r 
gt"lmi•tir. Tahi kclimeıımin crLand" S T E R i NAN, f STER iNANMAt 
kelimesi]e birleıımecıi d.e manal1<Jır: 

Bunun1a, Siam., kendisini Avrupai 
bir çehre ile meydana çıkarıyor. Av 
rupalılar F:ibi cRlışarak, onların u
ıulile bir T ahiler vahdeti vücude 
getirmek istiyor. 

* Tahiland nasyonalistleri emelJe -
rini tahakkuk ettirmek için bugiin 
meydanı boş bulmuslardır. İngiltere 
mefgul, Fransa ma~Jtı..., Amerika u
zak, Japonya da do.ı'fıur. Tahilerin 
eJlerinde kiiçlik, fakat, Japonyanın 

(Den.nu S inci sayfada) 

T'ıearetle uğr~n bir dostta. konuşuyorduk. Almanya dan bir teklif 
almış. 

lıtanıbul piyasasında derhal satılabilecek bir yığın mamul eşyayı 
derhal getirtebileceği ümidinde. 

Karun ha'linesiniıı anahtarını bul 'uğunu sanarak, i.51Akbali Wı pembe 
görmeğe başlamış, hem anlatıyor, hem de gi11üyordu. 

Kendi.sine şu cevabı verdik: 
- Şahsan bir naca ihtiyacımız oldu, bu, Almanyanın meşhur bir fab. 

rika..sında yapılıyordu. Aradık, tc.radı k, 'bu fabrikanın İ.!tanbul mümessi-

Jini bu1duk. Fabrikaya acele bir mek!ub ya?.dırdık, sordü. Bu ilAcı bize 
gönderebilir misiniz? Gönderemez IİıJsiniz? 

Mektubun postaya verildiği günden bugüne kadar geçen zaman tamam 
bir buçuk aydır, ve fabrikııdan ilAç §Öyle dur.sun cevab dahi gelme -
ıniştir. 

Biz, istisnai ahvalde kullanılmakla beraber Almanyanın Chimie piyasa-
sında charcı ruemıı olan bir ilfi.çtan küçük bir miktar getirtemezken, se. 
nin binlerce lirallk mamul eşya geti:t'!bileceğine, ectabiri diğerıle her tek
lifin hakikate uygun olabileceğine inanmıyoruz. fe.ka.t sen: 

IS TER i NAN, i STER iNANMA! 
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'l'elgraf9,. Tele~on Ve Telsiz llaberleri 
Makineye 1 ihtısas mevkileri hakkındaki 1.~Üe 1 ingiliz tayyareleri !ElenJer _Tep~delenc 
verilirken kanun mer'iyet mevkiine girdi • Siyasette "hukuk,,"' Tuna havzasına da dogru ılerlıyorlar 

anlaşılmaz bir şey akınlar yaptılar Şimalde ltalyanlar 

İtalyanlar Avloriya 
ve Beratı tahliye 

ediyorlar 

Ankara 14 (Hwust> - ihtısas mevkileri hakkındaki kanun bugi.inkü 
Resmi Gazete ile neşredilerek mer'iyet me?lı:iine girmiştir. oluyor. Venedik, T orino ve mevzilerini birer 

Yazan: Selim Ragıp Emec; Brest bombalandı birer terkettiler 

İtalyan ordusunun 
mukabil taarruzları 

püskürtüldü 

Almanya 
Balkanlarda 

ne yapabi:ir? 
Stokholm 14 (A.A.) - D~gbladet 

gazetesinin askeri muhabiri ıtalya~
ıarın maruz kaldığı mağlübiyetıerın 
kısmen gayri müsald vnzıyctleı:e ve 
şanssızlığa a tfedilebUeceği fıtuınde -

Atina, 15 (A.A.) - Rndyo Ko-ı dir. . 
lumbiya: Alman hava kuvvetlerinin ue şım-

ltalyanlann Avlonya ve Berat. . vaziyette Arnavudlukta ve Trab-
~~dın ve çocuklan tahliye ettikleu lusganbde birşey yapamıyacaklarınıı. 
ogre-nilmiştir. söyliyen muharrir, ~maıı kıtaa tının 

Yunan tebliği İtalyadan geçerek Italyanların yar-
Atina, 15 (A.A.) - Diin ak- dımına gitmesinin melhuz bul~nn:a -

farn neşredilen 80 n• resmi dığmı çünkü böyle bir hareketın I -
tebliğ: talyan nüfuz ve itibarını rencide e -

~ı>helerde mahdud fanliyet ol- debileceğini ayni zamanda deniz yol-
mu.,tur. Bazı esirler aldık. ıarının da' emniyette olmadığını i -

İtalyan mukabil taarruzları ıave eylemektedir. 
Atina, 15 (A.A.) - Yunan Tes- Muharrir, Balkaaılardan geçecek 

mi sözcüsü, ltalyan mukabil taar- Alman kuvvetlerinin Balkanlarda bil 
tu~larının püskürtüldüğünü bildir- hassa muka:vemet için Türkiyenin 
r:ııştir. Düşmana ağır zayiat verdi- müzahareti de vaki olduğu takdirde, 
l'~~rniştir. Alınan e!irler arasında 2 müşkül vaziyete düşeceğini bildirmek 
ıı~ay vardır. Dün, i~tinam edildiği tedir. 

Sicilya deniz 
muharebesine aid 

İngiliz teb:iği 
Sici/yaya ağır bir 

hücum yapıldı, 9 Al
man tayyaresi yakıldı 

Londra 14 (A.A.) - Royter: 
Amirallik dairesinin bir tebliğine 

göre, gemi kafilelerinin geçişini mu
hafaza için merkezi Akdenizde 7 
Kanunusani ile 1 3 Kanu -
nusani arasında yapılan hare-
kat esnasında bir ftalyan distroyeri 
batırılmıştır. Bilahare bir İngiliz 
distroyeri hasara uğramı1. fakat bu 
gemi limana dönmüştür. İtalyan ve 
Alman hava kuvvetlerinin lngiliz 
gemilerine hücuınları neticesinde 
bir tayyare gemisi ve bir kruvazör 
hasara uğramış ve kıtVlplar kaydet
miştir. As~ari on iki düşman tayya
resi düşürülmüş v~ ayrıca daha bir 
mikdar tayyare d.: hasarn uğratıl -

bıldirilen 4 İtalyan tımkından üçü
nün ltalyanlara karŞl hizmete konul 
dukları haber verilmektedir. Dün 
bir ftalyan tayyaresi düşürülmüştür. 

mıştır. 

A ·ka ı·talyaya Sicilvava taarruz merı Kahire 14 (AA.) - İngiliz ha-

harb l
· ıaA n va kuvvetleri Ortaşark umumi ka -

A'man - Sovyet 
anlaşması hakkında 

şayialar 

rarvahının tebli~i: 
Sicilyada Catania tayyare mey-

i . ecekm·ış danına lngiliz hava kuvvetl~ri 12/ e m 1 y 1 3 Kanunusani e-ecesi a~ır bir taar-
Londra l4 (A.A.l _ Romadan a _ ruz yapmı~rr. Burava bir ııeri hücum 

lınan haberlere göre Amerika ile Al- vaoılmı' ve cllk bilvük haııaT vu • 
manya arasında harb çıktığı tak _ kua ~etirilmi~tir. Tayyrare meyda
dirde Ameri-ka ile İtalyanın bırbirle- nının garb tarafında iki hangara 
rine ilim harb e-tımemeleri ihtimal tam isabetler hvdolunmucı, bu 

Vaşington, 15 (A.A.) - Rad- dahilindedir. hangardan birisinde yangın Çıkarıl-
Yo BKoll'uındbki~a~ 'k h b. ) Söylendiğine göre Ruzvelt'in Ame- mı ... cti~eri vıkılmıc;hr. 

er ın e 1 ~men ·an mu a ır e- . . . . t Tavva mA"d 1 t rlnin t 1 f1 • Al rikanın Roma sefırı Phıllıps vası a - . re .,.. anının cııır" ara -
e gra arına nazaran, man- · . , ı d d'~ b" h ,_ 1 h Ya Alma S t 'kt d* la sile Italya kralı Vıetor Emmanuel e • ., a ı!?;er ır ::lngar va'{ı mı!' r. 

' n - ovye ı ısa ı an ş- · k Tavyare m,.v,:ıl'"'"" l\;(l idare hi -
rnaaı rnucibince kendisine verilecek l gönderdiği bir mesaj bu yolda bır te 1 nalarında ~idd,.tli infilaklar vukua 

1
° an hububatın büyük bir kısmını lifi ihtiva etmekteıdir. 
•Panyaya t ltecl k • 

0
.... ----- getirilnı;., ve bir<'ok vangın çıkarıl-

raftan So er .ece lır. ıger ta- l"b d t 1 k il • mı!ltır. Bir netrol ..J,.oo~ı .. t••ll"n -
lu b. k ı">:e!lenn kendi demiryo- 1 JI a 1 ayan UVY8 eri mi!ltir ve Alman .Tunkers P.7 ravva-
~ e e ennı Alman 11 Y d h ktnşarlca n ki· ~ · ma ann a- ı'ki yer 8 ma SUr resi olduilu sanılıın as21Hİ dokuz 

. a ı .çın Alman} , tıne verdiöi bild· .
1 

k arın em- ta'<·vıne ,.. .. va~ıln•=tl· tahrib f"..til -
- ıtı me tedfr. (~l 1 inci sayfada) m~r. Diğer bombalar esaslı hare-

T b k 
ve muhasara altına alınmıştır. Ma- ket pistl ... rine ve tavvar,. ml"!ydanı -o ru ta vazı= y·et reşal Graziani bu kuvvetlen, garb nı., parb taratinrfa b111ı1n1'n demir
çölünden Na vadisine gi.ien çetin yo... "olu üz ... ri.,,. dii•m;: .. t;ir. Bu vanvın· 

Kah la hlklm Siva vahasından Mısıra. lar ve infilaklar, 70 kilom,.t• .. den 
&ind ır~ 15 (A.A.) - Tobruk cephe- ııaarruz için Cira.blUıS'da to.plamı.ştı. daha uzak me"afAd .. b11l11n!'n PM,.,e-
.. _ e J· •' ııl~r asker tııhşidatıııa İtal)"&nlann Bardi~'da.n çekilme.si L.__ el .. ··1 ·· t" B ~Van "0 OUTnUTI l\T'I ,.....,.,, m•ıc: ıtT O"' • 
t. l e ıektedirler, İngiliz ağır ba- mezkur kuvvetleri tehlikeli bir vnzi - bard tavvar .. 1.-rirni7d,.n ikiııi 
~11.ryaları, durmadan faaliyet göster- yete düşiirmü.ştür. Bundan birkaç .. J ~man_J.. . . F ' ı ' t v ..... ekte<ı· . . . . . ı il!' t''!'"ln,. '10,.,...., • ....,.~tır. a"ıo 011 a 

ı.r. giin evvel Ingılız tayyareleıı Cırablwı I d b" · · mec'ıır·ı 1·nı"a. . vare er en ın•ı vere n ~ 

~imali garbi.sinde kafilelerı tombardı- vantı~• 71n,..,sn bunun miirett .. batı 
Balbktaki man ~tnı~tir. Fakat bu kı;ı.filclE'rin ~urtarılmıştır. 

Ciraıblu.s'dan çekilirken mi, yoksa bu- Aml.:~da 
rnemle'ıı0fler. dan ranın imdadına giderken mi bomba- A . L.b d RP.rka ve n~ .J . . c· bl 'd 1 vnı gece. 1 va a 

nakı d"I land~ı bil<iirrlroem~ır. ·~ us a Bı-nina tayyare mevdat"larına rla e 1 en A 1 ma n la r mahsur buluna~ it~ly~n kuvvetleri- taarruzlar vapılmıııtır. Beninnada 
Bertin, 1 S (A. A. ) _ D N B. nin miktarı beilı ~eğ'.l~ır. büyük yangınlar cıkarılmıs ve yerde 
Alrnany ·ı 

5
· . l 

8
: 

1
1.w·. 1 Dığer taraft.an Ingılız t.Jpçusu, Tob altı düşman tavvaresinin yanmakta 

tasınd ha ı e ovyet er ır ıgı a- k'un dı.ş i.stihkimlarını, kat'ı taar- ld v .. ··ı .. t" 
1 a a ali m "b d 1 · h kk d nı .. .. , .., u~u goru muıı ur. 
O Kanu . u ~ • e e:ıı. a ın a ruzu hazırlamak uzere, mutem.:ıdı - De·n,.rJe kıslala.a ve müdafaa 

Ye · nuııanı tarıhınde ımzalanan b d etmekr,ed r Tob ·ı · t I banhı anla'!ma mucibince 1939 son- yen bof!l ar ıml a.n k.ı ıa'. J.<'· .. ~ me-vzı .. rınt" de taarnıl z arkyıtloı muı 
arınd E ' ruk'da It.alyan arın ne <ı r "~e .• 

1 

ve kışlalarda yangın ar çı arı mış -
lcalrnış okn ston~a ve Le!ony~da olduğu bilinmiyonsa da Bardiy3da - tır. 
anyada 45 bl .2 bı:'. Alman ı.~ e Lıtub- kinden daha az olduğu zannedıliyol'. Amavudlukta 
hu( ın kı•"den murekke l 0v• A dl k B d d" Unan büt.. A . talyan teblagı rnavu u ta t'"rntta a un as-
Al""anraya un kl ldrı;1·\n ekt?ık grupu, İtalyada bil' mahal 14 CA.A.) - İ- k ... ri taha~<ıüdler bombardıman e -

L · na e ı "Ce tır · k · h c1·1 · · B · 1 h d f t 

d 
ıtuanya E ~ L. L talvan orduları umumı arargn ı - ı mJ'•tır. omba ar, e e mm a -

an b · stonya ve et on\ Jt- , . 1 ..ı·· .. ·· 
1 

u sefer ı k 
1 

Al · nın 2::1 numaralı tebliğı: .,.. -r::ı. ıı~m·ı"tıır. 
art b ge ere o an man- f ,. 11 ·----

b
. a eraber . d. k d 500 ı' Yunan cephesinde keşı .. o arı ve 
ın k , -,ım ıv'! ·a ar H t k T k d •• h• . adar Al . . d topçu faaliyeti olmuştur. ava eşe - Q yo a mu ım "d·l • b mrın :ınavatan:ı ıa e 1 . - .. r b k 

- rnıs ulunacaktır 1 küllerimiz bır di.ışman us,,;uım •r aç 

S
--.. · kere bombardıman etmişıcrdır. Kam- b. t 1 t 

'

• V" H· d" . . y-0nlar ve kıt'aların toplu bir .. hnld~ ır op an 1 

.&. rnerika cürnhurreisinin son 
nutkuna karşı Mihver mem

leketlerinde duyulan infial, Bay 
Roosevett' e çok geniş salahiyetler 
vermeyi istihdaf eden ve bugün -
lerde Amerikan ayanında müzakere 
edilecek olrın kanun projesinın ka
bul ve tasvibi ihtimalleri önünde zi
yadesile artmıştır. Her ne kadar bu 
hususta müsbet ve sarih mütalea be
yan edilmemekte ise muhtelif vesi -
lelerle gösterilen tezahürler, duyu -
lan endişelerin geni~liyeceğine l.,ir 
delildir. Nitekim, bu yüzden Ja -
ponyada da bazı abıülameller baş 
göstermi~ ve Birle~!k Amerikanın 
müstakbel hattı hareketini şimdiden 
ve mümkün mertebe tesirsiz bırak -
mak için bir yük&ek iktısad meclisi 
kurulmuştu( Bu meclisin, mahiyet 
itibarile, Almanyada mevcud olan 
ve Almanyanın bütün iktısadi faa
liyetim kontrol eden heyetten he -
men hiç bir farkı yoktur. 

Amerika cümhurreisinin almak 
üzere bulunduğu yüksek salahiyet -
lerc istinaden İngiltereye yapılan 
yardımlan en geni~ bir mertebeye 
yükselteceği nazarı dikkate alımrııa 
Almanya gibi Japonyanın da hı.ın
dan endişe duymalarını tabii gör
mek lazımd•r. Fakat burada aklın 
almadığı bir nokta vardır: 

Gerek siyasi ve iktısadi, gerek 
ideoloji bakrmından İngiliz dava -
sını benimsiyen yeni dünya. acaba 
niçin, açık bir hattı hareket ihtiyar 
etmez de dolambac;lı yollardan ha
reket eder. İzah edelim: 

Amerika cümhurrei:ıine yeni sa -
lahiyetler ve-ret:ek olan kanun pro -
jeai, bu salahiyetlerin doğrudan doğ 
ruya istirnaliru nazarı dikkate al -
mama'ktadır. M~la İngiltere ken -
disine lazım olan harb malzemesinin 
sipari~lerini Amerikan fabrikalarına 
değil Amerikan hiikumetine yapa -
caktır. O da bu sipariııleri hususi 
müesseselere veva kendi fabrihla
nna kendi siparl~i imiş gibi devre -
decek, bunları bilahare kendi namı
na teslim alar.ak, parasını ödiyecek 
ve sonra İngiltereye iare edecektir. 
Bunun manası şudur ki İngiltere, 
yano imkan bulursa bu e!!}'ayı, sc~
ne eşya olarak ve mamul bir halde 
aynen iade eylivecektir. Harbi in -
ıı;iltere kazandıkt:ın sonra bu~n 
için bulunmuş olan bu anlaŞTl'\ll şek
line bir ba~k:ı mahiv,.t ve dP~a a
meli bir tesviye 8Ureti vermek el -
bette ki miimkiindiir. Fakat yarın 
yapılacak olan böyle bir tadil ve 
bu gibi dolambaçlı yollardan hare
ket verine Amerikanın lngiltereye 
aid harb malzemt'sini, hatta Ameri
kan veııafti ile rıakletmemeııi neden) 
Buna ilave ol'arak 11u nnktayı da 
i!!Bret etmek lazımdır ki Birlesik A
merika hükumeti, f ngiltereye ver -
mek ;,.tediill bu eevav.\ lngilterenin 
AmeTikada mevcııd hıılunan her 
nevi kıvmt>tlerirıi kar~ılık olaTak rös 
termeqfni iııtemf"lrte imi!I ki hele bu 
şart, bugiil:lkij ahval icinde aklın 
kolavlılrl~ kahııl f"dehileceği seyl.-r
den değildir. R~ni:n kanaatime" A
merikanın f ngiltere~ e yapmakta ol
duğıı ve yapmıya devam e<l'!ce:ği 
yaTdım bahsinde bir nebze eski me
celle<'İ zihniyeti ile har .. k-·t eder sYİ
bi görünüvor. Sağ kula::.ı sağ elle 
tutmak dururkım sol eli başımızın 
ön veya arkasın~an dola!ltırarak ko
ca bir kavis r-izm,.kte wana olma
ııa 2erektir. Bun~an dolayı. ben, 
bütün bu fonnnlitelerden bir şey 
anlamıyorum. 

St1Lim cf2at;1-ıtı C1ns9 ~ m - ! n 'ç' n 1 bulundukları yer!E'r mitralyoo ate§ı 

h b
. altına alınmıı;tır. Tokyo 14 (AA.) - D. N. B. bildiri-ar 1 ve A ·ka BingaZ'ide t.opçu kuvvet~erimlz fa- yor: ------------m 9r 1 . te ~erek Tobruk cephesinde Ba.şvekU prens Konoye bugün top- B ' B v k · ı · 

haV:ıeıngton a~~ye g ma·'"·neli vesaitine zayiat ıanan parlamento, iktısad filemi ve u gar aş e 1 1 
""'l 14 ( duşmanın n.ı t .. ·u i .. f "n rıc" A.A.) Amerika rd' . ı d!r aarabub mıntakasıın matbua mume.c;s. er .. on eransın....... F ' k 

d ·~e naıırı H .. v.e ırmıŞ er . . . d d d • ı f U t avet ..., Ull, S.'yam elÇ~~nı k 'f kolları ve tQ'pÇU faaliyeti ol.' memleket ıÇıO e ve ışın a oereyan 1 o n n u unun 
... _ .... erek o·· .. .. .. .• da eşı 1 h .. d. le . . ı,.;.; f hakkında ·vqı Sıy"- .,oruşmu~tur. Mullilra- t s·ngazi sahilinde bulunan eden .,, ıse ruı .u_a ı 
tas -.ıla Fna H muş ur. ' b' tule ··yıemiŞtir k 1 Lndnki ll.<;lZ indiçinisi a - bazı mahaller düşmanın !lava htİ - ır nu SO . • • • •• - a ı•s erı• 
reY'an t tnuhasamat etrafında ce - k"lmış ise de .nsanca Japon başveltil1, bilba&sa Uçlı.; pak-

e ti~i z eumunil maruz •~ nd •nl add"'~ d liuıı anne<Iilmcktedir. ~., 'ki Afrıkada yuka- tın imzası an sonra - ı ""' c en 
"' gazete ·1 zaylı> r · eti J il So Be 14 (AA) Ha ..,l.Yan1 tnüın c, ere yaptığı beyanatta, rı s ~ nmiyetslz hareketler beynelm~e~ .v~ıy. aponya <!: V- rne . . - vas ajansı 
baberı essılıle umumi mahiyette G 

11 
b t mıntakasında top yetler Barliği, Ingıltere ve Amenka a- bildiriyor: 

ıa er ~at· tt oımuş ve a a a ki ·· beti r· tebar" et- isv· ed ık Diet t tın ·zaı . ' e ikler:ni ve müşkü- f adi t· kavdedilmiştir. Sudanda rasında . mımase e ı uz .çr e ç an . a gazetesinin 
l'iıı, , ~ 1 e.''h çarelerini görüşmedıkle- çu a /e.'. ·dr~ma•n mevıiler~'1i tirmiş ve bu münasebeUe .Amerika - Berlin muhabiri, Bulgar ba§vekili r ... 

S
. Y.e:nekle iktifa etmiştir tayya~e erımız .,,,.,alar·•nı •bonı ' nın İngıltere ve Çine muavenet etmek lof tarafından söylenen nutkun Ber 
ıy • · istj.hkaml!'rın V'e '""' • - . . . -IUnlılar Hind" ç· "d •

1 1
• 

1 
t 

11 
•• ıeı'<i r suretile aldığı muhasım vazıyete 1 - lınde yaptığı tesiratı şu suretle izah 

l3aı1 k ı mı e ı er .yor ar b:ıırdıın:ı...ı e ı ·~ ' ; ret etmiştir. etmekedir: 
tJebı ğ 11; Ok 14 r AA ) B' Si B1r Yunan d~nızaltasının şa 
~·' •nde, Hınd.çini · ar-;;iSin~: ıf=- muvaHakiycti . M l 1 •• l k"IAt Berllnde hakim olan intiba Filof'un, 
ltt\,,un ııark böign~· d 31 Kanunuevvel saıbahı bı: Yunan a eorO.OJI eş 1 d ma ayni 2:lmanda herkese hoş görünmek 

.. d .... ld .....,,n e yeni ilerleme k· ı . arzusile he tarafta · t zı 
Qah "U1 ığıni ve d.. deni.7..:ııtısı Yugo~ıavya .un su arın- dıh'ıl memur'.ar hakkın.!ak"ı r emruye si ik tev 

war1·e b uşmnnın müdafaa b' il b. · · b t ı.I l.d ett'5! ve b sebebi b tk ~ • irlıkte b'. k .. . da bulunaı ufak ır ş e ,m,z. :ı ır- ı . •ı:. u e u nu a rağ_ 
e btraktı"'ını b~lçdo olü v~ mal - mıştır . El eniı.altı her türlü hn.:b n"ızamname men ve belki de bu nutuktan dolayı 

- 15 1 ırmektedır. il b' t w· · -ddet 
0

kt'd 

1 
kaideleri hillifm.a ş e lil a ısıye uzun mu ı ı ar mevkiinde kal-

Sp t d sandalını toP ateşi.ne tutarak kurtul Ankara 14 (Hu.su.si> - Devlet ıne- ınağa muvaffak olamıyucağı ruerke.. 
la ar a a zelzele ma.ğa muvaffak olan mürettebatt.an te~roloji teşki~a.tına dahil memur :e ıindedir. 

l ,3
0 
Patta 14 (AA.) _ Bu sabah 10 kişiyi öldürmüştür. . .. . ~ustahdemlerıu rasadlara. v~ teknık HC:hal~e bu nutuk Alman pliin _ 

~il da ıehri ..... izd b. 
1 1 

h" Bir tayyare ae seri bir mot\Jt 9 Ka- iŞlere dokunan su~lannın ınzıbati ce. tarı uzerınde _ bu plfinlar neden i-
m· ..:_ e ır ze ze e ıs- d · •~ · · ~ltt\t &f._, Ha"'lr ve insanca za ·at nunu.sanide bir düşman denizaltısına zaJ.e..nna . aı.r o-n llLzamnamenrn baret olursa. olsun _ hiçbir tesir icra. 
r, yı ta.arrllZ ederek ~dır. yarın tat.bLluııa başlanacaktır. edecek mahıyette değildir. 

Londra 14 (A.A.) İngiliz Atina 14 (A.A.) - Yunanlılar cep 
hava nezaretinin istihbarat bürosu henin merkez mıntakasmda yaptık 
bildiriyor: ları ani bir taarruzla İtalyanları fev 

Pazartesi gecesi bombardıman kalfıde müstahkem tne\'Zılerının bi. 
tayyarelerimiz düşman harb ma - rinden atmı.şlardır. 
kinesinin dağınık fakat esaslı kı.ıım- T epedelene doğru 
lanna hücum etmişlerdir. Cenubda Londra 14 (A.A.) _ Londraııın as 
Venedik, şarkta Tuna havzası ve k~i mahfellennde beyan edıldı~inr 
garbde Brest üzerine akınlar yl\pıl- gore, Yu.nanlılar Arnavudlukta Kli.. 
mışhr. suramn Şimalı garb.sınde küçiı'k fa 

V ened~k mıntal.asın~a Por~o - kııt ehemmıyetıi bir ılE'rlcme kı\ydet 
Marghera ~a yapılan hucumda 1.n - mi~lerdir Bu ilerleme Yun.anlıla:r 
şaat tezgahları ve petrol tasfıye- K11"Ura'nın epeyce ote~inC' ve B a. 
h 1 · .. h. , v er 

ane erı mu ım nasara u~ramı§~ır. civarında da bır hayli ötelere erıştire-
T una havzasında . Regensburg ~a cektir. YunanLlar Tepedclım'in garl 
Romanyadan sevkeclılf'n petroll ... rın istikametınde d:ı.g~\ık ar z bo 
k ld v d 1 r· h i.l 

1 yunc .. onu uııu epo ar ve ta" ıye ane- il"'rlemelerine devam e•mcı...ted; ı 
1 l b d d'I . . .• r er. 
er ıo.rı~ ar ıman e ı mış.tır. Bu harekat netıcesinde Te1'ede 

lngılız hava kuvvetlt"rı bundan len müşkiil b'r vazyettc ko.l t 
d d" tkl h.. ' 1 mışır. 

maa a un. ~ap ·ı .arı ucum~ı ta-ı Fakat Tepedelenin artık SJkut etmi~ 
mar;ılam~k ıçın T orınoya da hucum gibi t.C'lfıkki ed!leccğini söylemek henüz 
etmıslcrdır. , . . mevsimsizdir. Italyanlıır burado.kı kıt.. 

Porto Mar~~ .. ra ela hır pılot, alarmı yeni bır fırknnın en büyük kL~ 
bombatarından birinin büviik bir mını ,,.etu·mek suı·et · ıe tak ·, t 
f b "k 1 ı i •W. • r b ., 1 Vı~e e -a rı anın ratısını nı> cqcın ve ;ı - mışlerdir. 

rikanın derhal ıı\,.,,1,.r İri'ld 4 kal"- ft 1 1 k ı k w b I rl v • a yan ar açıyo,. ar 
ra ~anfb':ak a'! ad.~<>'rn•b .. avb~ı Zl\ - Londra 14 (A.A l - Tımes gazete 
man a a 11 anın •qer ır ınaqın- sinin Atinndaki muhab'r· Y ı11u 
d _ı kt w •• .. •• , ı unıın 

a na ';'angın ,., ıgını ~0 •n 11•~tnr. vaffakiYetleri h:ıkkmda raporlar gön 
Br ... st de doklara Vf' lırnı1111h bu- dermektedir' 

lunan gemilt-Te son derec,,. Lii,·ijk Muhab •r diyor ki: 
la~lta .kh'ohm'halkar v• vh~.r·ııın h7.""'ı b.a- An1o.vudlu'kta s~yah ~önılcklılerle 
arı f' ı ı ucıı qa~t "Cl'"" rrıı ,,.,,,._ t1'1kv'ye edil · ı · 

tir. Bir nilotun ifod .. <:inı> !!Öre. d"k- ş~d~ Kl'su~ mış ~ a~ It.alyan ordt
1
su 

larda rılran •·anaınlar muazzam bir t d ı ı a yo tı u:zerlnde knçmtı.k-
fı h 1

. . 
1 

· a ır. KlıSuranın şimalınde ve garba 
rın a ını a mı<:tıT. ... - . gı .... en yollar uzerınde bu kıtaat Yu 

Denizaltı üssüne taarruz nan devriyeleri tarahndan oombardı-
Londra 14 (A.A.) - Ha•1a nezare- man edilmekte, mitralyöz ate,,iııe tu.. 

tinin tebli~i: 1 tulmakta ve takib olunmaktır 
Pazartesini Selıy.a baalıyan gece, Yugoslav sahillerind~ cesedler 

fena havaya rağmen, sahil müdafaa ı hu'undu 
.ııervisine mensub tayya1·elerden mü- Belgrad, 14 (AA.) - Havas: 
rekkeb küçük bir kuvvet Lorient. de. Diin Adrivaıil~ denizi Yugo"lav 
nizaltı üssüne muvaffakiyetli bir hü- "~hilinin muhtelif noktalarına ve 
cum.yapmıstır. Ağır bomb:.ıl:ırm fab. bılhasaa Dubrovnik .. bircok ünifor
rilmlar, bahriye 'batarya ınevz.i1erine mRlı cesed atmıetır ltalyan kon-;o
doklarda inşaat üzerine de infilak )o~U, CC"~.jl,.ri te"his İrin eahile ~it
ettiğj mü.şahade olunmuştur. mıstir. Bunların Arnavudhık arık _ 

lannda torpill,..nen bir askeri nak
liye va:-ıurunda öl~nlerrlen olduğu 
tahw;,, ,.,.t;t..., .. i.-t,.dir. 

Alman tebJ;ğ-i 
Berlin 14 (A.A.) - Buıı;ünkil 

Alman tebli~nde orduya menııub 
keşif tayyarelerinin dört bin ton
luk bir düşman ticaret vapuru ba
tırdıkları ve bir kruvazöre de iki 
bomba isabet ~ttirdikleri bildiri) -
mektedir. 

Bu gece, Plymouth"da mühim 
harb hedefleri muvaffakiyetle bom 
bardıman edilmiştir. 

Veni bir Habeş 
ordusu kuruluyor 

(Baştarafı 1 inri sa)·fad:\) 

de11 merml'!r heykeli diktireceğim. )1 

imparator zinde gÖTÜ.OÜyordu. 
Gözl,.ri parlıyarak bana, hududu 
geçerek vatanperver Habeıılilerin 
başında diişmana karsı harberleceği 
giiniin uzak olmadığını sövledi ve 
ltalyanlara kar"ı Hab,.şiııtanda haş
hyan iııvanın inkişaf etmekte oldu -
ğunu ilave etti. 

imparator sözlerine ~örle devam 
etti: 

«Memleketime ihanet edı-n rski 
müttefiklerim ltalyanların giinlNi 
sayılıdır. Onlar memlekı-timizde gÜ 
zel yollar vapmı~lardır. Fllkat te -
baamdan binlercesini öldürmii,. ve
va f'Saret ahına almııılnrdır. Falrnt 
~ü~iin bunlar Habt-~Tilf'rin cesare _ 
hnı kıramamı .. tır. Hnbecıistnnın k•ır 
tulaca~ ve adil '\ e m,. .. nıti bir h;;_ 
kumetin lrnrula,.,;;, hıı~iin valrınrJır 
Ge:;-Ieri hususi bir fl'"S rıkaTara le 
Go)Jam tf'oelerini inlettm 44 davul 
b.ı>nim tebaama yakın olduğumu 
bıldinn,.ktedir 

Davu11arımın ııeııini tanıyan ve 
bugün İtalyanlarla birlikte harbet
mek mecburiyetinde kalan eslci as
kerlerimden yüzlerce.'!i kıt" alarından 
kaçarak sadık kumandanım Rns 
Mongasha'nın Gojjam tepe,.ine dik
tiği bayrağın altına koşmaktııdır. n 

imparator, son giinlerde Habe -
şistan hududunda, havathmnı trh
likeye koyarak kendi;ini görmeğe 
ve hizmetlerini arzetmeğ gl'len bir 
çok Habeş reislerine Tastladığını 
ilave etti. 
Habefistan,daki 1t-alyan kadın ve 

çocukları 
Londra 14 (A.A.) - Ortaşark

taki Amerika muhabirlerjnden gf'len 
haberlere göre Habesistandaki ltal
yan kadın ve çocuklannın hkibeti 
haitkında endişe hissedilmektedir. 
f ngiliz hükumetinin İtalyan kadın 
VI" çocuklannın Süvevıı yolu jl,. sa:.. 
J;men halvava gitmelerini teklif e
deceii aanılmaktadır. 

UC"''l ka'0 ve 
uçan vapur 

Amerikadan lngiaere
ye dört tip tayyare 

gönderildi 
Londra 14 (A.A.) - İngilte -

reye tahsis edilen muhtelif dört tip 
~erikan bombaıdıman tayyare -
len Atlas Okyanusunu k~nd! vası -
talarile geçerek f ngiltereve teslim 
edilmişlerdir. Buillar fa&İıye.t saha
ları geniş olan Lockhead - Hadson 
bombardıman keşif t11yyareleri ile 
uçan kale ismi ile r.ıarnf 80ing-b. 
·' 7 . tayy~relerinde ve uçan vapur 
ısmı vcrılen iki motörlü Consoli -
dated tayyareleri ile Lockhead -
Hadsonlardan daha büyük ve daha 
seri tipte olan Lochead veya Ven
tura bombardıman tayyarelerinden 
ibarettir. 

lngiliz, Kanada ve Avustralya 
imalatını takviye eden Ammkan 
tayyare tioleri kırkı bulmaktadır ...................................................• 

Habefiıtanda 
mevsimi b 
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( Şehir Haberleri ) 
Lise va ortaokul Belediye bu sene şehirde 1 

Konservatuar 
talebeleri için hakkında yeni neler yapacak ? ahnan karar:ar tasavvur.ar -

Der• yılı içind• melıteb deiit- Sidtanahmed, Ayasofya meydanları, Beyazıd - Müatakbel inlıİf'lfı gözöniin -
tirilmi)'eeek, talebeler oltal Koska yolu Taksim kışlası sahası asfalta de 6"1'"~~arufaıa müea•ue ya 
dıftnda -.lrı aurette kontrol • • ' · devlet biitçaıııe alınacalı, ya-
edtileceltla~ meldeb kcukeıi çcvnlecektir. Mezbaha sahil yolunun bu had vilayetler lton••vatuarı 

giymek mecburi olacak sene yapılmasına karar verildi Aaline •etirilıtcek 
Şehrimizdeki lite ve orta okullar

la meslek ve san'at okulları müdür
leri dün öğleden sonra ıııaarif mü -
duru Tevfik Kutun reisliiinde Kız 
lısesinde bir toplantı yapmışlardır. 

Toplantıda, talebenin dera yıb 
içinde bir okuldan diier bir okula 
nakil vaziyetleri, talebderin mek • 
teb haricinde &ıkı bir ııekilde mura
kabeleri ve yardımcı öğretmenlerin 
tayinleri husu$unda yeni karaılar 
verilmiştir 

Talebelerin ders yılı içinde ancak 
ikinci yazılı yoklamaya kıtdar ika
metgahlar1n1 deği.ştiu!ikleri takdir
de nakil yapmalan, diğer tehirler -
den gelecek talebelerin ise ikinci 
yo~lamadan so::ua da kabul edil • 
meleri kararlaştmlmıttır. 

Bir sene sınıfta kalan talebeJerin 
ertesi sene iltinci kanaat notlarını al
dıktan sonra ikinci sene de sınıfta 
kalacaklarını anladıkfan takdirde, 
belge almaktan kurt\\,lmak için ta.
dikname alarak çıknklan ~ötiil -
miistür Dünkü toplantıda bu gibi 
talebelere tasdikname verilmiyerek 
siilüsan müddetleri doldurmuş ve 
iki defada verilen kanaat notlarHe 
sınıfta kalacakla.rı anlaşılmış ad • 
dedilerek bel~e verilmesi kararlaş
tırılmıştır. Talebelerin okul ha·icin
de daha 111kı bir şekilde kontrol e
dilmeleri hu91ısunda da yeni ted -
birler alınacaktır. 

Bütiin talebel_..r kasket giymeğe 
mecbur tutulacaklar, kasket g1ymi
yenlere tramvn•larda paso görler • 
seler dahi, talebe bileti verilmiye -
cektir. Y ard•mcı muallim inhas1r-da 
yalnız Edebiyat ve Fen Fakültesi 
mezunlarile bu fakültelerin son 81• 

nıflımnda okuvan talebelerden isti
fade edilmesi kararla~ınlmıştrr. 

Ticaret Vekaleti müatepn 
ıehrimizde 

Ankaradan şehJ'lmize v,ehniş bttlu
nan Ticaret Veklleti mtısteşan Ha
lid Nazmi, dün Vekllete bağlı möes
se._~erde tetkilderde bulunmu.,tur. 
Müsteşar şehrimizde birkaç frlin ka -
larak tetkiklerine devam edecektir. 

Kouıervatuar hakkında, mUfet • 
f'elediye fen işleri müdürlüğü, daki yolu ufalta çevirecektir. Beya- titler tarafından vaU ve belediye 

941 mali yılı içinde tehrimizin mulı zıd meydanı \.~ Laleli - Koska yolu reisine bir rapor verilmiıtir. Bu Ta
telif ıemtlerinde yapılacak imar it- da asfalt olacaktır. porda, konaervatuann teıekkülü bi-
len etrafında tet\ikler ve projeler Taksim kıılası saba81nın tanzimi dayetindenheri ıimdiye kadar olan 
hazırlaı:nağa bulamııtır. iti de yakında bitirilecek ve bu ıaha il inkiı~f. vaziyeti ve müstaltbel inki • 

ille 1§ olarak. Sultana~ed ve ı asfalt yapılacaktır. Bu kısımda Har- .-h JÇJn. neler yapılırıaıı, İcab ettiği 
Ayasofya meydanları tanzım ul~ • ı biyeye doğru yapılacak yola da ln- etraflı bır tekilde izah olunmuştur. 
nacak bu meydanlar asfalta çevnle- ., .. · · dı '1 kli' Al&.kadarlarca konservatuar İ"İn 

k · M d l b'k . unu gezgısı a ven ece r. b . .. 
ce tır. ey an arın tat ı at pro1e-j B ) d" b I d b k b I eledıye bütçesinden ayrılan srnelik 
leri tehircilik mütehassısı Proat ta- .. de e ıyeb hun iılrh.8l n 1•• ad u yı .50 bin lira tahsisatın müstakbel in
r:..fından hazırlanmaktadır. ıçın e me;z a a sa ı yo unu 8 yap kiıaflar için kafi gelmiyeceği ve 

Sultanahme?de eıki adliye aara- tı~acaktır. Bu >:ol Kaımıpqa : Has-j konservatuara 500 bin liraya yakın 
yının bulundugıı sahadaki molozlar koy • HalıcıQ~l.ı ve Karaaga(~an bir tahsisat lizun olduiu bildiri) • 
ltaldınlacak ve bu saha tesviye olu- geçece~ V~ mevcud yoldan 2S kıla- miftir. Bu paranın belediye bütçe -
nacakhT metrelık bir mesafe kazanılacalttır. sinden ayrılması imkansızlıiı aö.zö-

lshakpaşa ve Kabaaakal eemtle- Koıkada yapılan iıtimlaklerin nünde bulundurulmuı ve konaerva· 
rinde de Yetil sahalar -,,-ücude geti- teniye.i türabiyesi belediye. tarafın- ı tuarın ya devlet bütçeaine alınmasl 
rilecektir. dan münakuayla çı.kanlmııtır. Bu 'Yeyahud da vilayetler konaerva • 

Tramvay idareai de 941 yılı Jçjn. .. ha yalunda tamamen düzeltile - tuan haljne getirilmesi ileri aürül • 
de Sultanahmed • BeJruıd araam .. celdir. müttür. Vilayetler konservatuan 

haline aetirildiği takdirde buraya 
Ingiltereye sevkedilen Yüksek Tfcaret mektebinin civar vilıyetıer de talebe ııönde • 

• • _ .. • • Tebilecek, ayni zamandır. bu vila • 
ışlenmış tütunler 58 IRCI yıldlinllmU ;vetler bütçelerinden tahsiaat vere -

ı 'it 'k' · ....: la--L Y"k L İLt d T' ..., L ceklerdir. Verilen raporda ayrıca 
ngı ereye ı ıneı pa. u o ~ u &e5 ~ ıu ve ıcar... me5• L · · b" b' ı·· 763 },j li lık · ı · ak tü 1 teb' . 58 . . ld"" .• .. .. •Onaervatuar ıçın ır ma uzumuna 

.. n ra. ,lf.enımt yapr • ı !nm mc:ı yı onumu munase • da ehemmiyetle i•aret edil · tir. 
tuıı aevkedilm.ştir. Aıllkadarların betıle, yann öaleden aonra uat Kons rv tu d v ~ ~f t_. 
'f d • ö 1 ·ı · · d b e a ar !l asarı esuı ı ,,,.. 
ı1 a d~-c:_ g re n~ t~r.eyde sç7ın ~l u- 14, 30 da mektebin konferans .. ıo- kik eden komisyon fimdiye kadar 
un Ugu.uuz ay ıçenıın e mı yon nunda merasim yapılacakbT 400 1 . ..l k l d 

kiloya yakın tütün sevkeclilecektir. . I . .. . ' _ . sene: evve e aı"" pr ı ar an o·w h E tUtü • Merunne stiklal mıırple basla - mühun hır kıamıru toplamııtır. Bun-
lger taW !rı d ge t giln' ~ıy~aası :· ı uacak, meltteb miidürü, profesörler lardan kıymetli olanlar plaklara a -

çı mtıık od ugun ~dn n .. b enn d u ve taleheler tarafından mektebin 1ınmııtır. l<onıervatuarın folklor 
~~~) a. at"tua.? )vendı e~I mud"'~tyaa e e-1 tarihçesi. yaptığı hizmetler hakkın· oubesi de ıimdiye ltadar 40 bine ya-
Cell en u n er e "9 en ı-. en sonra L-- halk •- b" · · 

k ı --Ll d f ·ı· 1 • da sözler söylenecektir. AJ11 eau:ısı tea ıt etmııt:ir. sev o unaca& ar ır. ngı ız enn ye- -------
ni mahsullerimizden ,imdilik ne ka-1 Müteakı'ben, saat 16 dan 20 ye 
dar mübayaa edecekleri malum ol- hulc· dc11ı;,m etmek ü2,.re :raı...,im 
mamakla beraber bu mikdann ev- Belediye gazinosunda Yükaek lk -
velki sipari .. lerinden fazla olacaiı hıad ve Ticaret m-ektebi talebe 
tahmin edilmektedir. neşriyat ve yıırdım bürosu tarahtı -

OH .kn ihracatımız 
918 bin lira 

dan bir çay verilecektir. 
Gece de Maarif Vekili Hattan Ali 

Yücelin himayesinde, Taksim Bele
dive garinoınındıı bir balo tertib e
dilmi,tir. 

Dünkü ihracatımmn yekunu 9 t 8 
bin ~ bulmaktadrr. İngiltt:reye 
sevkedilen 763 bin liTllhk tütün • Ticaret m6d&ı1'8 ..azifee·ne 
den maada, F ransaya ham ipek, İs- ba§ladı 
veçe darı, Bulgııristan ve Yunania- Tıearet VekA.leti Teşkilatlandırma 
tana balık, Macaristana deri, lsviç • Umum Müdürlüğüne tayin edilmiş O

reye l:uru üziim gönderilmiştir. lan Mınta.Jca Ticaret Mftdürii Avni 

Hapishaneden 
kaçan katil 

henüz tutulamadı 

Banıtla ovnı-n ,._..1k .. .._ __ L d Salı:manın yerine tayin ednen ~lı:ı Ber 

ot 
'-v .... ~-d bir ~ yüzin en lin ıticaret ataşemiz Said Rauf B'lrper 

Çukbukld~a 1ur~ndn ~· ~n a "d XocamMh:!apqada, Terkos aoka.- dtindln itibaren vazifesine be.'}lamış. 
çocu • n eT eli e a nl\ aı 5ında 5 numaralı eTde oturan Hayri A... - n. n- A .. 
av barutile oynarken barut birden 6 • wr. ~eni muduc, dun ticaret müdU"-

' • ne s:ıbıkahhrdan Mehmed dtlh bir m- aenısı · · le ı ı bire ateş alm14 Te bu yihden Velinin !§"' et'illı gezere memur ara 
müteaddid yerleri yanmı~ır. alacak aaeıtele&iıı&den delayı k&'Jpya tanışmıştır. ı 

K d çoc k, baygın bir hlWde ~utu.şmuşlar, bu esnada Mehmed bı.. 
N~~~2: ~a.sta:e.We kaldınlmııştırr. çatla Hayriyi vilcudilnün muhtelif Rumenler bir ticaret Lürosu 

_ _ yerlerinden alır ıurette yaralamış - kurdular 
Dün •elen ithalat esvaaı t~h Ya~:.!.":;i ~t~h~~ Rumenlerin .phrimizde bulunan 

Dün giimrülı:1eTimi&e muhtelif ec - ~~nmı.ttır a a mubayaat ek.sperle.ri bir ticaret ser. 
nebi memleketlerden mthim mikt.ar- · ıvili te&i.s etmişlerdir. Bu btıro timdi - Fawi katil 
da. .Jcanevioe. çuTal. aud kostik, cam, lik tiftik yapalı :pamuk 'f'e deri :.-_ 
mbaı•j kA.ıı..A ..:..ı neft .,,.._ __ ,.. ı R A D y O ı ' ' -v Bayramın ikinci ..tinü, let.anbul a ıa me""ı, ....... ,, .,-ıı;a. ..,... leri ilzerine piyasamızla temaslar ya. •-

kloridrik, asid aflltrik, boyıa, Bulgaril- _ tevkifhanesinde azıh bir katilin çok, 
tandan ı milyon kiloya )"Üın octan pac&ttır. Bllıo ayni zamanda piya • .cür' etkirane bir tekilde kaçmuile 
kömürü gelmiftir. ÇARŞAMBA 15/1/lMl aamızdaki diler ihraç maddeleri ıı - neticelenen iirar hldiaeai etrafında r 9'.. 8: saat ayan, 8.03: Ajans haber - zerinde tetkikler yaparak mubayaaı. müddei~umilik büyük bir husasi-
1 Kllçflk haberler) l teri. 8.18: Hafif miislk (Pl.) 8.45-9: ta bulunacakıtır. yetle tahkikat ~apmakt.adır. 
' --·- - Ev kadmL 12.H: Saat ayarı. 12.35: • Bayram naünaıebetile, y.apılan 

• Belediye daimi .enciimeni, diln Şarkılar. 12.50: Ajana haberleri. 13.05: r y . . ) zıya.retler 81~ı~da kendisini gizli -
itfaiye için bir deni&~ alınma. Balk türküleri. 13.30 • H: Radyo.._ ~ eni neşrıvat yebı)en ve bır ıpl~ ~e kaçmağa 
aı. Beşiktaş çetmelenrJn tamiri, pa. ıon ol"tatra8ı. 18: 8aat ayan. 18.0a: • muvaffak ol~ katilin bu ipi ne su· 
alf korunma için yeniden 6 cananr Dana müziği <Pi.) 18 30: Konuşma. Baftcdık w ~por - B~ aylık ~ r~tle ve hll81 vasıta ile el~e ettiii 
diidüfü yaptırılması 'Ve Ka.ımnpaşa 18.45: Qocult aaati. 19.15: Müzik: Ço- muanm 2T1 ııcı aa1ısı intioar etmif • ~ •~nlmaktacbr. Fuar h&
Hallc hamamlarmım tamiri illerini cutıar için. 19.30: Saat a)Vl, 're A • tfr. dı8,f!sı tahkikatın~ el. koyan müd -
mMeahhide ihale ebnlf*ir. jam haberleri. 19.'5: Geçici konseri. VSICJk - Bu milli1Mci ve menile • deıumqaıt muavnı!e.fl!1~en C.evad, 

'4 Fatihte. Şelı:erei hanında 14 nu- 20.15: Radyo Gazetesi. 20.45: Fasıl tetıçi tilı:ir mecmua.sının 180 inci aa • bu noktalann tesbıti iÇi!' t~kıfha • 
Jl"ııralı odada oturan İsmail, dün ~e- Heyeti. 21.10: KonllflDa. 21.25: Beste J'~ intifar etmiştir. nede lazım .. selen tetk!kl~n yap • 
"iti knurmadan zehirlenmiş, tedavi ve Semailer. 2us: Hiyaseticihnhur tilki - Balknler.iDin n Ballc o. makta ~e alakadarları iaticvab et -
edılmelt ftzere cerrahpaşa hastaneai- Banden. n.H: Saat ayan, Ajans ha. dalarının dergi.5idir, 95 inci &aJ1111 mekt.~dır. . 
-ııe kııldırılmııffir. Tesem~ h!dl8e. berleri; ~. 22.45: Dans müsiği çıkmıştır. Dııer taraft~n, idam t.•.lebıle 
Ji etr f:nda zabıta tahkikat yapmak- (Pl.) Tirk Tdl Tutlal AniYI - istanbul mahkerney~ yerilen firari katilin ~a 

........ kala•m• -IPDo sabeta da Ütll!lllW • 

bu.__••• n •-- .... :fz.',=J:!~.1" 
.... ...... • .... Lk&m&m. La.a:... .......... 
Jrl'sz•a- --....as ~....-.~ 

Ziraat: Meyvae1lıkta aşı 
<Ba4taralı ! acı sayfada) 

Atının bugUnkil meyvacılıkta 
çok büyük başarılan olduiu mu
bakkakbr. Bununla beraber bu ba
fanlann biç birisi ileri •ilrülen idcü
aları kabul etmemize bir sebeb tet
kil edemez. Bir defa, her feyden 
evvel llfl)amalttaki muvaffak.iyet, 
birbirine atılanarak iki cins arasın
da yaltın bir akrabalık bulunmasına 
bağ~dır. Şimdiye kadar, rivayetler 
ilzenne yapılan müteaddid tecrübe
lerin hep menfi netice vermesi, biz
leri kAfi derecede tatmin etmittir. 
Pariste namına bir heykel dikilen 
aşıcılıiın büyük uswı Charles Bal
tet ırı'bi nice adamlar uzun uzun uğ
raşma)aTdan sonrıs aıtının esas kai
delerine aykm bir yolda kullanıla
mayacağını !abat etmiştir: Ne kava
ğa incir apsı olur, ne de söğüde el
ma .• 

Mükerrer aşı ile meyvllntn cesa
metini iriltmek ve onu çekirdeksiz
lendimıek bahsine gelince, bu iddia 
da ötekileri ıribi hiçbir esasa davan
dırılmış değildir. Aşı sayesinde dün-

mi} Hangi bardak ötekine bopltı• 
lıraa bo§altılsın, su gene tlTldur. Mu
ayyen bir evsafı haiz dalın tekrar 
tekrar kendi üzerine atılanmumd• 
da qlacak feY bunun aynidir 

Burada göze çarpan fey, belki 
de aiacm hayahnı yava,latarak. 
meyvalann iyi beslenmesini t~in 
etmektir. Halbuki böyle bir gaye 
için yedi sene aşı yapmaya hiç te 
lüzum yoktur. Bunun için bat vuru• 
lacak çok daha basit sayı81Z tedbir
ler vardır. 

Asıl mesele, jyj cinsten bir aşı il• 
birlikte, (bak1m) diye toparladığı
mız fennt tcablann eksiksiz yerine 
getirilmetrindedir. 

Aşı: kendine göre bir takım e
saslara dayanan mevvacılığın sahi
den kıymetli bit- hüneridir. Bazıla• 
nnca sanıldığı snbi rasv;ele her ar
zunun t,,.lıalı:kukuna yaravacısk, her 
iyili~ tek basma verebilec-ek, hele 
hele söğüde elma v .. ,...tjrebilecek bit 
usu) veya vasıta de~ldir. 

Tanmman 

kü ahlatı bugtlnkü arrnud çeşidle- Sabun ve zevtinya;s1 rinden birine -;evirmek mümkündür. e 
Ancak b1111lda ivi meyvayı veren yük~liyor 
alttaki anac değil, sonradan ~etiri- Son günlerde zeytınyafı 'VC sabun 
Jip eklenen kalemdir. Anflç ile ka- fiatl~da ba~ )'iiltselmeler k:ıyde -
lemin ise birbirlenne hichir tesir- dilm;ştfr. Beledıye htısad Mfldürlilğil 
leri yoktu~. Anae r.ıtene ahlat, kalem bu fiat tereffülert tızerinde tetkiklere 
gene annuddur. Bir araya gelmekle başlamıştır. Di!ter gıda :-ıaddelertniJl 
L • L • • f r d ... f'ıatlan da tetkik edı1eeektlr. 
nıc nırın n evsen egısmez. 

Bina .. Tıale:vh biT .Jliaç Uzmndeki (,.-.
1
-l'""Y_A_T_R_O_L_A_R_) 

aşı amelivesini o a§1mn s6rg{inl•n 
ile yedi defa tekrar etmenin ne şribi 
bir tesiri olacalchr) Ayni apç üze
rindeki bir dalın keailiı:ı, "ene ken
tliıoine aşılanmaın, iki budftk suyun 
mrbirine taktanlmasına benzemez 

DiKKATi 

1 Marmara 
Sineması: 

BaJnuncJa '1'9rkiye4e eımali d
kl O.JDBDUf lzdibamla.rla. seyrtı

dlen "1Vllll :t.111rdaabert 
• sirüJıncmll 
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-. dtinyasınwı 1m1e1Rll 
falmini 

lstanbul civar ıemtlerin
deki sayın halkının da 

Tiirtd7enin abidevi mahtıeşem 
.... Jaruıda seyre&mek RYkbıi 
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lehir Tıy&Uo•a 
Tepeba$1Dda dram 

Jwmmda 
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,., (~ 1 btei cyfada) 
.r'ak · hır at Ingiltere, tehlike elle tutu -
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Sayfa 5 

•• 

un 
Y anJtan •erlevlıalar derecede yaklaşmndıır.ı knnılda

~ak istemiyordu. İtalya, Büyük 

E'§:::!~::=:::.:-:~.:: Katil, hırsız, esrarkeş serseriler 
ıen•Ye Çaltşlr.ten diğer cthetten müt. d 

1 

1 
raflannı da tiy>ıtro idaresi mi temin 

«Kahve azlıgwı hi--d"I" edecek? 
B ....... ııyor.» T b"• h 

« una mani olmak için t db. _ - a ıı, em sen neye aynaya 
Iınmak üzere.» e ır a baktın) 

w - İkide bir kahvelerin çoklu- -:: °!lY:':tr.? !~aresinin ne hale ge
gundan talebenin mekteblerinden lecegını gozonune getirmek istedim 

na_' ~~~~ü.i.>ıtiknm almak se\Pda.51- arasın a ne er gördüm? 
giJitaısan - Ha~ harbi İtalyayı in. 

tere ve Frnnsad1ın kat'i suret.te R.. t • it t S f C k 
kaçıp. oralara gittiklerinden şikayet de .. • 
ederdık. Azaldıklarına .. u··kr d w· * inanmıyorum amma 

. d .. e ecegı-

~nrnuş ve Alnranyanın tacafına at- cpor aıı yapan . nusre a a oş un 
,:ıı. Almanya gittikçe kuvvetlen! - - 1 l -

m~z yer we, çoğalmalan için tedbir 
mı alacagız) 

Serlevhalann altında'-"ı ha "J• • Bir gazeteden: 

va ve İngiltere tereddödlerinde de _ Bu ih. üzerin-: gürültü biraz 
Po~ ediyordu. Bunun için Fra:ıuıa, kesilmişti. içlerinden biri sordu: 
tır onya ve Çetosıova.kya ae olan ir.. - Yahu m·ydancııı olduğunu 

1 ır akıal"ına ill'\vcten, tedricen kendl-1 işittik. Hapishr.11eyi haraca kesmi;
f~ top!ıyarak ordusuna diizen verme. sinf Epey dünyalık lı:ıvırdın mı bn" 
de ~'_1Vatrat olan Sovyet Ru..."Ya ne 1 ri) , 
ııornttifak etmişti. Bu suretle Berlin -1 ''M ~yrlancı,. mn macerası 
!lıJı aya karşı bir Parı.s _ Moskova 
d ver teressfim eylemişti.Fransa bir 1 Yeni gelen mi!afir, bu suale mu-

e M:tJino nıüstnbkem bölgesi İ""" hatab oluncn, gururla doğruldu. 
et.nı, tı • ...,..1 y·· ·· · b rd w ı · Jı: • Bundan b:ışJm Avrupanın uzune ve aesme, aşa ıgı « ıı ış-

ı Uvvet tnüvnzene!m" ... imal devlet _ Jerin ehemmiyetilc mütenna.ib bir 
erı -· ., .. "dd' w 1 k il.o .. ,&.Sakı, Küçlik t•:qr Polonya - cı ıy•t vermege 5? ıJarıı : 
ınanya ittifakı ve Bıllrnn p:ıktla- - Epey mangızım olmu~u. de-

l"ile rnuh:ıtaza olnnnbiJ'yordu di. Haydan gelen huva ~ic-'t-r. Zırnık 
Fakat Al . 

1 
· kalmadı .. gözünü sevdiğimin mem-

ll'ıak manya ve Italya sil!ıhlan. 1 k r 1 ta b ı h · h "b · d 
a(! ve kuvvetlenmek yol;ında dev w~ı e ~··. ~ b?,. u aypısh adn~ı gı lf : 

nı.Jarile ı1 
1 1 

gı .• ışını ı ırsen a u ı s;ırra gı-
llıanya da fer ~.varlardı. Bılhas.cıa A - bi para kcsernn.. amma kolay ol
.Yerden b!Uı e\ b~tt?brıye çalı§ılıyor vt mndı bu iş .. belalı heriflere cattık .• 
turnenıer 1 gı 1 pıyade seri VP wh 1 meydancılık içi:ı tam 3 ay birbiri-
ruyorcıu ve uçak rıloları coğ'alıp du- mize girdik. hazı günlN muharebe · 

k 
. . K vaaısı 

o uyunca JŞJ nnlıyorum. Meğer aza-
~ lan kahve, mahud kahveler deW"l 

içilen kahve imiş. gı ' 

* Elbi•e masraf'arı 
Kadın; şık, pahalı ve zarif giyin

mhıti. Kocasının ise elbisesi en hdi 
kumaştan yapılmış olduğu gı"bi, es
kimişti de ..• Kııdın dine bir gazete 
uldı, yüksek se.dc okudu: 

- <rArtistlerinin elbise masraf
larını Şehir Tiyatrosu idaresi temin 
edecek.» 

Kocasına döndü: 
- Ne dersini 
Dedi. Erkek kansını baştan aşağı 

süzdü ... Ayağa kalktı, nynada ken
dine baktı: 

- Kadın artistlerin elbise mas-

• o:Pişmeden y.enebilt',.ek olan gı
da maddelerinin açıkta scıtılmnsı 
yasak olduğu halde son zamanlar
d~. bazı esnafın buna riayet etme
d~gı ~örülmü tür. s .. Jediye bu hale 
hır nıhavet ver<"eektir.» 

. - Yaz biraı-l~r yaz. bu hale bir 
nıhayet vt-rilecem:ıe inanmıyorum 
amma, bövle yazılıın arada anada 
okumak ta ho~um'l gidiyor. 

* Prost'ıin imarı 

- Prost T ophan~ ile A7apkapı 
arasını tanzim edecekmiş. 

- Omsmı da yık•.., yangın y,..;. 
ne dönd·: .. düJ-•en S'lnra sıra baı gı 
semte gelecek, dersin) •• 

r:J ""1" t .JJ u.IU.Ji. 

~Llt · • Buna mukabil Fransa il" ettiğimiz oluvordu. fki kövlüyii bo-
~·a-rnı:;enın silfıhlanmak yolunda! *azlamı<ı Alla hın belası bir kııtil j - Öyledir.. hapishaneye yeni - Sıdıbnın evinde « Anjel > 
lı.!ltel·k arı chemmiycLli birşey yoktu. vardı. fecri l-enden evvel girdiği gelen oradaki kumpanyalardan bi- çalışıyor mu (lene?~ 
tarın' k Münıh galibiyetile :ka,,ı tn_ için etrafına bir sürü de adnm top- rine girmek, meydancıya uymak H f d 
Çeko.,ı Of!uğunu anJıyan Almanya ı lamı•tı. Ne yalan söyleyim kard('- 1 mecburiyetindedir. Yoksa hiç rahı.ıt aşera yuvas!n a 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? ı -
Güneşin batmadığı 

memleket 
Çocuklarda dil ve 

ağız sinirleri ~~Uk 0fk)"ayı parçal:,varak hem ı şi ..... evv•laları meydancılıktn filan vermezler. Ba~ına v,elmiyen kalmaz. sıkıntılı dakikalar 
de Rusı tıllrı.tı yok et.meğe ve hem gözüm ynktu benim .• lakin baktım - Kendisini himave etsinler di-
l'ılağa rnar :ı Fransanın arıısmı boz - olmıyaeak. insan kodeııte d11ha fo7- ye., haraç verir demek) 

uvcıffak oldu ı · · · · · ] ı· "k" f · Ond · a sıpsı ıçıyor, venyor ar e ıne ı ı - sterse vermesın. 
tecavfian sonra, Rwı - Alman ademi kuru tayın .. bende metelik &Tama.. _ Ya parası yoksa .• 
Yıik .,}'_ l>ak:.ı akde>aunmuş ve Bü - bakhm olecnk ~ey değil.. Ü•tt'lik - Olduğu kadannı verir. Sonra 
d ·~rbdenber· dem k U J h" b · b · · · · h e ınuh ' · o ra nr e ın- enı u '"ın acemm sanıp, araca ona da para kazanacak iş bulurlar. 
\let tn afaza olunabilen A\TtJpa kuv- ha~lıı.mııva knıkttlo.r. Esrar da .gö- _ Ha,.,ishanede mi> 
tuırnu t:vazenesi Mihvt'rin Jehıue bo _ zümde tütüyor. Ulan dedim, evvel _ Elb t dışarı çıkaracak de-
tıta\ ş u Lehi:.;tanın inglltere Jle it- A!Jah toounuzun hakkından gelirim W•ıı ·, e .. 
tır k etme i. Franro ile de eski it_ n(' ol•a lstanbulluvuz c.1,.ğil mi arın- qı er ya 
bu <I nıuahade~mi )enıleme.sı nrt.lk cıihm. Bu icıleri biliriz. Azılılardan - M•cıelii ne iı?. 
•e l\turumu değ ştlrem~ı. Bobemynl birkaç tane!lini kumpanyama al-1ırn. - Mesela, mesela.. ufaktefek 
çile o~nvyayı Rayıh"in hadudları i- A~ığa vurduk nihavet meseleyi .. ;oılerde. diğer "umnarıv':llnr. mev
ınuh•: nn, s.~o\•nkyayı emrine tAbi mevdancılık tn•lıvan hrrif kuru gij- dancı aleyhine nasıl çalışıyorlar an
Ai ('Q r b:r hukCımet haline koyarak tültiiye pa\mç bıraknn sovundan lasın diye casus yaparlar, kaçakçılık ( c; ıstan1a sıkı münasebetler te _ değil •. nereden bulmmlnr köpoi!lu- işinde kullanırlar. 
ll'ıan~ :n Almanya, bır taraftan R0- hm, cakılım, ke,kin rlemirlt>rİ filAın - Yaman teşkilat •. 
l'ılış vey~ eı Ntacak karlar yukla.ş _ da var. Kestinne yoldan ~idelim, _ Anl:atılmnz bu İş.. 0 kadar 
ltındanb ~hıısus Avusturynnın ılha- biz bac:ladılc her Albhın günü ka- büyüktür. 
h('rnhud~~ It lya ve YugO.!.lavyn ile pışmaira . . ban 2iin 5-1 O yaralı ve- J 
lt>r nzc-rınd:ı~uı;u için bu ınemleket. riyorduk. Bir gün herifci oğlunu .SHtlİ~k baş'ıyor 
l' ır olnıaya b~7udan d:>ğruya mü. mahkumlann orta"'ında evire, çevi-

n ı snretıe Al anııştt. re bir tt>peledim. Ondan sonra kar-
Vetıenınış ve Siy manya bilyümü.ş, kuv. şıma çıkan olmadı. 
b r silrü kollf'kt~~ de karşı tarafı Her taraftan takdir sesleri yük-
tıırn kılarak ıttıfaklardan ınah seldi: 
Cl 2.$ onları sadece b' ı· - YR .. a ulan ..• 
b ral'l8lz..Pıolonya ır n -
ll':ı.krw;tı. Bıı ittifak~ halinde 

ın tahtem mev~.a~ 'başka ZiSfrid 
c. Pheden t.nar zıını inşa ~jerck iki 
l"ıı bertaraf ruza uı.ramak ihtimalL 
~an2 g'ı i.!teın eylem~ti. Bu vaziyette 
l r ve veruıne ekte artık ısrar cdebi-
•ı taarruzu zse, bir Fransız - İngi. 

tana Ç•ıa.ı ndan korkmadan Lehis. 
g:ı. bde b ana'bılirdi. DnhusllS italya 

4te ekçılik ediyordu. 
~n~~i!l~diki hart>, kuvvet milva _ 
da ~•hve u ~uretıe ve fazla miktar. 
ll'ıa.s,ıe ernr. devıet.ıeri lOOinde bozul. 
danberJ ~ rıvaki olnıu, ve Eylı'.il 1939 
Veı-.... "'lJVVet 
" ·'-.Uer tarat ve insiynUt hep Mih-
k~ı te~ebbil'.; ~nd~ ikalmlŞtı. Kuvvet 

d 
A.cıe bı UstunJiia.ünün pek fev-

a r su~ t h Olına_sl.nd e te Almanlar taratın.. 
h~ hldıseıe~n dolayı doğan mtit. 
l"ı ıll"lanıak Yakın oldukları için, 
\':t!ce:incıe ~üç de~lldir. Bunlann 

1ncııtere Y ~rısa harbden çekilır.iş 
l"a\at a nız kalmıştı. 

tın lı l!!on ~a 
l:a tı harbde ınanıarda, İtalyanla_ 
b Za.nrnadan tek bir muvaffakiyet 
tlı tı ÇÖiünde Yunani.standn Mısır 

n h ve · • 
da avaıarda §ıllldi Libyada, bil • 
tııul"beıer Yed'ğ• ~e de:lizlerdc müthi§ 
tlıq varıaktye~ı~~· görü:voruz. İtalynn 

Af ... rin samı be .. 
Kı••ak o~hndır v~'elam ! 
Mt-vdanrı olunra i•lPr yolu~ 

na p.irdi. T "'"kilat vaphlc. O••amlan 
birlcıoc kadın buldurduk. BaıF.adık 
içerid~ eroin. esrar ticnTetine •. hani 
mevdel'X'ılann haraç ahna hnkkı 
var ,,a !~ Her v~ni ~ell"n mahkumu 
da haraca ba(tbdtft mı) Cünd .. 15 
kS~..\11 nara nemiyordum. 

~eyda'lcı ne demektir? 
Rehberime sordum: 
- Kuzum «meydancıı1 ne de

mde) 
- Kestirme cevab bt-y ağabey .. 

"MeyJancı» oranın diktııtörü de -
mektir. Astığı astık, kestiği kestiktir. 
Biitiin mahkumlar onun idaresi al
tındadır. Mevdancı olmak için bü
tün azılı mahlcGmlar hirbirlerinP gi
r~rlrr. Bu yüzden hapishanelerde 
müthi• rİn11vetl~r olm. 

- l\1evdancı mahkuml"n hara<"a 
mı bağlar? 

- E.. tabii bey ağabeyciğim .• o
ranm hükümdan ıayılır. 

- Yani tebaasından vergi mi a-
lıyor} 

Gece hırSlzı dostum ne demt'k 
istediğimi pelc: anlamadı amma, ge
ne anlamamı"' vözükmedi: 

uMeydnncrn misafirin gelmeııile 
biz unutulmuştuk. Onun etrnfınıfo
ki nlaka çemberi yavaş yavaş gev
!!eyince, gene .gözl.!r üzerimizde top
lnnmağn ba,lndı. {(Meydancın nın 
ku~ağına bir şevler söylediklerini 
gördüm. O, söylenilenleri dinl~rken 
p,Özucile beni tetkik edivordu. Hak
kımızda imhat verildıği b~Jlivdi. 

Kulağına fısıldnnanlnr bittikt~n 
sonra avağn lt:ılk~ı. bize doğru ge-Ji
yordu. R~hberbıin viiziine baktım. 
Endişeye benzer alametler var /d
lııh vere de bir pntırh çıknınııa .. 
kapıyı hesahlıyorum. Hf"rhnn171 bir 
arbede zuhunmdn, benim için hRIS.
sı merdivende aramaktan ba~ka 
çare yok. 

~Meydancrn kendi tlıbirlerince 
- afili - hir yürüyüslc yanımıza yak
laco:tı. T 'lkat ııttar gibi J.:.,.•lcin bir el 
kaldın .. la selam verdi. Pek te vu
rnuşak dmımamRlı.. ka<ılarımı c"at>
tım. öküze henzemeğe calı~n ka9-
lumbağa hikayesindeki gibi ~öyle 
yerimde kabarmağa üzendim. 

- Suriyede ne var, ne yok) 
Diye sordu. 
- Pek çok IJCY yok.. eskiden 

namlsa gene öyle.. 
isler dönüyor mu) 
Oldukça .• 
«Malı) 1 nasıl S.?etirdin? 
Her zamım naSll gelir.ıe öyle. 

- Süphelenmediler mi? 
- Arttk bu işin acemisi dl"ğiliz. 

Bu fena .. i~ sarpa sarıyor_ Sıdı
kanın evi nerede? An jel de kim} 

Çok şükür, benim cevab verme
me meydan kalmadan o arkada§
larına döndü: 

- Sıdıka vaktile Halebin en 
gözde umumhan~cilerinden biri idi. 
Anjel isminde bir sermayesi vardı. 
Anlatamam »İze, ne karıydı o .• 

Latilokum şekeri vücudünün 
yanında keçibovnuzu Ftibi kalır. At 
kestanesi büyüklii;;iinde gözleri ,·ar
dı geçmi5İ kandillini.ı .. az can yak-

madı Halebde .. Fra.-, ız askerleri, 
zabitleri onun için birbirlerine gi
rerlerdi. 

Bu izahattan bir sürü yalan kıvı
rabilirim artık .. 

- Anjel, "imdi bir Fransız zabi
tile yasıyormucı .. herif abavı yakmış 
onn. "lmı kapatmış .• 

Dedim. 
Cok şükür, söylediklerimi tasdik 

etti: 

, - Ben de övle duvdum. Duyma
sam da bövle olacağı maliımdu. Al
lah idn vaman knnvdı o .• 

Rahat bir n"'fe!! almama imkan 
kalmadı. Bir sual daha patladı: 

- Arab MPhmed ne yapıyor. 
ÇaJı,ıııvor mu orada) 

Buna ne cevl'lh vermeliyim .. gör
medim mi desem, tanımam mı de
sem) Attım bir cevab: 

- Yakalandı, hapiste ~imdi) 
Hay Allah müııtahakını ver~in .• 

birisi yalancı <;:kannasın mı beni .• 

Alaskada, 

K•tzelunda gü- ~ ~ neş hiçbir z.a- f 
mon batmaz. O- .. .:;::--
rada her zaman • · o-o 
f::Ündüzdür. 

* Ağaç kaf farda traş talimi 
F rankforta, 

bir berber mek
tebi mevcuddur. 
Bu mektcbdc ta
lebe hususi su
rette hazırlan
mış, nğaç kafa
lar üzerinde, 

trnş esnasında usturanın nasıl tutu

lacağını talim etmektedirler. 

* Hava tüfeği 

Çocuklarda. 
dil vo ağız sinir
leri, vücudde 
bulunan diğer 
sinirlerden daha 
çabuk neşvüne
ma bulmaktadır. 
Bu sebebledir ki, 
çocuklar ne bu
lurlarsa hemen 
ıağızlarına götü
türler. 

* lş 1 k'ı büyük saat 
Ekuatörde, Pü

yakildeki ışıklı 
büyük saat, bir "
fen erden başka 
lfa şey değildir. 

Fen erin «eri ta
rafında bulunan 
dağa birden on 

Hava tazyiki
le pntlıvnn ilk~;;;~-; ikiye kadar rakamlar ynzılmı~trr. 
tüfek 1886 se-~ii"·'i. · r - Fener geceleri saat kaçsa o rakama 
nesinde yapıl-.__ J§lk vermekte ve aaatin kaç oldu-
mıştır Şikagoda yapıldığı için $ika- ğu bu sayede ta uzaklardan görii-
go ismi verilmiştir. lebilmelctedir. ·····-·-·····--······· .... -----------· .. ·············-·-----------

Aslanı 

uyuklar göziik"'n bir serseri çuval Bu bir bikll.yedir: re~e ağaca yaklaşmış, kadının attığı 
yataqından doğruldu: 1:Ka.dınm kocası haysuz, geçimsiz- eti yemlf, 

- Nacııl olur, dedi .. bir ay evvel miş. Kadın, bir hocaya Sif.miş, koca. Üçüncü gftn kadın afacın ıı1tınöa 
b~radovdı> sını huysuzluktan vazgeçirmek için durmuş ve aslanın kendine ya~ _ 

- Belki kaçmı.,tır. ne ya~nsı lWnı geldiğini sorm~ tığı zaman eti atmış, aslan eti yemi§ 
uMPvdaneııı henden yana çıktı: Hoca k:ıta:blan karıştırmış: ve ona dokunmamış. Nihayet beşin . 
- Suriyedcn :kaçmak ta jş mi - Kolay, demif, bir aslan başım gün aslana eti elinden yedirm~ v~ 

sonki.. okşaman lWnı. b~ ok.şam~. Aslan oradan uzak-
T erlemeğe hasladım. Bu istintak Kadın ertesi günü bir parça et a- }aşınca dosdoğru hocanın evine koş.. 

b,.,.j ..ııkıvor. p,..t lrmp i!!i altiiı!t et- lıp aslanın bulunacağı yerlere git - muş. Aslanın başını okşadığı -
mele te ''ar. Haklı olarak bendı"n mi~. Bir ağaç üzerine çıkmış bekle - lem~. Hoca yerinden fırlarIWJ~ı SOY
.. u.,h,.Jl"n;vorlar. fvi~i mi Rrhk bu- miş, aslan görünmilş, kükreyerek ka... - Behey kadın, demif vaıı;i nsla
radan uzaklaşmalı. Rehberime işa- dmm bulunduğu ağaca doğru 'koşmuş. nı birkaç gün içinde bn.ş;nı okşıyacn.k 
ret ettim. Kalktık. Tnnı kapıya yak- Aslan yaklaşınca tadın elindeki et kadar yum~tmnyı bilirsin d 
la~mftk üzereydik lô. arkamızda bir parçasını aslanın önüne atmış, aslan diye ~diye kadar koca.nı bu e, ne 
arbede koptu. Dört beş serseri, eti yiyip uzaklaşmt§. Kadın ertesi luğundan vazgeçirmek ıç·n nt ysl~ 
«meydancı 11 da dahil olduğu hnlde gün gene elinde bir et parçası ayni tedbir alman ı&.znn old ğuı d•s: -
b . b" 1 • · ·-• d" ye ·tın· · ağ .. u nu U§Ull.. ır ır enne S?Jrmı!'ller ı. re gı ır, aynı aca ç.ıkmış. Bu mez de, gelir bana akıl d 1 (Deva.mı 8 ln<.'I sayfada) sefer Mlan daha müiayim bir çeh _ a.ni~~~ !>l de~i!dir .\1 •klerı henüz sona er. 

ıal't1a.ı 8ahuıerin·~anıar da Fransanm 
tıub anberi İng1•1 ışgaı ettıtlerı ve ay. 
lıir ve dl'\Jr. ı terenin bah~ ce-
J Ve l" v15U cenub j . 
lltı h 1nıanıar Dgiltcrenin, fe-

b bir atde İngil~nı tahrıbe uğraştık -
l-;u İ liirın c -ereye :uıker çıkanna
Ve d111?•ltercni:aret edemıyorlar. Çün 
~ "e en~ Orduı kuvv~tı, kara, hava 
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Aş" la 
Oynanmaz! 

kendisi de onun ~,anına geçip otu
ruyor, gah kitab okuyor, hazan da 
Selimi kendi halin~ terkı-diyor. O 
zaman kocamın gözlerini kapadığı
nı, kendi hayalatına daldığını gö
riiyorum. 

hasta, yerinden kıpırdamak için bi
le bir~~ i.rade kuvveti earfede~niyor. 
Kendısını bastabakıcı ile annesinin 
elleri arasına lmakıyor ve bundan 
adeta vahşi bir zevk duyuyor. 
. Bana karşı olan muamelesine ge
lınce, bu da inadcı, hırçın bir hasta 
çocuk fantazisine pek benziyor: Ba
karsınız hakiki ve candan bir dost. 
bakarsınız çekingen bir sevgili, ba
karsınız haşin ve kindar bir düş
man ..• Faknt ben bütün bu değişik 
Selimlere karşı 'koyacak kadar me
tin ve az.imkô.rım. Ne onun sevgisi
ne, ne de düşmanHhna büyük bir 
ehemmivet atfeden vazıyet takını
yorum. Ben daiın:ı ayni mütebt"t-

tinde değildir. Esasen istesem de 
bunu yapamıazdım, çünkü damar
larımda dolaşan sıcnk kan buna 
mani... işte anneciğim, Sclimle iki 
sadık bekçisi daha uyurlarken ben 
yatağımdan fırlayıp dağlara tınna
nıyorum. Burada bir ilkbahar hava
sı var. Kırlar, çayırlıır, dağlar hep 
çiçeklerle süslü... Bu çiçekleri en 
mahir bahçıvan bile bu kadar gü
zel bir şekilde tanzim edemez, bir
birine bu kadar yakıştıramaz. 

ll artnıaktad arı ıtıbarile giinden 
l ı~er ır. 
~ltla:;ı nce•hetten, artık her tü lü d" Nakleden: Maazzez Talı.in Berkand 
•ıll, Zaket k . r •P.. 

trı":>rccr~nere ilA aYldlannı bırakan..~! Şındi gö21..:.-iıtizi Rôrüyoruın an- taki arkada11ndan bir kö~k kirala-
tl'ıııth n okuyan nı hnrb .ederces!ne 1 nem: merak ve endişe ile bana fU maSlnı rica ettiği vakit benim de 
<;he~ harb ha Bırl~ik Amerikanın sözleri söylüyorlar: onlarla beraber geleceğimi hesaba 
~ ııl' ll'ılyetıe g:arlı~Jannı ıbüyük bir _ Senin odanı tarif et, beni en katmamııı olacak ki bana tahsis e
~ rıeı l:l rıeşlk nüne abnak lflzmı ok alakadar ed ... ro ~ur. Rahabn dilebilecek oda kalmaml§h. İlkin, 
l''-t.a er,n<te İn i Anıerfl:a 1941 _ 194.2 F , ı\.-.iuir > y c.~.:ttin mı> . aşağıda, salonda yatmamı tele lif et
<l;r11 {! Yardınııa;dıtereye büyüt- mik _ J' :r~ suailere ne cevab ve~~? ti: benim kabul etmediğimi görün
ra~ıa 0 !tara, de ~ ba.fka kendi iten.. Biliyorsunuz ki bugün hepımızın. ce. sandıklannı yerleştirmeğe karaT 
>~t 1t Lnıt'Viye en~ ve havalarda pek ani Halide hanımın •• ltaııtab~ıc!- verdiği küçük bir odayı bana bırak
l'rıttı llayanın b~:_ıı; olncaktır. Sov _ ~ın ve benim gözlerimız hep :;ed li- mağa mecbur kaldı. Ben 0Ta8ln1 
ıı..lt ~ 'tlc <ler~e 1 r~t durumuna rağ.. min üzerindedir. Bizce .b?1' te:Y. ~n öyle süsledim, öyle sevimli bir yer 
1 ll'ıcı hatırıı Be.ısız ve f:ıkat büyük evvel aranılan onun ~1111bahdır. yaptım ki buna kendim bile 1<1şlım 
<! it, lir lıuna ıc::rda bulunduğu ma _ Buaun için evin en genıf ve .~.av.8: anne. Evet odam küçük amma pek 

l tıarb bat ~kabil Japonya Çill.. dar odasını ona tahsis etbc:ınlZl şirin ve temiz bir yer; h~le önünde
b~tıll'ııo bu a"'ına boğaZU111 kadar tabmin cdenriniz· Bu odanın sag ta- ki dağlara balı:an geni~ tarasayı 

l'1ı ·~~ k lunmaktadır L_.l kfirük bir odada hastabab- görseniz siz de baranın manzarasına 
• b_ ·Uvvet n • raı:woa " .3 H- •..ı b ba L d 

"'l!tlin muvazenesi, Tok - ~ sol taraftalcinde oe IUIQe a- yınr ınız. 
(-;,_~onıa ittifakından, M mm yaayorlar. • n.-.• _ Sabah erkenden, hastabolacı Se-
al1:\'allll 6 nçı sa)"fada) Anlaşılan, Jca.vnıvaliclem ~--- limin ıezlongunu tara.aya çılcarıyor, 

Beni en çok üzen şey, Selimin 
ümidsizliğjdir anne. Kendiııini öyle 
gev~k bir bırakı'1 var ki, İçimi sız
latıyor. Maalesef ne Halide hanım, 
ne hastabakıcı ona kuvvet verecek 
bir söz söylemiyorlar. Bilakis ona 
daima uvallı bir ha,.ta gibi mua
mele ediyorlar. Halbuki ben, onun, 
biraz gavret göı:terdiği takdirde 
hatta dok'tnrların ümid ettıiğinde~ 
bile daha çabuk ;,,;ıe~ceiHne emi
nim. Bugün Selimb vücudünden zi
yade ruhu hasta. Onu hu gev,ek
likten, hu nevmididen ktırlarmak 
biraz sarsmak lazım; fakat geli~ 
~ÖTÜn 4ci. etrafını saran iki kadın 
bunu anlamak şöyle dursun, bilakis 
onu olduğundan dAha fazla hasta 
vaziyetinde görüyorlar ve onu ilaç
larla, güneş banyolan1c tedavive 
kalkışıyorlar. Benim tanıdığım Se
lim hunlara tahammül edemezdi 
amına, dedi2im gı'bi, onun ruhu 

i.m, müşfik, kocasına bağlı Nesri-
nım. 

En çok hoşuma giden gezinti, 
yoldan ayrılarak dnğlara doğru ser
best bir yürüyüş yapmak. Buranın 
hnvnsı ve manzarası o kadar nefis 
ki size tarif edemem. Kendimi ıide-

$• d" '- · d · k d h ta Allahın cennetinde zannf'diyo-ım ı "Dıraz a sıze en i ııa si 
h b - .:ı b h , • • rum. Zaten beni buraya getiren yo-aya m<:ıan a seuP.vİm nın~cigim; 
çünkü gözlerinizde bu suali görü- lun ismi de ((Cennet yolu». 
yorum. fmımr mıc:ınız anne, lstanbulda 

Evet anne, kızınız her ne kadar iken dinle hiç alakadar olmıyan 
daima sakin mutedil sabırlı olma- ben, bu gÜz<"I dağlat ıırn,ııında ken
ğa ~a!'iyen .~z.metmi~e .. de kendisi- ı dimi Al!.a~.a ;.~~ı~. hissed!yorurn ve 
ne ıbtıvar hır kadın süsu vermek ve onun buyuklugunu varlıgımda du
Tomntizma snncılnrından muztn .. iL- I yuyorwn. Bu his heni titretiyor. 
mi, gibi evlerde kapanmak niye- (Arkası var) 
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( Memleket Haberleri ) Lamartine hakkında General 
diyor ki 

Kocaelinin güzel bir kasabası: 

KARASU 
V akında "'Sakarya,, adını 

kasabamız, Törk havyarı 
alacak olan bu 

istihsal 
bulmuştur etmekle de eöhret 

İımit (Hw!usl) - Karasu, nahiye Ada.paza.n - Kara.su. ilze!'irzdelti 
Dren ehemmiyetine binaen sekiz !e -ITuzla ve Karuu - Kuyumculu ara -
ne vveıl kaza merkezi olmut güzel ve smdak:i köprüler de yeni den~k bir 
Jetil bir yurd pe.rça.ıııdrr. j tekilde tamir edilmiıftlr. 

:ııtaradeni'.lin a~ dalgalanna da.. . Köy yollan da tamir Te t.Slah edil
ima martn' olan Kara.su'ya uİncirlD , mekte<lir . 
de derter Bu defa, mahalll beledi - Vilflyet, KarMu ~ müteba.. 
ye.ı;!, Karasuya, ıSakarya> imtini ver 

1 
tı:i kısmı ~ de nr kuvvetile ~alı~L 

m;, ve bu ad d~ştirme, kanuni for- laca.ğını parti kongTeah'ı<'le vA.detmiş
malite.!i tamamlanmak füıe'r'e vilayet tir. 
makamına gönderilmi~.i!'. Kara!IU belediye'linin vıı.ridat: az -

Bakal'Y'll. nehri, Karasu'da denize dır. Senen 5 bin linı. kadar olan bu 

Tarsusta 
Şehir gün geçtikçe daha 
güzel bir hal alıyor 

Tarsus, (Hususi) - Eski yılla
rına nazaran T arsuıt, bugün daha 
cazib ve modern bir !'ehir manza
T"Mmı almııtır. fstasy~ caddesi Ü
-erinde yeni, yeni binalar yüksel
;.~~te ,... hilhaua, güzel paTk her
gün biraz daha tevsi edilerek mü
tenern çiçeklerle süslenmekte ve 
çam ağaçları dikilerek. yepyeni bU 
çehre arntmelttedir. 

Diğer taraftan Belediy-e öaünde
ki eski binalar ıc.aldmlarak meydan
lık açılmı~ır. Söylendiğine nazaran 
HalkeYİ önünde ve caddenin kar
şı yaka~mda bulunan diğer dükkan
lar da kaldırılacaktır. Bu •uretle 
ana cadde geniıılemi, olacaktır. 

Tarsusun ÇftT11 ve sokaklan da 
tertemizdir. Tarausu böyle çam.uf'" 
sw: gördükçe, insan Belediyeyi tak
dirle anmaktl\n kendini alamıvor. 

Adana H~'kev:nde resim 
s0 rgisi açıl•yor 

Adana, (Humsi) - Halkevi re
sim ve fotograf "IP.rgi:!İ tö~enle açıl
m~tır. Münire Yalçm~ Vahide Bir
kin, Satahattin Sepici, Nazmi Sev
gen ve Şemsi Bukurddan mürek
keb jüri heyeti ~ergİye gönderilen 
~erini tetkik ederek birincilik ve 
ikincilik ku:anan resim ve fotogreı.f
lırn t~'!bit etmi~lerdiT 

Re,imdt"n birinciliği mualfim 
Sem!!İ B"11lnı~rlun ,,set oı i. ikinciliği 
!!!'ene SıomıJi Ra~kurdıın «Son bu
har" ı ka7anmı•tır. Fot~rllftan bl
rİnC"if;;; Mehm~d Unm c<Keç.h si, 
ikinrilim Nurhan Scvgenin c< BiT 
köylii tlTlİıı almı•tır. Sergi de'Ylam 
ı-tmeh~rlrr. 

dökülmelcted~. Tnrkiyede en g~ para ile ka.~anın hayatı işlerini 

ıqatı havyar, X:arM('fda ist;N:al edil- halletmeğe bittabi imlcAn bttlunama
mekte<ı;r Pltkat, bu i~hsal iptTdal maktadır. Bununla beraber, ufak, te_ 
lııtt §e'kfl~edtt Ve ge~ giizei yapll -1 fek i~er görfıJmf'kte<'lir. 'RT.cfunle bir 
aııattadır. ıı:ter. Kal'9suda balıkçılık 90k şikAyetleri mucib olan lAğımlar 
11e h•~ ebemmi,.et 'Yel'İlıl'!Cet kapa.tı.ım14. tem.a111c ,.ıerine ebem - Sivas C. H. P. idare 
olusa, herıhalde b6ytik bir kaunç mi~t verilmis, mezbahası ~ah edil- heyetı• re!slı"g"'ı" 
JICll&u a~ olacaktır. mif. ötedenberi bcmılt Te tamire pek • 
X&raP.ı"nun en b1iyüt dndi yoldur. muhtaç halde bulunan ka.saıtı. suyu, Sivas ( H\18u.ai ) - Vil179t c. H. P. 

lftlyet r .:rlcestnden ve :mücavir U. _ kiinklerle güııei bir şekilde yııı.pı.lm14 - ,· yeni dene ldıı.rt 
aalardan ~rasuya giden şıoee yoktur. tır. ~ .. . . . heye~ yaptığı 
U'zunhıtu yüzl:erce kilometre tutan Ka.rıı.füda, Dıalt!Por k.lubü ımnlı 
bu yolu derhal yaptırma.ğa T;iayettn bir gen~lik t~t'tlö de bulunmak _ ~ tol,plant.ıda 
dar bütçe.li kifayet etmemektedir. tadır. Klüb, son gfuılerde ~ra da -ı reisli~e tekrU 
Bununla b~raber Vali Ziya Tekeli Ka- ha fazla bir ehem.miJ'Bt verm.ek'lıerlir. ıt.tifakla eskı rciS 
ruu tQ6e.:.ı.ıın biran enel yapılır.a.sı Bilhaasa, kış sporlflnna. böyiik yer Şakir Uma'yı 
iCitı eldeki imkkılardan dsima i&tifa.. aynhn14tır. Palcat, Karun Dalaporun 
ete etıftiştir faaliyeti menı1 kalın.aıctadır. Bu 3eçmiştir. Şaki! 
Adapuarından Feridi köyüne U. _ se~lerin, l'illyet merkeaiınde ba&la - Um-. &tedenberi 

dar olan 40 lcilometreJik kwm ikmal mış olan ~i maçları v~ biittin miL 1 mt-mlıoltP.t ve 
edilm~. , .ırnbaka1ara ift;ralderi çok anu edilir. parti itıerile ('id-

Karasu - Ak~akoca arasında-ki 128 Karuu, terakki ve ir.ldşafa çok d k bi'·~• ı. 
m~e urunluğunda.ki Korluk köprüri müaaid filin bir memleket pe.rça3ıdır. ~n ço .. 1' . .... 

J18pt.ır:lmu,m-. 1 cana yakın, çıal1'tan halkı ile iz _ b•r alA~~ ~ost .. r_ 
100 metre ı.ızunNtund9.ki Kara.ro 1 mitte daimıa aem.pat.i 11)'9.DdınAakW. _ mN:te idı. Şaa:ir Uma 

lı:'öpri.ısii de yeniden ı:ı."8. ohmmu.tur.1 dır. 

Hataya da 150 tezgah 
gönderi'di 

Vizede askerler· mize kışhk 
hediye top!andı 

Antüyafaa "'z san'at 
okulu açıldı 

Vize - Vize haJlı:ı ıukerlMimize 
lı:ıtlılc hediye olerak 765 çift yün 
çorap, 1045 kazak ve gene bu 
makaadla sarfedilmek üzere 38 lfra 
teberrii etmitlerdir. 

Antakya - Aktam kız aan'at 
okulunun açdlf töreni dün yapılmış
br. Hatay için bir irfan ve 98n'at yu 
vaaı olan bu okulun açılaş törenin
de başta vali olma~ üzere bütün 
memurlar ve kalabalık bir he.ile kiit
lea hazır buh.mnuttar. 

<B:-ttarafı Z ncl sayfadal ı rin, adeta bir hü1ctlmdarıı layık tan- (Ba.ytaratı 5 1 • fada) 
etrafında bır takım peykleri de var- tana ve ihtişam içinde yapmış ol- . na say 
dır, onlardan bahse lüzum gönni- duğu uzun bir ,ark seyahatinin ~ - Londra - Vaşıngton mü.stat.,. 
yerok yalnız bu üçüncü ehemmiyet mahsulüdür. tabil itiHHına doğru kaymakta t 
itibarile sıralamak lanın gelse bun- Muhtevi olduğu tasvirlerin, ve onla.n.n lehine ~ooulmaktadı.r. Al ' 
da tahayyür edilir. Bnakttklan e- yeni yeni fikirlerin ziynetine ve manya atu durdukça, yalnız uoal 
~rle~in ke.?.1miyet itibarile yekunu mebzuliyetine rağmen birçok ih- ı ve. deni~a~t1 faaliyet.ıerile kuvvet nıl 
cıhetıle degıl, bunlardan edebiyat maileri ve hataları tenlcid erbabının Va:!Ene&nı bO"Zulınalc:tan menetnıeıl 
Üzerinde kalmıı tesirat itibarile dü- ta'rizlerine uğrayan bu eser Lamar- mümkün değildir. Onun i<:in, AlrnaO 
o\inülünce üçünden birinin rüçhanı- tine' den kalan pek müdebdeb bit 1 yanın müstakbel ve ezici IruVft 
n-a kat'i olarak hiiküm verilemez. yadigardır, v~ hemen her lisana ter- çığ],~rınan hazu"lannıakta. olduklatJ 
Herhalde Lama.rtine diğer iki mua- cüme edildiği gibi bizde de bir ter- bu üç memleketi teker t.eker vurm8' 
aınna niabetle geride kalm11 sayı- cümesinin yapılması pek şayanı aT- lcab etmektedir. Fakat Amerika fiJO 
lamaz. zudur. dilik varılamaz bir hedef oldu~uıı · 

Edebiyat zeminini müseı.habe Ea- Bundan sonra muharrir tekreı.r da.n onun, geri kalan iki hedeften 111 
hibinin tercih ederek kendisine ce- büsbütün şiire avdet ederek bir e- rinl seçerek derhal harekete gef 
velin sahası intihab etmesi bekle- ser yazar ki hir köy rahibinin ta- mekten başka bir çaresi yoktur. 
nemezdi, o dahil ziya.de ihtisası ci- hassüslerini, intıbalannı man~m 
hetile Lamartine'in tarihi şahttiyeti- olarak kaydeden tamamile dinda
ni ve husuııile Türkliik için dost sı- rane ihtisasattan mülhem bfr uzun 
fahnı üzerinde tevakkuf edilecek kasidedir: J ocelyn bunu La chute 
esaslaT olmak üzere seçmiş ola- d'mage takib etmiştir. Bu kaside
cakbr. lerin [e~er buniam ka"ide demek 

Biz her şeyden evvel Lamartine- caizse 1 birincisi n e kadıır hararetle 
hakkında edebi ~ah!'liyetine · dair bir karşılandı ise ;kincisi o kadar soğuk SEL AN 1 K 
nebze malumat venneğe teşebbüs BAN KAS 1 
~deceğiz. Onun bu pek mühim olan telakki olundu. Bunlardan • sonra 

h şairin Recueiltements poetiques na-
~:ı::~ ~;;amo~k:İ:n~ed:~r~:~:~~ mile muhtelif manzumelerden mü-

sına sığabilmekten pek uzak bir ce-
samette olduğundan bu sfttırlarda 
yalnız ona bir temas ile iktifa mec
buriy'!ti vardır: 

te"ekkil bir mecmuası daha inti>'ar 
etmiştir ki artık buna nazım vadisin
de son mahsulü denebilir. Bundan 
sonra bütün ~debi meftaisi mensur 
eserlere inhisar eder. 

H. Z. l"8khgı1 

Urlada bir kız 
kaçırma vak'ası 

h:mir, (Hususi) - Urlanın Al
tınbaş mahallesinden göçmen İs
mail oğlu Numan l\ynİ yerde oturan 
Özbek köyünden Mustafa kızı Ha
mide Çarmanı kaçırdığı iddiasile 
tutulmuıtur, 

Tesla tarihi : 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALAT 

Türkiyedeki $abeleriı 

İSTANBUL, Galata ve Yenlcand 

MERSİN. ADANA Büroau 

Yunani.tandaki Şubeleri t 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka mu~nı{'felert 

Kiralık ka.<Jalar servisi 

Şairin ilk mecmuası 1820 de jn
tişar eden Lea inediırtions poetiques 
oldu. Bir tabi bulmakta pek çok 
zorluğa tesadi.if eden bu şiir mecmu
aııından birçok parçalar arasında 
L'isolement, Le r!.;se3poir, Le cruci
fin, Le lac kabilinden zaman ile 
pek çok: iştihar !'!den, bütün lisan
lara terciime edilerek herkesin ha
fızasmda yer tutan manzumeler 
zilcrolunmalıdır. Bu mecmua ile şa
ir. bir hamlede zamanının en yük
sek bir mevkiine iTtin etmiş olu
yordu. Heyecanlarımn tıamimiyeti, 
sanihaları11ım ulviyeti, hele lisanının 
sihri andıran cazibeıW ile umumi bir 
şöhret alan şair, Chateaubriand ne
nesirde nasıl bir pi~ olmuş idiY9C 
onun nazımda bir bahtiyar peyrevi 
oluvordu . 

GENÇ 
Bu tarihten sonra şairin önünde 

iki terakki şehre.hı açılmış oldu: Bir 
yandan ıriyaset hayatına inticıab e
derken bir yanJan da edebi eser
leri ardı arası ke'lilmedt'n biribirini 
takib etm+ Vt' her d~fs111nda te
efl8'Ü!I e-den 11öhretini daha ziyade 
t~~~ eytem~e bacıladı. 

ilk mecmuaınndftn sonra kısa bir 
faS1laTt müteakib Les nouve1les m6-
ditariont1 inmoar etti. Btı 90n mec
Muada L' ode a Bonaııarte, Sapho, 
Le ooPt~ moıırant. Li\ MOTt d .. s~c
rate. Le tı~mi,.r chant de.Child Ha
rold kabilinden nefte manzumeler 
-nfır. 

Bu ikinci mecmuadan sonra şai
:in sanihalannda daha az bir heye
can ve nazmmın ~kllında bir nevi 
tekasül görünmeğe ba,lar, maama
fih ikinci mecmua111nı takib eden 
Hannonie11 poetioues et r~Jigjea!'es 
onan 1830 da Frllnsa Encümeni 
Dini!Iİ ll7a1ığına seçilnıeııine hizmet 
etmHir. Bu mecmuada ıJiir belki 
biraz dal-ta ııislenmisti!', fakat dini 
hissiyat daha ate~n bir inkişaf gös
terir. Bu suretle Lamartine kendisi-

Görünmek 
ister misiniz? 

Antakya - lktıaad Vekal~ti Ha
tayın bazı mıfttak.alarındaki köylere 
dağıtılmak üzere yüz elli tezwah ııön 
denni,tir. Bu tazgihların kullanıl -
maaını köylülere öğretmek İçiD mu
llJ')'en naNye merkezlerinde aynca 
kanılar açılacaktır. Bu suretle Hata
"'1 çok eski biT sanatı olan doku -

ne bu Yadide takaddüm eden 
Adanada bir ototıus k~zasr Kayseride kayakçıhk Chateaubriand-tn bir mu'akkıbı ol-

Ad (H . 1 la muş oluyor. Zaten garibcHr ki ro-

Mühim bir keşif 
Sayesinde buruşukluk· 
lara nihayet veriliyor cek ve lıer sabah kalktığın 

cildin.iz. daha af daha taze , 
rünecek ve gençleteeektir . 

macılıisn inkişafı temin ~lmiıt ola
..tchr. 

ana, uuai) - Düı. Ata- Ç8 1Şm8 rı b .ı_ k mntimıe-in u üç büyük rüknü ge-tünt par ı ile yenı istaır.torı arasm- d b h Bu tecrübeyi yapınız. 

Odemi"8 eniştesi tarafmdan 
dövDlea kız 

daki asfalt yolda t 9 numaralı 11ehir Kayseri - &den T erbiyeai Ce- rek e e i ayatlannda gerek siyasi 
otobüsü bir ağaca çarparak devril- nel Direktörlüğü tarafından gÖnde- ve içtimai hayatlarında biribirine Meıtbur bir cild mütehauıaı ta-

n'l Lavak .. v et · b el ı"mtisal ede ... lc ayni safhalardan rafından k-if ve genç hayvan-
Gündüzleri. beyaz (yaraJ 

Tokalon Kremi lcullanınız. T~ 
kibindeki beyazlatıcı ve kuv.~~ 
lendirici unaurlar, dahile nüı
ederek gizli ııayri saf mad~~: 
ri ihraç ve siyah noktaları izar'i 
eder. Açık mesameleri sıkla~ 
nr ve bu suretle cildinizi bey~ 
le.tıp yumuptacaktır. Bu bar 
tedbir sayeeinde her kadın 

miftir. Yaptığımız tahkikata göre. en '" J ogr meru uraya g - ... -,, 
bu kazaya bir körüklü araba sebeb mittir. Vilayetçe te.Oit edilen prog- geçmiştirler. lann cild ve hüceyrelerinden 

ram mucibince kayak öğretmeni eT- Lamartine siy111i haya'bnın dal- kemali itina ile iatihsal edilen 
olmuttur. Otobüs yolun aagv tarafını 1 p b" '- f !I 

L Ve a azafvİran köy enstitiiaündeki galan arasında ŞÜri ihmal etmeğe Ve iT geDÇ Jr;IZ!n taze Ve il& CU-

Ödemİf (Hususi) - Ödemifin taıı;iben sitmelcte :ken araba da kar- bet yüz talebeye kayak öğrete<:ek- başlamıştır, fakat buna mukabil dinin unsurlarına mütabih olan 
Karadoğan köyünden Mehmet kızı ş.dan sol taraftan gelmti ve otobü- tir.Bu maksatla temin edilen yetmiı men~ur eserleri - ki onlar nesir kis- cBİOCEL» tabir edil<!n k.ıymetli 
t 5 yaşında Mtirüvvet Öneözü, e'"'ı- ıü gördüğü halde yolun saixıa aeç.- takun kayak malzemeııi enetitüye veeine rağmen baştanbaşa şiir ve yeni cevher, halihazırda cild 
Msi MehnMd Köae sopa ile döverek ıuemİftir. Otobiis şoförü aT~yı gönderilmiş bulunacaktır. Havacı- ile doludur tevali eder. unsuru olan penb~ renkteki To-
~düni:in muhtelif yerlerind· ~emek için ani bir manevra lık için çok müsaid ı-ahaya malik o- Bunlar· meyanında o devre kalon Kremi terkibine karıştırıl-
gayet ağır ıurette yaralaınqtır. ~k :umn etinde kalarak ağaca lon Pazarvirana civar kaza ve nahi- aid ilk mühim eseri, muhtelif mıttlr. Bu akpm, yatmazdan ev- kaç sene gençle,ebilır ve geof 

kızların bile gıpta edeceği '8 
nı hayret bir cild ve bir tene 
lik olabilirsiı.iz. 

Firar eden suçlu jandarmalar • ı ~ftH'. Ölen ve yaralanan kiı. yelerden bu ipora elverişli gençler temsillere göre iki yahud dört cild vel sürünüz. Uyuduğunuz her 
ıafından hltulmuı ve adliyeye Terli- 5e yvlmır. Yalnız otobüsün ön kıs- de burad1l aÇ11an kuna iıtirak ettiri- olan Voyage en Orient le.itabıdır. dakika zarfında cildiniz, bu kıy
mittir •· '~ hafif saluıthltlar olmu!<ıtur. JeeelleTcür. 1835 de intişar eden bu lcitab şai- metli unwru maaaedip beslen~ 

o-=ı---=---=-=ır=:ı:ı=--=--===========--====--================================================================-:'. 
Son Poatantn macera r..,...... ..:JJ 

SER\/ S• 
~:Behçet S.fa 

ccBizim ötelci hizmetçiler öteden- 1tn ıaaate kl\dar tedarik etmenizi 
beri yanımızda çalı~mış adamlardı ta İye ederim ... 
)re böyle bir fenalık yapoıayıa asla crNe yapacağuru, kendimi naaıl 
müsaid değillerdi... Fakat Tour- müdafaa edeceğimi bilmiyordum. 
pied'nin oda hizmetçisi olarak iki- I C<Kocama her ?Cl.; anlatmak ka
de bir benim odamda dolac:tığma 1 bil değildi .. • Hiçbir erltek: tamdığım 
L._t 1 d k b" · · ~ im yoktu ki kendisinden bir yardım 
- ır a ım ve yapacıt U' ışı o a- h" "h · · b •J · 
ı.w 1 d d b la d veyi\ ır na"ll at ı.stiye ı eyım. 
ı;ngı zaman ar a a ura r an ay- M.. .. M A k d ·d· 
nlmadığı aklıma geldi. « osyo oore n ara a ı. ı, o-

na yazmaya cesaret edemezdnn .•. 
«Hemen çağırdım ve hesabını Sonra bu adam pek nazik ve kibar 

vet'Mek kovdum. Fakat bu hı.relte- bir zat olmakla h ... ıaber son derece 
firn, onu artık maskesini atmaya hodbin idi ve sükünunun ihlal edil
mecbur etti ve bir gülüşü ile bana mee:ine, rahatsız olmaya asla ta
lwır •eyi anlattı. Artık gizli hareke- hammHI edemezdi. 
111 lüzum görmiyerek gitmeden ev- ırAMmızdald muaşaka onun .ie-
ftl d~di lı:i: t~diği neticeyi vermemi1, handan 

- Madam. bazı vesikalara sahih rıolayı inkisara u~mı~ ve handan 
aılma 1t için k:ab oden parayı kırlı: se- dolayı bana kin bağlamaya baıla-

lnlfb, Kendisinin metresi olmadığsın 
için heni iyi karşdıyacağını uma
mazdım. 

«Htil&.a ona mitT&Caat ebnek a
bee bir ,eydi. 

ccPoliae mi bat vurmalı idim) Ö
düm kopuyOl'du, l>iT rezalete sebeb 
olmak ceuret edilecek 1JeY değildi. 

cc İtte bum1n üzerine he-r pteyi. Al
manya da tanıdığım bu kıza açmak
ta tereddüd etmedim. Bir zamanlar 
ben de onu bir felaketten kurtarım' 
olduğum için Hüget bana yardım 
edebilirdi. Eıııranmı faş etmİyece
ğindea emin idim; ben de onun ba
zı esrarına sahibdim. 

ccVakıa 1>u kızın taVTT v,. hareke
ti pek t .. düri,ist de~ildi. KO<'amm 
bu noktada hakkı vardrr. Fakat o
nun maceraııını bilf!nler için bu kız 
her harekette hakh çıkacaktır. Bir 
k~Hme ile onunla çok, p .. k cok se
vfııtiiHmiz enlasılmışhr. Onu, lco
camclan gizli, ikide bir zivarete gİ
deT, hRstalığına VJt.Tdım ederim. 

- F.vet, biliyorum, verem .•. 
- Hugt"t b .. mm verlme lıare-

ı..~te ~"'"""kf'.,. ter~rf düd etmedi. 
Bir gQn Park Monıoda hu herifle 

randevuya gitti. Çünkü ikinci bir 
mektubla rezil adam poeta ile gön
dercüii bir mektubd'a beni orada 
bekliyeeeğini bildirmişti. 

«Hüget aeraeri mahlUku orada 
bulmuf ve kendiaile bir anlqma 
yapmıştır. 

«Yetmiş bet bin frank tedarik 
edebilmiştim. Para mukabilinde 
T 011rpied mektublardan dört tane
.ini iade elmifti. Fakat gen kalan
ları iade etmek ıçın bize 
on beş günlük mühlet ver -
mitti. Bu kadar zaman zar
fında paranın alt tara Fını bulur -
sak. geri kalan vesikalan verecekti. 
Mühlet 2 2 Martta nihayet bulu
yordu. 

C<Heyhatl.. Benim için imkanı 
olmrvan bir şev. Artık beş para bu
lam'azdım. Martın yirmi ikinci gü
nü Hüget Pistal meydanında T oUT
pied ile randevusuna gitti~ zaman 
paramız olmadığını ve bulamadığı
mızı habeT' verdi. 

«Akak herif zaten btı V.aziyet
hın eilph~lenmi•· mfıtebrıki m~ktub
farımı Ü7erİne "lıııııva bile lüzum 
ıörmemişti... Hüııet bütün ricala-

nna rağmen heriften ancak yirmi metrodan ineceklerdi. 
dört saatlik bir mühlet daha elde arkasında Hügetin bulundu" 
edebilmişti. asla feı.rkında değilmiş. Hatta 

«Bu kısa zaman geçince kocam kadın yanı başına geldiği 
Mösyö Angeran ile karşılaşacak ve haydud farkında olmamış. 
kocam fiipheaiz ona karşı daha cö- bu sırada kadıncağıı; kendıni 
merd hareket edecekm~... Yani betmiş. Önünde duran bu iri 
bizden istediği paradan daha çoğu- herife karşı, onun cinayetine ~ 
nu, fU mektublan göstermek sure- beni müdafaa edecek. başka 
tile Mösyö Angerandan alacağına vasıta bulamadığı için üstünde 
emin... dığı silahı almış. O sırada ke11 

«lote bu kararla Hügetten ayrı- de, etrafını da unutarak yanı b• 
lan haydad, en yakın metro istas- daki adamı yere senniş. 
yonuna varmış. Ümidsizlikten deli Bunun hakikaten bir cinnet . 
olan Hüget, uzaktan maksadsız, ' beti neticesinde yapıldığını f-f 
gayesiz, şuursuz bir halde onu taklb 1 dinledikten sonra daha iyi tll 
etmiş .•. Filhakika bu sefil mahluku : ederdiniz Bu i i yaptıktan s" 
hangi vaaıta ile önliyebilir, mef un l Hügt>t nasıl firar edebildi~ f(e, 
maksadının icrasına mani olabilir- ni kaybedt>n. nt' yaptığını hilf11 
dn bir kadın bu vaziyette nasıl k 

«Süphesiz ki hiçbir vnaıta ile... bilir) 
Vilfort kadının h iitiin iddialannı «0 sırada halk arrıatnda 

baş işareti ile tasdik edivor. dramm karışıklık, ""ğa ,.n)a kaçl!m1'l• 
bütün teFerrüatı ile nazarlannda da bir tarafa çekilmeye mf!Cbtıf 
canlandığım seziyordu. miş ve bir anda hiç kim~nin "" 

ııToUTpied metrova binmif... dikkatini cı-Jbetmemiş olJ 
Hiut"f"t onu talon ~tmicı: zat,.n Am!I- görünce büsbiitiin kftÇmı!ll. 
t~rdam ıın~al.?ındıı. ntmdnğıı İMn yo-I bu cinavetini farkeden kimse ) 
ludur. ikisi de Kliti meydanında lftnıyorduk. (Arkası .,.r 
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<Başta.rafı 1 inci sayfad:ı> 
a dığı elb· 1 . . • 
cıc k ı3e en sırtına geçıren Şadı 
ad)'ya alanmış ve her ikisi birden 

(Baştarafı 1 inci ı;:aylada) 1 Nitekim bu defo dn iş .böyle olmuı 
siler, sanki vahi bir Hdia p~indel ve kontrol mcmuıu ancak ondan ve 
imişsiniz gibi vızır vızır geçiyorlar, tahliye tamam olup da araba nor -
bazılarının şoförleri de her nedense mal bir hal aldıktan sonra vazifesi
şöyle bir bıyık altından gülüverip ni yapmıya ceı"Ilişti. fiu teftiş ve 
yollanna devam ediyorlardı. Naçar mürakabe .mesela Gnla~a~a Banka
yola koyuldum. Galatasaraya kadar lar caddesmdc yapılsa ıdL, bay me
geldim. Bu sırada kendisile buluş - mur acaba naınl ~.ir .. ma~ara. il~ 
mayı vadetmış olduğum zata kar~ karşıla~rdı? Bu duşunce ıledır kı 
sözümü tutamamı' mevhe düştüm. onun bu hıırekcti:ıi görünce ihtiyar
lşimi kaybettim. Bu defa intizar. es- sız: 

ıveye teslim edilmi"lerdı·r T h ~ • 
1 a kikat sırasında suç mevzuu 

o an bu lb· l '. . al e ıse er Sadının sırtındnn 
ınarak 8 h.b. . d I w da b n 1 ıne ıa c o undugun-

tır.n u sefer $adi elbisesiz kalmı§ -

rin l?ünlhsorguları yapılmak üzere bi-
C"t su CC"' h-k· . R .d. h tun .. a a ımı cşı m uzu- ki İngiliz sefarctinicı köşesindeki du- - Bay memur! dedim. Vazife 

rak yerinde ba~lndı. Kalabalık bir duygunuza te~e:ckür etmek borcu -
araba içi değil, tek elle asılabilecek muzdur. Fakat bunda geç kaldı -
bir tramvay halkasının hasretile ya- ğ\nızı söylemenin de gene bir borç 
nıp tutuşurken hurda bir otobüs. her olduğunu ilıi.ve etmeliyim. 

,.:: 
11 ~ıkarılan suc;lulaıdan Mnhmud, 

-.ırrnun .. · · ( ,_.. d u ıtıra ederek, Vehbinin r-
li~~ en aldı~ bu eşyaları Şadiye 1 O 
tir. mukabilinde sattığını söylemiş-

iltisak noktasından ayrı bir inilti çı- izahat ister gibi yüzüme baktı. Bu rn k • <!lldı• 'dcsru eşyaları bılerck satın 
ı.:ı 1 d. ·ı h k lıın 18'Sl e mn kemeye sev o -

kararak yan yokuatan güçlükle kıv- Devam ettim: 
nldı. Umumi bir hamle, bir iti.. ka- - Su noktaya kudıır, tehlike 
kıf, kendimi ambanın :kapısı dibin- içinde geldik. l !e: an bir kaza ihıi
deki bir bayanın dizleri önüne çök- mnlile titredik. $ayed bu işi daha 
müş buldum. Allnh razı ol.sun; bir gerilerde ve hele birkaç noktada 

an ve Plbi~esiz kalan $adi de: 

halt~- Ne olduysa bana oldu bay 
lfll:. diy •• b L '"k'ld e ııoze aşmmı~ ve şu 1 

e devam etmiştir: 
od~

1

d M hınudla ötedenberi ayni 
kıvııfa _Yatanz. Son günlerde kılık 

etırn d·· •. k Jd w d k di tı•u o ugun an en -
a ~c trıiina,ib hir İş buiıımıyor ve 
~;ıhk gezivurdum. Üç RÜn evvel 

bir t ~ud odaya elinde bir bohça ve 
er~ .. ) rıh ım Veni elbise ile gelince ona 
gıkı u elbisdcri bana ııat da biraz 
htrı:ııavıın, Lu sayede belki bir iş 

M rurn,, dedim. 
•on ahrnudla kısa bir pazarlıktan 
alrtırk ~utabık kaldık. Ona elbise 
Para ll%ere biri~ tirdiğim T O lira 
d"rh~ı Vererek elbiteyi aldım ve 
kar " sıtrıma ı;.rivdirn. Bu vnzivet 
,., "ısında eski elbiselerimi de Bit-
.. ıızarın .. .. • . 
~Ün k a f.':oturerek sattım. Ertesı 
titıı. ı(j müteahhide müracaat et • 
j,.;,.. b ' ık kıvafetim düzgiin oldu~u 
F'a\ ll zat bl"nİ vanına kiitib aldı . 

at ne va k k. b •· ·· ·· inin .. ~ zı ı nvramın uı:uncu 
dırrı u ..... 0 o!is tarafından ynlralan -
rıılı" M .. ~er. sırtımdaki bu elbiseler 

~ nıa ırnı,. n 
J..;ı.·ur'1~arın bu ifadesinden sonra 
r ..... ~r\ esid Sadivi teminata bağ -
I\' al.ı 1\ "artile serbest bnakmış ve 
R'ah rrıul du da muayyen bir ikamet-' n,.,..,_, .. J ''f . • 

'""'"' l\l'l t .. ""' etmıştır. 

Eg1de fii'ün piyasası 
dün açıldı 

S <ftaştarafı 1 inci s:ıyfac1a) 
ındtrgıda tü't•• • ld S un pıyasası açı ı 
~ındır21 14 (H ') T·· .. Pivasa 85 ususı - utun 

kuru .. ,:~ S den açıldı. f karta on 
Yapılıyo;, tış 40 ile 85 ara ında 

genç yerini verdi. Oracığa büzül - yapmış olsaydınız bir gün vukmın:.ı 
düm. muhakkak bildiği;n kanlı bir kaza 

Bu otobiisfi:ı büti:n oturulacak ihtimalile bizi için iç.in titretmekten 
yerlerinin tamamen meşgul olduğu- kurtarmış olurc!unu:r.. 
nu söylemiye hacet y1..,ktur. Durak Bu zat beni tersliyebilir, vazifesi
yerinde olsun olmasın; işine geç ne müdahale etti~ıı~v sö?'le~ ve çiz
lalmış her bedbaht vatandaşın is- mede~ yukarı çık.tıg~m~ ıddı? ede -
timdad eder gibi clile yaptığı işcl _ re;~ b~r de medem. bılı;ı;ı. ~ersı vere -
retlere belki merhamet saik.asile , bılırdı. Bunlann hıç hırını yapmadı. 
belki de fa:da kazanç hmrile cevabı Nazik insanıııış. sükut etti ve işi 
veren biletçinin gösterdiği uysallık görüp çekildi: 
yüzünden arabamıı: az zamanda Bu sıradn ar4banın içinden tek 
öyle bir hale geldi ki değil bikt pa- bir insan sesi yükselip de hak1ı ko -
rnsını vermek için ufak bir hareket ı• nuştuğuma ·hir bir söz söyleme:J:. 
yapmak, hatta kıpırdamak dnhi Hatta fuzuli müdahalemle kontro
mümkün olmuyordu. İşte bu minval 1 lü uzattığımdan dolayı canı ı;1kı -
üzere bizim kö~nc ,,tobüs yolcu a- lanlann bile bulunduğunu, bazı ba
la vere, her a~ı freni boşanıp hepi - kışlardan his1ettinı. Böylece bir rlt>
mizi birden mu~akkak bir ölüme fa daha anladı:n ki, hakkı bilmelc, 
sürüklemek tehlike~i arzede ede I onu aramak, hnttrl bu mefhurr.:.ı 
Yenicaminin arkasına ve f ş Banka - şöyle böyle ~nh~eşşuurumuzda sez -
sının lstanb~l Ş\lbesi önüne geldi., mek, ancak bir itiyad mesele•irHr. 
MıılGm old•Jğ•ı üzere burası, şehrin Bu alı!lkanlık kaybolduktan sonnı, 
mühim bir merkez noktasıdır. Nakil 1 insan da, her mahluk gihi: 
vasıtaları, muhtevalarının büyük bir aBütün emeUeri gönlünden t!yle-
kısmını bur.ıdn ifraz ( 1) e~erler. miş ib'ad» 
Nitekim bu <ıefer de öyl~ oldu. Yol- cıNe verseler ana ,,akir, ne kılsa-
culann yüzde ellisinden fa-ılası bo- lar ana şad.» 
şalınca, içerdekilere de biraz fe - . . . . 
rahlık, bir par;cı emnivet hissi geldi . Oluv~:1P g;dıyor. Bu sebe~ledır 
ve bu sırada bir sevrüsefer m:muru, kı oıobus. Su. tunahmedı: g_;lıp -ie 
biletçiye yaklaştı, elindeki bilet cet- ·arabad.an l.n~ıyc hazırlandıgım za-
velini iııtedi. man bıletçını:-ı: 

Bu zat, resmi kontrol vazifesini - Kabahat bizd~I Yolda durup 
yapacaktı. da sizi içeri 3.ldık. B~klt'sin saatler-

Burası, vuknnd dn kaydettifim ce efendim. Böylelerine öyle ~erek! 
gibi şehrin mühim bir m-rkez ncık- Sözlerine r!önüp İcab eden mu
tasıdıT. Tramvnvlarınld gibi otobiis kal:.•levi yapmadım. Teşekkür et -
yolculannın ekııeriyeti de burn-:la tim, lutfünün minnettan olduğumu 
yere ayak baemnyı tercih ederler. bildirdim ve •. , Özür diledim. - S. 

"Sinir harbini 
Vaşington idare 

etmektedir,, 
CBaştarafı ı inci snyfadal 

( E L 
İhtiyat erahn 

senelik 
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Libyadan gelen ilk resimler 

fngi'Uzll"rhı ~U e geçen Sidi-Ban.'lni-ıin bir sokağı ve bir İtalyan deni-ı topu 

Bardiya da alman ltalyan eıirlerinden bir grup 

ftıılynnlnnn fngilizlf're bırakıp kaçtıktan top, mitralyöz ve diğer silahlardan bir lumn 

ftalvan ordwunun terkl"tliği Libya topra kl.n 

1 

1nailizler. lt.al>anların bıraktı.klan en.ala ltalyao esirlerini beslemek üzere ıvkediyorlar. 

'iaşerat yuvaların· 
da 3 gün 
(B:ışt:ualı 5 iıı<:l ı;a.yfad:ı) 

Hula kapıya doğru yürüdüm. 
jırdılar: 
- Durun! 

IUrekeb ık lemim çalınmış 
Gece hırsızı rehberimde de korku 
lametleri görüne~. işin sarpa sar

' ığmı hissettim. Arkamı kapıya 
..:rerek durdum. Pardösümün ce
'nde. daima avucumda. bulunan ta-
ncayı, astann arasından ateş et

ıeğe hazır bir vaziyete getirdim. 
~iç olmaua havaya birkaç el Rleş 
ler, fırsattan iı;tifade merdivenlere 
:>şabilirdim. 

Falcat bu lüks cc!lı serseriler ote
"ııin sakinleri beni hu kndar kötii 
lüşündü~iimden dolavı utandırdı

. •r. «Mevdancrn fle diğer bir serseri 
tze doğru yaklaşmı-lardı. Sert bir 
•sle sordum: 

- Ne istivorııunu?.} 
Sersen sordu: 
- Nevini kavbettin ') 
Kaybedecl'k hiçbir ~evim yol...tıı . 

· 'anıma. tav .. ive-ve uyıHak paT~ ;ı )
•amşıtım. Tabancam da partl' ' 'n

··mın resında du•uyo•du. \ -,h 
•rdim: 

- Hi<"bir '"Y kavbt-tmedim. 

Haşerat yuvasmm raconu 
Serseri bana bir sev uzatıyordu. 

lu ceketimin iç cebinde takılı du
an mürekkebli kalemimdi. Hayret
•n donakalmıştım. 

«Meydancrn elini omuzuma koy
lu: 

- Kusura bakma.. buralarda 
1>öylc şev olmaz. Fakat araTT"ızda 
' ir hııtoğlu hırt, bir siitiibozuk çık
nış, aQırmıcı bu kalemi? Sen toylu
"';una hai!ıııla .. 

Bir iki kişiden hatın savılır vum
-uk yjven genç hir çocuk duvar di
l:>ine bii7ülmüş bana bakıyordu. 

- 7ivanı yok 1 
Dedim. 
Fak.at f"lan havrı-ttevim. Ne usta 

Jıırsızmış bu coculd Pardö•ümün 
boynuma kadar ilikli dii~melcri a
TQStndan nıuıl .. Jini "o'kuo ta, <'"k"
timin ic ccbinr:lf"n kalemi aşırabil -
'YIİ ti. Lakin "' cııla<"a1< olan rih ... t. 
1.-alemin a"ınlm11 .. ,nrfan 7İvad,., hu 
hnşerat vuva .. ındaki raconun kuv -
veti '\'e bu je!'ltin a~l,.ti idi. 

(A•kası var) 
Nnc,.,.• ı;;.,f., r.n~kun 

Hergün 
CRaııtarııfı 2 ncl sayfada) 

yardımı j)e modrenleşmiş bir ordu, 
hatta küçuk bir uıyynrc filof u vnr -
dır. Şu halde, Fransanın elinde ve 
kendi nnzaıiyelı!rince kamilen 1 
'cTııhiıı !erle meskün bulunan Hindi 
Çiniyi kurtarmak lazımdır. İşte, 1 
Tahiland şimdi bu hed .. fe doğru 1 
yürüyor. Takriben yirmi günden -
beri Fransız müstemleke!!ile eski 
Sinm hududlnrı arasında harbedili
yor. Resmen ilan edilmiş bir harb 
değil, Japon modası:ıa göre, fii -
len yapılan muhnreh.e. Öyle bir mu
harebe ki şimdilik ne h:ırb t~bliği, 
ne de siyasi dedikodusu yoktur. 
Seııi çıkmıyan ve kuvveti tiikenen 
Fransa ile. Asyanın çölleri kndar 
sessiz, ormanlnrı kadar d..-rin duran 
Siam, birbirlcrile dövüııiiyorlnr 

Bu, dünyada yeni bir hudi~edir. 
Asvn işlerinin inkişafı bakımından, 
gidişi neticelerle dolu bir hiıdise. 
Belki de Japonyanın umumi plan -
lan içinde bulunan bir hareket. 

vlfu/,ı"ai1ı üJirqeı1 
' 

Beyoğlu K. ~unpaşa nalıiyesi Nü
fus l\lemurluğundan: 

İ.st. Asliye II. Hukuk M. nin 
23.11.94-0 T: ve 940/89'.J !lftmlle: 
Knsımpa,şa C:ımi!kebir 17 20 '80 

de kayıdlı Maşallahın ismi Mehmcd 
Zeki'ye tebdil edilmiştir. 

DOYÇE ORIENT BANi< 
Dresdner Bank Suhe&İ 

Mer"tezl· Berlın 

Türk iye ıubeleri: 

Galata • İstanbul • İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

HAYAT ve 

1HAJIM CiWllll 
K D R U 

E 

l\lütenevvi yemeklerle Mide ve Emayı yorı ıadan ... ır tabak 

ç R ALIK ÇAPAMARK 
Hububat ve sebze komprimeı;itc bir ~n1iik kalörinizi temin edebafrsİ 
Et ve Tavuk suyiyle mamul Mercimek, Beze ye, Buğday, Kompriıntl' 
rlmizin 100 gramlık paketleri her yerde 15 ve 50 gnımhklnrı 9 k~ 
Nefaset suhulet ve ucazhıfunu bir tecrübe ile anlıyacaksınu. 
Büyük bak.kaliYe mağazalnrmda bulunur. 

ODEON 
Yeni Çıkan Plt_dar 
Küçük Melahat 

K ~man, Ut, Kanun, Klarnet 

270407 N RUHUMDı\Kt HiCRAN 
Üe DİLERİ!'ll fü\RA SE\'DAYA 

Kemal Gürses 
Keman, Kanun, CJmbUş, I~ arnat 

270408 No Nasıl oldu bamcın -Ne\.ı rast gazel 
• Yıllarca df'mek - Neva hicaz gazel 

Azize Tözem 
Cura ile 

270409 No. Ağl:ım.'\ annem • Salru.nbolu va.'r)'Ullca 

Burçak tarla ı - Sııfranbolıı varyıınıı 

Sadi Yaver Ataman 
Cura ve ZiJ 

270410 No KAŞIK OYUN HıWASI 
• SAFRANBOLU ZEYBEK HA'\'ASI 

Tornacı, Frezeei, Pulanyaeı 
Zımpara tezgahı işçlsl ve 
Ruvel ver tezgah• tornacısı 

alınacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünd1 

Ankarada iStihdam edilmek üzere yukarıda yazılı s:ın'at.karlar 1 

caktır. Askerliğini yapmış olmak şarttır. Talıplcrin umum mud 
muracaatlan. (12454) 

,- Ereğli Havzası Kömürleri 
Sat.ş Birliğin::e:-ı: 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/l 289Q nuı1'11 
kararnamenin 3 sayılı kar&rına göre teşekkül eden Ereğli Ha~ 
Kömürleri satış birliği, ahiren mevkü meriyete konulan 386 İ 11 

maralı kanun ve 21145 4 7 ıııı.1• ılı kararname hükümlerinin tıı~ 
neticesi olarak 1 Kanunusani 941 tarihinden itibaren tasfiye h 
konmuştur. ~ 

Satış Birliğilc ~mdiye katlar aktedilmiş olan muİtavelclerin 
mür teslimine müteallik v~cibele ri ve işbu vecibelerden do"'~ 
halkleri Ereğli Kömürleri lsl,..tmesi tarafından kabul olunarak J 
mür teslimatı işbu mukaveleler hiikümlerinc göre yapılacağı1',ı 
bu husus için alakadarların E.re~li Kömürleri lıletmesine ve f * Her türlü banka İfi * fiye tarihinden evvelki muamele) •r için dahi merkezi Zongul1·i 

•=============!D bulunan, hali tastıyede Ereğli Havzası kömiirleri Satıt Bir 
1 

.... müracaat etmeleri ilan olunur. 
fstanbut İkinci İtlas l\Iennı:;:lu -

ğmulaıı: --------------------------

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Müflis Bi!torg Tico.ret Evi Şirket ve 
şahıslo.rı masasına gelen nlac:ıklı 
Hazinenin istediği 194 Hrıı 25 kuruş 
ile (10949) lira 61 kuruş o.l:ıcağın 

5 inci sırayo. knyd ve ko.bulüne karnr 
verilmiş olduğu ilan olunur. (1082) .................................................... 
ısun Posta l\l:ıtbaası: 

Neşriyaı l'ıtüdürü: Sellin Ragıp Em-.'9 
6AllİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIG:tı. 

letmeleri Umum Miidürlüğün::fen: t 

1 - 180 m3 bina bctcp inşaatında kullanılan Q:ıkıl pazarlıkla. ıJ 
ıınacaktır. 

2 - Eksiltme 21/1/1941 Salı günü. saat 15 de Metro hauınuı 5 ıP 
tında yo.pılncaktır. 

S - Muvakkat temınat 67,5 lıradır. 1 
4 - İsteklllcrin kanunl vesikaları Te muvakkat teminat.ıarı il' 1 

dilen gun ve s:ıatte komisyonda hazır bulunmıılo.rı. rıoS 


