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Eritrede 
İtalyan ric' ati 
devam ediyor 

Derne 
önünde 

ıııuharebe 

liabeşistanda yerli 
ku\'\'etler yeni muvaf
f akiyetler kazandılar 

um Kahire, 2 7 (AA) - İngiliz 
Urni k "h bJ"'' Lib a.rarga mm te ıgı: 

hare it r;~. Derne mıntakasında 
t4rzdaa i rYan1 memnuniyet ~r 

T b n ışaf etmektedir. 
l'ı 2S b~~ta alınan esirlerin mikta
rıca 72

1ru tecavüz etmektedir. Ay. 
na~ : 0 r.ta ve 26 hafif tank iğti
lnına f edık. Alınan topların ıayı-

E . C\ram olunmakt<ldır. 
\re Bıtredc ku\rvetlerimiz, Agordat 

tut arcktu civanndaki mevzileri 
an d" tırrn k u•manın etrafında tazyik; ar. 

1-f a tadır. Bu esnadıı düşman dün 
lto~~arı tahliye etmiştir. Bu ltalyan 
lu u da ric'atinde yakında takib o-

d 
ntn~tadır. Bu harekat neticesin. 

e •liın· · · 1 • lll'k ıze ıı:ec:mı, bulunan esır erın 
1 Harı, ııimdi hin vüzden fazladır. 

_ abeııiııtanda harekat Metem-
·•ıa · d k tnıntakaınnda terakkiler kayde-
" er "n. dahild-.n de I·bbr'I vatan. 
"'ctv,. 1 · · ff k" 1 • bil .. r erının yeni muva a ıyet erı 

İ rılmektcdir. 
h alvan Somıılisinde. bütün cephe 
ı ?v ınca dihman ara:ı:i~indc hare-
ıc:att b · \' " ulunan keqif kollarımız. mu. 
'-ffakiyetle tet .. vvüc eden kar!nla§

l'tıa 1'1? \Taptıklarını bildirmektedir. 
h Kahire, 27 (A.A.) - fngiliz 
av;ı kuvvetlerinin tebliği: • 

Eritrecle bir tehrin ınanzaruı 

Askeri vaziyet 
Bütün Habeşistan 
İngiliz silah ve 

parasile ayaklanıyor 

-
Almanyanın ha7ırlıkla:r~ 
ve /ngilizlerin Lıbyadakr 

ıon hareketleri 

(Son Postama askeri 
muharr;ri yazıyor] 

Alman - fng'.liz harbi: 

Sabık Jngiliı: hariciye nazırı 
ve şimdi İngilterenin Vaşington 
büyük elçisi Lord Halifaksın, 
25 İkincikanun tarihinde, BirJe
ıik Amerika harıciye nazırı Bay 
Cordel Hull ile görüştükten son. 
ra gazetecilere yapbğı beya•1at
ta «... Bu harbin tarihi yazıldı
ğı zaman ıu cihet anlaşılacaktır 
ki, Hitler, bu harbi, Frans?nın 
mağlubiyetini müteakıb İngılte
reyi istila eylemediği :çin, 1940 
Haziranında kaybetmiştir. 

İngiltere o zaman çok zayıftı 
ve Almanya. aüratle hareket et. 
miş olsa idi, bizi ;nsilu~ edebi
lirdi• demit oldugunu a1ans tel
grafları naklediyorlar. 

Hitlerin sevk ve idaresi aley
hinde pek kuvvetli propaganda 
unsurlarile dolu olan bu. b~. 
yanat avni zamanda hakıkatın 
de bir ifadesidir. Okuyucula. 
rım belki hatırlarlar: Fransız 
ordusunun mağlubiyeti ile Fran
sanın işgali bir emrİ vaki olduğu 
sıralarda vaziyeti muhakeme e. 
derken. Al:nanyanın Fransada 
kazandığı zaferi tamamlamak ve 
harbin yansı>tdan fazlaınn~ ka
zanmak için, Jngihereyi de. ge. 
cikmeksizin, zapt ve istila etme-
si lazım geldiğini yazmıstık. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

İngilizler dün 
Eritrede 1.100 

esir aldılar 

Dlare,al 
Graziani 
azledilmiş 

ltalyada karışıklıklar 
çıkhğı şayiaları 
devam ediyor 

Maretal Cruiani 
(Dün alqamki Radyo gae· 

te•inden) 
İ 4ılyadıi karışıklıklar vukubuL 

duğuna dair verılen haberler teey
( Devımu 8 inci .. yfada) 

Dün. Pazar ~ünü, Lihyada Barce 
~a} Yare meydanına f ngiliz bomba~
ırna n tayyareleri tarafından hü. 

...___ {Devama 3 üncü sayfada) 

''Al d Hava taarruzundan korunma denemesi için 
man or usu tayin edilen müddet geldi 

henüz Manşı • l 
geçecek kadar Şehrın her an ayyare 

kudretli değildir,, bncumu tehlikesine maruz 
/\~~1;::::~;/::::~:::- bulunduğu farzediliyor ........ ._... __ ........... --........................ -.. , .- ,. ................. -............. ' 
~~kova 27 (AA.) -: ReuterK: as ( T u"be Cuma günü akıamına kadar gayri muayyen bir i 
Q...lıUordunun gazetesı olan r • • ecr ' ıl ak · f · k k l : 

?laya Sve.9Cla gazetesinin askeri mu - ~ zamanda gece ve gündüz yap ac , ıt aıye,. en a~ a - ! 
~rrll'i diyor ki: Kuvvetli Alman har~ ~ dırma, sıhhi imdad ve yardımcı ekıpler lf ! 
aı alı:,ne.sı, İngiliz fılo.sunun kontrolu : ba,ında bulunuyorlar : 
Ce~?lda bulunan Manş denızinı ~f:'Ç:- : -·--.. ----·--- ... ..;I 
~- deret:cde henuz kudretli degılcır. \. __ ............ - 1 d Dün denemeler esnasında vazife 
qıtilte . nı· Ş h . . de hava taarruz arın an V 
bıt le re an'anevi müdafaa sıyase 1 1 e rımız "b . b "nden itiba- görecek ekipler teftiş edilmiştir. a-
~llr~ arak düşmana taarruz etmek korunma tec~u .. esı~k u~ına kadar li Muavini Raşid Demirtaş, vilayet 

.ı\s tile. te11ebbüsu ele almıştır. ren Cuma gunu . şa da gece ve seferberlik müdür[ı ve hava gene! 
~d iten muharrir, Kari Mark.~'ın ar. gayri muayyen b•r zaman komutanlığı mümessilinden müte.. 
Zliie a~ı Angls'in 11Büyük Britanya. de. gündüz yapı!scaktır. } ]:k . bu sa. şekki! bir heyet, diin öğleden evvel 
lı.at n bu gıcırtılı makine bir kere Hava taarruzu ti 1 

• e 
1 

bütiin Kadıköy ve Üsküdarda bütün tec.. 
aıırekete geçti mi daimjl iyi neticeler bahtan itib~ren 'bbş arnı7 ve mi<ılcr. bizat ve gaz elhi,elerini giymiş olan 
~ • SÖzlinü hatırlatıyor ve yazısı. ekipler vazıf el eri ~~h~. umu- ekipleri teftiş etmiştir. Bu sabah ta 
ı:Yle devam ediyor: dir. Şehrin her ~~;·e~mek- diğer kazalardaki ekiple~ teftiş o-

ilia harb makinesi, muhafaza • na maruz buhın~~ <il ... , lunmuşıtur. (Dennıı '1 nci sayfada) 
(DeVIUnl 3 üncü sayfada) tedir. .....: .. ; 

"• . • "t 

İngiltere ile 
Amerika arasındaki 
bağlar sıklaşıyor 

nana UeBilinin heuanaıı 
Willkie dün 

Çörçil ile 

Seylablara karşı 
ahnan tedbirler 

görüştü 

Ruzveltin arzusu : 
"Lord Halif aksı bizzat 
karşıladığım için iti· 
madname takdimine 

lüzum yok,, 

Ali Fuad Cebesoy Anadoluda kurulacak 
büyük elektrik santralları hakkında da 

izahat verdi 

Amerika hmiciye nazırı, ayan 
htzl',:ciye encümeninin gizli 
celıesinde beyanatta bulundu 

Vekil bugün 1 

Silivriye 
g·diyor 

Evvelki gün, Ankaradan şehrimize 

gelen Nafıa Vekili General Ali Fuad 
V~ington '27 CA.A.) - Rıızvclt'in Cebesoy, dün şehrimizde Nafıa. Ve. 

hususi katibi Early, Lord Halıf:ıks'm kfı.letıne bağlı mıiesseselerde tetkik. 
itimadnameslni ıtnkdim ıneras:crninin lerde bulunmuştur. Vekil öğleden ev. 
icra eclllmiyeceğini bildirmış ve ilfıve- vel Vilfıyet Nafıa Müdürü Bedriden 
ten demiştir ki: mııhtelıf nafıa i.şlerı hakkında izahat 

- Beyaz Saray ve Amerika Bdeşık almış ve Yüksek MühendiS mektebile 
devletleri hariciyesi, itimadnamenin , Nafıa Teknik okulunu ziyaret etmiş. 
Ruzvelt'ın lord Hnlıfaks'ı k:ırşıladığı, tir. General, her iki okulda derslere ı 
zaman takdim edilmiş olduğu fikrin.~ girmiş, talebenin çalışma vaziyetüe a. 
dedir. ; llikadar olmuş ve mekteb müdürle_ 

Willkienin beyanata 'rıle konuşmuştur. 
Londra 27 (A.A.) - Ameriıtada Nafıa. Vekili öğleden solrı.ra Nafıa 

cümhuriyetçi partisinin son •eisicüm- Müdirile birlikte belediyeye gelerek, 
hur namzedi olup dün akşam Lon • Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kır. 
draya gelen Willkie, bugün i.stlhlıarat darı ziyaret etmiştir. Vekil, lıcledıye. 

nezaretınde İngila. müttefık ve bita. de bir müddet kalmış ve ınuhte1if i~-
raf gazetecilerle görüşmüştur. ler üı.erinde Vali ile görüşmü.ştür. 

Willkie İngilLeredeki ikametinin General Ali Fuad Cebesoy tetkik_ 
programını açık kalblilikle anlatmı.ş leri etrafında dün kendi.iile görü.şen 
ve demiştir ki: ı Dev ımı ' • · ·ııvıanaı 

Aınerıkanın basit bir vatandaşı sı

fatile İngiltereye geldim. Pasapor • 
tumda <avukat diye kayıdlıyıın . .Mı>m. Genera1 Wavel 
leketiııizın yüksek: siyaset adamlari - A . d 
le, no.mlarile, büyü~ endüsıri~ılerile tına a 
va bilh~ or:tş. ham Ingiliuer ve ·ha.Ik 
tabakasıle ffte bôyle bas t bır Ame.f Londra, 2 7 (A.A ) - Royter: 
rikan vatandaşı sıfatile gbrüşt-ceğiın. Ortaşarktak.i lngiliz ku~etleri 

Geldikten birkaç saat .sonra halk başkumandanı general \Vavelin Jn
tabakasile temasa gelmek fırsatını/ gilterenin Yunanistana halen yap_ 
buldum. Bu temasın, Amerika.darı ay. makta olduğu ve istikbalde yapaca
rılmadan evvelki duygularımı teyid ğı hava yardımları hakkında son 
etti: İngilizlerin maneviyatı rnukem - günlerde Atinada görü§melerde bu. 

'meldir. Şu ana kadar da tek bir a -ı lunduğu bugün Londrada teyid eldam gönnedim ki manevıyatı bozuk dilmiştir. 
olsun. Dün gece karartmanın ne ol. 
duğa hakkında bir fikir edinmek iÇin 
sok.ağa çıktım. Kendimi bir mezarlık- ~..........,....~ 
ta yürür sandım. Bu sabah gelen haberler 

Bugün başvekili zıyaret ederek Ruz. 
veıt'in bir mektubunu vereceğim. 3 Unctl sayfadadır 

Gazeteciler başka rnektublar da ver ..,... __ -. - - _,. - -. -. -. ~ 
(Devamı 7 inci sayfada) wx.ar•x.••.n• --..n.-.. n ... ~ 

General Ali Fuad Cebeaoy 

JHindi Çini iie Siyam 
arasında mütareke 

To.Jcyo, 27 (A.A.) -- Tau: 
Domei ajanınmn bildirdiğine gö. 

re, Vichy ve Bangkok hükumetler 
Hindi Çini • Tayland hudud ihtila 
fında Japon tavassutunu kabul et 
mİ§ olduğundan, Fransız Hındi Çı 
nisi ile Tayland ınasındn mütarel.:ı 
görüşmeleri 29 Kanunusanide ba1-
lıyacaktır. 
Vıchy 27 (A.A.)- Havas bıldirıyor 
Tayland ile Hindi Çini arasındat 

muhasamata 28 Kfi.nunusani .saat 
da nihayet verilecektir. Bu karanı 
tatbikına nezaret etmek üzere 29 Kl 
nunusanide, Saigon'da Fraruuı J& 
pon ve Tayland delegelerinden' mQ 
rekkeb bir komisyon toplanacaktır. 

-·-·-·-·-·-·- 30 s 1 --·---·-·-·-· ... -· .... ·-·-·-·-·· ene evve -·~·-·-·-·-·--·--·--·-·-·-·- -·--·-·-----·--
Iobruh · oerne · oııuazi 

Unuttuğumuz Büyük Bir 
Kahramanlık Destanı 

Bir avuç Türk zabitinin üç düşman kolordusuna 
karşı yaptıkları 5 yılhk mücadele 

Yazan: Emekli General H. Emtr Erkilet 

CY~da) 2~ yıl wönce Dernede Enver Beyin (Env~ Pata) önünde 
bD' ıreçid remu, (aagda) 29 yıl evvvl Demede Türk .. ,.h;.t..,.; tal"afındaa 

tqla1 ve tealih edilen yerli kuvvetlere menaub bır uker 

(Yazısmı 5 inci sayfada bulacaksmaz] 



Hergün 
Mücadele Balkanlar 
Sahasına intikal 
Edeb:lir mi? 

,_ _____ Muhı"ttfn Btrsea 

Resimli Dlakale: § Faydalı bilgiler .• Söz·· 1 ası 

Tünelin kayışı 
E. Ekrem TaZ.a 

iibarek! Gene bugünlerdi 
kendisinden bahsetL' 

başladı. Halbuki melı:!l.nı yerin altııl
l'la, yüzü suratı da kapkara oldu.it 
için bayağı vakit. h iç kimsenin aklına 
bile gelmez. Onun iki tek if,'nası Til
nelin alt ve üst met.halinde küçii • 
cük birer ktilübede oturan haret.e& 
memur landır. 

- Yer altında yağlı kayıf, nedir of 
Bil! 

Snaline muhatab knlan çocuk bil' 
cYtlan• ı hatırlar da: 

- Tünelin kayışı! demeğe t.Llı vat• 
maz. 

Dl acaristandao lstanbula ita -
dar bütün memleketlerde 

bir talı:ım dedikodular do'9,pyor. 
941 senesinin j}kbahan. bu seneye 
mahııuıı olan hususi çehresile, Mih
ver - Jngiltere harbinin yeni bir saf
haya girdiğini gösterecektir. Bu 
noktada herkes müttefiktir. Muha -
rib vc)".a bitaraf, bütün dünya ef
karı, yeni ba~lıyan ıtenenin ilkba -
harını bu bakımdan gayet ehemmi.. 
yctli bir mevsim olarak JcaTŞılıyor; 
harbin yeni ufha!lnm önümüzdeki 
Marttan sonra ba§lıyacağında ve bu 
safhanın, iki taraf arasında çok şid
detli bir kapışma ~linde tezahür 
edeceğinde .kimsenm şüphe ettiği 
yoktur. Şüpheyi, münakaşayı, ka -
rarsızlığı rnucib olan cihet ise, yakin 
bir zamanda kızışacak olan müca. -
delenin yeni ulıasuu veya uhala • 
nnı tayin edebilmek meselesidir. 

Hayatta öyle bilgiler vardır ki; t<ı>lanması, edinilmesi uzun 79.mana 2ô nci asnn en tehlikeli, biri diğerine uymıyan en rirprizli yıllarında 

Bununla beraber o, İ.stanbnlun as.
Y'-12 antiltal:ırındandır. Rahmetli f)t. 
ket bu kayışı galiba bir ıkj defa ye • 
nilem~, fÖyle böyle: Bir a.aırda, b• 
çok görülemez. Onun için:; mübareliJI 
dayanıklılığına hayran olmalıyız. O. 
nun çektiğini gözlerinizin önüne geti. 
rin Günde, günahları ve YeballeJil' 
kaç yüz kişiyi &ndirir, çıtanr? Kaid 
it mi? Ve nasıl dayarulır o a~ yiltef 

tevakkuf eder, sahibine ve sahıbinin mensub old$ cemi,yet(! verece~i y&fzyoruz, gelecek yılların da daha tehlikelı, daha sürprizli cıiacatını 
tayda ise hem dolayısiledir, hem de uzun za!lllln sonra tahakkuk eder bil\yOrm, iböyle devirlerde insana !Azım olan bilgi hiç bir zaman lüks aa.. 
ve nıahdud ~ ızümreye munııakr kalır, bu gibi bilgiler bir ha.kundan Jl}ıruyacak bilgidir. <}C:ukl.arıinıza pratik oıaca.t. derhal fayda •erecek. 

Bir defa, Harbi Umum! aonıarıııd' 
koptu, ve tesadüfen de ben ;çiDd' 
idim. Cepheden yeni dönmüştüm. O. 
rada bana ili~mi.Jtm Azrail. az taıclS 
burada onun 7hfi.nden benimle df
bellel oluJQrdlJ. Bereket, vagonlatlf 
renha btilundufu bir aaatte idi. Mfı. 
~an yutanya çıkan katarda fdiJ. 

Macaristandan 1stanbula kadar 
bütün memleketlerde dolaftığtndan 
bahsettiğimiz: dedikodular, müca -
delenin Balk.anlar sahasına inbbl e
deceği mütaleasma daha fazla kıy -
met verenlerin fikirleri, müta1eaları 
Yeyahud da pyialand11. Halbuki, 
bunlara mukabil, garbi Anupada 
da, harbin o taraha şiddetlenece • 
iinc dair fikirler. kanaatler ve ta -
yialar dola"yor. Dıin bu sütunlar
da yazdığımız YilDda, bizim. dRha 
ziyade harbin prb sahnesinde in -
lı::işa.f edeceği mütalcasına meylct~
ğimizi .gösterdik. Bugün de Balkan
lar l-zerinde hüküm .üren sinirli, 
gergin ve dedi1todalu hna üzerin
de durmak :i.tjyoruz. 

lanın ol:ı.bflir, fakat bu lüzum daima lüks halinde kalacak bır lüzumdur. her yerde Ye he.r zaman geçecek bilgi ~ 
.......................................................... -.. · ... ·--··········-·-· ... ·-·--·-··-········· .. -········ .. ·····•··•·········· .. ···· .. ··········-------... ··--·--··-------

* Harbin Balkanlar üzerine yayıl-

Amerikanın mali ve 
iktısadi kudretinin 
merkezi Wlıll Street 
Wall Street bir ~okak olmakla beraber sokak 
değildir. O dünyanın hatırı en çok sayılan 

manevi şahsiyetlerinden biridir 

muını İcab edecek sebcblcr yok 
değ'ldir: Amavudlu'ltta sıkıpn ltal
yayı kurtarmak. Ege df'-1lizini kon -
trol edecek üsleri ele 9'CÇirmek. Ak
deniz.in ortasına doğru sokulmak, 
Mısıra doğru hava üslerin; ileri gö
türüp halen lngilterenin clinde bu • 
lunan ehemmiyetli üsleri onun elin
den almak ve daha dıt. bunun gibi 
birçok heaefler bu sebeb1eri teşkil 1 

eder. 
Fakat, hiitün bunların Balkanlar 

yolilc tahakkuk edebilmesi icin, Al
ınanyarun Romanyada mühim bir 
kuvvet toplaması kafi değildir. Bu 
kuvvetleri orada toplnyıp, oradan 
Balkanhuın üstüne bir iıam!edc at
mak için evvela kafi yollar yoktur, 
saniyen de, hiç olm112sa Bulgnrista • 
nın bu harekete i~lirak etmesi ve
ynhud muvafakat göstermesi lazım
dır. Halbuki imdiye 'kadar geçen 
h!idiselere ve bunlann arasında 'Bul 
garistanın tuttuğu s!yaselc göre, bu 
kom!lunun böyle bir harekete işti -
ralc veya muvafakat ed eceğine inan 
mak müşküldür. 

Yugoslavya yoluna gelince. bu 
memleketin siyaseti de Bulgar si • 
yasetine çok benzer. Her iki taraf 
da, bugün'kü mücade1eyi, büyük 
peMivanlar mücadelesi ,eklinde le -
lakki ediyor. Bu mücadeJ,. içind .. , 
küçük devletlere İştirak ve harelcet 
sahası mevcucl olmadığını her ilci 
memleket de lccndi topn1kların1, 
kendi hlikumetlcrinin bitaraf mü
ııahidliği altında. ecnebi ordulMa 
gcçid sabası yapmıya nazı değildir
ler. Her hangi biT cebir ve tBZ,)·ik, 
maddi ve fiili bir pil almadıkça. 
ne Bıı1~aristan, ne de Yu_goslavya, 
kapılarını ecnebi ordularına açmı • 
yn taraftar görünmüyorlar. 

Demek oluyor ki, barhin Bal -
kanlara, Balkan d"'vf,.tlerinin iftiralc: 
vey ı mµvafakatbril e siraye l etmesi 
ihtimallt'rİ çok a:r.dır. Su dakikada 
hiç bir şev hakkında ht'i hüküm ve 
rilemez olmasına T1\~cn. bu ihti -
rnnli kuvve tli olarak mütalea et -
m<'l: te hata niSbeti ço!c azdır. Kaldı 
ki, Yunanistann karsı tngvvur cdi.. 
lebilece-k hnrekl'tin nıutla'ka Bıı.,kan 
memleketlerinden gl'Cmesİ icab d
mn. Arnavudluk ·ollan da muvaf
fa lt ivr tli bir tecriibt:ve rnfüıaid gö -
ri:nür. Hatta. son %Bmanla.-da, Ar
navudlukta fta}yıı.nlann yeniden bü
y k ku vetler •ahşjd etmekte ol -
<foklarına dair çıkan saivalar da hu 
bakımdan manalı görünü... Ri.zoc, 
Yunanistana karsı tevcih edileoelc 
veni bir taarruz için, bütün mü~
latına rn~mt-n, l"n nz. mücıkülii ihtiva 
edl""l ve en ba.Ut yc-l, Amavudlult. 
yoludur. 

* 

Nevyoriam merkezi havadan böyle &orunur (Walt Street beyaz ok 
ile iıaret edilnü,tir) 

Hud.on ve ıE.aat River aehiı - Street'.tir. Dünyanın en büyük bor. 
lcr.i arasında sıkışmış kanşık sokak- sası, en mühim piyasası buradadır. 
ları ile meşhur olan Nevyotk şehri • \Vail Strcet Umini dünyada bümi -
nin alçalc bmu geceleri koca be! - yen yoktur. 
denin en sakin, en sessiz mahallidir. Bu muazzam borsayı kim bilir 

Sokakları tenhalaşır, mağaza ca- ne kadar gürültülü bir yer aanırsı -
mekanları karanr Ye muaı:zam b; • ruz ••• Halbuki hiç de öyle değildir. 
nalar korkunç gölgeler .aaçar. Bu Wall Strect ehemmiyeti & müte • 
sırada oralarda dolaşanlar .kendiM- nasib olmıyacak derecede sakindir. 
ni dcvlef için tesis eclilmi, olan bir Orada baim~alara, giirültülcre ıa
şehirde sanır, üstelik sessizlik ve hid olamazsınız. Wafl Streetten ge
yaJru:zlık :insanı ürpertir. çcrseniz oramn dünyanın pbdama. 

Fabt sabah olunca manzara ta- n olduğunu bile sanmanmız.. Yal
mamile değişir. Metrolar her da • ıuz faal bir '90kait manzarası arze -
kilca binlerce ve binlen:e Laik ta - der. Cadde demiyoruz. 
11rlar, binaların dc.ktrikleri yanar. Wall Streetin bir dönemecinde 
mağazalar acılır, 9okakları, cadde- maliye dairesi vardır Ağırbaşlı bir 
lcri otomobiller kaplaı. f>"na. Bu binanın 11ütunlan amsın • 

Tam on saat müddetle Nevyor • da büyük Amerikalı Ceorges 1t.'as -
kun bu alçak kısmı niııbetcn dar o- hİngton'un bron~an muazzam bir 
lan aokaklannda, ııavısız ccbuil - heykeli vardır. Maliye binasının kar 
dinga !erinde hemen hemen Ncv • ~ısında rneshur Morgan bankasının 
york halhnın dörtte 'birini banndı- binası görülmektedir. Bu koca ban
racaktır. 'kanın lca9ısı etrafında gece gündüz 

Dairelerde, bürolarda yaz.ı maki- detektifler dola,maktadırlar. 
ne~rinin tıkrrnlarından iman ee91cri I>iier cihette i9e Stock Exhan -
~tilmez. telefon :zilleri durmaaan ,ge'in kliaik tarzdaki binası görül 
çalar, muhasibler aiitun?an lı.:aplıyan mckte0ir. 
rakamların üzerlcrinf: ftdcta aha • Hayat tarzı bakımından Wall 
nırlar, telgraf müvezzileri mekikj Streeti Nevyorkun alçak mıntaka -
dokurlar. En lcüç.ük memurdan en .sın.ın herhangi bir sokağından ayırd 
biivük ~e kadar herkes Amerika etmek güçtür. Orada da adamlar 
malivcsi, 81lnayii İçin calıstıiına. bu- telaşJ:. yüriimelctcdir. Sırtlarmdaki 
nun bir vatan borcu olduğuna. ibir tahtadan levhalarda ilin tqtyan 
kısım mes'u1iyetlerin kendilerine «aandviç!ll adamlar el arabalannda 
rnci bulunduğuna kanidir. portakal, ceviz. hadem, buzlu mcs.. 

Nevyorkun bu alçak kısnunda, :rubat .atan sat1C1lar görülmcktedi~. 
muazzam binalar ara ında sılc:lt'mış Yüzleroc ve binlerce gazete mü -
kalmış küçük bir 90kak '\'llrdır. vettii mevcuddur. 
Brödwaydan ba"1yan ve East R; -( itte WaJJ Strectin Larici manza -
vere varan bu .okaim adı Wall .-aa... (De.ama 6 ma sayfada) 

;&jllt,&...&.&..._,._...._ _ _, Yarı yola varmadan biraz evvel, öd. 

.Ll"sanım•za hang·ıs·ı uygun • cebir gıcırtı duyduk, sonra bir ftl ~ tüt1edl ve bq döndürücü bir hısl' 
• gerisin geri uçmağa başladık. Bu, ,,,. 

rım dakika sürmedi. Allahtan nklıd 

Nahiv mi, siutaks mı? ,~~~3!:;::~:~;1?~_!a 
Y H I "d Z" U k 1 ° I de a ~tıJ1l t!".lsladı.k, hareket ır.enı.11-azan : a • ıya şa ıgı , runun kulübesini yıktık, en öndıtal 

- 15 - ı ci bir vukuf göstermiş olan müellif vagonu parçaladık, yerlere serilip 11"" 
Ötedenberi türkcedc sarf na- nahiv tetkiklerinde de [ki bu nok - ı fifçe yaralandık berelendik nmrıı• 

mile tanıla~ ~san kaide kitabına t~ya avdet ~d~~ğim 1 ciddi. v~ t?b- içimizde ölm .' ·~adı. . 
gramer denıldılcten sonra onun mü. nke ıayan hır nufuz ve tahlıl fikrme . O zaman bilfıil harb halinde idiJ. 
tem~i olan ~e nUİv namile ta - ı malik.iyetini }~h.ar _etrniştir, __ ~unda!' Ö.~~e .i~en Şirketin nlcybiM söyleme• 
nılan Jlme aıntaks denilmesini dolayı ltendmnm :nıbat ~ mezı- dı ımızı bırakmadık. Şimdiki harbı" 
beklemeliydi. Bunu beklemekte hiç yetlerden hiç bir zerre nez'ine insaf dWndayız ve Tünc1in mukaddera t.ıtı' 
aldanmamı§Jz. Latin harflerinin ka- hissinin mani' olması lazımdır, yal o şirket dC'l'iJ de belediyemiz hük'tn • 
bulünden ve arabcadan kurtulmak nız bu JStılah mesclesile diğer birkaç dir • Mahud kayıııın ge~ 1st:ınbull11-
kaydmdan sonra nasılsa revaç bu • noktaya ili~mck de doğru zannedi - !arın hayatını tebdid etmesi, bırçoJ 
lan bu garb 1stılRhlan ve ta'birleıi lenin açıkça söylenmesinden bizi a-

1 
hemceriler.imle berıı.ber benJm de *' 

merakı tabi'i görülmek icab eden lıkoymamalıdır. llk (jnc.: bu ıstılah aecübümü mucib <>luyor. 
bir sirayetle kılavuzun mürettebi o- i~ne dair fikirlerimi icmal edeyim: 1 * 
lan genç ilime de te'ah ederek na- Sarf bahislerinde de buna dair B b 
hiv kelimesi atılmış ve yerine bizim ilişilecek noktalar bulunmuştu, kita- k en u kara kayış fıkrasını J''lZ~ 
teliiffuzumuza uydurularak yukarı. bın nahve aid olan kısmı, f ki asıl 

1 
en, arkadn.,lardan biri, elinde bir ~ 

daki kilde 1'•7.ılmı olan :syntaxe kit.hın dörtte birinden az biT yer us .gazetesile yanıma koştu. Zarif .,. 
kelimesi alınmı~tır. işgal etml"ktedir1 hacminin küçük. nczıh şakalarile arada bir beni tal 

Yunanca iki kelimeden alınan bu lüğüne mukabil bu yabancı ıstılah - ~en faru dostum CTopluiğne) tıf' 
ayntaxe ta'biri !'U yolda te§ellül e- lar hu51lsunda ibzal ile, ;sraf ile garb nı~ gurbet~ :bahis bır tıkramn ililo 
diyor: Beraber '"demek olan sun ile dillerinin taklid edildiğine ~ehadet lilı§ • • de~ek istiyor ki : Vatanın }lef. 
ve intizam, intisak demek olan taxis ediyor. hangı hır bucağında yaşıyan bir • • 
k . ·1c· • b b · 1• • • k ' Müellifin ba~ıcn me'ha-z olarak dam gurbetten bahsetmemelidır 

ı ı ısı era er tnn ızam ve Jnbsa . · • ...a 
ile» manasını ifade etmiı oluyor. gösterdiği eserler olmanea, ve fran - To~luı~, gurbet sözünün mlll"" 
Sarfta münferid hallerinde tanılmış .sırca olduğundan onlann tesiri ai - ı ve şumulunü çok iyi bilen bır ı:ıtt1' 
olan kelimelerin ne yolda bir usule tında kalmış olması farzedil~mez, ~assaten edeb1 mahfuc.tı çoıc zengillo 
tabi olarak muntazam bir ifade t~- zira. onlara mür~;:ast cde.rk~n Şlr~ı dir. . • • . 
kil etmesi lüzumunu gösteren na • da ılıma! etme<lsgme ve damıa pe;c O ha.zinenın lÇınde : «Gfıh olur gıı' 
hivdcn maksad da bu ,,ıduğu İç.İn ~evdiği muhakkak olan türkC'.eyi de bet vatan, gô.hi vatan zurbetıenif" 
syntaxe da bunu ifade ediyor. Biz iltifat na.zanndan mahrum eyleme • ~ acaba yok mtı? Hayır! .. 
Türkler, aslı arllbca olsun. çincc ol- diğine her adımda dikkat ediliyor. mmım, vardır amma, o kalabalıkta • 
sun, ne oluna olsun asın,.,danberi Mesela: T ertibli cümle derken le ge~edi galiba .. 
binlerce emsali gibi türltceye )·erlct- yanma coordonn.!, atıf ciimlesi der
miş. hatta aslının menşe'j unutula • ken yanına copulatif, terdid cümlesi 
ralc türkce diye telakki edilmiı olan, derken yanına di.sjonctif, istidrak 
(kalem. ilae, hisab, hükumet. mec- cümlesi derken yanına adversatif 
lis v.& kabilinden) kendi -dilimize yazmağa lüzum 11örüyor, hattn türk
soku1an bu kelimeyi bırakıp Av • çeleşm~ olan bu ta'birleri göze çar
nıpa lisanlarında nahlv İçin syntaxe pacak :surette kalın ve lransızcala -
kullanılıyor diye nahiv kelimesini a. rım mümkün ruertebr. müctcnib bir 
bp yerine yunanca bir kelime almış şekilde ince harflerle .işaret ediyor. 
oluyorui. Bu isbat eder ki kendisi türkc:e ıs -

A b Y tılahlan tercih etmekte ve diğerle-
ra ID mi, UDaOln mı rini Lir nevi tefsir. izah makamında 

boyundurug"'u ? zikreylemektedir._ . 
Bu zebahda b;u aldanmak vHı -

Garh dillerinin yunanca iJe olan 
sıkı münasebetinin onlarca pek ta
bi'i olan bu neticesi bizce hiç bir 
ma'kul sebebe istiuad etmez. Yok, 
mutlaka ıağır gelen fakat alı şılmı, 
olan bir hoyund11ruktan kurtulmak 
için yeniden daha ağ11, ve boynu -
muzda tekrar başkB bereler ve na
sırlar yaparak eza verecek bir başka 
esaret boyunduruğuna girmek, na.. 
sılsa zuhur eden bir marazi merakın 
neticesi ile bunun önüne geçmek 
hir vazifedir. 

Fransızca bir me.dde Le mİC\.IX 
e9t rennemi da bicn denilir. ki claha 
:iyi yapalım derken iyi olanm feda 
edilmemesHıi tamye eder, eğer A
rab lkelimesi tüı\:çc için bir maraz 
ise onu tedavi ::bnclc için c!aha ır.ii
him bir marazı a,ılamağa lcalkı!! -
mak, anlaştlma-z, nll!ıl bir mantığın 
icabıdır. 

Kılavuzun sarf tetkiklerinı~e cid. 

mine düsüren emardcr de yok d .. ğil. 
Mesela ff il cümlesine misal getirilen 
tıAhmed şimdi bağcedcn se}jtti ge. 
tirdi,, cilmlmni tllhlil edCTken şöyle 
göriivnruz: 

Subjet +· Miverbial + nominal 
Ahmed ıimdi bağc;eden 

object + predicat 
sepeti getirdi 

811 misalde artık qİç türkee kay
di yok. Bütün ıstılahlar fransızcadır. 
Hele fatince sarfMlın hu9tısiyetlerin
<len birine ıstılah olan gerondif lce
limetıinin türkçeye girmesini icab et. 
tirecdc. biç bir :sCbeb Cle yoktıır. 

k 
Ve Kılavuzda mlcça kullanılan bu 

garb ıstılahlannın kar,ıunda henüz 
mt"kteb havatıncla bulunan Türk ço
cuklannı, hatta garb dillcTİne ve 
onların ıstılahlarına vakıf olmama
lan pe'k muhtemel olan muaUiml .. -

E. ~k11am "'Ca!fl 
• -' 1 

1 Izmir, makarna fabrilcaaında Pi 
Tahsin Pıynle : Teveccüh Ye iitıra 
za teşekkür ederim. 

rinin halini düşüniiyorum: vak' 
Tüne çocuğunun her çe~d lugati ~ 
)8.ffuz kabiliyeti olduğuna f tiın~ 
ederim, lakin onun diüni evirio 
virip .hiç ülfeti olmıyan bir liııall 
dan alınma bu kelimeleri telaffll' 
et~ck _i~in ça~alayışı!'ı v~ onl~-:: 
~ek1l1cnnı de bır keskın çivi He J111"" 
kederccsine zihnine nakşeylenıe, 
uğra~ışı. kendisi böyle yorulurk-' 
muaHimini de kan tf'rlere bnğuşuoı' 
hayalimin önünde acınacak bir 1'4' 
ha halinde göriiyorum. 

Başka haf;' ka lisanlarla 
konuşan bir baba oğul 
Hele lcitablannı yüklenerek 

yorgun argın avdetltıdc. o gÜ 
derslerine dair lcendisindrn · 
almak istiyecek olursa bahasile • 

( Devanu 6 uıcı sayfada) .................... ·························· 
TAKViM 

İkinci kanun 

Rumi acne 
18.'u 28 Arabi 110)

1 

185'1 

Falcat. bütün b,ınlar bos sözler. 
dir Ru i"ll" .. İn na~I bir istikamet a
lacağını U7Aktan bilm~c VI" hatti 
Sl"ZTT'"";;. .. dahi imkan voktur. Bunun 
ic;in 11;,..ı.; .... kt"ndi l't"lameti balcı -
m•nrf:-n illrhahar hadiseJeriru tam 
b:r ~i\.l at],. takib etmeğe ve · Ler 
t':+; iht1.,.,,_11,Tr karcıı hRzır bulun -
mıya mecburdur. Fena ihtimallerin 
azlığı. ne ihtiyat11zhğı, ne de hazır. 
lıbazlığı mucı'b olamaz. Hadiaelm 
sükUrıetle seyredip itimiz ve gücü
müzJe mewu) olmamız için .ebeb 
11e kadar çok ve k.uVYelli oJuna oı.. 

Rcaıni llCDC 

1S41 
2 iul:jki.nmı 

1.) r---------------------------------------------------------------------~ 
1 N A N M A l I' SALI 

-J(aıııın 
82 

(Des 8 - ıqf +) 

I STER i NAN, i STER 
B.'r ajans telgrafı dün: 
- Elde resml maınma.ı olmamasma raimeft ttalyanla.rm Deme mev. 

kimi tahli?e eWkJerinln llÖjlenmekte olduğunu !>Diyordu. Rivayet.'ıı 

doinı olmam p;t :müıattnôıir. 
:J!:lluen haııan <Jl'dusumm Sidi rl'Jan.ni de lllradıfı bukın .esnamıda 

karşısında ne kada.r muazzam 'bir ordumm bnlunduttınu :anlaT anla • 
mas iU.1ıaz edeceti ilt tedbir de dijer ,.erlerden mümkün <Mcluiu kadar 

süratle çe'k.ı1melr. dlacalttı. 'SoUtimu, Ba:rdtyayı. Tobnttu hemen blraka - ıı-G-0-NEŞ--.-------~ caktı, hemen .irifa1emiyecek kadar wzaklara gidece'kt;, hn1buki o, bütün Zilhicce s. 
bu mevkilerin her birinde bekliyeret, her ~inde en canlı pacçala.rından 8 30 
birini feda ederek, çarplfma}'l tercih ett~ eter gelen hnberler doğrı:ıy.'\a 2 
l7i tedbiri fimdi düşiinmüş ~luycy, takat ordusunun üçte ikisi.na kaybet

tikten Mmra bu ıedbiNı fayda verecetine: 

D. 
lt:i 

58 

ô~le 

s . .ı . 

lıa:ıdi Aqaa 

ıSTER iNAN. iSTE R 1NANMAI v. 
E. 

ıt-

' 
,., 
f1i 

s. ı) s. u. 

16 cm ıs 19 

9 "'' 12 
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lgra le e Telsiz abe • 
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• .. Makineye 1 
~erilirken 

Askere kışlık hediye 
bütün gurdda 

l.~~.eff~e 1 . Romanyada 
-. LJ b .~, - lejyonerlerin şefi 

Mısırda Veft 
Partisinin Krala 
verdiği ariza 

111. .. nar masra1 carına k 
dair urşuna dizilmiş 

-iTALYADA 
kARGAŞALIKLAR 
DEVAM EDiYOR 

Teberrülere 
hararetle devam Yazan: Selim Ragıp Emeç lk• ) b. ·· 

ı nazıra ır musteşar 
t B ugÜnkü harb ba~ladığı za - f k•f J d 

ediliyor 
. Roma, 2 7 (A.A.) - Stefani a· 
JBnsı Beruttan istihbar ediyor: 

(AA.) - Askerlerımizeım•ktarı 5363 parçayı bulmuş UI . Kay man İngilterenin günlük ev l o un u 
Antua 

27 h~ e teberrfilerl et • seri halkl da dUn Kızılaya altıncı harb bütçesinin altı milyon lngiliz 
=~: !:1:ımız ~lgrnfiar, dün Ha.,parti olarak 1070 çift yün çorap ile lirasına baliğ olduğu bildirilmiıti. (Dün akıamki Radyo gaz.e-

ıl Mehmedcik gün!1 mü- 209 kazak 379 çUt yün eldiven, 125 Muharebe devam ettiği ve silahlan- te.inden) 

Veft partisi konseyi rı mına Na· 
h~!. P8:şanın Mısır kralınn gönı.ler. 
dıgı. arızanın metni aşağıdadır. Bu 
metm aynen Kahired,. çıkan «El
mısri >• gazetesinde intışıır etmiştir. 

tayda :yap an ' , .ı d' 
na.!ebetae Kırıkhan kazası halkı ay. parça mubtelıf ~ya verm-er il', ~.a masraftan gün geçtikçe arttığı Romanyadaki kanşık.lıklnr devam 

verdikleri yünlu ve pamultlu eş: Kay.seri Sumer bez fnbnkası me • ıçın bu mikdar günün mütezayid ih- et.mektedır. B~vekıl general Anto _ 
;~~rdan maada gene hediye tedarıki mur ve ;.,çılerı de askerleruniz için tiyaçları niabetinde artmı", bundan nesko vaziyete tamamen hakim bu 
maksadile z bin lıra teberrUd'! bu - Kızılaya 2 800 pamuklu te'ldi eyle - altı ay evvel günde yedi milyon li. lunmaktadır. Evvelce lejyonerlere mÜ 

. Mısır, müttefiki Büyük Britanya 
ıle olan muahedeai ahkiimını tama. Milanoda 100 kişi 

tevkif edildi -d erd Taya baliğ o.lmuştu. Bug. ün, bu mik- temaya olan Almanlar, general An • 
lunm99.ur. · halkı miŞl ir. d 1 1 b k ' f 

Çornh'ıın Ardanuç nably~· • .. ömerköy nahiyesi halkı 997, Susur. ann nası wıanı maz ır ra am ı a- tonesko'nun prestıjınden ıst.fade et -

m~J: ifa ederek kendisinin emrinde 
b.u~un kuvvetlerini, bütün malzeme
sı?1•. bü!ü~ müessesesini ve bütün 
hurnyetinı va:zetrni~tir. - kı§lık hediye o,ara.... de ettiğini ise henüz yeni bir istatia- mek üzere şimdi onu Utızam et.mek 

41/(rcal B-.ı ::.J• • • askerleriDliR Merzifon lu halkı 2671, Kızılhısar halkı 850, tik neşredilmedigıw. için bilmiyoruz. ted"ırler. ' • 
Ve cıc:ıo~aıyo M1ı fimdiye kadar 1089 parça, Söğüt halkı 2564 Luleburgaz halkı 
kurtcuacaktın> balkl da ilk parti ol~krd~726ş ~~~al 1718 İskilip halk; da 954 parça eşya * Bır habere göre leJyonerlerın eski 

~ısır bu uğurda linıanlarını ve 
nak!ıye vaaıtalannı feda etmekten 
~ek.inmemiş. lngilten•nin harb ha
lındc bulunduğu devletlerle müna_ 
sebatını kated e rek bunla rın h:baa
sını hürriyetle·ınden tC"crid etmiştir. 

iL muhtelif etYa vermiŞle ır . ar • • . " Amerika henüz harbe girmiş de. Şefi Horia • Sima ve diğer Ü.1rı gelen 
Lı_~ 28 (A.A.) _ B. B. C.: rahisarın bugüne kadar verdıği e§ya teberrüunde bulunmuşlardır. ğildir. Muhtemel bir tecavüze karşı mU'i1at.ızlar, Antonesko hükümeWnın 
~ radyOMmUn haber ver. deniz. hava ve knra ordularını aza- emrile kurşuna dizilmıŞlcrd•r. 
~töre. ftalyada k•r&'atalıklar 1. g·ıı~ız ve Alman Eritrede mi hadde çıkarmıya ve gafil avlan- Rrunanyadaki karışıltlıkJardun en !dli t-..ı~edir. Mi\anoda 100 n mamıya gayret ediyor. Mnamafih çok Macarlar memnun kalm~lardır. 
t..; ~ edilmiftir. Halka dağıb. ,. • •1 1 • ' ı· bütün bu gayretlere rağmen ne A- Macıırlar bu fırsattan ıstı tııde !!dcrek 

Memleket dahilindn örfi idare L 
lan etmek suretilc kendi serLestisi
ne darbe indirmiş, havaforında u
çan, ecnebi tayyarelerin hücumlan 
neticesinde vüzlerce evladını kay. 
beylemiş, teslilıatı için milyonlar 
sarfeylemiş ve tic.ııeti harb yüzün
den felce uğradığ• için muaz.7.am 
zararlara düçar olmuştur. 

li.t ~~elerde. ftaly~r, fer. tayyarelerının 1 a yan rıc a 1 mer:ikan kara, ne de deniz ve hava Transilvanyanın tamamını unıık et-
"' ~-kartı ayaklanmağa da- ordulan matlub kuvvet derecesini mek istemektedirler. 
llıti in~ <ıKra1 ve Daclagliyo • k 1 1 devam edı"yor bulmamışlardır. Çünkü bu kuvvet • Romanyada iki nazır tevkif edildi 
~~~ır1> cümleleri söriil- yenı a ın ar lerin kara cüzütamlan henüz varım Bülcreş, 27 (A.A.) _ Tasıı : 

milyonu bulmaktan uzak olduğu Romanyad.,ki hadiseler netice. 

A Berlin, 2 7 (A.A.) - Alman . .?.r- (Bat tarafı l inci sayfada) gibi hava kuvvetleri de mevcud ih- ainde, sabık dahiliye n zır: Petro 
nıerı·ka Harı·c·ıye duları başlcumandanlığının teblıgı: cumlar yapılmı~hr. Bombalar, han- tiyacı ö.nliyece.~ .~a~?e ~cğildirler. vicescu, sabık matbuat ve p ropa: 

Alman muharebe tayyar~lerı, garlar ve yerde SPrpili duran tayya. Aradakı fark onumuzdekı Rylerda ganda müsteşarı Constant wbık 
na k d" Jng.ilterenin cenubu tnrk.ı sa- reler arasına düşmuftur, Tayyare doldurulacaktır. Amerikanın muha- sıhhiye, iş ve sosyal yardı:n na.ıırı 

zırının Tür iye lıiİf~ civarında gemi kafilel~rİne meydanı binalarına da tam İ&ibet- r('br teokilattndan yalnız donanması lascinchi, sabık polıs umum direk-

h k ve münferiden seyreden .. gemılere ler l(aydedilmiştir. Yerde bulunan verilecek vazif:yi mutla.k olora~ .ifa t~rü Ghika, tevkif edilmiştir. l foria a kın dak • so··zıer·ı b~yük .muvlaff:ıkiyetle hucum et. bir mi1'tar düşman tayyaresi de ha- edecek haldedır. Amerıkanın sılah- Sımanın tevkifi hakkınd1tkı şnvinlar 1 mışlerdir. . . sara uğramıştır. lanma ve fngilter~ye yapmıva ka - resmi şahsiyetler taıafından yalan~ "t.. --- Orfordneııs civumda bır ttt;-ar7t Avcı tayyarelerimiz, bütifo gün, rar verdiği yardım programını tnm lanmı~tır. 
lltkj h h • b• · · iki tam isabet kaydedılmış keşif uçuşlarını idame ettirmişler-! olarak verine getirmek için d l<ika- Yeni kabine 
te ye er angı ır ~:m;::ı~de ,iddetli infilaklal v.u'.t.u- dir. Düşman avcıları ile bir çarpış. da sarfı lazım gelen para (31,;76) Bükreş, 27 (A.A.) - Hın·aıı : 

Ca \'Üz Ü muvaff akİ- bulmu~tur. Keşif !ayy:rd erb-, ma olmuştur. Düşmanın Cr. 42 ti- dolardır ki giinde ( 48061,440) Yeni Rumen kabinesı kurulmus-
Yet} Great - Yarmothun ş1ma n e, ır pinde üç tayyaresi, Demenın cenu· dolara balic; olur. Bi~ dolar Türk tur. General Antonesko baııvcki. 

\rıq e karşılayacak gün evvel bir muhnrehe. tayy~resi- bunda Mechile civanndn yere dü. 0Rr11 .. ile ( 130), lnı;tiliz lirası da Jette, general Dimitrı Popcsco dnh:. 
ltırı ngtotı 28 (A.A.) _ B. B. C. nin hücumuna uğrayan hır tıcakret şürülmüştür. Derne civarında kıt'a- (600) kuruş eııa"ı füerinden hrsab !iye nezaretinde kalnınktadır. Ad. 

llarıc l!.şılt Aınerıka Cümhuriyetleri gemisinin alevİer içinde yanma ta larımıza hücum eden iki C . 50 tay. edile-celt olursa. hıırbin henüz hart-

1 
liye nezareti ~nıyiz mahkemesi m ü

r!Cit •Ye ~azırı Hun ayan ml'leli.sı ha.. olduğunu görmüşlerdir. • yaresi de, bir miktar düşman avcı- cinde bulunan Birlr .. ik Amrrilcenın pvirlerinden bir zata, prop. ganda 
Ceta~ encunıenmde soru'!an swillere Dütman, dün gece, garbı v\mer- sınHı bu bombardıman t:ıyyarelerini giinlük harb hazırlı~• ma•rafının se- nezareti, Vichiaoı crain içe tevdi e-

• ..._ l'erd~ı sırada demiJtır ki : .lı:czi Almanyada birk~ç n~ ;1r~ himaye etmekte olmasına rağmen, kiz buçuk milyondan Ta?lı\ lng;liz dilmiştir. Kalan diğer nezaretlerin 
)'9, tn ~diye kadar Amerlka..Japon. yangın bombaları ve bırkaç ın 1 

alevler İçinde düşürülmüştür. Mec- lira"ma baliğ olduğu göriiliir. hepsine generaller gt"ti rilmiştir . 
~t~ unll.'tebatının düzelmesi içln bombası atnuftır. Çıkan yang~~l~r, hile civarındakı tayyare yere inme * Yeni kabinede h;çbir lejyoner 
JaPon ilen KayretJer boşa çıkmJ.ŞtR'. aüratle. bastırılı:ı:ııştır. H~sar •. nıuhı~ sahasında S. 7Q tipinde bir düşman Geçen harbin umumi masraf ra • bulunmadığı gibi eski rejime men.. 
hoı /a Fransız Hindi Ç.nisı.ni kon. değildır. Bu hucuı;ı. ~et·~.Mtnde, ~': tayyaresi, yerde tahrib edilmiştir. kamı hatırımızda kalmadı. Fakat sub da hiçbir şahsiyet yoktur. 
ı.._~y~~~a alınat istiyor.» vil halktan dört kışı olmuı, altı kışı Tayyarelerimiz:den bir tanesi kR. vaktile yapılmış olan temsili bir he- Her şeyden evvel askeri ve teJ...-
"tı liu ınueı l'aZiyetten bahseder - yaralanmıştır. . yıbdır. sab nasılsa zihnimizde daha iyi yer nik bir hükumet olan yeni kabine. 
'Oylern ll Türkiye hakkında şun~arı Üç Alman tayyaresı k.ayıbdır. . . ltalyan ~rld Afrikaamda. Eritre- tutabilmiş. Bu hesaba göre geçen nin esas vazifesini, memlekette nı-
t t..._ ::.Utt;~ Londra, .2? (Ab.A

1
.) - lngılız de ordunun ileri hareketme daimi harbin istilzam eylediği masraf ye - zamı yeniden tesis etmek. ~~ s~n 

ltatıncı •Yenın mihver devle :.leri hava nezaretının le ıgı: müzaherette halunulmuı;tur Rodo. kunile kürrci arzı ba .. tan başa bir seneler zarfında muhtelıf reıımlerın 11ıtcıe b an bir tecavüze u~radığı Mık- İngiliz hava lcuvvetlerine mensu~ zia tayyareleri tarafındıı.1 Tellinada halka halinde katedebilecek ynrım vukua getirdiği zararları lelıUı ey-
%varı U tecavüzü mukavemetle ve küçi;k bir bombardıman tayy~r~ bir köprü civarına l,ombalar ahi- metre yük!Oekliğinde bir altın duvar !emek teşkil edecektir. 
inin b~kıyetıe karplayacağından e • teşekkülü, bugü.ı.,ün. ilk ııaa!lennde m19 ve Barentuda bir motörlü nak- inşa olunabileceği vaktile Amerika 
'·ı . ı.ını ... o ... ·-.~ Hanovrede endustn hedefterıne .m.u- ı· 1- 1 't ı .. t • tut L ld L "Alman ordusu hen uz -v •w.uı. ıye w;o u mı rıaıyoz n e:7me u iktısadcılannın ortaya atmış o us:-

ngılterenı"q barb gay3sı' 'YB.lkı'ffbat~ıyiyü~tlivseubretı'rteçoh~c~:çükelyı:::~ muttu.r. Gene Rodezya hava kut v- ları bir iddia idi. B'u harb. he~üz Man~ı geçocek kadar 
111; s: .. vetlcnne menırub baıka tayyare er, hitam bulmaktan uzaktır. Bınnetice Y v• , 

harbi kazanmakt·r çıkarılmıftır. ) J ')' ~agar ~iv~nnd~. bir mot:;rlü nak- istilzam edeceği masraf yek6nu hak- kudretli degıld:r,, 
lo • " Londra, 27 (A.A. - ngı 1.z !ıye kafıle9ıne hucu"? ~tm11 ve tam kında da bir teY söylenemez .. F"kat (Ba,t.vafı ı inci SATfada) 

~lltilte~dr~ 28 (A.A.) _ B. B. C. ı hava ve dahilki. embnli~~ nezaret len- ıııab~tler kaydeylemışt~r. Barentu - bu harbin her ~yden veVYe:! ~ır .. rna. klrhtın teşkil ettiği ağır yuke rat • 
IOtd ... :~•n Vaıington büyük elçisi nin bu akı,am ı le ~ı: .. TeJlına mıntalcasında bır tayyare ye- kine mücadelesı oldugu dufUnule - en Norveç Somal ve Dunkerquein 

Bu vaziyetin belagate rağmen 
bazı Mısırlılar elan Mısırın da gali. 
biyet şereflerin"' iştirak ,.tmesi 1.1-
zım geldiği halde hunu yapmamış 
olmasını tees'lürlc kavdetmektedir
Je.r. Bu Mısırlılar anlaııılıvor ki Mı. 
sırı son bir lngiliz cl~vlct ndanrnın 
rc-smi nutkunda bahsetti· i gibi hi
maye altında tabi bir hükiımct ad. 
detmektedirler. lngiltcre ve Mısır 
muahedesi lng;ltereye Mmnn mü
dafaasını deruhte etmf'k hakkını 
bahşetmemişti. fngiJt,.rl" bu muahe
de mucibince ancak bir tanrnız haM 
!inde Mısıra yardı:n t"tmekle mükel
leftir Buna mukabil Mısır da b•ı vol 
da bir taarruz vukubulduğıı vakit 
lngiltereye yardım ~ımek, kendi 
nakliye vasıtalıırını. limanlarını vr 
lüzum görülecek b ilciimle trslihatı 
lngiltNenin t:mri o.ltına vazetmeği 
taahhüd etmiştir 

Mısın mahmi bir hükumet olarak 
telakki eden cerevan karşısında ken
di sesimizi ma jetsl"nize kndar viik· 
ııelt~e~i ve \ce!ldiııin .. ·•nlnız harb in 
değil, sulhun ela tehlikelerini arzet. 
meği bir vazife telakki ediyoruz. 
Gayemiz. maje!'ltenizin Mısır namı
na aktedilecek sulhun bııı!!kalan de. 
ğil. biz.zat Mısır tarafından yaoılma. 
aı lüzumunu tahllttÜr ettirmektir. 

DUn gece üç yangın 
başlangıcı oldu ~lt- dlifa.lta dün gazeteciler top • Bu sabah erken, bır .~uşma~ tay. re inme aaf.ıaıu da bombardıman e.. cek olursa. mucib olacağı masrafın m tecrü• ""bel~r'nden 'ders alarak kısa 

~::-•n a b ı· k.' L'l nde hır te- d'I · bi t" I" ki' kolu b ı_ b k ı t b" acı 1 
""'Rİr it' eyanatta bulunarak de.. yaresi, şima ı şar 1 sanı 1 ı. mlf ~e r ~o or u na ıye da o nis t-tte. ~a an ~ ma,ı e .11- bir zamanda yeni bir siyaset kullan • Dun gece biri Yedikule Ermrnı has.. 

.._ J ı: . hir üzerine birçok bomba a~ııtıL mıt~~yoz ateıme tutulmuştu~. dir. Demf'k kı. bu harbın maıırafi~e mağa başlamış ve taarruz l:eşebbü.sü tanesinde, ikincisi Beşiktaş•a Murıı • 
lre.i h ngılterenin yegane harb ga- Bu bombalar, ıız huarı mucı 1 o f?u~~~n ~avya~~le"!, 25 Kan~:u- dünyavı birkaç ?efa kuşataca~ hır nü ele almıştır. İngilizler Sıdi - Bar. !diye mahallesinde ve üçüncüsü c'e 
!tıi~ . arbi lta:zanmaktır. Sulh ~aye - muş, fakat bir~aç kiti aiiır yara an- sanı gunu Malta uze.n~e de. uçn .. ş. kaç altın duvar ınşa etmek ~um - rani'de taarruza geçtikleri ve bu ta Kadıköyde Mühürdar cnddesınde ol. 
!tıi>-::lc Yeni bir harbe meydan ver- mıştır. d'V b' tur. Avcı ta~a.relt:nmız. hır ~u.t- kün olabilecektir. Sayed, bu ıŞ} ba- arruza askeri müşahidlerin ekser.si mak üzere üç yangın çıkmıştır. 
}'old c fclt.ilde dünyayı dürüst bir Bugün öğleden sonra, ıger ~r man tayyareııını karşılayarak Sıcıl- şarabilecek ayakta ınsan kalırsa. büyük bir ehemmiyet vermiyordu Fa Ermeni hastanesinde, çamnş~rha -

' a tan~im ve iınar etmektir.» düşman bombardıman tayyaresi, yaya kadar kovalamışlar ve bu tay. 5 & e . . . 
ıı '-<>rd Lı )'f·-L 1 . • • ._ __ L·ı· . ........a, ve bombalannı · k topunu susturmuşlar { • 4 ,,,_11~ kat Ingiliz generallerı iyi birer öğren nenın merdıvenaltı tutuşmuş, ! , mt cqalt . . r.ıa ı ıu;s, ngıltercnın &razı şan sanı ını sı~ .... ·- yarenın ar 8 il 1-Ht ag-ı.ı.. r · ldukl · b t tm' 

1 
• .. üşt" 

Jtı 1 ıç.ı h' b ve soldaki motörünü ciddi surette Cı 0 arını lS a e :şer \C mo - derhal sondurulm ur. •tııış 
0

ı ~ç ir gizli anlaıma yap atmıştır. .. dd'd kimse- Lsara u:Yratmı"'l3 rdır. d dcrn. us. ullere d.ayanaraıt muvaffak _ Beşıktnşta ise, yorgan üzerıue du _ 0 dugunu da iliv~ etmi1tir. Bu bombalar, mu.tea 1 
• • IMl "' ' A • k 

en( • •1 nin ölümüne ııebebıyet vemuşhr. merı a or USU yetlı ~ır ilcrleyıŞ yapmış!ardır. Kuv. şen bır sıgara ateşinden b~lıyan yıın 
er yenı mevzı er B' k ç bina hasara uğramıştır. Bu Bu sabah Beşı· klaş vetll Italyan istihkft.mlo.rı İngılıZlere gın derhal bastırılmıştır. Kııdıkoy -

İşgal ettiler d~,;~n .. b?.mbardım•n tayyaresi f 8. 500 go··nülf u·· ~.~!.~~~.1!!~1:!.~.~1:: .. ............................. ~~~~-.~~:~ ... ~.~ ... :~.':!:1~~~~:._ 
Ar dü~ürulmuştur. .. •• d b • ı·· 

'-rn~na 2~w (A.A.) - B. B. ~.: Hava harekihmn azalmasına onun 8 ır mo Of •• •• b ki• 
rıc teblıg: Muvaffakiy,.tlr netıce se~ ne? paraşutçu e ıyor 
.ttı1h;ahalli h~rek~t olmuş~ur. Ba- Londra 27. ~A.A.) - .Reuterin hava.. batlı 2 kı·ş•ı bogwuldu 
r l rn tne .·zıler ı gal ettık. 2 O c.tlı.k muhabırı yazıyor. _ ' 

~tin: dık ~e birçok otomatik silah Londra Teşrillienıeldenberi Uk hu - Bu sabah .Bqiktuta Çırağan sa. 
ırn ettık. z haftasını yap.mıştır. Alınan_ .. . . '- 1 

Vaşington, 27 (A.A.) - Ha
vas: Ordu, yeni teokil edilen hava 
piyadesinin paraşütçü teşekkülleri 
için 16. 500 ~önüllü taleb etmiştir. 

talyanJ • b" "k cumsu . •'-ftri d-""' maliyeti rayı onlerınde bir denız ~azası o -A . ann zayıatı uyu 1 ın İngiltere u.-.c n ÇJU • b' .. b ._ .. tt 
tına 28 (AA ) B B C . ar akklnd üç muhte- muş, ır motor atara111; mure e -

tna." dl k ı · · - · · ·. · nin son azalışı h a batından ilci lcişi boğulmuotur. 
lıtı u u ta talyan kuvvetlen, mel ~"'beb ileri stırülmektedir. Bu se.. Ş 1 . L t' 'd "'-)" bı'r 

an il · h k · · d d k ü - nlareır· e pr~e ıne aı gaz yu~ u 
t" bıiyu~k are ctinı f u u~~ad • bebler, ehemmıyet sıras.1e ~ · motör bu sabah Beşiktaı açıkların- İtalyan Hariciye Nazırı 

tayyareci oldu t C ı;cavret sar etmeıde ı,. • 1 Kıt'ada fena havn, d k Çı x... .. ) 
,· t-nNa) Cavallero Ohri gölü - hava '" •vvetlcrinin ha. .an geçCT e_n, . raK•dl aarayJ on e-
tıta.kasında t11.lı:riben 90 k'I t- 2 - Alman bulunma.!1, rınde makınesı bozulmuş ve bu 

~lık bir cephe üzerind.. ~ ome le.D iki cephede 1 d~vtır yüzden yoluna devam edememiştir. 
~t mu~ave • Almanlar "6~ • F L- b d t" " b' için büyük haznlıldar ırö k- S - • aıutt u esnn a mo orun ır -
it ltalvanlar, geçen hafta ~er mektedir. denbire su aldığı ve batmakta ol -
a. harbin başlangıcındanberi :.; I • · duğu görülmüştür. 

ll}.ık zaviata maruz kalmışlardır. Habeş vatanperver ermın Batma hadisesi kı,men sahilden 
- • uzak bir mevkide vukubulduğun -

b k k d b .. .. k muvaffakiyetlerı dan imdad ve kurtanna ameliyesi Qa ır a··y 9 uyu Kahire 28 (A.A.J - B. B. C.ı vak~de yapılamamıe ve ~otör ~; 
Demeye yapılan harekat muvaffa. aa bır zaman sonra hamuleaı ve mu-

b ·, k tı kiyetle devam etmektedir. ftalyan- rettebatile birlikte batmıştır. r ya:ıgın ÇI lar Bomba tayyare meydanını tAh - Vak'a esnasında motörde bulu • 
}iye etmi§ler, fngiliz ilen kolları bu- nan üç kişiden ancak kaptan kur -
rasmı işgal etmi,lerdir. tulmUJ, diğer ilc.i tayfa boğulmuş-

Clzetemizİ makineye Haheşiatanda Tana gölünün 25 tur. 
'lttd".... . d k"k kilometre cenubunda ltalyanlar ile Faciadan haberdar olan llnıan 

ıgımız a 1 aya Hah~ vatanperverleri ara~ında ım. idaresi kaza etrafında tahkikat yap-k d k b 1 bir müsademede, halyanlnr maktadır. Yapılan araştırmalara 
Q a ar 4 ev yandı p~kü~lmüşlcr, 77 ölü, 8,0 yaralkı rağmen. boğulan ilci tayfanın ce • 

11 •~b h d 1 d H b.- za..nstı pe •edleri henilz bulıınamamı~tır. ~i~ h a aant onda Bakırköy e, bırakmış ar ır. a -v J • " 

de b ailede 1 O T eınnınz cadd~ hafiftir. 
, At UYtift bir ynngın çıkmıştır. • 

li:,;' tısa bir :ıamand:ı sürntıe go- Bir ltalyan tayyaresı 
t he· ah a~ olcın mahall 0

) i yan ki • d' 
c:~ li1t~n_e m.ıru.ı: bırakmıştır. Yugos'av top"a arma m ı 
kadtenıı:o lab'a verdiğimi~ şu 

28 
( !\ A) - B. B. C.: 

tac:1,• dört f'V yanmış bulun . Londra · · .' diin Yugoslav. 
. itti'· Yangın heniiz söndürül. 1ır ltalva~ tayya~s.1 e ml"cbun bil' 

" ,. '· Bakırköy ve lstanbul it - yanın Zagreb Tşe, rın . 6 kiıilik 
"""Pi ı · . uıtır ayvarenın kı d arı Yangın yerinde ça - ınış yapm ' d'lın' tir 1 •rlar. mürettebatı enterne e ı ış · 

Danimarkada casuslar 
Kopenhag, 27 (A.A.) - Ste

fani: Casuslulda it~m edilen bir 
miralay, bir mülazım ve iki tayyar.e 
zabiti aleyhinde ııçılan d~va ~~~ 
celenmiştir. Miralay küre~e, mula. 
zım 14 sene hapıte ve diğer iki nbit 
te sekizer sene hapee mahHtm ol
muşlardır. 

Roma, 27 (A.A.) - D. N. B. 
Resmen bildirildiğine göre, ftnl

yan hava kuvvetlerinde yarbay rü~ 
besini haiz olan hariciye naz.ın Kont 
Ciano bir bombardıman tayyı.re fi
)onı kumandanlığını deruhte eL 
miftir. 

Kont Cianonun kumanda ettiği 
fı1o muhaTebe mınb\kasmda fanlt
yettedir. -------
Kanadadan kaçan bir Alman 

esiri Nevyorka vardı 
Nevyork. 27 (AA.) - Havas: 
Kanadad.an kaçan bir Alman 

tayyare aübayı, Nevyorktak.i Alman 
konsolosluğuna gelmeğe muvaf f;ak 
olmuştur. Bu aübay, şimdiye kadar 
14 dütman tayyaresi düşürmüş bu
lunan 26 ya"1\da Baron Franz Von 
Werradrr. 

~~--~~-~-

Ruzvelt hasta 
Vatington. 27 (A.A.) - Roy. 

teT: 
Ruzvelt, hafif bi. nezleye tutul

muıtur, odasında y:ıtmaktadrr. 

Eski tark.aların yeni medlullerind• 
«AkfQm oldu yine baatı lıareler» 
t<Gitme )'aUram Nni de •dan P'U.ı.. 



SON POSTA 

( '" . Şehir Baberleri ) KÜÇÜK HABERLER 
. e Qocuk Esirgeme Korumu Be - e Çemberlitaşta, Vezirhan cad 
şıktaş kaza kongresi önümüzdeki CU. sinde 64 numaralı Yuvamn keıel 

Armatörler Birliği 
deniz nakliyatını 
inhisara almıyor 

Alakadarlar, ba hususta yapı
lan nepiyatı tekzib ederek, 
ortada koordinasyon heydi
nin kararı bulunduğunu ~ 

bana imkan olamıyacağuu 
söyliiyorlar 

Ayakkabı pahalılığına 
karşı tedbir alınıyor 

Ayakkabıların çok fahiş fiatlarla sahlması 
karşısında fiat mürakabe bürosu tetkiklere 
başladı, birçok mağazalar 8 liralık bir malı 

13 - 14 liraya sahyorlarmış 

-r· .......................................... , mart.esi günü saat 141,30 da Beşiktaş ci dükkanında hamallık yapan 
Parti merkezinde yap!lacaktır. Bu yaşlarında Ha.san dün dükkanda . . . . . . Olur mu? kongrede kurumun bir seneL"lt faa - olarak bulunmu.ştur . 

: • • Pul merakltsı çocuklar 
liyeti gözden geçirilecektir. Kurum Adliye doktoru tarafından 
geçen yıl içinde Beşiktaş semtinde b!r muayene edilen Hasanın kalb se 
~k kim.sesiz çocukları giydirmiş, fa. sinden öldüğü anla§ılmış, det 
kirlere para yardımında bulunmu.ş ruhsat verilmiştir. 

• inhisar tuzuna hasret! ve çocuklara süt tevzi etmiştir. e Dahiliye Vekfileti, allkarlsrl 

S on zamanda sinema ka • e Türk Gynekoloji Cemiyeti bu bir tamim göndererek bazı icöy ve 
pılarında ve g~e kenar- ayın toplantısını Dr. Ahmed Asım sabalardn küçük sD.y mükellefiye 

larında bir takım küçük çocuk_. Onurun başkanlığı altında yapmış - izalesi mümkün su bi.rikintüecind 
lara te.sadüt ediliyor. Bunlar, gi,. tır. . . . hasıl olan batakhklann knrutulıD• 
şeden bilet alan m~teriye yak _ Bu ıçtımada Dr. Hlidi Ihsn.n Gediz, dığını ve bu yüzden sıtma vak' 
l~ara.k alınan biletJe beraber genç bir dış gebelik vak'a.en takdim olduğunu bildirmiştir. 
giŞe memurunun verdiği Tayyare, etmi.Ş, _pro~esör Kenan Tevfi: ~ezen_ Vekfilet, Sinek üreten bu kiicilk 
Kızılay cemiyetlerine aid pulların el b~~lt bir yumurtalık ki.stomu gö.s_ taklıkların izalesi için icab eden 

Ayakkabı fiatlannın günden gii- Mürakabe bürosu bugünden iti- • kendilenue nrilmesi.ni istiyorlar. termıştır. Yaoılan münakaşalara prorltirlerin alınmasını alakadarlara e 
Dünkü aabah gazetelerinden bi. ne yükselmesi üzerine, fiat müra- haren bütün ayak.kabı mağazaların- E Acaba çoeuklar birer pul koleksi. Kenan Tevfik Seze~el, Dr. Ahmed retmigtir. 

,uinde Armatörler Birliği deniz k:abe bfüosu bugünden itibaren, pi- da fiatlar üzerinde tetkikler yapa- : yon meraklısı mıdırlar? Yoksa ~ım. Onur, ~· Hldı İhsan Gediz Te e Kadıköyünde, Ra.simp.aşa ıJlJ 
nakli}"tltı işlerini inhisar altına aL yasada bu mesele ile aıkı bir şekil caktır. Mürakabe bürosu bu tetkik. : bu vatan ve hayır cemivetlerine Şukrü Fazıl I1ke! iştirak ~tmişlerdir. hallesinde Rıhtımiskele sokağlll 
mak suretile geçinmeleri bu yüzden de me~gul olmağa başlıyacaktır. !erinde deri fiatlarae ayakkabı mal. ~ aid pullar etrafında yeni ·bir tiea_ . e Maarif Vekll..leti ec~ebi Te ekal- Ahmede aid kısmen abşab evden yı 
olan birçok kimselerin i'9iz kalma- Şimdiye kadar yapllan tetkildere zemesi fiatlarını nazarı itibara ala- ! rel; mi teessüs etmiştir? Zabıta - liyet ~~~larına bır tamım ~ondcre - gm çıkm:ı.,sa da itfaiye tara.tın 
aına ve navlunlardaki yük.aeklikten göre, bazı ayakkabı mağazalannda 

1 
caktır. Ayrıca haricden gelen deıi- nın ve alakadar teşkilatın bu İile ı rek butun milll bayramlarnı bıt okul-ı büyümesine meydan verilmeden 

dolayı bilmecburiye ticari ıtev.lciya• ayakkabı fiatlannın bir ay içerisin. lerin fiatlarile keza haricden getir- : m~gul olmalan herhalde !ayda_ llar.d~. kutlulanmasını ve klütı1r ders. dürülmüştür. 
tın lılara yollanna tehacüm etmesine de iki defa fiat değiı,tirdiği görül- tilen ve gümrük resmi ödenen ayak- : lı olacaktır. lerı öğretmenlerinin bu bayramluda Yangının ne suretle çıktığı zabl 
•ebeb olduğundan bahseden bir ya- müştür. Ayakkabı fiatlarının paha- ı kabı fiatlarını icabında gümrükler_ ,. lnh ·Sa t k ;> iresmt mekteblerdeki nzifeleri ba~ll- ca araştırılmaktadır. 
zı çıkmı~tı. !ılığı etrahndak:i ba:zt ne,riyat ve bu dl'n taleb edecektir. . f r UZU JO OIU • 1 da değil, ecnebi ve ekalliyet okuUa • • Dün Sandalbede.steninde, 10. 

Bu hususta fikirlerine müracaat arada yapılan teftişler dolayıııile Ismarlama ay:'lkkabılarda İ!<çilik inhisara tabi muhtehl madde 1 nnda bul'f:-ımalarını bildirmiştir. lira kıymetinde tek taş pırlant:ı. 
ettiğimiz alakadarlar ıuAlart söyle. bazı ma~azalar vitrinlerindeki pa- evufı esas tutulmakla beraber, u- ler arasında blr de t.uı: vardır: Resmt okıılbrda yapılacak tören- çift küpe müzayedeye konmuşsa 
mektedirler: halı avakkl'lbılan kaldırmağa ba:ııla. mumi imal masrafı nazarı itibara a- 8tandardize tipte muamele gör _ lerde de okulun biltün öğrebnenleri 9100 liraya kadar sürülen peylere 

«- Yazı tam.amile asılsız ve in. mışlardır. Bu yüzdt"'n son birkaç lınarak kar nisbeti tl'lvin edilec'!k.tir. ı düğü için umumi rağbete nıazhar h1"1zır bulunacaklardır. 1men sahibi tara!ından satılmam 
di müllhazalara İ5tinad etmektedir. gün içerisinde bazı lüks mağıızalar Bu mese]e e~fmda yıiya~<'lda olmaktadır. Bunda, cin.sinin iyi 
E.ason t~kül gayesi denizcileri hariç olmak Üzere bire ok ayakhbı yaptığımız tetkiklere qÖT~ ısm~ıla- ı olma.sının tesiri de çoktur. Fakat Fırakfa boğazı kes;lmi~ Fiat murakabe kom is} on 
himaye ye temsil etmek olan Arma-ı mağazaJannın Yİtnnlerind~ ~kisi. mi\ ayaltkabı}ardıt işc1Jt"rden ziynde ı son zamanda birçok bakkallarda olarak bulu an ihtiyar U d kü t 1 t 
nörler Birliğinden böyle bir inhi- ne ni•betle daha dii-ıük fiatta avak- diikkin SP'bibleri kazanmaktadır. inhisar tuzu bulmak mümkun ol_ ' n n n op an 181 
sarcılık tqebbüsüne giritmeai bek- Jı:abılar görülmeie haşlamuıtır. Bun- Birçok avalckabı iscisi kendilerine muyor. Sebebini araştırmadık. Bakırköyünde, Kartaltepede Gül- F;at Mür>ıkabe Komisyonu dii 
lenemez. Koordinasyon heyetinin dan baska bif("ok lcim<Jelet <1,.. ayak- az para verildiği hıılde ayakkahıla. Fakat devlete aid bir g:lir mad. beşeker sokağındııı 22 numaTah ev- Vali Muavini Ahmed Kınığın r· 
kuarile Türk Hmaıılıı.rı araetnda i,_ kabwı sahn alırken fahıTI\ tal,.b et. rın çok yükıııek fiatla satıldı~nı ıııl5y. ı de.si olmak, halkın da .istediği bir de oturan ve bez fabrikasında kapı. setinde toplanarak, ııon $rÜnl 
Jiyen ArmatÖTler Birl~i~ aid bihi.. me~e başlamıPlard•T. Fl\kat birçok lemektedirler. Hazır avnldcab•larda 1 neme bulunmak itıbarile bu hal cıhk yapan Bavram <tdında bir ih.. ayakkabı ihtikan etrafında piya 
mum nakil vasıtaları ancak. bir cins mağazalar muhtelif bahaneler ileri i!!e birçok mağazalaT 6 liraya aldık- : nazarı dikkatimizi celbediyor. İ§a- tiyar, evvelki gün odasında boğa- da fiat miirakabe bürosunun ya 
mal taşımağa mezundurlar. sürerek fatura vermeğe yanaşma. lan bir ayakkab•vı 1 3-14 }itaya ka- i ret etmekten k1..ndimlzi ıı.:amadık. zından bıçakla ağır surett~ yaralı ğı teftişlerin neticelerini gözden 

Bu itibarla tikcar mallarını ar- maktadırlar. dar satmaktadırlar. • ola .. ak bulunmuştur. Qinniytir. Bundan haAka komjı 
matör nakil vasıtalarının t1l4ımasına ''••n•••••••••••••••••••• .. •• .................. J İfade veremiyecek b:r halde Ba- na 113vale edi!cn şeke.r ihtikan 
imk.an yoktur. Bu m doğrudan doğ- o;;ıunu aramaca aele!l bir Hava gazi faciasmı 1 p e}' nir meselesinı"n kırköy hastanı-sine }·-ıirlınl.ın Bay- pıldığına dair bazı iddi~lar da tel 
ruya Denizyollan idaresi yapmak- !fi .., - - ram biT müddet sonrıı ölmüştür. kik edilmiştir. 
tadır. kadı 1 41) g1ndUr tekerrürüne mani olacak içinden bir türlü Hiidiııe etrafında zabıta ve adlL 

Armatörler Birliğinin elindeki me da d k f db" 1 J k } 
bütün nakil vasıtaları münhasıran y n a yo e ır er a ıııyor ÇJ ı amıvor 

ye tahkilcl\t va.,.,'":"l:\l;•ııdır. Tramvaydan düştü 
Vatman Alinin idare.sindeki 91 ıı11 

Belediyenin yeni sene m:>ralı Beşiktaş _ Fatih 'ramva1ı 
devlet müesseselerinin ihtiyacı olan 
kömürü nakletmektedir. Bu nakli.. 
yata aid narklar da koordina'JYOn 
heyeti kararile tesbit edildiğinden, 
ekııik veya fazla Lalebde bulunula. 
maz.>> 

ldareci~ik ve öğretmenlik 
bir şahısta topfanmıyacak 

Maarif Vekaleti Talim Terbiye 
dairesi reisliğine tayin edilen Reşad 
Şemsettin ve Güzel San'atlar Umum 
Müdürlüğüne tayin edilen Tevfik 
Ararat yeni vazifelerine b~lamıt
lardır. 

Maarif Vekaleti, hem idareci ve 
hem de hocalık yapan vekalet me. 
murlannın, ya idareciliği veyahud 
da hocalığı tercih etmelerini !tendi. 
lerinden istemiştir. Bundan ııonra 
VekaJetteki ıuhe müdür ve memur
larından hiç biri okullarda ders ve
remeyeceklerdir. 

Bu arada maarif müdürleri ile 
muavinlerinin de dersleri ahnacak
tır. 

ilk tedrisat umum müdür ·mua. 
vinJerinden Fu1'd Bavur ve Hıhır. 
rahman Ra,id Öğmen Gazi Teıbiye 
Enstitüsündeki hor..alıklarırıda kala
caklar, Vele.aletteki vazifeleri ba.
kal~rına verilecektir. 

lhrac maddelerimize 
taleb arhyor 

Son haftalar )çerisinde, haric pi
yasalardan birçok maddelerimize 
fazla miktarda ti\le.b vaki olmağ-. 
başlamıştır. İsveç bizden bugün al 
dağından daha çok deri ve tiftik is.. 
temektedir. Macaristanla yapılan 
görüşmeler iizerinc birçok Macar 
firmaları da ihrac maddelerimize 
talih olmuşlardıT. Macaristanla ya
pılan görüşmeler neticelendiği tak
dirde Macaristana fazla miktarda 
deri. tiftik, kuruyemiş ve tütün satı
la bilecektir. 

Di~er taraftan Y &lonsarkta da 
birçok Irak, Filistin firmaları müte. 
addid ihrac maddelerimizi istemek. 
tedirler. 

Kömürden zehirlenerek öldü 
Topkapıda oturan Eda iSminde 55 

yaşında bir kadın, odasında yaktığı 
mangal kömüründen zehirlenerek, 
kaldırıldığı Haseki hastanesinde öl -
müştür. 

letanbul zabıtaııı, bir müddetten
beTi bir tagayyüb hadisesinin tahk.i.. 
katile mefg\11 bulunmaktadır. Zabı. 
tanın bütün tanarriyatına rağmen 
u:ıun zamandanberi bir türlü bulu
namayan gaib Hidayet Ardaç adın
da 40 yaşlarında hir kadındır. 

Vak'a etrafında edindiğimiz ma
lUnıata göre, tagayyüb hadisesi şu 
suretle vukuhulmuştur: 

Hidayet Ardaç, bundan 40 gün 
evvel kocası emekli yarbay Mah. 
rnud Ardaçla birlikte. Üniversite 
kimya "1beırindeki oğulları Turhanı 

görmek üzere f spntadan ~ehrimize 
gelmişlerdir. O geceyi eşile birlikte 
Sirkecideki otellerden birinde geçi. 
ren Hidayet Ardaç. l 4 Kanunuev
vel günü kocası Mahmud Ardaça: 

«-Sen hastastn, otelde kal, ben 
Turhanı bulmaia gideyim!» 

Diyerek otelden çıkmı' ve bir 
daha da avdet etmemiştir. O gÜnün 
geç saatlerine kadar karısının otele 
dönmeaini bekliyen emekli yarbay 
Mahmud Ardaç, avdet etmediğini 

görünce, tela~a düşmiiş ve vaziyeti 
zabıtaya l?ildirmi~tir. Aradan 40 
gün geçtiği halde Hidavet Ardaçın 
akıbeti hakkında kafi bir m<'llumat 
alınamamı,tır. 

Ancak zabıtanm yaptığı araştır
malara ve tetkiklere nazaran esa!!en 
haııta ve miyop bir kadın olan Hi-
dayet Ardaçın bir kazaya kurban 
gittiği tahmin olunmaktadır. 

14 ~8.nunuevvel gÜnÜ oğlunu a.. 
ramak üzere şehrimizde birçok yer. 
]erde dolaştığı tesbit edilen gaib 
kadırun son olarak köprü civarında 
bulunduğu anlaşıl!llıştır. 

Zabıta tahkikata deva:n etmek
tedir. 

Ran~evu evinde bulunan 
1 1 ve 14 yaşı ::.rmdaki 

kızlar 

Geçenlerde Taksimde, bir yeral- Ticaret Odası ve Belediye lktı. 
h tesisatının tamiri esnasında, top. sad Müdürlüğünün peynir fiatlan 
rağın iyice kapatılmaması yuzun. üzerindeki tetkık!eri devam etmek
den iki kiıJinin öliimü ve iki k""inin tedir. Trakya ticaret odalarına ya
zehirlenmesile neticelenen bir hava- zılan suallere henüz ceva.b alına
gazi faciası olmul'ltu. Belediye Reis_ mamış. yalnız :zahire borsası ve Be.. 
liği, bu huııuRta kazalara bir tamim lediyenin yaptığı tetkikler etrahnda 
göndererek havagazi şebekelerinde. birer rapor gelmi~tfr. Belediye her 

bütcesi dün H'ındıklı caddesinden geçexıeJI. 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lfı.tti Kır. yolculardan Şefik adında bır ı,oc~ 

dar dün öğleden evvel ve öğleden müvazene.sini kaybederek, oulundıJ ' 
sonra belediye hesab işleri müdürlü- ğu saharlıktan caddeye düşmüştill' 
ğünde meşgul olmuş ve belediyenin Bıı sukut netice.sinde, vücııdiin~ 
yeni sene bütçesi projesini tetkik et. nıuhte'if ferlerinden yaralanan şe.ııı 
miştir. Belediye bütçesi bu hafta i- fik, tRcT:ıvi edilmek üzere Beyo11·· 
çinde daim1 encümende görili}üı1ecek ha.stanesıne kaldırılmış, kaza et.r• ' 
ve önümüzdeki Pazartesi günü Şehir tında tal.kikata başlanmıştır. _./ ne şekilde olursa ol1un peynir fiat. 

gaz kaçağı tesirile vukua gı.olen ha- larının nrttınlmasına razı olmamak-
diselerin çok defa bu şebeke civa. tadır. Zahire bor,.nsından gelen ra
rında açılan baca ve la~ım mecTala. por ı"s k · t t • d k 

Mecli.-ıine sevkolunacaktır. 

~ e omısyonu a mm e ece B1cakla Bft:"klldaıııun varaladı 
ril.e. su ve elektrik şebekf'led:ıin. ıa- mahiyette değildir. Çünkii, piya~ada T 

mınnden sonra kapatılma ameliye- satılan pevnHerin ' t,.. 80 i bonıadan cağa!~ğlun~a. Şe~ef sokı~ğın~a 0-

sinde topıaklann ivice bastmlm;a-1 g~mernekt~dir. Bi•ç.,k tücearlar tAu.:!nll Zhıyad ade oblc~vadr_ sak1ınlc~nden d · ı · Jd•W• • b"ld" · · ı · k j ·r k d vuu a a ın a rı, un a .ıca ... ıne. masın an ı erı ge ıgını ı ırmış peynır en amyon ıı ra ya an ~e-
1 

. d d 
1 

k tm· 1 b 
ve bu gibi feci vala'alann önüne ge. tirerek doğrudan doğruya piyasaya se esıdn e:bd ~t~ı bav~~ ez· il' ~r •.. u 
çilmesi için icab eden tedbirlerin a. arzetmektedirler. Bu ~cbeb)e borsa. esna ~ u ~ ıça ğ a ıya~ mu -
Lnmasmı emretmiştir. nın bir satı!! fiatı teı:bit etme!ıİne im. teaddid yerlerınden a ır suret- .e ya_ 

1 
kan göriilemenıiştir. Trakyadan ge- ralamıııtır. . . _ 

H • h d k 1 • • lecek diğP.r Taparlar da tetkik edil- Yaralı tedavı edilmek u.zere Cerrah 
apt~ aıe 8 IS er 8rlmlZ8 dikten sonra firaret Odası ve Be- paşa hastanesine kaldın~mı.ş, Ziya 

dik'.f en pamuklu hırkalar tediye lkhsad ;\.fi"diirJiii!\inün müs. yat:ı.1anarat batklnda tatıbaıa baş
terek Taporu Fiat Mifrakl\he Komis- lanm~ır. 

İstanbul ceza:!!vi terzihanesi mü
dür Hüsnü Konukçu ve terzihane
nin müessisi Ali Hikmet Yüreğin i
daresinde vesait ve kadrosunu ge. 
o.işletmiş, hududılanmızı bekliyen 
kahraman askerlerimize bindt-n faz. 
la pamuklu hırka dikmistir. Bu faa
liyet gittikçe artırılmakta, gece geç 
vakitlere kadar çalışılarak askeri 
dikimhanelere mühim miktarda yar
dım edilmektedir. 

Münim miktarda ihra
cat yapmıya başladık 

yonuna tf"vdi edilecektir. -------
Bir çocuia tramvav carph 

Küçük kundura hırsızları vatman ismau;n ıdaresioo~~ or -
tatöy _ Aksaray tramvayı dun Be -

Muhtelif kunduracı dükkanlarına Şiktaş caddesinden geçerken, o ci -
müşteri gibi giTerek, birçok kundu- varda oturan 9 yaşlarında Orhan a. 
Ta çalan SakiT ve Refik isimlerinde dında bir çocuğa çarpmış, ~aşından 
iki çocuk vakalanarak, adliyeye ve. yaralanmasına sebebi.yet vermiştir. 
rilmişlerdir. Yaralı ~ocut tedaTi altına alınm~ 

Küçük hırsızlaT Sultanahmed vatman yakalanarak hatkınıl ta • 
t nci sulh cna hakiminin kararile kibata başlanmıştır. 
tevkif edilmişlerdir. 

Bir roktorun günlük 
naif arından 

Huy canın alhndadır 
Fuad isminde eski bir sabıkalı Sa • 

karya .şilebinde yağcılığa kabul edil
m~,; !akat şileb limanda demirli ol. 
duğıı sırada yanındaki Marakaz va -

l==============:I puruna geçerek, bir palto aşırmış _ 
tır. 

• DiKKAT! 
Cihana karşı Türk 
San'atının yüzünü 

ağartan 

HAHUECi 
60ZELi 

Reji: 

Muhsin Ertuğrul 
y 
A 

R 
1 
N 

Dünkü ilııacatımız 1 milyon t 64 
bin liradır. Dün Almanyaya 185 bin 
liralık tütün, Amerikayl\ 760 bin li
ralık ham afyon, Yunanistan, Cekos 
lovakya, Bulgıu-;stan ve ltalyaya 
fazla miktarda tuzlu balık, Roman
yaya deri ve lsviçreye tiftik sevke
dilmiştir. 

Çiçek aşısı bazan 
Niçin tutmuyor? 

-ı-

Huyundan vazgeçemiyen sabıkalı 

1 dün adliyeye verilerek, sulh ceza h8.- Alemdar 1 "e 
kiminin kararile tevkif edı1miştır. 

Son haftalar içeri,:nde. ihracatı. 
mızda büyük bir artıs gÖTÜlmekte. 
dir. Buna •ebeh c!e büvük partide 
sevkiyatın başlamı;ı o1ması ve ha
ricden yapılan taleblerin çoğalma
sıdır. 

Dünkü yazımızda anneden ge_ 
çen muafiyet meselesini :zah et -
miştik. Çiçek aşısı meselesinde de 
iş böyledir. Meselli. anne çiçek 
hastalığı çekmiş ise veyahud mü.. 
terrer olarak kendisine çiçek aşı.. 

se!wl:~~2E!~!K2~ha A-L 1 Dlilli 1 de 
tasoy'un bizleri derin tees.>-ü.rlere gark BAŞLJY OR / ~ 
eden ebedi ululü dolayı.sile gerek bi:a.. -
zat cenaze merasiminde hazır bulun.. · ı L1 
mak ve gerek telefon, telgraf ve mek 1 Y A T R Q L A l' Ahlak :zabıtası Beyoğlunda Ay

nalıçarşıda, randevuculuk eden Pi
pina isminde bir kadının evinde ani 
bir arama yapmıştır. Bu arama es. İnhisarlar Vekiliıin tetkikleri 
nasında, biri on bir, diğerleri 14 ve Birkaç gündenberi .şehrimizde tet • 
20 ya~lannda üç kız bulunmuştur. kiklerine. devam etmekte olan Oüın-

Ahlak dii~künü kadın dün adli. rük ve Inhisar~ar Vekili Raif Kara • 
yeye sevkcdilmiş ve Sultanahmed deniZ dün de Inhisarlar Umum Mü-
2 nci sulh ceza mnhkemesind~ sor-ı dürlüğüne giderek bazı tetkiklerde 
guya çelı:ildikten sonra, tevkif edil- bulunmuş ve geç vakte kadar meş • 

sı yaptırılmış ve ~ıları da tut -
muş ise bu muatiyet çocuğa da 
intikal eder ve aşı tut.maz; takat 
annesi aşılanmamış veyahud ~ 
çek hastalığı çekmemiş ise daha 
Uk. günlerde çocuğa yapılan aşı 

derhal tutar, eğer tutmazsa 6.8 
batta sonra tekrar aşılatmak 13.
zundır. 

tubla teessürlerimize Lştirak etmek 
suretile bizleri teselli Hitfunda bulu
nan akraba ve dostlarımıza ayn ayrı 
teşekküre teessürümüz mani olduğun_ 
dan, bu hususa ga:ııetenizin tercüman 
olrıasını bütün ailem namına rica 

Şehir ttya.trosn 

Tepebaşınd::ı. dram ı9 
t mında. Akşam fi.ı:ı 

2-0,30 da 

EmLİA GALO'f'.rf ederim. 
Oiiu: Ticaret Vekfileti müfettişi Hergün gişede çocuk 

miRtir. gul ol.muştur. 
Reşid Akif Ata.soy bilet verilir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Aşı yapıldıktan sonra aşı şaha. 
detnamesi derhal veraıneJidir. A.. 
şının tutup tutmadığım kontrol 
etmek lli.zıındır. Ekseriya ikinci 
ve üçüncü defa aşı yapıldığı vatıt 
aşının büyük ve şiddetli olarak 
tuttuğu görülerek hayret edilir. 
Bunun sebebi birinci aşının tut _ 
maı51 veyahud ehemmiyetsiz de • 
recede reaksiyon vermesinden 
başka bir ;ey değildir. Iluııu dik. 
kaUe tetkik ve kontrol etmelidir. 

Amerikayı 1eriDden oyna.tan- Bütün dünyayı neş'e ile sars-'111 

6 YEN/ CAZ ŞARKISI,nı 

- Hasan Bey şu gör. 
düğün adam ..• 

. .• . Tanıdı&ı.m 
den ... 

ı.ıp1er • 
dır. 

En Avrupai olalıı - Hasan bey - 'l'evekke. 
li değil i.!tikbal e~e 
kötü kötü dü.füııüyor. 

i. z. ö. 
Cevab lstiyen okuyucula.rurun 

posta pulu yolamala.ruıı rica e. 
derim. Aksi takdirde tstekleri 
mukabelesiz kalabilir. 

Altın sesli 

DİCK POWELL 
Bu Perşembe 

akşamı 

..-ı.. 

LALE de söy· 
liyecek 

"BAHRiYELiLER ŞARKISLı 
ıs*" Engtn denizlerde tehlikeye, zafere koşan sıcak kalbimde aşk ve 

rab arayan kahramanların f"ılm.id.ir. 
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roorok · Derıe .-ı;ılli Göze çarpmıyor fakat 
çok güzel 

Unuttuğumuz Büyük Bir 
Kahramanlık Destanı 

Bir avuç Türk zabitinin üç düşman kolordusuna 
karşı yaptlkları 5 yılhk mücadele 

Yazan: Emekli General H. Emtr Erkilet 
-ı-

BAŞLANGIÇ 
İngiliz NiJ ordusun~n, .bugün mu

vaff akiyetten muvatfakı>:etc k~ı
tuğu Llbyanın Barka derulen dogu 
sahil kısmında, bundan 25 ve 29 

Göze fazla çarpmaktan, fevkaIA. • yıl evveC yerli mü~dleri kum~n
de?ikler içinde görünmekten yılını • dalan altına alan hır avuç T urk 
Yarsanız orijinal modelleri kolsy bu - diliverleri de parlak muvaflakiyet
labilirsiniz. Fakat sadelik çe~evesi i. ler ve harikalar gösteriyorlardı: 
Çinde kalmak ve ancat oakıldıkça ho. Bardiya, T obruk, Derne, .~ın~a-
4a git.metten ho.şlanıyorsıı.nlll orijinal zi, Garb T

2
r
9
abluau

1 
bo
1 
~e el--

• • ...A rinde bundan yı r-vve ita 
bir. model bulmak mesele&. ~~~ ~ .. ç. anlann buralara ayak bumalarilc 
ı~. Bır kere de bu J.stediğın~ bu -:1 baılamlf yeni bir tarih vardır ki 
lursnnız muvattııt olınanız ihtim~ı bugüne kadarki vasfı ve muhtev~ 
birinc&le:den ~k daha. fazladır. Bıs yatı, hemen ayni ıe~ilde d~vam ~ 
bugüntu modelimbıde i§te bu husu · ı degden ftalyan hezımctlennden ı. 
&!yeti buluyormı: Sade, itibar, göze barettir. ltalyanlar buralara sahih 
çarpmadan gözti çetıY<>r ve kendini olmak jçin J 91 1 den Büyük Harbin 
başkaJJğile sevdiriyor. Bu fnceliklerı •onuna kadar, Türk za?itlerinin ku
~ iki tezaddan alınış: Biçim umumi mandasında veyahud. ıd~re ~e te-

d bulunan yerli mucahıdlerle çızgileri itibarile klnsit... Bilh~a ya- m_asm a daima münhezim ol-
ta, kot ve koraaJda bir ş5mizie'de~ ugraştılÖ Je sonra da müstakil 
farklı hiç bir şey yok. Buna nıukabil ~:,:~· fak:t a;.,rlık ve isn'klalleri için 
kuınaşta beklenmedik bir yenilik ya- döYiişmesini öğrenmiş ve cihadın 
Jlıltnı§.. Muhtelif renkte iki kumaş tadını almış olan müaahidler }tal 
enli çizgiler halinde birbirile birl~- yanları daha birçok seneler u~a~
tllıniş. Bu çizgillrin eteğe doğru ge - tırdılar Şimdi de ltalya, kendı clı
llişlenıesı elbisenin bugünkü -yuka - le ve kendi hatasile davet ettiği In
l'lsı dar, aşağısı geniş- silüeti yarat.. giliz taarruzlan İıcarş~sında e~ .doğu. 
ına.sına imtruı veriyor. Ve tabii, gü • da, Kabp_ulgzzo •. kakliıt:~ b~=;bi~ 
zeıı ~ı · Barka o eın:nın • e -1

6 nı artırıyor. 1. c1 çıkarmakta ve her kale-rer e ın en . 

Karikatür sergfsi 
Gazetede okudum: "b k d ı 
«Ka "k ·· n a ın ar yanımdan geçiyorlar • n atu~ sergisi açıldı». d 

.O:- Hele gıdip göreyim. ı._ Karikatür sergisine gelmiş ol-
kakt ıyb'elt. '?atbaadan çıktım. So - ınıyayım, bir alay moda karikatürü dım. a ır Jki adım atınca hatırla • görüyorum. 

S -:-. ':Joy aksi şeytan. Karik:ıtür Diye dü~ündüm. 
ergısının nerede oldu!t...·n .. - Bir mağazanın camekanındaki 

medim. KU u ogron- lcnğıdı okudum: 

•·• Siındi naaıl bular.ağım? «Yüzde yirmi beş t~m:ilit» 
•·b· Al dam sende ne yapar ya Çepd çeşid eşyalar arasında bu-

par u unım. ' lunan bir çorabın üzerindeki eti • 
Asfalt caddeye lı:adıır ··'"·· .• kete baktım. 11 f OOıı takamı ya .. ·I _ t- A t_ 1 h yu,ıımu,_ . 

1 
... 

um. sra t eniiz Pek Yeni oldui:'U mış. çıri miş, altına da a 75 » rakamı 
halde y .. r .Yer çulcurlaflllıftı. Yazılmıştı. Her halde ço'!'llbın fıatı 

- KarılcatÜr sergisine gelmiş 1- Yetmiş beşti: sonradan 100 raka • 
mıyayım, çünkü aııfalt lcarilı:atürü~e mmı Yaı:ı~, üzerlerni çizmişlerdi: 
basa basa ilerliyonnn. - Kankatü 'Jert:"isine !.!"imiş ol. 

Dite düşündüm. mıyayım. işte bu da tenzilat kari _ 
Tramvay durağında tramvaya katürü. 

binmek ÜtC"miş, fakat asılı lca!mı!! _ Dive dü .. ündüm. 
tım. Bir düdük lle-si duvuldu. Tra~. b Sağıma bahım. soluma baktım 
vay durmuştu. Düdüi{ii çnJan me- urnumun domsuna Jmktım. He; 
mur yaklam. Yanımda duranı ko _ ne ~arala baksam karikatür görü _ 
Jundan çekip indirdi, beni cuvnla vor um. 
J>aınulc blı:ar gıni İçeri itip üstüme Bir binanın önünde bir levha 
kapıyı lapadı: tekrAr düdük çııldı. vardı: 
Tramnıy harelı:ct etti. «Karikatiir sen?imo. 

- Karilı:atür se~sinc geJmj, ol- - Sanki hıırndıt ne ~i:ireceğim 
~ı~~m. çünkü intizamın knrika • ki, burava ge-linr· .. e l:acfo• b"n n• 
turunu d,. gördüm. karikatürler gnrdüm, ne karikatür. 

Diye düşündüm. 1 
T e~ 

ramvaydan Taksimde indim. Diye düşündüm. 
GalataıaraY11 doğru yiiriiyordum. r1 / ı 

.$apk\lan acnyib, saç tuvaletleri ga- · '--../ lfm~t d-1 u/lldi 

~~ ----------------------c Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Kanarya adalarında 
mumyalamak usulü 

Muhtelif dillerle konusan 
• • 
fılmler 

Kanarya ada.. s· 
ır sinema operatörü bes lisanda larındıı yetisen, .konu§an filmler yapmaya muvaffak 

«Ejderhaı> İsmi olmuştur. Sesli film üzerine be, li-
verilen ağnda. ~ s~.n ay.ni .~~manda rılınmalı:ta ve film 

Pratik güzellik 
bilgileri 

de bir veya birkaç tümen estr Yer-
mektedir. 

Buralarda oimdi vukubulmakta 
olan harb hadisderini tabiatile ta. 
kib ederken. 29 yıldan itibaren ~ü
yük Harbin sonuna kadl'lrki Barka 
ve Grab Trablusu bölgelerinde bir 
avuç Türkün yerli rnücahidlerle bir
likte yaptıkları mubuebelerin ve 
kahramanlıklann hikayelerini de o
kuyuculanmıza ar2'!etmek iııtedik. 
Bu suretle hem o unutulmuş kahra. 
manlıkları ihyaya ve hem de vak·a
lann failler.inj yada imkan ve vesile 
vermiıt olacağımızdan pek memnu
num. Su kadar ~ar ki anlatacağımız 
~ak"alarda birçok ook•nfar olaca
ğı tabii bulunduğundan, vesikıt!ar 

rın dalları kesil- .- - ~ )~~fi*; gosten!dıgı zaman seyirci hangi li. 
dik!t>ri zaına~, ...:~- .~ ~ :;.f-_ !anı dınJemek i'ltiyorsa bir kulaklı
ke$ık1crden hır • .. gı, kuhklanna koymakta ve kulalc
mayi akar. Bu mnyi evvelce orada lığın hepsi'O'i koltuklann yanı haşla-

1 .. nukümdarların ve zcncinlerin ölü- nnda bulunan hangi lisana aid oL 29 yJ önce TTabluıgarbda talyanlara karşı mucadele eden lerini mumyalamak için kullanılır- duğu üzerinde yazılı prizlerden bi 
yerli mücahidlerin karargiıhında hcub davulu çalınıyor dı. Bu mayile mumyalanan ölült"r, rine takmaktadır. • 

Cildi güzel saklamak için alınacak 
ib~ıt tedbirler arasında §unu C1& u • 
nutınamak lazımdır: 

lrartada bir tekmil yu'zünüzi! vağh b• ' • 
hır krcınıe bolca krcmledikten sonra 
at.nıı kôkilnu bir lıtre suda bir çey_ 

re1t 
1 .saat kaynatarak alacağınız su :L-
e ltoınpres yapmalısınız.. Bu kom -

?>resi 
lf Yar>arken sırtftstü yatarsınız. 
atın; suyunda ıslattığınız büyüt pa-

ınıııt Parçalannı yfizünllze yayarsı • 

~12• l!ompres en a.z yanın saat süre. 
Pf•nden bu pamuklar kuruyabilir. Ne 

~en tam manasile memnun tal _ 
b anız içın vakit vakit lıatmi suyuna 
ltıruınıi bir pamuk parçasını sıka. 

ı-a1t onıan yeniden watımmız it"ab 

:'er. Bunun için pamukları yüzünü&
en kaldırmak lllzım gelmez. Elinizde 

;utacağınız son pamuk ~arçasını su. 
u suıu Yiizüntizde gezdirmeniz ve a

;: 
8 tra kompres pamuklarının üstüne 

kıvermeniz kllfidir. 

ibra:r.ile yapılacak ikmal ve tacııhıh. 
le•den yalnız memnun ve müteşek
kir kalacağım. 29 yıl evvel, f talyan
lar bizimle tam bir !ulh ve v!fak 
halinde iken Carh Tra'bluııun:ı an
sızın taarruz etmişlerdi. Rizim bii. 
tü.• Carb Trablusu jle Bingazide 

n d d ·· Neı"et Paşanın kuman asın a mus-
takil bir fırkamız vardı ve bu fırka
nın merkezi ve büyük kısmı Carb 
Trablusu bölgesinde idi. ltalya~lar, 
• h·l11A kuvvetlerini, 7..-manla taltrıben 
ıs 1 d T·· k" Bu11ıarı biryormusunuz ? üç kolorduya çıkarmıf akr !· ~r- ._ 
yeden Libyaya asker ve ıt a gotur. 
mek kabil değildi. Fakat Tunus ve 
Mısır üzerinden gerek Grab T~b-

Türk münevverleri yardım için koş- Nuri Bey (Enver Peş.anın kardeşi) uZ?n 7..am~n. çürümeden muhafaza * 
muşlardı. O vakit Türkiye Abdiil- Garb Trablusunun 100 Km. doğu- cdılmekte ımı!I. Çıngırak İmali kolay rflldlr 
hamidm istibdadından yeni kurtul. sundaki Homı ile bunun doğusun- •

4 

* . . . 
muş ve üç yıldan beri devam eden daJcj bölgeye gelerek ~urnl.ı_rın ku- Sun 1 ka 1 }f3 pli brl r mı ? Küçük çın~ı-
meşrutiyd idar"sine kavuşmuştu. mandasını deruhte etnuşlerdı. . • takların İmali 
Bu siyasi inkılab ayni 7amanda ruh- Bu başlam daha birçok, hami- b~:sta!~i~·~~an vede ba~f'lıyb-'ı oldukça güçtiir. 
larda da büyük bir değişiklik vücu- yedi ve vatanperver zabitler ve mü- talk 1 •

1
.c

1
1 ıgı ~. mkan nn erı,k •. 1r Jyi ses veren bir 

• T- k .. b ı ·ı h"dl ·ı ·h k d k k -r ço a ım er, sun ı an yapma ıçm / 
Tde ~etin_ı:ııı vel . udr ~dudayı· arbı .e 1 ca dı e]r dı tıba 1 e erle d nB·~e~ ı 'çalışmaktadırlıu. Sun"i kan, L:an çın~ırak halitası 

ürıt munevver erın e oı et ı ır/ yar ım ar a u unmuş ar ı. utun I ı· · d a·I nRn bu""tu··nı b"I · _L · · verme ame ıye,ın e r , yapa ı mc:.s ıçın 
hürriyet atcti ve büyük bir hamiyet bu kuvvetli başların ve maiyetlerin- güçlükleri ortadan kaldııa<"aktır. k d""k"" 

J"k h" 1 · 1 1 d" d k• -b 1 •· J · çıngıra o tınl-ve vatanperver ı ıs en a ev en ır- e ı su ay arın ve munevver erın Bir Amerik•lı kimyag,.r, sıcak h I . d 
· · ·r J · ı·ı · I J ı .le 1 k 1 d · b" b ane enn e ma-mışti. vazı e en yer ı en ta yan ara arıı mem e f't er e yehıten ır ne atın d . 
Bu aebeble mesela Pariııte ataşe. tahrik, teşkil ve te,lih etmekti. Bu. eh·ah arasındaki sudan, sun'i kan enler hırçok 

rniliter bulunan binbaşı Fethi Beyi nun iç.in de yerlilerin şeyhlerini ma- çıkarmak mümkün olacağım idaia defa eritilıp dö. 
(şimdi Adliye Vclı:iJi), Tunus üze- nen ve maddeten ele geçirmek ve etmektedir. Bu nebatın suyu ansan külür. Fıt 
rinden Trablus bölgesine koşarak,/ cesaret, kahramanlık ve fedakar kanile ayni terkibatı haizmi~. * 
Carb Trablusu şehrinin 45 Km. ka- lıkta onlara mi~aı olmak Jazımdı. A(r :.. ssiz mektub g"ıder mı"? dar cenubundaki Aziziye (Kidve) Gerek yukarıda savdığımız ve ge " 

mevkiine çekilen Ne.iet Pa~ fırka- rr-lı: saymadığımız hir avuç kadıv Amerikanın nüf·ısa oldukça faz. 
sının erkanı harbiye reisliğini dcru!ı- Türlı: zabitinin hu hususta yaptıkl3- Sudanda Fü. 1a ıehirlerin~en birind~ bir fotoğ-
te etmişti. n işler ve yanlttılı:lan kahramanlık. laklar, baş tuva. raf~ıya. fotogra~nı t'ıkartao bir miit-

Berlinde ataşeıniliter bulunan lar o kadar büyüktür ki, bunların letine çok fazln ten, parayı peşın vermi1 vft adresi. 
binbaşı Enver Bey (Enver Pap) .hepsini zaptetmek ve yazmak belki itina ederlrr. ni de vererek fotoğufların adresine 
Mısır U··zerinde. ... Demeye gelerek kahil de;;,iJdi. Faht Trablus ve Bin. Saçlarına demir go-nd ·ı · · · · F " f 

.. en mesını ıstcmış. ologra cı Barka bölgesinin kumandanlığını gaz.İ bölgelerinde ltalyanlara lcarfl çubuklar ve hal- adreai kaybetmiş. Fotoğraflan müı-
deruhte etmiş ve Bingazideki ttal- ufalt bir inkıtala takriben 4 ı5 yıJ kalar tnkaralc teriye göndermek için u ça•eye 
yanlara karşı bir cephe kurmuştu. kadar süren, kahramanlıklar dolu mütenevvi şekil- müracaat et:niş. Fotoğrafları koy. 
Mustafa Kemal Bev (Atatürk) bu müdafaa ve muharebelerde göııteri- ler verirler. Me- duğu zarfın iizerine de bir fotoğraf Pas tutm112 bıçakları körlenmek -

len kurtarmak. körlenmişlerse bile -
l't:ıek •Çin en iyi usul ağızlarını vakıt 
"akıt zımpara kAğıdile oğmaktır. ::::::::,,..___ 

ı u ve gerek Bingu:i bölgelenne 
us b" 1 • bircok gönüllü Türk %8 ıt en ve 

mıntakada mücadele etmi~ti. len hamasetlerin ve elde edilen tec- ğer saç tuvaleti yapıştırmış ve znrfı posta kutusuna 
Binbaşı Halil Bey (Enver Paşa. rübelerin ba,lıcaları evvelden, çok- modaları yalnız medeni insanlara atmış. Fotoğraflar iki ray l!oma aa 

nın amcası Halil Paşa) ile mülazim (Devamı 7 inci sayfada) arız olmuyormuş. hibir.e verilmiş. -

-:=:==:=:===:=:=:===:===:==::==:=~========= güzel hika>·eleri, muallan unut - ui:;'Tamış yüzün önünde öy]e bir oaş. lı:ocaaına Erenlı:öyde, bir köşk al • Mine onlann sözünii, şu tekilde •Son Postan nın tefrikası: 4 

YALANg 
N A\<,LEDEN:: MEB~lJ~E SAMI 

muyordu. ilk alfabeyi, Kur'an su • kınlıkla taş keııilmişti 'ki. hatta onu dırtmıştı. "!analandınyordu: ı:ıGüzelliğj, aşın 
relerini, din bilgilerini hep o öğret - bu ölüme pek aldırıı etmiyor Ja Evi boyatıp döşetmekle meşgul b~r n~akct kabiliyeti olmıyan, hiç 
mişti. Her ilk adı:nda elinden tu • sanabilirlerdi; fakat odadan çekip olduğu için de, Minncin bu yeni kımsenın de pek sevmediği bir İn _ 
tup Onu Yu""rüten dnciısı olmuştu. . . c;ı.ıkardıkları zaman, kapının dibinde «divaneliğine>ı pek kulak ar.:ınadı, san k d" · h" k 

• en ını ısse aptımıamalı .. . Şimdi de sıra Mineye gellT'ıştı bayıldı ve iki saat kendine gele - dudağını büküp geçti. Yoksa başına hir sürii derd açar ..• 
Bilgisini ihtiyarla pa) laşrnağa kal- meden kaskatı kaldı. - 3 - Hem de muhitindekHeri sıkıntıya 
kışıyordu. O: «İhtiyarım ••• Kafam O gün Fahlre Hanım öfke ile: l\'1inc, mektebinde huzura kavus. ııokar.» 
almaz!» diyor, fakat Mine zorlu - - Bu kadarı manasızlık, gülünç B 

ki w " b l dog-ru•u ... N'e •ı"nı·rlı' aey bu çocuk! tu. urada dört ),Ja va kın bir sü • Mcktebdr-ki, ruh ve duygulan O O .. 1 ma sonra anacıgwının solmuı, es • yor, anlatıyor, Ögretmege ~.n a ı - ~ ~ " k'"- d d ·"' ,, b k l k I ayanamayıp: « unyonın en • r 1 tatlı nurlu d dıye bağırdı. un ve saa et evre~ı tattı. ı az tR.. la!!tan as 
1 

ara 
90 

umuş sevgili 
l:iizel tablosundan daha ha • miş resmini e ıne a 

1?'~r: . k .. yor ?· d d d » bu Minenin sürüp oiden baveoınlı _ tillerinin bir kısmı Erenköyde, bir 'örler de. fazla hisli olmanın, ha • 
"k l"d ı d" 1 J d .. kendininkiler gıbı ırı ara goz- V1cdan a ı a tyavrusunun ... .. b k d 5·· .. ··d1·· d 1 d"" k"" 1-"·· .. 1 h" 1 d rı u a e > ıyen er o uyor u yuze, b • ı_ h b. ;;...ndan epeyce kotkmuıı olan Nazım uçu ayı a « ogu u cvıı " ge_ va ş un ugunun a ev ınc c j iler. V Nazım Bey·ın .. ü • k ] bakıp· «Amma annem ana ne derslerınden, - peıt <ı er ır yanınıl' "' . T d E k"" al 

e gum şı, azıcı ere . J"b 1i d h l d -mı Bey.in şefkat ve acıma hissi dt-prCJ- çın ıyor u. ren oye ışamamıştı, Onlan sessizce dinliyen Mine na bug
-ulu, dalgın gözlerinde de hı"r ta- gu""zel ge]I)" •orl.. Gn 

1 8 
se\ yorum 1 kavnyamıyorsa 8 - oş an ıg yadır01yo-.:tu l-'albukı" Sö·"··dı··ı "h J • • d w d ' 

d " •· d saklamıvordu. ti·, kınnın limon sarısı yüuinü ok • 0 • ru · , « gu u 31 at ennın o~ ve erin mana-bb 1 · t t d da, ondanlı> diye Ü§unuyor u. · "ki • 
1 

• Ad · 1 l d 1 
a üd a evı yanıp u uşuyor u. il w y b b · Vak. •ıyarak. tatlı bir sesle: e.ven gıttı en va;ı:ıt a eta sevın - ara o u olduı?unu kabul edı"yor-M. . d b ] . Ve C3kı.den bu zavıı ı.-. a.nacıgı - a ana atma sen em.. v cınd·n ço ukl~ ı d J B • . d h Bazı bazı, ınenın e u & evı d - k 1 l d Al d n - Ya, çok hi•lı"dı"r benı"m ltı'"•m, ~ c u!! yor u. <ıU. unun ıçın e ru undak"ı tehlı" • .. d ) du O \•aküler kü Vı'cdan dadının nasıl sev ıgını, son. tile o utmuş o sa ar ı. • em e "' .... A k ki . k d .. h . le 1· k h·ı· • 
Ror u··i o uyor • • 1 . l 1 d ç ı çok hı· .. 11·1 dedı". rb es ııı a ar goz apaıne r- ı ·a ı ıvrtı arttır:ıcak kı"tablar _ b 1 1 b "i · · d • r"ı ö çu e a!lag-ı ka ma:z ım. a ış canım ev • rl.İci"k k Jbi gari • an atı r:ıaz 1 

ra da bu sevgının • ege . .. ..• A ld l k .. ··1c k d l · d dım hattA d .. ·· 1 •J b ı ı 
1 

a ' J • • b. mez bir miras ..,.ibi _küçük bır oksu7 ladım, çalış, lcita~ı dü"ürmc r en.. Fakat tıpkı yasarkenki r,ibi, sessiz a ınamıyan uc:.u ar eş r-rı e, 0 • • a uşuncc eruen iıe kaçı-ıtl'derle doluyordu. sımsız ır ç? - c·· . b"ld ği için düJüncelerı Sende bu akıl fıkır \"arken, neler o- sadasızca ölüvermi, olnn bu büyük ~k~nı!~ ~yknamafgnl bayılıyorllardı.büBu nıvordu. 
tes 2!lik içinde boca!ıyan muhayyıle. ze geç ıgını ı ı ' E k k 11 b·ı· . 1 1 d" onu okuyup hl k d M' . . d k 1 ı ı ıı:uçu te, az a qımartı mı§, • F n büviik çalışmn t" . d" 

b d n şu çifte kerametle bitiyor: ıı r e • a ı ırsın, ne er ıyor, nı ~ a ının, ın~ ıçın ne eme vüklerle düşüp kalkmaktan, a~ın w •. h g.~Yre ını, ı • 
• ; !;yon ,Aeah• bn am. nek e ler ,.de güzel ;n,.nlan oeviyoda'.·· ünüvo<du. •. . . olduvunu. n• hnba,.am. ne do Fa • b· • k' fa • I b" .. ;"""' muo et •evim hukon, ruhun barın hi<' Yavuzla Yılm:ıza ba ·ar- Kadınlar t.cvdikleri.1i güz.el bulabı - Bir zamanlar onun, etcgının ?ı • hirc Hanımın, hic. amma hic anin ır ın ı•a. ugr~mlı~l"kô ıın utun ço. rıaynl ve hi!!se m•vlini in.,.;b

11

t al _ 
k k d' '\ Galiba Ya • d k ı M p d 1_1 kAlA b"I" d cuklardakı ııevım ı ı ve kusu,.Jar tına •l•n ha t •. Al 

1 
•.• erı i g"bi bakma ı:.. liyorlar ... J) diye karar veriyor u. binde ne c:o O"nnmış o an ın..., ma ııı: annı o pr- a" ı :yor u. d Mi I • d "'"' · va ı ?1.ıya nem erı ıçın-

~ll2!)a Yılmazın anneleri sağ da on- Daha karanlığını çözememiş olan se •t\'İden. hav_:anlı.ktan ya
1
•nran

1 
bu .Alemin nazanndn nilesini teıkil var f" 1 ne on ~n h~lhyoı uk ":f· t:lrn ı:töriild;;rii <Yibi rlt>Pif de. asıl darı ... Relki de babam Fahire Ha : ruhunda, tam bir vuzuh bu • ~fkat dolu gozl,.rın bakıs an ~tın- f'tmekte olan şu ins:mların İçinde. ~~ fazla sevrnd.ege, w 1 • ~ss,.a. )en ı. vii:rit .. l..nT"llıla .. tıron bilgjler üstüne rı ı çocukd k 1 biitu'"n "eylen" Vı"c - da. bu sefer de çalı•masını sevıyor. . . sını az a ııev ırmege ızın ı ô ma - topluyord ırııı çolc seviyor ••. Benim annem lama an a an " .. • Vıed~n dadı~ kaybe~ınce yalnız dığını unutmamak için elinden ge - u. ~c.-lki 0 

kadar sevmi;ordu da on - d dadıya hiç açmıyor, amma ya. du. il kaldıınnı, daıma da boyle kalaca • leni yapıyordu. Onun simdililc bir tc-k 1strfü var. 
'111 y 1 ok an ·· ·· r oı_şu- Böylece atadan sarsıntısız yı aı ~ ) d -lı: SörlerdA U7un ,_ı. r tal-bf'lı"k hn -- rı ... 1-'em Yavuzl:ı ı maz ç . k luyor onu oı-uyo • "' gını an a ı. Z t b"" .• ~ ,_ .. 1 1 ~ " ' ~· -ı elk ına so u • d ti . . • a en uyumege, uoy e şey ere ·ı .. ı •evler ben ç:rkinim ••• B ı n ~d ta orada unun yanıbaşın a geç · Mi 14 d l Nazım Beyı bırden ıa,ırtan bır aklı ermegwe başlıvalıbe·ı.· hic bı"r z ·atı sünnek. bütün öğretilcnl•..-i öii-'>rıd ' h • yor, a e ' ehl"k ) d ko Sonra ne tam yaıını 0 • · d b l d N"h • 1 k d ~ &. • k k K ~· an... Ben anneme enzetmı • isimsiz bir takını t ı e eBr ehn. . : • .• .. • h . rıca a u un u. ı arı o ara e - man <efazla> sevmemeğe ua t rC"nın &VTl\ma : sonra da... im /tııl • ·: Bt'lki babam r.nnesi güzel de- ibi oluyordu. u ıssını dururken butun nızamı, . er }şeyın 1 'am ettiği Sörler mektt"bine. rahat d" d YTe c- bilir"> Belki avni catı altında kendi ~ B d runmuş g d b"" b "" .. t b". seyrini bozan o ınanı ma:z, l .. k"t k 1 d" b" ıyor u. M k •
. "ı" •ve.- sevmezdi... eni e onun d d da gözün e us utun a ıı • ld \f" d ra ısnıaga va ı n mıyor ıye, ıı F h" H . B k . de hocalık edemez mi idn ,. • 
' rı y anlıyan a ısı ki sığmaz felaket o u: ır an h h k k J 1• I .. a ıre anım. <ı u çoc.u ne 
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.; avtnla Yılmazdan az sever .. ıı l . d da da b" k gu"n a<nr lın~ıalandı... ~ da~e çı arara ey ı :>azı magı nirli ~ey, bu kadnn da, doğruııu tebde, eski mezunlardan, nıu ıll:m oır "'u· F h" H iiya ıılaf kıvmet enıyor u. k" bl ıç1n a ı ır aç .,. dıle ı ··ı.. d ·-· . ı·w· "k• ..,. .• le k 
1'11 ., n a ıre anım.~ ı J M" . dersleri ıta arı . , d '"ld'" . gu unçl. •. ıı edıgı Nuzım Bey de: muavın ı :ı yapan, J ı ı ur ızı var-
h·:un. diye söylermiş gibi: ııMine ın .. enınh e'~i bir talebenin V,u:d~nedadaıdoııınuın• o'"lcbileceoini 0 Kızının bu isteği ~azım ~eyi şa- «Benim kızım p~k hislidirl» diye/ dı ... Mine de ömrünii gene bu ayni bır ·· ! b" k 1 ya.. duydugu eves, z ·"' k"" '"k bil- Min ... tı a, pekı dcd b d 1 ] d · 
l'fll. zaman guz"" ır ız 0 mı w dun" agwını feyı"zlendırcn o. u.çu k •d L: ki a getirmcnıi"ti. şırtmı§ amm 1; tazı mırıldandığı zaman, heı halde, ikisiı büyük, eyaz ers ıırne er e. yenı 

. B J_ • k" k a h gu'"ne a ar n.ıÇ a ın .. ld d k . b" 1 k d b" "d 1 b wı k H 1 lıth . ereıı;et veralıı ı, o umag gi clagw arcığı onu hiç dde ı tBıyı"rar •aar : c·· .. den bir daml:t yaş çıkmadı. o u. e end~ ta ıat ve o an. ı uyg~ • ır ı e~ .e d ag ıy~rab.'l. nd~ guze ' ne 
o., ~le hevesi var. ileride faydalı biı or u .. ozun .. 1.. "y n 0 sapsan, Fahire Hanım omuz silkti. Kıy • !arına gine, hep bu aynı zararlı m. huzur açın e geçıre ı :r ıl ~~ıırna yolu bulurı. dedi. kada.şl ınddaanhaayıok~~a bil~czken da. Artık o~adgu ukmskemı cL!r zayıflığa metli ikizlerini nahifçe bulduğu !çin, himak.e ilişmek utemiolerdi. (Arhsı var) . •vııne b k S h' men ar, 1 1 - çekik, bu en or unç m titl: ·: aynaya a ıyor ve: <ı a ı, d ~" ne tntlı tat 1 an atlıgı o 
~mi» k.ararını veıiyordu. Am- ısının o.-



8 Sa,fa SON POITA 

(Memleket Haberleri) 
Trabzonda. 1 Çankırın:in bakımsız 1 

Bu sene tütün mahsulü b• k b JJ 
3.5 milyon kilo ır asa ası : gaz 

Trabzon ( Hususi ) - Trabzon 
'Ye Pulathanede bu sene istihsal edi
len tütün milttan üç buçuk milyon 
kiloyu bulmuftur, Bu senenin tütün. 
leri kalite itibarile gayet yüksek biT 
nefaseti baizdir. lnbisar idaresi zür-
1ıun bu mahsulü kolayca denk ve 
demet yapabilmem için müıtahsile 
200 'bin lira avans para tevzi ettik
ten maada altı yüz bin denk ağacı 
da dağıt.mqtır. Eksper ve mütehae
•lar her sene olduğu gibi bu yıl da 
köylere çıkarak tütün lcurutma, de. 
met ve denk yapma usullerine dair 
1-alka fenni mevzuları ihtiva eden 
konferatıalar vermiılerdir. 

Bu konferansları müteakip ekici
ler arasında müsabaka 2'Çılarak iyi 
denk ve demet yapanlara ikramiye
ler verilmittir. Geçen sene olduğu 
gibi° bu ıene gene Pulathanede bir 
ömek fideliği yapılmış, burada eld
cilere fenni u1Uller öğretihniştir. 
Bu aene tUtün mahsulünün Şubat 
ayı .içinde piyasaya arzedilerelc yük. 
1ek fiatlarla satılacağı kuvYetle tab
min edilmektedir. 

Aksarayda ruamh afları 
topraktan sökDp çıkaran 

bir adam yakalandı 

Konva Krz "an'at okuluıun 
y ni bir bina ihtiyacı 

Kasabada hiçbir yenilik ve değişiklik 
Yalnız tek tük yeni binalar göze çarpıyor 

Çeltik ziraati inkişaf ediyor 

~~~i!~ 
T orray tatosunun büyük holü de 

baradıa idi ve J amiesorı' un anlattı
iana gore, orta çağda, derebeyi, me
talelerin ı,ığı altında verdiği mutan. 
tan ziyafetlere. bu salonda riyaset 
ederdi. Möbleler masif meşe ağa -
cındlan yapılmıştı ve üzerinde Mac 
Reay'in arması bulunttn gt-niş şö -
mine asırların dumanları ile karar· 
mı t fakat bu salonda her şey za. 
rafet içinde yüzüyordu. Böceklerin 
yediği mobilyalard'ao ve solmuı 
perdelerden tutunuz da eski taş dö
fellleler üzerine serilmiıt halılara ka
dar her ıeyde bu, göze çarpıyordu. 
Qçekler ve kitablar, ça) için ba • 
arlanmıı bir masa ve bir fonoğı:ltf 
(bu salonda biricik aari eşya) heP9i 
imden şato sahihlerinin burada o • 
tuduldarnu i.bat ediyordu. Ocakta 

Y caan: V alentin Willianu 
alevleri oynalan büyük ateşe rağ • 
men, içerisi iyice soğuktu ve havada 
bir küf kokusu dalgalaruyordu. 

Ocağın önünde uyuyan iki iri av 
köpeği, ziyaretçiler salona gırınce 
sert sert havlıyarak 'ayaK'a kalktılar, 
holün en uzak köşeainJe, parmak • 
lıkları gayet san'atkarane işlenmiş 
bir taı merdiven üstteki bir galeriye 
çıkıyordu. 

Otoriter bir ses yülueldi: 
- Yat Laddiel Sen de yat Ro

verl. 
Sonra bir adam .ncrdivenden a. 

taiı indi. 
Ufak tefek, lıkoçya ita.tümü giy. 

mit ince bİ1' adamdı bu; yüzünde 
aarhotlarda göriilen bir solukluk 
vardı: çok san kirpikleri ve beyaza 
dönmilt ktn:DIZl7& fW eeyrek tac-

Dilekler 
ihtiyaçlar 

Lisan isleri . , 
(Battlınfı Z .. ~ sayf~da) ı buharla işliyerı gemilerde dön, ça

rasınd~. ~eçe~e~ mukalı:meyı de ~ buk, dur kabilinden emirleri ingi • 
deta lfltir gıbı oluyorum: Başka lizceden almışlardır. Son asırlarıa 
başka lisanlarla konu.şan bir baba yeni icadlannı asıl isimlerile kabul 
oğul!... ederek telgraf, gramofon telefon 

Böyle .. ilci oesil arasına bir an - v.s. diyerek bunlara muk
1

abil yeoi
lapna, soylepne farkı koymakla o den kelimeler anyanlann gayretini 
kadar zahmetle edindiği bu yeni bota çıkarmıf)ardır. 
ı~tı.lah .. bilgisine ka~ babasının ceh- Bunlar gayet doğru 1.. Bisilc.let dL 
~ g~rerek çocuga:. «Babamın da yeceğiz, dirdnot. kruvazör diyece • 
~ bır teYden haben yo~I.:» de • ğiz; siyasette ultimatum. anabargo, 
~ırtmek, babuına da eekı lisanının conference v.s., bankacıhkta poli
ifade tar~na avdet ederek, ya ceh. ça, çek, avana, agio v .a. demekten 
re!', ya zihnen: «Fe-4Ubhan-allahl ve çelcinmiyeceiiz. 
mın.el-garaib» diye göğüs geçirt -
mek hiç de doğru deiildir. Türkce- TUrkce ancak ·ve ancak 
ye hizmet etmek bayle değil, türk- • 
ceye salim ve basit bir kaide Jritabı TUrklerın malıdır 
kazandırmakla olur. Bu ıstılah işine 
dair biraz daha tafsilat vermekten 
nefsimi alıkoyaımyacağmı. 

* Medeniyet alemine meneub mil -
Jetlerin müşterek malı olan fenlerde, 
bütün lisanlarda kullanılan ıstılah. 
ları, tabirleri almak. bizde de on
ları kendi diUmize sokmak hem ta
bi'f, hem amell gorunur. Mesela 
kimyada, tıbda, müveilid-ülhumuza, 
müvellid-ülma demektense Oxyge
ne, hydrog~ne: tıbda zatürrie, za. 
tülcenb demektense peneumonie, 
pleur&ie demek hattl bu aonuncu 
için avJtm &.anında aatlııcan denili
yor olmasına istinad ederek bu bo
zuk kelimeyi almamak daha doğru 
olur. 

Türkler bunu ötedenberi yapmtf
lardır: Denizciliğe başladıkları ilk 
zamanlarda kendilerinden daha eski 
denizci olan Cenevizlilere, Venedilı:.. 
lilere imtisal ederek o m~sleğe 2id 
Mgatleri İtalyancadan, daha sonra 

Bütün bu itlerde bir yanbı hare
kette bulunmuş olmıyacağız. dünya 
.ile beraber yürüyeceğiz, lakin li.an 
meselesi bunların hiç birine luyaı 
kabul etmez. Türkçe ha,ka mHlet • 
lerle müşterek bir İf değil, ancak ve 
ancak Türklerin malıdır. Llsana ta
alluk eden her ıstılah türkc;e ola -
cakbr. Sarf, nahiv, isim, zamir, Eril. 
ne yapalım eski zam"nlardanbeıi 
türkceye girmiş. türkcenin fethede.. 
rek kendi ülkesine ilhak ettiği, ken. 
di viicudünün zamirine 1apı1tır • 
dıiı kelimelerdir. Bunlann muka -
bilinde türlcçe bulmak ve onları 
yapmak mümkün olursa ne All! .. 
Bunu da pek miimkf.in farzetmİyo -
rum. itte riya:dyede terim diye ga. 
rib bir nam altında yapılan teteb -
büs, hem talebeyi güldürüyor, heın 
muaDimlerini ş&flrtıyor. Böyle yap
maktansa onlan kendi halinde bı -
rakıp öte tarafa geçmek daha mü • 
nasib olur. H. Z. Utaldıaı1 

Amerikanın malt vs iktısa~ı kudretinin 
merkezi Wall ·sıreet 

Hergün 
{Batt-afı 2 inci sayfada) 

sun, sükunet .içinde azim ve kara 
teli.19ızlık içinde ihtiyat ve dilek 
her zumıından ziyade mechurus. 

J,lahittin ..... 



SON POSTA 
Sayfa 7 

ingiltere ils Nafıa Vekilinin beyanatı SPOR General Wavel Amerikanın hava 
m rika arasındaki Atinada m··d f ı t b , .. lllnıfı 1 İDcİ aayfada) su şubesinin kendi mıntakasında ieab u a aa er i atı 
b ğlar sıklaşıyor :, -- .. nlan töylemif • ~.:ı:;ı.,:u;.,:..ıe:n;•, .. Süleymaniye klübU . Kab;,.(~'--""'o..':":".:!,,, V~ngton, 27 (AA) - Ay 

. . dal ' - Bugün Yüksek MtthendiS mek- - Edirnede Bosnaköydc kurduğu • d 1 k Ingiliz hava kuvveleri umumi karar f;1eclıın, Amerika Birlefik devletle 
(Baştan~ l iDCI sayfa tebile Teknik Okulunu ziyaret ettim. muz sedlerin son seylabda epeyce fay. yar ımsız 1 g~ . tarafından n~redilen teblii; osunun hava müdafaa tertiba 

memur edilip edaJnediiiııi Wıll.. Derslerde bulundum. Her iki ot:ulıın dası görülmüştür. Nüfus ve hayvan gore, Ingiliz tayyareleri evvelki giin nın modernlettirilmesi İçin 300 
~n .sormUf)ardu. Willkie gülerek da hayli te)Samül ettillnı gördüm. zayiatının bu sayede önüne geçildi. Ü •• d Elbaaan civarında Bulsa'ya muvaf Y.~ d~!arlık tahsisat kanunu proj 
'• ır ki: Bilhassa geçen sene ile bu sene ara. Bu sene Edimenin su vaziyeti ciddi y zun en gene fakiyetle hücum etmi§lerdir. Bütü.; sını muttefikan tasvib etmişti· 

Aıneri~ada bana herkes İngiltere i- sında gerek idari, gerekse tedris bu. ve esaslı surette ele alınacak ve ıs. ~mb~lar hedef t.tıtulan mıntataya kanun pr~jeai ~al~ıı imza için b~ 
~in mektub vermek istiyordu. swılarmda mühim bir ilerleme vardır. lilı edilecektir.... sahasız kaldı d~tiştür. Bir askeri karargAha 'e saraya gondenlmıştir. 

Bittabı intibalarımdan bahsetmek Bu mekteblerde gördüklerimden çok Vekil, yeni elektrik santraJlan hat.. bir erzak deposuna tam ısa~tler 
01

_ 1 
fiırı i.ık mevsimsiZ olur. Fakat diin • memnun oldum. Yarın (b!lgün) Si - kında da §Unları söylemiştir; ~-u.şt~. "Büyük bir yangın .;ıttığı iö. SV9Çf9 bir lokomotif V8 

hür matbuatıİıın mümessaıe. livriye giderek oradaki inşaatı göz • c- Elektrik santrallarına aid etüd- Bana makabil 8 bin ı:raya rülmuş.~ur. Şiddetli infilfı.klar olmuş. f 
., anmış bulunduğu bu salona den geçireceğim. Bundan sonra Trak,. ler Jo.mıen bi:miştir: Kısmen de ta - Tak.i d t . k t t • ı~. ~ş~an hava dafi bataıyaları . mo ör fabrikası yandı 

en büyük bir tesir altında k~- yanın bazı yolları~ı ~-a tetkik ı.ıde:e- maml~~k ~er~d'.:· B~ sayede e • m e :::"~ .:J a ı~P ın ş1ddetlı bır ateş açnı~tır. Diifman av- Stokholm, 27 (AA.)_ Stefani• 
Çünkü şunu müşo.hade edı.. ğinı. Trakyadan dondukten sonra Is. lektrik iStıhsalı buyuk rusbette arta_ yoruz, ~ .. erunr e ıraz cıları tayyarelerinin önüne :;ıkmış • .. Lo~c:>motif, Yagon ve Diese. nıO.: 

ki böyle bir toplant1 hava hü. tanbulda bir iki gün kalacak, müte. cak, şehir ve kasabaların ihtiyacae he.ahlı olamaz mıyız? larsa da tayyarelerimiZin hepsi :isıe torle 1 d 
-. d.. • ._ rı ı~a e en Soedertalje fabri. ma rağmen ingiıterede \-ııkua akıben Ankaraya avdet edeceğim.» beraber sanayi ve ziraa.tin ucuz ve bol rine onmüştür. h~alan bı~ yangın neticesinde ağır 

edir. Sizler ve ben, b:rleı:ebi - Vekil. seylab felaketine karşı alı- elektrikten istifadesi kabil olacak .. Süleymaniye klübü büyük bir fe. asara ugramıştır. Hasarat üç mil 
ve serbestçe münakaşa edebili • nan tedbirler hakkında da şunları tır. datarlıktan sonra Topkapı civarında Hava taarruzundan korun- yod~ kron olarak tahmin ediJmek. 

uz. söylemiştir: Kömür havz88llldaki cüruftan isti. bir futbol sahası temin etti ve ou sa. te ır. 
İ bence demokrasi budur. Bu cc- Memleketimizde sular kırk yıl. fade ederek kurula.c:ak elektrik .san • hanın açılış merasimini Oalat.asaray ma denem8Sİ iÇİft tayin 

c! "'Siyi devam ettireceğinizi Ü • lık devreler takib etmek suret.ile al. tralına aid etüdler ntısad Vekaletine birinci .futbol takmıile maç va.parak edı"len müddet geldı" 
yorum. Demokrasi yaşamakta çalıp yükseliyor. Şimdi yüiuıelme dev. verilmiŞtir. Bataryanın Polat.ııya ya_ ilıl? ettı. 
etmelidir. Sizler, tngiliZler (le resindeyiz Yedı selı:iz .senedenberi su. kın bir yerinde kurulacak tesisa.tla iki sene Bal'fında har geçen gün (Bat t-.h 1 inci aayfada) 
kta devam etmelisiniz. larm hareketi fenni usul?erle tetkik Ankara ve Kırklarelinin ihtiyacı kar. 8POl' teşkilltımızın yardımını bekliyen . Kazalardaki itfaiye, enkaz kıU-

'Wlllk" . . . d Yletıeri edilmekte, elektrik etüd dairesi keı.di §ılanacaktır. Bileymaniye klttbil ufak bir l'..immet.. dırma, teknik onarRlll, imdadı aıh-
clahili '.e. ~e~ıe:nd~ so- noktasından sular hakkında kıymetli Kütahyada fazla miktarda meTcud le meydana çıkacak bu sah:ıyı yalnız hi, polis yardımcı.. ve diğer ekip. 
'Ulan sıya.se 1 

a ltte malüınat t.oplamaktadır.• linyit madeninden iatifade edilerek bafına meydana getiremezdi. lere flamalar dağıtılmıf, gece tecrü. 
likAne .su~ere cevab ~erme 1 ~ na v; General Ali Fuad Cebesoy nıütea. kurulacak .santral, İstanbul Te gar - Süleymaniye klübü vaktile bastan besi içi!' renkli fenerler tevzi olun-

.. bır .surette. ~tına et~. . lı:ıben hükümetin muayyen bir su si- bi Anadolu ihtiyaçlarını temin ede • olan bu yeri ayda 20 lira kadar az muştur. Ayrıca kazalarda korunma 
tunu ooylemekle iktifa eylemıştir · yaaeti oldııtunu eskiden oldu~u gibi celttir. GediZde kurulacak büyük ba. bir para ile kiralamıştı mahallerini gösterir levhalar yeıle-
ki Şunu hiçbir zaman unu.tmuyarum felllı:etin vutu~u bekliyerek geçici raj, hem Ege mıntaka.sınuı elekı.t'i- Türk Spor Kurumu bu sahanın tan rine asılmıtlardır. 
Jet R~~elt, ~ ~imdi~ .ve mf'.m,. tedbirler -aımalı:la kalınmadığını, şim ğini temin edecek, hem de ~urak ae. zimi için 650 lira verıni4, klilb de borç Gece ve gündüz yapılacalc. tecrü. 

t et~ın hükumetiDUl gefid.ır. • diye kadar ihmal edilmiş olan bu nelerde işe yarıyacak i:>ir su iepo.su harç 1200 lira sarfederek bu ıahada heleri takib etmek üzere alakadar. 
ng~tere!e ~erikan torpı~o __ mı:~ muanam i§e mümkün olan tahsis&. vazifesini görecektir. Bu barajın ye • ilk maçı Galat~rayla, ikinci sene lardan müteşekkil 40 .kişilik bir ha. 

~· ver~ ~da Walkie, . tın ayrıldığını, mevcud programın bir rini tayin etmek ilzere sondajlar ya.. de P'enerbahçe ile yapm14tı. kem heyeti tetkil olunmuştur. Ha-
\ir tanıamile tasvıb edıyorum, deIJlif- tı.munın tahakkuk ettirikiilini, her pılmakta.dır.. Usun ve terefii bir tarihi olan bu kem heyeti dün öğleden sonra vill-
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. · kltibün bir sahaya aahib olması için yette bir toplantı y.tpmıt ve her ha-
\V'Jlt.ie, general de Gaulle ile ve 3 o 1 T b k o B • • hep yazdık ve temennilerde bulun _ keme vazifelerinın nelerden ibaret ~ ............. : 

!llüt~rıt devleUer şeflerile de görilf- sene evve • 1 0 ru • erne • ıngazı dut.. oldufiu bildirilmiıt<i". BANCA OOMlılBRCİALB İTALİARA 
ltıet arzusunda oldqunu söylemiş ve İki seneyi aşan bir intizardan sonra . Tecrübelerin mükemmel bir ~ <Prance> Paris, Manıeme, Touleu.se, 
tözler.ine ıöyle devam etmi1ttir: bütün te4ebbüslerinin boşa gittiğini kiJde ve muvaffakiyetle ylapılmaaı Nice, Menton, Monaco Montecuto 
,..,İngiliz istihsal l18Ullerini t.etkik için (8aftanıfı 5 ioci aayfada) bit ve erlerinin Türkiyeye kendi va- gören Süleymaniye tlübil idare heye. ıçın bütün tedbirler alınmııbr. Bu Ça.ıınes, Juanlm • ~ Vllletrancıae: 
""'hassa Manchester gibi endüstri tanberi, toplu bir kitab halindı: ted. purlarile naklini deruhte f"tmitlerd~. ti, bir l>Mtan olarak ele aldı#ı saha. t~rübelerde fatanbul halkı bir pa. nr _ Mer, Caaablanea <Muoc>. 
lrıertreozJerinl gezip görmek istiyorum. vin olunmah idi. Maalesef bu hu- Buna rağmen Libyada kalmıt olan yı gene eslı:i sahibine iade ederek sa.. aıf korunma imtihanı geçirmiş ola- BANCA OOMMBRctu.B h"ALiAJıA 
tı 'Yi:J~ie, Amerika Birleşik devletle • susta hiçbir şey yapılmamıştır ve Türk veya Trabluslu zabit, küçük hasız kalmıştır. caktır. B ROMBNA: Buearest Arad 
ı..~on Ingiltereye yardımı hakkında Garb T rabluau ve Binv,azi kahra. zabit ve jandarma gibi ımsurlar yer- Taksimde 8 bin liraya tenis tortu Resmi daire ve umumi yerlere Bruoy CluJ Costa • • Braila, 
"'llll!lea demf,tir ti: manlık menkıbeleri sadece dilJerde lilerle teşriki mesaiye devam etmiş- yaparken beri tarafta hazır bir saha. halkın alarm işareti verilir verilmez Timic~ • rıza., caıaz, Slblu, 

1'ikirlerim maltimdur. Hi.len mP.m. dolaşan birer masal halinde kal- ler ve Büyük Harbin zuhurunda bi- yı yıkıyoruz! İşlerimizi biraz hesabh sükunetle ve ar.ele ile en yakın ~tı- BANCA . 
leketm,~e bulunmakla İngiltereye mıştır. le f talyanlar henüz ancak sahi1in bir yapsak olmaz mı? nah inmesini tavsiye eden levhalar B ftTYT,.., .. ~ İTALİANA 
kar_,ı duydu!!t.ım derin 'al!kayı ltl • Trabluı ve Bingazinin ltalyanlar kaç ehemmiyetli noktasında bulun. ÖIDft" Besim asılmıştır. au....._.nAft Softa, Burgu, PJoldlv, 
tu?nu kadar göstermiş oluyorum. tarafından İşgalinden Balkan f-!ar- mu~lardı. Ondan sonra da, Bingazi Tecrübekr esnasında hiçbir na- Vama. 

8u toplantıda Walk" ha binin zuhurilc halyanlarla musalaha ve T rablus bö~elerine yeniden ve Kız mektebleri arasmdaki kil vasıtası işlemeyecektir. :BANCA OOMMSRci:Au: trALİANA 
?'icJye'-n .. zaretinen g::e~ F..dcn~~ gö: aktine mecwbur olunduğu tarih: ka- tedricen gelen fahri ferik Nuri Paşa 1 b 1 1 Tecrübelerde vazife görecek lıa. PER L'EGrM'O. Alexandrie d'Egypt.e, 
t!işrnüştür dar, saydıgımız ve saymadıgımız (Enver Paşanın hidaredi), Cafer YO ey 0 maç arı kem, memur ve ekirıler kendilerini Elkabire, Port - Said. 

l>ubı· ' . . , . bir avuç Türk zabitinin yaptığı işle- Bey ve Nafiz bey (!>İmdi ikinci or- Kız mektebleri voleybol maçlarına tayyarelere göstermemeie gayret BANCA COMME'RCİALB İTALİANA 
best · ın 2'1 (A.A.) - Willkıe nın ser. rin büyüklüğünü anlamak için İtal- du müfettişi) gibi Türk dilaverleri ederek islerini y3nac!\ldardır. E ORECA, Atfna, Pire, Sellnit. 
... .Irlanda devletini siya~t etmek anların bu müddet zarfında sahı'l- . d h d B H dün Eminönü Halkevi salonunda de • 
.. ıJ'etınde old ın. ~ d V v Ayesın e, müca e e Hyük arbin vam edilmiştir. BANCA COMMERCİALE İTALİA..'ltfA 
~ta u6 

.. nu ve;renen e a • !erde tutAhildik!eri mahdud nokta- sonlarına kadar devam etmiştir. fş- bir s· asta ka ak S 0 TRUST COMPANY. Philadelphia. 
Yar O~aJreean~isini dgöı:nt~kle çok bahti. lardan 1o:15 Km. den daha fazla te, bu kadar O'iizel bir müdafaa ve Müsabakalar her hafta artan iV y p ru 

ı;lm» emış i1' "' seyirci kalabalığı karşısında ve çok Si 27 (AA) Ş b d BANCA COMMER.CİALE ±TALİA.~A ÖRrenildiğ' ö ~!' . .. _ ~ içerive 2irememiş olduklarını hatır. mukavemeti vü~ude gefüen va_k'a heyecanlı bir şekilde cereyan etmiş. ·vas, . . - e rimiz e TRUST COMPANY _ New _ Yort. 
d~tı h 

1 

ıne g re,. 
1 ıı:ıe, oııumuz larrıalc kafidir. ve mııharebele .. ın bacılıcalannı, bıT•r ı·r kayakk ~~?ru H~~ P,eçti~çe t~am1 = Müşterek Bankalu 

ıı:va!'et aft~ ser~ Irlanda devletini Balkan muharebesi Üzerine ftal· menkıbe lıalnide resim ve veaikala- 1 • etnie teuır. ananll'I lf gun e e 
l eylıyecektır. yanl11Tla müsalaha edilmiııti. Bu ha- rile birlikte an1atmıtğa başlıyoruz. Dünkü maçlarda bilhassa İnönü li- gençler eğitmenlerinin nezaıeti al- Banque l'raıl9alae e~ İtallenne ~ 
~ ndr~ 27 (A.A.) - Wendell Will.. rı.ıı ltalyanlar fevkalade ı,;T teha- (Devam edivor) sesile Kız Muallim mettebi arasında,. bnda programL olarak yetiıtirilmek- l'ame rtque du .sud, ParJa. 
te Cun başvekaiet konağında baş J;;lde i;ııtemiıı ve Libvadaki Türk za- H. E. Erlrilet ki mOsabaka çot heyacaniı olmut • te, tatil günlerin~e de memur ve Arjantinde: Buenos - Airea, Roea_ 
l'ti.ş nston Çörçil ile uzun bir gö.- tur. .übaylara epenizler yapbnlmak.. rio ele 8anta fct 
b nıeae bulunmuş ve öğle yemeğini şeceğim ve basın t.opllanbsında btl.I ponya arU1Dda kar~ılıklı bir ani~ Kıs .Muallimin bu mallilbiyetf. bti • tadır. .. . . _ muı:s!LYA'da: 8ao • Paulo ve ~-
~ili ekilin mısafiri olarak yemişttr. tün gazetecilerle konufacatun. maya ve it birliğine varmak için ya. yük ~ sürpriz ad~ktedir. İn. Geçıee haha o!duıru .gıbi dun •• de 1ıea ~lerinde fUbeler. 
'a.Jı kıe, Çörçıl'e Ruzveltin huawri me. YangınlB kararm14 City'de bir ge. pılan uzun gayretlerin fiilen netice- ônti ~"«:81 tatmıı rakibini 15.9, 16.lf 1lca!aJı:cılar mangaluw halinde v~ on- CBİLİ'de: Santiago, Valpara1ao. 

llı Vermiştir. ll'int.i yaptım ve ha.sara u.framlf Oulld siz kaldığını bildirm" ve fn ilter e 7en~iştir. e~de mızıka. oldugu ~alde cıvar. OOLOMBİA'da: Bogota, Ba 
'\\ı'illk' .. .. . . lf g t!Y İnönü Liseei takımı §U tekilde idi: daki tepelere giderek tabmlerde bu- qaflla Medellin rran -

ııe . ıe, oğleden sonra, if nezareti,. Halli aı'yaret ettim. Butün tarıhl ha. fazlalqtmlarak yapılan yardımın Güzin. Fayhaman Mahide Ayba lumnutlardır. Bu talimlere _.limiz , . 
tar. gıd:r~k nazır Bevin'Je göriişmtif,. zinelerile bu müthif bir manzara ar- Amerika Birleşik devletlerini Avru- Semiha. ' ' n, de ~rak etm~r. URUGUAY'da: Montevldeo. 
ti ba ~rtitnıedc bilhassa i§Çi mesele- ııediyonlu. pa harbine kanştmnayacafı hak.. Kıs Muallim. MelA.h&ı H BANCA DELLA SVİZZ.BBA l'rALfANA 

I..o h~ mevzuu edilmi§tir. Willtie, görii§mesinde, ~iyat~lr, landa encümene tenıinat vermiıtir. Neriman, Nevzad Meliha • Ha a~"ye, ~dan ~nel ~e Ankara caddesinde. Lugano, Belllmıona, Chil\.sso, Lo • 
'~a lldra 2'1 CA.A.) _ Wdlkie, bu j bitaraf ve dı"plomattır. l"aat Saınt.. Kandilli lisesi takımı d~ pe:r'~ tı mescıdde bir mevl6d okunmuş • canıo. 
ba~d Lo:11~d_a geçirdifi ilk gün Pauı katedralı etra~akl hara~ye Gazi buharında iatimlakter bir maotan aonra ıs.1, 16-2 Işık ı.f • tur. Zftrtch, Mendrtato. 
töyıe a akı ıntıbalarım paetecilere 1 son bir nazar atfettikten sonra soy. untapam ile, Yenitapı arasında auini matıM> etmiftir. lzmir lin m&Çflrl BANCA 1JNGA.RO - İTALİANA S. A. 

_ nlabruftır: ledili sösler çok acı olmuştur. Tabiler vtıcude getirilecek Gazi buJvat'ının Kandilli Lieeli: Saime BeWlı Ha . 1119 Pette ve ba.4lıca tehirlerde ıubeler: 
tan ~g~n öile yemetini bay ve ba.. mahallesinde 3 milyon kitabın yan..lhuırlıt intaatı peyderpey aerlemet. Jide, Bilheyll, Vildan, ~Jma. ' • izmır 27 (A.A.) - Dün yapılan_ lig BRVATSKA BANK D. D. 
Çil ile . Çil'Je beraber yedim. Bu, Çör- JIUf oJdutunu hatırlattlktan sonra j;edir 1'ıt Lisesi ise: Nurcihan Belihe maçlarm~a Altay sıfıra ııcarşı bırle Zagreb, su.sat. 
llç ilk buluşmam oldu. ar .saat fÖyle demiştir: • . . Hilkat, Şirabe, Zekiye, Zizi'den ~ Oöztepeyı Ye A~ de 4-3 Kal'fıyata. BANCA İTALİANO LİMA 
lıarb çenek, entel'?uyonal vaziyet, Patıemo.Uer Row'un atetıe tahribi, Unkap~.nı cıhetınde bulvar sahası - kil edilml§ti. J1 mal16b et.mışlerdir. Llma <Perou> da ~ tehirlerde 
ti · .. Anıerika ile Ingiltere arasında. daha Zİ ade sembolik bir mahiyet gös na tesaduf eden 10 ev ve dfikkıinm 1 t M h.Hi . 1 Boks maçları fubeler: 
~U ~Una_,ebetler hakkında görüftük. . :... B hakikatin söyJendilf ~lml&t muamelesi bltı'rilmif ve bu Zl8 U 1 Olft Ö OmDnftft İ.st buJ Boka BANCA İTALÜNO • GU.tYAQ"'._ 
'l'e .... tı.suata daha fazla bir şey söy. ~~un· tahri~bi·. _,_ ..... ur binalann yıtılmuı ifine bB.f]anml§ • yıl dKnUmO h a

1
n .. ...- AJanJıtı taratınctan " ..... 

... eırı. ma uuu~" • . . . . u azır anan .,.,..., maçları bir Şubat Quayaquil. 
öııı Amedm .. Jaarici,.e tır. Diler binalar da istimlik mua - CUmartesi giinil akşamı BeYolJ tstanbal • 

ilet, eden .sonra milli servisler nazırı ar.am~ meleleri ikmal edildikçe yıkılacak • Gazeteci arkadatJarım.ıman ve is.. Halkevinde yapılacaktır ve u Galata Vmen.eat. 
llıu n ile bir saat görii§tum. Bevin, encamnı e ıır. tanbul hakemlerinden merhum .faet Ma9lara 

888 
• • oyYIOda caddesi, KarattJ_ 

la kenıırıeı bir adamdır. Karşılıklı 0- Vaşington, 27 (A.A.) -- Roy. Muhittin Apat'm ölümünün yıldö t 20.30 da bqlanaeat. palas. Telefon: 44645. 
ctı~at birbiriJniaden o derece hcşlan. ter: t.&anhaı hmıeı klia Memululua. niimü. münasebetile dün İstanbul~ br. istulNı lrii:r-.: 
ll'e ki Bevin..in kabine toplantısına Ayan meclisinin hariciye endi- ilan: takasında hakemlerin ve spor idare- Şehir stadı Alalemcia.ıı ban. Telefon: 22800 ltt; ~lllnıaaına se~b oldum. Görüş • meni, bugün ~afi bir toplantı yapa- Be~lunda H~~baf~ salon cilerimiZin huzurı1e blr toplAntı ya • Dolmabahçede yapılacak olan /l/1l/l2/15. 
11'1 llıız t!3na&ında Ingilterede çalış _ rak demokrasılere yardım kanunu Müskırat Komandid Şırlı:eti hatkında pıhn14tır. hir Btadı iŞi için yenid h Şe. ~otta birosa: 
ea: Şartlanru, İngilterede istlhaal mü projesini tetkik etmiıtir. k:i .itli.sın .taıduılmaaına 23/1/IKt ta. Toplantıda kıymetli ölflnün batıra.. başlanmJftır. en aaırlıtıara istiklll C&ddest No. M'I. Telefon 
>aneseıerini. ne yapılmakta ve neler Söylendiğine göre, bu toplantıda rilıinde kar~ verilmiş oldutu. ve bi. sı yAd edilmiş ve hazin bir merasim Sahanın tenlyesine v~ b . bitt'k., fl048. 

li.: llacatını bahla mevzuu ett;k. izahat veren hariciye nazın B. Hull, naenaleyh i1ltsın kaldırıld1'ı ilin o - yapılımştır. ten sonra futbol sahuuıın u tailJ .' ~ar icarı: İtalyP Te Macar.18 -

•Son Pmtaı.nın edebi 1-aalu: 73 rum ve bundan soıı.uz bir saadeti uzaldaıtğıııa memnundu ve farkın. bir inaandan baıka bir şey miydii' . .. .. . 
duyuyorum. da olmadan gülümsüyordu. Otomobil aiır w 'd' yeıae gomulmek nıçjn) Bu güzel 

A'lc la Siz ki insan kalbini herketıten iyi Nearin bu tebeuümü gördü, kal- peleıde. ağaçlıklı a;ı:lr:;dı:odolate : ~~za~a~an, bu namütenahi Rç k • 
tananınız anne, bu dlakikada kızım- bi sevinçle doldu. d N . . mdan ıatifade etmek dah .. d w.

1 

den ve Datt Cooper'Je de :zörü Amerika Birleşik devletleri ile Ja. lunur. t2318) Ba münasebetle dün ölle nama _ bir haftaya kadar boal knz.mıne tan1Jçın ve Tourbtique çetlert ve B. 
• _,,anaca tır. O. TRAVELLER'S ~ekleri. 

O zın ne kadar mes'ud olduğunu ani?. - Şoför nerede} flyor u. esrırun hakkı vannıt me- mi;> a ıyı eaı 

Ynan f yor muıunuz) - Karşınızda duruyor efendim. ğer, Selim buralarının aüzt::lliiini iL N r D z Ellerinizden, gözlerinizden aevai Şoför benim. yıkjle anlamıyormuı. o. Lübnan bire ~=!kkit. ettiği yol. birden. 
ve sayKı ile öperim nineciğim. - Benden tıizli neler )•apmıpa • daglennı, yan yana dizilmiı bir ta. ır çamlığa varmı~ 

* nız Nesrin 1 Bu otomobil df'! sizin kım tepelerden ibaret zannediyor- :~r~çu. kadın burada otomobili Nakledeıu Muazzez Talaa'n B~rlıand Saat üç ... Otomobil kötkiin ka. mi) du, h.lbuki burada ne ınuhtctem 
~· ~lirnle yapayalnızım ~imdi ve yoktu. Ör· -.le daha bir iki sa. pwnda duruyor. ihtiyatkar ve müt- - Hayır kiıja ile tuttum. manzaralar varmııl --: f~te varmak istediğim yer bu.. 
l'tıı7Yetle dolu kimselerin kulakla • atlik bir . var, bunu en iyi ve fik tof~r. hiç bir ıeyi ih~~. etmedi. Selim yorgundur, tatırmı§hr. Faz Nesrin kocasını tatlı hayalitından raaı ıdı. Nasıl, hergün gezdiğiniz 
~orı lln Uzakta, onunla istediğim gibi en mes'ud bır şekilde geçirmek ia - Araba ıçınde yastıklar, ortuler var. la konuşmuyor, ~ece: ayırdı. ~erlere benziyor mu> Buradaki a -

Qll._l:ıiJiyorum. tiyorum. Kocamı buradan kaçıra • ~otör, las~le~, her fCY '8yrı ayrı - Çok. çabuk gitmiyelim ... di • - Kendinizi iyi hin~diyor mu - gaçları da tanıyor musunuz> Bura-
L "ilı.-' •- b . d '-''- ların v v .. il v· O !iL gozden geçmldi. yor b f d' dakı' h "~t L~-n en geçen Bll~a cagım, gezmege got recegım. , ıu; Saat .. N . • •unuz eye en ı) avanın temizliğini la;saediyor 
ı. ... Qlrı 1..--I ı_ - b' d t kay · J '- Uf-L uç... esnn yavq vava~ - Merak etmeyinız" , ben bir ,.. - d musunuz S ı· .,. 1 h ~lb 'd• "'Gf ı oaşına u wa e - gezintisini ben~?1 e, yapac..u. - Selimin oduuıa yaklqtı, kapıya t h~n! al ~m karısının hafifçe müs e ımr nsan er nefeste 
t~İ· \ ı. ~lim musiki dinlemek is • bir intikam d. egıl mı an. ne> Kayın • vurdu. Ge...- ada,m gözlerini hay - mahpusu gezdirmekte olduğumu u- eet..:. zı: aoz enne tatlılıkla mut.:.. hele c~erl~rinin oksijenle do:duiuna 
('\-.' uc. nnn için ne hüyu .. k sl'adetl b d S l k oL .• ,.. nutacak değilim. Açık hava ve ser. ., ...,. hıssedıyor Şi d' b d b 
"il,. " validem enım e e ı:ne ya m retle açb, etrafın. baktı ve hatır • L --·)j • m ı ura a iraz l'e-
bt. "''Yano r•ld B · d' 1 r.İten •.- oeaı: 'k onu biraz sarhoı edecektir. z l' 
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