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Egede tltiia piya
sası din açıldı 

. Yerli ve ecnebı 
Almanya B~l~arıs; tütün kumpanyaları 19 

tandan ne ıslıyor. memurları 
Yazan: ASIM US TUtla mıntakaıa .. 

Bulgaristan mfh,·cr dc,·ıetıcrl· 
ala .Balkanlarda bir entrika mcr
ftd haltne girdi. GUnUn birinde 
blUronız ki Bulgar kmlı Boris giz. 
ilce Berlino giderek Hitlcrlo mil· 
likat yapn:ı ; bundan sonra Bul· 
gar ~ttıu ııo hruiclyo nazın 
oaimlnu • Hrnlm daha C\'\·eı ynp· 
tığı miili\.knttan Bulgar de\ Jet n
dacıılamuıı Berllndo ne gibi tek
J~fie.rle ~ıJruJw>.klan anıa,ıldı
gı için dın oto icabet edilmemi~. 
Bulgarlar bu suretle JlltJerle l:ar· 
daemaktan kurtuldoklarmı zn.n
nOOJyorlannı-ı. rn.1mt aradan bir 
ınUddct gcçlnco bu mo \'O tahm1· 
nln doğru olmndığı anlaşılmış. ~'üo
ktı Alman hükiimeti Bulgar Baş· 
\'Cklll ile hariciye nazırını tekrar 
tağırmqı, Profesör Filof bu defa 
da bir hastalık mazereti uydur
mu • \'!yanala teda\ 1 bahan ile 

trnzburga kadar giderek Alman 
hariciye nazın }"on Rlbbcntrop Uo 
kono~nş. Bogaristanm redzyo
nl t bl,r de\ Jet olmak ltlbarilo mih· 
'er de\'leilerine ka~ sempatisi 
hnlnnduğunu söylemeU!o beraber 
litüzlü pakta flUhalc etme1.-to ma
zur olda~"tlno lwvo ctrnl~ ve mii
liUmt burada hlfmlş. Artık Berline 
giderek llftlerlo konuşnıağa mahal 
kalmanmı. 

Almanya Ue Bolgarisfon arasın 
da on haftalar zarfında cereyan 
cclcn mlinıısebct bundan ibarettir. 
GU1Ulüyor ki Almanya Bnlgarls
tandıın bir Reyler l tfyor \ e ısnı.r 
ile i tlyor, fakat Bulgar hükfunctf 
bu de\ letc kal'fiı cm patisini mu
hafaza etmekle beraber onun fst.e
dl~..fnl bir türlü yerine getireml-
JOr. 

rıaa gltUler 
lzmir, 14 (A.A.) - Ege bölge

sinin her tarıı.fmda bugün tütiln 
piyasas nçılıruştır. Yerli ve ecne
bi tUtUn kumpanyalnn memurlan 
tütün mUbayaası için tUtUn mm
tnkalarm:ı gitmiş bulunuyorlar. 
Bu sene tiltiln fiyatlarmm müsait 
olacağı umulmaktadır. Ticaret Vo
kiletinin teşebbüsü ile şehrimiz iş 
zirant ve emlAk bankaları şubcl~ 
ri tütUn alıcı tnclrlero müsait ~rt· 
larla finansman yapmaları için 
mcrke.zlerlndcn emir almışlardır. 

Aklıfsnr, 14 (A.A.) - Tilliln 
piyasası açrlml§tır. Fiyatlar 85-115 zaptmdan BOnraki 1ı tı zı 

arasmdadır. (Devamı ~incide) '' • 

Münakalat ınönü Ansiklopedisi,, 
Tobruk cenubunda 

Cirablus 
vahasını V k 

.1. Hakkında Maarif Vekaletince 
e ı ı verııen malumat 

lalam Anıiklopedisinin de birinci cildinin ilk tutan Bu sabah Bandır
maya gidiyor faıikülü neıredildi İtalyan kuvvetleri-

Ankara, H (A.A.) - Kaarlf Ve.. ı mennllerl anwnda bUyük bir yer tu.. 

kllllğl. 1939 yılı Mayıa ayı !CUµ\e AD· tan mllll &ıısikloped!nln vücuda geU· n·ın ger·ıs·ı kesı. ldı· 
'Jta.ı'a.da topla.ilan "BlrlnCl Türk 1lC~r1· rilıneııl keyfJyetlnlli de ba§a:nlınaama 
yat lrıoDçeai.. nce aJmıraı lc&rarlarm kaarlt Veldlllflnl tqvjk Ye davet et· 
tatblkatmdan oluıak tıJıen, •1aıa.m mtftlr. Ma&rU Veldurıı bugt1n mem· Tobruk etrafına 
.Anaiklopedlsl., niD cmı •zo tercnme ıeıtet lrfam için bDyllk ehemmiyet mu""temadiyen asker 
ettlrtlmealııe glrl§mlf n buna latan· tafıyan bu lfe de batlamağa karar 
bul Univ9raftui edebtyat takttttealn.J Yermlt ve Mzırlik bUl'08UDU faaliyete tah§İd ediliyor 
memur etmııtL Ötrendf.ğlmlz9 &'Örtı, ıeçlnnlı btilunmaktadır. 

bemeıı blr buçuk yıla yaklaf&n blr (Devamı f incide) (Yazısı 4 iinciidd 
çalıfDıavelıa.zırlıkt&nsonravebuı ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
maddeleri yeniden telif ettırllmek w. 

Acaba Alınanların Bulgarlardan 
böyle ısrarla J Wdiklcrl \'O bekle· 
dikleri ey nedir! Jlarp sonunda 
Adalar denizinde Bnlgııristana bir 
rnah~ , nadi mukn.blllndo Ama· 
nıtıukta l'onanlılarn. mağlfıp olan 
İtalyan ordosaM lıınlım temin et
mek midir? Yoksa böylo bir yardı
mm &manya)'a glrml olan Alman 
ordusu tarafmdnn vapıfabllmesl 
lcln Bulgari tan topraklanndluı • 

reUyle ml1hlm kısnıı lkmal edilen bu 
Nerin blriııd cUdinlD llk fulkWU 
neıredilmlf olup mUtebakl faa1ktlller 
de muntazam bir ıekllde lnllfar eyli· 
yecektlr. 

Bu tecrllbe ve hazırlık. yoklutunu 
her~ biraz daha kuvveUe hlaııetU· 
ren ve ne§rfyat kongreai karar ve te· 

Yugoslavya 
sahillerine 

941 mali yılmdaki imar işlerine 
dair bir program hazırlandı 

Sultanahmeı ve Beyazıt meydanlar ile bazı yollar 
aşfalı olacak, Kasımpaşa-Karaağaç 

volu açılacak 
eliniğo doğru bir gcçlt bskkı Is 

temek midir! 

Zahiren h:ıkılmca Almanya Bul
.. arista.ndıın ne ıtaJynnlara doğru· 
dan doğruyn no de dola),"ilc bir 
Yardım 1 t~ntl)or; onun i toolği 
sadece llolgnrlstnnm lacnri tan 
gibly Romanyn gibi üçllzlü ııa'kta 
ilt.Ilııık etm ldlr: yani IJulgarlsta· 
nın Alman) aya A \TUptula yeni blr 
nizam ln1m1ak nlilhiyeU 'ermesi
dir. Madem kJ Almıınyn 'c ttalya 
nUfırzlıırmı kullanıırak Rom:ı.nyıı-

dan Dobrucayı Bulgarlstana alı· 
\'ennl terdir vo madem ki yarın 
Dedcağacmı da kendi tno 'erecek
lerdir. Şu halde mlb\ er dc\•Jetlerl
nln arzulan ,·cçhllo ı,:lzflecek olan 
A\TDpa. haritasmdruı l tffadc eden 
'e edecek olan llulgnristanm böy· 
le bir p:ıltta iltihak etmesinden 
dnhıı. tabii no olablllr? Bö)le bir 
teklif karşı mıla Bol"ari fnn hfilii 
tereddüt ccliyors:ı. bunu no snrctlc 
b:a.h ccl<'bllirb? 

ı:, et, Alman) ıı llulgnrl tnmlao 
çok ey drğll, yalnız hir s<'y isti
yor: nu da UçlizJü pııMa iltihak 
etmektir; hnJdkat halde ise Bolga
ri~tan için bu pakta llUhıık etmf'.k 
hUtUn benliginı Almanyıı hes:ıbınn 
fcdnyn luırnr \Crmcktlr. Zira üçüz· 
lü p:ıl.t mucıbtnce pald:n giren dev· 
IC'liıı \lmıın\·a \e ttal:rnyn icabın
da ilahla , ~rdrm <>tn;e~ı şart ol
duihı gihf Alman ordulıınna fop· 
rakbrmdnn ~it , <>mw"I icap cdi 
lor. Hııttii bu ela kiifi ~el mi) or: 
l\lf'mll'kctin ldıı.recılni llitlerizm 
rrjlminf'\ Ul clunnnsı, dıı.ha doi:"TU o 
IUt' rdl'n ~clrrel. hrr türlü cmir
l~rc borun rğ"t>!'k bir idare ~ldi 
kab;ıJ etm 1 lfiznn geliyor. Ro· 
ıu::.r:-~n. cercyıuı cclen hiclbelcr 
Lanu ~ ncık ı;ö,,termiştir. 

( Dcvmnı ~ fnclr.fıeıı). 

Müntı7~aUif 1•cl:ili Cevdet 
Kerim 1nccdayı 

(Yazısı 2 nclde) 

Kasketsiz 

Uniformalı İtalyan 
cesetleri vurdu 

Belgrat, 14 (A.A.) - Havas a.. 
jan.sı bildiriyor: J 

Diln Adıiyatlk denizi Yugoslav 
sahilinin muhtelit noktalarına ve ! 
bilhassa Dubl'ovnik'e bir çok Unl·ı 1 

formalı ceset atmıştır ftnJyan kon 
solosu cesetleri t.eşbls için sahil<' 
gitmlştir. Bunların Arnavutluk a· 
çiklarmda torplllenen bir aııkerl 
nakliye vapurunda ölenlerden ol 
duğu tahmin edilmektedir. 

ta 1 ebe 1 e r Yabancı dilleri Koska yo~ntln diikl:fınlar 'kaldırıldı1dan sonraki 1mli 

Sabır metoda•- r1 d ·1 · 

~·----------------·~ 

Nakl·ı vasıtalarında Belediye fen işlE:ri müdilrlu. 1 mir işle ne. evam edı ecektir. dan ı•rınealere: !fü 941 mali senesinde şehrimiz Taksim kışlası sahası da tan-
ti ie yn.pılat-a.k imar h~re~etleri zim ol~aca-ktır. 

t 1 A itan ı·sııfade HABER Metodu nrot:rnmını tesbit ctmıatir. Taksım .. Kasımpa.~a . Hahcı-enzı a Bu programa ı:-öre, ilk olan - oğlu, Karaağ'J.t" volu yapılacak 
• da Sultan8..hmet. Bevazıt mey- ve eskisine nazaran 25 metre edemi yecek l ekzers=zıerı· danlan tanzim edle<>ektir. gf'nicılcvet'ektır. 

Prost. bu sahanın ne eekilde Di.;.er taraftan Koskn istim. 
Lise ve orta okul direktöı- hazırlandı tanzim edileceğine dair tatbi- lak sahasının tec:ıvivcsi işi mil 

!eri dün lstanbul kız lisesi sa kat projesi hazırlamıştTI". Ya- naknsaya konmuştur. 
lonunda bir toplantı yaparak Frans••ca ek:zersızl.er- nan adliye sarayı molozları kal 
orta tedrisat müesseselerinin ..,.. dmlarak burası tesviye edile -
yardımcı öğretmen inhası, ta- de: Prosper Merime' · ek, İshakpaşa, Kab'.l-;ı.lrnl mm-
lebe murakabesi ve ta1el:ieiıin nin "Kolomoo,, .ı.nı,,,..., rh "P"'il saha saline 
nakil işleri etrafında görüşmü~ ifrağ edilecektir. 
lerdir. romanı, Almanca ek- Tramvay idaresi 941 yılında 

Bir müddettcnberi kahveler- :zer•i:zlerde: Stom'un Sultanahmet, Beyazıt tramvay 
de oyun oynayan talebelerin "Renate,, iaimli yolunu asfalt yapacaktır. Bu a-
kontroı edilmesı ve bunlarm nl.da Beyazıt meydanı ve Kos-

. ı romanı verilecektir ' ı d asf lt 1 ak yakalanarak mziba.t m~lıs e- ta: vo 11m,m a a o ar 
rine \"eriımes: işinin neticelerı Faz 1 a ta f 5 i1 at in"~<fl kf>r;q,.1ı:ı~m'mr--t1r. 
memnuniyet verici görlllmekte: ~; .. l>'lii krıı"''T ~a vaTIT'a-
dir. Bu işe aha fazla hız ven- HABER O E cak bu imar harelre+lerhı<"en 

ıt.----------..-1 maada aynca BeYoğlu kazasm-
lecektir. (JJqvamA ! inoidol .> da ve n~riiıde inoa ve ta.. 

Yunan kıtaları 
cenupta 
ilerhyor 

Cephenin merkez 
kısnunda 

[Yaz~ 4 ünciideı 

••• u un 

6 
Sa fa 

............................ il 1 111111 rl 

Filofun nutku 
Berlinde iyi 
karşılannıadı 

Bulgar Başve
kilinin yerinde 
kalamıyacağı 
intıbaı var 

Nutuk Alman planlan 
üzerinde bir tesir 
yapamıyacakmıt ! 

Bcrnc, 14 ( A.Jl.) - Havar 
ajansı bildiriyor: 

tsviçrode çıkan Die~~ ga.ze· 
tesinin Bertin muhabın, Bul 
"'ar başvekili Filof tarafındaı. 
~ylenen nutkun Berlinde ~p
tığı tesiratı şu mı.retle iz.ah 
etmektedir: 

Berlinde hi.kim olan it ti· 
be.. Filofun,· aynı .zamanda 
herkese hoş görünmek arzu 
su ile her tarafta emniyetsiı, 
lik tevlit ettiği ve bu sebeple 
bu nutka rağmen ve ~ki de 
bu nutuktan dolayı uzun mUd· 
det iktidar mevkiinde kalma· 
fa muvaffak olanuyaca~ 
merkezindedir. 

Herhalde bu nutuır l .. tman 
pJAnlan il7.eıinde - bu plln
lar neden ibaret olu~ıt ol· 
sun - bi9bir te!lir icra edecek 

.~~!.~~~~~ .. ~':fi!??.:r.: "' 111111 f 

Afı ikadaki 
mağlubiyet 

italyada derin 
akisler yaptı 

a talyaa il alin 'ıll
JeU ,ıaıdı Ilı•• a 
b r gbef altuıdı 

90rllJGr 
Emperyaliat gayeler 
yerine a.ııa vatanın 

müdafaası dütünulüyor 
Lyon. 1' (A.A.1 - Hava. A.jaDlıl 

bildlrlyor: 
Tayml.s guete.ıl.niD ltaıyan hudu· 

dunda l>Uluiıan .. u:usı munat,lrtnln 
blldirdıgiııe ıöre. Bnrdlyanuı upu ve 
lııgillz motörlO .ı;"uannm Tooruk S.• 
Uk&metindıe Uerle"UeC ltaıyada derin 
aldaler uyaııcıımı.,to. Roma. 1'rab
lwıgaroı ltaıyan 1aı mı ad&ıimlL ideal 
bir lmtldaüı ııa~ koymak ıatemlf 
ve onu apğı yuı<an milli oayat.ma 
ookmu,tu. 

ltaıyayı Trant1.4o1garba 11evkedeD 

( Dtııamı 4 üncUdt) 

ıstıfa eden edene 
lstclanı Ajans.ı Arnavutluktaki 

ltalyan kumanaanı Orgeneral Sod.. 
dunun da ı tııa cttığinı bı!dırdi 
MaıOmdur kı Jıgeneraı Soddu. 

dan cv\el Arnavut,uktaki lüirekAtı 
ıdare ed~ iki I:aıyan kumandanı 
bırbırı ardınca çeıti.mışu; on ardan 
.;onra tienelkurmay başkam Ma.. 
reşal Hadoglıyo vazıyetin teltrşıı_1t 
memur edıldi. F<Jcat Mareşalın 
verdığı rapor mli.><ııt olmadığı için 
vazHcsınden azlolundu. Şımdı Or. 
general Soddu'nun çekiln esi Mu. 
:;olinı}i ~k m:işkül bir vaziyette 
bırakm."tır. Zira Ita'}an diktatö. 
rü mes'uliyeti k<shul edecek başka 
bır kumandan bulamamış olac:tlc 
ki Soddu'nun yertne Arnavutluk. 
taki kuvvetlerin kumandasını Ge. 
nelkurmay ba1kanı Orgeneral Ka.. 
\"31lero'ya vermiştir. Yani bir gün 
n~l{"neral Kaval ero da vaıifcsin.. 
<jen çekilecek olursa istıfa sıra51 
acaba kime gelecek! 

HASAN KUMÇAYI 
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1 1 Hava .Karamana teberralar.Aımanya Bulgari er 
k t Ro da 1 • tin - Eskişehirliler 9222 lira, A • • tandan ne istiyor g 

1 Radyo Gazetesi 
Amerllıanıa 

,apacatı 1ardım 
meıeıeıı 

r:Ugiz ~~ahi~et ::~ta :~- R omanyada İnegölde 12 köy halkı Münakalat Ve kıh . . ı= 
ğu gelen haberlerden anla.5ılmak- da 52 koyun Verdiler MUoakal!t Ve"kW Ocvdct Kerim (~ tarafı t sn; o~ un 
tadır. Romanyaya hAla Alman kı- Pazar günü Mihver Onun için Almanynnm m 
talan geçmekte olduğu öğrenll- Ankam, 14 ( A.A.) - 'l'Urk tnccdayı dUn öğleden sonra Umanlar rl truıdnn i ~diğl §~Y bir ~c_,,,.., P 

DUnyanm bugUnkU aiyaai man· 
ıımMınm icmali ıu 11ekilde yapıla. 
bilir: 

mektedir. Bu krtalnrm miktarı ma- lehinde nümayİ§ler hava kurumuna >:apılmakta o- umum müdürlUğüruı gelerek vekil o- Unıe Ue Jıuıa a edıllrso »-,lnakry 
lüm değildir. Alman krtnınnnm yapılacak lan teberrillere daır b~ bl· da.tında ak§&Dl& Kadar mt!§gul oımuv· rl tanı Balknnlnnb ikinci blr

11
,.... in 

Romanyaya ilk gelişlerinde Romen ze verilen haberlerde ~kı§ehir tur. Vekil, burada muhtcllf mesele- manya haline getirmek,, den ~le.r. 
ordu.sunun tallın ve terbiyesi tevi· Blikrcs. H (A.A > - D.N.B. A• halkmın kuruma 9,220 lıra ver- ıer etra.t'mda al!kndarlardan l.zaha.t Ur. 

TecavUzc uğrayan devletlere 
BirlC§lk Amerikanın yapacağı yar· 
dnn, bUtUn dUnynyı al5kadar eden 
mesele olmakta devam ediyor. 

1i ileriye sUrlllmUştU. Lli.kin mik- ıansınm husust Ull'hablrl bildiriyor. diklerini bilclirmekt.edir. almıştır. Bulgaristan Romanyads btr ttl 
tarı artınca ikinci bir tcvrı olarak Lejyonerlerin ıtun.andanı ve be.§vc Bu arada SUleyman ÇakD' Cevdet Kerim tn~dayı, oehrimlzde· ay lt"lndc olup bitenleri pek ı,-ı _.nnde 
Romanyadaki Alman menfaatleri Kil mua,1n1 Horla Sima önQmüz.dek• 1.100, Sait Kuru 1000, Sabri k1 bu son tetkikleri etrafında bir mu· rilp bildiği için Balkanlardu ~n 
nin korunması meselesi ortaya a- pazar gUJıU bütün §ehirlerdo toplantı• Kılıçoğlu, Mehmet ve Ahmet • harrlrim1ze §U ooyanatta bulunmuı· cl bir Romanya olmanın teb~unu ' 

-Bu husustaki kanun l!yihalan
nm Ruzvclt tarafmdan meclise ve
rilmiş olduğu malrtmdur. BugUn 
gelen bir habere göre bu liyiha
lar hariciye encUmenine havale o
lunmuştur. 

Wclı. Fakat bu miktar artık o ka· lar yapılmasını ve bu nUmaytıler es- Kanatlılı beşer yüz, Kamil Er- tur: lerlnl nnlamıştır. Bunun için ~pa 
dar artmıştır ki Romanynnm bir nasında Avrupada yeni nlzamm ku den, Mustafa Karn.mUrsel üçer - Bu defaki tetklklerlmden mcın. gıır BıışvcldU profesör Filor~• -- rıı 
sıçrama tahtası olmasmdan şilphe rulmuı için nazı Almanya ve fa§lsı yUz, İbrahim ÖZpoyraz ve Meh nunum. Yarın (bugün) Banuırmaya gün ev\el Ru ~okta liylcdiğl . .....-ğımı 
edllinektedlr. Romen bnhrlye ne- İtalya ı.amtmdnn açı!.nn mücadele hale met RUştü Ynzıcıoğlu iki yUz gideceğim. Bandırmada bir gün kal· tukta ilk defa olarak ''Bu1~ XC') 

zareti tarafından Romanya kara· kmda nutuklar aôylenllmealııi emreta ellişer, Mıı.rat Atılgan. Hakkı diktan sonra h~ geçence~. lz· nm no Hitıeri7.mJ, ne tn,ıZnıJ, h~ 

Diğer taraftan Amerfkan gue· 
telerl ve politikacıları da bu ya.r
dmı meselesini münakaşa etmek . 
tedirler. 

sularnnn tehlı'kell mmtakn olduğu mlştır. Üçer, Hasan, Yusuf ve Hıısan mirde uç gU kalacağım. Bunıda dev· de bol c\izmi 1mbul cdemly 1 
bildirir bir tebliğ neşrolunmuştur. Tozmançoğlu iki yüz, Baki ve ıet demiryollan ve Umanlan muessc. nl,, açıltça s0ylemlstlr. M tki 

Yunan - ltalyan harbi Avrupada müthiş raz, İbrahim Umler. Hacı Hakkı sele.rinde tetkikler yapacağım Atöl· Tn.cı ajansmm da neşrettiği 111a:,~rl()~ 
A!tmet Çakır,. Gali~ Erden,. Ba- yelerde mc,şgul o:acağtm. Buradan tekzip de ''Bulgari tanda ,;ttf/18 dul 

w ki ki .\'e Ömer yUz ellışer,, ~azını Azl.zlyeye geçecettnı. ızmır ile A~lz! askeri ,.ıırsa bunda Sovyetırr ~er 
Ekseriyet. bu yardnn projesini 

tasvip etmekle bclııber oldukça e
hemmiyetli bir ekalliyetin de mu· 
hallf vaziyette bulunduğu anlaşıl· 
mııktndır. 

Tenkitler gu şekilde toplanabi
lir: 

EwelA bir kısım Amerikalılar 
-ki bu cüıi bir akalllycttir-- A
merikanın Avrupa fşlerile uğraş· 
mnsmı tehlikeli bulmakt.adrrlar. 
Bunlar Amerikanm bir yalnızlık si
ya.seti takip etmesini tavsiye et
mektedirler. 

İkinci bir zUmro prensip itibari
le yardana taraftar olmakla bera· 
her tekllfin §ekllne taraftar bu
lunmuyorlar. Bunlar diyorlar ki: 
Evvc!A Ruzvclte verilen ~nlf aa
llhiyctler znmanla takyid olunma.
lı, meselô. bu saUüılyetler iltl sene· 
ilk bir mUddet için verilmelidir, 
Sonra bu zümre İngtltereye ariyet 
verilecek veya kiralanacak harp 
malzemem için teminat verilmesi
ni istiyor ve, eğer İngiltere para 
vclllezse elindeki kıymetli ma
denforl veya kauçufu garanti ola.. 
rak verebilir, diyorlar. 
DJğer bir zUmre de Ameıikanm 

tecavüze uğrayan bUUln meınle
ketıere değil, yalnm İnfiltereye 
yardım etmesine taraftardır. 

Nihnyc.t bazı muhalüler de tnp. 
Uz harp gemilerlnln Amerikan ~ 
nıanlarmda tn.ıru.r edllm8ıllıü Jlte
mektedi'rlcr. 

Fakat btltUn bu muha!etetlere 
ıı?e?\ kan,ıµıun mecliaten gece

gl Uı.hmln olunur. ÇllnkU Ru.
·clUn partisi bUyük ekseriyete 
maliktir. 

Tehl ke muhaliflerin kanun ltyl.
asmm meclisten çıkm:ı.snu bir 

müddet geclklirmeleıinded.ir. An· 
k Amerikndan verilen diğer b1r 
bere göre de Ruzvelt bu kanun· 

ar kabul edilıniş gibi lcap eden 
tedblrler:I almaktadır. Ve halen A
merikan hnrp sanayilnhı artınl
m:ısı için bir komisyon teıkll et
miştir. 

Hindiçini - Siyam 
.meselesi 

Amerika aynı zamanda Hindiçl· 
nı - Sıynm mcselesile de alika.
dnrclır. Matnm olduğu ve~Ue Si
yam Hfndfçlntye karp taarruza 
geçmiştir. Siyam Japonya tarafm· 
dan tahrik olunmaktadır. Sebebi 
d §udur: Hindlçini V.işi ~Ukumet.i
ne tabidir. Vışi hUkümeti de bita.. 
2"aflık siyaseti takip etmeğe karar 
vermiş ve haWl. Almanyaya kar
§ı mukavemet bile etmJştir, lfih
verciler V.işi hUkfuııetinin vulyetl 
belli olsun diye uzak prkta SL. 
~ amı Hlndiçlnfye kartı tahrik et
mişlerdir .. lngllterede Uzalı: p.rk
ta Vişi hilkfl.metini mukavemete 
teşvik etmiştir. Ancak bu işi yal
nız başına ynpamıyacağmdan Ame
rikaya yaptırmıştır. 

Yunan İWyan harbine gelince; 
şimal cephesinde çok şiddetli mu
harebeler cereyan etmektedir. 
Kar frrtmas!Da ve çok kötü hava 
ya rağmen Yunanlılar mUhim mcv
kller ele geçirmişlerdir. Yunanlı 
lar Timorlça dağlanndaki mevki
lerinde ikinci bir hıı.-nle için hazır· 
\ıklarda bulunmaktdaırlar. Bu se
beple buradaki hareket hafi! bir 
duraklama geQinniştir. Yunanlılar 
Klisuradan gnrba doğru ilerlemeğe 
devam etmektedirler. 

Tepedelen nuntakıuıında taar· 
ruzlar §lddetlenmlştir. Şehrin ya
kında dilgmes!ne intizar olunmak
tadır. 

Himara garbmdaki Jııııreketler 
Yunanlılar lehine inkişaf etmek
tedir. İtalyan hatlarmı yaran Yu
nan kuvvetleri ltalyıın krtalarmm 
gerile'rinc kadar girmişlerdir. 

Soddunun istif ası 
ltalyan askerle1·inden 

gizlenmiş 

Amavutluktald İtalyan kuman
danı Soddu'nun istifasmm İtalyan 
askerlerine bildirmediği zanrımı 
veren bir hadise olmuştur. Yunan· 
War en ileri hattaki İtalyan krta
larnı megafonla Soddu'nun istifa 
etmiş olduğunu bildirmi.qlcrdlr. 

Tutun piyasası 
dün açddı 

(Baf ta.rafı 1 incide) 
Taşova mmtakasmda 

Erbaa, (Hmmıf) - Ôgrendiği
me göre Taşova (Erbaa, Niksar, 
Tokat) mmtakalarmda deranbar 
1 şubat 941 do başlamış buluna
caktır. lnh.Jsarlar idaresince bu hu
sustaki huırlıklar ilerlemiştir. Tll
tiln mmtakalarmda yeni mahsu· 
lUn demet ve denk Jşlcrl Uzerlndo 
tetkikatta bulunan eksperler m~r
kwerlne dönmllşlerdlr. Taşova.da 
ınahsul eşstı bir nefasettedir. 

Türk - İngiliz ticaret anlaşma
lannm ıtımul ve ehemmiyeti tü
tün sa.hşlan 1lzerinde bUyUk tesir
ler icra edecefindcn şimdiden TB.fr 
ova tUtUnleıinin istikbalini iyi gö
receğimiz! Umlt ediyoruz. B. tl. 

Sanki meçhul bir kimse bUUI.n 
kızlara enir verınlştl. Korkunç 
çığlıklar kopararak haydutlnrm 
ti.zerlerine aWdılar. 
Boğuıma gayet fect ve }'ilrekler 

mlaticı idL Kızlar. göğUslerlnden. 
el ve ayaklarmdan yakaladık.lan 
haydudu bir da.ha bırakmıyor, trr
nakları, dişleri ile parçalıyorlardı. 

Yeniçeriler fazla bekleyemezler
di. Mehmedin emrini filin dinle
meden aaldrrdıla'r. Şimdi boğuşma 
bUsb{ltUn ıiddeUenİnlştl Fakat çok 

K ar gibi eriyen 
im paratorluk 

• sUmı.edl. Haydutların onu parça.
Jaıumş, on. be§! yakalanarak bağ
lanmıştı, Bu iş !bittikten sonra aç 
yeniçeriler mağaraya daldılar ve 

İngiltere İtalyan bnparatothıiu- ne buldularsa yemeğe baeladılar. 
na her cephede dar.beler iDdir- Mehmet, Çerkez kız.mı aradı. 
mekte ve Vişi hUklimcU ltaıyarun Yoktu. Onu görmeyiş Mehmedl fe-
bu vaziyetini zevkle seyretmekte· hal 
dır. İtalyanlar v~ı bUkO.metlniıı bu D& de ilz.milf, içinde telAfl edil-
seyircl vaziyetine einirlemnekte- mez bir boşluk hissetmişti. Diğer 

esir kızlarm al'&.larma karışmıştır 
<lirler. diye onların yanma gitti 

Son vaziyete göre f Wyanlarm. Genç kız yaralanmıştı. Upuzun 
Afrlkadan tamamen atılacaklarma yatıyordu. Delikanlı üzerine atıldı: 
hilkmetmek llizım geltr. Filhakika Ne y raI d ., - o.. a an nıız mt •• 
muhasamatm merk~ı ·ınktetl Trab- Gülilmsilyordu: 
lusgarptndır ama diğer İtalyan - Ne zararı var .. Kurtulduk 
mUsteınlekelcri de mUşkOI vazi- ya.. diyordu. 
ycttcdir. Hnbeşlstanda bir ihtllll - Fakat ne vakit, nasıl yara· 
çıkmıştır ve bu ihtilal gittikçe ge- landmız? .. 
ni3lemektedlr. Cenubt Afrikadaki - S.iz onlarla konll§urkcn ben 
İngiliz kuvvetleri ıjarkl Afrika 1-

1 
buraya gelmiştir... Mehmet, kızla· 

talyan mllstemlekelerinl zapta rm isyan edişlerinin sebebini 
bakmaktadır. GörUlfiyor ki İt.al· §imdi aıllıyordu. Demek onlan teş
yanlar.ıı yanm aııırhk mesaisi ne- vlk eden bu cesur ka:dI. 
tlcesinde kurduklan imparatorluk Yarasını muayene etmek istedi. 
kar gibi erimektedir. Kız mUsn.nde etmeden, kendini 

Bulgar ba§Vekilinin 
nutku ve akialeri 

Bulgar 8aşveklll Filo!'1m nutku • 
her tarafta ~1 k&r1rlanmrştIT. Fa.. 

zorlayarak doğruldu: 
- Bir şey değil, dedi. Bir hnn· 

çer yarası .. 
ÖbUr kIZlardan biri: 
- Çana bir değil, lkL dedi 

Mehmet, beyninden vurulmuşa 

sogu ar Esm, Mehmet Ka.r8.;ı Nahıt Öl· ye ar.ısmdakl tUııtllerde tctk:'ımt ya· llğfnfn muvafakati yoldur ,.t ~i! 
çen, Etem, Nurettın. Mehmet pacnğtm. Bura:iaıu tctklkluriml de dıın sannı. glrcrso yine MoskO""•ır 
Ali, Hüseyin Çıkılı. Hilmi Ar - blUrdıkten sonra Ankaraya hareket nın mmıafnkntt olmıyncaldır.,, ~ada n 
PS;CI, Reşit, Mehmet Bas.m~.ı, edeceğim. Gllzerg.l.htakl Uıtnsyonlarda tunda bir lisan kullanılma"! · _._ğ\ı 
Hıkmet Özgün, Cevad Unugur da hat vazlyeUer!, lokomotif ve va. maoyıı tnrnfrodnn Sofyıı hUl•U.~";,,<' 

Zilrih, 14 (A.A.) - Zürih 
gölünün yukarı kısmı hemen 
hemen ta.mamiyle donmuştur. 

Buzun kalınlığı iki santimet· 
reyi bulmuştur. 

yüzer lira. vermişlerdir. gon mevzuları etrııfmda tetkiklerde Uzorinde yapılan ıdynsl tazyllP":: 8Pr~ 
Rizede Orman Httiteahhidi A- bulunıı.cnı"tım . ., ile alal(adnr olsa gerektir. A~n, <' 

Budapeştc, 14 ( A.A.) - StE>? 
fani: 

kif Sadıkoğlu 600, Mersinde Sa- Vekil, bugUn 8.80 da Bandırmıı)ıı ynnm slynsı \"11.sıtlar13 Bul~~llnl 
it Ye Vilyam Rikades ikişer yUz mUteveccUıen oehrtmlzden nynlacak· tıınılo. yapamadığı şeyleri ~dlr. 
lira. vermlşlerdir. tır. Ke.ndlsme de'llzyollan umum mU tnz;)iklerlc yapm"!tt ihtimaller! u~ Şimali macarlstanda soğuk· 

lar son gilnlerde yeniden şiddet 
lenmiş ve termometre sıfırdan 
aşağı 30 dereceye kadar inmiş
tir. Buda:peştede soğuk srf TT
dan aşajlı 15 derecedir. 

Diğer taraftan kurban bede • dUrU lbrnlıim Kemal Baybora, Uman llrml3 olacak ki ıosltO\'a bll~~'°nım 
11 olııra.k dokumacılar koopera.- ıar umum mUdU.rll Raufi Manyas ve ti mailim olnn ıeldlde bir teJCP!" .4f'n, n 
tifi hava kurumuhn. 100 Kara· mmtaka Uman reıst Re.:lk Ayanturun ~imdiden bu tnnclıı hnrekctferf 111";..ı n, 
bekir 30, doktor Hakkı Sar- refakııt etmesi mııhtcmeldlr. gönnlyoocğlnl ıınl:ıtmı oluyor. S llt<' 

man ve L\ltfü Atmacı onar, Tar . • • ASIM 'l•kUl 

~Yen5f~i1:~im111so~öi~c~a~ı~ İnönü Ansıklopedıs ı Paskets z talebelef ~"~ Clermont Ferrand. 14 ( A.A.) 
-Havas: 

Fransada soğuk mütemadi· 
yen artmakta ve insanca dıl za
yiata sebep olmaktadrr. 

yU 89 ve Köeebalcı köyü de 39 . . ltUY~ 
lira ve ..... : ... ir (Ba§taraf& 1 uıcide) (Ba§ tarafı 1 incidt) ~larl 

.,.~.. • TUrk ilminin ve kU'tUrUnUn dıı.lmn m ~ 
. Ank~rada Yarb8;Y Naci Er- yüksek himayeleri ile gelişmesine ve Talebenin kasketsiz dolsf' ff'kk\h 

Seine nehri buzlarln doludur. 
Parise hakinl tepelerde kayak -
çılar kaymaktadır. 

Rhone tama.men dönmuştur. 
Lyon ve Maconda hararet dere
cesi sıfırın altında 17, Verone -
de 23 tür. 

~n, aı.~Y Nure~tin ScT.er, Ba- büyümesine hız ve ımkb vermiş olan malan yasak edilecektir. Trıı" mi ti. 
~~ Guner, Lfltuye. Esen. Nu • çok aayın Milli Şefımız ve Relslcum. vay, vapur vesair nakil VDSrll' g)n 
rıye .Coşk!!n, Bedriye Akman, hurumuz tsmet tnonu yapıl:ıcnk mllll l:ırmda pa.sohı olan taı~ltff • <'1 
Fahrıye Sönmez ~ık, Bayan ~U· anslklopedlmize yüksek adlarının ve· yapıl .c.ak t('nzilfl.t ancak me~ bıı ret 
l'eY}_'a Dursun, Zıya buldu~ogl~, rllmesi lQttunu ve ııcrefini CUmhurl ı:::ıpkası ~ ·en talebeler için ~ Tn 
Erzıncanlr A~m.an alles1 Aşır yet Maarifine 00~ buyurnnşlardır. laca 'ır. ş nkasız p:ısolu w'etır m11!'i 

Atılma, Remziye, l\:'lehmet Ör lnönU ansiklopedisi H - 16 cllt o· tenzil· tn tabi tutulmıyac:ıJ<ttf· bir 
Loire bölgesinde soğuk ha.ki

ki bir felaket tevlit etmiştir. 
barrak· Bayan Cahıde Orpen, ıacaktır. Buna altı cllUlk ''Larou ~o 1 • • w• • r bi tm 
Ah ZühtU Akyol ve Salt kur- de xx. e siccle,, esas te§kıt edec ktir. • Ta be ~ka.m7~~ d~-rst•1:11l mf't 

Loire'in ortasındaki adalar 
tamamen su al mda. ka1mıştır. 
Sakinleri hakkmda endişe mev
cuttur. 

ban bedeli olarak 227 lira ver- M.llll tarih ve c<>ğrafyamızla kültUrU. sı doln.yısıyle i.kmcı yazılı ~~' tı k 
mişl~ir. • müze taıillQk eden ke!lmelcr hıı.rlç ol· lam~ sonuna kadar mekteplCJ"- ~tnç 
Yıne Ankanıda: Alı Akbaş, mak üzere bütün ha8 !Blınlcr, mm nakıl yapılması karnrlaştıı1 dm ri 

Devrim ilk okulu üçüncü smrf mevzulan ve tcrlmler hakkında.ki mı lır. 1 tc 
1serede kar çığları Legrave 

köyünü tecrit edilmiş bir hale 
koy'tJluştur. Köy halkmın iaşesi 
husus! ekipler VMıtasiyle te
min edilıriektedir. 

talebesinden GUlgöz birer canlı maıomat bu eserden tercUmo edıle· . Açık öğretmenliklere inha ~; , ,.ı 
kurban verdikleri gibi İnegölün cek TQrldyeye ve TUrklUğe, gark ve dılecek yardımcı ö<!retmenlr.~ kP.!ıf 
Tahtaköprü nahiyesine bağlı 12 lsl~ kültlir ve tnrl.hine ait kelimeler be~emehal fen ve edbiyat fa b 
köy halkı da elli J.kl canlı ı kur- de ehefufiılYetle'rl ile ml1tenaıs!p tilçlli tesinden mezun. veya. mU~a~ 
ban ile On kıırbnn :}>edelinl ha- ıerde ve eserin tertibindeki zmb t olanlarının tcrcıh edılmcsı bll 

Camagneda iki çoban ötmüş. 
tür. Diğer bw çobanlar da ka
yıptır. 

va kurumuna tebemı eylemi§· muhataza edilmek oarUyle yeniden susund"ki vekfı.let karnrmm s.) 
terdir. t.el1f olunarak u ve edllecektır. nen t.:.ıtbik edilip edilmediği dl 

--o---
Telavlv'de 

Hür F ran&a muhibleri 
cemiyeti k uruldu 

LondJ'a. H (AA.) - Mllltaıdl 
Franlız ajansmm Kudtıııı muhablrtnin 
blldirdıgtne göre TeJAvivde bir ''Hlir 
Fransa muh1plcrt cemiyeti, tefekkW 
etı:nı,tir. Bu ccmlveUn pyt.11 BUr 
Franaayı neven.lerl bir araya toplaya.. 
rak general d6 Goılliı davaama. hizmet 
etmek ve lııgUU: cnduau a.tıarmda 
Jıarp etmek tatıyemcre bunu temin t9 

derek Franaaıım mUletler anıamdald 
eski mevkilnl yeııtden bulabilmesi llo 
çtn elinden gelen her ,eyt yapmaktır. 

Ne demeli? 
Ankara bavagur efrketi, abone. 

Jerlne kareı bir f1ln nerretti: (ls
t.ihlal u, ktlhllk çok: bu ytızden 
havaguı ocak ve ot.omatlan ya
narken kendllJtındea ll&ıebllir; 
yahut Jıltaralnn bir kmıu yanar, 
bir kısmı 16ııu. Bu gfb1 hallerde 
cihazdan gu intışan devam ed&
bWr n bu yflıden kasa çrkabllir,) 
diyor ve (Havaguı apareylerin! 
ilk mk kontrol ed1n1z, musluklan 
kapatınız.) tavaiyelbıde bulunu
yor. Tavaiye gtlzel; fakat neden 
havagaıa apareylert ! 

(Aparay) d~elf, (dbb) 
demeli. , 

r Çerkes Kızları 
L - No. 26 Yazan: NIY AZI AHMET -Büyük Tarihi Aıli ve Macera Romanı 
dönmflştU: F.aiı' kızlara: 

- Ne .• Çana mı?. diye bayim- - Haydi, dedi hepinb t.oplanm. 
dı.. Hazırlanın.. Gideceğiı. 

Sonra kendine geldi: Çana: 
- İki yara mı? - Evet, dedi gitmeliyiz. ÇUnldl 
Diye hayretinin ııebeb!nl bqka haydutlardan bir kaçı kaçWar. 

bir meraka atfetti.. Yakınlarda adam.lan varsa yolu-
Fakat bu keşi! Mehmedl, s~ muzu keeerler .. Belld buraya da 

dird.lği kadar garip bir eurette baskın verirler .. 
üzmüştü de. Demek Hasanm Ça- SOOUOUK YOLUNDA 
nası bu harikullide gtlzel ve cesur Mağaradaki bUtiln yfyeceltler a-
ktzdı. Onun hareketleri. cesareti Jmm~ ve yola çıkı1mışt1. Çananm 
ve anlayışı Mehmedi adeta bUyU- yaralan sarılmıştı. Biri omuzun
lemlştl Her Ban!yesi macera ile da, diğeri kolunda olan iki hançer 
geçen anlar lçlnde kaçarken, çalı- yarası genç km !ula raha.tsız et
şırkeh dalma onu dllşUnmllş, on& miyordu. Mebmedin yanında yürU
olan hayranlığına bir isim ara- yordu. 
mq;U. Hatta, kurtulduklan vakit Bir aralık onunla. konuşmaya. 
bu km istlyecek onunla evlene- fırsat buldu: 
cektl. - Çana, dedi kurtulduğuna eo-

Hasanr hatırladı. Onunla Çana- vinlyor musun?. 
dan bahsettikleri zamanki Hasan Çana hayretle Mehmedln yiaU-
sankl karşısına gelmiş gUIUmsU· ne baktı: 
rordu. - Sen benim ad.mu nereden bi· 

Hayır.. Hayır, Ha.sana bJyanet llyomın?. 
edemezdi. Onun için bu tebll.kele- - .Ben ıonln her aeyini blllyo-
re aWnuş, onun için evini, babası- nım Çana .. 
nı, rabntmı terketmlştl. Hasant Genç kız şüphe ile ve manalı 
mutlaka bulacak ve ona sevgilisi· manalı gUIUmseyerelc Mehmedin 
ni getirecekti. Bu, Mehmedin ha· yüzUne baktı. Mehmet, Çananm 
yatta en bUyUk bir mil.kMatı ola- bakışları önünde kendine hlkim o
caktı. lamıyor, içinin garip bir tekilde .. 

Çanannı yaralı vUcudu önünde ridiğini hissediyordu. 
belki bir dakika devam eden bu Nefsi il• mllcadel• edl.Yardu. 
hayalden tabuk ailldncli. Baz.an: 

1nlln11 an.siklopedlain1n vUcuda ge. gözden geçirllnı.iştir. 
tfrllmestne emeklerinl verecek salAhi· 
yetil Azadan mQ.rekkep heyetin relall· 
ıtnı Çankırı mebusu Hllseytn CahJt 
Yalçın ve umumi kAUpUğinl de lıtan· 
bul mebusu lbrabı.m AlAett1n Gövsa 
deruhte etmıglerdlr. 

.1ıtaar1t Veldll HalaD Ali Yllcelln 
relallginde ilk toplantwm yapan ha.. 
zırlık heyeU ça~rJarmı tanzim ve 
tertibine ait esa..ıı kararlan vennl§ ve 
bu kararların tatbikine geçDmtgUr. 

Sovyet Baıyadı 
Çocuklar için demiryold 

yapılıyor 

llloskol-a, 14 (A.A.) - Tas: 
20 kilometre uzunluğunda bit 

dcmlryolu inşasına başl8.llm1'tıt' 
Bu hat çocuklar tarafmdan f§led
lecektir. Bu demlryolu çocuklJf 

-------------ı için hem eğlenceli bir oyun oıacaı 
lapartada Zelzele hem de teknik blr mektep vuJ!r 

81 görecclttir, 
Isparta, 14 (A.A.) - Bu sa· 

bah 1.30 da eehrimlzde bir zelze
le hiaııedllmlştir. Hasar ve insan
ca zayiat yoktur. 

- Hasan Çan.ayı zaten unuttu. 
Ondan Umldini kesti. Benimle gel
n Çanayı alır, uzak bir yere gi
derim.. Ölünceye kadar beraber 
yqanz., diyordu. 

Fakat Çana buna razı olur mu 
idi? .. 

- Çana, 8&D& bir eey soraca.· 
fmı., Şimdiye kadar bJç sevdin 
mi! 

Çana gözlerini kaldırdı. Mehme
din gözlerine baktı. Mehmet, bu 
bakı§m parlak bir yaş tabaka.aile 
örtUlü oldu{:;"llllu sezdi. İçi miadı: 

- Zavallı kız.. Hasaru h!IA se
viyor •. Bari onu sevindireyim. Faz
la ilzmlyeyim •• diye dUşUndU. 

- Çok 1lzüldUn ama, yakmda 
rahata kavuşacaksın. Bütnn iste
diklerin olacak Çana .. - .... 

- Hasan kurtulduğunu ö~ 
nlnce bilsen ne kadar sevinecek .. 

Çana kulaklarına inanmıyor gi
bi başını kaldırdı. Bir an içinde öy· 
le değişmlşU, ki.. Mehmet adeta 
korktu. Çilnkll Çerkez kızmm yil· 
zilnde l!lcvinç izleri yerine korkunç 
çizgiler belirmişti. Gözleri haddin
den fazla açılmıJj, Meta deli insan
larm bakışını andırmıştı. YUzünUn 
rengi uçmuş, morarmıştı: 

- Ne, Hasan mı? dedi. 
- Evet Çana .. Hasan.. Ben Ha· 

!!anm atkadnşıymı, 
Çerkez kızının dizleri tutulmue

tu. Adımlarını atamıyordu. Titri -
yerek yt're çöktU ve hiçkıra htç· 
kıra ağlamaya başladı. 

llehmedi ellerindtı1 ya.kalıyor, 
bırakmcyordu. 

- Niçin be.na böyle yalan oey 
.SylUYonıun !. · 

( DetNl'ı"" 1'c1T) 

Hnt Uzerinde yedi fs~yon, bit 
köprU, bir tilnel ve bir telefon la#' 
trall bulunaca.ktir. Hntta kulWW.
cak lokomotifler, elektrik trenıe " 
rl, vagonlar ,hususi rampalar ıO 
milyon rubleye mal olacaktır. SoO 
seneler içinde Sovyetler Birlifbl" 
de çocuklara mahsus ı 7 §lınencU
!cr hattı inşa edilmJştlr. 

500 vagon 
tamir ediliyor 
Yakında ıerviae 

konacak 
:Muntellt lataeyonlard& .ııelerdd" 

bert Y1l metreıl: ola.nı.k ln:ıluııaıı ya.bul 
IBtaayon .:nemur'.anna 1l;ametglh. aDt' 
bar gibi kullan~•.n 700 kadar ~ 
derhal t.amlr vn ıslalı et1iler-lr ııervSI' 
konulı.ııuıı mUnakalAt veklllnce ~ 
lunm•Jjtu. Bu ngonla:daıı ytızde dDlC 
san bc'l Sıvu Eski~!'blr ve YedlkG" 
le cer at!!lyelenne nak!olunınU§tur· 

Bu v:ıgonlar&.n bQyllk bir Jtu!lil 
ytık vagonu bit' lu.smı da yolcu vıııo
nudur. Muhtel!! tlplerdt1 bulunan blJ 
vagonlar tç!.nde çok harap oıanı.t 
vardı-:. \'o.gonlıı.-m bir 111smn.ım a~ 
tamlri ile 1 ervlııe çıkar.ımıw mnınld10 
görUllııll,tUr. Fakat ~:nmnuı bir çoıı 
aksa:ııı not•san old~ğ'ı:ıdan bu gib • 
lerin 11.ir lı.açmı:ı mal1'.cm~ tirle§Url· 
lerck b!.r vagon hnlltl" geti:ilecektif· 
Hasıl oıs.ıı kan!IJlt, bu 700 kadar va· 
gondan hiç dcglse 500 d~ fazla "' • 
gonun lstıfade Pdlllr Nr hal-: koııul8" 
bileceği merke.zindc<!lr. 

MUncı.k'llf' velcAletı, bu vagonlar. bU 

gUnUn icıı.plan içinde 1.-<>k lll7\lm1U "• 
duğund&n gece'! günc!1'%1U ~aır~ıara 
asgart mQddet için.de •t-rvlae çıkan"' 
bllmelerl trln emlrlar u~tir. 

• 



• KIR: Sehir Haberleri · 
~ ar 

8!~~un dunyası Gümrüklerdeki kahveler neden' 
len.ofun ,.ıı ı deleri ae olar-

·~-:S:~.== ldhal edilmiyor ? 
~~~ta:'~ K egfiget kahve 
r. ~ ftlosof, bilyilk ııa-
r ela oemJyeüal, diinyunu b • l • ""' • d 

tttrea bir aymıdır. Bir •rn• 11 1 g l n e n 
nde &ördlljllmiiz ,eyler bizde 

...-n •)naya knmak ar· 
nu 'erir. Hatta hın.an onu pa· 

paJ"911 ederek bir çlrldnllktfln, 
rahabıız ed11n bir hald~ tmr1u-
ğırnızı M.Dtrn. 

('yC sautkira., nedt•n fllm.ofa 
alıdır. Bunlar gören J:Ö7. için 
ali.mettir. Soııyetenin nabzmı 

Gümrilklerdt.' halen kahve ve 
C<BY birliğinP ait 7011 çm·aı kah\•e 
vardır. Birlik bu kahveleri. henliz 
ithal etmediği gibi Jthal te!iebbü· 
eilnde bile buhınmamı!}tır. Vazı 
yet bö.> le iken bazı toptancı ka}\-
ve tacirlerinin (kahve yok) dıye 

sa.tııılan durdurması vf\ya mahdut 

ve çay 
soı ulucak 

riliıbetlerde satışlarda bulunmaın 

gaııp görülmektedir. 1'optnııcıların 
zorla bir kahvc buhranı )nrntma
{:a tf•şebbüs edecc>klerınc> ihtimal 
vPrı'mediğınden bu kah\'(~leı in ni 
çin ıthal edilmPdiğı nlakadarlar~a 

bırliklt.n sorulacaktır. 

Ticari birlikler 
arasında bir 

anket açıhyor 
Ticaret VPkaleti, ıthalat ve ıhrn 

cat blrliklcı i umumi ka tiplığin<' 
gönderdiği bır cmride alakadar bir
likler arasında bir Mk.et açıımasr 
nı blldirmişti,r. Bu anket unıumt 
ticaretimizin, ithalat ve ıhracntı
mızın ınkişafı ıçııı nelı>r düşünül· 
düğü tasrih edilecektir. Bu an· 
ket suallcn her bırlığc> mensup 
tüccara a,>n ayrı sorulacak \·e ay
n anı cevaplar aıın·1«.·aktıı. Alı. 
nan ·cevaplar, Pvvelfı ait olrluğu bir 
lik<:". sonra da umumi katipllkı,;e 
tnsnıf Pdıldiktrn sonra \'Ckih~te 
göndPrilecektir. Bö) lelikle harp · 
ten sonra ilk defa olarak ticari 
mahı~ c>ttc umumi bir anket ac:ıl 
mış olmaktadır. 

tkirm, filozofun J:Ö7.bt•hf!kle· ----<>--

ı:n0n~°:ı!.:'!':ı~"":,;i;,~ı::ı::: Konservatuvarın Beşiktaş cinayeti 1 Açıkgöz hamal 
dokça.. h k 1 f 

Ber!™)n ne yaptı? Ne ~apahl- ısla ve te emmü Ü etra ında tahkikat Kabzımal Vehbinin 
! Biri felMJ:fe tarihinin, öteki evinden elbiselerini 
r speküli~yoncu8unun fıı;i. Bu· Bu husu8 taki rapor Dün 40 kadar kimse 
a ne felsefe tarihinden bah!lle· bel d" . . İsticvap edildi nasıl çalmış? 

L.ıııllP:ır.gız ne de fikir "~lriilasyonu e ıye rıyaaetıne ~bze halinde hamallık yapan 
mesguı olacaftr_ verildi Beşiktaş cinayPti etrafında, Mahmut Kin, evvelki giin hal 

B('rgSQtt bugtiu ç.arp..,an, dldl- t.abıta ve müddeiumumilik ta- kabzımallarından Vehbinin evi· 
, en büyük lhtiraslann ağılı İstanbul konservatuvarının ı~ rafından ~:apılan tahkikat e- ne gitmiş ve kapryy açan kan· 
ini alan A\·nıpanm ta kt-ndl- lah ve tekemmülü etrafında hemrniyetlf': yüri.ltülmektedir. sma: 
r. tetkikler yapan müfettişler tan· '_I'ahkik~tı ida:e ~den mtid- "- Aman, hanım, kocan de_ 

R~aba., dP.tennlnimtf" ı:;öT.1.-rtnl zim ettikleri raporu belediye n· d~ıu~'!mı muavını Zıya. Y~ nize düştü, sın\ sıklam. Uşüye-
mu", rt{.'l'f'ye ~ıltteğlnl btlml· y~tine vermişlerdir. 1 d~ın .. 0!.~eden. so~ra emnıyet mu- cıek. beni eve bir kat elbiee al· 
, nereden ,..;t'ldlğlnl. haflrhya· Bu rapora vöre · kornıervatu • durlugune gıtmış \·e orada po - w ··nc1~: demı._.ı· "' ' ı· k ı maga go auı,, 19 .. r. 
"lln, l .. lnl'ı llt>alan il~ ya.."ıyan. varın kurulu§undan bugüne l{a- ısçe y~ a anmış olan 40 kadar Bunun Uzerine kadın kendi. 
lltcd~n ~("\(inen hu .\\'l'TIP• dar ge<;irmiş olduğu müddet m~th!elıf eşhası sorguya <,"ek· I sine kocaeınm bir kat ~lbil!letli-

ktile lıöyle değildi. zarfında inki"'"ç merhaleleri mıştır. · ' d~•.nınü aue'~k b ı 
On it 

, .,._.. . ~- ak nı, :par ~,...... , 3 - a ı arı-
n ınt>ı a!lırılan itibaren .. n. kaydedilmiş: mü~n Uerı - .. ~"JUı:~u ~ geç v~kte kada.r nı, gömleğini, iç çamaşırını ver-

~rka ı, akla, .. rl~-azi fblk" de da.ha fazla inkişafı için de, surmu~ ~c ı:ı-:tı~ede. şupheler bıl miştir. Hatti gömleğinin kol 
tiye krvnwt \P.N'rek, bu mlk· bazı esa1'1ar te.sbit edilmiı,tir. hassa ıkı kışı urennde toplana,. düğmelerini dahi göndermeyi 
larla insanı , . ., tabiatı kHff't- Müesseeeye verilen tahsisat rak bunlar zan altına alınmış - ihmal etmemiştir. 

ele 1:ıkmı~ H '•rh•azi · fl7.ik" te· 50 bin liradır. Bu miktann 300 lard~r. ~ Vehbi eşyaları doğruca odft
kk\ir tabiatı \f' 

0

lnfllanı f«-thet- bin liraya çıkarılması isten· Zıya Y~. bllt\dan sonra ftma götürmüş, bir kmnmı öze-
ı,u. mektedir. Yalnız İstanbul bele- ) anınt;la cın~yet masası komi· ne bezene üst.Une giymiş, diğer
Slrn~at>ı ~t>riııl klm~aıı;ett., mU· diye bütçesinin bu tahsisatı ver serlerı old~ halde.zan altına ler·ın·ı de •atmı.,..ır. 

llrlp d8'1Ddllıç•: 

Bir avuç kar ve koca istanbul 
l ımmrlam" kapı) a gılmı.sım beklemek, l>ızım brlRı de ı 

a)Jedilmrz kus11rkırmıızdan bıridır. Dr.dcltmmz, Um/tinli, u~a;, 
ou,, ve uzağı dıışımm adamlardı. Her şeyi vaktıJle haz11ll11, J 

ha.le umıarımda hazırlanırlardı. Armut, dalının altımı duşse de, ı ·
sanlar, dnğdt1kla1'1 çatımn matıevı havasım, her zaman benıms • 
mezler. Titız ı•e temkirıli dedtlerdm bazan />fk sunepr ı e hoppn 
lıırımlar doğar. 

/Hin, bir yokusu11 allmda gordıt •lemn, bem boylc duş~mfı. -
lu. Senem" ılk mreklı korıyle, ancak dun karşılaşmıştık. Karak • 
,,,, en ıelıırli gıinlrri içnıdc ısr. boyle bir hadise hıç de beklrnnır. 
fik bir ,ey dr"illlı. 

Sl')trlc sıklaşa kar, bıtlıt11 gım yagmca, t11tlllrd11. soğugım ar. 
ı ı.~ı da Jramııa.,·lrm dam kenarlarıtıı &illur saçaklarla donattı. 

l'ol/ar<ia dıişc,;ltr. ~lkinr.mer, kartop11 <>yPıayanlar, gıilıip SOJ

lıyetıfrr dr. doğdııklarına pişman, kısık omuzlu, karıbur kanbur gı. 
drnler de vardı. Bulun bu karmakarJşık gcrrürmşlu, karmakarışık 
halli kalabalık araS1nda hcrkesirı birleştiği bir tek nokta ftnktır 

Kış. usta bir br.rbtr gibi Jmkesi boyattıış, lıf.Tktsi taze ve canlı 
btr penbrlile kaı•uşturmuştu. Karda ye.rln, dfı.'!'larla beraber m .. 
sanlar da siislmiy"r. /lem soğujım jırçasmdaki bo>a: ruzgôrla ırı 
sık eltğindtn gr.çtiii için kul ya-ptsı renklere. benumıyor. Dem ı, 
sihirli bir san'atkôrlıkla, ıçerdtn boyı4yor. En solgun yialrre rıfnttl. 
maz bir tatlılık veriyor. 

Evet, biitiln bımlar ınsana kışı ve karı sevdmnt~c bo srl· P 
sayılabilir. Fakat biıim Afrnretln yokuşu11~n ~ltındakı '!'anzaroH 
gorünce şaşıp kaldım. Şu iki üç yuz ınetre~ık dık caddenın orlasıt • 
dan td aşqğılara kadar otobüs ve otomobılltr S1Talmmnşlard,. 

' ilkin kaza falan sandım. Soma biutriltrlt. çeki~e~ yolcıdardcm 
oğrmdittı, ki arabaların lı1stik zincirleri nlmadılı ırın. yokuşu çı. 
kamı yorlar,,.ış. 

Ktla girerken. bımları dillı.nmek, ona gore hozırla'!m~k ıaz; 1 

delil miydi? Şimdi, belki öteye beriye baş vıtrtıraklm" zıncır ara;a. 
caklar belki dt bulamıyacaklardır. 

tı:~ vakit kadar yumurtanın kapıya gelmesıni bekliyecek. ıt)tı 
btkltnmesine müsaade edecelit? Madl'm, ki şojorler, bil t~ltd11 ka. 
biliyetindtn mahmmdurlar, bari devlet, her arabaya taksı f>ldka~ı 
verirken bu lüzuml11 ~eylerin tamamlanma1'nı lart ko~. BoJ. 
itlikle 1ı'mı onları ıttrlulıton, lımı lıalkı tıasıtosızlıktan kıırtarmıı 
olur. HA~I S'OHA GEZGiN 

l GONDEN GONE l 
Y enı bır hakaret mefhumu c-lm 'H'rlnl )H'\ etslna1ta ane&k · 1 b k ) b. ) ·kte .... "" . mesine imkan görülmemektedır. a ına.n ~ ı ı ~en.ç ~ e ır ı Dün yakalanan Mahmut Kin 

fetihler sonunda tf'rkfttmlıdl. Bu tahsisatı bulmak Ü?,ere vaka yenne gıtmıştir. Maznun- b' . . ulh -~..1- _,1ya ~ o .1 sayan kadından, mahkemece 
Tabiata \C insana tcuilP.n bu ·ı lar b da d ek·ı ırıncı 8 l.~ ~e- .... - ON guete röportaJ arı istenen delillerin kuvvet '\l'e 
""~t bakı" hlr yandan lnırıanm her vilayetten talebe gönden - . 1 ~~ a sorguya <: ı - kilmiş ve suçunu itim ederek araamda okudum. Bir vasıflan ile meşgul ola.cak de-
r ··---. nt olucnnu·, bir"'. anılan t·· mesi ve her vilayet bü .. tçe6inden mış e .. ır. . . . . tevkif olunm· ... :ur. k d kend. . .. .... _~, di-.... ..... .,.. -• - konservatuvara talısı&at ayn- Henuz her ıkısı de bır şey ı· '"9"' a ın, ısıne ~\llll.. ğıliz ... Fakat binnuariye ~-
tm in an l(ln ı.on"u" bir nl- ma:k suretiyle bu paranın temin tiraf etmiş değillerdir. Ancak, d yen iki genci, ha.karet etmi11 nu da ileri sürmeden geçemı· 
t ()labilCM'i:fnl 11ıhm, adnn ta- · ld - .. k tT Suya batmaz enize telakki ederek mahkemeye yecegwiz : Gençler, kendilerine 

akktık httl--'1. Bu A\·ro .... nın olunması raporda lbir fikir ola- sanı ıgma gore. a ı ın genç d • d . B .. --..ı.....tl "n~ . 
·- na ,... ld - teebit edil.ıni b ı ü•tü ıae e vermış... u mun~ e .cvu ''bobstil,, denilmesini ağ?r gör 

,. hamı-ı idi. .., ....... nm bu rak ileri silrülmüştUr. o ugu ş· u un- ~ ••• ·1 b" k daha . lba 
rlnde dü~~ a ,,n:ı:c; "ı';qnlan. Koneervatuvarm en mühim ma.lcUdır. • Büyükadada, 'lürkoğlu aoka • lıtı " mevzuunu ır ere meğe bqladığı andan ıt • 

t "'m Mahı.hi. rııo':ı:•Arıan ıa·L..ra._· ihth.·a.,.lanndan biri olan bina ------- g-mda 13 numarada oturan Ali ele alınR'k llzım geldi. rendir ki, ''lbcıb8tıl., e.. ve ona 
., _. "' ... '"' •u ~ K "Bobıstil,, nedir? Maarif 1- merbut bulunan bütün masar· kanonlarmı işinin de süratle halledilmesi asaplar dün Rıza oğlu Hasan Suyaba.tmaz, . 

d.. Ad · k ı · d daresini mekteplere tamim ra.t mefhumlanna. arkamızı 
fl'!lfeden Rlimtnl, Mool~nl bll«-n, kat'i bir zaruret olarak gÖIJte. • tefti• edildi ?U a ıs e_esın en vapu:a · le t-

..... - ....... ~- ··---·· - ··mı~L 'Unıara• _ _ ':( .......,ı,,.n t"'~cn \urn~Y'!llr: l\~"''7P ~öndererek eserlerinı iıa e ~vinneğe baş\~ım inanr-
b..km! Sanki maymun oynaya· Ka.rasf · ı lıdncik&nun N1 tarUılndeD ttıbaren ve edllecolr mmtablarda .urraa Halkm bir tek ümı \\ veli ııt kat bunu anlaam val(t de lı:ı· 
f&km?J burada! Gece yaruıı ol- - ben" n.ekler, nereye rft- •t~·;.-~ Plerl batta.Dm Pa· tevzi olunacak sulardan ancak ne.- Ferdinandda idi. O t1t!ıta geçer panyanm Fransız otJulanna 
I" tŞ. Bu ~ hiJi. yemek ~yo~~lp edfyorJar. DıUai. ~- Ye CUma g11nlert retle SU yollarmm lnpm için ka· 8e ht"m Dölapeden, kurtulacak• mukavemetten aciz bulunduğu 
mı yiyorlar· Sofrada bulunan gazeteciler- etledlD eVV'el olup lhUJ&t eratın yok. nallar yapılmaın teaalarmı teeblt lar, bent de memleket aiyaseti nu görmUştU. 

Diye aöylendl. den bJri, Amerikan güreş f8Jll • =:,ıum ....... aplıdaki oetveıcıe etmek tızere Maliye, Ziraat, ve kuvvetJenecektt. Yapılacak tek I§, kacmaktı. 
'lWellınan • pi d bah-....ıı ek 8 _ Yokl&malarmı yaptıracaklar Nafia Vcklletlerf mllmeaeillerln· Ferdinand, h1t.lkm bndfli Kral evveli. Endülll8e çekilecek, 
_ Seni ~liyorlar. dedi, an- yonun an """er : lkamet aenecll, tkı adet totoğra.!. :nll· den mUrekkep kombyon toplantı- hakkında besle<liği bu hislerden oradan da A.frikaya gecece«ti 

layamadm mı? Amerikalılar _______ <_Devcı __ ,,._ı_mr __ J....:....1wı __ c0_ırc1_·_"ı_•n_._uk __ m_ft.t,_k_a_ıar1_ı_e _.,. __ ••_nna __ de_v_am_e_tm_e_k_te_dir_. _____ oesaret ___ a_1a_r_11._k_l\_1_a_dri_._tte_k_I _Fr_an_- Halk sarayın bu niyetinden ha· 
RY'klerl için uykularını da va • ber alınca "Bizi ba§eız bıraka· 
kitlerini de feda ederler. B B • b R caldar, Frarunzların ellerine t8" 

Yusuf sallanarak yürüyordu: eşer dakikahk h•ıkAyeler 1 r ey 8 Z U S lim edecekler., diye iıyan etti· 
- Yalnız bu kadar mı? dedi, CI ler. 

paralarını da feda ediyorlar. yazan: Kenan Hulusi BUtiln bunlara Dölape tebep 
GUlUşerek salomm ortnsmdan otuyordu. Evvell onu bakla-

ler. 920 de Istanbula gelen Beyu arkasmdan diier bir aile daha ka· ralal'da da g6z gine geldik. Çöm! mt13 olacak kl bir k~ defa daha mak liztmdı. J{ona<tmı muha-
Ruslardan bazı tanıdıklaruiı var- pmuzı çaldı; ve bir hafta içinJe güldil. Ben de gUldlim. tekrarladı. Sonra birdenbire sus- il 

§te bir alkı! tufanı!.. dır. Kil!:Uk iami ile Çömi, anneal- bütlin odalanmız tutuldu. Kanlıca- Bir gUIUş, eğer yirmi yqmı t&- tu. Fakat birdenbire sustuğu ka· aara ve yağma ettiler. Bqvek 
YuSlıfun galip geldiği salon- nln çağırdığı isimle Çenıoçka on· dakl yalmııs itte bu şekilde, latan- cavilz etmipeniz alze bir çok ma· dar da yine birdenbire: gUçlılk\e canını kurtara.bil~. 

da şayi olunca hc.rkes: "Türk lardruı biridir. bulda Beyu Rua hicreti ile açıl· nalar ifade edebilir. Bu kUçillr ha· - Çöml kendine Jo buldu: e!n&- Fakat kral, halkı teskin etmıt. 
pelhlivaıu yaşasın.. Çörnl o zaman on yedi yqmda maya bqlıyan ilk panalyonlardan reketin içinde. çok kereler, bUyllk ma kapısında c;içek satıyor; dedi. olmak için Dölapeyi yakalata· 

Diye alJatlamağa. bqlamıfb. idi. Kırk beglne kadar iyi bir ka- biri oldu. dostluklar saklıdır. Çömı ile benim - Ya zlnoı,ka? dedim. ra'!t hapsettirdi. Bu suretle dr 
Ywrufun gözü - açlıktan - dın formunu muhafaza eden Rwı- Çömi De Zinotb da klracıla- için de öyle oldu. Hemen odalan- Kulaılıma eğildi: hilt isyanı baatıracaiml amu-

hiç bir şey görmüyordu. Ak· 1ar için bu yq ilk uyanıklığa gü· rmm:n arumda idi. çamı bqınJ mızdan birinde duran bir aeclirle - Adam sen rie, dedi. Zlnoşka yordu. Bir netice vermedifinl 
pmdan hazırlanan bUyUk ma- zel bir başlangıçtır. Bu itibarla san bir ört.il ile çeneainden balla· iki perde getirdim. Dar bir kec;e- memlekette de böyle ldl. inekler g!Srilnce bqvekilinl aerbeet bı • 
lllllm etrafmda oturdular. Ga- Çernoçka da yeni açılmı§ bir flskl· Dl.lltı. üzerinde kalıverenıt bir er- yl ~ncerelerden kapıya kadar boy· gibi yatakta yatardı. Kapıdan ~ ra.ktı. Kendlal de istifa etti. 
21etecilerden bir gnıp derhal Yu yen.in ilk hız:ı gibi kll. Tam uyan. kek paltoeu vardı. Babası Nlkola- dan boya yaydık. Bu sirala.rda an· dam çevtrirdl Hem size bir oey Ferdinandm bekledi.fi fll'l&t 
eufun etraf mı sardı. TercUman ma çağındaydı. yeviçln paltolU im.it... Bu bUyllk nesi Zlnoşka bl.ıe yardım eW: ve ısöyllyeytm mı!. Sapma Irada?' bir gelmifti. Hemen krallıfmı tlln 
BUal yağmunına tutulm~. Ann~i Zinogkaya gelince onu paltonun lçlne, bir dal, ya.but bir nihayet ellerini oğuşturdu. Kırım- erkek olan Nlkolayevtc; iyi kf öl- etti ve ta.bil Fransız ordulıan 
Hangisine ceva.p vereceğini bıl- batjka bir hikayede anlatmak iste- nebat yahut da yeni vunıim\lf bir dan yola çıktıktan sonra fırtınaya dU. ÇUnkU Zln()IJka çPş.ııl merakh· da İapanyaya girdiler. 
ml;yordu. d.lğim için kısa keamek; ya.but hayvanın mcak deriaine eokulur gi- tutularak bütUn eoyalarmı atmak srdır. Anlıyor mwrunuz! Ama hl- Yalnız Fransız orduJan bal• 
Guıetecller: Çörninln hayatuıa llznn olacak bi eo.lmlmqtu. Kollan uc tarafla· mecburiyetinde kaldıklannı iliyle- simle olunca, kendisini kalp akçe kumandanı prena Mora. tapan· 
- Harry'i nasıl yere wrdu • bir kaç satırla anlatmak mecburi· rmda kmnktı. Batt1 Çörnl lllU- dl. Faklrliklerlnl böyle izah etti. yerine kor kaltak. Bırakm Allah yaya gelir gelmez Ferdlnandm 

mız? yetindey:lm. Yan! Zinopa 35 ya· yen ellerlnl, ft1phealz ki ısıtmak qkm:ı.. .. Nikolayeviç, ııöylcdim ya, krallığını tanımadı. Babulnm 
_ Onu nutl havaya kaldıra- emda tadardı. Kocuı Nlkolayeviç için olaeak, bu uzuıı kollardan bhi- Bu yerJ~meden eonra ne ÇönıJ- iyi Jd ~ldft: tyf ki ~idil. istifaya mecbur edildifini lleri 

bildiniz? yaralı bir halde Kmmdan hicret ne eok:mqtu. Ayaklan bile gUç g5- yl, ne de ZinGŞkayı bir hafta g6ı-- Erteel gtıııU sabah saat dokuz- sUrd\l. 
_ Harry havaya kalkarken ederken vapurda 6ImUıttı. Onun rUnUyordu. Yalnız burwı - dtu ve medim. Zaten bUtUn pansiyonerler- du. Kao-lnrmı vurdum: Bu esnada Napolyon entrlb· 

mukavemet etmedi mi? Jçin de ana kız bltlr; ve daha iyi ~ bir bunm - yeıile kaçan den hiç birini gi5rdUfUm yoktu. - Çömi, dedbn; matmuel Ç6r- larmı buır1amlfb. Ferdinandı, 
_ Haammm, bir daha. g(l· bir kelime De ldmeeab ıayılryor. gözleri, baftf san )'tlzQ: ve genlf Hepal de akşam saat heoe kadar nt!.. ark:usmdan da babumı yanın& 

'l'eŞ'ft'li, yine yenebilir misi· tardı. Haibu1d ÇönıJ ile Zhıotb- bir almdan sade bir parçası mey- uyuyor; gece işi yapıyorlardı. Zinoıska cevap verdi: davet etti. Ve her lkisinl de, 
nlz? ıım bütün Umltleri Nikolayeviçte danda idl Zinoekay. gelince kızm- Rus mUJtecllerin yatımıza gel- - Buyurunuz, dedi; kfmJ lntl- kral tanrmadı~ru bı1dlrdi. Taht 

_ Harry de sizin giıbl kuv- Jeli: dan daha dolgun ve g&tert§IJ fdl. dflrleri yedlııcl gece tdl. Beni de ,YOreunuzT tan f~t ettirdi. Kral, Fran-
'VeW bir pehlivandır, değil mi! - Nlkolayevlç ekmefbıl taftan Etli bir kadındı. O zamanlan 90k aralanndakl bir toplantıya davet - Benim, dedim; tanımadmn aız hazinesinden senede yedi 

_ Bamnmrz ha.kkmda neler çtkanr!,. diyorlardı. NlteJdm. bir kullanılan bir tabirle bir harafoy- ~Wer. mı?... buçuk milyon frank maaş ala• 
dOfttnUyorsunuz? yol usta.sr olan Nlkolayevlç, orta da. Buna ralnıen Zino§ka meydatı- Bu toplantı, hayatımda ,ardU- - Ha, als; bu kadar erken!. eaktı. Ferdfnand da bir milyon 

d smıf Ruslar gibi hareket etmlf: da yoktu; ZinOf}ra diye bir ıey film en garip toplantılardan biri- - Evet, dedim; çtnkü aklnna 1 istif le 
bir- Harry en daha kuvvetli e.fendilerinJn, yani ulllerbı hu.- mevcut değildi. Halbuki konuıan dir. Aşağı yukan yirmi kili ldlk. bir ~ey geldi. frank maaşa ' asmı verm -

pehlivanla k!ll'§llapanız, 0 • keUeriııe Qsenerek kızma bir lroa- ve puarlrğı yapan oydu, B•ı naaıl Kadınlar yarımızdan bir fa.zla idi: Ç~rnı yataklan alellcele topla- ti. 
na da yenebıllr misiniz? eer, yab'1t bir toplantıda mtızDt oluyordu? Bunu tarif edemlyeco- hepsi de bir ağızdan konquyordu. dı, tızerlerlnl artuı: Napolyon, bun'an yaptıktan 

Gibi suallerle Ywrufu ldeta çalarak etrafmdaklleri alAkadar IUn. Sadece ıu n'"'ktaya loaret ko- Kız·Uardan, Ruayadan, Kırımdaki - Doğrusu, dedim; Çemo,kllnın 90nra kardeşi Jof'Jefi f8J>&llY& 
lerBenıletmişlerdi. edecek; oıı1an eğlendirecek kadar yun ki Çörnl konuımadığr halde ~lıktan, fırtmadan, Tilrk erkek- dlln akl58Dl verdiği konseri unu~ kralı nasbetti. 

Yusut hepeine ayrı ayn ce- kitar öğretın!şti Fakat biltlln bun- vardı. Zinopa ise kont13tuğu bal- terinin c6mertrğbıden: bulba a· mryacağrm? lspanvanm hlmlsi sandıkları 
vaplar veriyor, bir taraftan da Iar gilphesiz Nikolayeviçln baya- de yoktu. kıllanna ne geline bepehıden " Çernoşka yanın bir revcranı FraManm kral ile veliahtr tev· 
Jenek bekliyordu. tında para ediyordu. Ya ıimdi?.. 920 de Kmmdan letanbula ge- heT şeyden konueuyorlardı. yaptı: kif ederek her ikisine tahtta

1 
D 

- l:llli. bizim kaz krz&rlma - Hem de yabancı bir memleket· len Beyu Ruslar baktmda bası Bu arada bir kaçı yavq ve bari- - TetekkOr ederlm, dedi. BfTl feTRgat ettirdiklerini duvnn s • 
:?meydanda yok. Nerede kal- te... ,eyler dinlemlt nlabllirainlz .. Mese· ton bir eeele •'Volga" yı ısöylecll: de sizin çayınız gibi Ruayada bile panvol\ar derhal harekete geç· 

Çörnl ile Zinô§kayı bir mecliste il onlarm fakirlik ve sefaletleri bir Udsl Rus saraylarmdakl oyun- çay lçmemlştlm. tiler. Madrit ahalisi ilk R!·ak-
Dfye ınınıdaruyordu. tanıdım. Fakat niçin yalan 16ylü· hakkmda... Hakikaten ~mi Ue · lan oynadı. Çörnl de kltar çaldı. Zlnoeka gl5zlerlmln tçtne bakı· 1a.n'Pta altı ytlz Fransız askeri
N~ayet ~az kızartması alayı yorum? Doğruau fU ki bUyUk bar Zlnopa bir odayı kiraladılar ama; ZlnO!fkaya gelince Rua erkeltlerile yor: benJ merakla dinliyordu: nl kıhçkn geçirmi~i. Çarpış

velA ile - tki garsonun tuttu!hı bin daha ilk senelerinde Kanlıca ne ile dögey~eklerdi? .. Efyalan ispirto içtl - Şimdi, dedim; şunu söyle- ma.lar her gün devam t"dlvor, 
lıtr tepsi içinde - geliyordu. 

0 

dakl yalmıız booalm~tı. On odAI yoktu. Yahut yalnıs lk1 şeyleri İçlerinden blrlne ÇömJ.nin ne mek tstlyonım ki, acaba malına- Frans'z askerlerine aman veril-
lKaz kır.art.nıasr tek değildi.. koca bir yalı annemle bana 111.zu \•ardı: KUçtık bir mangal, bir de iş tutacağmı sordum: sel ~mi satıcılıktan başka daha mivordu. 

Valkerin gözü tutmadığı için ı- mundan fazla bUyilk geliyordu. teneke bir mqra.pa. .. Çörnf man- - lş mi, dedi. Ne iş!?.. iyi b!r eeyle geçlııeınez mi?.. fspan~a tooraklarll'.tia bulır 
'·i kaz birden lSmarlamı§tı. Dllşilndllk, taşmdık. Odalarmıızdan galı yan tarafa, odanm art.asma - Bo9 duracak değilslnbı ya. Zinotka: nan seksen bin F'rnn"'IZ a<>kerl 
Lokantanın salonu _ gece birini bir mllnasebeUe Beyaz Rus koymaya cesaret etmeksizin klS§e. dedim; 6iz de, Çömi de elbette bir - Ne gibi. ne gibi!. isyanın önünU alamıyordu. 

yarm otınamna. rağmen _ hm- tardan bir aileye kiraladık. Jl'akat ye bıraktı; sonra elindeld maıra baltaya sap olacaksınız! Diye atıldı. T:ırih bu hn isevi lrr.vdeder· 
cahmç dolmuştu. adaİnlarm ayaklan uğurlu geldi. payı ileri geri bir defa salladı; sa Bat'tll salladı; ve tekrar: - Meseli, dedim; btr barda gU- ken şu notu ilave ediyor: 

YUIBUf: Yeni k1racJ1armmm hentlıı yerlee paulan tutarak yeni gi'.!rUyonnUf - İl, it? dedi. .ı bir ldtAr kouerJ vereblllnılnla. "Napolyon, bir milletin, lr 
- VaJl&hi aol*tan bqım da- tikleri .fkiDd ,un, blPa bir aile. ıftıi MI" defa da bütt. Jete ba • Ba Mtmeı1 o u.lar ,_. ~ (Deftmı pna) (Lflt/M ıay/e!JI ~) 
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par 1r-· 
Ereğli Havzası Kömürıerı 

Sakarya ko§usu bu 
Pazar yapılacak 

lst.:ıolıul Bol~ Atı tl:uıı Ajanlı· 

f.:ndan. 
Sakarya kOL!Uı!ll 19/l/1941 Pazar 

ı::ı.bahı snrıt 10,30 dıı Ş~ll mrtlarmda 
S:>OO ve 6500 me!.re Uzerinde yapıla· 
cakur. AUeUerln rnat 9,80 dıı. numa· 
ra almak llzcro Ş}Oll Tramvay dcp<>
ı.unda hıızır bulunmalan lAzmıdır. 

\"aktinde mllrac.ut etmlyenlcr mtlsa· 
bakaya glrmek hakkmdan mahrum 
l alırlar. 

Bugün yapılacak 
mektep maçları 

tstanbul Erkek ~lekt.eplerl Futbol 
Llk H~yetlndcıo: 

115/l/19U Çarpmba günQ Şeref 

Stadm:au yapılac&lc maçlar. 
Saha koınlacrl: Z. Koptu. Ticaret 

L. - Şişli Terakki L. aant H te, Ha· 
kem: ş. Te:ı:c;uı, Taksim L. - l§ık 

Li!ıesl saat. 16,115 te. Hakem ş. Tezcan 

*** U/1/19.U Çarpmba '11nU EmhıönD 
llalked salonunda yapılacak Voley
bol maçlan. 

Saha komi.serf: S. G6kçen, Kız Ö~
nıtmen o. - Şişli Terakki L. Saat 
1' te. Hakem: S. AçıMney, Çamlıca 
Liae11 - ı.t. Kız L4ııcs1 14.80 da. Ha· 
:ıuım: s. Açıkl5ney. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

'
uıııı!ılll Tepc.=:ı;:.SOıu::nda rı 1 Yazan: Dostoycfsld 

iüıı Aptal 
*** fstlkW Oaddeal Komedi kJ9nımda 

Gllndllz H de Çocuk Oyuuo 
AJqam ıo.ao c1a: 

PQ§a Haz.retleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugiln &aat 11 de. gece aat 20 do: 
ı - IDırt3ca luhattbelerl Tllrk~ 

Z - Ate, BôceğL 

tiklfll vahdetine dokunmakla 
büyük bir bata ettiğini ve pek 
yanlı bir yola gittiğini anladı. 
J..iıkin geri dönmek prestijini 
karbettirecekti. Milşkülatı yen -
mek r;an ve namusu iktizası idi. 
Onun icin de şiddetle hareAet 
etmok liı.znndı. Ele geçen lspan
yollarm kurşuna dizilmeleri i· 
çin tmir verdi. Fransız ~ene
ral aı de isyan merkezi olan 
belde'erc dehşetli hücumlara 
geçtiler ve sel gibi kanlar akıt
tılar.,, 
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mlktan Tntan Teminatı lh&le cUn, Saat ve Mahaıu. 
Llra Llra Fakat bu isyanı yatıştıracak 

yerde alevlendirdi. Bütün 1span· 
yollar silB.hlandılar ve İngiliz.. 
lerin yardımı ile harekete geç • 
tiler. 

Kuru faınılye y 
Sığır cU 

144 Ton 43,200 3240 15/l/9U 11 
20 H 11 15 

20 " " 11 
22 .. " 10 ) 
22 " " ll ) 
22 " " 15 ) 
22 " ,, 16 ) 
2• " " 10 ) 
24 " " 11 ) 
2' ,, n 15 >. 

Edirne eski MU,lriyet D. 
Edirne c.skl Mllşirtyet D. 
Edirne C8k1 MU1Jirfyet D. 

Endülüs cihetinde yiııni bin 
kişilik bir Fransız ordusu mağ
lup edilmişti. Kral Jozcf de, 
!spanyada durmaktan endişe 
duvmağa başlamıştı. 

Vaterloda lbüyUk bir muzaf· 
feriyet kazanmış olan lngiliz 
kumandam general Dok dö Va
lin.=ton Portokir.e çıkardığı kuv
vetlerle buradaki mlıstevlileri 
mağlOp etti. İspanyadaki Fran
mzlar, İngiliz hlicumlan kar
p;mda failn duramadılar. Her 
tarafı tahliye cttiJcr. 

Napolronun bu planlan bu 
suretle tamamiyle suyn düştü -
ğU kati)etle bütün dünyaya: ya
yıldığı vakit, Vıvana meclisinde 
§U mütalea yükseldi: 

"lş:tc Avrup2..Tlm eski l·ral 
hanedanları hakkrnd tertip o
lunan niyetlerin nümuna:ıi gö
rüldü. Ismmya kralı gı'bi Frnn
sndn. bir sararın k""'}eSinde esir 
k:ıhıak istcmiycn hiikümdarlnr, 
artık gözlerini açrnalıdırlnr.,, 

Arpa, yulaf 
Peynir 
Sığır eti 
Odun 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Yulaf 

70 
11T6 

60 
525 

5540 
6970 
3300 
8700 

400 

ZAYt 
Ziraat Bankasından aldığını 21076 

numaralı taaanııt cQzdnnımı zayl eL 
tim. Yenlainl alacağımdan cskblnln 
hUkmU yoktur. 

MnlQI ZllhtU tdll 
>(8f60S) . -... 

Dr. Kemal Ozsan 

" 28,000 2100 

" 105,840 6542 .. S3,000 2475 .. 189,000 14,175 

" 110,800 8310 

" 592,450 44,433,75 

" 182,000 9900 
,, 240,500 18,037,50 

" 84,000 2550 Sllloğlu. 

(1717 - 12577) 
.. 4 • 

BeOOı- kilosu 19 kunı~ 490 ton Un CUTalla.riyle blrllktc kapalı zarfla 
ekalltmeye konmt11tur. Tahm1n tutan 93,100 lira, ilk teminatı 590!5 liradır. 
Şartnamesi komisyonda G6rlllllr. lhalesl 80/l/9ft Pel'§em~ günD sa.at 15 de 
Erzincandıı. Mkcrl aatm alma komleyonundıı. yapılncakbr. Taliplerin kanunt 
vesikolarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir s:ıat C\'\cl komisyona 
vermeleri. (1751 - 218) 

"' .. 
2000 çltt er fotlnl pazarlıkla satm alınacaktır. Tahmln bedeli 15,riOO 

lira, kati teminatı 2325 llrodır. Pazarlığı 22/1/041 Çarşamba gilnU saat 10 
da Ank&rnda M. 1d. V. Hava aatm nlma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve nOmunesl komisyonda görülür. Taliplerin belll vııklttıı komisyona ı;el. 

mclerl. (1755 - 222) 

• • • 
Uç tip binalara konulmak Uzcre paratoner mahcmesi mubayaa edile· 

1 
ccğtnden taliplerin Ankarada M. M. v. ln§n.at §Ubeslne mUracaaUan. 

(1753 - 220) 

Buo-ünkü fspanynvı idare e
denlc>r" n de snray kö~eıerinde 
esir kalmnk istemroikl<"ri anin -
~th\'or. Bnkalım tarih nrler 

İdrar yolları hastahk
iarı m ütehassıaı 

Heyoğlo lattklAI C:ıddeeJ No. ıım 
Bursa Pamn UatO Ohanyan 

ApArtınan. ~1.: 41285 

............................... ~ ....... ~ 
Ereğli Kömürleri 

~ · •rre ek? '/\·i1tazi Ahmet 

. 
Devlet Demiryollan ve Limanları ... 
işletme Umum idaresi..)lanlan. r 

Mu ham nen bedelleri \ e lstml r1 apğıda yazılı Ud tu12at 8/3/1941 Pa· 
zart ı g nD saat 15 ten ltlbaren ayn ayn vo kapah zarf w;uID ile Ankaradu 

.are bın smd:ı aatm almacnlttrr. 

Bu tıe glrm k lsUycnterin her tesisat tılzaamda yazılı muvakkat tcml· 
0 Uan ile k nunun tayin ett!jl vcslkalan ve tekll!lerlnl aynı gün saat 14 de 

dar komisyon relal.~ino vermeleri lAzmıdır. 

ş rlnamel<'r p:ırnaız olarak Ankarada malzeme dalrC.9lnden, Hsydarpa· 
lla teuııum ve sevk tıo!ll~den dıı.ğttıııı.caklir. 

ımıhPm .. ntn f~ 

1 ı-no tf'"J •ıttı 

!? - Yuk ek F'f'ekana t JılBatı 

Muhaımnm 

bedeli 
Lira iL 

10760 
8525 

!lıın.kkat 

tcmınatı 

Lira iL 
806 25 
26• 88 

(204), 

lşletme3inden: 
3780 numaralı kanuna müsfonldcn neşredilen 2/12899 numa

ralı kararnamenin 3 sayılı kararma göro ~kül eden Ercğll lla\'. 
zası kömUrlcrl Sahıı birliği, 386'7 numaralı kanun \'e 2/14547 sayıh 
kararnamenin tatbiki neticesi olarak l. Kanunusani. 19.U tarlhin
d~n itibaren Tasfiye haline konmuş olnıasma binaen sözU ge~n Blr
Uklo Tasfiye tarihine kadar aktcdllml:ı olan muka,·elelc.rin Kömür 
teslimi ,·eclbcle.rl ve lı;bo vcclbclenlen doğacak haklar f~lctmemlz 

tarafından de\Ten ve naklen kabul edilml,ttr. Binaenaleyh 1. Kinu. , 
nus:uıl 1941 tarfhlnclcn lUbaren Kömür teslimine müteallik talep
ler için Zonguldakta MAhclnt Mes'uliyetli Ereğli KömUrlerl t letme-
1 mUes cseslnc müracaat edUmesı ilan olunur. ...................................... 

J li.n Tashihi 
Gazıetemlzln 12/1/941 tarDıll ntlahumda intl§ar eden EmlAk ve Eytam 

bankumm cayn menkul aap hakkındaki 11Anmm 1526 eUIJ numarum· 
dakl sokağı "1nclc.ller,, olacak iken bir tertip haluı olarak ''lnc.irc.ller,. so· 
kağı olarak yan1qı nefl'Cdildlği gtirWmtı&ıtUr. 

Keyfiyet ta.ısbllıen ilb olunur. 

Satış Birliğthden : 
8780 nunuı~ı kanuna milstenlıJen qOIJ'(ldllen 2/12899 n~ 

kamrnamenln S sa~,h karanna göre ~kkül eden Ereğli ~~ 
Kömllilcrl satıs blrllf,-1, ahiren me\kU meriycte konulan 8867 ~ 
ralı lmnun 't'O 2/14547 sayılı kararnaıno hilkUmlerlnln tatbiki.~ 
oes1 olarak 1 KA.ııunosanl 941 tarihinden ltlbarm tasfiye n.-
konınustur. .,,. 

Satı, blrllğile ıtmcıtyo kadar aktedtlml~ olan mnkavelelerlD 
milr ~llmlno mlltcalUk \'tıclbcle.rf ve 1 bu vecibelerden do 
haklan Ereğli kömilrlcrl İ&lctmesl tarafmcJan kabul olunarak 
mllr tesllmab 1 bu mukaTillclcr hilldhnlerlne göre yapımoaxı--::. 
bu htıStm l~ln nlilmdarlann Ereğli Kömtirlerl l letmft!ine ve 
~ e tarihinden ewclld muamelelet için dahi merkMi Zongul 
bulurum, Hali tasfiyede Erci;ll Jlun ı kömUrJerl am bfrlf 

milracaat etmeleri ıın~Iİoiiilunlliııiiulır.İlll••••••••••-~ 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Mudurlüğlinden : 

iplik fiyatlan 

Numara ' • 1 10 1J H 11 11 

-----
KUN§ .: 81'~ 886 470 490 &30 H8 1585 110 

Bes 1.1'11atlan ı 

Tlp 1 E. 85 E. DO il. 'l9 B. 90 -
Kuru§ a 8M w m HS 

Yuk&rdakl flyaUar tktuıat VeklleUnce te.ablt edilen •bf tSyatıard-~ 
Slparl§ .sevk ve kabulll Fabrikamızın 1 ll&ym 938 tarih Ye e •yıl' 

miml esasma mllstenltUr. (10981~ 

Mllcdan Olmıl TaJımlıı Jlk ........... 
bedell Ura ar. 

6000 kilo Kösele 19081.00 1'3LOI 
8000 \clln Vaket& ll'i6UO 182.St 

MM6.SI SSlS.44 

1 - Yukarda cins, mlkdar, to.hm1n bedeli fle Dk temlnatıan ~..: 
kalem ~ ıs lklnclkAnun 941 Cumartesı gnnn saat ıı de pazarlıkla eP""" 

melerl yapılacaktır. 
2 - İ§bu k8scle Te vaketa 1kl Sat8kllye de ihale edllebUJr. • . __. 
a - 1ırteklllerln belll gün n saatte Kasmıpapda bulunan ~ 

hazır bulunmaları. (112~ , 
Tflrklye Cambarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube \'e Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
l'ara blrlkttrenlore 28.800 Ura lkramlye wrlyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1hbannz taaamıf hesaplarında en as 
50 llr&sJ bulunanlara senede' defa çekilecek kur'a ile qağ'tdald 

pıa.na göre ikramiye dağıtıl&csklir. 

100 adOO 50 Ura1ık S,000 Unl 

120 " 40 " 4,800 • 
160 .. 20 .. a,200 .. 

' adod 1,000 llralık 4,000 Ura 

1 

4 .. 500 • 2,000 .. 
4 • 250 .. 1,000 .. 

40 .. 100 .. 4,000 " 

DİKKAT: Hcs:ıplanndakt pnralar bir sene lı;!nde 50 liradan ..,al1 
dllşmlycnlerc ikramiye ~ıktığı takdirde <;O 20 fazlaslyle verfleceldSr. 
Kur'alar senede 4 de.fa: ı EylQl. :ı BlrtnclkAnun, l Mart ve l ıtaz1reD 
tarihlerinde çekilecektir. 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Matbaol' 

Umum neşriyatı idare eden: Refik iihmd 8eveng{l 

.. 


