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lnönü 
Ansıklopedisi 

Yazan: Asını U • 
Maarif VeldHmlz Basan AB Ytt

l'eJ İstanbul ünlvenltesl edebiyat 
fakültesine t.ercllmesl havale edi
len , e blrlnd cllcllıılıı ilk faalldlHl 
ı~ıeı bir sarette meyclaaa gelen 
i~m anıdklopedlsl tberbuleld ~ 
lışınalann mtlsbet netice wınne
slnden ku\'\et alarak H--16 dlt
Hk bir milli aulklopedl vUeade ~ 
tlrmek yolanda harekete PÇIDlt 
'e ha bareketlle bir ~ eeae 
C\"\ el toplanmı' olan ncptyat kon
grealnln temeıuıllerlnden blrbdn 
daha tahakkuk sab!llllll8. ~·kmuma 
doğra hayırlı bir adım atıDJt ba· 
lanuyor. Medeni m~eketlerbı 
kWUlr hayatmda büytik bir mev
kii olan bir anslklopedl, bbde de 
Yeni dt-ğll, ~ktenberl bllyUk bir 
lb~ hlMedlldlğlnl bllmlym yok. 
tar. Hattl daha 1mparaterlak dev
rinde ımı.tratlyet lıdalibmdan ev• 
\'el ve sonn. Emrallah Efendi gibi 
llur Türk mm .,ıamı.n fÜSI te
lebbtıslerlle tilrlreemlzde bir •· 
lllklopedl yapmak lıdne pılpıltler-
dlr. Fakat bu ~r memle
ketin mtine\'\ er muhitinde büytik 
ID&aberct gisterOmeüae nimen 
-.re vennemlt, ~k iyi Dl~ 
le '8,Janan ba hareket ell çok bir 
IEI elltUk bir eser meydana cetl
JU&tn llOllJ'a akim kalıqtır. 

tai)IU'atorlak devrbıde böyle cla
bna .akamete uğrayan bir Uml te. 
~ bu defa devlette eMalı 
bir brara halfanank •ıhnılmJI 
oJnauau ve lunlDla de 111111 '8ft
mls ve nndtterem Camhmnlllml
zla Jilbek p1uıa1anna Jale edlle"* İninll AulldopedJsl" denD· 
~ her halde kati bir muvaffa
kıyetle ..... , •• .,... bl ...... 
nıe0ve.-. ... •ıı••--• 
~l&bl eıUJora. .., ... ~ 
lllWe bir aulldopedl ~ p 
Urmek1e battl bana H--18 ellt de
ilJ, so clltlik bir eser ballne ıe~ 
lllekle memlekettn mabtlç olclui'a 
bitin bllglleı1 bir lditllphane leha· 
de toplun11 olamayız; çtlnJdl bu
ı.ttln lmaabk atemlnde 'bilgi lama
da o bda.r ~eaıılemlltlr ki tek 
llıtlsu için bile ytlzlerce elltHk ldi
tttplwıeye maBk olmak, fazla ola
rak her gün her sabada durup c11n
leamecten de,~m eden yeni tecrit· 
belert ve k~flerl arattmJI bal
inak li.mn geUr. Bu itibarla anslk· 
lopccJJJer bir memlekette lbtlsu 
adanılan büyük ilimler yettttlr
nıez; fakat halk araanula lUm at
kı 1'Uatır n bu aşkla ıUmde lhti
.._ gitmek lçln yolu ~il olar. 

itte bö~ lece arudklopedller bir 
lllllletba muhtaç olduğu umumi 
lllal'-t. bir araya toplar \O ber
kıesbı az bir zahmetle ba mali· 
~U... lsafede edebilmesine yarar. 
-daa bafka milletin en 'kJylllet
q hllgt vurtuı , e mane\i hazinesi 
olq dlllal emniyet vo ınzn,at ... 
ta.a ahr. Ba elbetıe wrkçelllbde 
bir ınllll MlllklopecJlye blJhaaa dil 
Jnlollhmdaa 1Gmra llcldetle lbtiyllO 
ha.ıı olanlttu. 7ba bagliD mek
f.eJlenle Yetlimekte olan genelerlD 
hlhacldduı lrelbneler ve tabirler
le •lam_...,., olarak bayat ,.. 
•umcta ful baJunan Df!8lin mek
teplercıe airendJğl kellmeler "8 
tabirler &rumcla bttytlk farklar 
vardır. Geoea ve geçmelde olaa 
nesu ile gelen ve gelecek olan .. 
81'- arumcta köprll hizmetini ra
l'eeck bir vasıta lbmuhr. Bu va-
..._ •~ aneat bir mUB uslkJopedl 
olabfnr. 

Bazı arkadaflanmrz Maarif ve
klltnın tnönti uuıdldopedlslne MM 

Olarak 8 elitlik franıuzca anslldo
PedJyt aım11 o)masmı klft görmll
~ orlar. 

O.an yerine 36 cUtllk büyük 
·~ aaddopedlslnl tanlye e
dl10r1ar. Esasen Maarif Vekileti 
nbı lcuan mlW tarih \e cotrafY•· 
llllıla ldlltttrlimiizc taalliik eden 
lceı1ıne1er1 o kayıttan hariç bırak. 
rrıımr. 'Yani ba bablıder berinde 
hltıh ITfrl rine ltizmn• kadar P-
i ·~ .. lmklnmı ,ermiştir. Diğer 

' rd:t da milli amJk1opedlnbı 
' ""'a."ına lıttlnk ec1ecek O. 

., tt ahlplerlne ltlnal glıe-
i ehemmiyetli hhlaJerl 1Jlr 

(Devamı j Mttcfldel 

Geceley(n Londrada büyük bir binada Çt7can blr 
yangın aöndü1'ii.Myor 

lngiltere üzerinde 

5 Alman bombar
dıman tayyaresi 

dUşUrUldU 
LoDdıa, 20 (A.A.) - BugUıı 

6ğledeıı eonra bUdlrlldiline göre, 
dfln gece bet dfipıan bombardı • 
man tayyaresi dUtflrWm11ttilr. Bun 
lardan d6rdtıntı hava dafi batarya
Jarr dilşUrmil§tUr. 

• • • , ....... (~) - ..... 
Uft w daMJI aambet n....etl&
mdn tebltlt: 

DtlD pce, dOptan tanarelerl 
fnıUt.enmin cenup ve cenuba pıı. 
ldıılnde muhtelif yerlere w Lonoo 
dra mm+ablll!lda buz yerlere bom 
ba. atmqlardır. DOlmuı almılan 
sabalıtan evvel bitmfftlr. 

Ytlbek lnf1111rh bombalar bul 
yerlerde huara eebelııb9t vennlpe 
de hUcumlarm hiç biri Jiddetll ol
mamllfJr. Bir cenup telııtndıe ~ • 
kan mOteaddlt yangmlar atlratle 
.andflrWmUştOr. Çok u zayiat var 
dır. Gece, lld dfltman bombardı • 
man tayyareal dUtOrWmtlttOr. 

lngilterede 

Askerl hizmete 
ahnanlar 

Uç milyonu 
buldu 

Loll4ra, 20 (A.A..) - Di1n ka~ 
dedileııler de dahil oldufu haldf' 
lngilterede alkerf hizmete alm 
Dlll olanlarm yekflnu ilç milyonıı 

tıaıı.ı o1maktadlr. 
.... 'llP'?• ....... 

18 •ıfmm tklncl Jrwnm• mwap 
oa.n bir kmm mbtema olmak 1-
ilere, bunlar pem ma,.ta War 
edilen bal emfnıam..Ue mwı ... 
tma almıcü olaiıla.nlı -uncuıa.. 
nm tee1d1 etmektedir. 

Vunanlllar 
Yeniden fazla miktarda 

esir aldılar 
Atina, ZO ( A.A.) - Dün akpn 

neşredilen 85 numaralı teblii:· 
Mahdut mevzit faaliyet olmu•• 

( Dooawıı ,J flncüde} 

H atag içkili gazi
nosunda bir vaka 
Fazla sarhoş olan ıkı arkadaş 

dövDlmUş, 5 O O liraları ahnmış. -
Evvelki gece yansı, Be)oğlun- iddia olunduğuna gore ıı. 

daki Hatay içkili gazinosunda bir ~yle olmU§tur: 
culuk hadisesi olmuş ve !ki Mustafa ve Ahmet adında '' 
~ gaıino sahibi ve ganonlar ta· .uicadq pazar gecesi muhtelif ) <' 
~ hem dövülm(Ş. hem de erde içtikten sonra Hatay gazirıı 

p1 · ndeki 500 lira paralan ça- una uğramışlar ve saat bire ka 
ce en dar içmic:lp· -'· r Dtvams 4 üncüd, 
)Jnım§tır. 

Figat murakabe komisyona 
şeker f igatına narh kogda 

Adalarda utıtacü lll•lr •arllı da Jl'Mitlldl 

Cumhurreialiği 
vazifesini dün resmen 

üzerine alan 

Ruzvelt 
dedi ki: 
Demokrasi 

ölemez 
Şimdiye kadar üzerimi
ze bu derece çökmemi, 

tehlikeler kartıamda 

Buyuk gayemiz 
Demokrasiyi 

ebedlleştirmektir 
V a§ingtma, 20 (AA.) - Ruı

velt, biribirl ardmdan fiçüncil de
fa olarak Birtepk Amerika devlet 
reisliği vazifesini deruhte etmesi 
merasiminde, bQyük bir nutuk 
~emiştir. Ruıvelt bu nutkunda 
bilhassa demiştir ki: 

(Demmt .. inoflde) 

Kuponlar11111zı 
tophyan 

okuyucularımıza 

ihtikar yaptıklan tespit edilen 
yedi kişi adliyeye verildi 

Fiya.tmura.kabe komiByomı, 
dilnki1 içttmamda t.ahkikat laf. 
hasmda bulunan bazı ihttir 
va.kalanm sabit gönrek faille
rini adliyeye vennitttr. Muhte
kirler §UDla.rdJr: 

1 - Ka.ra.to züccaciye ma • 
iazası. 60 - 80 kuruea aldığı 
devlet mamulltmdan sOrahlleri 
tdiya isminde bir müşteriye 
lM kuruşa atmııstır. 

2 - Be,of1unda Hacopulo, 

160 santimetrelik dividinleri i
kiye bölerek beher ~ 
evvelce kabul edilen 80 ~ 
metrelik dtvidisı ftyatlan &-. 
rindeD aatmıp.ır. 

3 -- Ka.Hnilroe, metrMi 8IO 
kurup satılmuı icap eden mr 
pmbalan yUbek fiyatlarla 
81.tmıfbr. 

' - Abvai Bünyamin, gemi 
fenederiııi yük8ek fiyatla l&t--
rqbr. (Devamt .f incide) 

lillliil•~Jh .... ,.,~ NljJMlll" 

Hi I~ 8• j Peten-Lava 
Musollnı mülikatı 

Pertembe aününden g•rQ•tO 
itibaren hediyelerini 1 u ~ münasebetil 

veriyonıZ Mülikatta Mihver • • 
Bir a)'danberi neeı'etmekte Hariciye Nazırlan da B 1 r t e b l ı ğ 

okluğumuz kuponlara muk&bB 1 bulundular neşre d ı· ı d 1 nrectıiimJzi vaadettiğfmiz :ro. Ber1ba, it (A.A.) - D.N.B. 
mm formalan peııtenlbe gtl- tıaıUrlYor : M im La ald 
'ııUDdeıı itfbaren tevzie bati&- Mihver lıaridye nazırlan da ha- arqa v: • 
nacaktır. 11r olduklan halde yaptıktan '*' dahili aebepler ~ 
Evvelce~ .llln ettlğhniz gL baluema mtıruuıabetile, FWırer ve den ayrıldığı bildiriliyor 

bl vereceğimhı hediye "Zm- Daoe, vaziyet Uaertnde mut....ı 
dancı Kaptan,, adim taeıyaıı '* g6rüpıede bulunmuelardır. Bu V i§i, SO ( A.A.) - Havu: 
fevkallde meraklı, heyecanlı rdSrlllme iki hutfımet reisinin a- Pet.en - Laval milli.katı mi. 
tarih! qk ve macera romanı- rllimdan' mevcut ldn ariradql!k naeebetiyte fU teblif neendD-
dJr. slhnJ.yeti içinde cereyan e~. ndltlr: 

Bu hediyelerimiz, yahuz ku.. iti muhatap araamdaJd fikir mu· Mareta1, 13 kin~ 
poa mukaıbilinde ve on kupona t.abakatı, bOttııı meaeı .. ıer tberinde Lavalden yWmek dahili slyaiet 
bir fonna olarak verileoektlr. tam ve mutlak olmuttur. ııebeıpleri yüzOnden aynlmıltır. 
Şimdiye kadar çıkan 30 kupo 

1 
Muhtelif Paria ~ 

na mukabil t1ç forma, pereem- su dan da iıltimnarda ten,ddtlt etm...4' 
be gününden itibaren Uç renk., bul kargqalık!ar dolaJllİİJll 
U nefta bir kapakla benıber bu yUlmek aebepler efkln --.;. 
verilecektir. Ka11ala cephesinde mtveye tamamivle il8h o-. 
1an~=~~1: =: italyan ricatt maz. (DıtHMt' ibrit/d 
zaman verilecek, gUnleri ayn. 

ca ~ uln edilecet devam ediyor Amerllrada ılrU. 
1~011111111111111111111111111111111 1111111111 tqiliz müfrezeleri ... ••terem Itır 

Kız mektepleri arasında voleybol m .. sabakalan Kenyada da ilerliyor dava 
Kalllre, to <AA.> - hıcWz u- Acı kahkahası ile itle
~~et!:b:~Y yok- diii cinayeti meydana 
tur. çıkaran katil 

Sudanda dHpnanm Kawala cep- (Y~ ., tncick) 
be8lııdeld rlcati devam etmekte -
dlr. Sabderat ve Teaaeene etra -
fmda İtalyanlar tarafmdan çok e
...ıı bir IUret.te talıJdm edi1mle o
tan mevJcller dün lataatmuz tara -
fmdaıı lfP} ed1Jmlıt1r. Kuvvetle • 
:im1z ricat halinde bulunan dllt -
manla tem.ur muhafaza ederek 
şark istikametinde Uerlemütedir. 

Mettemma mmtabamda kuvvet 
li kellf faaliyeti olmuetur. 

Kenyada eeyyar mUfreıelerimız 
dalma taamnı halinde bulunarak 
dtlfmana &fır zayiat vmllrmekt.e 
ve ilerlemektedir • 

Bombay, !O (A.A.) - Afrika 
-da batı çölünde eeir edilen ttalyu 
ukerlerlnden döıi bin ktfillk ye. 
Dl bir kafüe daha bugnn buraya 
plmletir. 
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1 Radyo Gazetesi 1 
Bitler ne ll•ıolhd 

gir llştaıer 
Haf ta başında dünyanın siyasi 

vaziyeti şu şekilde bir manzarcı ar
zetmcktedir: 

Birkaç gündenberi Hitlerle Mu
solini mülakatından bahsedilmek
teydi 

Totaliter devlet reiSlerinin bu 
mülakatları da bennutad esra.ren-
2iz şartlar altında yapılmaktadır 

Son gelen haberler Hitlerin Ber
linden meçhul bir semte hareket 
etmiş olduğunu ve Musolini'nin de 
Romada bulunmadığı bildiril~k· 
teydi. 

Son dakikada öğrendiğiırJ:r.e 
göre bu mülrucat yapılmıştır. Ne
rede yapılmış olduğu bildirilme· 
mekle beraber Alınan resmi ajan
sı bir tebliğ neşrederek mülfilc.ıtın 
yapılmış olduğunu bildirmiş~i~. Ga· 
riptir ki aynı ajans bu tebliğınden 
bir saat evvel bu mülakatı tekzip 
etmişti. 

Bu derece gizli bir miıHlkatta 
neler görüşüldüğü hakknxia kimse 
bir şey söyliyemez, fakat ltalyan 
gazetelerinin bugünlerdeki ne,rl· 
yatlarına bak,Jarak bir şey söyle· 
mek mümkündür. 

Evvel~ bu mülakatın her şeyden 
evvel bundan evvelki müUikatlara 
benzEmediğini tebarüz ettirmek 1~
zımdır. 

ltalyanm Yunanistana taarruza 
geçmesinden evvel yapılmış olan 
900 Floransa mül!katJndan sonra 
vaziyet İtalya aleyhine çok değiş 
miştir. Evvelce iki mihver devle
ti az çok mUsavi şartlar içindevdi
ler. Fakat o tarihten sonra ltal
yanlar Arnavutlukta çıkmaza gir·• 
m1ş, Afrikada ~~imete uğramı, ~ 
Akdenizde İngılızlerle çarpı~bıl· 
~için Alman yardımına muh· 
taç olmuştur. 

Musolini'nin bu görüşmede Hit
lerden neler istediği bundan bir
kaç gün evvelki Popolo d'ltaJ!a 
gazetesinin bir yazısından tahmin 
etmek mümkündilr. 

Bu yazıda Ingilterenin bOtiln 
faaliyetinin Akdeniroe toplandılt 
bildirilmektedir. Anavatan mnda
faasma tahsis edilmiş olan teçhi· 
zat tamamen Akdenize naklolun· 
duğu gibi İngiliz donarunasmm 
\il7.de altmışı da Akdenizıdedlr. 
Yanı bu gazete-'demek istiyor 1d 

buglfn Ingitterenin bütün ağırlığı 
İtalya frıerindedir ve ltalya bun
lara yalnız başına tahammUl ede· 
mtmektedir. 

Aynca ltalyanlar meselA Sel~
nikte lngiliz rnotörlü kıtala.--ının 
bulunduğu hakkında da uydurma 
haberler yaymaktadırlar. 

Bu uydurma h&berler ~i~e~ 
Musolini görüşmesinin zemınını 

bamlam~t1r. 
Her halde Musolini de Hitler

den Almanyanm Ak.denizde faali
yet göstennesini istemiş olabilir. 

Bu sebepledir ki ~nya t~
rar Vişi hükumetini tazyik etrniye 
başlamıştır. 

Peten ile Larıal 
barııtılar 

Almanyanın bu tazyiki karp· 
mnda Mareşal Peten ile sabık ~ 
'1ekil Laval ba~mışl:\."Clrr. Lavalın 
itibarının iade olunması, tekrar 
bükQmet i§ine girmesini de ifade 
eder. .. .• 

Esasen Lavalin hükfunet ışme 
alınmasında Almanyanm tazyiki 
oldnğu da Mareşal tarafınd~ neş
rolunan bir beyannamede zımnen 
anlatılmaktadır. 

Romanyada 
Geniı PTopaganda 
Rornanyaya yapılan Alman 

!e'\"kiyatı hakkında yeni bir malQ
mat yoktur. 

Ancak dün Romanyanın her ta
rafında demir muhafızlar tarafın· 
dan yeni nizam nümayişleri yapıl· 
mış :ve propaganda nutukları söy· 
lenmiştir. 

Uç defa ameliyata maruz kalan 
bir memieketin ansızın yeni nizam 
kuracak bir memleket vaziyetine 
girmesi biraz garip görülmüştür. 

Romanyanm dahili vaziyeti hak 
kmda gelen haberlerde Ro~n
yada demir muhafızların kendı a
ralarında ı;arpıştıklarrnı bildir-
mektedir. 

Ruzveltin 
U çüncü Devresi 

Ruzvelt bugün ü\fiucü devre-c-i· 
ne başlamıştır. Reisicumhurun on 
iki dakika sürecek yeni bir :lutuk 
söylemesi beklenmektedir. 

Cumhuriyetçilerin namzedi Vil· 
ki Reisiaımhunın hararetli bir 
taı.ıffan olarak ortaya atılmı~tır 
Vitki hUSU&l memwiyet ile lnıilt. 

reye gidecektir. Hatta Vilkinin 
sefir olarak Londraya gid~i de 
mevzuu~histir. 

ltalyan • Alman 
Ticaret görüımeleri 

&aıaıl bfr malla· 
Londra, ıo (A.A.) - Blr busu- lonu ~liz çal,şına metodlaıınm 

il muhabirin röportajı: blr1a rlpOttaJı naWt~elJyetbıJ ,&lt6ree tipik 
Gruptan aonrn Londrayı kesif bir ye~. Burası Londra itfaiye 

bir karanlık kaplamaktadır. Bu Londrada tetldlltmm dimatı mesabesinde 
zulmeti, sokaklarda seyrüseferi ko- bir merkezdir. Dqandan gelen ha-
laylaştırmak için yerle!Jtirllmlf o- 1 berter burada toplanıp leap eden 
lan renkli limbalarm yegil, san ve yangın ar yerde derhal harekete gec;Umeel· 
kınnızı akisleri biraz tahfif et- nl bildiren emriler de buradan ve-

Dün Romadan dikkate §ayan bir mektedir. Bundan başka ot.omo- nası 1 so•• ndu .. • rllmektedlr. İşlemem basit fakat 
telgraf geldi. 'bUlel'ie otobllaleıin maskelenmif her manulye mllkemmel bir tele-

Bunda önümüzdeki haftanın ilk ı fenerlerinden su.an hafi! ve eey· " fon ıea.etesI kontrol salonunu ta-
günlerinde Alman. Jtalyan iktısadt yar ziyalar da bu karanl·ğı bi~ rü 1 Ü yor f raaaut mevkileri ve depolarla da· 

gö~~ .......... ıerine başlıyacağı bildiri- tadil etmektedir. Bu hal, Londra im1 tema.s halinde bulundurmakta· 
'~~ uyk y tmış gibi llrUn ekte- gm tarassut mevkll vardır. Bir dır. Emirler ayın zamanda hu.sust 

iiyor. 1940 da böyle bir anlaşma uya a g m ık Lo dranm • .n.. bir nevi te'-' makineleriyle de 
yapılmıştı amma 0 za.nıandanberi dlr. Fakat hakikatte her zaman- yangın c; mca, n en 3 ... a.- '6• .... 

çok değişiklikler ~lmuştur. dan ziyad~. uyaniktır ve kemali sil- sek blnalan llzerinde tem edil- verilmektedir. Londranm muaz.. 
Klodws 35 kişilik bir heyetle kQnetJe duşman hücumunu belde- mil bulunan bu tara.uut mevkile- zam bir haritası bütlln bir duvan 

Romaya gitmektedir. Müzakere- mekt.edir. Bu ~· acaba yangın rinde.ki nöbetçiler yangmm zuhur kaplamaktadır. Yangına karşı kul
lerin 

00 
beş gün süreceği bildirili· bombalan mı yagaeak yoksa infi· ettiği noktayı ve lstlkamet.ln1 u- landan bUtlln m11cadele malzeme· 

yor IA.k bombalan mı? Bunu, t.abiatiy- mwnJ tarassut merkezine derhal sl bu bar!ta Uzertnde renkli ve mO· 
ltaJyada gıda maddeleri ve kô- le ~e kestlremiyor. Fakat hi-: blldirrller. teharrik mftstatiller 'eklinde gös-

mür zorluklan başlamıctır. ltalya rineı çeşit bombalara olduğu gibi Diğer taraaaut mevkileri de ay- terllmlştir. Herhangi blr itfaiye o-
"ktısadi luk · 'nded~ gün ikinci çeşit bombalara karşı da her m yangTJım yerini kendilerine na· tomobiliniD veya bir tulumban-n 
1 zor ıçı ır ve tnrın tedbirler almmJŞtir. Herkes zara.o tayin ederek umumi merlıe- herhangi bir tstiltamete hareketi 
geçtikçe bu sıkmtJ artmaktadır. tetikte be1ru.. ze bildirdiklerinden kontrol ealo- derhal bu harita Uzerlndelr.i mUte· ......,-or. 

Kaaala'nın iıgali m!~~§(>y~~= a=ek~ ~:d!u~ ::~, ~~~rl: ~ :::::::::!e:;!t:ıı ~e~ 
dir: katiyetle ve derhal tEebit olunur. tinnesi suretile işaret edilir. Bu İngilizlerin Afrikada yeni hare

ketle istirdat etmiş oldukları Ka~
sala (Sudan'da) gayet mühim bir 
mevkiwr. Bu şehir iki demiryolu 
ve yedi a~erl yolun birleştiği yer· 
<!ir. 

Burada İtalyanlar Ingilizlerden 
iki üç miSli kuvvetli idiler . 

Burada arazi Tana gölüne kadar 
harekflta müsait olduğundan lngi· 
lizlerin harekete ®'am edecekleri 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Yakında tamamen serbest ka
tacak olan Yakın Şark ordusunun 
bir kısmının da buradaki harekata 
iştirak ettirilmesi beklenebilir. 
Gerçi ltalyanlar Habeşi.standa 
kuvvetli bulunuyorlarsa da yer 
yer çıkau.. ve büyüyen isyanlar İ • 
talyan k~etlerinin başka yeri.ere 
nakline imkAn bll'3kmamaktadır. 

Jngilizler yalnızca şimalde Su
dandan değil, Kenyadan da taar· 
ruza geçmişlerdir. Bu §ek.ilde ltal· 
yanlan Habeşistan ortasında da,ğ
hk mmtakaya sokmıya ve orada 
teslim olmıya mecbur bırakımya 
baktıkları görülmektedir. 

Jngilizler Eritrede de Musavva· 
ya clolru taarruza geçmişlerolr. 
Yeni mevziler ele geçirilmiştir. Mu 
savva lngiliJ deniz kuvvetleri ta· 
rafından bombardıman edilmi,tir. 

" Kültür Tayyaresi" 
alınacak 

Hava kurmnuna yardım mak
Mdiyle okullarda. yapıtmuma 
karar verilen yardım teşkilatı 
faaliyetiıle başlamıştır. 

Her okulda beşer talebeden 
mürekkep yardım grupu kurul -
muştur. Okullarda her aym bi. 
rinıcf haftam. b&va kurumu 
haıftası olacak ve Webe ha.va 
kurumuna yardım pulları ala
caktır. 

Pul sa,tışt arzuya taıbi ola· 
caJrtır. Şimdiye kadar 130 ilk 
ve orta okulda havacılık teşld. 
18.tı yaprlınıştır. Toplanan pa· 
ralaıia Ista.nbul okulları namı
na. bir kültür tayyaresi eatm 
almaca.ktır. 

Bir taraftan vatandaşlarm, eeh- Londranm bUyilk bil' mikyasta pi!- büy(lk mlkyastalti şatranç oyunu
rln emnlyet ve sclAmetini temin nı üzerinde her tarassut mevkii nu andmr. Fakat bu oyunda mev· 
için kendiliklerinden vücudo ge- bUyUk bir daire içinde gösterilmiş- zuu bahis olan ıey insanların ha· 
tirdiklerl gönUllU gözcUler teokila· olup bu daire de aynca derecele· yatı ile binalrm yangından kurta.. 
t.ı, diğer taraftan da itfaiye ııer- re taksim edflmlştJr. Muhtelif tA- nlmasıdrr. İtfaiye servisleri şefle
visleri tarafından tanzim edilen rassut mevkile:inden blidirllcn de- ri bu oyunu btly(lk bir sUrat ve so
kontrol teşkilA.tı aynı zamanda fa- reeelerden çekilen hatlarla bu ğuk kanlılıkla oynamakt.adrrlar. 
aiiyete gcçmektcdriler. Cite'de bir mev1Eilerin bulunduklan derece- Kısa btr telefon muhaveresi yan
çok tarlhf binalarnı yıkılm&Sını in- terden çekilen hatların blrleştigi gmm harita Uzerinde bir iki saniye 
taç eden hava aktnmdan sonra gö- nokta yangmm çıktığı yeri göe· zarfında mevzileJJtirllmeslıli temi
nUUU gözclller servisi çok geniş· terir. Kapmmda daima 8'11Ahlı bir ne klfidlr. Dört bUyUk otomili ve 
lemlştir, Londra ahalisinden h&- nlSbetçinin bulunduğu kontrol sa.- tulumba.lan temsil eden mustatfl-
men hemen her ferdin bu teşki· ı · • l lerin yerlerini değitirmek de blr 
lAta iştiraki sayesinde bu gibi bA.· Ne demeli ' Ud aaniyeltk bir i§tir. Bu da yapı-
diselerln tekerrilrllııc mani oluna· lmca. merkemen verlecek emir bir 
cağı zannedilmektedir. Erkek, ka- Bir kitap, muayyen bir tasnif telefonla bildirilir. Bütün bu işler 
dm, gene; ve ihtiyar herkes mllna- veya muayyen bir hacim zarureti. yapılırken bir saniyenin kUc;Uk bir 
vebe ile her nevi her binayı ne- le ciltlere ayrılmış bulunabilir cllztl bile kaybedlimediği için me
zaret altmda bulundmmaktad.Ir. Böy bir cildin neşrinde bazan da- sell ~3 Uncu aııırdan k~a .bir ii
Bu wıul, her vatandaşa tahmil e- ha küçük parçalara ayrıldığı olur: bldPnın kurtarılma.sı mUmklin ol
dilen nöbetçilik vazifeeini aagarl Eğer 16 sayfadan ıbaretse buna maktadır. 
bir mllddete indirmekte ve alem ••forma" diyoruz· buna vektile Kontrol salonundan sonra muh· 
devam ettiğ lmUddetçe her bina.. ''cüzü" diyenler de obnuştur. Bir te~ d.epolan ?ezdim. Ha'rpten~
nm nezaret altmda bulundurulma- cildin birkaç forması birden neş· rl ıtfaıyenln nırmal teşkilAtınıı ila· 
mu tembı etmektedir. rolunmuşsa buna }ine "cüzü" di· ve edilen yardımcı serviAler 2500 

yenler, Ahmet Mithat Efendi ''des- den fazla m~htelif otomobil ihti· 
Londra sokaklarmı dolaşa dola- te" tabirini kullanmış. Ebüzziya va etmelctedir. Bunlarm içinde 

§il tehrin her semtlne bir 11ev1d matbaasının neşriyatında da "kilr- kamyonlar "e romorke edilen nra. 
tabU ile candan sevgi bağlamUJ o- rase" denilmiştir. "kürrise" arap- balar da vardır. Bu yardımcı ser
ian otob08 t<>förlert ile blletc;ller çada "mushaf ve kitap eczasm· \islerde çalışanlar 13.000 kişiye 
de Londranm yangmla tahribine dan bir cilzü'' demektir· fakat ballg olmalc:tadn-. Yanhmcı servis
k8J"Ş1 alman müdafaa tertibatında bu kelime tutmuş, ne .:deste" :': terde çalışanlar da asıl servislerde 
kendilerine dtııen vuifeyi yap. vaç bulmuştur. Daha çok, tıbbi çalışanl~rla beraber bir ka~ro~:a 
:n ko~n-'evrdeermktşumlerditor.rbŞaimlandi MŞriyatta fransızcanm "fasikül" ü ithal edılmiş olup yeniler cskılenn 

ı.uu ıw kullan im 'tı on acnelilc tecrübelerinden istifade 
bulundunılmaktadır. Yollan 11ze- ~:şJtlıat merh .. f etmektedirler. Nehirler üzerindeki 
rhıde rlatıryacaklan yangın baş • "cul" .. f 1 d umunk'ta ....n~ itfaiye teşkilatı da di~er sel'"Vlsler-
langıçlanıu IC5nd0rmek hu8tı9unda CI un ~ a 1 P '-\Uu le işbirliği yapmaktadır. 
bUetçilerJe toflSrlerln muvaff~ o- demek olduğu gıbı k~ltuğa alına-. Taymis nehri Uzerindc 35 ltfa
lacaklarma §tlphe yoktur, Umu- bil~ klıdar ot ~eeair~ d~ Ot· Jye ~apunı vardır. Bunlar pompa
mun dikkathı.I celbetmek için, muh d~~a ~rak ~!e fı ihtıyar larla n~irden ·su çekip sahilden 
telif noktalarda dolaştınlmakta o- ettığıne hükmedebılınz. İSlam an· muayyen bir mesafeye kadar 
lan bekçilerin dUdUk c;aima sureti- sik1?J>:00isi heyeti de '"cüzü" keli· uzaklara su verebflınektedir. 
le cvtara yangın bombalan düştü- mesını almıştır. Bir lı:18mı bir lnflllk bombuile 
ğtlntı h&ber vermeleri kararlq· Acaba ne demeli? Bir kere dün yıkılmış olan bir depovu gezdlm 
tmlmllbr. Tasviri ~ baş:,nubarririni!l Burada. çalışanlar ıstı.rahat zaman: 

Bir çok yangm bombalarını g&- ya~ığı gıbı. '"k!lı'dse . dernemel~; larmı pingpong oynamakla geçir. 
rtlp llÖndOrmeğe muvaffak olan tecrube edılmış: Sesinden mı. miyorlar, yıkılan yavyonlardan çı
halkm btt huaustakt htlsnOnJyetl ve b~lerin terkip suretinden mi, kardıktan tahtalarla kendi sığı
fedaklrh~ ne o11IJ'lla ohnın, bu nedense Türk zevkine aykm gel- naklarmı mlaha calışıvorlar. Bun· 
gayret itfaiyenin mUdabaleeinl her miş; netice menfidir. "Küçük !arda gördüğlim ~baleti nıhive iş. 
zaman önleyememeırtedJr. Sulh ~ demet'' yerinde ve rnaddt, ma')I?U lernU zevkle ve hatta ihtira~la va
manmda olduğu gibi harp zama - §eyle~n cüz;ü m~tannda , ku!_la~~- pan kimselerin baleti ruhlyesi Mi. 
nmda da gehrlıı emııJyet ve selA- lan bır kehmemız var: 'K.ulte . Esasen yangına karşı mUcadcle 
metintn haldJd ve milteyakkız bek· ''Külte" demeli; +bunu diyemezsek insana bir bombardnnan gecesiıın:; 
çflerf yine itfaiyecllerdir. bari Fransızlarla birleşmiş oluruz· tehlikelerini unutturan zevkli bir 

Londrada 10 veya 12 tane yan- '"Fasikül" demeli • . mUcadele teşkil etmektedir. 
--:Ka:-ptan:--:~:--:b-an-nn~m-:-:U-v-ga.sı~-,-emi-:--~~------------------=--------------__:,~ 

de batlamıt. Kaptan Selimi de M- -t - Daha va.kit va.r .. 

Dl de öldllrecelanJ§. Hanım mani I ç k K l 
::-:~:t::.- .. _N~~ e~_,NJY~:!::~ 
tan-~~hll::W ~ ~~ Büyük Tarihi Aık ve Macera Romanı 
senedir sakladığı hanmıı bile feda neden bqka ıeyler mi öğrendin?. yorlardı. Selim birden durdu: 
edecek halde idl Gemide bir gey - Evet.. §imdi anlatamıyaca· - Bir kürek sesi.. dedi. 
olmuttur. Hem siz de burada fazla ğnn §eyler.. Kulak verdiler. Evet, blr kürek 
beJtlemeyhılz. Kaptan, buraya mut - Kısaca. a&yle Hasan.. Beni aesl duyuluyordu. Bir kenara çeki· 
laka aizl öldürmeğe gelecek .• Ya· merakta bırakma.. Hanmı kim Up beklediler. 
but adamlarmı gönderip efzi öldür- i!Pm .• Onunla ne kavguı Y&J>DUf- Kayık eahlle yaklaştı. lçincHm 
teeek.. GeJıı;ainlz. O koriaınç ada • lal'.. dört ki§l çıktı, Selim, kaptanı ta--
mm elıinden hayatınızı kurtarmız. - Bir hannn.. Kim oldufmıu nmııştı. Yanmda bulunanlara: 

Baaan hızla yukarı çıktı. Sel.iın nine de bllmiyor. - Ben burada bekliyorum, de-
aabmmlıkla keodislıı.i bekliyordu. - Nerede iın1g bu hamın.. dt. Çabuk gidiniz. lJdainl de mut-

.- Ne var, an1adm mı?. - Gemide.. laka öldUrOnllz .. Sağ kalınalannı 
Haaan, Selime aöyliyecek mi idi, - Gemide mi?. Fakat bu ge- istemiyorum. Evvelö. biriniz içeri 

yoksa aa.klıyacak mıydı?. Bunu minin her tara!mı gezmiştim, Çer- girsin .. Anlatbğım gibi benim gel· 
dilşilnmemlştı. Bir an içinde ka· lı:.ez18tandan mı getirmiş.. miyeeeğiml, bastalandığmıı a&yle· 
rar vennek mecburiyetinde. - Hayn-.. On dört senedenberl ytn.. Somumı biliyorsunuz. 

- Söyledi, dedi .. Hem~ mil- yanmda imiş. Üç tayfa hızla uzak]qtılar. 
hiın şeyler söyledi. Anlatacağım. - Ama bu hanımla bizim ne a.. Kaptan yalnız kalmıştı. Bir kaç 
Fa.kat kaybedecek vaktlmlz yok.. IA.kamız var. admı yilrUdtl. Sonra oturdu. Elleri.. 
Hemen evden çıkmalıyız., - Al!kamız var .. Ha.ydi fazla ni pkağma dayadı. 

- Kaptan gelmiyecek mı! sorma.. Şimdi gemiye girmenin ça- Seliın ile Hasan on admı kadar 
- Biz kaptana gideceğiz. resini dllşllnelim.. geride idiler. FıırJdualR.r duyular 
Hasan, hanımm da tehlikede ol· Hasan böyle derken, gemi Poti· caktı. Hafif blr gece aydm.lıtı var-

maaı ihtimalini dUşUnUyordu. Kap. den hareket etmeden önce yediı'.;>i dı. Hasan eli ile Userfııe çullana· 
tan, onun korkwıu ile Selimle ken kamçıyı hatırladı ve gUIUmsedf. hm iş,.retlni verdi 
dlatni öldUnnemlııti. Fakat kendi· Deniz kıyısına gelmişlerdi. Huan, fazla beklemedi. On a.-
leri kaptanın dUşıruuu idiler. Onu - Ne ya.palım?, dımlık yeri iltf adund& a1mıf ve 
hiç bir şeyle a!fetmlyeeeklerdl. Bu- - Bir sandal bulalım.. hançerini çekerek kaptanın U.tU· 
nu bilen kaptan, elindeki hanmı - Gemiye girebilecek mlyiz? ne atılmıştı. Kaptan tmuldamağa 
dinlemiyeceJ<ti. Her şeyden evvel - Vakit biraz daha geçse.. vakit bulamadı. Jtaslıatt kealldl. 
hayat.mı kurtaracaktı. Gezlnmeğe başladılar. Sclim de Haııanm arkasından kot· 
Sokağa çı:kmışlardı. Karanlıktı.. Gemlde bir kac ı~ık yanıp &inil· muş, kaptanm bir kolunu yakala· 

Tophane çeşme"S.'tıin önüne gelmiş· yordu. Selim: mrştı. 
lerdi. Hasan: - Me,ale ile geziyorlar .. dedi. Üzerindeki sllAlılan aldıla.r ve 

- Gemiye gimıeğP ~alışmalı • - Acaba esir kızlarm hepsini kolayca ellerini bağladılar. Kaptan 
yız, dedi. çıkardıla rmı? .. artık mukavemet etmiyordu. 

- GUc; iş.. - Sanmıyorum. Hiç çıkarmadı- İki arkadaş işlerini bitirince o-
- Bq'ka çare yok.. lar.. nu sandala attılar ve lıUrekle.rt 
- KıLpt.aru öldürmek i~n•e o ·- Bu ı,; işte. cekmeğe ba.şladilar: 

mutlaka. d.ıp.n ı:lkac&k.. Yok.la ııl Sellm1• HAian konutuıı dn~ - 'R•nt """"+- mt lltAl'.abmıd 

-Ya. .. 
- Niçin hayret ettin.. Sen bizi 

acımadan öldUrttlyonnın ya .. - ..... 
- Merak etme .. ta.yfala.ra veı-

difln emirleri duyduk. GörüYor
aun ki Allah bize yardım ediyor. 
Bundan 80Dr& yapacak işin kal· 
madı. 

- Ben uten bir 3ey yapmak i<J. 
Wm~I söylemiştim. 

Hasa.n bir kahkaha attı: 
- Ama söylemek istemediğin, 

aöylemediğin çok ,eyler daha. var
mi§ •• 

- Ne im1' onlar! .. 
- Şimdi gemlde öfreneeeğiz. 
Kaptan cevap vermedi, Son söz, 

ona biraz ot.mı Umlt vemıfştı. Ge
mide tayfa.lan kendisini kurtanr
la.rdı. 

Kayık, gemiye epey yaklaşın. 
ca Huan ayağa kalktı. Gömlefini 
çıkanp kaptanın ~ bağladı. 
selime: 

- Sen burada kat, dedi. Beni 
gemiye yaklaştır. Halatlardan tır
manıp çdranm.. Ialılı:la çağırdığım 
vakit gellrain.. 

Selim itiraz etmedi. ÇQnktl mU
nakqa edecek saman değilcU, Fa.
kat !kayıkta blmak istemediği 
muhakkaktı. Kaptan korkuyor, nr
ktıyımiu. Hallan, bunu dilfllndUğil 
için haydut korunm afmıı da ka· 
pamUJtt. 

Han.n gemiye kolayca ç*tı. 
Etrafı iyi bilmediği için sa.kına sa.
kına yürüyor, kaptan k~Untl an· 
yordu. Onun düşUndüftl hlT tek 
ışey vardı: Hanmıı bulmak .. Kap
tarı.m Sellınle kendfsini öldUrtme. 
ğe karar vermesi, hMrmm tehll • 
kede olduğuna quettl Belkl de 
öldtlrtmft1tU. ftte 8'99ell bunu an· 
Wm.k iatiYordıı. 

Tarihten: 

Hadiselerden 
ahnan iscrube 

ve ders 
HUseyln Cahil Yalçın, Habel' 

gazetesinde yazdığı bir başmakale
de vakUle kendisi Ue epey mUoJ" 
taşa ettiği bir Yunan gazetecisiıılO 
Atinadan kendisine gönderdiği 
mektuptan parçalar neşreunekte
dir. Hilse)'in Cahit diyor ki: ":,:; 
nelerin verdiği tecrübe, geUI"OJb" 
ibret ve basiretle vatanının nı~ 
faati ile Tilrk vatanı menta:Ltid' 
aynlma kabul etmez bir euret:ll 
biribirine bağlandığına kanaat gr 
tirmlştir.,. ....., 

Yt..-ım asırdan daha evvel, l~ 
yılında ,yani 66 sene evvel A tınadt 
çıkan Ahali adlı gazetede ''Ak:l
landık" başlıklı bir makale vardL 
Bu maltalc, o vakit çıkmakta old 
bütUn Türk gazeteleri tarafın~ 
tercUme ve iktibas edilmişti, M~ 
lenin ruh noktası şu idi: Yuna' 
milleti doğru yolda yUrUyccek, ~ 
ima komşularlle iJ-i gcçinecekdt• 
Makalede Yunan kralmın OsnıaJlı" 
b padişahına bir nişan takdlın edr 
ceği kaydedildikten Bonra töyll 
deniyordu: 

"Yunan dükünün yeni mest~ 
girmesi, ahallmizln kendi ~ 
menfaatlerini anhyarak hakiki ti' 
rakkJ hamlelelerlne göğüs gerdl)
Ieıini gösterir. Vatanmurn Jll# 
faali neden ibaretti, §&l"kta b~ 
layık olan mevkiln saadetine ııP 
olmak Uzere kimlerin nasihaUerttl 
dinlemek laznn geldiğini a.nl
bulunuyonız. 

•'Bahsiınize gelelim: Zatı ~ 
şa.hiyc nişan takdimi hususu aıı-"" 
m.iı.in terakkiya.t.ı yolunda haşnıev 
lü kralımızın ne derece Akilane ff 
mukdimane hareket ettiğini ve .,.
t.a.nrmızı ne derece sevdiğini g(Jr 
terir. ÇünkU bu surette, hemcivatt' 
mız olnn devletle cari mUna.!ebs.~ 
m·zm bir kat d..-ıha tekidine uı~ 
ve hu da dahili mamurlvetJıniSI' 
zivadesile havırlı olacağı~ ~ 
dlr. :Menfaatimizi istiyen devle~~ 
çoktanberi b!ze bu mesleği tavsb
eylemiş ve vatanmı sevenler de I>' 
yolu müdafaa etmişlerdi.,. 

Makalenin tezi nnlasthyor: 'l utı 
- Yunan dostluğu bir znnıretdt 

66 sene evvel açıkça izhar edY 
len bu .dostluk, bir çok acı tecrfl' 
beler daha gcçirm'ş bulunuyor ~ 
bu tocrübelerin muh:ı.ssalası, .,. 
millet! bir daha sarsılmasına bl" 
kAn olmıyacak şekilde birlbir!ılf 
bağlamıı;tır. Daima sulh. da~ 
dostluk .. 

~.~ 
==================~ 

Sümer Bank 
Stok anbarları inşa 

ettirecek 

Sümer Bank umum müdill"' 
lüğü sanayi mücs-..ese!<>rin~ 
stoklar vücuda getirilmesi içiJJ 
anbarla.r inşn.sı hususund~ al~ 
m.n kararlara. tevfikan yapıl• 
ca.k sarfiyata ait tahsisatı ıcs· 
bul etmiştir. 

Bu tahsisat, şimdiki bald' 
birleşik pamuk ipliği , dokuJJl1 

ve vlin ipliği, ve yünlü dokU11'' 
mUesse.c;eleri için yapılacak 31' ' 
barlara aittir. 

Bu anbarlarm. bilha..~ pj" 
mulc isf hsal mevsiminde biı· 
zat müstahsilden ml'bayaat Y': 
pılması için inşasm.a karar ve 
rildiği anlaşılmakta.dır. 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 

Askere alınan erlerin ailelertııı' 
yapılacak yardım §ekli ve ~~ 
namesi vali ve belediye re'.sl uıı· 
fi Kırdnrm riyasetinde y~~~ 
toplantıdan sonra. te.sbit e<UJl"""' 

ve derhal faaliyete geçilmifjtir. bit 
Yardmı yapılmak Uzere 

milyon lira. tahakkukat yapı~ 
Bu tahakkukun bir buçuk ınib~ 
lirayı bulacağı tahmin edllmeJtt~ 
dir. Yardım yapılacak aile nıik~ 
n da yapılan mUracaat ve ır-1" 
ma.ka.mlıkların tcsbit ettiği ra.kaıı' 
Jara göre 5000 ailedir. 

Yardan keyfiyeti Mkerin terbtıl 
edtlmeei tarihine kadar dcva.trı e
deccldir. 

F.cnebi tabiiyetinde olanlar, b~ 
mJ 11ahsiyetler, yüz liradan AS ~ 
zancı olanlar asker ailelerine ) • 
dun için h1ç bir Ucret vermlY~.,'!. 
lerdlr. Yalnız bunların yapaca
n teberrular kabul edilecektir. 
Diğer taraftan asker ailele~ 

den yapılan ya.rdmı miktarına it 
.raz edenlerin dlle'klel'i ve ta,hki1'1l ~ 
~n ka,yma.kSlX)].ık tarafmdan te 
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kik edildikten ııonra lca.p edeıı> sıı 
amele Y&ı>ılıa.caktır. 



~icilyadaki 
Propaganda 
Taarruzu 

.':;~elıir Haber·leri Amerikadan mal 
getirmek istıyen 

hır firma Satie duvusı 
d Bir kao gun e\'\ el Sicilya önün· 
J e bir ba\"IL \ e dtı-nlz harbi oldu. 
t.alyaya gehıılş olan Alman fay· 
~erı Ak&-ntuıeld men.a'll) et
lerbıı lh9e8 için bu hidiııeyt bir 
fırsat saydılar. Ve bir Jngfliz kn.ı
V'&ıörii bu harp sonunda battı. Ud 
lflllll Yaralandı. ltalyanm 'e Al
tbaalarnı deniz '8 hau zayiah da 
:lilıhndir. Ancak karada denizde, 
ı:V&da hlrtbtrl ardınca kötü mağ· 
t hlyetıer gönnt'ğe alı mı" olan 

Dun Birinci ağır cezada nakzen 
görülmeye başlandı 

Ticaret Müdürlüğüne 
müracaatta bulundu 
Amerika<la.n ithalatta bulu

nan ve bilhassa otomobil ve o. 
tomobil aksamı getiren bir fit~ 
ma, mıntaka ti<•arc·t müdürlii· 
ğiiııc müracaat ed€'rek Ameri • 
kadaki bloke parası ile mal 
getireceğıni, fakat. doların. dün
ya kursu ile memleketımizdeki 
kuru arasında.ki farkı yüzün
den bu malların pahalıya mııl 
olacağını, binaenale) h fiyat 
murakabe komısvonunun ha~r _ 
dar edilmesini istemıştir. 

falya için icllyada Alman tana· 
~len tararınc1an lngiUı. gemilerine 
Yapılan 1etoaliizlt'r bir muhattbf!
llln hUp netiool<'rl s«~dlnde Uin 
:•~ktedlr. ltal3 anlar hidlstı)i 
""'~le gost.ennrğc mceburdurlar. 
vwıkij İtalyanm çlzllmlş mukadder 
~~ti Yftll Yfllll feliketlerln 3ak
-!tblnıı Jtostmmektedir. M~la 
Afrika kolonllerln~kl ıtalyanlar 
~lbatt linıanma 84'.\"kedllme' .. d.edlr. 

1 
unun ~1 a.,tkirdrr. ltalyan 

Temyız umumi heyetınce ka
ran bozulan Satie yolsuzluğu 
muhakemesine dUn birinci ağır 
cezada yeniden başlanmış ve 
temyiz maıhkemesinin nakız ı . 
lamı okuımıuştuı. 

Temyiz mnhkemesı. I:Nniz 
Bank umum müdütii Yu~uf Zi
ya Öni.ş ile muavini Tahir Kev
keb. mühendis Neset Kasımgil. 
umumi k8.tip Sadun Galip &tv. 
cı. Hukuk müşaviri avukat 1s -
mail ısa. Canı~ ha.kkmdaki mah 
kumiyet karaı lan ile> meclisi i
dare reisi Zıysı Taner, SOOat 
Urol. Cemal Şahingiray hak. 
kında.ki beraet knrarlannı dn. 
bozmuştur. 

Diğer taraftan muhakem<' ~ 
dilen ve beraet kaza:nan reas
süra..ns umum miidürü met hum 
Refi Celal Bayar ile mua,;ni 

.Malık Kevkeb, Hamdi Emm 
Çap. avukat Atıf Ödül \"e Je. 
rans şirketi müdüni :-0.leteas 
Ta.mel hfrkkındaki karnı a müd
deiumumi muavini de istirak 
ettiğinden bunlar tem) ız olun -
mamıı;; ve kııtileşmiştir. 

Temyiz. mahkümıyct kaı aı _ 
!arını bır çok noktadan maznun 
ların lehine olarnk bo?.mmıtur -
tur. 

~füddeiuınumi muavinı nakız 
kararına ittiba olunmasını ıste
mis. maznun vekilleıi de aynı 
istekte bulunarak müdafaa.la. 
rını hazrrlamak ii?.ere mühlet 
talep etmişlerdir. 

N'etil'ede ma.hkcme nakız ka· 
rarma uyulup urutmaması hak· 
kında karar \"ermek ti?.ere mu. 
hakemevi ba.cıka bir giine bı· 
rakın.ıştır. 

Doların dünya kunı 130 lnı -
ruştur. Memlek,.timiz<leki kur 
ise 320 kuruş olduğuna göre, 
maliyet fiyatının yüksek bir 
seviyeye çıkacağı tabii görül
mektedir. 

Komisyon, bu mevzu etrafın. 
da kaı-ar ver.menin safahiyetfori 
dışında olduğunu görerek mese
leyi, esbabı mucibesi ile birlik -
te hükumete arzedecektir. illi t onfusu artık Afrlkada tu· 

tunrnak lmkinma malik olamadı
Xllıı idrak <--diyor \e frlaketl ön
~Jc için lmdidMJ hazırlıklar ya· 
Pl)or. 

Bu tahU)enin başlan~mı detnf'.k· 
;r. Tahll) e31 t.ablatfle hilhasıı.a 

0 bruk'un, Demenln, Blngazinin 
Ukutandan sonradır ki bunlann 
~kotuna manJ olarak hiç bir ,.,._ 
r.fyet m~H·ut (l<'ğtldlr. Jtal~ıan Ar
~ka ordu una du ~ek 'azlfc- ya 

1 f'<ıllru olmak \&hut da. ana,atanla 
rtlh.&tı kesll~lş bir tı:iltlf' halintlf' 

Esnaf cemiyetleri umumi 
heyet topiantıları başhyor 

32 talebe daha 
yakalandı 

Lise ve orta okul talebeleri. 
nin okul haricind" vaziyetlerini 
kontrol etmek üzere orta ted • 
risat öğretmenlerinden t~k
kill eden heyeti araştımıalarma 
devam etmektedir. 

~"' :\aranıaz hir Şf'ldhln kalmaktır. 
:1<1~1 dı• haha için bti) iık bir fa· 
adır. \mın u11uktakl hart>kı•tler 

""ına .. ında hah unın it-hine hlr k~ 
l'f\ • 

1 ol~un kn, dl'<lllf!('l"k hlr hadi~~ e 
~l\4llır ''dllmemMlr. 

1ft_nu "'8rtlar içinde-ki hal~a~a ~a
~ da ol~ 7.afc-r habcrlt'ri H~r
ltıf'lc 1 zımdır. (ol'lttc-k frliketk>rl 
flıd ıd 7. frr haberl"ril<' takas et· 
~1·k ı•n P"lkolojik harckt-tlerden 
iridir. RQma imparatoru Kallgola 

ııtorit<"ılnln ZR'\ ıfladığrnı hissedin-
(' dt'rhal r.~ı ·mıntaıaı. .. mdan <'fifr

l('r satın alır , f" bun lan ::dnclrlfo.re 
'•ırdıırur. Onları mu:r.nffl'r bir har
bin f'anlı ı.tallbl~ f't , eslkalan ha· 
linclt• Roma "Okaklannda dolaıı· 
lınrdı. 

d iril~ a harbi hakkında nul) olar
ı arı r:uh olara, anteınlrrdt"n anten· 

l'l'(I> ~R7('ft' Utunlanndan, gazete 
"Uİt.ftlanna ek.'it-dt>n hahf'rlerde 
(•ol krtasrnda P"ılr olarak !llatm alı 
naıı ht'db ht in anlardan daha çok 
l.ılfrrı<' al imlan \'ok1nr. 

\rt •,. bu 7.nmanda harp clemf'k, 
ha.rpt.t'n hckft>nt'n ı:tı' <':\P. ı:orf' ya 
Pılan hesap demelctir. Hcsaıı tuttu. 
l:tı 7 rnan kazanılmı .. , tutmadığı 
7.llrnarı ka\ lwdllml'i denırldlr. 

IC'lh a harbinde- uç ;!"1'11111 ) ara
landı. Bunun ınua1,nm ln"lllı do 
ilanına ı hc><ınhma hımkac.ağı bir 
bo!!luk rn<'wuu hahi" değildir. Mc' 
zıııı bah olan ŞI"\" slıratll bir suret. 
~ \ nnııni tana rnrdnn için kaftlP 

alinde t>\ kedll<'n silah 'e <'<'pha
~" dolu 1.!t>mll('ri '11kalamak. onla 

hrd<'fierlne '~nnaldan m("nf't 
lllt'Jctt. idlu taammınun mana· 
~;rihu idi. Runda Alman tu-yare· 

rnu, affak oldular mı'.' 
"ı Ro rnu, ffakn"f't rldP edileme· 
d 1 C~rnıı,.r 'rrlf'rln<' salfmf'n 'ar· 

1 
ar. lanı lnı::ilb:lf'r lı,:in harp ı;:a

.,..,.,1 fahat.1\uk Pt11. Fal\at ı.~ı ta
l'dlıı,!tln ho:\ lo bir mal\o;at t<>min 
na 1" dPltldlr. Bu taarmznn ma 
ı:S:'d ""krri değildir. Buna propa 

111 1
8 taarruzu d<'mek daha dol· 

~r. SADRİ ERTEM 

Hl 45 Fa ıl htyeti 
O ı, Radyo gııze. 
O 45 Koro 
1 30 Konuşm 

21 40 Rads o Sa· 
lon orke,trl\SI 

'10 Ajans 
2 4 Rnd\O Sa 

lan orkestrası 
:ıoo c zbant 

Mmtaka tıcaret müdürliiğü. 
esnaf cemiyetlerinin heyeti u
mumiye günlerini tayin ctJnif) 
ve cemivetlE're bu toplantı gün. 
leri bildlrilmeğe baslanmıştır. 

Buna göre, bugün Balrkpa1.a· 
rıııdaki cemiyet mcrkc7.inde ba· 
lıkçılar cemiyetinin heyeti umu. 
mi)e içtimaı yapılacaktır. 

Yarın, Nazlı hanında saat 15 
de sıvacı ve bo} acılar 11° ma· 
rangozlar, 23 tinde lokantacılar 

Hususi 
mekteplerde 

Dershanelerin iyi 
ısıtılmadığından 
şikayet edildi 

Soğiık ha.vaLlrda '!Wk husu. 
si, ecnebı ve ekalliyet okullan· 
nın mühim bir kMmmın iyi 
teshın edilmediğinden maarif 
müdürlüğüne şikayette bulunul
mw tur. 

Bu vazivet tl;:erıne. Maarif 
müdürlüğÜ sıhhat müfettişle. 
rinden bir heyete bu okulların 
teshın vaziyetinin tetkik edıl
mesıni bildirmiştir. 

Dünden ıtıbaren teftışlere 
bru lanrnışur. nk olarak t.eftiş 
edılen Bezezran okulunun ~ıh
hi teshin kaıdelerine riayet et. 
medı~ı \'e sınıfların muayyen 
dereccvc kadar ısıtılmadığı gö · 
riilmüs ve okulun bu sckilde 
harekete devam ettiği takdir· 

-3 

('st kata. çıktrlar ~lüfettış 
kapının kilidini ac~ı. P~nkerton 
ıçeri)e girdi ve ıkı d~ika k~
dar etrafı gôzden geçırerek hıç 
birşey konl1$11adı. 

Sonra sordu: 
- Burada bır c:eye el suriiL 

di.ı mü? 
_ Hayır efendim. ~iç ~ır 

şeye el süriilmem~i içın bıl· 
hassa talimat verdım. E~asen 
kendim de burndaydım. 

_ Ya fiU perdeler? . 
_ Etrafı iyice görebilmek ı· 

cin bir parca yukıırıya kaldır_ 
~ağa mecbur olduk. 

Polis ha-fiyesı Pı.nketton tet· 
kıkatma devam cttı. . 

Miıf etti~. bu odad~k.ılerden 
bahsederken tam tafeılat ver
mişti. Mum. gerçekt~hn son~.a 
kadar yaıunıştı ,.e nı ayet ı ı: 
li. ağırca bir ~yl~. y~na bastı 
rılarak söndünılmuştti. Şa~da

tabla.smda bir takım sıga • 
nın · .. .. Ü\"OrdU ra izmaritlerı gonın . · .. 

S ı Y n ~--"taki masanın u~· a ı . arşamb. a uı .. nu. bard -
rinde \.iski şişesi ve agı 

1 ti.Kan. 22 il.Kin. bulunuyordu. . 
·---ıı Yatak kanŞrk bir vazıye~tey

Zllhlc-r .. ıs Zllhfoce: 2~ di. tçersindeki ad~m, _şuphe 
Kasnn: 7ö Krsrm: 76 uyandıracak bir hadlııe~'l ha. 

ber alıp acıeleyle fırladıgı anla· 
v şıhyordu. 
ıwın ~tan1 v ... u Ew.aaJ Pinkerton. yorga~ıı ~~ıl-
7 21 2 ıı 1 20 2 09 1ı açarak yatağın ıçennnı goz. 

12 25 7 H 12 25 7 13 den geçirdi. Aynı SUt'etle yM· 
ı4 M 9 415 14 157 9 45 tığm altma baıktı. 
11 ıı 12 oo 11 ı2 12 oo SoıDra yavaşça: 
ıs 46 ı 38 18 47 1 ae _ Şimdilik bu kadar tetkik 
5 87 12 - ..... 12 .... , .... uı: dedi. (Dormere dönerek:) _______ ... v_.,_ .... __ -..1 ~ bir p&rÇ8. ~ bir 

ıle kah\'ecıler Türbedeki meı
kezde. 24 ünde sütçiiler ve süt 
mUstahsilleri. şekerciler, çıvici • 
!er, t€'rziler, kumaşçılar ve ha
zrr elbi.~ıler umumi heyetlerı 
cemi) et merkezlerinde topla
nacaklardır. 

Diğer cemiyetlerın heyeti u • 
mumiye toplantıları günleri de 
kendilerine birer birer bildiri
lecektir. 

idhalat ve ihracat 
birlikleri 

Gelecek ay senelik 
içtimalarını yapacaklar 

Ticaret Vekaleti. ihracat ve 
ıthalat birlikleri umumi heyet 
toplantılarına bağlanmasını a. 
likadulara emretmiştir. 

Bu suretle. bundan bir sene 
evvel kurulan birliklerin ılk 
defa olarak heyetı umumıye 
toplantıları başlamış olacaktır. 

tık defa olarak üç şubatta 

Evvelki gün Beyazıttan Fa. 
tiihe kadar olan mmt.akada 
ders saati zamanında kahveler
de oy;un oynayan ~2 talebe 
yakalanmıştır. 

Bu talebeler okul ınzıbat 
meclislerine verilmişlerdir. 

Pirinç ve yağa konan 
narh 

F'ikat muraka.be komı.s~·onu ta· 
rafından fasulye. pirinç, 7.eytin \ e 
sad~ yağma konulan narh listeei, 
taMi kedilmek üzere Ticaret \'e· 
kaletlnP gönderilmiştir. 

Vali Ankarada 
Şehrimizin bazı belediye ışle

ri etrafında Dahiliye \'ekal •ti 
ile temas etmek Ü?JE.'re vali ve 
belediye reisi Uit.fı Kırdar pa -
zar günü Ankaraya gitmiştir. 
Vali Anka.rada bir hafta kadar 
kalacaktır. 

ği, beş şubatta çm·aı. kanaviçe a•• .. e•lerlade 
çay ,.e kah\·e ithalatçılar birli-

1 
1 

ve jüt mamulatı ithalatçılar bir aaa w 
liği heyeti umumiyeleri yapıla- , _________ , ___ _ 

caktır. 

Bu heyeti umumiye içtimaJa. 
nnda her birliğin bir senelik 
faaliyeti. idare heyeti raporla· 
rı ve 1941 senesi büt('.,el('ri mii· 
zake~ edilecektir. 

de kapatılması istenmıştir. 
Diğer okulların teftişine de. 

vam edilmektedir. 

Konferans 
t.mlnonü ha1ke,1nd~: 
23. ı. 941 perşembe giinU saat 

18 dP e\imizin Cağaloğlundaki sa
lonunda klitüphanf' ve yaym şube· 
si komitemız reisi Hikmet Turhan 
Dağlroğlu tarafmdan (Münif Pa 
a) hakkında bir konferans verile-

cektir. Giriı:ı serbesttir. 

Tahta Bacaklı Adam 
8ırkaç gün sürecek b.UyUk, esrarengız zablla hıklyesı 

lngiliz.ceder. Çeviren: H. MÜNiR-
bardak şarap temın edebilir 
misin? Ben sabahlan kahvaltı 
yapmam. Yolda bana tesadüf 
~ttiğin zaman d öğle yemeği 
yemeğe gidiyordum... Onun i· 
çin, biraz bir şey ye5em fena 
olmıvacak. 

Dormer bır tekhfte bulun. 
du: 

- İstersen bıli.rdo salonuna 
""idelim Bütün evdekiler ora 
dadır: kahve içi~orlar sanırım 
Tahkıkat sonuna kadar bir a· 
rada beklemeleri emredilmi ti 
Hem kendileriyl "ınışırsın. 

- Hay hay.. elverir ki bır 
miktar sandoviç bulunsun ... Fa. 
kat onlar hazırlayınraya kadar 
ben şöyle dışarda bir sıgara i· 
<:İP dol~ ... 

- Nasıl istersenız. 
Pinkerlon ön k&pıdan çıktı. 

Bir müddet do lan sonra, 
kütüphanenin pencereleri önüne 
gelerek durdu. Hizmetçi tara· 
fmdan açık bulunan pencere, 
yerden pek yüksek değild. 

Bu pencerenin, az evvel içer. 
den muayene ettiği rezesi, eski 
moda bir şeydi. Dışardan kü· 
~ bir çakıyı ııokarak yukarı· 
ya doğru itmek suretiy~e ko. 
tayca açılabilirdi. 

Polis hafiyesi, bu mmtakada 
en aşağı on dakika kadar tet
kikatta booılundu. 

Pencerenin hemen altmda 

dar bir çiçek tarhı vardı. Son
ra kumluk bır yol göze çarpı. 
yordu. Bundan sonra çımenlik 
geliyor: ve bu çimenlık geniş 
yola müntehi oluyordu. 
Yumuşak çimen tarhlan iı· 

?.erinde bir "sol ayak,, ızı gb 
rülüyordu. "~ ayağa.,, isabet 
eden yerlerde de, bir tahta ba. 
cağın, yahut koltuk değneğinin 
olmasına ihtimal verilecek so 
pa izleri dikkati çekmekteydi. 

Pinkerton. daha !azla me • 
gul olmaktan vazgeçerek içen. 
ye döndü. Bilardo salonuna gir 
di. Dermer ve diğer ev halkı 
Pinkettonu merakla bekliyordu. 

Dormer sordu: 
- Ne haber Pinkerton? 
Pinke~. kendisi için hazır 

!anan şaraptan bir miktar içip 
sandoviçi çiğnedikten sonra: 

- Azizim, dedi. Ben bir si. 
hirbaz değilim. Onun için, size, 
olmamış şeyleri derhal meyda· 
na çıkaracakmış gibi göriine
miyeceğim gibi, olacak şeyler. 
den de düşünmeksizin haber 
\'eremem. Şu dakikaya kadar 
etrafa sadece umumt bir göz 
g-ezdirdim. 

Bunları söylerken, elini uza.· 
tarak, ına.sayı kanşhyormuş 
gibi bir hareket yaptı. Ve Dor
mere hitaben: 

- Sizinle bir şiline bahse 
çille parmağı gennek suretiyle 
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aırap d8'tlnd8kçe: 

On altı yaşında katiller 
Beşikta~ta bır cmayet oldu. Bır ofor, odasında yınnı :St' z 

yerinden vurularak uldimilmuş brılımdu. Cinayet, her vakıt, ite 
memlekette o/agmı işlerdendir. Şu holde folmı yerde biri vurul ıı ış 
diye çığlık Ç1ğlığo bağırmak lır.nı ja}dasız, lıem he lımımsuzdw 

Bayram gü11ü işlenen bu cına) etin ustımdeki meçhıll bulııl ı 
<mcak dün çôzuldıl. Kcşki hıç çozulmeseydi! Çıinkü katıl dıye tu
tu/mılar otı beş, on altı ya mda çowklardır. 

l'ukarda "Cinayet"' in olagmı iş/culcn sa)•ılabileceğıni so) le· 
miştmı. Fakat on allı yaşında im katıl, dnayel/etı de feci, ol m
den de korkunç bir facıadır. 

On altı yaşmda çocıık, llctııtz ağzı sut kokan bır )avru 
in. Hoyle bir yavrwıım bıçak taşıması, adam vurması, insau ol
diırmcsi akla dıırgımlttk verıyor. 

Soma, } ine aym citıayetnı lafsı/atından 011lı)OT!ll kı, vm . 1, 

Be)oğlımda bulwmmşlor, bir taksiye atlıyarak Beşıktaşa geln ı~. 
lcr ıc maktulün odasında içki iç111ıslcr. l ani facianın tamam ol
ması içi11 ne lazımsa lıcpsi var. l çki, ohlôkstzltk, t r. mlıayet b ak. 
kan ı•e olüm. 

.Muhbirlerıtı verdıklm ızahottan, uzım bır bogıışmadatı da 
bahisler var. Demok bu )tmırtrcaklor bağırıp istimdat edecek l r
dc boğuşmayı tercilı etmişin. Batıa biraz acoip gelmekle bcrabr • 
eğer bu hal de doğru ısc. işin rengi değişir. Bunlar çocuk dr ıl, 
kaplan yavmsu imişlrr. 

:\lesel<. yarın mahkemeye dokulecek ııe orada wıayrtm mçı ı 
ile birlikte, n.ııstl yapıldığını. da oğreneccğiz. . 

Korkuyomm, ki ortalık aydınlandığı vakıt lııssedccel>" z 
dehşet bugünkü duygularımızdan da daha acı ve daha ıstırap/ 
olacaktır. 

Bu cinayeti, tek taraflı dUşutımek yanlıştır. Bıı~ı::z ııılılan 
haz11lıyan ômiller üstünde d11rmalıyız. O zaman goruruz kı ış, 
yalnız b" kanlı çerçeve içine sığmıyan. bir_ genişl!kle ~e~recekt 

Bu çocukları kimler dünyaya getırdıler? Aılclermın su u n -
dir? Otıları on beş, on altı yaşındcı eli bıçaklı, ahlôksu, smhoş a
pan ihmal, ibret alımnıya değmtz mP Yarın bunların daıas 1ıa 
bakan Jıakim, acaba cinayetin bu tarafiyle de meşgul olacak '":> 
Yoksa, sadece kanım hükümlerinin hangisine uyduğunıı takdı1' 
sınırları içinde mi kalacak? 

Ne olur hdkimlere salô1ıiyet verilsıı de, suçları butun çerct
ı eleri ı·e iradeli iradesiz bütiın günahkôrlmiyle birlikte cezaları
drrsalor. Bozan yora, kanın aktıtı yerden çok dmndedir. Ostiinü 
sargiyle kapasanız da, kan dinmez. 

On altı yaŞ1ndaki katil, işte böyle bir yaradır ve yalnız falan 
matfdcyr. göre cezalondımıaklo asla iş bitmez. Kmı, bıı \'Unıurralt
lnrda gnriiniiyorsa da. asıl yara. cemiyetin bünyesindedir. 

HAKKI SUHA GEZGlN 

IGONDEN GONEI 
Darııacezealn tevsii mtlaaıebetııe 

BELEDiYE REiSiNDEN BiR RiCA 
B ELEDİl'ENİN t.etluk 

etmekte olduğu bir 
mevzudan hepinizin ha:ben 
var sanırım. Dari.ilace?.e geniş
letilerek ilim ve kalem er.babı 
arasından da muavenete muh 
taç olmak felikethıe uğraya. 
caklara mahsus 'bir ba.knnevı 
meydana. getirilmesi düşUnUlti -
yor. 

Bunu ışıten kalem erba.bm 
dan bir kısmı birdenbire hırs. 
landı. Malen ve bedenen uğ
rayabileceği herhangi arızaya 
karşı, her türlü muafiyeti ka· 
7.anmış gibi, şimdiden ayak 
direyor ve kendisinin bir gün 
Dati.il&.ce7.e nevinden bir umu. 
mi şefkat yurduna muhtaç ol
ması fikrini şiddetle reddedi 
\

0or. 
Bu asabiyetin asa.letıni tak. 

dır etmek 18.znndır. 
Fakat hayatın soğuk ve sı· 

çille parmağı görmek suretiyle 
benim kadar bii)iik bir karış 
açama7.5ın. 

Dormer bu meydan okuyuşu 
abul etti. 
Filhakika, Donnenn ellerı 

Pinkertonunkinden de küçük· 
müş. Sonra orada bulunan dı
ğer ev halkı, aynı bahse işti_ 
rak ettılcr. 

Bunlardan yalnız bir tanesi, 
bahsi kaT.andı. karışı tıpatıp 
Pinkertonunki kadar açılabil· 
mişti. Ve şilini cebine attı. 

Pink€'rton bundan sonra: 
- Be.nim ve bu arkadaşın e

h, haızi ehcn.miyct değil, dedi. 
Elforou öldüren adamın eli 
daha kocaman ve karışı daha 
büyüktü... Şimdi onu bırakalım 
da, siz burada boşuboşuna ni. 
çin oturuyor, üzülüp duruyor
sunuz. Olan olmuş... Şöyle gi
dip bir golf oynasanız daha i. 
}i olmaz mı? Hem biraz açrlıı
Qınız ... 

Pinkertonun fikri, o dakika. 
d.a herkes taraf mdan muvafık 
r,örüldü. Pinkerton sigarasını 
bitirdi ve zile basarak hizmet
çiyi çağırdı: 

- Bu saıbah Mr. Elforoun 
cesedini kütüphanede bula:n siz 
misiniz? 

- Evet efendim! 
- Ceeedin yanında bır golf 

sopası bulunduğu doğru mu? 
- Evet efendim. Hatti aya. 

ğmıa takıldı da, az daha düşü
yordum. 

- Fakat katil ile maktUI a
rasındaki mücadele daha ziya. 
de kapının önünde olmup. ben· 
ziyor. 

"Deoomı var) 

cagıru, düzen ve ha:rabisinı 
hulasa her türlü ihtirnalmi 
gözönüne alarak, gümin birin 
de ortada kalmış bir miinev. 
veri kucağına almak dıra) eti· 
ni gösteren bir teşebbüse bu 
kadar saldırmanın da. doğru 
olmryacağmı kabul etmeliyız. 
Anladığmırza göre, kendıle • 

rınde Wün bütün cılvelerıne 
taklak a.ttıraca.k muaf ıyet go • 
ren bazı ilim ve kalem er abr· 
nm başlrca ıtirazı, sonur.Ja 
''Darülaet!Q'.e, diğer bir tal> r 
le "Düşkünlere\ , bı hazın 
ve hatta nahoş bır ısim t.qı
yan bir müesseseye alınma.la. 
rr keyfiyetidır 

O sebeple Bay Vatı ve Be
ıodiye Reisinden rica edece
ğim: Himayeye muhtaç mU. 
nvverlere tahs·s edilmek üzıe.. 
re Dati.ilacezeye bağlaııaeak 
yeni paV) onun adı "Dati.ili.ce
?.C,, olmasın. Oraya. "İstirahat. 
hanei Dilküşa,, yahut yE'nı 
terkiplerle ''Şen Yuva , g b 
göni.ıl okşayıcı şakrak bir ı ım 
\erilsın. 

Fakat pek d<' ılen gıd lme-
n. Zira fazla cazıb o ra.k 

taliplennı VRhtinden o oe da · 
vet etmek gıbi ımıhama se. 
bebiyet veren b·r net oe ıle 
karşılaşmak ihtimali de \: r 
dır. 

lllKMET MtJNIR 

Yirmi yıl evvelki Yakıt 1 
!L 1. 921 

Veba, yeniden 
baş gösterdi 

Veba, evvelce oldugu gıbı ytne 
Galata ve Tophane mmtakasmda 
başgöstermiştir. Bu mmtaka eH 
sen hastalık ocağı olarak ilin edil 
miş olduğundan ~eniden vakala 
rm zuhuru burada lA.mn gelen 
tathir ameliy-esinln ve işinin llyı 
kile yapılmadığmı göetermiştir 
İspanyol ~zlesinin sıhhati umu. 
miye~i esasen tehditte bulund•Jğu 
şu anda hastalığın tevııiine mey 
dan verilmemesini temenni ed&
riz. 

Arkadatını yaralıyan 
tevkif olundu 

Bir kaç gün evvel Fatihteki bir 
kahvede ki.ğıt oynadığı arkadap 
tekerci Hmm ka""P eonunda ,.. 
ralryan Tayfur dün birinci cea 
mahkemesi tarafından t:eftif .. 
lunm.uot;ur. 
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Birincikinun ayında 

ingilterede 
3793 kişı 

öldü 
5044 sivil ha8tahaneye 

kaldırıldı 

tond~ %0 (A.A.) - Dahilı em 
ntyet nezaretin.in tsbllğine göre, 
k!.nunuevvel ayında İngiltere uze
rtne y&pıla n.hava. hQcumltı.n esna
&mda sivil ku?'banlarm miktarı fU· 
dur: 

Ölü: 3.793. 
Ha.wıeye kaldınlan yaralı· 

b.tıı u .. 
Ölenlerin 1691 i erkek, 1.434 il 

kadın ve 521 de 16 yaşmdan kU
~ gocuktur. 

Hasta.neye kaldır-lan ya.ra.hlann 
2.962 al erkek. 1. TIS i k.adm ve 
2 7 si ı 6 yqmdan küçflk çocuk
bır. 

147 ölü taımlf cdilem~tir. 
XA.ııuııuevvel aymdaltl kurban -

ıa.r ı:ıılkta.ıı. eylillde baolanan eid 
deUi hav a.ha.rblnin bundan evvelki 
üç ayı mlktarla.rma nazaran se..ıi· 
den ten.ezzW g&rtermektedir. 

Bundan enelld üç ay içindeki 
miktarlar tunlardır: 

Eyltll: ÖIU 6.9M. yaralı 10.615. 
T8friniewel: Ölli 6.334, yaralı 

&.195. 
EylUlden kinunoevvel 8011una 

bdar dört ay içinde lngllt.erede 
hava bOcu:mlan eena.smda aıen ço. 
cuk1anıı umamJ yekflnu 2.351. ya
ralananlann umuml yeldUıu da 
2.457 clldir. 

Siyamhların deniz 
kuvvetleri 

imha edilm ş ! 
V~ f() (A..A.) - Havas a

jansı bildiriyor : 
Lamotte Puguet kruvazörü 

ile dC5rt avizıo 17 lkinciklnun 
gO.ntl $iam bOkQmetinin hemen 
hemen t·ı~Un deniz kuvveUeri
ni imha etmişlerdir. 

Bu kuvvetle.r üç :yeni t.orpfto 
ile iyi t.eslih edilmiş ve zırhlı 
ild IMil muhafaza gemiainden 
mürekkep bulunuyordu. 

Fra.nsızla.r gerek imanca ve 
pre.'c maddi hiçbir zayiata. uğ
rama.mı§ a."dır. 

Fransız muvaff~tinin e
hemmiyetini arttıran bir nokta 
muharebenin gayet m~ haıh
rl p.rt.lar dahilinde cereyan et.. 
meeidir. 

Siam gemileri Hoehoohnig l!
manında demirli bir halde bu
lunduklan cihetle kendilerini 
tam bir em.niyet içinde nddedi. 
,orlardı. 

Çünkil açık denizle limen a
nsmda bir çok reeifler buhm -
maktadır, bunlar a.nt bir ıtlas. 
~ hücumuna engel ola.cak ta
bi! maniler ~kil etmektedir. 

lngillz Şimal Filoıu 
Başkumandanı değişti 

Londnı, 20 (A.A.) - Amlral 
Jteglzıakl Pluııet'lıı yeline Gfnıal 
filosu bqkumandanl·ğm.a v1a ami
ral Sir Corc LiJ."On'un tayin! kral 
tan.~dan tasdik edilmlştir. 

Str Corc IJyon, nlsa.nda. yeni va.
zir eısbıe bqlıyacaktır. 

Jngiliz ticaret heyeti 
Limada 

V:! i Ruzvetıe· 
görüştü 

Reisicumhurun bir 
mektubunu Çörçile 

götürecek 
Vaşıngton. 20 (A.# . - Vıl~ 

Ruıvclt ve Hul ile Avrupa me:eı • 
leri bakıunda göruştUğunu \C R<' 
sıcumhurun Ç&çile veri~ ıt.ZP 
re ken11sine çok dostane w hu ıt 
si bir mektup tevdi ettı~ni söylt• 
mi~tir. 

Vılkı mektubun bır la\"Sl)'e mek 
tubundan çok kuvvetli olduğ·u:u 
sö~lemışse de muhte\ıyatJ baklnn 
da malfu:nat vermekten im• na fi"° 
miştir. Mektubun zarfı Ozerincl~ 
"deniı ~kanmdaıı b"r ZJta. fba-c
s1 yazılıdır. 

Vilkı lngil•eredc geçireceği ı:: 
ırun içinde goreceği işlerden Ruz 
ve.!te bah'.'<'tmiş ve göruşebnerer.; 
lngiliı bilkulllPt erkanının hPo=ı1t 
konu~mak istediğini ilAve etmi-:tir 

Vilki bilha..,c:sa, tsuttiz me:;ai "'a• 
ım Be.vm \'e haridye nazırı Eder 
ıle g&Qşmek i~temektedir. 

Vaşington, 20 ( A.A.J - Vılkj 
Vaşingtona gclrniş ve ga.rotı.:cı1 "'"t' 
beyanatta b~lunarak !ngiliz ıaie
rinden ba~a bir lmk~n ta'xwv111 
etmedığini royleınış \"e harbi~. 
harp sonunda lngıliı \"e Amerikuı 
iktisaJiyatına nasıl b"r tesir icra e 
deceli hakkında lngilterede tetki
kat yapmak ümidinde oldu~nu 
ıl!ve etnııştir. 

Peten - Laval 
mülAI<atı 
(Baf taTafı l incide) 

Devlet. reısi, her zama.n.......n 
daha ziyade Fransızla.rın ken~ 
etrafmda. birleşmesini arzu et
mekte \e i§gal m&lra.nılan ~.e 
Fransız hükfuncti a.rasmda.lı:i j_ 
yi münasebetlere halel getire!li 
lecek suitefebhümleri lzıı.leyi is. 
te.mektedir. 

Allier eyaletinde La. Ferte 
\otaayonunda. devlet reisinin va
gon !alo.nunda vukua gelen gö
rllşme neticesinde, dUnkU teblii 
neşrolwmıuştur. 

İyi haber alan mahfillerde şu 
cihet tasrih edilmektedir ki ma. 
reşalin bütUn FrallM.daki pres
tiji, devlet reisine, da.bnt ve ha..
ricl wyasette hiç 'bir de2i~klik 
yapmıyan böyle bir te§ebbüste 
bulunmak imk8.nmı venne.,tir. 

Da.hl'\' siyuet bahsinde şu ci. 
het hat.Irlaruna.ktadır ki, kanu· 
nuevvelde vukua. g~cn kaıbine 
değişikliği, nuıre.şa.1 Petenin 
Fraruıarun eotema.syoınal hattı 
hareketinin değişmeden kala· 
cağını tebarüz ettiren bir şahst 
mesajı ile Hitlere bildfrllmişt.i. 

Devlet reisi. son zamanlarda 
Amerlkan ba.smma. verdiği bir 
beyanatta, aynı meeeleye yenı • 
den temas ederek : 

"Fransanın A vnıpa krt.88mm 
tanzimine iştira.k etmeyi ve 
A vnıpada ve dünya.da. sağlam 
ve devamlı bir sulh kurmak ü • 
midi ile dürUst b1r surette iş
birliği yapmayı kuvvetle iste. 
mekte olduğunu., tebarllz ettir
mişti. 

1yi haber alan mahfiller 8U 
ciheti de ili.ve etmektedir ki, 
meşgul veya serbefit F'ra.Jstn.m 
ve aynı zamanda. detılıı qm 
Fransanın §efi o1mnkta devam 
eden mareşal, herke8 tara.fmda.n 
kendesine tanmmI§ bulunan 
mutlak otoriteyi tam olarak 
mutıa.f aza etmektedir ve dün 
olduğu gibi, bugün de nazuiar 
kendisine karşı meeul buluna· 
cakla.rdrr. 

Londra. !O (LA.) - B. 1 .a. 
val itrtifaımu mucip olmuv olıtn 
bUtUn anlaşmazlıkla.rm ortadr.n 

UMA,20 (A.A.) - Lord willing- kalktığına dair Vişide ye.ptlan 
t.on'a rlyaaeti altlnda cenubi Amerl l"MDll beyanatı balım nıevg-ıu 
kada bulun&D İngiliz ticar('t heyeti ederek Röyterin. siye.et muhu
dUn aQa.m Llma'ya muvaBalat et_ riri §Unu yazıyor: 
llllft!ı: Lima'da beyan.atta buluna:ı :Mulıakka.k ki bu de'Va!11 e_t-

. mekte olan Alman tazytldnin 
Lord wlllh:ıgton, demokraalnhı ve bir neticesidir. Alma:n hü'kftme. 
bttrrtyetln mftdafaam için iktiMt ve 1 ti şimdi her ha.lele daha bUyU.k 
kUltUr !lalıa.ların:ia !ngflt.ere ne ca. bir tazyik yapacaktır. 
llubl .Amerlka arasoıda mllna8ebet- Ta.ki, Lava! tekr&r xabineye 
Mr!n ehemmiyetli hi1' surette lnkt. girsin ve fecl akibeti ba.tırlıırda 

. ola.n Avustııryadald Şuşnig hU-
pf etmekte olduğunu işaret etmi3. ldb;netinde Seyss lnfuart roıu-
tir. nti oynasm. Öyleye benziyor ki 

250Fransız 
vatıa.n~lıktan 

çıkarıldı 

Cenevre, ZfJ ( A.A.J - D.ı\ .B. 
VisMen alınan haberlere göre 

PnıiS:ıı mü~em!ektlerinde ve ve.• 
1-no memleketlerde bulunan 250 
Fnmm. vatandaşlı'ktan iskat edil 
miştlr. Nazırlar heyeti, diln bu 'hı.r 
~ karftrlan tasvip eylemi ,tir. 

Almanya B. Lavall hariciye na... 
zın olarak g6rmek hıtiyor. 

B. Hıtlerin Musolini ile mü -
la.katta bulunmadan m'Ve.l bu 
barışı beklem~ olmam da, 
ınuht.emeldir. ÇU.nkil Framıanm 
oynaya.ca.ğl rol, uıf!ıvmin AJ..
d nime bugüne ve istı'lfbale ait 
blıtün pliı.nlan tizerinde mWıim 
~ir ya.~r. Akdeniz harp 
sahnesinin gitgide dahıı fazla 
Alınan hesa?lartnıı gtnnekte ol. 
duğu anlaşılıyor 

Ruzvaltin nutku 
(B<ış tarofı ı ~) 

Bir res Jcumhur vaı:feye b:ı. 
larken her defasında kend !1: r'•·· 
Jeşik Arnerikaya hasretmek 
nıni yapar. Bugun de' let re•srı: 
vazıfesı hariçteu elecek bJr cl.lr .. 
(\eye kci!"Şı milleu ve ooun m •t • 

51z.a uru korumaktır. 
"'ur'atle ytirüyen had• , . .., ı 

de. biran durarak tarihtek ~ev
khmı ın ne idiğinı duşuııerc:. ne 
oldı:...,~mu u \ e ne olabile 0ımui 
~u s.ıatt kP.stircbılınz. Eğer bôy· 
le yapmazsak har~etsiziiğin l?a
kikt tt>.hl:kesine maruz kalrrız. Mil
letl~rin hayatı, senelenn sayısiy" 
le dee-il, insanlık d~üncesinin de
vamiyle olçillur Insanlar \ • mı~ 
sen•. belki biraz daha az belk, bi· 
raz daha tazla yaşariar. Bu mil
ietın hay.ıt ölçfi~ü ise. o mı!! +in 
yaşamak azminin ş..iddetidir. 

ı •• m ş{ıpht' eden ad m1ar 
\":lnllf 

Öl'~lm vardır ki, demokrat.!ı 
lı. hır hillctunet şekli w bayat çer
çevooi itibariyle, bir nen sun't ka· 
derle mahdut ölçülü bır Ş('"\o gıbı 
teWdti ederler. Hru uz ızah etlı
lemiyen sebeplerle ıstipdat ve e
saı"ct ıstikbalin her c;e~i suptir:. 
götiırecek bir dal~ası, bunivet al
Ç-lrruya ba~ıyan sulan addedili
yor. Fakat biz. Amerikalılar, bu
nun doğru olmadığını bıtiyorı·ı. 
Dernokrcttlık can çd-=ışmıyor. Biz 
biliyO!uz ki, demokratlık öl$11ez. 
Çünkü o. ferdi hurriyetlerine c;a 
NP ve müşterek bir ı~te birleş..'l'iş 
erkek ve kadmlann bur teşel,h{c 
~ridir. Hur bır ekseriyetin bfu 
bir ifa<lesiyle başlanan ve tatbik e
dilen bir eser. EH:t. demokratl~ 
ölrni~ir. Çünkü. biz biliyo-uz 
ki. bütün bükfunet te..5cldcülle· 
ıi içinde nıfinevver iıısanlann bü
tün azinı kuvvetlerini toplryan yer 
g~ hükfimet şekli edmokratlık
t.rr. lnsanlık hayatının iyileşme
sinde sonu olmıyan ebedt tenık
kilere muktedir medeniyeti yara· 
tan yine edmokratbktır. 

Tıp. bir inwı gibi. bir millE' 
tio de zihniyeti vardır. O zihniyet 
daima uyanık bulundurulmalı, o 
ıihniyet bıııat kendini ve komşu· 
iannın ve bütün dünva üı.ennde 
carlaşarak giden bir dairede ya
şı)'aıı diğer bütün milletlerin emel· 
leriııi, ihtıyaçlamıı anlamalıdır. Ve 
yine Upkı bir pn gibi bir mille
tin en derin, en devamlı bir şeyi 
vardır. İşte bir milletin istikbali 
1Çin ebem olan. halinin b.iıpayesi
ni mukaddee kılan odur. O ~.ri 
ılade içın basit hır kelime bülma· 
yı müşkül ve hatta imkansız gö
rüyoruz. Fakat Amerikanın bü· 
tün zihniyet \e imanı o olduğunu 
anlıyonı.ı. O, asırlann bir mab· 
wlüdür. Demokratlık emeli insan
lık taribınde sadece yeni bir ibare 
de~ldıt. Demokratlık insanlık ta 
rihinin ta kendisidir. 

En 1ptidat milletlerin eski h:'lya
Lında taammum etmi~. Orta cağ· 
da yeniden alevlendi. Amerikıı o-. 
nun caıibesine dayanamadı. Fikir
lerinni hararetli amı1anru tahak· 
lruk ettirmek üzere Amerikaya ilk 
geelnler ve onlan takip eden mil
yonlarca insan w nihayet onlanc 
\"3.rattığı ırk. hepsi mütemadiyen 
o idea!e doiru kottu ve o ideal her 
nesil geçtikçe daha ziyade büyüdü. 
daha ziyade WJUh buldu. 

Ç".ok da.ha ilen gitmemiz lazıın
geldilini. her vatanda§m emniyet 
ve bilgisini memJeketin kaynak ve 
kabilhretleri nisbetinde artmnar.:ııı 
icabettirdiliıü bilYonız. Fakat 
\•alnız bunu yapmak kal değiklir. 
Çünkü zihniyet de vardır. Efer 
Amerika ıihniyetini oldür~ ~ 
hırsa. onun vücudu ve ruhu.n.ah
dut bir haricd Alemde yaşanı.~da 
devam etse bile, Amerika da ölür, 
biz bunu biliyoruz. 

Bu ıibııiyet, bu iman bize ht>r 
gün muhtelif tarzlarda hitap edi
yor. Fakat eberiya farkına var
mıyorw:. Biıe bu ıiJsıf l..iirenin di· 
ger milletlerinden., keza deniz a
şın. milletlerden. ~r edilen \ley'3 
hür olan milletlerden bahsed.ifor. 
&azan bu seseri duymuyor vwa 
kulak vermiyoruz. Çünkü biıler 
ıçin hürriyet imtlym yeni bir şey 
~ldir." 

Ruzvclt. 1789 da, ilk ~rlka 
deı;let reisi Va~ngtonun vv.ife
aine başlarken roylediği nutku 
hatırlatmı~tır. Bu nutukta V::ış
hingtoo mukaddes hürriyet ate.i
nın ve cumhuriyet rejhninln kıy 
ruruna.s.ı lüzumundan bahsetmi'5tlr. 

Ruzvel t t&lerir.e §lıyle dc\'am 

Ron-:a~yada İnönü Ans'kla~edisi · Aatay 9· azı .asu 
Yeni nizam (Btı~ tarah J iMcide) 

d ·~~ tmdar derinJC§tlnne salA- dakı vaka 
1 h

. hh eti \'f'rll<'bllir. Yııln.a altı cUfa e ınae ııı. faJr..ıı t:'"t ~·erine 36 cllttik n-
lfıu <'511.ri 1?111li au50.iopt'dlmlze esaa 

To Plan t l la I t:uı~ 11\1, S0.-100 t•tlt ynpalmı der
.. • • Şmdi ıılhayet 13 ~nede bas:ı· 
nt.ıbilooeji tıeımp l~a bo fc;ln 

Y Q p ı J dl 50011 ı:nlmez Stl.J'Ctte uzayıp sttın"
sbıden, )"&lıecatımız eser çok b i 

Hu,krt:.~. 20 ( A.A..J _ rtııtun nlPım dertren hlc olamaz balo gPI· 
me.rnleh."'et dahilinde dun hır eok m~lndeu liorPrıı. 
ıçtimalar ya~ ve lejiynı~ı lı;ı- ~nra a.rkadn1unn ansildop<'.dl 
reketin en ıiyade s:ıl:lhıyet ;'lhıbi h ~ı>tinlu ~~ oJarak Bay Hti~ 
haUpluı tarnfmdau ahali) C' ,~n; yln Ciahlt ı·a,~~mrn erltnıf~ olnıa&ı· 
nizamı tesis hususw1da '\'matı :ıu ınnnı.fık gonntiyor. "'Bay Bttso. 
nasroıı.-ll. sosyalizmm ~ lt"l"'aı yto Oalıtt hi Mr ıı:u.ettttdfr, ça!3 
ıaşır,mı:un sarfettı 1 ~a) 11;&tl~: • ı •::P.foro lılr ~(I\< kitaplar trrcUme 
-ı.. olunmu tur B ..;;,.13 eder: faknt fuui ldfn~-etı bu ı e 
4.GU. ~ • u ·~ )"l~•l"l • t Bu ;'8J1} 
~ere!r d.ıhıh ve gec"k harıci b.tJi:.ı.or ınisalt deltildlr,. d !cır. ~ r, 

f •k ıA..ı bi ,ı. ı.- N.r 1"1.lklddlr. N.lllı Q.DüklopodJ 
aan e-, a aue r e.um.ruı) ctı ucd~ 1~1 d1' rel.~fn ,-aztrMI mtlılhasıran 
dı. Çunku Homan}aııın mustah<i... • •. -'- c t _._ 
ıduğ k A-1 ınih d "1\Zl ~ıı.ım,.,,. uuu~ n; rcc Ooo 

o .... ınc\ U anL.Cl.l\. 'er " lan ldm._~ kendi<d lcln TILZlfe ab-
letle.ruun yarunda bula llecc ı tıı~iJ dbi bütUıl 1 emlukf't lDU

!laktasını..'l her~ gosw.nlıuesı 'e om-..·erl riıı.iu 1teııcli tb~ &alnı .. 
ı~b;ıt ol~ası ıçın aktolnuyordu. ııındaki U\ON\lsincreıı istifade ot
ı utuk söl'·lıyenler arasında bulu· ru~ iı;lıı umumi liıltip thrablm 
nan propaganda muc:.tf?"#I Cons Alieddln GQ\"N :il• blrlil ~ icap 
tctnt Braşo\da toplanan ~ı~·e hl ecknlcro ,-a.:ztfe te\Zi , 9 me5&1JılD 
tap ctmış ~ eıcümle demıştir kı: ahenk \C lntWunını t.enıln eQO-

Yepyeru w muaz.ıam bir dunya ooktir. Bu t~t~ islam u.nsDOOpedl
kuntlmaktadır. Bu rotı dört \-UZ sj gibi yıılnır; edebiyat :CaktiltetJ 
~ne zarfında zuhur etmiş hıçhır değil. butüo ilııh~t.- meo!ttlplan 
muc;ellah ihtilaf gb terilemeı ki hı· keudlsl.De ya.rdını edeccl.1Jr. &y 
gıltere doğrudan doğruya \e en a Htı':i43Yin Calıit \'alçın ise böyle bir 
ıi~a.r bir §ekılde müdahale etnw vutfooe ee dyade mu\'aUıla:yet
mış olsun. l\Iıl}onlarca adamlar ıe tş ~öreceklcrdendlr. 
~ıaliyecile~n.itiraf ed~iyecek:f'ri Ya.nnı a.srı bulan u~rlyatı hak.. ı-----------
c~ çırkın hedeflen uğnıııda Jauda (l;aWedli!deıa ı,_,,ka. \itcu
canlanru feda ettiler. Bir çok mil· de getirdiği telif n tercllnıe eser
ıeUer mukaddes bir gaye uğnuıda ter kooa bir küttlphane doldun<'la.k 
mücadele ettiklerini sanarak kan dereMyl buhnnş wı bnnlar •'anııfü
lannı döktült'.r. lşte böyle bir tt~ lopedik" tabiri~ mükemnıel bir 
hakkfwe karşıdır ki mihver devlet orne!< tt-şldJ eden l.bıı1 , . ., edebi c:~ 
leri kılrçla:1nr çekmişler. Almanya nl hJr ktl1ttlrü be.r ttlrltl mllıuılm
lÇID artık Oanzig, Koridor havat pauı ili tilne çmaracak bir lo:ymd 
Wıası, İtalya için de Malta. Cı • alm15trr. 

Şelınmizde aym son 
da yapıllna.s.ı kuvvetle 
mel bulunan pasif k 
tecrübesinin hazırlıkları 
odilmiştir. belüttank, Akdeniz gibi gayeler si Ansiklopedi ı;füj bor şeydea e\'"' 

linmiştir. Mıhver devletlerinin mu vel Türk dlllnin lfıgatt oluak btr 
~i bütun Avrupayı kurtar eserde Cabidl:ı ~rk~ "" teslim 6-

mak rr.uharebesidır. dlldiğjnde pph& olmryau ecl!m 

Diğl>.r taraftan oku11ardt: 
çe•1 ders yılı ba§la.nan okul 
sif korunma teşkil!t.ıııın 
hwrlıkları \"e bu ~11~ 
lışa.cs.k ekipler tam 

Bundan sonra, mihver devletlt> ae' kini yalnız bu yüzden en btiyük 
"inin maddi ve manevi bütiın kuv- mınaffaktyet temlHh olarak ka.
\'etlerini tahlil ettikten ve bu yeni bul etmelidir vo btittln bötthı an. 
:tuvvetlerin galebe edeceğıno oiair dklopediye hlldro ohtıası arzu ooi
ol?.n unanıru bildirdikten sonra 1oock böyle bir hizmetin ona ,·eril· 
nutkunu şu sözlerle bitirmiştir: mtş fthuunasntdau memnun o · 
Dünyanın her tarafında ya~ıyan ınahdD'. BI~ hl>rle lıtr mazharlye-

22 milyon Romanyalııun mihver tin de blr meslr'kdaşnnı:ıa nasip ol· 
rlevlctlerinin ve yeni Avrupanın mn..,md&n ~Ti('& haz duwvoraı. 
davasına bağlı olmalamun sebeb! A.SlM US 

tır. 
İlk olarak önümüzdeld 

p.mba gUnUnden iuöard 
rUbelere başla.nacaktır. 

Bu tecrübeler rspıltrkell 
ta.zam olmasına dıkkat. 
cektir. 

~...,._ __ 
hiçbir siyasi ve diplomatik h:ıc:i" -

~~ce~=~~t~~~~ F~vat murakabe 
Amerikad .. ~n oto 

getirilecek 
ve hayatımızın manası 1tıbarile / ; 
mihver devletleriyle beraberiz. komisyonu 

Belediyemn Amerikadan 
meie kara.r verdiği otobü~ 
:rafında Mlediye Amerlkada 
t.obUs tirkeWe temaaıaruıa 
mlfUr. Bu otobU&ler 14 ~ 
caktil'. 

Lımanlar umum mUdürU 
lzmırden geldi 

Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
lncedayı ile bir hafta kadar evvel 
bmire giden limanlar umum ml. ... 
düril Raufi l\fanyas şehrimıze dön
mü~tür. 

Alınan kararlara göre, Vekak!tc 
ait atölyelerde, badema, motfü lü 
ve motöı ->Jz deniz 'aSitalannın 
inşasına başlanacaktır. 

Yunan harbı 
('Saf tar<Jf& l ,,.cide) 

tur. Külliyetli esir aldık. Mühim 
mıktarda harp malzemesi iğtinam 
ettik. 

Atina, 20 (A.A.) - Yunan hil
kfuneti namına beyanatta buıun
mağa mezun şahsiyet, diın akşam 
demiı;tir ki: 

Kar frrtmalanna ~n Arrı3-
"'Utluk ceplıiesinde cereyan eden 
Ine\'Zİİ mubareeler neticesinde km. 
vetlerimız ile.elemi§ ve ltalyanla•• 
oan bircok esir alınmıştır. Arna" 
''UUuğa siyah gömleklilerden yeni· 
bir tabur gelmişse de hatlar Ş.eri· 
sinde bulunmaktadır. Scl~mkte 
lngiliı ıııotörlü kuvvetleri buı11r• 
duğu ve hava bombardımanları )'Ü 
Zunden şPlırin bir haroıbeye <Vin 
duğü hakkında lt.a1yanlar taratırr 
dan ya\rılan haberler yal:ınaır. 

Dün sabahki zelzeleJer 
Ankara, ZO f A.A.) - Bu sabah 

saat 6.lŞ ile 6.45 ara rn& An'rı'k· 
ya, Kır'fd'Ur, t.nukışl;:ı, Silifke ve 
Antalyada baı:ı yerlerde ~iddetiıC"e 
ve bazı vcr1erde de hafif olmak 
üzere yer sar~mtılan olmuştur. 

Bazı d.rvarla.rm çatlamıı. bulur• 
duğu Silifke müstesna olmak üıerc 
dlğer Şthirlerde hiçbir zarar olma 
tnt~tır. 

(Bq tarah 1 incide) 

5 - Beşikt&şta Ali oğlu Re. 
stU azıunf satı§ fiyatı 2:S ku.nıs 1 
ola.n pıli 30 ku~~ 11.a.tınıştır. Tramvaylarda bi e 

6 - üslrüclarda kasap Hils- ikiye çıkanlıyor 
nü Fırat, Mustafa Hancı, ih- tngUt.e.re va.srtaelle Ame 
san VaJter Ka.ranıan etini 73 Uç tilnel kayışı ila t.ra.mvay 
kuruştan satmıştır. me v raylAn!ım ıeurnmeel 
ŞEKEH. F.İY ATJ..ARINA NARH auııda tetkiklere baelaznnıeUt· 

. medtği takdirde UlkUdar 
Bundan başka ko-aı.isYon, dUn. hntt.mm rayla.nnm blr kıtııı' 

kil ıçUma.ında perakt>nde r;eker tara.fa. :naldedllec ktir. 
fiyatla.nna. na.rb ~oymu~tur. D!ger ta.raftan tramvay 

De\•let tarafmda.n t.opt:Jı.n M- ıa.rma fıı.zla l'Olctı b!mn~ 
tışlarda toz §eker için 3S, kesme 18.l-ı bir bUctçl k!!i ıelm~- -·...-.. 
§eker için ~ 38 kurwı narh biletçi adodlnln ikiye t.ık 
koyduğu m.al(undur. na. luı.rar verllmi~tir. 

Şimdiye kadar bir çok bak· o>---
kallar Ye perekendcciler, §Ckeri Betiktat cinayeti f 
:.tturabildiklerine satıyorlar. tevkif edildi 

K.ouıisyonun kabul ettiği Befi~. t&lrnl d 
narh• ~re. bt.tiema. ~n ne- Tc\'f\ğ1 öldiiren 16 yqm~ 
f('.$inde olursa olsun, pera.ken· haıml flc arka.daşl ee~t& 
de satışlarda toı ,eker 37, ke.s. a.dliyeye teııliıu olwıara.Jı 
m.e ~ker de 40 Jcu.ru..-ıa f..atıla- düncü oorgu htldmllğjJlOI' 
caktır. kif olunmutle..rdU'. __ -ıs 
ADAI.4RDA KÖMÜR. FİY.ATI nhami, kolunda.n y .. ~ 
Diğer tarafta.n Adalarda.ki duğu için z:.dliye d 

kömürciUer. korni!)"On tarafın· .muayene eıttirlbııiftlr. 
dan kabul edilen nsrh He man. Maznunlar müddei\lnl 
gal kömUrU sa.t.13la.rmm idare te de tıorgUY& çeldhn 
etmediğini iddia otınifl'll'dir. hamJ, itiraf, c.vd t ~ 

Km.isyon, bu iddia.lan ,~a.tit men inklr e~. 
görerek yalnız adalar kömür- - ---0----.-

cillP.J"mc şamil olmak ve nisan Dünkü ihraca.tllll~ 
ayına kadar dovaın etnı~k flro· ~ilnkil ihr.aen.t l 11,Z71 
ro kilo başın.dR 1 kuııı11 !arkla bu.lıı:nıtt.ur. 1'u e..ra.d.a. lev8Q4t 
sa.t.Jş ya.p.a.cakla.rdır. re, Fransa\,. boy~ls 

MU.1ITEK1R TÜCCARLAR ipek, Yugosla.vyay~ t.iftil·, !I 
BntLl'K!JınU TARAF'lNDA. ~ ye ba~. lngtltr>re~_ıll~..-

CEZALA.r\"DlR.ILACAK JrJtra, Bulgamtan. r~.., 
İstanbul itlıalat ve ~cat Yunaniatana. Mhk eatıtn:ı~'· 

birlikleri umumi kiıtipliği, TL Albn fiyatı 
r:aret mildü.rlUğlinc bir UW<ere A.ltm fiyat.larmı:oda. dijn. -J! 
ile tntiraca.at edercl fiyat ınu· de~iklik olmaıuıttlr. Dün "' 
raknbe komisyo:nu.rıca ihtfkl.r altmm fiya.tı 23,45 Uro fdl. 
yapt:tkla.n sabit görtilüp de :ad- llfj' 

etmiştir: 
~er bu mukaddes hfiı?ıiyet a- I=========== uyeyf: verilen muhteldr tstmıe.. Sinema ve Tiyatro,. 

rinin derllal kAtı1:ıi umunıtliğe 
bfldiribnesini istem1§tir. Sehir Tiya t~ kay\>erlu, onun şüphe veya 

korkularla f&>dfirillmesine mtl aa
de edersek. Vaşhingtomm hh
ramanca ~e kurdu~ m'Jkad· 
~eratnnm çi~ml~ oluruz. 

Milletin bu ıihniyet ve ima."U, 
milli müdafaamız u~nında yapa
O;tğmuz htt türlü fedakarlığı aza. 
nı't ~recede haklı lolmaktadrr. Bu 
S!une kadar asla bu derece 'ÜZf'rİ
mize ~iş olan büylik 1ehli· 

keler karşı ında buy<lk ga}'C'n.\T. 
demokratlığın tamamht~ıru ruma. 
)e c~k ve ebedil~innektlr. Bıı· 
nun için Ameri'ka.mn zilini .-tini. 
Amerikanın imamın toplam:rnız 
l!zondır. Biı Amen1talı plmaJt iti
bari'~1e geri donmeyiz. Faktt ha
tcketsiz de durmaktan memnUl'l ol· 
mayız. O halde daima itf'.ri g;ı:koriz· 
Tannntn 1n~yetiyle eonuna kadar 
memleketimize hizmet ederiz." 

Birlikler statU1ıosunun S8 in· l"'ll~ıı~ı r<'pcha~ı Draır> 11 

el maddeeine te\ofilta.n bu gı"bi 11 ~ 
1 

Ak,on:ı ıo.so ~ 
mubti'kirlcr. bir defa. da. men· 1 1 Apt,._. 
sup .olduğu birliği tarş.fmdan IHll Yu.rı· ı:k•"'" 
tccı;iye edileeclrtlı". ı<> 

Dün ilk de!o. o!arıı:k bir ma.. . ...ı 
nifştura ~nm ~e {bWdr ! Beyoğlu Hollı SınepJI 
yapttifı <- 0 ' "t ohm +.-r tacirin Be,.tta ••t 11 ete. ~ tıa~• 
~i. k!tibi ummnnfle bildi- 1 - ....... "iti~' ..... "" 

rilmiftiT'. , - .... 8öeelt 
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Amerikada geçmiş 
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Kız mektepleri arasındaki vo f( b• ? 

yı~~b~~~.:S!~.C~ !=i~:1:n=~~~r. =~~~~n~ev~ :~ ör rr adamın şahadetl katilı nasll meydana çıkardı. 
ll.rı4~u · w vermek eettfi ilk önce bana dilmiştir. Amerika Birleşik devletleri tUn satmakla ge<,;inen adamın, ken 

- lia~nuınzm ını,_Unde ku· rıesip oJaeak. Müsabakaların tafsilatı ve mahkemelerinden birinde cereyan dl.slne bu haberi veren tnnıdığı 
ln.";..._._ .,- ' Nel- """"VJn" ven- 1..-mde bri'"'"lıQ&, burnunun kpesinde Uç _. ..... .,. ""li" 10' puvan cetveli ~dadır: eden bır vakanm tafailAtını veri· müşterilerden birisine şu sözleri 
.... ~var Bir <.peratör berelen guetecl kulenJn tepesinden bir llk maç Kandıılı ile Jndnü U~l yonız: söylediği işitilmişti: "Oh iyi ol-
;ımıı. lialb:ıki s.Wn yüzünüz-- ~ıta bulsavdı, gazetesini der. arasında idi. 1 .Mahkeme salonu heyecan içinde muş! Polis iyi tahmin etmiş! O 
i:s::hak?anı önce g!h'eŞDli§ bir ;,a.ı haberdar edecekti. (1) Maa· Hakem Saminin idaresinde '>Y'' dnvunm rüyetini d!nllyen halkla haydut Mıllov'un 80yguncular ara
~.. . aU Yok. En ufak bir be- ·ru.fib o. gaze.t~n ıııkpm nü.s- nanan ':>u maça takımlar aşa;teı1• dolu: Bir ay evvel cereyan etmiş smda bulunduğuna ben zaten e· 
~Ye bık İ.$adüf etmedtm. Na.. h:ısma bu ma.lılmatı yetlfÜrmek ki kadrvlarla çıkmışlardı: olan bir soygunculuk vakaaınm mindlm !" 

sı, ltorudunuz or.dan kendinizi? :.:ı.ere. saat lkide (Balık lokan· Kandilli: Saime ( K.) Halide. I knhramanlarmdan ancak btr tl'Jd Onun bu sözleri polisin vtlphcle· 
ku- Ben orun ne yUzilne do- ~sı) ndan dönmiye kara:r ver. Vildan, Selma, Sulıeyla, Sevim ele geçmiş ve mahkeme huzurunda rln1 takviye etmiş Luke :t.fUlov"u 
ll!!.JndlJin. Ne de burnuna- Birbi· mişti. /nönü: Güzi11 ( K.J Refhan ı\1a- bulunmaktadır. Silbut dellll bulun- mahkemeye sevketmlştl. Millov 
~· tırnı~.hma.k kedilerin işidir. Nelson i•ı..cıııfun bu cevabın· ide, Manswe, Ayhan, Seniha. 1 madığı için beraet etmek üzeredir. yirmi Ud yaşlannda, çlrkin görlln-

17.. ~eınleketlınU.OO İDSQJlCa gö- ;an mem'.nun olman.ış değildi. Birinci seti Kaııdılli takım. wr Mııhkemen~n o glln kararuu ver. meyen, fa.kat ln.aana itimat telkin 
i!~ Ona gelince, bana sık sık ~sttA Yusuf .. bu geceyi bizimle uk çekmeden 15 • .) ile kazandı ı mcsl beklenmektedir. etmlycn hain bakışlı, her denaeti 
kı-terıkan 1,.~lmcleri atıyor, fa- hera.ber geçirini%.. birlikte geze- lkincı şet daha canlı oldu Vt: ayi Vııka kısaca şudur: D6rt hay- yapabilir krratta bir delikanlı ldl. 
~ '. bu kazdıf: kuyuva hep ken· l!m .• Eğleııel:m.'~ ~ydi, MifJ bir oyun tutturan lnönü tal'JIJ'J dut Cganı,"Ster),' dördUnctı cad~e Yalnız, yukarıda eOyled1ğirnlz gibi 

0:s1 diı~yord~ . Bu bereler, ken- Nelson bu teklifı bıle memnunı. bu seti 15 • 12 ile kazanrnağ<a mır Nevton A vcnu nun birleştiği kö- onun aleyhtndekl deliller çok kuv
z· :n eserı, ke~i mnrifetidir. Bi. w.tle ~ccıbul edtc.ekti. vaffak oldu. Üçüncü setin ilk an• vede bulunan Nasyonal Bank mer- vetU değildi. Sonnı da en kuvvet· 
;~ .. ~'~·Ylnn' uzda kedi yoktur, iki Neloonun Yusufa karşı bUyUk lannda lnönü takımı iyi bir >yuu ke~nln önUne ~lr otomo~ll lçln~ 11 phlt Peter'ln gözleri kördU! 
., ''4Ul tıir zıuıf• vardı. çıkarmışsa da sonlara doğru bo- gelıyorlar. lçlenndeıı ikisi ellerin- Son celsede 8tr8 şahite celmlf, 
• Neı!!On knhknhayla gUlüyor- _ Ne olursa ol.sun.. Sizi. kır· ıulrnuşlar ve 15 • 6 ile son ::ıeti ka}• de otomatik tabancıllarla lçerl g:l- jUrl heyetinin kanıtt5mda buluna· 
oı,, ma.k istemenı MaUxı.aya bugiln betm'şlerdir rerek veznedarlann elinden on yordu, Hukuku lmme avukatı 

VaJk ··~~..... Y""Ularnr ... ,,.hre dö K 
1 

d'll. ı·· • ı ık· j bin dolara varan bir meblfığı leh· (blzdekJ mtlddPlumumtlett tek~ er başnu sallıyara.k: ~ı .... ~. .. ~ S'U'' • an 1 1 1~ • • evve 1 diUe aldıktan 80nn otomobillerine 
... Od- İşte, tir.e yepucni bir dedi- o~nce t:lden t'.Öndersem de olur. oyunlarına nısbeten ıyı oynamış U -•-ra dehRet •"lm-'- bnJ eder) büytlk bir ~ehrln aahl-
Y 11 J ~..a· Bu reva.p da Yusufu aı·b· ,,,.. ı..-ı. · t• Sa' a ıyor ve eu= " .... 11.A bt olan Vlg""'-- idi Şahfllere bir 

' 
mevzuu <'!aba. Gazetenize ~!ı. ve g 1 !}'-;~~ ılal\ et.mış ır. ıme i · makinell tilfekle a•- ederek "'-'"' 

•. etliden ve cvlenoeli bir serma- mt.mnun etmiı:tı. 'Jermutat ıyı oynadı. 1 ç_ın ""'9 kaç sual sorduktan eonrı1 ~zn. 
'>c <:ıktı. ,.,. Kum~ bir tJiki tecessüsüyle l ö ü ı· · · b' d h 1 · b. goz;den kayboluyorlar. Otomobil maztıunun mtldafaumı Uzerlne aJ· 

!1 n ısesının ız ~ a Y1 . ır harekete geçtiği eırada, elindeki mııs olan avukata brrnJru. MalCım 
"' bl iy-e SÖy!ene.:. Mis Nelson der bu konuşm~lara kulak veren net1ce al_ masını bek.lerdık. lçlerırt- paketlerle bir kaldınmdan ""-ı 
•ıa d f k d' kt··...ıı Valke • kuşkulan ani Gr....: f -.uv o!dufu vec;hfle AmPrikada avukat· ;.,. ~ terinf çıkararak, Yusu. r!U ıre orv • · ~en.kapt an ıu.ın ena oyııa- kaldırmıa geçmek lsUyen bir kadı· 

n eözleriııi a'-'llen kavdetti. ir.ıya başladı . Kendi kendine: madı lara do~dan doğruya •ahitlere 
Ci J ., K k ' k ..... peşı·mi- tak l : . ş· .;ı· Terakki n I nı da çiğneyip öldilrmüştUr. 6Ual tPvclb etmelı: hakkı verllmlıt-

tl-:- •dd~ çok enteresan. ço~ - eş 1 ~J ... , ""' • kı. cı ır.aç . !~1 : e • Polis haydutlann hllvlyetlnJ tes- tir, HAkimlPr bıınlan dlnll'r ve 
11:;:a .. ~kıçı bir mevzu. Harrt· ır a...cıa'\·Jık. şık ~smda ıdı. Bu ~1 kom~u bite muvaffak olamamış, yalnız icabında mll"ahale ederek bazı su· 
l Yü..~nde birçok bere!er var. Diye mırıldandı. mektebın ~aptı~l~Q. bütun ma\lan Luke Millov adındaki adamı bazı allerfn sonılmumı menedP.blllr ve 
~l\fun YilzUndc bir şey yok. Valker, Y~tJfu baştan çıkanr k~ybetmeSl. • maça ~~~a müphem delillere ve ip uçlarına battlanna rııhı.at verPhlllrler. MU· 

allter atıldı: ~tdişesiyle M~ Nelsona }'Uz ver· bır ehemmıyet venrordu. ÇurJcü dayanarak tevkif etmiş ve mab- dafaa vekllf şahlteo dönerek: 
\1ı:- Yabıı7. vilz\lnde mi ya?.. mı::ir istemiV\ırdu. Fakat, Yusu· bu maçı kaybeden takımın :ıon•Jn· keme hmmTUna eevketmiştlr - Demek ıiz. PPteT. tamamen 
tıf'--~dunuıı hiç bir yerinden en fu krrmak da işine gelmiyor· culuğu katileşiyordu. Maça takın• Kör şahit: ' kOnıtlnflz lMe mı? d~dl. 

~.c kan damlam bile çıkmadı. du. ar aşağrdaki kadrolarla çıktılar. 1 Bu adamın tevkifinden sonra Pe- - Evet· efendim. On eeııeden· 
fi •'ielson defterirı4 yemek taba- (Devamı tıar) Şişli Terakki: Selma (K.), Tü1· ' ter Parmellno admı taşrvan ve beri kllrllm ! 

ru:n Ynnir.a bIJ'l.ktı: ( J) Yusufıın Amcrikada'l..-i kan, Ay~e, Refhan, Sıdıka, Emel, banltanın önündekJ kulUbedc uı- _ Ne ıs vanal"!!mrz? 

d 
"::""Büyük bir muva.ffat,. .... et .. ayatrna ait ıana -bazı nıaUl- Işık: Nmucihan ( K ), Nesime - Na.svm;aı bank önllnde bfr ga.. 
ı[>'p,,__ .... , rr.at uermek ıat/und!l bulunan Tiraje, Zekiye, Saliha, Zizi, ! llil. eğer O)'Un oynarken saçlanru ıeı 7:ete ve tiltUn satış klilbem var-

\' o• ~u. Cok ıyi hatırlarsınız al bi ku k t) .ıangi !lir şeyle bağlarsa veyah~· 
a, geçen se C ~ il v·kl ·'M. N. O.'' imz 1 r 0 :yu~ a • b bl fil · · d h · · dır. 

g.ıc · • ne !l:!t e 1 ey rum Yusuf lan ba1ıs '1r1 :OC?ı: Birinci seti Şişli Terakki!ilPr aşına ' 1 e geçınrse a a 1 vı - Hıtvd'1t1arm stJ~lıh tumızu 
:oa -eşuıde Cak hasmının bir ba- f f k • b' tek :m"Cifl eder. Çünkü saçlarile uğraşı~ı1 • ;: gııu kırmıştı. Vı'lde'-'l- ~·e ' Neuy()Tı.-ta Yusu un etra ını om~uıaıırıa ır sayı ve. • vuku buldnM! zıunan siz ontda ldl· 
ıe " J -..~, l d Yusuf bu ziyaret 15 • O .<~Utndılar. İkinci sete N,,.. tan topa hakamıyor. niz ve milt-kk!llm Luk~ Mlllov"un 

ı ... ...ı~otUrmr."lerdi. Biz bu gU._. rannış arkı t . ı"' d • •. <'Tı. t• . p 1· 
···~c çok ~·J ··roük de ·.--r lr-rden ço mııs arıp o uyo1' u. ::.imenin servis atışııe Ii?'A ı~ı uvan cetve ı da buna ı~tlrak etmJs oldııifunu ld· 
di böyle btitiler gd?. aı' ~~- !!~ qün 1ttrktan otele felcfotzla haşladı. \.c yeg§rie savrmı ~u !Ser• Maç o. M. P. d1a erlh-0111umtt, livle mJ? 
'l:u- d n unynyı a.AR· ğ lem ycceğini bildirdi visten k:.zandı. Bu sayıdan ı;oıırn Çamlıca lisesi 4 4 s - Evet .• Havdutlat""ll otomobl-
sd ~1:_ en rnUhiru bir maçta sap- W'mi7~1. t' ,;dfl.e · '1.... ....:ı l d 1 ·· -ı. · ·ı · · ı ak l..gqı:ın çıka:ıı Yusuf pehlivanın &ıun... ıyor vu (.iu.m e e ı~ ~işli ·~~ı-:IJ\lulı er servısı a ar ar- Erenk6y lisesi 4 4 8 U klUhemln öniin'1en bnrl'ket eder-
vu işte gösterdı;;.: a.lıarete tua şoy dhgrudur. Yanlış olan bır ka arkaya yaptıklan sayılarla bu !stanbul lisesi 4 3 ı 7 k<>n maznunun kahkahumı lşJt-
§ıyoruz. 6 ' m ~ trk kelime VM: Telefon. Zira o seti de 15 · 1 ile kazandılar. Kız muallim 4 3 1 7 tim. 
}!,:- Evet. Cıık çok sert oynar. tariht! "tele/mı" icat r.ililm!~ Sişli Terakki takımının kom~ Ş. Terakki lisesi 6 ı ~ 7 - Onun 'kahkıtl-a'!mı '1k defa 0-

1.-&nıının b.-ı.(•ağtru kırdı. Fakat değildt Bu.na ~cm~ bazı dah~lı ı;ıektebe karşı kazandrğı bu galibı• Kandilli lisesi 4 2 2 6 lııralr ne zaman işitmJştinb?, 
41U da ona çok pa:h&lıya mal ol- t<"mal oor~o oa., bir sesi, şchnn ~·ette Şişli Terakkililerin olduğu Boğaziçi llseei 4 ı 3 5 - Takriben on ıene evvel! •• O 
~\!. Kalifomiyalı bir pehlivan l;n uoaından lJteki, ıwıına ~ri~ti- kada. ~ıkhl:ınn da büyük bir )'ar- Cumhuriyet u.esı 3 ı 2 4 henUz on tkl vs"mda iken .• 

a onun sol kolunu fena halde recc'k kadar umumılc§mcmıştı. dımı olmuştur. İnönO lisesi 3 ı 2 4 - Pekf lMe ise! .• Peter, sorgu. 
~5~Uştu. Ü<: ay bu yümen hu __________ 1._F_. _B_. __ S_i_şl_i _T_e_rakk __ ·in_i_n-=k-·a_p_ta_n_ı_C\_P_!_ma __ ı_ş_ık_lisesf _____ 4 ___ 4_4 __ Y_ı._eo_n_un_a_ta_a_a_r_d_e_v_am __ e_d_e_lf_m. 

"hanede yattı. ' . - o hnld~ ümit ederim ki, 
(Jl-.:rgu oyunu l ndan iyi bir ders 

r. ':nıct.l?'. 
Beşer dakikalık hikayeler 

.1 \•atker bu ~ırada Yusufa sor
uu: 940 martı ile haziranı arasın 
"ı. - Böyle mühim glir~lerde da A vrupadan dönen talebele • 
~;u1'gu" suz oynamak kahil de- rln anlattığı bir çok hikayeler 

nıi? vardır. İlk defa oğultulu bom -
'\> ~USttf, eliı•deki oolığm teste. banın nasıl şey olduğun.u onlar 
b ~e benziyen kocaman kılçığına dan i.~'ttiğim gibi insanı biliı:ı· 
:ıkaı-ak güldii : mJyen bir mevcut olarak tarif 

k,.;;f ~~ havvı:ıncrklar nasıl bel· etmeğe çalışan bu talebelerden 
liv 1 1· ız ya~1yam11.1.lrursa, peh· biri de şunu anlattı: 
sıranı~ da &:rbest gürcşleroe, _ Pcrilzya Roınaya Uç saat 
~ ~'3ı gelince, burgudan irtifa- mesafede italyanca dil kursları 
leı- trnf')den ın-.ıvnffak olamaz.. bulunan bir müessesedir; dedi. 

ttaıyan dilinin en iyi mUtehus -
ke,:; ~iarri aJ şnmld güreşte kaç sısları. fonetik 8.limleri ve ya-

u !U c.wunu yaptı. bancı bir dili öğretmek busu· 
- ~-- k sunda tanmmış bir tnkmı pro • 

.. at .. ~ ere teşebbüs etti. Fa- fesörler burada ders verir. 0-
lllı 'l·~~k brr ke~inde ayağı- nun için de Per(lzya dilnyanm 
Ç~buk k\'itıp bunnıya başladı.. dört bir tarafından italyanca 

tnı-'. D~ğ"r ~~erini kaçırdı öğrenmek için gelen yüzlerce 
talebe ile dolar taşar. 

eaı:r~~n ~İlkındim .. Elinden ba- Matmazel Rikc, burada göz 
:tyn<iır"ıkurtıı. dım. O ekseriva ~inalığı ettiğim bir tanıdıktı. 
ı; ""10\ ·• n ,, Bir Holandalı idi. Yegane 

·ıı~u~f ('~_:unlhn yal(alıyordu. rna,ksadı iki a" içlııde ils:lyan-
t!Jve~!lden ~~~ Flll'f!US 1 > ayak ca.yı öğremnek, . DaponçıyoY_U 

ı:ı.Uı:er hev 
1 ır. Tek okumak. bir de şmıalı ltalya ı. 

""&?' SOrdu: ecanıannııştı. • le cenubi İtalya a.ra.smdakl fa:-
bt - Ya sen K kı etüd etmekti. Matmazel Rı -

. oyunu ., .. aç kere yaptın . b son arzusuna "'Ülme . ı..-enın u • . • 
~ - H:!keznıcrıniz ördüler ya. yilliz. Hakika.~ asıl o~an şı: 
r~a iltı k~e trrsa.f düştü Bi· mallilerle m~a ~~poli. ltal 
it e hafıf g~ti lkincisind b' yanları arasında mUbım bır ah. 
le~ dakika r.oı ~yağm.nı b~~~ lak ve an'ane farkı vardır. 
~vu~e I:mrlmış bir çivi ~bi Rike ile sıkı bf: ~u~ ~
~a b UJnun içinde kaldı. Burduk: ladığım gUn selcız. . l · 
taıı ııı-duzn. Fakat. herücik ~k Fransız . gaz.etelerı il~ talya~ 
n!ıı arnrn~IhiyYlü. v~ bacakları· ga.zctelerı ~da. 61~~ J?:U 
ta, l:e~ıilcleri çok lt:ı.lmdı. Yok- • nakaşa.larm §ıddetlendıw ~-

Bir sigara uzattı, ve çok şey. 
ter bilen bir adam haliyle: 

- On haziranda Musolininin 
nutuk söyliyeceği doğru, dedi. 
Bizim işlerimiz de ondan sonra 
anlaşılmış olacak. Orövvar. 

- Orövvar. 
Peruziyadan hlç kim~e~1 gör

meden derhal hareket ettim. 
Çünkü Romada bir hayli işle
rim vardı. Pasaport işleri, vize 
muamelesi, pansiyondaki kitap. 
tarım; bir yığın eşyalar; ve u· 
fak tefek muaref elerde edindi· 
ğim bir iki İtalyan tamdıkla 
vedalaşmak. Bunların hiç biri • 
ni yapamadmısa da dokuz ha· 
ziran akşamı Tiryesteye hare
ket eden treni de k~mnadım. 

İstasyonda elimde tek bir va_ 
liz oldu~ halde ikinci sınıf 
mevkilerden birini anyonım ki 
arkadan beni çağırdrklannı i
eittim: 

- Oo, dedim; matmazel Ri -
ke? ne tarafa? 

- So!yaya, dedi. ltnlya otu_ 
nılacak yer olmaktan çıktı nr
tık.. Propaganda., propaganda ... 
Musolininin yarın nutuk söyli
yeceğine inanıyor musunuz? 
Siz ne tarafa? 

- Menıleketime gidiyorum, 
dedim. 

- Biroenbire mi? 
- Evet. İmkin bulursam on 

beş gün sonra döneceğim. 

Yolda 
çok daha geniş atıyordu. 
Kompartımanda şapkMını çı. 

kardı: 

- Oturalım, dedi. 
Sonra el çantasından kUçilk 

bir tarak aldı. Saçlarını taradı; 
dudaklarını tazeledi. 

Ne olursa olsun bir kadmın 
en hoşuma giden hareketleri 
bunlardır. Niçin?.. B e l k i 
de bu adetleri yilz binlerce de
fa tekrarladıktan için en yap -
macık olmıyan ldetleri ve ha .. 
reketleri bunlardır. Sonra bir 
kadının tarak ve ruj lmllan~ın· 
da şahsiyetini de görebilirsi
niz. Sakin ve miltecessi11, mu. 
layim ve a.sabt bUtiln tabiatı 
burada tezahilr eder. Bununla 
beraber Rike hakkında bunları 
anlayabildim mi? hayır! 

Triyesteye gidecek olan tre
nimiz akşam saat dokuz bu· 
çukta hareket etti. Rikenin e. 
linde fransızca bir mizah ga
zetesi vardı. Ayaklarında spor 
bir kundura, üzerinde santra.ş
h bir eteklik ve ipek bir bluz. 
la Rike benim için ideal bir 
tip gözüküyordu. Fakat Rike, 
de o kadar tuhaf bir hal vardı 
ki 8.f aki konuşnıaktan başka 
hiç birşey yapılamıyordu. Hal -
buki Rike ile bir gecelik flör. 
tiln bile benim için unutulmaz 
hatırasını dilşilnüyordum. 

Yazan~ Kenan Hulun 
sak. Sıkıldrm artık! 

Ertesi günii akşam ltaJyan 
saati ile beşti; Lüıbliyıuıaya gel· 
dik. 

Şehir garip bir huzurauzluk 
içindeydi. Rike: 

- Lübliyana değişmiş, dedi. 
Bütün şehirleri harp bir tuhaf 
yapıyor zaten! 

Ben bir guete aldım; ve pa. 
rasını verirken Rikeye uzattun 
ki: 

- Oo, dedi. l tal ya h&rl>e gir
miş. Ne delilik, ne delilik ya· 
ra.bbi!. 

Gazeteye meraklı bir hare. 
ketle §Öyle bir baktım; ve Mu· 
eolinlnin meşhur on haziran 
nutkunu işte bu ı,ekilde oku
dum. 

Rike ile seyahatimin pek kı. 
sa. olacağını biliyordum. Bunu 
daha Rom.ada iken amnmiş· 
iJn. Şu h:ı.lde Rike ile konuş· 

ma.k ve onu tntlı tatlı dinleye. 
bi?mek için ancak bir kaç eaa· 
tim vardı. Sadece 7_,agreb, Bel· 
grad ve Sofya arasında.ki me. 
Balelerde k~ak ne kadar 
milmkUnse o kadar .•. 
Bımunla. beraber, Lübliyana • 

dan sonra Rike ile artık ımn
srkı oturuyorduk; etlerimiz bir 
birimize, asaplanmızla bağlan: 
mı§ gibiydi. Rike: 

- Bir trende bu kadan ki -
fi, diyordu; eğer Sof yada bir 
hafta kalırsanız.... Belgradı do. 
l.a.şacalt mısınız? .. 

JUrl heyetine, Luke .Millov'WJ xah
kahasıııı ilk defa olarak ne r.aman 
ve ne eartlar dahilinde ~ltmıı ol 
duğunuzu tafsildtlle anlatınız . 

- Peki anlatayım: On ikı l!ICrı 
evvel ağır bir göz ba.stalıı;rına tu· 
tulmuştum. Gözlerim kananmıştı 
Biraz b"leşmeğe başladığ m zıı. 
man bu gazete sau., ku1Ub0 rlni aç
tnn. Tekrar görmeğe b~'amıştım. 
Fakat çok zayıf görO\·ordı•m. Çok 
yakmrmda bulunan lnsanlan bile 
iyi •eçemi)''tırdum... Bir aluıam dUJi 
kanımda otururken.. 4 tf'm.mıır 
milli baYl'tlm gtinll !dl Kt-ndim 
den geçm1ı uyuklamağa ~la 
m11tnn. Birdenbire bUyük bir lla
ba flşelf yfü11me çarpıp gözlerl· 
mln yanında patladı. Yere dilşmü;,· 
tilin. Fiıtetf atcşlJyen mahalle ~ 
cııklan hnht .• Tam bu l'Tllda kf'&
kfn, hain ve asabi ve isterik bir 
kahkılha işittim .. O gfinden 1<>nra 
bir daha g5zlerim glSnnedJ. Fakat 
o lrahlrahııyı da hiç unutmadım. 
Sonı11turdum. Ve nihayet gülen 
çocuMın Luke Millov olduğunu lSğ
rendlm. Hattl fişeği ateşleyen ço
cuğun da o olduğunu söylediler. 
Fakat bunu katiyeUe lsbat hnll· 
nı olmadı. 

- Peki ondan eonra kendialn • 
den haber aldmıs mıf. 

- Hayn-, Blr uılah haneye kıl
patılmr, olduğunu lSğrenml§tim. 
Sonra kaçmış mı yolaıa serbest mJ 
bırııktlm·ı iyi anlayamadım, Ben 
artık kör, olmu, Ye monoton blr 
havl\t ıUrnıeye ~lannştrm. ôm· 
rilmU satı19 ku!Ubrmde geçiriyor • 
dum. işlerimde karan ve damadmı 
bana yardım ediyorlardı. 

Silahlı taarruzdan blr kat hafta 
evvel. kulUbC'n'ln civannd:ı o ha· 
in olduğu lı:ad'lr garip ve- Mfl'ov'a 
hu olan kahkahayı lfrlUr Mbl ol 
muştum: ''Bu Lulte tıııto" o at'ak,, 
diye dDşfinrfUm. B mda ııer. laeak 
bir eev yoktu. Çfınkü orn'an o-ıun 
do~du~ bUvi.ldllğfl Vt>rlt>rdl, Fa· 
kııt bu kfthlt:ıha ~kl!'lne na~ran 
kısık olduğu için buna kntivPtle f\

mln d<>ğlldlm . $imdi anlıyorum k1 
taarruzu hıwrlamnk lc;'n o gUn o
ralıt.nı gelmiş tPtldkat \'ft• "J•~tı .• 

itham b\"\"etfnl kıt ·b"' ]lyor 
Mfldafaa vekili ph'din sözUna 

lre.U: 
- Bunlar hep ~izin tahminleri 

nl-ıden ibarettir. Onhn kt-nı'linize 
saldava.bfllnılnlz. Şimdi tMmız gU
nO hakJrmdald mUphedelerlnlzf 
MSyleyln bakalım . 

- ÔğledPn tonn saat ikf 8U
lllrmda ldf. Bu saatte eoka.klar na. 
bcten tenha olur. Bir aralık bal· 
nşmalar iş1 ttlm, sonra tabanca aa. 
!erine karışık olarak eon sUratle 
uzaklnsan bir otomobmn motiil' gU 
rOltilsUnU duydum. Motor gtlrilltll· 
sUnden bir kaç aanfye 11<>nra feci 
bJr kadm feryadı ve sonra da ka
çan otomobil lc:tnde o mUthlş kalt
knhaVJ işittim. Bu kahkahadan La· 
ke Ml1lov'un haytduUar araamda 
olduğunu derhal an!adun. 

- Haydutluk va.kumdu sonra 
kaçmağa hazırlamnq olan adamın 
neden gUldUğUnlln sebebini bWY'OI' 
musunuz! 

- Elbette biliyorum. Haydut
tarm otomobllinln çlb"tll'DÜ3 oldu -
ğu kadını hatırlıyor mU8unuz! O
tomobil hııreket ederken kadm De· 
ri atılmı!}tı. Millov işte bunun için 
gtllmUştU. Bir facia karfWDda 
kendini glllmekten aJrkoyamıyacak 
bir tek adam varsa o da MJllov· 
dur. İşte onun haydtıtlar arasında 
bulun~u~ı!Ul emin olnuunm sebe
bi bur!ur. 

- Öyle ise bir saniye olduğu
nuz yerde kalınız Peter. JUri he
yetinin mils:ıade .. ile bir tecrübe 
yapaca~ ! M!i%nunun ''anında bu· 
Junan d5rt kb!lye IMttt P.deceğlm. 
Ve t.nbli 8Uretc bire?' kahknlıa at
rnalarmı rica edcccl!lm. Tab'I bu 
nrııda mıımun da gillecek. Peter, 
11iz hana b'rlııcinin rol. yoksa ikin· 
t!I, UefincU veya dördtlncDniln mil 
Mlllov olduğunu tasrih edecebl· 
nlz. 

- Peki bir tecrübe edelim! Ya ll'cinir vn kınlı:rdı. l ler... I<"linder ve Sedan rna~ltı • 
\ıJ - lier halde ınclnmiş olaC3k biyetleri henüz vukua gelmıştl 
ay9~ srrırtnn ayrılırken sol Fransızlar, sağ k~Jan ~~vv: 

- Bana kalirSa vazgeçiniz a. 
zizi.m. Siz Türkler ltalyruılann 
bu yUksek konuşmalarına bil
mem nasıl tahammül edirorsu
nuz? 

Gece saat on ikiye kadar tek· 
rar siyasetten ve spordan ko
nuştuk. Bilhassa. Nurmiden 
bahsettik; ve son Roma tenis 
şa.mpiyonasmm tatsızlığını an. 
!attık. Rike ikide bir Dan<>nçi· 
yodan ba:hsediyor; İtalvan dili· 
ni bu adamdan ba§ka hiç kim. 
senin iyi konuşmadığını söylU· 
yordu. 

- Siz inerseniz, dedim; ta· 
bit.. Maznun da dahil olmalc 1lzere 

- Hayır, dedi, benim hiç beş kisi eıra Ue kahkaha ile gill: 
niyetim -~k. YugoSlavlar hiç 

1 

dOter. Uzun bir ellkftttan sonra p~ h{· Ustnpe l>Mamıyordu. ten d~amilş olsa e 80 .. 0 a. 
_ıs Ncb:or. riyle Italya:nları ~p daş-larm: 

dah İştn, dedi, yeni bir ha.bel' da. temizliyeceklennı iddıa ed 
?l\f..,a. Bunu h'ç bir gar.eteci bil- yorlardı. İtalyanlar, Yl,Pr~a. 
b ,,ordu. Bu ea~ruı kararilrkt."L mış kuvvetleri ve yeııı fıloları 
Yancirnı B .. t.. . - ;;.,,...,:ı 

~'ll . · . ll ltn gnzetelerl göz. ıle mllii' ...... u. .. 
.tr-~Tdı'll. ~rle bir halber Bu sırada .. tanıdıgım diplo· 
~ ıli~edı. matlnrda.n bm: 

)!- e henıen defterini alıp yaz- _ Zannedersem bu haf t::ı 
ı! haşladı. harbe giriyoruz; dedi. Pasa.por 

etti. 1 ra birden gülerek iliı.ve tunuz hazır mı? . . . ı - Hayır, dedim. BmUa hiç 
- 8- ne taJdhl Wr pmıtec1 bir ımı=.a.tan JOk. 

- Basit, dedim. ltaıyanca 
~arıeteleri okumuyoruz. 

- Bravo, dedi. Ben de Ma. 
'enden başka hiç bir yabancı 
;a?.ete okumam! Mevkiiniz ikin . .,, 
~mı .. 

- Evet, ltalyan trenlerinde 
ikinciler hiç de fena değil. 

Rike istasyonda akşam kala. 
balığı, gidip gelenler ve satıcı
la.r arasında uzun boyu ve spor 
robu ile ya.n yan yü.rilyor; a.dmı 
lanm W. bir erkek adımından 

- Zannedersem, dedim, sa· 
bahleyin Triyestede olacağız.. .. 

- Evet, evet, dedi. Saat tam 
dokuzda... Hemen mcmleketbni_ 
ı.e hareket niyetinde misiniz? 

- Hemen, dedim. Trlyestede 
hiç durmıyacağını. 

- Ben de; diye il!ve etti. 
Hududu bir d6fa pQICM ol-

hOf}Uma gıtnıez!.. ter başka bir adamı Millov diye 
Omuzlarnnı silktim: i~ret etti. JUrl heyetinin buhuı • 
- Bir.e ne, dedim. Biz §ehrl duğu tal'S.ftr.n bir homurtu llJitndl 

bir ild saat dolaşıp tekrar tre- Tecrtıbe mru:rmnun lehinde e'k • 
ne bineceğiz! m~. Artılı: lı:ör ~fd'n lfadelllne 

- Görürii%, dedi. TraMit fazla ebemmf ret verlletnezdl Ra-
yo1culan istasyoından bir adını kuku umumtye mllmesıslli VJs. 
bile dışarı çrka.rmazlar. 1 gins'ln suratı rwlch. 
Meğerse Rikenin ~yfedf'klerf Bir kaç eahlt daha cln1 ... 

doğruymuş... Belgradda tam Hl~ kimse maznun aleyhinde n.
bir ast ~ndan ad.mı bile l vew deliller g&teremedt. Jllrt » 

<Dnerıta 1 ...-J (Ut/t11 _,..,. .-ilfü5'11 



• - vun n DmfdX&Mmf ıta 

Beş9r dakikahk 
hikayeler 
(BQf tarafı 5 itıciM) 

atamadık. Sonra benim aklıma 
başka birşey geldi: 

- RikeJ dedim. En iyisi şu 
olacak. İstas) on memurwıa pıt" 
u.portlarmım verir; eehri öyle 
dolaşırız. Akşam geldiğimiz za.. 
man da tabii iade eder. 

Rikede en dikka.time ça.rpa.n 
şeylerden biri de şu idi. Rike 
dıişünnıeden konuşuyordu. Fa -
kat bu sefer azıcık durdu: 

- Ben trende oturmayı ter
cih ediyorum. dedi. İki mektu.. 
bum var. Bunları da posta.ya 
\/'erecek olursanız. .. 

Rikenin mektupları nereye 
ı; nderdi;.;ine bakmadım bile .... 

Belgradda çok kalmadnn. Bü
tün dü.1iıncelerim geride, Rike -
nın ya.ı ında idi. Kırk dakika 
dolaştım. dolaşma.dmı. Pasa.. 
portumu almak üzere istasyon 
amirine döndüm ki, Rike bir 
otomobile ibinmeğe hazırlanıyor
du. Yanında iri ya:pılI bir Yu -
plav erkeği vardı: 

- Rike, dedim; matmazel 
Rike ... Matmarel Rike ... 

ı.ta.syonun oğultusunda beni 
lşi.tmiyecek kadar Rikenin kıı. 
Ja:klan dolmuştu. Otomobil e
lelioele hareket etti. İstasyon 
&mirine: 

- P.asa.portumu veriniz, de -
dim. DoiJlşma.ktan vazgeçtim. 

Yarını saattenberi pasapor
tum kendi yanında olduğu hal 
de bir defa daha ve dikkatle 
baktı: 

- Tam zamanında memlel{c. 
t.e dönüyorsunuz; dedi. Mat
mazeli, ne vakittenberi tanırsı • 
mz? 

- Peruziya.da tanıdım; de
dim. Niçin soruyorsunuz?. 

- Hiç; dedi. Matmazeli tev
kif ettiler. Siz de izahat için 
b " rkaç saniye duracaksınız. .. 

Belgradda birkaç saniye de -
ğ , trenin hareketine kadar 
kaldım . Fakat hiç kimse ibtt 
eey sormadı: ve seya.hatimi 
kau.asız belasız yaptrm. Sadece 
Matmuel Rike; bir casus ol. 
Blm ! ... Bunu hiç ümit etmi
~ordum. Sonraları aldığmı bir 
ha.bere göre, !HJıe, iki Alman 
casusu ile mübadele edilmiş! 

Kenan Hulasi 

.=.:::=.=========== 
yeti ile dinleyiciler canlan mkılmış 
ve )orgun görünüyorlardı. 

Sübut delili 
Niha} et kor şahit, öleki gahlt

ler arasında bir müddet oturduk· 
tan sonra muhakemenin tarzı ce
reyanından ınkılarak çüanağa ha
zırlandı. Elindeki bastonla d<>§e
m e dokunarak önünde bir mani 
olup olmadığnu anlamağa c:alıŞ"I -
yorcla.. Müddeiumumi sıfatını haiz 
olan hukuku amme avukab Vig
glna'ln onünden geçerken ön ta
rafta oturanlar, kendisinin garip 
ve bek.lenilmiyen bir hareket yap-
tığım gördüler: Ayağını uzatarak 
zavallı köre bir çelme takmış ve 
herkesin dehşetli sayhaları önün
de Peter'i yere yuvarlamıştı. ln
liyerek 'ere düşen kör'ün bastonu 
ta uzaklara dil mllştü. İşte bu anda 
maznun kıs·k, fakat insanın tüy
lerini ürperten ve gittikçe artan 
ve genizd n bir kahkaha kopardığı 
duyuldu: GUIU~ or gayri ihtiyari ve 
n tlcesmin ne olabilecP.ğini kestir
meden ,;ah t ve çılgın bir zevkle 
&1illl Ol' U, •• 

Bunun ilz rıne kör şahit Peter 
cıu,du hı a ıyı unutarak ve su -
kut n mut vellit 11ersemliği bir 
a zı'I olar. k yerden k lkıp diz 
ü t nr> g 1 ş bir vaziyette, kah
k an·., g unı tarafa clıni uzatıp 
h :ı.·kı .. 1 . 

- t •rı lldur' Odur! Onun kalı
k hı> dır bu! Artık hiç şUphem 

k' ı ı iz ışittinh:. 

B ı t m sahnı-si, Pcter'in yere 
p ,..., .,rııınun kahkaha}, ko -

' •'r'>"nıdaki kısa an içinde 
''"r ..,+r•I ve tillov kendini 

t •..- - .. c ı. cıtı<n 7.aman iıt iş -
t n .. ,. ..... : ti Biitiin dinlevicilerin 

1 ,. • l'tl" n tüvl rl diken di-
n 'lı ..... ' tu H rkes Peter'in ya

n .,,,.,~ ,,~ cı anrla kıtiyen inan -
vP c ninin hakıki kahkaha.smı 

uzun 11PnP1°rrlPn sonra bile iyice 
t n'l"l.t olı'!u"hma \•c onun haleti 
nıhlvı>o•ni P\"VPl<'e adamakıllı taf
ll 1 etmiş olduıfona ~öre Millov'un 
at ki havdutlarla birlikte bankaya 
taamız etmi şolduğuna hükmet -
mbılerdl. 

Hukuku A.mmP. avukatı Vig
gina'ln bulduğu çare hakikaten is
tenilen neticeyi vermişti. Sıkı so -
ruştU!ıılmalardan sonra arkadaş -
Jarmr da ele verf.'n Mill<W af!r 
hapse mahküm edilmek suretile on 
Dd yqmda iken yaptığı cinayetin 
d cczuınt ademle oldu, ile. _ 

Yeni neşriyat : 
FRANSIZ HA0Lt1Btn:Tt 

Feridun Ergtn1n eeerldir: Sem1h 
LQtfi Kitabevi tarafmda.D n91redlldl. 

Framanm aoıı eeneleriDl yalandan 
görmU, olan müellif, kitabmd&, l'raıı· 
sız içtim.al bDnyulııde MDelerdenberl 
mevcut birçok hUIWdyeUerl tebarQ.z 
ettirmekte ve bu lmWıeriD hezimet 
uğrundaki ehemmiyeUerlnl nmı bir 
ıekilde tetkik etmektedir. Fiyatı 7G 
kunt§. 

• • • 
t7FUK: Çlmtst 

Muhtelif telııetl yazılar yazmq \'e 
EfiAtun'un İde Nazariyesi ve B1lgt 
Teorüıi adlı Jkl kitap n8fretmı, olan 
Yunua KA.zmı Könl "Ufuk c;:tzr.at" a . 
dmda bir ıllr ldtabt nep'ederek ede. 
blyat Alemine kAtıfDUf bulunuyor. 

Kitapta f!llrlıı muhteııı devirlerde 
yazmıı olduğu güzel ve muvattak 
parçalar vardır. Bu deefrll eaeı1 ede
biyatla uğrap.n bUtUn okuyuculanmt. 
za ta vıılye ederiz. 

Satılık 
EmlnönQ LUlectrUatem 11<>kağmda 

2' numaralJ dllkkln, az kullanılml§ 
Frijider markalı havuzlu bir buZ do
lablyle devren .satılıktır. Aynı adreııe 

müracaat. 

TASHiH 
Türkiye mahdut mesultyeUl bamn 

1ııtih1Ak kooperatlflnln, 16 KAnunuaa. 
nl 19'1 tarihli nUahamu:da lntl§ar e· 
den (Ortaklar Umum! Heyetl lçtlmaı) 
D!nmda: l çt1ma gUnU 3 Şubat 19U 
pazarteıd olarak yazılması lA.zmıgellr
ken yanlı§lıkla pef§enbe gUnU yazıl. 

mı§tır. Tashlh ederiz. 

r __ K_A_Y_I_P_L_A_R_ ) 
Pazar ııubeıılnden aldığım askerlik 

tezkeru1n1 zayi ettim. Yenl5in! çıka
racağmıdan eaklatnln hUkmQ yoktur . 
- Pazar kazaamdaD Melyat k öyün. 
dm ata numaralı llaaan Akeoy. 

(34672) 
•• .y. 

ı.t.man dalreııtnden aldığım liman 
ctızdanmn zayi ettlm. Yen1atn1 çıka.. 

raacğmıdan eııklıılnn! hUkmU yoktur. 
- ŞtıkrG ot lu Refik Gtlnet Galata 
Arapcamll Y emenlcller eokak &I nu
llll&l'a. (346731 

*** Fatih nntua memurluğundan aldı-
ğını ukerl muameleli kayıttı nutuıı 

k&tıdDDI ZlıJı et tJm. Y~ alaca.. 
ğnndan eeJdat.nlD bUkmll )'Oktur. -
şehrmdDJ. Arpaemlnl mallalleet Tat • 
hpmar mddtı91 11 Mmt.Ma Kaaan E
.enyel. (3'674) 

Sablık apartıman 
F&tlhte Malta civarında fevkal&de 

nezareW mahiye yüz lira kira geU. 
rlr, 4 katlı ve her katta dörder oda. 
konturlu terk0ıt, ha vagazı, elektrik 
teııisatım havidir. 

MÜRACAAT: Flltlb Karaman t'8d.. 
deal 8. K omlsyooc:u OemaD Noyan. 
Telefon U'JH. 

940/1310 K: Nqlde 
btanlııul Aallye U ncl Hukuk Mab

kemeelnden: 
.MUddel: Hlrlato oğlu Yani Daba, 

Fenerde AbdMube.§ı mahalleıılnde Fe
ner caddealnde 298 No. da Jıı[. 

Mllddeialey'h: Yorgl kızı Marika, 
Unkapanmda Zeyrek caddealnde Ka. 
dıyoran fll'Dll Uzerlndc 24 No. da M. 

MUddel Yani Daba tara.fmdan mUd.. 
clelaleyb Marlka Daba aleyhine açı_ 
lan bo§anma davaııma alt arzuhal ııu. 

reU mUddelaleyhe tebliğ edilmek Uze· 
re yazılı aclrealne gönderilml§ae de 
mumn!leyhln mezldlr lkametg&.hıoı 

t erk Do aemtl meçhule gtttlğtn1n be. 
yaniyle iade kılınma.ar Uzerine hukuk 
u.auıu muhakemeleri kanununun Hl, 
142, H3 ve 183 nncu maddelerine uv. 
flkan iade kılman da va arzuhali Ue 
muhakeme gUnUDU gösterir davetiye 
varakaamm mahkeme dlvanhaııeııtne 
aaıimaama ve 940/1310 numarada ka. 
yıUı ifbu davaya mllddetaıeyhln (15) 
gUn içinde cevap vermeatııe karar ve. 
rilmlt ve bermuclbl karar arzuhal De 
davetiye varakası mahkeme divanha
nesine amlmq olmakla mumalleyh 
Marika Dabaya yukarıda yazılı mlld. 
det zarfmda davaya cevap vererek 
tahkikat için ta:;tn kılman 24/2/Hl 
pazarteııi &11DO aaat {9.80) da mah. 
kememlzde hazır bulunmam veya ka.. 
nunt blr vekil göndermesi lUzumu 
tebııt yerine geçmek üzere 1lln ol~ 
nur. (34682) 

J 
,.. "~ - 't 

Devlet Demiryoltan .... ve timanları 
~ ,işletme "Umum ... Jdaresi _ ilAnlan~ı 
• Muhammen beden (2600) Ura ol&D 8000 K#. Arap 11&bunu (8.2.1941) 

Pazarteel gttnQ aaat (10,80) on buçukta Haydarp&§&da Gar blnaaı dahilin· 
deki koml.ııyon tarafından açık ekııUtme uııuliyle ııatın &lmacaktır. 

Bu ife girmek tat.iyeıılertn (1915) liralık muvakkat teminat ve kanunun 1 
tayin etttll ftll&lkle birlikte eksiltme gUnll .saatine kadar komlııyona mU· 
racaaUan lAzımdır. 

Bu i§e ait p.rtnameler komlııyondan param: olarak d8'1tılmaktadır. 
(2!15) 

Maliye Vekaletinden 
Gümü§ yüz kuru§lukların tedavülden kaldınlma il 

Ereğlı Havzası Kömürleri 
Satış Blrlllladen : 

hakkında ilin ı 
GUmU§ yüz kunııluklarm yerine gUmllf bir liratıklar darp ve plyaaaya 

kut miktarda çıkanlmııı olduğundan gllmll§ yQz kuru§luklarm 31 lklnct
kruıun 1941 tarihinden ııonra teda\0 Ulden kaldmlmuı kararla§bnlmqıtır. 

GUmU, yüz kuru§lukl&r 1 Şubat 1941 tarthlnden itibaren artık teda.. 
vül etmiyecek ve ancak yalnız malaandıklariyle Cumhuriyet Merkez Ban. 
kası §Ubelerlnce kabul edilebUecektlr. 

Elinde gümU, yüz kuru§luk buluna.ıılarm bunlan malsandıklarlyle 

Cumhuriyet Merkez Bankası oubelerine ~.tebdll ettirmeleri tı!n olunur. 
(288 - 380) 

----------------------~---------------------------~------------------~' 

ıstanbu· I aeıed - -., ... ,, a n 'ı • r ' 
.latanbul beledlylllll Uaküdar ~ubeyl ldarlyeelnden : UakUdar _ Beykoz 

yolunun Kandllllye kadar olan kumı Uzer:lnde dlraek tefkll eden Pqall. 
manı caddesinde Saffet Re§l.de alt lld katlı ah§&p b1na fle aym caddede 
Fikriye alt 99 - 101 No. lı bahçe ve tek oda ve bahçeıd ve Kuzguncuk cad.. 
desinde Safiyeye alt 80 No. lı ' kattı ahpp bina ve Beylerbeyi cadde.sinde 
22, 24, 10 No. ı..ı dUkkAn tızerlne blna ve aynı caddede Ali YUcenura alt 
115 _ 18 No. lı ah§&p bina ve dUkkAn ve Yalı caddealnde Muallim Nedim 
eşi Emine TalAta alt 51 No. lı tuğla tonoz ve Havuz bqmda Yalıboyu 

eokağmda 2 No. lı Fuat Emine Tevflğe alt arsa ve VanlköyU Kandilli cad. 
dcslnde Hayreddine alt 8 No. lı ev bahçesi ne •2 No. tı arııa ve Doktor 
Tapta.ııa alt 19, 21 No. lı ah§8.P blna ve bahçe ve AM.fa alt 11 No. 1ı arsa 
ve Osman Hasara alt 5 No. tı kAglr blna ve bakkal Aliye alt 1,l./2 No. lı 
kAglr dükk!n ve Haoere alt -' No. 1ı ah§&p bina ve Aleko Çanlye alt 2 
No. lı klglr dllkklnlarm umum! menfaatler namına lattınlklne karar alın
mış ve takdlrl kıymet komtııyonu tarafından takdlr olunan kıymetleri göıı. 
terlr cetvel ve ııair tatııllU evrakı Beylerbeyi camll avlwruna ve OııkUdar 
Belediye blnaııma talik edllmiı olmakla 12915 tarihli l.ııttınlA.k karamameıd-
nin 8 inci maddealne tevflkan keyfiyet 1lln olunur. {402) 

,-Maarif Vekilliğinin 
lise birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları ~ıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 1 

~ . 
Sahibi : ASIM UB 

Umum neşrfyab idare eden: 

Basıldığı yer: V AKIT MatbaaM 

Refik Ahmet 8e1Jengil 

ıstanbu ı Levazım Amirliğinden verilen ı 
harıci askerı kıtaatı ilanlara ·-----Beher klloııuna tahmin edilen flatl 6 kuru§ 25 ııantlm elan 3000 ton arpa 

pazarlıkla ııatm alınacaktır. Pazarlığı her gün Ankarada Lv. Amirliği satm 
alma komlııyonunda yapılacaktır. 300 tondan qağı olmamak O.Zere ayn ayn 
taliplere de ihale edilebilir. Arpalar döküm halinde Ankara ve c!var !ııtu. 
yonlarda teııIJm almır. 3000 ton lçln katı teminat 21,250 lira, 300 ton için 
2818 liradır. Evsaf ve ıartnamcsl 960 kuru~a komisyondan almır. Taliplerin 
her gUn kom!syona mUracaatlert. (1761 - 2f0) 

~ . ~ 
Beherlno tahmln edilen flatl 39 lira olan 3000 adet tevhld ııcmcrt pazar

lıkla mllnaka.saya konmuıtur. 1000 adetten aeağı olmamak ıartile teklif· 
ler de kabul edilir. lhalesl 23/1/941 Pel"§em:ıo günü saat 11 de Ankarada 
111. M. v. Satın alma komisyonunda yap:laı-.aktır. Şartnameııl 585 kuruıa 
komisyondan almır. Tallplerin teklif edecekleri miktar Uzerlnden ltaııunt 
kaU temlnatlarlyle birlikte belll vakitte komisyona gelmeler!. (1777 - 326) . . ~ 

4500 çift fotin pazarlıkla yap tmlacaktrr. Tahmin bedeli 27,000 
lira katı teminatı 4050 liradır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. i
mlrlilderinde de görülebilir. Taliplerin 24/1/941 cuma gUnU saat 15 
de Afyonda askeri satm alma komisyoQuna gelmeleri. (1735 • 115) 

• • • 
Oç tip binalara konulmak O.Zere paratoner malzeıneıd mubayaa edile· 

ceğlnden taliplerin Ankarada M. M. V. ln§aat oubeııtne mUracaatıan. 
(17~ - 220) 

• • • 
llılıhlarlylo beraber 500 glylm katır nalı, 800 giyim beygir nalı, 800 gl.. 

y1.ın öktız nalı, altı adet nalbant takımı, 400 adet belleme, 1900 ip yular 
bqlığı, sapı lle pazarlıkla satın alınacaktır. Beygir ve katır nallan mıhla
rlyle beraber giyimi 135 kUru§. öküz nalınm 100 kuru§. Nalbant takımı 
28 lira. Belleme 800 kuru§. lp yular ba§lığı 55 kunı§tur. tık teminat 372 
Ura 60 kuru§tur. Pazarlığı 23/1/941 perşenbe gUnll ııaat 14.30 da Gelltıo. 
luda Bolaytr aaker1 ııatm alma komtııyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakitte komiayocıa gelmeleri. (1787 - 397) 

• • • 

3780 numaralı kanuna ı,.ı:isteniden neşredilen 2-12899 J1~ 
maralı kararnamenin 3 sayılı kararma göre, te§ekkül ed~ 
Ereğli Havzası Kömürleri satış birliği, ahiren mevkii ınerı 
yete konulan 3867 numaralı kanun ve 2.14547 sayılı .knraI'JlS
me hükümlerinin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 941 
tarihinden itibaren tasfiye haline konmuştur. 

Satış birliğiyle şimdiye kndar ahtcdilmiş olan mukave
lelerin kömür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecr\:>6" 
lerden doğacak hakları Ereğli Kömürleri işlebnesi taraf~ 
dan kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler bil. 
kümlerine göre yapılacağından bu. husus için al8.kadarlarJIJ 
Ereğli kömürleri işletmesine ve tasi~ye tarihinden evvelkl 
muameleler için dahi merkezi Zonguldukta bulunan, hali tal" 
fiyede Ereğli Havzası kömürleri f:"'tiş birliğine müracaat et' 
meleri ilan olunur • .......................... ........... ~ 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu 

2 adet karpuz fener ••kırmızı,, 
7 metre Slpral hortum 65 m/m !ç kutur 
1 top Ttreyz mU§8mbası Nü. gibi 

1000 Kilo Galvaniz 
20 Kilo Helyogen .Balu 

2000 Kllo Ayzen oksit Bra .. ., 
l - Cins ve miktarı yukarda yazılı 6 kalem malzemenin mevcut ' 

marka ve nUmunclcrine göre 22/1/941 Çarşamba gUnU saat 15 to Kasıaı 
§ada Deniz levazım satın alma komlsyonunüa pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Pazarlık neUceslnde en son fiyatı tP.kllf edenden tekarrUr ed 
fiyat üzerinden teminat alınacaktır. lateklllerl belli gUn ve saatte meıı 
komisyona mUracaaUan U!n olunur. (345) 

t::. 
, 

..... 

111 ................. ._ ...... :-.mm.-_.~ 

Ereğli Kömürleri 
lşletmesladen : 

3780 numaralı kanuna m'.isteniden neşredilen 2-12899 
numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre tc ekkül cd~ 
Ereğli Havzası kömürleri satış birliği, 3867 numaralı kanuD 
ve 2-14547 sayılı kararnamenin tat~iki neticesi olarak ı. J{a.. 
nunusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş ol
masına binaen sözü geçen Birlikle !.asfiyc tarihiı e kadar ~ 
tedilmiş olan mukavelelerin kö:nür teslimi vecibeleri ve i b\l 
vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafından devren v4~ naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1. Kinunusani 19 
tarihinden itibaren kömür tcslim:ne müteallik talepler içltl 
Zonguldakta Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri I letnıe-

.Afalıda yazılı mevadm .kapalı mrtıa ekalltmelert h17.alarmda yazılı gün, saat ve mahallerdeki aakcrt satm si müessesesine müracaat edilmesi ilun olwıur. 
alma komiayonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanun! veslkalariyle tekll!ler:lnl ihale saatinden blr saat evvel atı. 

olduğu komlayoııa vermeleri. Şartnamelerl komlayoıılannda görWUr. 1•••••••••••••••••1•••••·-~ 
Cinai Mıktan Tutan Teminatı ihale ı;ttn, 11&&t \ "e m ah&W 

U ra Ura 

Sıfır eU 75.000 Kilo 15.750 1182 15/2/9'1 ll Çorum 

Koyun eti 43.328 .. 216M 16215 7 .. .. 15 1zmtt. 
Sığır eu 400.000 " 

H2.000 8350 5 .. .. 16 Edirne sanayi kıf-
lıı.ııt. 

BufdaY kmııul 15()() Toa 20.000 1500 12 .. • 10 Erzurum. 

Sıp etl 75.000 Kilo 18.750 1406 10 .. .. 14) 

Odun Ş20.000 .. 10.920 819 10 .. " 13) Gaziantep. 
'(1785 - 3915). 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalMe naz~ret!Jı 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kir9 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazete~i Tdarehanesint> müracaat. 


