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Bu kuponu kesib 
saklayınız 

Zıgana ve Kop yoılan aç11dı 

r 
:slam Ansiklopedisi 

Maarif Vekilliğince neşrine 
başlanan bu büyük ilmi kitabın 7 
formalık ilk fasikülü çılanıştır. 

Maarif Vekilliği yayın evlerin
de ve bütün kitapçılarda arayınız . 

d Giimiişanc, 24 ( A.A.) - 12 Gündenberi k:.ır
Z~ kapanmış bulunan Zigana ve Kop yollarından 
• ıgana yolu açılmıştır. Kop yolWlu açmak içi:ı 
~eleler devamlı bir surette çalı~maktadırlar. B•ı 
t 
0d~n da birkaç güne kadar açılması beklenmek. 
c ır. 

<rcmARTESt 25 n. KA?\'"UN ıon UL: 24 f,: SAl'I: 8271 Fiyatı: 100 kuruştur. 

Habeşıstan 
Dirildı 

Yazan: Asım Us 
ııa:~~1Cıin Sudun cephc~inde".d mıı
lorq i on gUn e\'\ el ilahe lınpara
ı...:._ lla.IJo Sl'üısh·n'rıln IG lklnci-
"'411 tın da. • 
ı.YYa Mr lııgiUı. bombardıman 
lln l'l'si ile Habeşistan hududu
ra./•crerck iceriye girdiğini ,.e bu· 
~f oğlu, rnsları 'c bir ı;ok lla-
1'ru~rlr ln~U:r. askeri kU\"\'Ctlcri 
tır .. ~dap lınrı,ııln.rıdığını blldirmi:;.
ltitİıı .sas<'n bir ruüddcttenberi İn· 
Yan ~~ lla.be.i tamu lıl'nüz 1taJ. 
laıı aklrnıl eti altına "İr.mcınJ" o. 

bir ku·· c • d "'ı·ı d ~ ~ ııuııii ş ın c yer ı er en ... o. 
ıtıocı asker tQplayarnk bunlara 
ftl.ıı ';,:. harıı iliılılarırıı kullıııımak 
~to lınılcr ~nııtınyorlnrtlı. ım. 
l'ejl r llailc Sl'li:. iyc'nin bu su
tcıiı c;•~bes-ist.aııa ~hişi artık a!:.ık· 
'eti u·1!.'a <ırndıı.ki ıtall an Jnıwct
llıa.n e ınUcadck cdcblleceği za.. 
bar~n Relıliğinl gö tNiyor. Bu ltl· 
1.181 al bcı; sene en cı ital~ u rı jsti. 
llnı hnda l'aıı 'r:rrn Jfabe .. ist.a
tııUb~·,~~i.lcıı dirildiğini sül l~m~ 

a aı;ıılı lJlr ifade dcjiltlir. 

~o~~lla .\\ ruıı:ı harbine ~irdikten 
llenb~ blıHııı ınüıı:ık:ıll· ,·ollıırı bir· 
bt'sl 

1
;c 1.csllınis olduğ~nılıın Ha. 

tol; a~dll,1 l!nlyan kun etleri 
hahınu lıiıl 1 ir ıne,·kie tlü~nıüştil; 
ı llt· :daıı )ardım ~örınclcr!lıc lm
' ·~:ıı ıtlnır,uıı bu kun·etlerin zn· 
''-·N '1 olduld:trı 3 crıl<• ~ ııır:ımı.rak 

ııt•ler· d 
I' :l.'n 10 Cll bn~ka carelcri kal. 
Zia01

1 tı. ~h· sollni l.ibyad:ıki Gra
l'llı;l 0.tıhısııım Mısır iizcriııc taa.r
·u, 1 'l,t•lnu 'idı• bir tnraftan 

l'}r;; k . 
11llllc • · .• nıı lıııı lıı~illzlcre kapa. 
da ı~1:1i.,t•ı· tarntt:ııı llnbeşistan. 
lan ku 1 •-:ır \ııtl~ Pttı• kalan ttal· 
llıt-ı. i '\t:llı•rl ile ırlib:ı.t tenıln et. 

il ~I" 
ıla ~ 1~ or,ıu. l<ra;ılanl bu taarruz. 
l..!ıiı ., •fru\ ol:ınındı. Bilakis mu. 
l!arcıı laarr111.11 t;ı·~m İngilizler 
illa:~ a ile Tohrul• mlistahkem li
h '"<ll'J lr t:ıı/ıı nldılnr \ c Hul~ anlara 
liıı lılrı la! iııt H~nllrdikten baı:ka 
tlattı (' tsır alnı:ı.k suretile Ubya
llıe11 i~l'uzlnni ordu mı heınC'ıı hc
tlllla • ·hu \'tıni-. o!dul:ır. llııbeşts. 
~.~ar.ı lıiı,ı bir h:ır<>ket ~npıJ. 
ber 1 . 1 <1lsıı hilr i\lı,..ırı muhtemel 

Ut · 
)'l l~ı u t:ııırruzlarduıı 'e Libya· 
~lınıeılnıı l'illlil .. ıııtlnn kurtarmaya 
~ ltnı t,'lJ"ıı hu znrl'r )ine ornda
k.itı ,, l nu lıal,inıl'-'l'tiııi Yıkıııaira l{ ı{('ij •' • D 

'1.le 
8 

r: ~n;.:ilblt•riıı ynnlınıı ile 
~ıJ ela 'J c'ııiıı lfalıt>s lıııdutla
~td::ı i~criyo girisl b~ ikıbetin 

Al ·tınu kol:ıl la'}tırncaktır. 
a..._ t.ıssoıı • .•••it 111 ilahe• isbıı seferini 
~lıı ~ ~ınaıı bu hart'ketlıı istikbal 
es gt~·ct cıleı:eı;.; t~hlihelcri hel" 

~e Pti< 1 l ngiliT. ('ff,im um umlyesi 
~ -· 1 1 ta'>.dir t.•tmi"'ti · fakat o ... ~ı.· . 
~~e 11 run ada Ua'j\ ekil 'ı• bari. 
-~lı~lJrı olnıı J..ın al bir takım 
l'llrl 5t.ıJ~ koıııtılnezonlarla bu uaı. 
~ .. 1n '!11• kol:ı3 ıu-..tırdı. Son· 
~taıc1e, glUz ıııırllıncntosunclald 
~e llatsrupunun tazyiki ilt• lıari· 

tlllttl •rı olan l~deıı'ln bu sufüas· 
~ ıc:~•ağa. matuf :;ııyretleri 
~Ya. dı. Milh•th•r Cemiyetinde 
~ı ~.a karşı zecri tedbirler alma
' ~ hcticedc Eden feda edil. 
:::.~ b ada. Ye tngiltcrede bu su· 
Jı.L""tli arl'ket edenler "'uya Mus· 
~ ~~ ınUstemleke 1ı7r tarı tat
~ ıtı~heceğtni ve A,·nıııa sulhu
.;__~ rs afııza olon:ıcağını sanıyor. 
~ :ıı onradan hadi eler bu zan· 
~~ kad r yanlış olduğunu 
clı ~ne çıkardı. İtalyanın otuz, 
ll ~. a rahat rnlınt Jlalıeşl tan-
:t.ıaı ,. l'ak iş bulacnb"Da dair to

~il!l biJ erl'ıı rıı h"iSO linf aradan dört 
A.,11.ıe g~nıcd('n mtıerlc birlik. 
lıA llıı lıarblııi ah•stedl 

~ "B !!(> .. • 
1 lcıl,,e~c C\\el 1nnk \C taJJll· 
~~illa ı ile Halw~lstıuın ~!ren 

lttırta, r simdı oradan hnatlan-
o~lda~~ şnrtile çıknıat'"B razı 
::n~fllr •. fakat bu defa öyle 
~ tııull.rı ki llalwşHlrr tııgiliz 
11 tıılutları~~ tan arc•lcri ile on lamı 
a <la lırık• n dıoıtanya kaçınalan
~ 'f'arihı._. ~~- '"Cnniyeccl,lerdir. 
ıı;;" 'arııa ıı'"ıhi ad:ı.lrt <lf'nilen bir 

bir ıi 
1
11bc-sf fıın macerası bu· 

sn ola.bilir. 

~~d Halifaks 
lln Ameri-
uya vardı 

{l' ~"" 1' ilı.oütk) 

- Salı gününd~n sonra şehri-
nıizde pasif 

korunma d~nemesigapılacak 
İngiliz kıtaları 

Derneye 
doğru 

ilerliyor 
Tobrak civarında 
mağaralara sıfı· 
nan gruplar da 

temi zıenlyor 
7000 tonluk bir iaşe 
genıisi ile iki motör 

batırıldı 

Kahire, 24 (A •• \.) - lngiliz ~ 
mumi knrargihının tebliği: 

Trablusta, kıtnlnrımı:ı: garbe 

Vilayet bir beyan
name nesretti 

, Nakil vasıtaları tayyareler gelmer~en 
evvel şehir dışına çıkacak 

) 

' f 

A7cdcnblc rlıcnrnıiurl l:rsbc<lcıı Sicilııa ailasmı 1.ıc 1latamıa11, 
<JÖ~ınr,ı harita 

doğru ilerlemcğo dcvnm e tmekte
dir. 

Eritredc !tnlynn kuvvetl~'ri Ke
r.ı ve Aicotn'yı tahliye ederek rl· 
cate devam etmektedir. Sic~lyada 1 General 

Kalama tay~are f Antonesko 
Habeşislnnda llnbc!J vnlnnper • 

\•crlorlnin son :ı:amnnlnrda tana 
gölll ccnubundnn \'C garbındak.t fa· 
uliyetleri lıakkmda gelen raporlara 
g<.ire, düşman kuvvetlerine zayiat 
verdirilıni;ti.r. meyd~nl yentd80 Ordunun müzaher2ti 

Kenya.da büyiık bir sahada, hu
duı.Ja kadar ve hududun ötesinde 
şiddetli devriye harekctlc.rl olmU§
tur. Pek nz dü~o.na tesadüf edil
mL5lT. 

bombalandı sayesinde 

Banıarlar Jakıldı 
Kalıire, 24 ( A .• 4.) - Orta şark 

lngiliz hava kuvvetleri umumi ka
rargfıhuıın dun akşam bildirdiğine 
göre, 22' 23 Kanunu ani gecesi in: 
giliz borr.bardım:ın tayyareleri Si. 
cilyada::ı tan arc mcrdanlarma 
şiddetli bir hücum yapmışlardır. 

Cooiso'ya bir çok yangın bom
baları ve infilaklı bombalar atıl. 
mış 20 dakika ::ırka ::ırknya infilfik.. 
lar vukua geldiği görülmüştür 

Augusta tayyare meydanına da 
bombalar atıllnı~sa da alçak bu
lutlar sebebiyle bombardıman ne. 
ticesi sarahatle tayin edilememiş. 
tir. 

Syracuse'dc rnüte:ıddit büyük 
infilaklar \ ukubulmuş \C koyun 
cennbunda yangınlar çıkmı5tır. 

Ba~ka tayyaı ueı ut: h .. atania 
tayyare meydanlarına hücum et
mislercii r. Bir uçuş pisti civarında 
ve hangaı !arda müteaddit infilak. 
lar vukua gelmiş. yangınlar çık. 
mıştır. Tayyare meydanının şiına· 
!indeki ciemiryolu iltisak hattım~ 
bir bomba grupu isabet ctmi~ \"( 
burada ~n derece şiddetli bir ir, 
fil§k vukua gclmıştir. İnfilakı mü 
teakip ) ı:nıınlnr çıktığı ve siyat 
dumaıılar yükseldiği görülmü~tlıı 
Bu harckfıta ıştırak eden tayyare· 
terimizin hepsi üc:lerinc dönınü~ 
Jerdir. 

Dil Bahisleri: 

Gene Gıramer ! 
Pc) amı Sala "Lıramcr::tlz ,,,_ 

maz .. demekte haklıdır; bu ih1·1rı 
"G1r41n!cı dcr::i olmadan olmn,, 
yerınde aldığımız zaman... Lftkın 
"Gıram,"rsiz olmaz! .. diye lıay:,ı•
mak içın bana hakc:ız guri.ıııü~H. 
Meğer ortada yeni bir gır::t.T.C'! 
düı;manuğı ba~c;ö termıs olsun. 
(\'~tan m Vç Yıldızlı muharriri
nin latife ini ciddiye bile al-.a'<, 
Maarıl \'ckilliğinin mektep!ı ıc 
gırameı drrsi ,.e ~ıramcr ım• ... ıt"ı. 
yeti koymuş olduğunun 'e bi: ;_. 
gı . amcr yazdırıp yaydığının ,-fı..ki 
,.e resmi bır hakikat oldu•unu na-
ıl unutabiliriz? , 

Pek kuwetle ihtimal 'erilcb:ıi· 
b.i kendic:i bir gıramer müelli{i 0

1
3n 

Peyami Safa dahi. u..,t::ırlımız Ha. 
lid Ziya gibi, hazırlanan gıramc r 
anketine Nisana kadar cevap rica 
ctlj!en1cr arasınd~ bulunsun 

(Ba._qtarafı .l inoidc) 

Vaziyete hakim 
oldu 

Horia Sima 
azledıldi 

Başvekil hakiki lejiyo
ner teşkilatının kendi 
idaresi altında kurula· 

cağını bildirdi 

Kahire, 24 (A.A.) - Röytcr a.
jansmm orta şark İngiliz kuvvet· 
lerl umumi karargfilıı nezdinde bu· 
lunan hususi muhabiri bildiriyor: 

Ycrlar arasmdnn sıynlnn vo 
Tob:ruk'un garbında bulunan ~ 
guza.1arnı ka.ranlıklannda gizlenen 
ufalc lta.Iya.n grupları henilz tes
lim olmamışlardır. İngiliz piyade • 
lcri bunlara hlicum etmektedir. 
'föbruk müdafaasından bakiye ka· 
lan §ey bundan ibarettir. Bu 1tal· 
yan grupları !ngifü taarruzu es-

(Devamı 4 föıcüdc) 

...k-.IAtıik:....l...ıiiil::::~•~ ..... ::: 
1m'IJamtora sailı1: Ilabe#J mu7uırivleri 

İngilizler 'Haile Selasiye 
Birçok noktalarda Habeşistanda 

J 

Habeşistana imparator bir 
girdiler İngiliz bombardı-

italyanlar Er trede man ta yyaresiyle 
de kaçıyorlar vatanına kavuştu 

1 Kahire, 21 ( A.A .) - Eıitre Hartum, 24 <A.A.) - Röytcr 
ajaıısmm Habeş - Sudan budu· 
dunda bulunan hususi muhabiri 
bildiriyor: 1 

dağlarında ve Habc.5istanın va
tanperver Goccam eyaletindeki 
Tc:pelerdc, yerli muhariplerin 
davulları, her gece, lngilizlerin 
Eritrede süratli ilerledikle:-i ha. 
berini yaymaktadır. 

Davullar İtalyanların süratle 
ricatini ve Eru ile Aikotanm 

imparator Halle Sel~iye'nlıı ~ 
.kAnunusa.nide Ha.beşistana geçtiği
ni §imdi ifşa edebiliriz. İmparator 

(Devamı 4 ilncUde) 

biribiri ardına çabucak d~cqnüg Günlerin peşı"nden.· 
olduğunu bildiıınektedir. 

Romanvwla J>eminnu7ıaftzir.; 7, i r 

Kürtajdan ölen 
Bir Rum kızının cesedi 

mezardan çıkarıldı 
Sa.matyada !mrahc rda 15 nu. 1 kürtaj s:muııdn ijJdüğünil öğre · 

marada oturnn Kostnntiııin kızı nerek dün müddeiumumiliğe 
19 yaşında J{atina on gün ka· ~ ihbarda bulunmuşlnrdır. 
dar evvcı, yatırıld1ğı Sifa yur. 
dunun ve hükümet t:ıbibiniu ra· 
ponına, göre üremiden ölıni.iş ve 
Balıklı Rum mezarlığına gö. 
mülmüşttiı. 

Ancak. semlinde çok r.üze. 
bir kız olarak tanınan Kntina· 
nm böyle ani i>!Umü komsuları 
üzerinde §:i.iphc uvandırmış, bil. 
hassa son zamanlarda bir ~ene 
•le müraE:.,b0 tf • bulunduğuntı 
bfün bazı'nrı iı$1 tahldk ederek 
genç kızııı g.ebe kaldığınt ve 

Bunun üzerine müddeiumumi 
muavinlerinden Edip tahkikata 
el koymuş ve dün yanında adli. 
ye doktoru olduğu halde Balık
lı Rum mezarlığına giderek Ka. 
tinanm mezarım nçtırmı§tır. 

Kızın cesedi iddianın ne dere
ceye kadar doğru olduğunun 
ı.nla'.?ılmruıı için morga kaldı. 
nlnııştır. Bugün üzerinde yapı l 
lacak otopsi ncticcrind!' iş mey 
dana çıkacaktır. 

Bu akşam Kalıirede öğrenildi 
ğine göre, Keru ve Aikota, ltal· 
yanların iştihasız yaptıkları ba 
zı mukavemet teşebbüslerinden 
sonra İngiliz kuvvetleri tara. 
fmdan 7.aptedilmiş ve bir mik • 
tar Italyan esir almınıştır. 

Ka.hiredc bildirildiğine göre. 
Ha.beş vatanperverleri, İngiliz 
ileri hareketiyle büyük cesaret 
almaktadırlar. 

Kahircye I\eııyaclnıı gelen son 
haberler, tııgiliz kuvvetlerinin 

Taymisin diplomatik 
muhabiri yazıyor: 

ErlrAnı harbiye 
görı,meıerlnde 

Türk azim ve 
kararı bir kere 
daha müşahede 

edildi 
(f a=ı.rı 4 "i11cil4e) 

"Sözde asiler 1,, 
Tobruk müstah!~rn1 limanı 

henüz düşmeden evvel İngiliz 
taarruzunu bildiren !t.alyan teb· 
liğindc §Öyle bir ibare vardı: 

"Tobruka taarruz eden iki 
ağır topçu• alayı ile takviye e. 
dilnıiş olan iki lngiliz zırhlı 
fırkasının yanında sözde lı.si bir 
Fransız mekanize kuvveti d<' 
bulunuyordu.,, 

Resmi Italyan tebliğinin gene· 
ra1 Dö Golün emrinde olarak 
tngilizler ile birlikte hareket o. 
den Fransız 8.si kuvvetlerini bu 
SUTetle "Sözde asi Fransız kuv 
veti,, diye tavsif etmesi dikka.. 
te değer bir noktadır; zira bu 
tarzı ifade mareşal Peten ile 
general dö Gol arasında giıli 
bir anlaşma bulunduğunu iddi<.ı 
etmekten başka !>ir teY de· 
ğildir. 

Acaba son günlerde Pariste • 
ki Alman mnhafilinin Lavalı 
mareşal Peten ile barıştırmala. -
rında, diğer tara ~tan tekrar L ı 
ad::ı.mı Vişi hüki\metine koyrnı:.. 
ğa calısmalannda bu ttalya.ı. 
iidfa.smın bir tesiri var mıdır': 

Ha.satı Kumcmn 
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., Y.\IUT 25 fl\INctKA.I\TN 19-11 

1 adyo Gazetesi 1 tardır. Gelen ~berleıden Alman. 

1 zl D 
yanın bu işte seyirci vaziyette kal-

D 8 8 erae•ye dığı anlaşılıyor. 
taarruz başladı Almanya • Macaristan 
'obruk şehrinin işgali yalnız 
eri bakımdan şimali Afrikaı'a 
.yan vaziyetini sarsım~ olnı 1 • 

calmamış ayni zamanda lta'\ "n 
rcstiji için de yeniden ağır bir 

·,c:.rbe olmuştur. 
İtalyanların bu hezimeti n?.~il 

~l edecekleri merakla hclden
mekte ıdi. Nıhayet Roma radyosu 
demiştir ki: Tobnık istihkfunları 
şarktan gelecek bir taarruza karşı 
mukavemet için inşa edilmiş de. 
gıldi. 

Yani· İtalyanlar Mısırdan g~t>
cek bir taarruzu düşünmemi5lerdi. 

Baraiyanm sukutunu tevil içın 
de İtalyanlar buna benzer bir te
vıl ilen sürmüşlerdi. Demek ki L 
talyanlarm tahminleri daima yaıı
lış çıkmaktadır. 

Tobruk sukutunda İtalvanlar i
ki teselli buluyorlar. Biri ·Tobruk
da Barcliyadan az esir vfrmi' ol. 
ınaları, diğeri ise İngiliz zayiatının 
da ağır olma~ı .. 

filhakika İtalyanlar Bardiya
dan az esir vemıişlerdir ama h1:r 
halde yınni bin rakamr da az bir 
§eY ıfade etmez .. 

lkinci tesellilerine gelince Ingi.. 
liz resmi tebliği zayiatın ancak beş 
yüz. kişi olduğunu resmen bildir. 
mektedir. 

Libya harekatı iyi dilşünülmüş 
ve iyi tatbik olunmuştur. Hareket 
lngilız kumandanları için bir zafer 
teycil eder. 
Mıcıınn· İtalyanlar tarafından 

istil~ı hfilyasmm artık suya düş
tüğü emniyetle söylenebilir. Fakat 
i~ burada kalmıyacak ve Afrikada. 
ki İtalyan imparatorluğunun tasfı. 
yesinc varacaktır. ltalyanlanıı 
Şarki Afrika müstemlekelerinde 
presti1leri k'ınlmıştır. 

İngilizler Habeşleri tahrik ve 
techiz ederek İtalyanlar ilzeril'e 
~ketrne.1<tedirler. 

Lon<Jradan bildirildiğine göre 
Haile S.Şôsiye halen Habeş top. 
raklarında bulunmaktadır. Ras 
Kassanm da Habeşistanda olduğu 
bildiriliyor. İmparatorun idarc.iıı· 
deki kuvvetlere Habeş vatanper. 
verleri ismi verilmiştir. Bunlann 
arasında İngiliz zabitleri de var. 
dır. · 

Tobruk'un zaptından sonra şı. 
malt Afrlkadaki duruma gelince: 
Ingıliz zırhlı keşif kuvvetlerinin 
Bingazi önüne kadar gclmis oL 
duldan anlaşrlmakl.adır. lngilizle. 
rin Demeyi de gerek havadan ~e
re..'<ı:ıc cleniııden §iddetli bombardı. 
man ile tahrip edip burayı az bir 
kuvvetle ele geçirmek ve .büyük 
kuvvetlerlni Bingazi üzerine sev. 
kedip burayı da kolayca zaptettik
ten sonra Orta Şark ordusunun 
serbest kalmasını temin etmek ga_ 
} e,iyle hareket etmekte oldukları 
km tle tahmin olunabilir. 

Ro'manyadahi isyan 
hareketi 

' 
Romanyadaki hadiselerin üze. 

nndcki esrar per~i kalkmakta
dır. 

Son gelen haberlere göre Anto. 
neskoya k~ı ayaklananlar biltUn 
Danirm'uhafızlar teşki!Atıdır. An. 
t.oneskonun vaziyete tamamen M
kim değilse de mukavemeti kırtrlış 
olduğu anlasılıyor. Yavaş ya\"nl 
blıtün Romatıyaya hakim olmak. 
tadır. Bugün saat on dördü beş 
geçe Bü:kreş radyosu normal neş. 
nyatına. ba~hyacağını söylemiştir. 

Fakat !başlanan n~riyat hiç de 
normal değildi. Spiker Romanya• 
nın her tarafından Antoneskova 
r: len sad, '·at .mektuplarını oku. 
mu "~ nlere saklanmış olan leji. 
\Onerlenn yakalandıklarını. rnu1<a. 
\:em t ed~nlere ateş olunduğunu 
\ e leJİ}onlann hepsinin bundan 
ooyle Antonesl.o emrine gcçmiı o!
duğumı söylemiştir. 

Spıker aat 15.15 te de bir teb. 
ığ okuyarak isyancıları saklayan.. 
ann vatan haini sayılacaklarını 

ve Horıa Sima ve diğer §eflerin 
.., landık'ı.arı yeri .bilenlerin bunu 

en yakın mu kiye funirine haber 
\ennclerini bildirmi~tir. 

Fakat haber verildiğine göre bu 
şofl . ın heo-. kaçmışlardır. 

BurJar C-ü reşten gelen haber-
lerdir. Lor n gelen haberler 
ı.:ıe Horia <;.; le Antoneskonun 
mü,.tereken l ı §ikona. davet et. 
tillerini bil~ ... ı~edir. 

Biı~mı:s ~ 'en daha yenidir. 
M cıkkak Qlan ?fır şey varsa o da 
An o onun Iroria Sima ile be

:r ya tın.."1z b.,şma vaziyete 
l: cim okh$ı<J.ıır. 

/', ·~ıı yanın h•ı ~ti rotil sıar.ih 
c? ' ·-.am4!.t~ır . .Afman-
.ı a 1 t,.. ~· 
-L. ;:,!l t1~ A ·1n'Ya ~Mı!. 

Amen'ka.n Reisicumhuru mii. 
me ili Donovan Budapeşteye çok 
enteresan bir zamanda ~itmek1 e. 
dir. Çünkü Macar harbiye nazırı 
Alman başkumandanı Keytel'in 
daveti üzerine Berline gitmiştir. 

Bir habere göre Almanya Ma
cari;;tanda a.;;ker toplamak içın 
Macarların muvafakatini almağa 
çalışacaktır. 

Almanya Macaristandan mu. 
hakkak ki üçlü paktın icabatrrıı 
yerine getirmesini istiyecektir. 
Bunların ne olduktan malum de
ğildir ama Almanya ~Iacaristan
dan harbe iştirakini de i tiyebilir. 
Malum olduğu üzere üçlü paktın 
karşıhklr taahhütleri mühimd~. 

ltalyan - Yunan harbi 
Klisuranın zaptı ve bu şehrin 

~imalindeki harekatın Yunanlılar 
lehine inkişafı neticesinöe cenupta 
kalan on birinci İtalyan ordusu 
çok müşkül vaziyete dü~miiş oldu. 
~ için İtalyanlar burada mutta. 
srl mUkabil taarruzlarda bulunmu5 
lar ise de netice alamamışlar, bil~
kis çok ıayiat vermişlerdir. Yunan 
harekatı en ziyade bu bölgede in. 
kişaf etmektedir. 

Yunanlılar Klisuranın on beş 
kilometre şimal batısında !\Iajon 
mevkJini işgal etmişlerdir Harcka. 
tın bu inkişafı dahilinde Tepede. 
lendeki İtalyan kuvvetlerinin çok 
müşkül vaziyete dil~ekleri aşilro,. 
olduğu için bunların şehri terket. 
meleri kuvvetli ihtimal dahilinde. 
dir. 

Şimdiye kadar 60.000 
lngiliz öldü 

Londra, 24 ( A.A.) - Avam 
kamarasında 22 ikincikA.nunda 
aöylediği nutukta Ç<Srçil, tngi • 
liz mUhlmrnat • f aıbrikalannda 
çalışan amele miktarmm son 
harbe nazaran birkaç yUz bin 
fazla olduğunu beyan etmiştir. 

Bn.şvkeil ereümle demiştir ki: 
16 ayiıJc bir harpten sonra 

t.akriben yarısı sivil olmak Uze 
re 60 bin kişi düşman taarruzu 
neticesinde ölmüştür. 

Milli muhafızlar da dahil ol-
mak U7.ere toprağımızın ve o. 
caklanmızın muhafazası için 
takriben 4 milyon ünifÖrmalT 
askerin;ıiz vardır. 

Japonyanın tavassutunu 
Fransa ve Siyam 

kabul etti 
Tokyo, ~4 ( A.A.) - Burada 

resmen bildirildiğine göre. Tay
land :. Siam - hükumeti ile 
Fransız hüktımeti, .Japon hUkU 
metinin muhasamata muvakka -
ten nihayet verilmesi ve tavas. 
sutunun kabul edilmesi hakkın· 
daki teklifini kabul etmişlerdir. 

Kız, çok eerbost konuşuyordu: 
- 1~1 yerlere düşeceğiz elbet .. 

Bize niç.in fenalık yapsınlar?. 
Doğru sôyJilyordu. Satıla.caklan 

yerler, ÇerkC%.lsta.ndaki hayatla.rm
dan daha rahat olacaktı. Tarlada. 
çalışmryaca.klardı. Sa.man döşeğin.
de yatınıya.ca.klardı. BUyük konak· 
larda.. gUzcl cicili bicili elbiseler 
içinde gezecekler, kı3m Uıllmlye. 
cek, yazın terlemiy~elderdi. 

- Hiç birini% ~rt çıkmıya -
calulmız. H~ biriniz sa.tılmıyacsı.k
amız. Hepiıılz: te-kı'D.r gerl götlirillc· 
cek.siniz, Ben götüreceğim flizi .• 
Evlerinize teslim edeceğim. Orası 
sizin yerlnizdlr. Bura.da bulacağı· 
nız süslU elbiseler, buyilk ko:ıııklnr 
burada. yaşıyanlann olsun .• Siz, ku
lilbelerde, pasta, a.clka. yiyerek da
ha rnhat, daha mesut olursunuz. 
Arkadaıılarnıa söyle, pek ya.kında 
tekrar Çerke%ista.na gidiyoruz. 

Hasan !azla. söyl~edL Nöbet -
çiye kölelerin dalrestnl sordu. Kız
ları bekliyen bir tek nöbetçi vardı. 
Ambarda olduğu için o da kızlar 
gibi değişiklilderden bir şey bilml· 
yordu. Gülerek yerini gösterdi. A
nahtarını da verdi. Esir köleler a
rasında on yaşından otuz yasına 
kadar erkekler vardı. Hasan: 

- lcini:zıde tilrkçe bilenler be
nim y~ıma gelsinler .. dedi. 

Türkçe bile.Jl çoktu. On bei ka· 
dar toplanmışlardı. 

Hasan, bunla.n yanma alarak 
yuıkan c;rktı. 

- Sizi kurta.nyorııın. Hiç ibiıi • 
niz Mtılmryacaksuuz. Billyoraunuz, 
ki e'l'kekler, kızlar gibi satıldıkları 
yerde rahat etmezler. Olilnceye 
kada.r hepiniz hayvanlar gibi çalts
tmlae&ksmız. Ben, hepinizi kur
tanyonını. Bu gemide çalışn.cnksı
nu. TPkrar Çerkmstana gidece · 
fl.ı. ŞJmdl hepini.,.e efüı.h V('r~e -
ı;'i.."'tl. Y.-r.' r •~ lrt"'' bnı 'r>acaltsı-

' Türkiye . körnürleri satış ve 1 Hldiseıer arasındaJ 
tevzi müessesesi kurulacak Antoner~\o 

Romanyad.an SC!l ı , '111· 

Oç mllJODIDIE 
sermayeli ba 
mttesıeseyı 

Ef baall karacak 

Grip ve kızamık 
azaldı 

berler bu mem.lekett •. : ·aıı 

Peynircilerin zam 
isteklerı kabul 
edıltniyecek 

Okullarda talebeler arasınduki 
Memleketin ya.kaca.k kômül' kızamık hastalığı ile grip hastnlığı 

ıhtıyacmı tamamiyle ka.rsrla· r>lrafında Bıhhat işleri müdiırli Ali 
mak maksadiyle ~libank tanı.. Rıza kendiııile görilş<.n bir muhal'
fından 't'I'ürkıye kömürleri sa· ririm.Jze şunla'ft .söylemiştir: 

hareketinin doğrudan aogl uyıı 
devlet reisi general Antonesk~ 
nun ııa-hsma teveccüh eden bıı' 
mahiyet aldığını gösteriyo

1
r 

Antoneskonun beyannameleri~ 
kendini mUdafaa etmesine kaf· 
§ı Başvekil olup Jejyonerıerl1: 
reisi olan Horya Simanın R0 

manya kondiiktoruna mu.za.ıı.e~ 
ret edip etmediği belli değildi1 • 
Onun için isyan hareketinW 
Romanyada bir Peten - La\ışl 
rekabeti mahiyetinde olup ol... 
nuidığı hakkında z!!ı!n!cH; b-1 

~iiphe hasıl oluyor. • 

Fiyat murakabe komisyonu· 
nun evvelki günkü içtimamda, 
peynır stoklarının ve peynirci. 
Jerin zam taleplerinin rnıntaka 
ticaret müdürlüğü ve ticaret o· 
dasınca tetkikine karar verildi. 
ğini dün yazmıştık. 

lış ve tevzi müessesesi) adiyle "- Mevsim ica.bı olarak şeh· 
bir müessese kurulacağı haber rln muht~Hf semtlerinde grlr has· 
verilmektedir. talığına tesadüf edilebilir. Zaten 

Bu tetkiklere baf)lanmıştır. · 
Ancak, alakadarlar bu tetkik· 
!erini yalnız şehrin muayye.n 
hudutlarma inhisar ettirmiyc. 
rek civar vilayetlere de teşmil 
edeceklerdır. 

Müessesenin merke1.i Anka.ra kış mevsiminde ufak bir soğuk al
da olacak ve lstanbul, İzmir, gmhğr grip hastalığı olarak teşhis 
~tersin ve Zonguldakta ve lüzu edi!mrktedir. Şehrimizde son gün
muna göre diğer yerlerde a.. lerde grip ha.cıtalığı hakiklemiııUr. 
janlar ihdas olunacaktır. OiğC>r taraftan kızamrk va.kalan da 

Antoneskonun radYo ile n~ 
redilen beyannamesinde kend1: 

sinin Yahudilere satılmış oı.rnı 
sı, yahut mihver siyase~ 
muhalif bulurunası yolundııJCl 
propagandalara inanmamalatl 
için halka ricada bulundutul111 

bkılırsa. muhaliflerinin (Jalıil 
koyu bir mihver siya.seti ~tt· 
dikleri anl~ılır. Bu ta.ıcdird~ 
isyan edenlerin muvaffak olnl8 

sı general Antonesko ye~~ 
Horya :.;imanın geçmesi gU> 
bir netice verebilir. 

Bu müessese, faaliyete geç· 1 ekllıilmektedlr.,, 
tıkten sonra, memleketin her -----------

Bu cümleden olarak İstanbul 
ticaret ve sanayi odası, 'frak· 
yadaki ticaret odalarına müra • 
caat ederek yeni rekolte hak· 
kında izahat istemiştir. 

istenen izahat aıasında yeni 
mahsul peynirin maliyet fiyatı 
ve miktarı da vardır. 

Ala.kadarlar, şehrlmi7.de kafi 
miktarda stok bulun<luğu gibi. 
yeni rekoltenin de idrak edildi. 
ğini gözönUnde tutarak peynir
cilerin toptan ve perakende sa. 
tışla:rda kilo ba.sma 5 kuruşluk 
zam teklifini muvafık telakki 
etmemektedirler. 

BlR PEYN!RCI 1HT11KAR 
YAPARKEN YAKALANDI 

Dün, fiyat murakabe bürosu· , 
na müracaat eden birisi, ken. 
disinin hasta olduğunu, halis ve 
yağlı peynire ihtiyacı bulundu -
ğÜnu, fakat müracaat ettiği bir 
bakkaldan 250 gramdan fazla 
peynir alamadığını şikayet et. 
miştir. 

Memurlar, bahsedilen yere 
gitmi§ler, filhakika bakkalm 
müşterilerine 2 5 O grooı -
dan fazla peynir vermediğini 
görmüşlerdir. Bu, buzhanede 
35 teneke beyaz peyniri bulu
nan lstanbul Balıkpazannda 
Yeşilbursa. bakkaliyesi sahibi 
Jak Pensasttrr. İhtikar ınıcuıi. 
dan do!a.yı dün adl.cyeye veril· 
miştir. 

Amerika yeni hariciye 
müsteşarı 

V~ngton, 24 ( A.A.) - Ruz. 
vel~ eski hazine müsteşarı Ache 
sonu hariciye nazır muavinliği
ne tayin etmi~tir. 

Acheson I ngiltereye her türlü 
vardonda bulunulmasına taraf. 
ta:rdır. öyle zannediliyor ki, 
Acheson 1ngiliz mubayaa.ti hu -
susunda hariciye ve maliye ne. 
zaretler,infn faaliyetlerini telif 
le meşgul olacaktır. 

tarafında bol ve ucuz. yakacak 
kömür tedarik etmek, imkan 
dahiline girmiş olacaktır. 

Yeni müessese 3 milyon 
lira sermaye ile kurulacak, ve 
maden kömürü, liğnit, Ttirk 
antrasiti, Kar.ı.1f.ik ve gathane 
koklan satL5larr bu müeSRe. 
se taraimdan idare olunacak
tır. 

Tabiat Bilgisi kitapları 
müsabakasına iştirak 

eden eserler 
llk okullarda okutulacak olan 

tabiat bilgisi kitapları için a· 
la.kadarlar arasında bir mlisa. 
baka açılmıştı. 

MUsabakaya iştirak eden ki • 
tapları tetkik etmek üzere An. 
karada vilayet ilk okulu öğret· 
menlerinden ve ta.biat bilgisi 
derslerinde ihtisas k~tmit 
olanlardan müteşekkil bir heyet 
toplana.ca.ktır. 

Heyete şehrim!Men de bİr 
öğretmen iştirak edecektir. Ta. 
biat kitabı önümüzdeki sene 
basılacaktır. 

Ne demeli? 
Bir muharririmiz vardır k• eski 

)>azı dilinde ~e?'l~ .. Ôlduğ\ına 
~dığı ta.birleri kendl.tlııc~ bir 
liizum gönnedikçi değiştirmek is
temez, bu t.abirler ara.bca kaidele
rine göre yapılml§ blle ol8ı\.... Dl.in· 
kü bir fıkrasında okuduğumuz 
"m ilnnziünfih" bunlardandı:r. 

Bu tabirde olmua da bu esasta 
muharrirle bir fikirdeyiz. Böyle 
olmakla. beraber biz bu kabil tabir
lerde doğru te!A.ffuzların da tarviç 
edilmesini isteriz. Bu tabir herke
tin dilinde olan bir tabir değildir; 
bu -seıbeple herkes böylo ıııöylüyor 
denemez ve öyle meşhur bir galat 
oldugu lddiasile bu tellffuz ve bu 
imlA da mUdafa.a edilemez. "mUna... 
ziünfih" dememeli, "münizeunfih,, 
demeli. 

Büyük T arilıi Aşk ve Macera Romanı 
mz. Çerkezl.!tanda hepin.iz köyleri- tanı hatrrla.mıyonım. Ora.dan ayn
nize dağıla.caksınrz. Size para da lalı uzun s~ıieıer oldu .. Biliyorum, 
vereceğim.. kocanı da sağ değil.. B~ni niçin 

1'Jslrler yerlere ka.panryor, elle- oraya gl:StUrliyonıuıi .. Oğluma. töy-
rini kald:np dua edlyorlnrdr. le .. Art.ık annesi olduğuniu anla • 

- Yok •. eimdi hunları bırakın.. ıııın •• 
Köleleri yukarı çıkardı. Hııps.ini - Pakt Zehra. hanım.. Söyllye· 

silihlandırdı. Selimi çağırdı: ceğim. taursonlz hep bürabf'!r dö-
- Bunlara birer vazüe vere- nc-ı-iz. Yahut hep bP.raber orada 

lim .. dedi. zindandaki tayfaları da kalrrrz. 
ç1knralını artık. Bundan sonra bi· - Sen de ÇerkezUıtanda kala.-
ze kar§ı gelmezleı-... ca.ksm ?. 

"CJc gün sonra korsan gemiBi ha- - Evet.. Cünkü benim de sev-
zrrlanmrştı. Çerkezistana girlOcekti· gllim bir esir kızıdtr. Orada beni 

Hava ~akindi. bekliyor. 
Hasa.nla Selim, gUvcrtedc, ka- HB.88n, maeerumr uzun uzadı· 

ranlıkta otumıuş konuşuyorlatdL ya ZP-hrayn anlatt.r. 
Hasan' anlatıyordu: Ve o gü.n, geminin harekele ha-

- Kaptan bu gemiyi babanla reketc hazırlandığı l:'lln, Ana ofu· 
beraber, frrtmalı bir gün tersane lu uzun ayı'llık aenelt:rinden sonra 
öntindPn kaçırnu~lardı. Kaptan gözyaşlan arasında bi.ıirine ka
.sonra geml.nın şeklini değiştlrmiı:;, vuşturdu. 
tanınmıyacak bale gAtirmiş. Hıt- 'BF.Kl,E:\'!\ffYEN BtR Jf()OUM 
san, ZChrayı bir türlü anlata.mı - Geminin hareketine bir kaç sa-
yordu. Selim de ona. hep babasın- at vardı. Dışanda. görtllecek hi~ 
dan malumat soruyor,"fakat annP- hir iş kalmaml§tt. Hasım, Zehra, 
sini ağzına almıyordu. Ona bunu Selim, güvertede dolaşıyorlardı. 
na.ati söylemeli idi: Hasan: 

- Keşke şlrndiye kadar söyle-- _ Hiç Uzühneyin, diyO'l"du. Bir 
mi3 olı!a idim.. diyordu.. gidelim oraya.. Gemimiz var .. Ce.· 

Zehra da kocası hakkında bir nmuz iSlerse döneriz. 
şey sormuyordu. Fena haberler a· Selim birden sahlli gösterdi: 
lneağmı ibiliyordu. Fakat bir gün - Ba.k Hasan, dedi. Bir çok ka-
tahammill edemedi. yı.kla.r toplanmış .. Yeniçeriler .. 

- Hasan, de.iti. Artık sana he'r Hasan dikkatle b&k:U. Kayıklar 

şeyimi, bütün içimi dökmek JaU • gemiye doğru geliyordu. Yaklaf • 
Yorum. Beni götürüyorsun .. Fakat tıla.r, geminin etra!m.ı sahltlu. B!r . 
ben onı.da ne yapayım. ÇeL"keızis - . kmlll ;sm1'an pm,. A.ta. hPmı 

Cezayirde iktıaadi bir 
konferans toplandı 

Tan.ca, 2.~ ( A.A.) - D. N. B. 
ajansının hU5Usi muhabiri bil· 
diriyor: 

General Veygandın riyaseti 
altında. Cezairde iktısadi bir 
konferans toplarunış ve şimali 
Afrikaya ait yiyecek meseleleri 
et.rafında görii. Ulmtişt.Ur. 

Konferansta general Vey. 
gand, Cezair umumi valisi ami· 
ral Abrial ve vali Cbat.el birer 
hitabe irat ederek şimali Afri. 
kada. bulunan Fransız müstem· 
lekelerinin hali hazır vaziyetini 
kısaca izah etmişlerdir. 

Alman harp esirleri 
Kanada da 

Kıuıadanııı garbi11ıfo bir li 
.,, .J~ (A..A.) - Röytcr: 

Burada karaya <'Ikarılmış o. 
lan bir kaç yiiz Alman harp 
esiri Kanadanm iç erlerinde ü· 
sera. kamplarına gönderilmiştir. 

Bunların ekserisini, lngilterc 
Uz.erinde yere indirilen tayyare. 
ciler teşkil etmektedir. Bunla· 
rın ara.sında subaylar, erb~la.r 
ve bir miktar da denizaltı mü. 
rettebatr :vardır. 

Alman bava kuvvetlerinin "'ı 
mühim ilç pilotundan birisi de, 
e.&irler grupu a J'3Sındadır . 

Nizamlar, bu esirin isminin 
ifp. edilmesine manidir. Fakat 
kendisi 25 yaşındadır ve Ber
line nazaran Jspanyol dahili 
harbinin bidayetindenber:i 56 
tayyare düşürmüştür. 

Fransa, Hola.nda, Belçika ve 
İngiltere ilı.erinde uçuşlar yap • 
mış ve nihayet lngiliz hava 
kuvvetleri tarafından düşürül· 
m.üşttir. 

Kanada polisi, iki harp esi. 
rinin kaçmış olduğunu bildir
mektedir. Bu hususta başka hiç 
bir tafsilat verilmemektedir. 

gÖt'mek istediğini 8liyledi. Has.an: 
- Sahibi benim, ne istiyorsun? .• 

dedL 
- Gemlyi za.ptediyoruz .. 
- Ki.n:ı. ıapt.et!.iyor?. 
- Biz.. Emir ~ylf' .. 
- KUn. v~riyor bu eınıi .. 
Elinden bir Uğlt uu.tt;. Bu, 

mühUrlll bir kılğrttı. Alıp okudu. 
Gmııldı> kaçak e,ya.nm, ba'Jka.sma 
ait çalma. esir kızların bulunduğu 
yazılı idi. 

Ha3an filldU: 
- Biz dndi tüccar değiliz. Ifor

sanlıkla. da aliı.kamrz yok. Bizden 
$ik!yet eden kim ? . 

- Onu bilmiyoruz .. 
- P(!ld şimdi ne yapacaksınız?. 
- Gemiyi muhafaza edeceğiz. 

Ham~t edemiyecck .. 
- Bu meMlcyc kim kanMyor .. 
Yeniçeri ağası g'.llümsedl: 
- Sadrv.aın.. dedi. 

, Yapılacak İ.§ yoktu. Meselenin 
iç yUıilnU anlamak ve anlatlnak 
lhundr. 

- Peki, dedi. Siı muhafaza 
edin. 

Sellin le Zd.ıra.ya. döndü: 

Antoneskonun mihver siy~· 
tine bağlı olduğu şUphesiZdi!: 
Ancak Romanya or:dusunun eC 
nebi maksatlar için ha11betnıC· 
sine taraftar olamıyacağı anııı· 
§Ilıyordu. General Antonesk0 

çekilir de yerine Uorya Siın9 
geçerse Romanyada: bu nokU• 
dan da vaziyet değişebilir. 

Sicilya • Malta 
Son gtin!eı de orta Akdeni~e 

Sicilra - Malta arasında §ıu
detli hava muharebeleri dikkB· 
ti celbeder bir şekil almıştır· 
Almanların Italyay~. gönderdi!\' 
leıi be.~ yüz pikör tayyare SJ. 
cilya arlasındn.n kalkarak mli 
temadiycn Malta UY.erine akı~j 
lar yapıyorlar, buna. nuıkabl 
lı~giliz tayyareleri de Sicilyır 
daki tayyare üslerini bomba.l"• 
dnnan l.><iiyorlar. . 

Telgraflar bu bonxbaı dıtJl3ll 
lar ile şimdiye kadar yüzqell 
fazla Alınan tayyaresı in319 

edildığini bildirmiştir. . 
öyle .anla§ılıyor ki lt&lya çıı. 

mcsinin altında kiiçüclik Ma.ltJl 
adası Musolininln ayağına ba.t · 
mış bir diken tesirini yapmal« 
tadır. Italyanlar kendi haı1' 
gemileri ve tayyareleri ile şinl· 
diye kadar alamadıkları bu ~ 
dayı Alman tayyarelerinin ra.f' 
dmıı ile zaptetmek istirorlaf· 
Fakaıt şimdiye kadar ya.pılatl 
t:.ec.rübeler muvaffak olaruıya. 
caklannı kafi derece göster 
miştir. 

Alman ve İtalyanların börle • 
ce Malta a:dası üzerine taa:rrtıı 
hareketlerini teksif ederek bll' 
rasım zaptetmckle yalnız orta 
Akdenizde İngiliz milnakal8.Wl.ı 
kesmek gaye-sini takip etnıı• 
yorlar; bir gUn şimali Afrik9 

tamamiyle ttalvan kuvvet.ıe_r~~ 
den tecrit edilir de bura~· 
İngiliz kuvvetlerinin mühiıl1 
bir kısmı serbest kalırsa, MalU 
adası basamak yapılarak Sicil. 
ya a.duının lngiliz donanınııs1 
taraf ındnn zapt ve istila oh.uıı· 
bf!eceğinden de korkuyorlar -:e 
böyle bir akibet ile k~ılıışıı"• 
mak için calışıyorlar. A· 

25. 1.941 <.:umartesı 
8.t>S Aj:ıns 
ltl8 Hııiıf 

proı;tıım 

8.45 \'emek 
Ilst;e$i 
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H.05 PlCıl<lar 
ıı.20 RI atıetl· 

cıımbur 
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ı;,.oo Ham 
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.:~~Ş-e."ltir•Y .Haber /'§ti · 

36 ton kakao çıkola
tacılara dağıtılıyor 

Çikolata sanayidleri, dlin, sana· 
yi birlıği merkezinde toplanarak, 
son zamanlarda şehrimizde ka.kao
lnrın tevzii işi) le mc~gul olmuş
tur. Malfım olduğu üzere son za· 
mn.nlnrda getirilen kakao miktarı 
36 tondur. Bu miktann. ı:chrin 
mühim bir ihtiyacını karşılı\ ııcağı 
SÖ)lenmektedir. Son zamanlarda 
çikolatala.mı, mahlut olduğu etra-

işportalarda kele
pirf makara satan 

Dört çocuk dün 
yakalandı 

Bir kısım açıkgöz çocuklaı, )er· 
1i bir fırmadan aldıklan mnkarnlan 
uıportaya ko~ arak kelepir namı al
tında halka satmaktadırlar. Bu 
çocuklardan bır tanesi, işportaya 

gfı)n müsteri imis gibi yaklaşaıak 
etrafındakileri ''e gelip geçenleri 
kelepir ( !) makara alış verışıne 
teş,;k ctmektEıdir. 

Dün, bunlardan 4 tan(>S: \aknla
narak adliyeye vcı ılmi .. tir. Bun· 
lal", 36 metrelik bir adet nrnknrayı 
5 kuruşa satmaktadırlar. Halbuki 
fiyat murakame komisyonunun ev
-.·elce koyduğu fiyatlara nazaran 
155 mntrelik makaralar 8,tl kuru· 
ı:ıa satılmaktadır. Bu hesaba naza
ran, i5portacı çocukların s:ıttıklBrı 
makaralann beheri 20 kuru,.a gel
mektedir. 

lıaltnt> ~etirilme!öl Alman~ anın on 
dan sulh lı;-lndl" t.cmin ettlil men
faatlerden daha \erimli olmaya• 
cakhr. Sonra su psikolojik no".-tnyı 
d& hf'Saba katmak limmdır. Bal· 
kanlar Alman f!!tUbının llf! oldu
ğunu başta 'l'u~osla\ya, olmak üze· 
re pek ali bilirler. Bu blhpnin ali
mf't lerin l Roman~·ada bile görmek· 
teylz. 

R oman:vada t't"rt' '\"lln eden hi dl 
scler dü~yanm kun:ete en ~ok u~·
"nl olan yerinde bile in!!nnlarm na· 
!!ti bir )ıalett ruhi~ e lc:lndf' yqa
dıklannı ~&.ııtermekteıUr. Mth,·or 
Balkanlardan zafere gfttmez, <'ier 
bu ,·oldan g~ek Mer.ııe ikıhcti 
ma~liıbiyettf'n ba .. ,.a bir M"Y de
ğildir. 

SADRf ERTEM 
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fmda bir takım ş1kayctlf'r vaki ol· 
ma.ktadrr. Bir kısım tabrıkacıln.r, 
kakao fikdaıundan dolayı bazı 
mahlut ~ikol:ıta hamurları imal 
odi.ldi~ini açıkça ~ylrmişlcrdi. 
Dlinkü toplantıda varılan neticeye 
göre, piyasamıza, ya.kında tam ma
nası ile halis cikolata arze<lilecc
ğJ anlaşılmı!':tır. 

Ayakkabı fıyatla
rında ihtikar 

Mürakabe komisyonun· 
ca tetkik ediliyor 

Kunduracılardan mürekkep biı 
heyet dün, murakebe bürosuna ça· 
ğmlarak ayakkabı ihtikarı mev
zuu etrafında kerıdileıinden izahat 
fıztenmiştir. 

Büro, ayrıca, Sümer Banka ve 
sair alakadarlara da Tllilracaat e· 
derok harpten evvelki kundura 
maliyet fh·ntlan ile slmclikı mali
y<>t fiyatlarını, isçi ücretlerini, de
ri fiyatlarmr ,.e saircyi sormuş
tur. Cklecek ce,·aplam güre, ka
dın erkek kundura fiyatları teabit 
edilecektir. 

Veremle mücadele 
cemiyetinin balosu 

Veremle mücadele cemiyetinin. 
bllhatısa Erenköy sanatoryomunun 
te'\-siini temin ve diğer mfiessesele
re de yardımı genişletmek mak
sadı ile tertip ettiği yıllık ~o ha
zrrlıklarma devam edilmektedir. 
Balo. bu ıııeııe 15 şubıltta Tak!!iın 
bel<'dive ga.zino9unda verlle<·ektlr. 

Yastık çalan . 
eroınman 

Faik adında bir eroinman 
yakalanarak yediği ce1.ay1 ~ek. 
mekte iken, eroin tedavisi icin 
cezaevi hastanesine ya.trnlnuş, 
falrat buradeki yataklardan bi -
Tisinin yastığını qmnıştır. 

1ş anlaşılınca birinci sulh 
ceza mahkemesine verilmiş ve 
yeniden 2 ay ceza.ya ma-hkUm 
edilmiştir. 

S- \AKIT 

K tsa haberler: 
.ı Glimrilk ve lnb~arlıır vcıkıli R .ı 

K&radentz, d!in de, lnhlsarlnr umum 
mUdUrlllğ!in gelere;. tetkik erine i 
\"&m etmı§Ur 

• Madenıe§ya ithalat btrlığl ':)to· 
,.a kyaya 400 ton çivi ıoipari§t \'crm!§· 
tir. Çı\•llcruı, yakında m m rkcttmizr 
göndcrUnıcsı beklenmektedir 

" 17 yn§'ında Hasmı adında bir ço 
ı;.uk yanae,;ıcl dün Thrbcde tr:ml\ :ıy 
beklemekte olan B•rt:t adında b ı 
s-enç kızın para ~aııtasını çalmış. vn 
kalanarak adliyeye vrrllmtşur. 

w Bayram adında bir amnln bir o 

Görüp düşündükçe· 

Kımınıe ve ne ıçin 
uz.aşsınlar? .. 

Eır y ... naa oeıe Kadar kar \ e 
buz ıçınde gırtlak gırtlağa bir 
boğuşma sünip giderken, bir 
yanda haber fabrikaları işliyor. 

Dün okuduk, ki Almanya Yu· 
ııaııhlara it.al) anlarla anlaşma. 
smı tavsiye etmiş. ılk bakışta 
bôyle bir teklife ınanmak, hele 
Atmanya. tarafından bunun ya 

dada oturdugıı arkııda§larrnd n ~·ıw"r 1 -
pı acagına ıhtimal \'ermek pek 

Ue Mustafanın clb!.selerlnl ~nlnu • v:ı <.le al 1 k ·· ·· ·· 
kalan9rak birinci 11ulh ceza rr..ahk• • Ç. c k3 ya 11b1 glorunnı~yoranl. 

. un u ı c sş ayan ı. un ı 
meslnce te\·kı! olunmuştur I ' d ~ llcrd" r>--- -ar eı;ı ı. ~ yarısını 

" Ekmek flyatlarrnı tes'!:ııt etm .. Ur t b lek tin 
tizere 10 günde bir toplanan nsrh k I ~ s~T geçe, I ır nır ed 
ııu.~yonu pazart.e.ııı günU toplantı nı knlşdve ı ınsefı tatdı y uy usun an 

• ıran ır e un&n pasa 
'.\o"B.pacaktır. Ekmek fiyatlarında b r rt ta d 
:ıeglşmc olması me\-zuu bahıs dot:il· poy unu :.:ımıyor 1;11~,_ ba 
rJI unan o usu 21 11.11 §lna 

r. çağırılmanuştı. Yunanistanın • Şeh!r haricındckl surların yıkı 
ınası ve bir kısmının da tArulr , dik hiç kimse ile alıp vereceği yok_ 
ıck kapılarıom da muhafaza cdllcc tu. Kendi ;ağıyle kavruluyor, 
~ını ,..vı:clce yazmı,şt.Jk. Dahllıyc vekA <lu, milleti için se.ssız ve göste· 
letl buna dair bir talimatname • " rişsiz çalışıyordu. 

Bir gece, ansızın sınırları proje hazırlamaktadır. 
• Galatasaray Karakol binasının k ı 

dırılmaama ait proje hazırlaom~tır. 

Yakında lstlınlA.k edllerek yıkıJmıı·n
na b:ı.§lanacaktır. 

• Sult.-ınahmct ve Ayasofya moy 
ılanlnrının asfalt olarak !.nsası owel 
ce kararlaştınlmışt.J. Buna alt pl1n· 
lar haztrlanmıııtır. Baharda tnşaa'A. 
t.l&,'jlanacaktır. 

• Harbiye - Taksim asfaltının t 
mir t§. havalann yağmt1rlu gilmPs\rı 
den dolayı geri kalımşt.Jr. 

baskına uğradı. Halk, top ses· 
leri, makineh tüfek takırtıları 
içinde uyandı. 
Göğsüne bir bıçağın dayan_ 

dığını gôren her yürek sahibi 
adam, her can ~an varlık 
gibı, kendini müdafaaya giriş· 
tı. ~eler çektiklerini kendileri 
bilirler. Fa-kat k:ı.hra.man bir 
kanla dolu damarlar, ancak bu 
gibi günlerde bosalmak ı~ın o 
kızıl hazinelerle dolarlar. 
Yunanlılar da övJc yaptılar. 

K.eııdı to arı a saldıraııla.rs 
söküp attılar ı;e hAl! da Ama. 
vuUuk a ' rmda kovalayıp 
duruyorlar 

Belki hatıra: 
Artık işte kendı yurdunuz 

da degillerclir. Şu halde anla· 
şın! 

Gıbı bir teklif gelebilır. Fa. 
kat unutmıy alım, ki Arnavut· 
lukta hır ltalya, Yunan hudut. 
ları içın daimi bir tehlikedir. 
Netekim &on vnkalar böyle bir 
s kuluşun nelere mal olduğunu 
pek aıa gösterdı. 

- Anlaşın! 
Demek kolay, ama ti6tü.ııe 

bu anlaşmayı kuracak temeı 
nasıl meydan gelebilir? 

İtalyanın ıztırabım azaltmak 
dostlnrm vazifelerinden sa.yıla 
da, yine böyle bir teşebbüs ma· 
zur göriilemez. 

Yunanlılar. Arnavutlukta da. 
kendi ülkelerini emniyet altına 
almak istemekte haklıdırlar. 
Çiinkti en yakın tarih bu top. 
ra.klarda fena gayeler güden 
bir kom.şunun zararını, kan w 
can bahasına öğrendiler. 

Bu ftCI gerçekler, ortada du
rurken, bir millete nasıl: 

- Sen hafızanı sil aklını 
ınkar et, tedbirden uzaklaş! 

Teklifi fırlatılabilir. 
Ajanslarda., garetelerde oku . 

mama rağmen i~te bundan ötü
rüdür, ki ben, bu haberin doğ. 
nı olduğı.uıa inanamıyorum 
Yuna-nlılar kiminle ve niçin uz· 
!aşsınlar?. 

Hakl...-ı Süha GEZGiN 

Mimar Sinanın 
eserlerinden 

Saıtaaallmettelll 
llamam tamar 

edllıcelE 

I GUNOEN 

Belediye tarafından depo ola. 
rak kullanılan Sultanahmette 
Ayasofya hamamı Mimar Sina· 
nm eeerJerinden biridir. 

Prost bu hamamın Sinarun 
eserlerinden biri olma~n itiba_ 
riyle depoluktan kurtarılarak 
ta.mir edilmesini ve modern bir 
hale ifrağını istemiştir. 

Belediye hamamı yeniden ta· 
mir ederek modern bir şekle 
sokacaktır. Hamamın iki kısmı 
olacak, bir kısmı doğrudan doğ 
nıya ucuz ücretle herkesin yı. 
kanabileceği bir kısım haline 
konacak, diğer kısmı da lüks 
bir hamam olacaktır. 

Kahvelerde arag6z 
K ARAGOZ oyununun, as. 

nn ruhuna uygun bir 
tarzda ıhya edilmesine taraf· 
tar olanJardan bulunduğum i. 
çin, gazeteJerde Karagöz o~
natan bazı müesseseler hak • 
kında tedbirler aJmacağını o
kur okumaz. derha 1 a.likam u. 
yandı. 

Gazetelerimize intikal eden 
sekliyle hadisenin mahiyeti 
şudur: Bazı kahvelerin hafta
nın muayyen günlerinde kuk. 
la, Karagöz oynattıkları ve 
saz heyetleri getirerek halktan 
tarifesiz bir ücret aldıkları, 
yapılan tefti§lerden anlaşıl· 
mış... Ve simdi belediye iktı. 

sat mudurluğu, bu gıbi mües 
seseler ıçm yeni bir tarife ta 
bık ctmeğı düşunmekteymı~. 

Bu suretle cinayeti işledikten 
sonra, herhangi bir itham al. 
trnda kaldığın zaman onu gös
terecek ve divecektin ki: "İşte. 
hizmetcime s0runuz. Bir gece 
yataktan çıktım mt? O. daima 
beni bekliyordu ... Yalnız şunu 
da unutma ki, masamın kena· 
rmda bir takım uyku hapları 
bulunduğu da gözümd~ kaç7 
mış değildir. thtim:ı.1 hızmet~ı
ni. bir şey aldmnak bahanes:y
le aşağıya gönderdin. O aşagı_ 
ya gittiği zaman sen bu ha.p • 
larda:n birkaç tan<' alarak, bol 
bol ko'-·dmhın bir \'İAki kadehi · 

Tahta Bacaklı Adam 
sin. tık teklifi k~mda kalın. , 
ca, kendisine elli sterlin ver 
dim ve benimle beraber otur. 
masuır söyledim. Fa!kat o esna 
da ne yapacağımı kararlaşbr. 
mıştım. Anhyor musun? .. ÇUn 
kü bu serseri : kansının nikih 
kiğrtlannı getirmişti. Her an 
ic:in, onu benden almak imka _ 
nını ~men elinde bulunduru· 
yordu. 

Karagoz, tamamen kendinu 
ze has bır hayal oyunudur 
lcabmda bu vasıtayla memle. 
ketin menafiine yardımı ola· 
cak propae.a d bile yapılabi. 
lir... Müteaddit defalar yaptı 
ğnmz ne:.Tiyatta, bu OyuılWl 
modeı n bir hüviyetle tekrar 1L 
mumile mesıni can ve göm»· 
den istediğimızı gö&erdik 
Başta güzide terıbiyeci Ismai 
Hakkı !&ı.ltacıo;:ıunun eserler 
olduğu halde, ' Yeni Karagöz 
ün vücut bulmasına yara.yaca 
orijınal metinler de ibda edil. 
di. Fakat bu eserler. neredt 
oynanacaktır. "Karagöz. §iın 
diki telakki ile biraz küçük 
senmekte olduğundan, onuı 
temsili içm kahvelerı en mu· 
t.evazı yer olarak göstereblli .. 
riz. Bununla beraber, Karagöz 
oyununun istihdaf ettiği ~
zel maksadın \e onu sevdir_ 
meği mümkün kılacak geniş 
halk kütleleri ıhtiyacınm, yine 
bu kahvelerle temin edileceği· 
ni de bilmiyor değiliz. 

J ö -n • 
nin icersine attın. ' • zerıne su 
da koyup süratle criter~k. ge_L 
diği zaman herife verdın .. Bı • 
çare, onu, senin tarafından 
yaprlmrs kıymetli bir ikram 
sayarak yuvarladı ve uykuya 
daldı! 
· Aııdcrson sözü keserek : 
- Yanılıyorsun. dedı. Benim 

hizmetçimi benden iyi bilemez. 
sin. Ben sadece, uyku hapları · 
m viski içersine atarak. yalan. 
cıktan uykuya daldmı. Ve o. i
ceri girince. benim uyuduğuma 
hükmederek viski taknnlar:nı 
toplamağa hazırlanırken, daya _ 
namayıp bütün bir ~adeh_i . bir 
den içti. Yirmi dakıka ıçınde 
kendinden geçti. Sonra !ben, .nr 
müddet kalktım. Kadehi tekrar 
doldurdum. Yeniden haplarla 
karıştırdım. Herif in gırtlağına 
akıttım. Böylece tam dört Mat 
yerinden kmuldayamaz bir ha • 
le geldi. Ben, benim hizmetçi
nin, nerede içki bulursa, hemen 
gövdeye indirmek gibi bir ide_ 
ti olduğunu bilirim Sonra dı.... 
sabahlevin kalkınca. gece cam· 
!ara kadar başucumda bekledi_ 
ğini iddia eder. 

Anderson. kendinden emin 
bir vaziyetle o müsteh7j kahka
halarından birini daha salıver. 
di ve sözüne devam etti: 

"Fakat bütün bunlara rağ
men, benim Elf ordu öldürdüfü. 
mü isbat edeme7.Sin !.. Sen. ben· 
den şüphelendiğini iddia ede. 
- ..... 1.~:- * ;,.a~.:.._1-....-. ı....ı. •• 

Birkaç gün sürecek büyük, esrarengiz zabıta hıkAyesı 
lngilizceder. Çeviren: H. MUNJR -

gösteıecek bir takım nazariye· 
lerin de var. Fakat ben ne söy. 
Jersem, hizmetçjrn inkar etmi • 
yecek ve benim odamdan bir 
dakika bile ayrılmadığına ye_ 
min edecektir. Sonra, senin o 
ıslak terlik nv.ariyeni de alt· 
üst edecektir. Terlikleri götü_ 
rürken bir leğen icine düşür
düğünü, yahut buna benzer bir 
suretle ıslandığını söyliyecel: _ 
tir. Fırçaya gelince, ayak.kap· 
larmı sildiğini iddia etmesi pek 
muhtemeldir. Bana o kadar sa. 
drktır: o kadar da benden kor· 
kar ... Şimdi sen, hikayeni an. 
latnı.akta devam et bakalım. 
Yalnız şunu da unutma ki, be 
nim söylediğim sözlerin. benim 
tarafımdan söylenmiş olduğunu 
isbat edecek bir sah it yok or _ 
tada... Bütün iddialann. senin 
kuruntularından ibaret kala· 
cak. Çünkü ben burada nr.mu • 
siyle. itibariyle tanınmış biı 
insanım. 

Pinkerton sinsi sinsi güle· 
rek: 

- Evet. dedi. Haklısın. Ya _ 
hut haklı olduğunu kabul ede· 
Hm. (Sonra birdenbire Ander _ 
sonun bileğini yakalayarak ken 
dine doğru çekti ve:) Seni i~
ma götürecek en büyük dehi 
işte burada, dedi ... 

Andersonun elini açış ve gay 
ri tabii derecede uzun parmak. 
lannr gözlerine tutmuştu. 

Anderson: 
- Bu da bir şey ifade etmez, 

diyordu. Bir insan yaradılışmm 
bazı sakatlıklarından nasıl me· 
sul olabilir?. Evet; ben bu par. 
maklarla bir çok bahi8ler kazan 
dun. Ben. bir deste iskambil 
ki!ğidmı. ild elimle yırta.nm. 
Ewt . bunu itiraf ederim. lster
sen şimdi de yapayım .. : Sen. 
benim evii olduğumu itittın aa. 
............ T\ıt. 

dmlarmdan biriyle evliyim. Bun 
d~ tam on sekiz ay önce evlen. 
dık. Karım olan kadın, genç bir 
duldu. Benim için belki çok 
genç... Fakat onu sevdim ve 
ömrilmün sonuna kadar sevece
ğ~~·. Kadın da. beni seviyor dıye 
bıhrım. Evlendiğimiz zaman ilk 
kocasından şikayet ediyor , 
hasret kaldığı aile saadetini 
temin edecek bir erkek arı_ 
yordu. "Bana anlattığı hikaye 
şudur: 

''Kocası. serserinin biriymi~. 
Ne kadar parası ,·:u·sa, yemiş 
bitirmiş. Kansının da her §C" 

yini satını§; sonra Mesitanrn 
"·apuriyle Amerikaya kaçmağa 
teşebbüs etmiş. Fakat bu hadi_ 
se harp esnasında cereyan etti· 
ği için _Mesitanya vapuru, yol_ 
da torpıllenerek batmış.. Kay· 
bolan bir çok yolcu arasında cu 
herif de denizin dibini boyla. 
mış... Öyle olduğuna hükmet· 
misler. Çünkü ismi. kaybolan _ 
tar arasında ilan edilm~ ... 

''Geçe.n ay, karon fazla üzUn· 
tülüydü. Onun için, kendi.sini 
bir deniz l«>narına gönderdim. 
Orada rahat etmesini. içinin a_ 
çılmasını istiyordum. 

"On beş gün önce de, bu El· 
ford dediğimiz herif çıkageldi. 
Ha.ni şu, herkesin boğulduğunu. 
denizin dfbini boyladığını mn_ 
nettiği Elford ! ... Meğer herif, 
bu ölümden yakayı s~<: 
bir balıkçı kayığında bitkin bir 
halde bulunmuş... Kansmm i
kinci defa e.,.lendiğini işitir i. 
şitmez, derhal tetkikata giriş
miş, benim hali vakti yerinde 
bir adam olduğumu da öğrenin. 
ce, tehdide karar vermiş. Anlı
yorsun değil mi? Karımın me11. 
nı kocası olduğunu ilan ~eee
ğini söyliyerek 'benden para ko. 
parm~a çalışıyordu. ~Böyle. ~ir 

"Ben, hastalanır gibi oldum. 
Yatağa girdim. Günlerce çık_ 
madım. Fakat her an, .zuhur 
edeceği muhakkak olan fmsat.J 
bekliyordum. Ve bütün bunla
rı, sevdiğim karım için yapı. 
yordum .... 

"Nihaıyet onu dediğin gibi ya· 
tağında boğdum. Yastığının al. 
tındaki vesikaları aldım, yak
tmı. Cesedini aşağıdaki odaya 

1 

götürdüm. Sevgilim şimdi ra. 
hattır ve ebedivven benim ola • 
r.aktır. Anladın. inı şimdi? .. Fa. 
kat sana bir sual soracağım. 
Benim hizmetçiyi nasıl savdın 
da. buraya girebildin? 

Pınkerton bu deli ihtiyarın 
karşısında kahka:halarla gül· j 
mek sırası ke.ndisine geldiğini 
hissediyordu. Fakat sükununu 
bozmadı: 

Ona. şuradaki golf sa.ha_ 
sında: oyun oynayan arkadaşım 
Dormere götürmesi için fransız
ca bir mektup yazarak verdim. 
ve oo!ca bir bahşış ... 

- Ne mektubu? 
- Polisleri buraya, senin o. 

dıı.nm kapısına ç$rması için 
küçük bir rica ... 

Ve bu sözü söyler söylemez 
Pinkerton derhal odanın kn.pı· 
sım açtı. O zamana kadaı:. :ın. 
kert.onun talimatı mucıbınce, 
dört polisle beraber, kapının 
dışından bütün .konuşul8!11aı:ı 
dinleyen müfettış Vayt ıçen 

.rdi 
gı ~ bir zaman içinde, küçük 
bir madeni şıkırtı ile, Ander
somın bileklerine kelepçe ta.kıl. 
dı. 

Pinkerton sessiue dışarı 
çmktı. 

O halde, kahvelerde Kara. 
göz oynanması hareketini 
teşci ctnıem.ız lazımdır ... Bu 
vesıleyle halkın yüksek ücret· 
ler ödemeğe mecbur kalarak 
r..arar gdrmesini b"ttahi iste. 
meyız. Fakat belediyenin te&· 
bit edeceği "Karagözlü kah. 
ve,, tarifelerini de kıyasıya in 
dirilmiş görmeği arzu etmiyo. 
ruz. Çünkü bu tedbirin, bile· 
rek veya bilmiyerek bir milli 
oyunu ihya etmeJ. yoluna gir. 
mis bazı mü'" !]OObislerin he· 
vesıni kaçıracağı gibi, zavallr 
Karagözün ikinci defa ölümü. 
ne sebep olacağı, ve hele "Ye· 
ni Karagöz,, doğmasına kati. 
yen ımk&n vermiyeceği mu· 
hakkaktır. 

HiKMET MUNIR 

1 Yır mi yıl evvelkı Valut 1 
ıu.nı 

25.1.1941 
BUyUk dostumuz Piyer Loti §8"!! 

ne dlln Darlll!!inunda tertip edllen a!ı· 

Ulal bUyUk bir tezahürü vatanpel"'N 
rane şeklini almıştır 

Süleyman Nazif Beyin nutku bll· 
yük heyecanla kal'Jllannıt§tır. DUa 
llOnr& Abdülhak HAmld Bey ....._ 
da bir nutuk s6y1edl. 

Altın Fiyab 
Altın fiyatlarmdüi yUbeldik 

devam etmektedir. DUn, bir IJD. 
nm 23 lira, 75 kuruşa kadar ~ 
göıil1müşt.Ur. Bir külçe altmın ıra-



• \AKIT .s tKtNc.tKA.Nın. 

Ruıveltin 
mümessiLi 
Vugos!avyada 
Prens Polle 
göraş'ü 

L 

V!Wi. 
nd, 2!; (A.A.) - Ha· 

.u.zveltin dün ak anı Belgı a. 
d& g 1en hususi mtimessılı al· 

· bt / Donovan, dün abalı ""~-
' .ıl tarafmd n kabul edilmış
t4r. Mülakat yarım &aat sürmuş 
tür. 

Albay Donovan, gazetecılerle 
w apt.Igı go.,,.şmetlc, Belgrattn 
ki veya. uç gun kalacağını, kral 
ubi Polü, ba:1vekil muavini 

J. Maçek, harbıye nazırını ve 
iiğer muhtelif a&k ri şahsiyet _ 
len ziya.ret etmek arzusunda 
bulunduğunu bildırmislir. 

Albay Donovan. Ruzveltin 
pren..~ Pole hususi bir mesajını 
ha.mil olup olmadığı sualine ce
vap vermekten imtina eylemiş 
\'0 yalnız vaz f ~nin Summer 
Velsin vazifesine hıc bir suI'\ t'e 
benr.em€'.mekte olduğunu sbyle • 
mekle iktifa etmıntir. 

Alba.y 0.moYan, hır gazeteci· 
nın malfı.mat toplamak .,.eyahut 
mahlmat vermek için mi geleli. 
gİ sualini de 00Va.p6IZ bırakmış 
•rr. 

Albay, seyahatinir. bundan 
'"1raki kısmı hal;:kroda demiş -
4 lr ki; 

Belgrattan eonm Atina ve o. 
'fJdan da sıra ile Tilrkiyeye, 
Fılistfne ve Mısıra gideceğim. 
'1 bat ortnlanna. doğru MISlra 
'8rmiş olacağmu zannecliyo-
'"lllll· 

Billha.re Avnıpada başka b;r 
~ahı:ı.t ya.pmaklığım da müm 
t;-:ndür. 

Albay Donovan, eyrıca., yolda 
ıJ-;hım dıplomatik vesikaların 
- ·ı, fakat pasaportunun kay. 
~ 1 ş bulunduğunu milşa.hede 
it ini ta.sr11ı eylemiştir. 

lrd Halifaks 
Amerikada 

~ndra, f4 ( A.A.) - Res. 
hi ı bildirildiğine göre, lngil
~· ıin Amerika yeni büyük el. 
~ ile Lady Balüa.ks Va.şing-

1941 

Akdenizde Alman 
müdahalesınin 

hedefı 
Bu denizi ikiye 
ayırmaktır 

Londra, 2-l (A.A.) - Akdeniz· 
de Alman müdahalesinin hede.fi, 
bu denızi ikiye bölmek ve İngllfa 
mUnaknlaUnı sekteye uğratmak 
olcıuğu me:.dandaclır. 

Almanya tarafından böyle bir 
teııebbUsUn ilk defo olarak ynpıl
dığrnı hatırlamak faydalıdır. 

~imali F'ro.nsanın limsı.nlnrını e· 
hndt> bulunduran A ımanva evvel
ce de gemilerin Pııdökaleyc de geç· 
melerine man. olmak ıstemtıı fakat 
bunda muvaffak olamnmıştı. Hal· 
hukl Si~i!ya bogazı Pı:.dökaleden 

8 kel'c gt'nl~ur, hu boğaza hAkim 
o msk içın sıırfedec<'ği çayretle'l' 
Almanyaya b lir" ağtr .,.nzlatn mal 
olacak fa.kat Manşn hakim olama
dığı gıbi bu emnllne de muvnffak 
olanuyacakt r. ÇUnkU bütün vazı
yetin anahtan olan esaslı bir un
sur vardır. 

··oenizlertn hA.ki.miyati" 
Alınan bombardıman ta.yyarele· 

rfniD bir çok taarruza teı;ebbüs et
meleri deniz lılikimiy<'tinin lngil
te.rede ka.lmasınıı mnni olamaz. 

Parlöknlenın kontrolUnU temin 
etme· için satfedilen ayretler bu
nun kin muvaffak olamaımııtır. 
Aynı sebeple Sicilya boğazından 

gemilerin geçmesine "Tlani olmak 
i~.n sarfed.ileıı gayretler de aka
mete uğrayacaktır. 

Fransa da 
Milli konsey azaları 

seçildi 
Vışi, 24 ( A.A.) - Ha"a A

jan~ı bildiriyor: 
l\.1illi konsey ~sından 188 ki.. 

şinin lıstesi neşredilmi~tir. Bunla. 
nn arasında 28 ~yan azası -ez. 
cOmle Jean Fabry- sosyalistler. 
den sağ cenah parulerine kadar 
42 mebus --ezciim!e Georges Bon. 
net. Brunet, Olıchery, Froo.sard. 
Gemıan Martin, Ripert.. Lamou
reux, Paul Faure-, generallerden 
ezcümle la Laurencie. Toudıon vo 
François, amirallerden Docteur ve 
l\Iotet. havacılık albayı Foock, a. 
limle:-den Louis Lwn\ere, Geor(!es 
Oaude.. Louis de Broue, Paris 
başpeskoposu kardinal Suhard. 
muharrirlerden ezcümle Lucien 
Romier, Pesquido.ux, Hemi Mas. 
sis, Abel Bonnard, Andre Siegfriecl 
büyük elçilerdan François Ponc:et. 
Doktorlar birliği reisi profesör 
Leriche, sendikalist şef du Moulf, 
siyaset adamlarından albay do la 
Rooque. Gaston Bergery, Deriol, 
Henn Dorgeres, Pianist Alfred 
Cortot vardır. 

Ayrı bir izahnaıne, işçi miımes
Lord ve Lady Halüaks At. sillerinin, eski adi dem~oji siya. 

antik denizini (Corc 5) zırhlı- setine muhalefet edenler arasından 

a gıtmek i.12.ere bugün Ame. 
l'ılran topraklarına ayak bas
mıslardır. 

sı ile geçmişlerdir. seçilmiş bulunduğunu bildirmekte.. 

İngiliz başvekili Çörçil ve eşi dir. 

Türkün az mı 

Derneye doğru 
. CBas tarafı 1 incide) 

nasında Tobrukdan ~rkmı§la.ı' f&ltat 
İngiliz çembe?'.ini yarmağa muvaf· 
fak olanwnI§lar ve sığmdıkla.rı sa· 
hil noıı:ta.larmdaki kendi ayakla~ 
l'lyle tuzağa düşmüşlerdir. Kaçma
ları ümidi yoktur. 

Bardiada, olduğu gibi Tobruk 
d:ı da şehrin ?.aptı •taı~an muka· 
vemetlne ve bilhassa şiddetle har 
beden İt.'llyan topçusuna rağmen 
yalnrz 3ü sant kadar sUrmüştilr. 

Dilnkti tebliğde csirl~rln ıı.rasrn
da bulunduğu haber verilen İtal
yan amirali karada yaktılanmrştır. 

Marf'.'sal Graziani Afrll:ndnn 
ı:ıkanlnrok 

~cvy-0rk, 24 ( ~.A.) '"Nev· 
york Sun" &azr>tes.ı, Trahlus har· 
binin gösterdiği inkişaflar hakkın
da diror ki: 

Öyle gözukil;.or ki. Nil ordu~u 
m~nl Graz!ani o:-dusunu blitün 
F.lmali A!ı ikadan ~ıkarıp atacaktır. 
A:ırustr&lyalılnra dıger ıngillz kuv
veUerl ve htir Fransız krtalaıı da 
yardDll etmı~tlr. Fakat b ı.slıca va· 
zile A vustralyalıl!ıra verilmiştir ve 
Tobnı.k"u dlişlirmtiıı o!mnk şerefi 

onla.ra aittir. 
lngiliz donwınw ının faa.llwti 
Londra, 2! (A.A.J - Amlrallık 

makumı taratmdao blld!rlldlğlne 't'b 
re Avu turalya ba.hrlyesinın cüzütan• 
lan da dahıl olmak Uzcrc lngUlz filo 
su Tobnık'un zaptına ya.rdmı rtı:n!~. 

kı!a bir müddet zarfrnda 29.240 bu 
tolltre su geUrmlş. M.000 e.ııır ve Z!lı>· 

tedilen birçok tankları ta.şımı,,tır. ı; • 

lolanndan başka düşman ınevzilerı.ı:ı 

bombardıman ctml§tlr 

Tobnık neden müdafaa 
edilememiş f 

Londra, 24 (A.A.) - ·robruk'uo ,;11· 
!tutunu mazur göstE'rmek lsUyen ltııı 
yan r&dyosu, prktan bir taarruzu ta· 
ti.zar edilmediğini ve iııtihk6tn ısı .. ri· 
nin bir gtlnde yapıla.mıyacağmı tıe..-ıı n 
etmektedir. 

halyan tebliği 
ltalyad.a bir mahal. 24 ( A.A.) 

- İtalyan ordulan umuml karar
(>8hmm .281 nıL"nara.lı tebliği: 

Yunan cephesinde keşif kolları 
harekatı esnn.smda bir miktar esir 
ve otoma.tik tdlAb alı:n::nl§Ur. Tny
yareleriıniı küçUk Ç!lpta. homba.
larla dtiş-ınan krtalarmı bombardı· 
man etmi§lerdir. 

Bingazide tayyarelerimiz diiı;· 
manın makineli vesaitini ufak çap... 
ta bombalarla bombardnnan etmiş 
ve kesif bir mit.ra.J.yöz ateşi altma 
~tD'. 
Düşman bava. kuvvetlen Der

neyl boınba.rd!Ill&ll etmf§lerdir. 
Tobruk mUstahltem mevkilnin 

garp mmtakasmda. müfrezelerimiz 
dUn bütün gUn anudane bir muka
vemet g56te:rm.fşlerdlr. 

Harp esirleri H.indlatana 
gönderilecek 

Yeni Delhl, 24 CA.i\.) - Hindiıı
tana 34.000 İtalyan harp cu·lerinb 
k&bulıi için icap eden tedbirlerin 
e.JI?lIIUlj olduğu bildirilmektedir. 

Londra., Z4 (A.A.) - ASS06.İa· 
ted Pres;'iıı bir telgrn!ma göre 
Maria Giovanna ve Tibeıio isimle
rinde 400 tonluk lkl İtalyan mot.ör 
lü gemisi bir hıgiliz muhribi tara· 
fmdan Libya sahili aç1ğında zaptc
diJmişti'r. 

ARNAVUTLUKTA 
Yunanlılar 

Klisuranın 15 kilometre 
babsında 

lWatca mevkllui 
işgal ettaier 

200 esir alladı 
Atma, 24 ( A.A.) - Dun ak:ı< nı 

ıH.:şredılen 89 numaralı tebliğ· 

Bugün muvaHakiyetli hate.K<..t 
~.nasında bazı düşman mevziler! 
nı ışga: ederek 8 i subay olmak (ı. 
ıcrt' 200 den fazla esir aldık ve 
kl ~ııyetlı harp malzemesi 1ğt1ı1:ı; .. , 
ettık. 

Atma, 24 ( A • .ı'l.; - Re mı f~
nan .ozci.ısü dernıştir kı: 

Arr.anıtlukta ITh'rkcz ceph :~ t•· 
de Yunanlılar son )aptıklan taH. 
ruzda aralarında bır çok da cu»ay 
olmak iüere ~en:den ıı-:ı yü.. ltclı. 
) anı esıı euni,ler ve her türlü ~.:~ı :.> 
malzemcsı ele geçirmic:lerdir. Itaı
\'3nlarm 1.500 metreden rla!1a 
yW~sek tepclerdekı yeni mevz,: 'r. 
de zaptoıunmuştur. ltalvanlar ağır 
zarıat vererek çekili) orlar. 

Daha ~ınıa!de, Yunanlıların ile. 
rı bır hareketı ~ye-.ınde du"m=wın 
taarruzu t<ırdcdilmıştir. Su taa•. 
ruzda düşmanın zayıatı b1lha~ 3 
ağır olmustur. 

Rı;ıdyo Gazetesındeıı: 
Yunanlılar Klı:.urarun on b ş 

kilome•re şimal batısında ~ taiorı 
me\kıinı ı5(!al etmı$1erdıı. ! !are
katın bu inkişafı dahilinde TPpe 
delendeki llalyan ku\i n tlerıı;ıır, 
çok müşkül vaziyete dhşeccl,lerı 
aşikfir olduğu iç.in bunların -;.elıı ı 
lerketrneleri kuvvetli ihtimal d-·h•. 
!indedir. 

Gene Gıramer 
< Ba~ ta rafı 1 ııwıde J 

Ho~ mekteplerde ayrı b.r ders 
olarak okutulmadı ı ıamanlaı,!a 
da gıramerin ortadan kalklıij' .• :a 
ıdciia olunamaz ya!. 

B1r Türkçe öğretmenının bıı o. 
kuma kıtabından tek satırın bık> 

Vilayetin 
beyannamesi 

ı tAnbul viJ.A,yetinden teblll eılil· 

niş tir: 
lfHl lk!neikA.nununun 28-31 tarlh 

.eri ar.ılsmda tayyare tehlikesine k.,. 
ıı !stanbul puU korunma dencll' ~ 

r1 yapılacaktır. 
Bu denemelerde naaıl hareket P.CI· 

!eceğini bUdirlyoruı. A§&ğıdakl bıı· 

suslara r'.ayet etmiyenler cezaya '.'t1.r

pılacaklardtr: 

HALıt.l.~ RlAY~T1' MEUUJR 
OLDUGU HAREKET TABZI 

ı - Alarm, yani tayyare hllcumıı 
nun başlangıcı canavar dildlUder'Je 
haber verilecektir. "C&navar dU.1l•ıt· 
len kuvveUen!p a.ıatan aealerle llr;: d•· 
kıka devam eder ... 

2 - Alarm ıııarett ol&n caııM•ıtı 

audllkı.erı ış•Ulu ışitilmez balk. t..ı•A 

fa kapılmadan bemen evlerme glrm"il 
ı,z<>re barcket edecektir. 

Alıı.rnı başladığı za.mao evlcrind:ıtı 

1;zak bulunanlar. en yakm uıı:ıumı -<o 
runma yerlerine gtrt'ceklcrdlr 

Romany 
vaziyet 

Genera.I Antonesko, bU 
oamestnde, mitralyözlerle fi 
la.rla hllkiımet btnalan U 
tcş eden 600 asinin teBliı:ıl :ı. 
icbar edUd1ğlni ve memlek,.... 
tarafında devlet ot.orit~ 
kilm sUmıekte olduğunu 
Ur. General, hlltnn Rol" 
re:mıl ma.kıunlar, devlet -1• 
ve hal etrafında hlr~eyf 
etmlstir. 

Alı rm düdüklerı ı;ıılındrkton "''>UıP 

balkın tayyareleri germek nıcnil •• •(' 
poncP,relerde.n ı;arkma ı ve~a koı-ı•r. 

cna yerlerinden çıknıası makineli ,.,. 
t:ck ııteşine bede! teşkil edcceğ!n~.:a Detnıı· muhafız; teşk.ilit.ııı' 
tehlikelidir. Billıassa buna ı;ok dlk:<•t sup valilerin yerine albaYJBI' 
edllmesı JAzımdır olunmuştur. Bunun üze~• 
MOTôKL'O VE ıuoı-oKSUZ !\AKH. yet.lerde bazr bidiseler. ~ 

\ ' . .\SITALARIMlli UAREKE'f m!şti?'. Bu hidt!elerin [)JJ'P"".;. 

TAlW yoner şeflerinden SalagiO 
3 - Arabalnr. otomobiller b!lr ııı. Uir. 

le motörlU ve motortJU:ı nakil ''""1' 1 Hfıdlselerin m~uJJcri b~ 
lan alarm Iş&reUndcn IA~.,a~ıer tııt• faaliyetle araştırılma.kt.a.dlf· 
ıtn Uzuine gellnı:eye kadar ~ ;;e .,... ' tin mevcudivetlni tE>.hlike)-e 
müddet zarfmda vebirden mllm•1 n muş olan mUfrlt unsurlar& 
olduğu kadar uzakıa,mağa t'il~ır1ar. ğrr <""7..af tl'':lbirler almrnalJJ 

Bu mUmklın olmadığı t&kdır'le. )'il rıı>bllır. 

nl altrm verildiği :ı:a.mao nakil va·· 
ı.aıan ~ehtrden uzakıapcalc vazlyı•tıe I Knb~ıede dP~işik!ikJPr ~ 
hulunmıyorıa.raa. Yol ağızlannı ırn.•ınt· sı hah~.nrie muhtelif ırııalı 
mamak ve yangın muslukla•rnon Uıı 

tunde dıJrmamak şarWc mtinaıılp o•r 

~erdr d•ır1p 'JaJkı l>o§altırlar. 

Arabalarm bayva.nlaıı ı,;•lZ•ı•t\r. 

Ha.yvaıılll.1' bir ağaca veya r.rah•y" 
11rkıca ba.glnıp torbaları başlannR :.a· 
kılır. Bö:ı;le durmuş nalı.il vaıstalarm 

dan çıkan halk en yalu:ı umumi ~·.ı.re 

buaua1 korunma yerlerine vey11.h11t ,. 
perlere gırer. 

ki kanaat. grnenıl Anten 
buhran esnıumıda rPflaretle 
6lnı> milr.ahPret eden un!N 
ınrrılmn·Rrafı m"rkr::fnd..dır 

l'ıhıca rü~t:ı nla telefon ııı 
it. h·ı .,,•·ıhtruıhı>ri yenldt'11 

r lılm".-Hr. 

Biikrf'!i, U CA.A.> -
P. 1. T. idaro~. tPlgraf &e 
nln vrn1')Prı hsı ·lRdı~nr hf1 
t"CJIT. 

iyi öğrenildiğine kanı olması. gıra· c:.e dururlar. 
merden beklenen bilgırun benım. VAPUHLARU. HAHEllf '!'ARZ? 
senmiş olduğunu gormeye bağ~r ıs _ AJArro duyuld!!gu vakit vapu~ 
değil midir:' Programda gl!"ame.re !ar iskelede iM halk o likeıeye bo1ııı 
bir yer ayırınıyanlamr düşür.cesi tılır. Yolda ise halk e.n yakın lrık"'" 

f - Tramvaylar da altrmla be,.~. 
oer balkı tıo,altır \"e mıina.slp bir Y"r-

&ııkreş, 21 (A.A.) -
Autonl't~lı.cı, ha.kiki lejyoner 
lat.ının hun"'lan böyle q"'nl 
kendi g.ahai idıı.resı altında 
rd('(',..ı:inl h ldirmif;tir. 

<ie zaten buydu. ytı u~anarak boşaltılır. 
Bununla beraber her şey ~ıra. TREI\"LERIN HAREKET TARZ• 

merle ba~lar htikmunun yanlı~ an- 6 _ AlArm venldl#l vak\t trl!lllıv, 
laşılmasmdan pek çekinırım: Her ıf.tasyontarda veya garlardıı. ıae, yoı 
şey gıramerle mı başlar, gıramerle cuıar b.:ınl"n trenden inerler, ıst:uıso 
mi biter; burası pek belli olmU\Or. nun korunma yerine ,·eya cıva.r '"iti 
Galiba l(ıgat. gıramer. imla·· FJ Cl. umumi korunma ·e~•rr ~e ı;lrcrler 
nim'i sel~e gibi bir şe} ! AIA.rı"l \•erildiği umıı.ıı ıstmıyonlR • 

Bız, şımdilik yazılı olmamak drı t'll<.ı• harekete hazır bulunan trı-ı.ı 
şarllyle evet. deyıp ~eçeluu Ya11 
lı olmamak şartıyle; çünkü Kutah· 
yah Abdürrahman Efendırıin 
"Kıstasuıbeyan,, mu:;\eddelerı \'\!. 

cud bulmadan c\"\ el de dılım zın 
söyleyiş ve yazış ka1de1erı va ·dı 

,er oıurea \ ~ yol açıksa bu gıbı t.reıı 

~r yollarına de\•aıu edeceklerdir. 
7 • -Jen<>nı.e yııpı!tlığı gtlntln akş• 

mı ve •ecPs! resmi ve huşuG! bln:ııa~ 
,a ovleı ve 0Uün1um mag".ızalar, dllk 

'"11.ır • c ınUCflscseler ı.,ıkl3!"1nt m3S 

11~leml!•t crıerburiyetlndedlrler. 

lş1k ıııaHkelenmesl geı~cml<I LcrrU 
\Clordek ··~ıar dalresındc y:ıpıııı 

r.ııkt.ır 

~ . "' 
Bukreş. 24 r A.A.J - Ha'" 
Horia Sima. lejyoner ~ 

şefliğı \'azİfesinden aıledı 
Lejyoner hareketı ~iğirıl 
general Antone.c;ko denıhtt 
mi~tır 

Topraklarımı

mecburi iniş ya~ 
ltalyan tayyaerdl 

Joni ve Lady Ha!lfaksa Ingilte. 
renin §imaline kadar refakat et 
~erdir. Şimal sahilinde bulu
nan bır üste kendilerile vedalaş 
~ardır. 

Londra, 24 (A.A.) - Times ga- Ba.tınlan iaşe genıisi 
zetes!nin diplomatik muhabil"i ya.- Londra, 24 ( A.A.) - Amiral-

Beş on senedir mektep kıtapla. 
rı listesır.den gıraıner çıhnu~,;:ı ı.u 
çıkış "her şeyden evvel lugat ı,, 1ı· 
yenlerırı eseridir. Onlar dd ıı~. ~~y. 
den ev\'el dilin bütün kehmc eti 
bılııunelı ki gııamerı }apıl ın•l.:;in 
diyorlarar. Hata Türkçenın bu~\tıı 
kelimelf'rı toplanmadan bğı ctı"~k 
bir dil kaidesı olmazmış gı':ıı 'i.w 

Vltrıo c phe tcnvırat.ı ve diğer qo 
rl.'nUr ülr halde açıktalll tt·•;nllertıı 

ııon gllnlerde. mecburi oıara~.., 
ıarınırza lnml§ olan bazı ltalY .... 
,>-arel,rlnln mUrettebatı 

l;'ctirllmişlerdlr. 

Oaba e\'Wlce de bir iki ı~ 
yarı-al aslılllııınmlze mectıud (Corç 5) zırhlısının hizmette 

bulunduğu ilk defa olarak bu 
suretle resmen bildirilmiş olu. 
yor. 

zıyor: lik daircsini:ı tebliği: ( 
Ahnanlarm Balkanlardaki plan· Akde:ııiıde denizaJtılıırımız. ttal· 

\'akılmıuıı \"ôya ampul' üz.erine tnA 

\'l, kırrr ızı, yeşil kAğıtlar l<OY" r ı ı. 
ışık sızmasıııs sebep larıık ,şplcl"C2' 

tıArek~t .etmek yasaktır 
Bu gem.ı aynı sınıfa mensup, 

dünyanın en bilyük, en kuvvetli 
silaıılariyle mücehhez ve en iyi 

·huna.ye edilmiı:; be.s zırhlısından 
biridir. 

1arı hakkında Londraya yeni ha- yanın Afıikadald ordu.su ile deniz 
herler gelml.§tlr. Hitler, Ro.'DaD· milnakalesınl kesmek vazifelerini 
yada.ki gıırnizonunu t.akvıy.ı et.- muvaffııkıy<'tle ifnda dovnın et -
mektedir. Romanyada bır tnraftan mektedir. 

ranmaktan ilen gelı} ordu. 
Hep ı yazılı olmasa da kchn.e• H 

\ardır ve yazılanlar hangı h,ırı 1lt- il 
yazılmış olursa olsun. Hep,ı \ az1lı 
olmasa da kaıdeler vardır '"' Y<ı· 
zılanlnr hangı harf ile yazılmı•. o 
lursa olsun hart inkrlfihı ol<:~u\ c,,a 

' .~ ' • ,,. .. ' : • ı • ' • 

Almanya ile beraber çal·~ak ıs- Akdeniz başkumandanı, Pa.rt· 
tiyen demir muha.fıziar, dl~er ta- hiam denizaltısın·n İtalyanın cenu
raftan Almanya tipinde o!mamak bunda ceman 7000 tonilAtoluk nğır 
§Srtile Romanyanm nar olmasını surette yilzlil bir İtalyan ıaşe ge-

TAK Si~. 
'TÜRKÇE SöZLt) - MUZIKLl ·- DANSLI F1LM im:iycn demir muhafızlıır ıırasmda mbini b:ıt1rdığynı bildirmektedir. 

Ha le Se a" sı·ye kargaşalıklar zuhur etmış•.:r. dilim:z de mi değişti? 

<Baa tarafı ı incide) 
l!artum 'da bir İngiliz boınbardı -
man tayyaresine binmlıJ ve avcı 
tanarelerinin refa.ketile Habee -
Sudan hududunda dinamitler atıl
m., · eur~ til ve kazmahrla çalılık 
blı- a.ratlde hazırla.nan bir tayyare 
rr. ıdanma. inm tir. 

!ngillzler, Tilrk hUkflmetı ve er- 1 n ı· ı ı· z 1 er H a b . s kAnı harb!yesı ile yaptıkları bütün 1 g e Ş f • 
Yarım asır bize hcx'<lhk et.mi~ B il' T • /1 k 

ı.arf ve nahivlerin hangıı:inı alı~ ... :ı. 1 11 r u r e 
nız ahıırz, içinden munhasıre.n ~ j 

mükCı.lemeleırde Türklerin Alın'l.n • 
lnr tarnfu~dRll cenubu şarkl Bal·· tana g ırdıler 
kanlardaki me:ıfaat sahalarmn Yo/ 
pıl:ı.cak bir tehdide knl'§l mukave
met bınru!'lundaki azun ve kararla

rabca ,.c !arsca kelimeler ı~·in eı 

bulrnu5 kaidelerı kaldmp deı blJ ~ 01111 n u•m 11 ~ıerdı· 
kaidelere göre }:apıl~ış ola.~ılartır 1 'l.JI 11 y 

rını müşahede etmi.<ı'erdJr. 
Bugün Alman tazydtinc maruz 

kalan Bal.kan milletleri, Almanya 
İmp:ın.ator burada ild oğlu, ve- t.a:ra!mdaıı Selaniğl ve F.ge denizi 

Iia.thı ve Han-ar dıikU ile Sudanda- sahillerinin i.<ıgalinin kendi ıstiklal· 
ki İngiltz kuvv t! n kum~ndan.mm lcrlne nihayet vereceğini anlaın:ş. 
bir rotun ~ U t fmdnn kıu~ılan- ı laraır. Yunanlılar. hPr türlü tavas-
m~. sut fıkrın! metanetle reddetmekte 

"Yuda ars!tı.nı,, ta.y,7n.r ~en intr- ve muharebede sonuruı kadar miıt
keıı uzun boylu, b:: ı sarıktı Sudnn tetikleri İngilizlerleı pera.ber ola· 
mlidafaa Dr<tusuna m nsup bir kı· caklarmı bildirmektedirler. 
ta tarafından seliml~ştır. lm
panı.tor hududu o~mobill<' gec:mi.ş
tir. İngiliz subay t'l!'lm kumanda-

İtalyan devlet nazırı 
Karinacı azledildi 

md:ı bulunıın H 1.uvvMleri 
\ol ->yun a dl • Lor.dra, 24 ( A.A.) - Mu!;t;\ki) 
dı. f-ayu kurum r d ~nir ı a- Fransız ajan"l bildiriyor: 
tağm:ı s ır.ıtıe in n !mmı.."'ator bu- Deyli Ekspres gazetesinin ltal
rada bir nt ıp t n'"ından ta!td.i.9 yan hududundaki muhabirine ıı:ö. 
pü Ede 5()nr1 haı.td n dire- re, ~b<;0lini Yahudi aleyhtarh~ 
P'_ k e ! Habeş haytag nı ç k ile tamnmış olan devlet nazırı To. 
fıl~ "· B m • e !'lia. bo- ı berto Farinaciyı \"azifesinden af. 

t lar çal: :-n , r er s ı~ dur· f tmiştir. 
uBf;ur. Bu v uran ve sade ~- Frankfuı1er Zcitung gazetesi, 

195.imdcn eorıra · antor H9.be- Farinacınin tayyare yüzbaşısı ~
!ilStıa dclilline &grn ve se.~ 1 fatiyle Arnavutluğa hareket etti.. 
.. ._am ~. iini bildirmektedir. 

('Ba."ffarafı 1 in!'ıtf" l ra5ayanlan bır çeı;ıt . murck«>~ 1 _ 

Habeş hududunu Rodo1f gölü kelimeler rnasma g('Çınnce, hep.,· ! Büyük bkdlr, alkq ve rat;Mt gördü. .• 
m.ıntaknsmda da bır çok nokta -daha mükemrnellerı yapılmC"av:ı Ftlmdekl A§k TahUaUr - Katıramanlrk Sahnelen ~ 
hım geçınış olduklarını bildir. kadar- yıne bir ders kitohı ol ı _ AWca uyandrrma.ktadn'. ,ıf/ 
mektedir. rt;ak_tB: devam cctebilırterdı: nıc~.ı:, . Ostad SADETTiN KAYNAK ve EYY011 

Kahire, 24 ( A.A.) - Erit.re Lahıdı:ı kıtabı... ll R/ZA • •ki • ı..._ı 
cephesinde her Etey yolunda. git Bugün Tah~in Bangooğlu11 ı: 1 nın tertıp ettr err ıar'"''!' _. 
mektedir. Jngiliz isti1lı. kU\"\"et· hazırladığı kitab, io:;te ~ret.menle. A~ nm: ıutKt HAUS ve Yılkm Şwk 'umal'cla Yunaatıdaa ~-
leri şimdiye kadar 80 kilometre nmızin elinde: kıtab Hasan A.11

1 

Bugün eaat ı de ~-nzil!tıı m&tıne 
derinliğinde ilerlemiş bulunuyor Yücelin güzel bir baslangıcivl~ 
lar. :Jim ve fikır adamlarımızın tenkı· -,---------~------------

İtalyanlar !:ritrede hudutları dine arzeclildı. Kabul ve tenir P,- • ·mmmHI sıuar hll l'rlm - BtUyatr "' Jl6hJ "F1Nm 
da.bilinde 8 bin kilometre mu. tiği ı.,tı!ahlar ne olursa olsw1 bu ................ . 
rabbal bir sahayı tahliye et· kitabın muhtevası Türkçe öğret. 1 Hii 
nıişlerdir. meniyim diyen herkes için ewelin: mı Marlene Dietrıch 

JAMES STEWARD uc MISHA AUll Ricat etmekte olnn ıki ltal. den bilinmiş olmak şarttı. Bu yenı EUi 
yan ti.imenınden biri Bishia ve 1 l:ıtab ona belki beş on yeni k~imt' iPll 
B1I'Clltanm 24 ve 32 kilometre f dğretecek veya eski bildiklerini ii. 
garbmdaki mUdafa.a me·fz.iini 1 yf"ni bir sıraya koyacaktır; f~:~ in:: 
işgal ediyorlar. 

1 
her halde ç-ocuklarımmn ek~gt ::fi 

Mütebaki lt..-ılyan kuvvetleri daha az bir ders kitabına kavuş. !:: 
Sarışın Şegtatı 

Bishia ve Barentu istikametin - ma~mı kolaylaştıracaktlr. . jm 
de süra.tle ricat edivorlar. lngi. "Grramersiz olmaz., dıyenl~ ım 
lizlerin hafif motörlü kuvvetleri Maarif Vekilinin zamanında bır :Hi 
lta.Jvanla.n takip etmektedir. gıramer ortaya koymak t~~irin- imi 

Motörlii kıtalar dfu:rMn müs· deki isabetini mübale«a ıle •Qbftt Hl 
temlekesi.-ıde ilerledikçe arızalı j ve takdk etmiş olmazlar mı? l~-
a~ u..c1üf etmehtedirler. ELOGW 

;-' •• - • • 1 e: Bu Salı akaamındaa itibar•" s o ıer SiNEIASINDA 
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lCOC.A TUTU 
AMERiKAD!'J 

Yazan: ıskender F. Sertelli 
-55-

~Garip Şey! Mist.er Valker 
ilk ~yet~ir.derı, yanı 
~k gortişmemizden hiç de, 
ın..;:-u.n değil. Kadın olsaydı, 
--.anıyor dJyecektim. 
~' Böyı~ düşünmekte haklı
l'i ta .~edıler, erişemediği ciğe. 
'6aud~Ulerler. Bu, bizde atalar 
~· Valkere iltifat etmi
~uz diye, o da size adeta 
~ oldu. 

ile . Nelson een bir kahkaha 
guıdü: . 
~ Siz, benim ahbaplığnndan 
~uıı musunuz? 
~ Bunu sö~ lemeğe lüzum 
\re blnı?ı Cidden memnunum ... 
letrıe~ .~enınuniyetimi sire söy-

- ı~ın fır:sa t arıyordum. 
tbrı İl~ifatınıza teşekkUr ede. 

' Aiıster Yusuf! 

~~arladıldan yemekler gel • 

~ ~~· her zamanki gibi, 
~rt--~ası söylemişti. Kı· 
lo -~m yanında tam iki ki • 
le. - garn.ıUir olarak - r 0

• • 

rı111 ~laması vardı. Amerika-
llıı ~ ekmekleri Yusufun kar 
~~trrıuyor, çarçabuk acıkı • 

it~ patatesleri görünt>e 
_ tutamadı: 

)il',.,._~~~n ekmek yerine mi 
~~ıuılnız' 

ll.iı~~ Yapalım? EkmckleriS doyurmuyor.. Patates 
'l'ıi~oru:· doyduğumu hissct-

l'eızn .. 
~ ege başladılar. 

'!, otu Netson aevinclndı n 
fı.ı 0 ranuyordu. Koca , ,,u_ 
ti.. aktam biraz daha sevmiş· 

'!" 
L..:~n maksadı gönül eğ-
~:kti. Halbuki. Amerika. 
~~z o niyette değildi .. 

e Amerikan kızları daima 
tanınmış adamlara. ve 

et Ur ~ampiyonlara gönül ve· 
'd aylarca, yıllarCA onların 

en koşarlardı. 
~rikalılar icin bu bir 
-~ Onlar, koc.ı.larım, uslan 
lJL.... --:an kemik alır gibi, zorla, 
~~ ile ~lde etmekten haf} 
N ı._ · 
~n~n okumuş, üniversıte 
~llıi bitirmiş ve hiç evlen -
tıC d ~~lr kıulı. Hoppa, şıma. 
di. Zae&ıldi. Biraz şakayı sever
~ on ten Yusufun hoşuna giden 'u 'i bu tarafı, yani şakacı 
~~ eğn miydi? 
...._ lillf Yemek yerken: 

~ tı.ı.tnf gece adeta ı(jimde el i
;:tıı biu aca~ kadar büyük, de. t..ra:. Sevınç var. Allah bir 
~at lllek., musallat edip de, 

bi l?nızı kaçırmasa ... 
?}~ BÖyleniyordu. 

~bı: ?'cUtrıarı Yusufe yara.nmek 

~6lnegı bitirir bitirmez 
~ ta: çıkalım. Kendi kendi· 
l'iı. aınbil oynar, ~ğleni-

ıı~l. Bu teklif Yusufun ho. 
·~ rilti: 

l~ ~\ln ama.. Ben aşçıbaşı S claJl başka bir ~Y bil· 
~ele b?nu bu kadm bilmez .. 
teljl> ır kere bızimle yukarıya 
da: 1-ıt gelrrıiyeceğinl anlryalnn 
~ ~bil oyunu kolay. 01-
ıurıe bo ~ka oyunlar oynar. e. 
~•ten Yuna oturup konuıuruz. 
'a bi ,Yarın akşa.m da nasıl ol· 
~li ~le beraberdir. Çok se -
~. bi ır ~17.cağız doğrusu. In. 
~ r çı~ek gibi koklamaga 
'l'eıw~ bunu. r 
, -"l.Ullan : 

"'~~ llaldon \'ar, Yusuf pehli· 

b...71Yerek bü't·· 
.:"lltı ~ • un bunları -
hııç k Usuf~ anlattığı gibi -
'tlt ~1!8 

1
: bırcr birer söyledi. 

İlb.kan e•sonun sevinmemesi-
..... rnı vardı? 

~~ ~· teşekkür ederim -
~"'il b''1ap verdi - ben de bu 
~ te:-ı .. &ıkılmıştım. He,·k"; 
~t y 8Süs ediyor. Daima u
'~'.a. erlerde oturuyoruz. O
t()~ ~rka2'ak, daha serbest 
~ 'terxıUlı.ız 
ltt ~\1:~ faslı - Mis Nelsonun 
~alıa : llı.erine - şüphesiz 
<Usllf ~ıh n:-a:yamazdı. 

C) k :,: enıeğinı cabuk bitir. 
e fark adar ki. doyduğunun bi-
~~nda dciTildi. 
'(usıf görcıuıer. 
......, ifa tercümana. 

~~'"e Ydi kalkal~. 
'~ Neleonun yüzilne 

lılıl.a Befelll bhdeı.Wre 

artmıştı. Yusufun kendirt ıe gös 
terdiği bu sa.mimiyet ,.e yakın
lık onun ümit ve hiilyalannı 
biraz daha arttJrmış: biraz da. 
ha derinleştirmişti. 
Kalktılar •. 
Lokantadan çıktılar. 
İşte yeni bir dert ... 
Yusuf. yel'llf'kt"'n sonra asan

söre binip yukarıya çıkmr.yı 
hiç de sevmiyordu. inmek -
bir dereceye kadar - onu sık· 
mıyordu. Fakat. çıkış faslı o. 
nun için bir dert. bir U:tilntti 
teşkil edirnrdu. Tercümana ya· 
vaşça eğildi: 

- Bereket versin ki şu aşif
te yammızdıı. da. Şeytan ara. 
basma binince canımız ıııtkıl· 
mıyacak. 

Asansöre binmi~Ierdi. 

Bununla otelin üst katlarına 
cı 1m'!a 1< d:ı hiivül\ bir "·anıırla 
uzun yolculuk rapmağa lx?nz.i
yordu. Bir ~ok 1 .. 1,,,ıeıerc uğra. 
yan bir vapur gibi ... 

Mis Nelson asansörde Yusu· 
fu meşgul edecek. oyalayacak 
güzcıl bir mevzu buldu. Gülerek 
sordu: 

- Istanbul şehrinin nU!usu 
ne kada.rclır? 

Yusuf bıınun farkında değil -
di.. 

Tercilman derhal cevap ver. 
di: 

- Bir milvon. 
- Şehir bÜyük mü? 

- Dünyanın en bU;yiik şehir-
lerinden biridir. Ortasından ol. 
dukça geniş ve bir buçuk saat 
uzunluğu süren bir boğa?.I vaı
dır. 

- Bu boğazın iki taraf mda 
evler var mıdır? 

- Evet. Her iki tara!ı da, 
meskfındur. 

- O halde bu kadar büyük 
bir memlekette, insan, aokakta 
gezmeğe kork3.r. 

- Niçin? 
- Çilnkü, tarif ~ttiğiniz o şe. 

hirde on, on beş milyon nüfus 
oturmalıdır. Madem ki bir mil 
yoiı nüfw; ''8 rdır . Şehir çok 
tenha demektir. Bu kadar ten -
ha bir şehirde insan e-mniyetle 
nasıl dolaşabilir? 

Yusuf aiallamıstı. r.,,n · kıza 
verecek cevap bulanuyordtı. 

TercUman ımd11"'1 \'etiştı. 

(Devamı varı 

O sabah ilç kişi uzun hir yüru. 
yilşe çıkmışlardı. Şermin ince tül 
den hafif dekolte ve kolsuz bir blilı 
giymi~ti. Bu sade tuvaletin kcndı. 
sine refakat eden erkeklerın her 
ikisinin de hoşuna gittiğine ~Uphc 
yoktu. Fakat her zamanki iib 
Neani hissiyatını belli etmi~"lr. 
çekingen tavrını muhafaza ediyor
du, Onun bu hali bazan Şermini 
kınlmr ve bazan da düşündürür. 
dü. Kendisini seven bu delikanh. 
daki durgunluğun m!na ını anla
makla beraber yine bir ~Y söyle. 
mesi, bir ~ye teşebbüs etme.tj ik 
Uza ederdi: Çünkü en tatlı hisleı 
bile, izhar edilmedikleri zama:ı 
toprak altında s:ıklı elmas parça
larından farksız olurlar: Onlarıı 
mevcudiyetinden kimse haberda 
olmaz, faydalanmaz. Galibe gelirı· 
ce. genç kızı görür görmez kenrlı . 
sine bir kompltman yapmaktan 
geri kalmadı: 

- lşt~ güneş ~du! diye qen(' 
kızın bir elini tutup öptü. Bu ha
reketi yapmaması icabederken ya. 
n şaka yan ciddi bir tavırla buna 
ye!tenm~ genç kızı kızdırmamak. 
la beraber yaptığı komplima:"ın 
çok orijinal bir şey olmadı~mı 
söylemı-kten kendisini menetme'ii. 

Necmı ıse tül blüıO ilt her za. 
mandan güzel gı'Srilnen Şt>rrr.ini 
hayran hayran seyrettikten sonn. 
içini çekerek semadaki bulut!ara 
baktı. \,enç kız: 

- Mac;lak buradan çok Bi!"er 
mi? diye ~rdu. Galip derhal ce
vap verdi: 

- Bir asat kadar yürüyec-bz. 
Hava güzel. yol da rahattır. Fakat 
biz düz yoldan gitmiyelim de tar. 
lalar ara~mdan geçelim! BilJnf'm 
bir zamanlar Yılanlı Bostan c:tclt 
verilen yerden 9;eçtinlz mi? 

- Fakat neden bir zam<trı 1. 
diyorsunuz? Şimdi oralarda yılan
lar yok mu? 

Her halde insanları mıra ısır.ı 
zehirlenmiş obıcakhınb'f", Ba"3l'r-

Spor - .. 
Yarınki yürüyüş 
müsabakası 

Beden Terb-iııcsi lstttııbul 
Bölgesi Btı§kanlığmdan: 1 -
26.1-941 tarihine müsadif pa 
zar günü saat 10 da yalnız mü· 
kelleflere mahsus olmak U7.erc 
on be§ kilometrelik bir yürilyUş 
müsabakası yapılacağındş.n iş. 
tirak edecek gruplann beheme
hal saat dokuzda ŞlşJı tramvay 
deposu önünde hazır bulunma. 
ları. 

~ - Grup amirleri müsabaka 
tertip heyetine mUracaatla ~Ue· 
rindeki resmi listelerim göste. 
rerek numara almaları lazımdır. 

3 - Müsaha:ka tam saat ıo 
da başhyacağındon vaktinde nu 
mara almadıkları takdirde mü. 
sa.baka hakkından mahrum ka· 
lacaklardır. 

4 - Müsabakavı idare ede. 
cek olan aşağıda ·isimleri yazılı 
hakem arkadaşların lütfen teş· 
rlf!eri rica olunur. 

Ad.il Giray, HUsamettin ntlre. 
li, Zeki Gökışık, Tevfik Böke, 
Flinızan Teki!, tlhami Pulater. 
Neriman Tekil. Cemil Uzunoğlu, 
Süleyman Tekil, Fetlli Dinçer, 
Abbas Sakarya, ~kip Okçuoğ· 
lu, !. Bakır. C'. Başaran, Şakir 
Baroer. 

--<>--
Hakemler toplantısı 

lstanbul futbol aianlıfimdo.11: 
Hakemler arasında yapılmakta 
olan toplantıların .ikinci!i 
27.1-941 pazartesi akşamı saat 
18 de Bölğe merkezinde yapıla· 
caktır. 

Bütün ha-Jı:em ve hakem nam. 
zedi arkadaşların teRrifleri rica 
">lunur. 

Erkek liseleri voleybol 
maçları 

Erkek U.ııelert a.rumcıakl voleybol 
mUaa bakaalrma dili:ı Emlnönll halkö 
vt eaıonunda devam ed.ilıniftlr. 

Günün birlnct mUsab&kuı lstikl6.I 
lisesi ile YUceUlkU arumda ynpılını: 
Ye tatiklAl takımı ıll/7, llS/6 gal•p 
relmiftiı'. 

İkinci maçı Takaim llaeııl ile Er\ı:ek 
Muallim takımları yapmı§lar ve net!· 
Ot'de Takaim lllesl 13/3, 13/3 ı;"alip 

ıcıımiştlr. 
Beyoğlu ba.lkevlnde yapılacak m!l· 

ıabakalar hakem bulunmamuı yU· 
ztlnden tehir edilmiştir. 

Liseler futbo 1 
müsabakaları 

lıt&Dbul Erkek Mekt.ı>pleı1 
Lll4 Heyeu Bafkanlığından: 

!ar! Çütıkü şimdi hiç bah edildiğı 
nı işitmedim. 

- Yine alaya başladuıııl 
- Yılanlı Bo~tandaki çitlerı 1 ı 

arasından Maslağa \·ardığımız za. 
man denizin gilzel manzarasmı 
~lektriği ve terl<osu ve ~ıcak su"f u 
hulunan ·köy evlerini göreceğiz .. 

- Canım, ne kadar fazla pt-.ı 
} ı se\iyorsunuz! Sizden hiç bır za 
ınan ciddi sözler işitemiyecek mı 
yim? 

- Siz bu kadar güzel olmakt' 
\C hoşuma gitmekte devam ettik<;· 
bunun imkAru yok! Güzel bir ka. 
dına karşı gayri ciddi şeylerd,..,ı 
bahsetmek bir vazife, bır mua~ 
ret icabıdır: Alçalarak onu yük 
seltmel.ı: demektir. Eskiden siUih 
şorlar §apkalannı çıkararak l):ı. 
yanların önünde reverans yapzı · 
!ardı. Benim böyle zarif bir .\·~
ransa müsait tüylü şapkam olma
dığı iein zırva konuşarak kendi'c· 
rini eğlendiriyorum. 

- Fakat bunda fazla cömert 
davraıııyorsunuz. 

- Ooo... Ben hasi likten nefret 
ederim. Fakat benimle evlenmeğc 
razı olduğunuz takdirde bu husu•. 
ta ne kadar muktesit olacağımı 
görece\<siniz. • 

Galiple evleıunek! Şeımin b:r 
türlü karar veremeden bunu ak. 
lmdan geçiriyordu. Bazan. bu ne· 
şeli ~ocu~n kalbini teshir etrrıf .-: 
oldu~unu zannetmekte, fakat bJ 
zan da bundan şüphe etmekte idi 
Onu çekingen ve se!!İ<: bir karak
tere malik olan Necmi ile muka· 
yese ettiği zaman, ondan fatla 
mezi;etleri olduğunu farketmel:l" 
beraber Necmiye kıyasla bazı ek 
sildikleri de oldı.:~ mı görüyord.• 
:-l"lki de hund u::ııhyordu. 

Fakat bunu katiyetle tayin e1• 

ınesine nasıl imk'\,, vardı? Necmi 
kendisini sessizce sevmekte idi. 
Zaten ağzını açıp hir şev söylemı>· 
ğe kalkışsa bile, ağzı hiç durmıyan 
Ga1~ buM hnJcAn ~ 

Bir adalet lın lası: 

Bır idam mah~{Cımunun dehşet 
ve heyecan vericı macerası 

Yer yüziinde bir çok ada113t lla· 
talarınnı vuku bulduğu göı-ülmllş
tUr. Bunların baztları vakit ve za· 
manmda meydana çıkmış, bazıları 
hflkUmlerin infazından sonra bel
li olmuş, bazıları meçhul kaJmı tır. 
BugUn na.kledeceğimlz vaka bunla
rın en milthişlerlnden biridir. Vn· 
kanın kahramanı John Lee admdıı 
asil ve zengin bir İngiliz kadmmın 
ı:ı;ağıdrr. Lee hizmet ettiği kadını 
ö'dlirmekle maznun olarak muhıı 
lı'eme edilmiş ve idama mahknm f"· 

dilm'sti. John Lee o zamanlar yir
mi yaşlarmda vardı. Hlzmetlnd,. 
bulunduğu kadm Londraya civar 
bir kasabada oturmakta ve olduk 
ça :ı.engin bulunmakta idi. Uşak 
kadının tam itimadmı kazanmış ol· 
malcla brrnber haşin bir karaktc. 
re sahip olan sahibesi tarafmdan 
"'"1< hırr.a!anmakta idi. 

Bir gece onların bulunduğu ka· 
saba halkı korkunç bir teryAt Uze· 
rine vata.klarmdan fırladılar. Le~ 
köı;kün penceresinden jITTtlağ'mı 
,,rtarcas-na imdat istiyordu: 

- İmdat! Koşunuz! .. Bayanı 
öldürdüler... Evimi:r.I ateşlediler! .. 

Hakikaten köşkün da.mı tutuıı1· 
muş alev ve duman sütunJan gök
ı~re yükseliyordu. Bir anda hillUn 
clvnr halkı köskil sa'rdılar. Bekçi 
ve polislerle iUniye ara.balan der
hal yangını söndürmek için büyük 
bir gayret sarfetmeğe başladılar. 
Az zamanda ateş söndilrüldU. Fa
kat evin sa.hibesi bir balta Ue öl· 
dllrlilmtlf, vilcudu parça parça e-

Bugün Şeref Stadında yapılac•k 

maçlar: 
Saba komllerl: B. R. Yalım, Kal.a· 
~ L. - DartlJfalaka llaeal Uflt 

18,80 da. Hakem: HllmU. Galatasa· 
ray - Vef& L. Saat: H.43 te. Hakem: 
HUsnU. 

Çenberlitatta Pazar 
günü pehlivan gÜretleri 

Her hatta munw.a.man terti J 

edilen büyük pehlivan gilt"eşlerl 
ne bu hafta dıı. en tanınmış pehli 
vanlanmızm getirilmesi temin 
edilmiştir. BilbaM& LUleburguh 
Ali Ahmetle Hayrabolulu Po. 
mak MU8tafanrn ~reşinin heye 
,...anlı ola.ca~a: şüphe yoktur. 
Güreşler F.tdirnede ha.kemliği. 

ni yap&n Fua.t pehlivanm ida · 
resi altında Kırpmarda yapı • 
laca.ktrr. Güreşlere saat tam 2 
de başlanacaktır. 

dilmişt\, I\admm yatak odası b.ir 
nıc>zhahaya dönmiıştü. Bütün du
\'llrlar kana boyanmışlı. Ev:in hr>r 
tarafı araştırdığı halde hfo bir 
knpııfın zorlanmııd:ğı veya kılldir. 
l:ırtl.rnadı~ı görüldü. 

Tahldknt çabuk netlcelt!ııdlrtli 
yor: 

Bu ('fnaveti k!m iı:ılemi.c: olabilir 
eli? Bıh•lik ümitlPrlı> eve glrmifi ''" 
ı;onrıı u!llağm miidahalesi ile hir 
~rv ''Anarrt'dan krC'ıl'\Js haydutlıır 
mı mrvznu h his1f? Fakat nerec1crı 
"h•rnİ<' n'ıı~ıı rll"l"Cli? Polis, h:ı"k" 
!ılr ip uru ı>ldc ı>dl"meyince halk " 
·hC'YC'<'anıııı tns1rin <>tmek mak~::ı 
aile f!Üt')h(' rclilC'n şahıs olan uışak 
(J('(''\i trvkif C'tmlsti. Dinletl!("fl 
cıahit lt>r kendisinin bir kac; kel'(' 
ev sahihl.'tıinin hasisliğinden \'I.' 

şiddetli ''e haşin muamelelerinden 
şikA.yct etmiş olduğunu ifade &t
mi"l"rdi. MllSum olC:uğunu eöyle
ml"kt" ısrar etmeefne rağmen 
1)(-dhıtht Lee ir'lııma mabkiim edil· 
di. Mıır•mıı l"'~'·'ı"nı"nin karannı 
hlhiik hir p;·ı • .-,.., ti<' dinkmiı;ti 

\fllddeiumumi rı ununun bu sUkfı· 
netini kabahatli olduğuııa ve mu
kndd!"ratma razı olmasmn bir de
lil addettiğini sövlemesi U?..erine 
Lec ı;ıu cevabı vermişti: 

- Sakinim, ~nkü AHaha inn 
nryorum ve benim masum olduğu 
ma Allah da şahittir!. 

l\lllmlfl karşı karı;ııya: 
Üç hafta sonra 1l4ahki'lm Exeter 

hııpf.c:anesind€\ iı'lnm edilecekti. Ası
lacağı gün bOObaht adam gardi
vanlar vC' nöbN.~iltrln ezaretl al· 
tında idam sebpasmm yanma gr:
tirlldl. G<Szlerlnde gıırlp lılr tştk ol
duğu halde sPht>nn<n yıuıma kadar 
başını dfm dlk tutarak ilerledi. 

Gözlerinde bir korku emaresi M'-

7'.ilmııdiı?i gibi rahibin bfitün dua· 
lıınnı açık vt' yüksek sesle tekrar
ladı. Cellat kendisini sehpaya çı
kardıktan sonra hoğa.zmn Umfret 
tr~lrdf. YUzUnc hir mendil k11p2-
drkt.an ıııonra iki adım geri cekildi. 
Artık hUlmıUn infatı i~i.n h~r şey 

tamamlnnmt!i bulunuyordu. J.Ta.h· 
kfımıın bulunduğu yP.rdekl bir met· 
re murabb31ık bir döşeme kısmını 
oşağı\'R düşürUp boğa.zm.a lp gl'. 
ç!Hlmlş olan mahlrlınıu banda bı
rakacak olan maruvel!ya baslı. 
Fakat döşeme a~ılmadı ve malıkfun 
olduğu yerde kaldı. Ne olmu •u? 
Hf'r balrle clbazda bit' Brıza vu· 
kua ı;t>lmic:ti! Fakat çabuc&k izalC' 
"dll hill'C('k bir Anza idi muhak· 
kak! 

Cnllılt ile yardımcıları amnrı 

iki namzet 
idi. 

- Ne düsünüyoraunuz, Bavan 
!;ermin? 

- Bir ıslık işitir gibi oldum. 
- Ya! Korku mu? demek vı. 

anları düşünfryorsunuı:. Fakat t. 
ıanlar öğle sıcağı bastırmadan c ·. 
ve) meydana çıkmazlar. Şimdi nn. 
cak k"\Jşlar öter. Sonra bizim ~ıbı 
ıki kavalye arasında bulunan hir 
bayanın • \1landan korkuc;u olmc>
malıdrr. · 

Galip bugün çok keyifli idi. O 
'eki iı:e m.a'hzun görünüyordu. Kıt 
ı1er ikisi tarafından SC\ıl:lığini !ıı ... 
o;cdiyordu. Bu durgunluğu, hasse:. 
iyetinin bir delili l • Abilirdi: F<ı· 

kat yine bu ~izliği genç kızd<ı 
fena bir tesir bırakıyordu. Bir lca. 
dm hassasiyetini ve aekmı izhar 
cc;ıemiyen bir erkeğe fazla yakınlıK 
hıssedemez. Bu sabah geıint;si 
t~lifini bilhas..c;.a iki genç arasında 
bır mukayese yapabilmek için !ca. 
bul etmiş bulunuyordu. Fakat G3· 
libin gittik~ a\'alltaj temin ettı~U
ni hissediyordu. Böyle sakin \'C 

çekingen duran Net 1inin km~ 
deceğini anlayordu. · 

Nihayet. sükQti söze karıt"ı : 
- Galiba yanlış ~oldan geldık. 

Asfalttan gittikçe uzaklaşryonız. 
Galip cevap verdi: 
- Evet fakat yine ayni yola ;ı

kacağız. Biraz geç varmakla ne -;ı. 
kar. Maksat hedefe ula~maktır: 
Ôy:le değil mi Bayan Şeımin? U. 
ı.un yollardan hoşlandığınızı bildi
ıtim için bunu size soruyorum. 

Delikanlı bu sözlerle, biı sene. 
denberi talip bulunduklan haklı> 
genç kızın içlerinden birini seç.. 
mekte MHl tereddat göstermesine 
ma etmek istemişti. 

Bu kısa konuşmadan sonra da
ha hızlı yilrümeğe başladılar. Ga 
tip hendE'.lderi aşmak için genç kı. 
za dini uzatarak yardım ediyor, 
Necmi iki adım ilerden yürüyorı:l'J. 
Galip tekrar etti: 

- Ewt maksat hedefe 'fllr!IUlk. 

:ır . .Nehırler aşılır, ormanlar ~ . 
çilir ... Y.alnız sabırlı ve cesar1:L..; 
"lmak lazımdır. 

Bu sırada Galip sc•ini alı;altmı~ 
ve rakibinin uzaklaşma~ını bel·'e. 
mişti. Necmı ana yoldan ne k-ıc!ar 
mcsatc~fo bulunduklarını anlamak 
ıçın hır tepeciğe çıkarak etrafa voz 
gezdiriyordu: 

- i\laslağa varmak ıçın iki ~:ı
ıometı~ kadar daha yürüyeceğ'z. 
Dedı. 

- Te~kküt ederız Bay Ne<;'lll. 
\"anımızda yol gösteren c;iz olrn-ı. 
a}·dmız bu geveze ıle halimiz •,a. 
ıaptı. 

Genç kız bu komplimanın biraz 
ı:.oğuk .açtığını anlamı~tı. Faka! 
) alnı yol göstcnneğe vaktini h?.S· 
reden bir yol arkadasndan da t.iç 
bır zaman hoşlanamyacal'l-ın, da 
ıdrak etmekte idi. 

Galibin kendi ini kucaklaır;al: 
teşebbiısüne mani olduktan SuT\r?.: 

- Camın ne olu}'Orsunuı? in. 
san size biraz müsaadek~r davT'ar
sa kimbilir ne kadar ileri gider.cl<
siniz? 

- Siz hedefe vasıl olmak ı;-in, 
bir kadınla da olsa, sabır ve ce:.a. 
ret sahibi olmak icabettilini SÖ\'!e. 
mi~tiniz. Belki cesaretiniz harf':!in
den fazla .fakat en mühimmi oı:ın 
sabırda:ı mahrumsunuz! 

- Şimdilik cesaretli olmak ı..a. 
lidir. Siz benimle evlenmE>ğe r:ı.zı 
cldukta•1 sonra öte.ki meziyeti de 
iktisap ederim, eloo•te.. Sıra ile •. 
Fakat kocaların en sabrrhsı :>lm~k 
sırası gelinceye kadar, aşıkların en 
cesaretlisi olmaktan beni mı:ın'e 
kalkışma~·mız rica ederım. 
Şimdi iki çit ara ından geçivor. 

tardı. Necmi çok ilerlemiş oldu
ğundan görürunüyordu. Galip. bir. 
denbire. yanmda yürüyen genç kı
zın kolunu yakalayıp uzun uzun, 
ı · mr gibi öptü. Şermin şidde•1e 
koluı;m çekmekle beraber a~m 
açmadı. Fakat artık kararını ver· 

(DeMmı n tnC'lda) 

duzcıltırıeğe çnlmrlarken mahkum 
bir kı>naı a çekilmişU. Yüzünden 
mC'ndil kaldırılmış ve bedbaht adanı 
doğmakta olan giın~i göreı CJK te. 
b . '3ilm etml')ti. Talihine Jrınot et
mMnC'si ve Alla.hm :nayetme itı· 
madı olmasını söyleyen rahıbe tiU 
heyrc>t edilecek cevabı vcrrıılşU: 

- Çok sakin olduğuma c>mfn o 
ıın ıır.. Masum olduğum fçln büyük 
\llcılnmm beni unutacağına ınan. 
mıvorum. 

Etraftakilere bir asrr kadar u
.un görünen bir intizardan sonra 
nihayet sehpanın mani\'elılsmm 
mzası izale edilebildi. Mtıhklım 
tekrar muayyen yrre se\•ıtedlldı. 
Ayni tilyleri Urperten sahrıl! trk · 
rar edildi. Boğazına geçirilen ip. 
\'İl?,e konan mendil, rahibin duası .. 

CcllAdm §lddetH bir ('] darbe!'! 
ile mıınivel! hareket etti. BPlki de 
adanı içinden "'Allah gUnahlnnnı 

affctshı ! ,. demişti ... Fakat hır met 
re murabbalık döteme pa.rçaı;ı vine 
açılnıamıştt. Ve ldam mahk\ımu 
hfıla olduğ uye.rde dim dik, Jıare
ketalz duruyordu. Bu bir mucize mf 
id1? :E>tra.t'ta bulunan ve Allahla
rına inanan ldtnseler aalip ip.reti 
yaptılar. Fa.kat cell!t yine yılına -
dı. Belkf de işinden ola.catmdan 
kOt'knıuştu ! Hiddet ve asabiyetle 
t<'krnr faaliyete geçti. 

Çıraklarına btr iki W-ur •vur· 
du. Fakat bir türlü otomaWı: ei· 
bazı işlet.emiyordu. Nihayet hapi
qano mildilrli mahkQmu höcreliııP. 

gönderdi, 
&zır bulurumlar içinde m az 

heyecan ve hayret göatermif olan 
insan John Lee olmuştu. !Ik i§i 
nişanlısma bir mektup yazmak ol
du. Zavallr ktz, matem elbiseel giy· 
nıfş ve sevgilisinin ölilmilne ağla· 
dığı bir sırada. eline bir mektup 
sıkJŞtırmışlardr. Bu ademden l"len 
bil' haber mi idi, yoksa glSzlerl y"n
lrş mı görüyordu? Faka't işte onun 
yazısı idi! Hem de ne kadar nük
teli yazmrvtı: "Bundan evvelki 
mektubumun son mektubum o~ n
ftru zannetmiştim. Fakat btl,1Uk 
Allnhnn, masumiyetimi herkese 
isbat etmeden önce bu dilnyadan 
aynlmama razı olınamış olacak ki 
işte yine sağ kahnL<; bulunuyorum. 
HAdlı!enin bir mucizeden başka bir 
!JCY olamıyacağına ka.niltn. GeMn 
pazar rilyamda idam :sehpas·nm 
bozuk olduğunu g8rmUş ve gl\rdi· 
yanlara bundan bahsederel. bir ye. 
n~ini yaptırmaları icap ettl~ini 
söylf'rlıiştim. Zavallılar! Bir rtl•·a
nm hazan Allahm bir :htar, olabi
leceğini diı.3Unmemjşler!" 

Mahkfunnn masum ölduğu mey· 
dana çıkıyor: 

Haplsane gardiyanları bu rii) a 
meselesini daha o zaman mUdUrle. 
ıine söylemi!! oMtıklan fcln hapl
sa.ne dJrektani ra .Hu l fıunu da 
yazmıştı. Hıidise büti.ın mrı•ılcket· 
te alAka uyandırdı. Plll:Cımct cel 
llt kadar muAlr göriltımck isteme
di. İdam karan müebbet hapse 
tahvil edildi. 

Bu karar Lec'nln bir gün bapi
uncden kurtulacağı haklttndakJ 
lmannıı ktıvvetlendirdi. Bu inan
ca işürak eden nfşanlısı da &erbelrt 
bıraktlmcaya kadar kendi.etnf belr· 
liycce~lne andiçtl. 

Aradan uzun yıllar geçti, Bed
b:ı.ht uşak Alla.hm kendJatnı unut
tuğundan şUpbe etmeye bql&mtf· 
tt. Fakat nihayet bir tren altmda 
kalanık ö!Um halinde hastaneye 
kaldrnlan bir serseri, llOl1 nefeıln· 
de, yaptığı chıayetlerden bir çotu
nu ve bu arada zengin kadını da 
kendisi öldUnnllş olduğunu itiraf 
edince hapisanenin kap11an John 
Lee'ye nçıldı. Fakat uvallı Lec 
nişanlısını beyhude yero aradı: 
Allaha iman etmiş, kurtulmu"tu ! 
Fakat bir kadma tn.,nmakta hata 
etmişti. Çünkü nişanluı, bekle
mekten ümidini keserek batka bir 
adamla evlenm!şti. 

Olüm 
Orman mektebı ıdare müdü. 

tii merhum İbrahim Türkün oğ· 
lu v e Cumht•"iyet gazetesi 
BııJ?nıuharrlrİ Y u n u s Na· 
dinin kaymbirad~ri G U n. 
düz Tezttirk müptelA <''duğu 
kalb hastnhğından kurtulı ıya. 
rak henUz on sekizden i 1rct 
çok g-.:nç yaşında dün hayata 
gözlerini yummuştur. Merhum 
Sanatlar olnılunun son sınıfın· 
da bulunuyor ve memleh-1.c iyi 
bir sanatkar olmağa 1._:: .anı • 
yordu . 

Cenaze namazı bugün öğleyin 
Beyazrd camiinde kılınarak 
nA.sı Merkezefcndi hatiresinde 
hazırlanan mezarına. tevdi olu· 
na.caktr. 
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~--------------,ı 
VAK/1' '' iklısat meş~ıerı,, 

haz;rllkları b ıtt ı 
!kt..srı: V::>k.i.letincc, Ankı:ırada 

açılacak olan (Iktısat me~hcri) nin 
hazırlıkları bitmiş gibidir. Bu meş· 
l1erde. bilhassa, ki.lçük :.mn:ıyi cr
babmm el emekleri teşhir tdile. 
cektir. Reisicumhur 1smet 1nönli
nün, Mecllı!in teşrinievvel açılışın
da iradettiği büyük nutukta, bil
hassa el saı:nyH ve el dokumacılı
ğmm ihya cdilece;;;in.i, nUkümetin 
buy hu.susta icap eden tedbirleri al- I 
dıgını b"yan eyld<liği malümdur. 

Sabah, öğle ve aJcşam her 

yemekten sonra d i§leri 

niçin fırçalamak lazımdır? 

Gazetede çıKan t>Utuo y11zı ve 
resimlerin tıukuku mahıuzdur 

AIJOJ\ E f t\ RWESJ 

!Jemleket Memleket 
içinde dışında 

Aylık ffj 1.;3 Kr. 

1 
.s;;nhu= L.:v~·z;;,-:;,;;,ı0~ıı re;,;.;-1 

ılh r .c, asker. t· ı .aau ı1aı1 ar. 
--~ ......... 'W7C"-C-+ g c.te-r=rı...- il WWA 

B·hcrlrıc t hmıı cd ı,n flııti :!!•O l"ııu<ı o.ın ıo,uoo aJet bC'lleme pız 
!ıkla ı;:ıtın :ılınacıklır. lh'1J.csı 2T;ı;:ın ı•nzarl.:31 gunU saat ıı ele JJl 

rada M. M. \ ' . :-{alın atmıı kcımlsyonur•ua Jhpıı ıcıı:,lır. Kati tı:mınatı ı' 1 

liradır. E\·s:ıt ve şarlnamcsl 14.'5 kııruı;a kum sycınrJaıı aııııır. Tallpj,,rın · 

l 

Anlrn.ra !ktısat meşherinde te~
hir edilecek örneklerle, bu sana
yim durumu anlaşılacnktır. Meş· 
herin ş:ıbat ortasmdrı Ankara ser. 
gi evinde açılması muhtEcmeldir. 

Çünkü ,l:l'el' lı·r i n~ız ı;ııcldl'lniııı.ı 

lfra:ıatile d i!)lt•r 'ı• dl~ etleri dıılımı-:
tur; çiinltü )t•melifı·r, ~İ;{ıtr:ı \t• k ıı,,·c 
ı;rne u~ııi t~· .. lri ~ıı.pmı::tır. HlnıH'I :ı· 

il'~ h cJ i.,lni her giin :i kl're bilh·ı,.,,,ı 

,,·eıııeklt•rdeıı ı.onra ·w hı•r haldı• bol 1 
bol "UAOYOLIS., ile fırçulam:lk , " 1 
fl•mizlı•mf'k -:;arttır. nıı 11..'l.\t'ılı:ı dl~··~ 1 
rlıı tlı', al;tnı dn sajCl.ığı "' "al:iat ııhÇ;.: 
ı;inl·lli:~i gnruııU edilml-:ı olur. 

3 aylık t•m 42j 
8 aylık n:ı ıs20 

1 yıllıll 1100 lflOO ., 1 
Tariteden Ball>an Birliği lçtı. 

ayda otuz kuruş dUşUltir. l'osth 
blrli[tl.ne glrmıyl'n yerlere ayda 
yetmiş beşer ıwruş zarnrneutıl•. 

Abone !•aydını bildiren ınekt uı-• 
ve tclgra.t ücretim abone parası 
nın postn veya t>ankıı Ue yollama 
ücretini idare kend1 üzerine alır . 
rilrldy!'nln her po~ta m.-rt.nl~dı • 

\ AJU f'll a !Joııc ' 11 tıl ıı. 
Adrı·s deglştlrme Ucr'etı 25 Kr:;ı 

il .AN UCltETLJ.;HI 

nuol 'eıılkalariylc lıclll vakitte komi~yona g<'lıııclcıi. (1813 _ 19d) 
"f. "f. •'f. 

Beheı ıııclrc mlka.bına tahnıtn caıll:n fiutı rı/. ııı a o•.ın ~07 n1ctre 11111' 

kereste kapalı zarfla ekl'iltmP.ye konmuştur. l mum tı:tı.rı 15,!l;ı.ı ılra 

leminalı ll97 Jıradıt. lhalesl :31 :?/041 l'azartcsl gllnU .sauı 11 dt' ı' '' 11r'ıll• 
kırda asl<crl s:ı.trn alına komisyonunda yapılacaktır. Tallp!crın itan ını vt 
kalariyhı teklif nıektupJ:ırını ihale santinılcn b!r sııat en c! konııııy .ın:'I v<r 

mc!erl. ( 175i L36) 
:C· :y.. ~ 

Beher kiloou 1{1 kuru~tan 400 ton Un çuvallarlylc :ıi~ı'kte kapalı zurf13 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin tutarı 93,IOQ !ıra, ilk trı.ı,ıratı fı90~ ıırııdtr rıı 
Şartnnmesi komlsyonil:ı görUIUr. lhnlesi 30/1/9~ l l'crşcmLt gilnll su• 15 r 
E<:rzıncand:ı aslteri sulın alma komisyıınıında yapılrc:.ık~ r 'l nllplerlıı l<1111ıı~ 
\·esikalarilc tekll.C rnclıtuplarını ihale santindl'n hir S!l'lt ~\'\'t.'I k..lrııi.!!Yon~ ~ Meşhere, yurdun lıer tarafıııdan 

gönderildiği gibi ııclırimizdt~n de 
nümuneler gönderilmiştir. Ancak, 
İstanbul mUlhakatından Şilenin 
nllmunelcri lıazırlnnmndığı için 
gönderilemeınlşti. Jktısat Vekaleti, 
şehrimizdeki ali.ıkadarlara gonder
diği tekit emrinde ~ile el tezgah· 
lan nümunclerinin derhal sevkedil
mesini bilcUrmi§tir. 

Eabalı, öğle ve akşam her y emekten sonra 

Ticaret lllınlıırının sanlını • ııa 
tın tıonıJao itibaren IUl.n s:ıyfaltt 
rmda 40, iç sayfa ııı rd:ı ~o 1<uruş, 
dördıln·~U sayruı.ıa 1: tkıncı ve 
UçUnctııJe 2: olrıııcıd<: 4; haşlık 
yıını kesmece ~ liradır. 

vermC'lcrJ. 11751 - Jl ı t~ 
~ ~ ~ . 

BUytık; çok dcvamtr 1<Jlşeıı 
renkli ııan ~·~renıere ayrı ayrı in 
d!rmeler yapılır. ttesnıl 11Anların 
santim satırı 50 kuru~tur. 

'T'ir.ari M aht.)t•Ue Olmıyaıı 
f\ lıçUk ilanlar 

Bir cı1:tıı :ıo: ilıl defası Mı. Uç 
defaı-;ı 611. dört defası 7~ \·e on 
defaRI 150 kuru~tur. 

Beher kilosuna tahmin edilen flııtl 6 ku.-uş 25 santim olan ı~ooo to" r- ııı.,. 
1 teıı, pa pazarlıkh satın alınacaltlır. Arpal:ır şarln·ımcsine göre yllz •r ton "teJci 

nşuğı olıımmıılt Uzcre ayn uyrı taliplere ~-0 ihale edllcbillr. Aıı.ıalaı ııoJ:; r. 
t 

Qlııı, 
h:ılindc Ankara ,.e cl\'!lr ista~yoıılartl:ı tcsllı'l ~ılınır. 3000 ton !cin "..ıt ~ti· 

m!nat 21,2:;0 lfra, lUO ton !~in 938 liru olup C\'SR• ve şartwımcsı 961J 1: •
4 t. 

muka.billııde saltrı ııltnabllir. Taliplerin her gtın Ankaru Lv. Am!ıli i s:ı'' Jit 
alma komisyonunda bulunnıalArı ( tiGI - ı ·.J ~ 

:ıt· ~ :r. l'ıı~a 

Mikiçinskinin izi 
henüz bulunamadı 

iLE DlŞLERiNiZi FIRÇALAYINIZ. 
30.000 gcyim nal tokrar pazarlığa l(onulnıuştur. Pazarlığı 7 2 tH ı C l' ~ 

gUııU sıınt l4 trd!r. Muhamtncn bedeli :?GS50 lıradır. Kati l.::nıin'lt 402~ 1' ~hi 
dır. Taliplerin luınuııt vesaik \"i.' tcmiııatıariyle Çorlu ask~rı satın u•nın •.~ ~ 

Sinema ve Tiyatrolar misyo:ıuıı:ı gdmclcrl. ( ti'!!l) ı 4:.!i ı ~ 

~ ~ ~ ~ 
Ort:ıdan k!lybolan Şili konsolos

han~nin Polonyalı katibi Miki
c inskinln izi hC'nüz bulunamamıştır. 

İkİ nan1zet Şehir Tiy atrosu 

misti. Gau~'.:;ş ~~:::; :,~:::~:"' . j __ K_a_ı_k_e_v_ı .. e_r_•_n_,_e __ lı i////~,11,////i_ ··~~~~:~:nX~~;,r~~~ 
Beher kllo ... u 7,fi kuru,ştıın 300 fon arpa pazarlıld,ı satın atına ıJ,t' J.t 

Tahmin tutarı 22.500 llra, ilk teminatı 1657 llra !iO kıını,tur. Şartnanı ·• lQİ\ıl 
kom.Jsyonda guı·U!Ur. ihalesi 1/2/941 Cumartesi gilııli saat ı ı de çatıııcııd• ~ 
askert satın alma Icoııı!syonunda y.ıpıl:ıcaktır. 'Iallplerin lı<'IH \·nkıtte J;:on:'S -..ı l 
yonn ı:;-clmeleri. (1'3171 1:531) ~ 

Ancak kendisinin şehir hudutla.
rı haricine çıkmadığı hemen kati 
bir surete anlaşılmış gibidir. Bu 
vaziyete göre Mikiçinskinin, an
cak şclıli-de veya. şehre civar köy
lerden birisinde kendi isteğilc sak
lnnnuş olması ihtimal dahilinde 
görUimcktedir. 

yoklu~undan, görmeyi~ıı:ckn \"C) a Parasız lngilizce 
görmernczii~c gcli~inden j,;til;h'<> dersleri Devlet Limanları I şletme 

lüğünden: 
U m um lrlüdiir· ~ 

Zira bu gibi köylere peic gazete 
gitmediği veya. gitse bile Polonya
lının tlirkçe okuma bilmediğinden 
kendisinin aranmakla olduğunu 
öğrenemcdği sanılmaktadır. 

Zabzta \'C müddeiumumilik bu ih
timal üıerinde tahkikata başlamış 
lrulwunaktndırlar. 

O>----

Balkevıerlnde 
Talebelere ha vacıhk 

konferansları verilecek 
Hava kurumu tarafından tı:ılc

betere halkevlerinde havacılık 
me-ouu etrafında konfcranşlar ,·e· 
rilrt~ne Jtnrnr verilmiş, bu husus
ta hazırlıklar ikmal edilmiştir. Her 
kaza halkevi kendi mmlaknsında 
okulların tnlchcleıini bir arnyn 
toplıyac:ık onlarda havacılık sev

gisini ve bilgilerini arttıracak mev
zularda konferanslar tertip edecek 
lcrdir. İlk olarak Eminönü kazası 
dahilindeki ilk okul talebelerinin 
son sınıflarma ayın 29 uncu gUnü 
Eminönü halkovindc bir konferans 
tertip edilmiştir. 

Bir arabacı ağır surette 
yaralandı 

etmesinı iste.mıvu dıı. 131 r \ol aı. 
kadaşm cğlcndfrmcğe te:;.eİ>bii~ l'

decek yerde kuşları seyredip r-L 
lan tayine kalkışan hir erkeği -.c
vemiyeceğini anlamakta bcra'>-r 
kcndi:<;ııe çok büyü!;: bir hiiımL>t 
telkin ettitrini de hi' ı:dı ro:-<lu. 

.:\ihayet Yılanlı Bo tana g:l
mi~lerdi. Yılanlar var mı. yok mı: 
münakaşası iiç genç arasında t.-!<
rar ba~lad. Necmi müterakkiı bı:
lunmaları kabettiğini ~ylerl:ı:r. 
Galip yalnız genç kızlara kar~ı re. 
sarcti olmadğını gö:item1ek için 
çitlerin arasna _girip ayaklariy.c 
fundalkları karıştırıyor ) ılan ara.. 
yordu. Ş!mdi öne geçmi~ \'C :\':.'c
mi ile Şcrmini yalnz bırakmıstı. 
:'\cemi çitleri \"C hendekleri a'3·11-
ken büyük bir nezaketle genç !cı
zın elini tutm·or \'e sonra dcrha: 
brrakıyordu. Galip uzaktan: "Gb· 
rüyor musunuz? Yılanlar kalmış 
mı?., 

Diye haykırıyordu. 
Genç kız yanında sc ... jz giden, 

hissiyatını belli etmiyen gence ba
kıyordu. Acaba nedeıı kendi,ine h;ç 
açılmıyordu: Mağrur mu id!? 
Yoksa kendisini genç kıza Jf!yık 
görmjiyor muydu? 

Bu dü~ünceler arasında Şermin 
nihayet ondan uzakla~ıp Galibin 
yanına gitmeğe karar \'erdi. • rnç 
olmazsa o, kendi ini cğlendirmcsL 
ni biliyordu: Ko~rken kestirme 
gitmek için, önüne çıkan bir du-

Evvelki gün, Usküdarda az van a~mak btedi. Fakat acı !>ir 
kalsın facia ile neticelenecek fctrat kopara:-ak yere dü~tü. Tfü 
bir kaza olmuş. bir kişi ağır yılan Şerminin çıplak kolunu r<..;r. 
yaralamnrştır. Kaza şöyle ol- m)tı !. Genç kız galiple XccmitlC'!I 
mu.5tur: ayni uzaklıkta bulunuyordu. 1 Ic.:-

Csküdarda Muratbcy mahal . ikisi de birer şaşkınlık ve teredd:it 
lesinde Köprülü Konak soka- anı geçirdiler. !nsam bir yılan sok 
ğında. oturan Celal Tosna adın. tuğu zaman ne yapmak icabetti!:. 
da bir araba sürücüsü, araba- ni her ild~i de bilivordu. Fakat bu 

sefer tereddüt edcil Galip olmıış. siyle birlikte .Nuh yokuşundan 
goçerk tl b" d nb" ·· k Necmi ileri aUmı,tr. Biraz eweJ 

•1.. vene ' al b~lrd. }.r c ıre ur· - Galibin ı::ırırca~ıı{a fıptüğü çıp\a' ~ 
mı"l, a a ı ıgınc koşarak k 1 · d" ,~ · ~ 
ka. ıd ı ·k· · ·k- o a ~ım ı ..... ecmı agzmı yapı~ ~~-
. rıı an ge en 1 ı~cı me• 1 mı~. vılanm zehirini emmeğc '1·!::

:r t~mvay arabasıyle çarpış· lamı)tı. Şimdi 0 da bu bey:ıı ,·c 
.ıştıÇarp. • . narin kolu emiyor, fakat bunu. ha-

ışma çok şıddctlı o_lmuş, ı yatını tehlikeye atarak yapıyorı:!ı.:: 
araıba. parçalafil!lış, atlar bır ta. Çünkü ağzında bulunacak ufa':< b:· 
rafa, arabacı bır tarafa fırla- çizik kendisini feci bir ölüme malı_ 
ınl§la.rdır. kum edebilirdi. Necmi genç kız:n 
Tramvayın da: ön tarafı par. kolunu adeta ısırıyordu. Fakat '"-u 

~anmış, camlan kmlmıştrr. seferki ısın~ bir busevi andıran 
!~eki yolcıılar şiddetli bir gü tatlı hir ısı~ı~tı. BüyÜk bir foda
rtiltü ve sarsıntı ile neye uğra· karlığı tebarüz ettiren bu hareket, 
dıklarını şaşırmışlar, kunisi bu buse, Şermini gas-retmiş, sarh"5 
kendisini a-5ağı atmı!j, kimisi etmişti. Arlık bağırmıyordu. B'.< 
de pencerelerden fırlayarak kaç kadar sevil<liKİni anladıktan c;o:ıra 
mak L~tcmiş, bazı kadınlar bay_ ölmeğe bile razı idi: Bir anda hrr 
gınlık geçirmişlerdir. ~eyi anlamış, öğrenmi_şti. 

Neden sonı a iş anlaşılmış ve Genç kızın kolunu iyice emdi:(-
arabacı \'tıl kenarında muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralr ten sonr~ı yılanın üzerine atılan ,-c 

topuğiyle ezen Necmi bunun za_ 
olarak ou!u•\muş, hemen nümu· rarsız bir yılan olduğunu görün~c 
ne hastanes!ne kal<lırılrnıştır. rahat bir nefes almıştı. Artık bi~ 
Atlardan bir tanesi ölmüştür. şeyden korkmalarına lüzum ~".)k. 

1 
tu. Yılanın mrdığı yer beş dakika 

Taksim kışla:;ının acıdıktan sonra ı.?:eçiverecekti. Şim-
kuleleri yıkılıyor di bir nükte yapmanın 5ırası okJu-

Taksim ktşlusının Taksim 
meydanına bakan kule kısmı_ 
nm yıkılması ışi müzayedeye 
konnıuştur. 
Kışlanın diğer kısnnlarınm da 

kısa. bir zamanda yrkılma ;şi 
tamamlanarak caddenin tanzi
mine ba~lamı caktır. 

ğu halele Galip bunda muvaffak 
olamadı. Ve yolu bulmak bahane:. 
siyle onların yanından uzakla~tı. 
Şermin Galibin haklı oklu~ıı.ınu an
lıyordu. Yol ne kadar uzun olu·c:a 
olsun in5an ula:zn:ıı:ını bilmeliydi 
t yi yolu \"C tam zamanrnda ~c';'"'";: 
e ac:tr. Şimdi, kendi·ine bütün h2. 
yatınca yol nrkada~lığı edcccı< 

!:'l::li llııfün lrıd<'ıı: 

Şubatın birinci Cumartesi giln!in· 
den IUbareıı saut 17-19 nrasmd.:ı 

htlkllil Calldesı l\omı•di lrn;ııuıııtıı 

Gündür. 1 1 t e ('ol'uk Oyunu 

.\ li,nm '.?n.so tla : 

Kiralık Odalar 
lc!nrcmlz vcsaıti lçin ma\'n.lCJ alm ıcaktır. Taliplcrln \'CSalkl ile blı'ı': 

idaremiz cnspckluı1Uk scrvls!ne mUr:ıcantları ll\zumu il!ı.n olun.:r. ( 447 • 

lı L 
ij dı 

~ 
' 

Pı·ofos6r Ttıompson t •rıı.fından lnı:;-i.· 

l!zce ikinci yüksek kur tedr!s..'ltı-;a 

00.şlanac.ığmdan arzu edenlerin ncr 
giln saat li den 20 ye kadar mUra.· 
caatıert. 

ller gün ~i5rdf' çol'ıık tcmslllı:'ri 
iti n blll'l \ ·er ilir 

,..,. 1DSW•wwwıma11w1111r.1•w••rmı:11111•mBJ~•=-~-•mall!tu•m•a•11-nw11••ı9' lltd~ 

11 Maarıf Vekıl l ığinin ~ 
~ 

---o ---

Beyoglu Hali~ Sineması 
J~ikta~ Ualke' inden: 
E\imlzde Pazartesi, l'erşcınbe glh· 

ıcri saat 17 den 20 ye kadar devam ~ 
etmek Uzcre İngilizce dersi verllece
t;inden, kaydedilmek isteyen hcvesk!r 
!arın her gUn ld:ırc mcmurluğuıın mll
racnatıarı. 

;\laline ı;:üıufö;r. "'-'lııt 11 de Alı:ısaın 

dı•: Türl,t-0 11•1 UliJlik film bir<.lt-r•: 
l - CE!\XET ı>EnlSl 

l ise bi ı inci, ikinci sınıf das, 
d. ~ 

* :/- :(. 
Kone franslar 

~;ii~ll Halkcvindcn: 
26/l/l!IU Pazar gllnü saat 15 de 

Hall<evlm!zde Ahmet Halit Yll§aroğtu 
tarafından lDilnyn abvııU karşısın:!a 
TUrlt geııci) nıcvzuunda bir konf.e· 
rans Vt:rilecck ve Göslerlt şubemiz l..ı· 
rafından da bir l<0medi teman edile· 
rcktlr. Herkes gelebilir. 

HPyoğlu Ha ll•cvlnden: 
1 - 31.1.1U41 Cuma gUnU saat li,2C 

da Evimizin Tcpeba1'ı.ndaki ınerlcez 

blnasmda lzmir mebusu J>rof. :.\f<ıh · 

mut Esat Bozkurt tııra!ındnn "Atu· 
LUrk lhtilAllnln anlamı,. mevzuund1:1 
milhlm bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

U küc.J.;:ı r JluHıc, indrn: 

ı - 26 lkinclkAnun 1041 pazar ı;ü· 
nli saat 15 tc E\·lmiz salonunda tF"y· 
zi Selen) tarafından ••çocuk trr bly-: · 
si,. ıne,·zuıu bir konferans verllecrk· 
tir. 

2 - Konferansı mUtı•akip Tems.l 
kolu tarafından ild pcrtlclfü komedi 
temsil edilecek lir. 

.j: * :f. 

~:ırı~·ı•r Jlalke\ i ııden: 

2ü.1 !J 11 Pazar gilnU saat 14,30 ela 

Daimi encUmcn ll.zasından l\luharr•?· 
\C Edib Hcfık Ahmet Sc\·eııgll tar.ı· 

fmdan edebi fıkralar mevzuu ctr:ıfm 

2 - IL\ CI l\IURAT 

ZAYi 
!l2G senesindo !stanbuı 2:! inci ;lk

ol<ul•l.ın almış olUuğwn !iahacıotnam-:ı 

ml zayi ettim. Yeniden suretini ala'.r 
ı;'1mdan cskls!nin hUkmU yoktur. 

Fransızca kitapları çıknuştlr ~ 

V A KiT ~~ 
Kitabevinde Satılmaktadır • 

:'liaı.np 01om•r (31727) 

~ 
~
~ 

- ---·------------ ~eıl 
' __ , 

Satılık a.partıman 

Fat·ht~ Malta ch·aıında fevkaUl.tle 
nrzarelll mahiye ) Uz lira kira gelL 
rlr, ,ı l<:ıt!ı ve h:ı:- kııttn dörder odıı, 
kpnfurlu terkos, t.r.vagıızı, elektrik 
te:;i!:atmı havidir. 

MÜRACAAT: I<'ıltfh Karaman cad_ 
tk"i 8. Koml~yoıırtı 

Tdı·foıı 2ı7H. 

O man ?-loyan. 

ht. lklnei km !\fom11rlıığundan : 

37/4352 

Bcyoğlunda Hilt;cyin ağa cnmli eıı· 1 
kl Aro.bacı yeni öğüt sokak 16 No.d.,ı 
mukim iken vefat eden Maryar:ll 
7,oltrnfos \'arisleri Bcyoğlundn. <'~k: 1 
:>eni yol yeni Hasnıilıı Galip sokul( l 
.Ko.lı Acemyan apartımanmın 6 s:ıyı. 
dairesinde mukim iken lkamet.gAhl trı 
meçhul kıılnn Yorgl, F.kscnefon, Pııv ' 
ıı, Efrcrsini Vcrcynn'::ı. ! 

Takuhl ve: MfüaU Nurciyan tara 
fından ild kıt'a senetle 270 liranın 

tahsili h:ıkkında. aleyhinize Y~~tığ'ı ı l 

_..,, _, ~ 
TtlrklJe Cumhuriyeti ~eııı 

ZiRAA T BANK ASI t: 
Kurulu~ tarıhı. 1888. - Sermayesi: 100,000.000 Türk Lırıı 

Şube \C ı\j~ms adedi: 26i:.ı . 

Zırai ve tıcari lıer neı·ı banka mııamelelcrı. 
l'.ırn birfütlrcnlrrc 28.KOO lira ikramiye \·erl3or. 

takip tizcrlne iknmetga.hınıza gomh 1 
rilt'n 37/-13ıi2 sayılı ödeme emrine vc· ı 
rllen mcQruhatu. v.:ı zabila lahklkatı· 

da bir ı·onferans verlleccktlr. Konfe· , " 
··t k" ~ .. ı ı · 'r 1 k 1 nn. mı.zara..91 il'a111ctgdhltınn1zrn ffiP"';· 

ranst mu ı.:a ıp ,\' m z:n cm~ı 'J ll hul cıldu•1u - unlnşılınn.sı Uzerine icra 
tarafındıııı <Zehirli kucakı piyesi " 

.tı:raat Ban!<asrnda lrnmbaralı \'e iboarsız tasarrut tıcııııplıı rmoa CD B% 

~O lirası bulunanlara ııcncde 4 de-fa c;ckllcccı~ kur'ıı ile a~nğıdııki 
plllnıı göre lkrc.miye dnğıtılaca lıtır. temsil edilecektir. Davetiyeler Ev!· Mı.klmliğince ödeme emrinin 45 güıı 

müddetle ııa.nen tebliğine karnr verU· mlztlcn alınabilir. 

Dün denizden iki 
ceset çıktı 

Dün, Bc~iktaşta, s:ıhilo bir 
kadın c~sc<li \'ttrmuş. çıkarıl_ 
mıştır. 

Ceset genç bir kadına aittir. 
Ve tefessüh et.mİ!-i, kısmen de 
balıklar tnrafından yenmiştir. 

Bundan başka Kefeli köyü 
açıklarında, balık ağlarına ta
kılmış olan bir de erkek cesedi 
bulunmuştur. 

Bunun üzerinde çıkan evraka 
nazaran Ak·ksandr oğlu Todcri 
a<lın<lı birisi olduğu anlaşılmış_ 
tır. · 

Todorinin ne suretle denize 
düscrek b::>ğulduğu araşt:rıl-
makta<lır. 

Necminin doğru yolu bulmak için 
dikkat sarfetmcsinin mana ve kı\'
metini anlamış bu\unuyordu. · 

Nakleden: Mecdi ENSO.V 

& adcd 1,000 llrıtlıl< t,000 Ura 100 Ddt'd ö0 llralık j,000 1Jf11 

4 " 500 .. 2,000 .. 120 40 •• 4,800 .. 
4 2,;o .. ı ,ooo • IGO 20 :UOO .. 

40 .. 1011 .. 4,000 .. 

mlş oldu,tun lan larihi llt\mlan itib:ırcn ı 

kırk bt.>ş g ı zarfında mal bcyaoınrl:.. 
bulunmanız ve istenilen pRrayı yatır· 
manız lli:>:ımdır. Bu milddet zarfm"'a 
icranın gerl bırakılması hakkında alt DİKKAT: llcsaplarındukl paralar bir ııcne lçlDde 50 Urııdan a~~ 
olJuğu makamdan bir karar geUı !I· dll§miyenlere lltr:ııniye çıktığı takdirde % 20 Cazla.siyle vertlcct-lltlr 
mediği takı_llrde eebrl icra yapılacıı,C"ı 1 Kur'alar senede t defa: ı EylOI. ı BtrloclkA.nun. 1 Mart \•e ı HazlrB1 

vo mal beyanında bulunulmadığı t::ık· tarllıler!nde ~cklleccktlr. -# 
c!irdc icra uıas kanununun 76 ve 337 iıı•••••••••••••••••••••·~~ 
inci maddelerinin hUkmU tatbik e•'I· -----------------------

Jcceği cibetlc 937/·1352 sayılı öd!'me p:•••···-··················11 emrinin tebll~l mıılrn TJına kaim ol · 

mnk Uzere ilfı.ncn tcblığ olunur. 1 
(3-Hl2) i 

Satılık köşk arıyorum 

Kandilli ArnavutköyU Kuruı:eııme 

civarinda Amerlkıın melttepler!M 
yakın semtler tercih ()diliyor. 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

klsmını 

edip 
qeniden 
açmıştıı 

ı2 - 14 oda arasında elektrik, tın· Kita p, mecmua, gazete basar. 
\'agazı ve Terkos tesisatını havi m~- 1 Tabiler namım\ dizği isleri alır. rd 

s3.haııı ne kııdar bUyUk olursa terc!ıı ··················-·······~..,...~ olunur. Tafs!lil.tıı bir mektupla aıir~· ~ _... 
sime mtiracaat, Fatih Karaman cad· ======================:-=:::::::::::::::::::::=:::::::~ 
desi No. 8. Komiııyoncu Osman No· Sahibi: ASI M US Basıldığı yer: VAKi T Matba 
yan. Tel .. fon: 24714. Umum ne~riyatı idnre eden: Jleflk Ahmet 8~ 


