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s~~:~ 0 s~~1:hali Bazı vilayetlerde Pamuk iplik lerini 
A;~~n~"atbaıcımaketcıresini hububata e} kondu alıp satmak işi 

ı Bir k a ra rname ile 
Bunlar peşin 

para ile a macak 
Ankara, 1 i (Hususi) - Ko

ordinasyon heyetinin 107 numa
ralı karariyle hükllmct bazı vi. 
layetlerde ve diğer bazı vila. 
yellerin de bir kısım kasaba.la· 
rında müstahsil elinde bulunan 
buğday. arpa, yulaf ve çavdar 
gıbı hububatı beyannameye ta
bi tutmaktadır. 

~Iiistahsil elinde ne kadar 
mal bulunduğunu ve ihti}>acının 
ne olduğunu beyanname ile bil. 
direcektir. Fazlasına hükfımet 
milli korunma kanunu mu. 
cibince el koynıuştur. 

(Devamı 4 üncüde) 

Eritrede 
Keren etrafında 

muharebe 
şiddetlendi 

Kahire, H ( .A.) - 1ngilfz: u
mumi karargii.hınm tebliği: 

Eritrede, H:crcnin işgnlini i.cıtih
dcıf eden hnrekat deviun etm~kt.e, 
diğer taraftan Jnt.slarıinıs A.rr 
ya do~ru sarp are.zıde mUfemıidi 
ilrrlE'rncktcd!r. 

Htı.bt"!}i tanda, vatanperver Ha.. 
beş kU\'\·etıcri, bizim faa.liyctimiz:
le işbirliği halinde, kont~plleri al· 
tmçlakl mrntakalan mütemadi su
rette genişletmektedir. 
Diğer cephelerde ''El.%iyettc de

ğişiklik y6ktur. 
J.ondra, 14 (A.9,) - Burada 

bildirildiğ:ne göre, Eritredck.i :Kc
r<.'n etrafında. çetin muharebeler 
cl'reyan ctmF>ktedlr. Bununla bera
ber bu muharcbel~rden ne fevka
lade bir şey, ne de seri neticeler 
beklenmemesi icv.p ettiği iJ.Ave e
diliyor. A 

\ 

1J za k Şark Vaziyeti 

Avusturyada ·JAPON 
tahaşşüt eden Fil OSU 
Arman pıyadeleri H. 0 . . ,,. 
ıtaıyaya geç.yor ın ıcırıı 
l..umırıo, 14 (A.J\.) - Mlh14~C e-raı. 1 aç 1k1ar1 n da 

S:Z QJ&<.f!TDa Alman UUQUd.ıt.i&n f;C!lClD ·top 
1 
a' n ı"yo' r 

bir tc.~rafla şöyle d~nilınu!:ted!r: 

"Viyt'; c.dan ~len lıab\ı ·!•r nUt Uı 1 
Avust·».1nda nıutenuıdıyen ı!mnn ıu. Japonya 
taau t::.lıa!}..-Ud etmekte ve Alman pi. 
yadeıılr.•t: ltalyaya ı;eı:mô-:!" ~ oİdut-u 
nu Le.fit ediyor. 50 ynşırııı ı·.\(!n~ olan Avustral.ya
lhtiyarbr önUmUzdckl cu•...u.rtcs1 gU 

oü ask<;ro makamlara ınUraeaat l~ ya mı hu" c····m 
tmir B.!mışlardır. U 

Kıt.B.;ı.t ve bilhıı.ssa para~ı~rı:oıer beı 
tarafta .• .. rorcUl b1r suret~ 1allm gör 
mcktcdır!er. Garpta htznu.J ayrıl • 
ml§ ol•.n erlerle yenl mw'' bi: g : 
nıaake::ılB tccbl.z edilml§lerJlr. Ccne. 
tı.mce göJtl kıyılormda füru-; 'Ulıunteri 
ynpılcığl haber verllmf?ltteı:iı:-. 

dc~c~ c kada.r hafi(let-0blUrM" 
Akdeniz müttc.flkl no yanlmı et
mek noktasından kendi üzerine al. 
dığı yükt~n bi r . dc rereyo ka.dar 
kurtulmu~ olM"akh r. Ondan sonra 
blltün kon e tleri ile Britarıya ada-
ma kn~ı n .ziyet. alablleeektir. 

l'd'.- rğer bahis mc\nU olan si· 
yaı i teşebbüslerden mtı.-.l'ht i~tth· 
dnf ettiği maksat hu değilse o , .•• 
kit A lman geuelknnnaymm 1n~ı. 
t e.TC)·e karşı bir tstlta ta.arnızu 
yapmak limldlndo olmadrğma, sa
deco Alman efkirıumomiyeşinl 
mcş~I ~tmek ~ln Ba.lkanlan fla 
b.nştmnak yollamlJ andrğma 
hükmolunmak J1nn gelecektir. · 

l.'aı:o~la'-ya &oveklll Zftltko
' i ctn Bertin s~·ahatlnln net.kesi 
hb.c htı huııusta bir t~hlo; k<\1·ma· 
j;a. ya..t.m ~tir, • 

edecek? 
Avsturalya tedbir

ler ahyor 
\ 'a)i111,:ron, U (,\ ..A.) - J;:.r kıaım 

diploınntik mah!lller, Japo'ly.uun Sln. 
gapur ., . Hollanda Hludistaanuı. kar. 
şı l.t4tırrı..za hazırla~makta o'mBBl lb
Unuıll ksrşısınpa bazı cnJ·~Ier iz • 
har ~yİemektcdlr. 
Diğer bazı diplomatik cnl\bfellarde 

de, Jnpor.yanıo. cenubi yıı.sifikte tıır 
harekete ı;emcııi ihtimali tıakkında 

endişe ~·f!rict haberler alınJ ltı bfldlrll. 
mektedır. Bu haberler, Arosturalya 
t.a°övekllın" vcktılct eden Fsdden ile 
~çl parlı.si reisi CUrtinln na,.p lııU§ll· 
ı e mecu.9' taı'afından yapı.llLn toplan. 
tı~uıd:ın sonra, harbin !evuJfi.de mü. 
him 68.fi!aya girdiği hakkmdald rea. 
ın1 beya,ııatlarile tetabuk et~.·k~ir. 

Hollıı.ı cıs elc;l..si Lovdon tı!l.riclye no· 
2.'.U'cU mlu!teşarı Vellcs ile cöJ'Ü3mll§. 

~or. ·' (Devam& 4 ü1t.Cilde) 

· üzakŞarkiaki 
Amer:ıkalilara 

Memlekete dönme
-ı~rı tavs.iye ."edildi 

' • .. 4 • il 

1l,Juflllor.Jt, l i (A.A.) - Anıerikıı 
B\_rltl§ik • .p~vı_cu~r! . ~nsoı.w.ı, 
Hongkt ngda bulunan iki bin Amrrt. 
kan. vıı,; o~d~a., burada bulunmııbrJ 
ınuhak'kak liurette lüzumlu do~Uııc 
rn.emle);,tte donmeleri ta\'11lyeBincıe t:ı· 
lunmu-J ve bu tavslye31, bilhassa U· 
zak ~ıı..t& devar:ııı surette meveut 
slyııat · cmnlyctsWlk dolayl81yle yaptı· 
ğmı il'!vc cyleml§tir. 

\ l)i}t1ıı;ton, · U (A.A.} ·- Ruzvetu:ı 
bUtün gnzctcoUer t.oplant.ıamda, Uz.ut 
~erkta lıulunıuı Amerikan vatandııı.
larma yapılan yeni tavsiyenin b.tn· 
dnn e\'Vclkl ta\'Slyci.n muttıd bir 'l:r 
lekrannı mı te,lkil etUğl, veyB.llut Pa· 
slfik mıntakasındaki \'Rzlycttc ar:an 
bir vımametın neticesi ml oldu~ 110 

ru1ml.ifLl.r. 
Run•eıt, verdiği cevapta, yaptlı\U 

tıwslyı>ııın bundan evvel tavsiyelf'r!n 
bir t.ekrnnnı tc§k.11 elliğin! eöyleml§ 
ve mWıutııbınıı artan vchamet g1bı 
t!birl~rl kullanmadan evvel barlctyt. 
ye mil:ııcaatı tavsiye etmı,,Ur. 

Hitler 
Dun Yuaoslav 

nazırlarile görüştü 
Salzburgda bir tebliğ 

ne§redildi 
( Y aNa !l iindüde) 

Sümer B anka verildi 
Ankur», H (llıuıo&I) - HUlmmet no yll7Je muayyen blr k&:rla •atD' &l"P 

pamuklu imalAtmı da ihtiyaca uydur· JUzum u yerlere acvko lktısat \rel·~

mak ve pamuk ipliğini intizamlb t~ leU ml'zundur. 
diye etmek için yeni tedbirlar alrnıı· 8 - l'amıık tpliklcı1nt almak, -. 
tır. Bu hususta neşredilmiş olan klıl· mn.k ·re tevzi etmek 1§1 SUmer Bııu 
rarnaı:ı<ı hükümleri şunlardır: \"crll.mıııtir. 

ı - Memlcketimizdo imal edllfl<',.k ( -· Dahili ibtiya.çmı kll.!tııla"'a: 
her Ul:lC pamuk ipliklerini isUhıul mak.sa<.'ı~ le hariçten n aı :ııur"'.., 

had ve :miktarı, clna ve nevhı:ri pam..ıJ. ıpllltlcrını de o.>J , 

lktısa• \'ekAletince tayin edilecektir. zl edec J..tJr 
2 - Fabrikalarda mevcut bUlu:ın.o 1 6 - Bıı ışı görmek ı.ı:.erc i . ·,. 

ve bu:ldtın ısonra imal edilecek olan VckCU .. t.IJe bir milyon liralık m:.ı~ect, 

pamu.c ipliklerini normal malivctıeri· '11 se.·mayc vcrUmlştir. 

ABNAVUTLU&TA 
İtalyanlar dün 

botun mevziler. n
den çıkardılar 

7000 italyan 
esır düştü 

Atiııa., &ol (A.A.) - {.l:U~ • ..:.J ttcsmı 
Yunan tebliği: Yunanlılar, maballı 

marruzlArdan sonra ltal~n. mUs. 
:.ahkem movUJerinden ':.Ar .:etmtşlcı 

ı:,o cair Jlc beraber mllhlm miktarda 
t;tomnUk silA.hlar, hn .. ·ao t""plan vt 
'llcrnıiler alınıjlardır. 

ıtunao tayyareler,i, d~n mevzi 
ı~rıni attn·atfaklyetle bo.r.l nrdımaıı 
cy!eml~ıu ve bU dllflnan ıayy~8' 

J~ürmf.:..Jcrdlr. 

Atlna H (A.A.) - (B.D.O.) Atına 

radYQ8U. sahil m.mtakaıımu' Yunar. 
ko.taatm:n ~ kilometre ild.·:Ediklerinl 
hcyan etmiştir. lDğer m.ıınakalarda 

d· ağır :'ı.knt kAU llerlleyj~ler kayde. 
dılmlştl?'. Bu Uerleyi§ler cepcnıtn meı 
kez m• n>kasmda vukubul.tı·~tur 

( Deuamı 4 üncüdt!) 

Londradaki 

Romen maslahat
güzarı ile 

matbuat ataşesi 
Bükıeşe 

istifalaıını 
· biLdiıdiJer 

Diğer sefaret memurları 
sür~tle Romanyaya 

çağırıldı 
Londrn, 14 (A.A.) - Rliyuır Ajım 

8JJUn uipıomatık muhnblrtnln rcsmcr 
ötl'rcndiginc göre Romıınyanrn L.:>n· 
drndnl<I mııslnhatgUzan Floresku !le 
Romı:.-ı matbuat ataşesi Murgu Bük. 
re~ hukılmcUne lstllalarmı vcrmlg 'c 
bundan Londra hariciye nczaret'nı 

haberdar etmişlerdir. SefaroUn Len· 
dradao yarm tayyıı.rc ile nyr:.lacak o 
lıı.n altı memuru uzun vadeli bir Uı 
barda bulunmadan hareket edebilen 
tali derer.ede memurlardır. 

lst!!a eden iki zat hUkQmeUcrlnlr. 
Alman tuhakkUmUne boyun oı'.:'mCBlr.I 
kabul etmemektedirler. 

1'"loretıku JiUillan aöyleml§tir: 
- Adına totaliter denilen 4ab.sl \'C 

diktatcır!Uk rejlm1nln nihai tı'luva!fa. 

kiyetiı e inanmıyorum. 
Lonılr.ı. H (A.A.) - RomanyaoıD 

Londradakl ııetarcti, Azasının derhal 
llük~e avdet! iı;ln emir almı1'tı.r [,c 
taret memurlarından 6 m yann tP.y 
yare llo Llzbooa hareket edeceklcr
dir. 

LoRJrn, 14 (A.A.) - Romanyacrn 
Londra ma8lahatgü7..arlığı vaTlf<'11l:· .. 

den lst!fam sebeplerini anlatan ~'"lc~s· 
ku. §11 beyaruı.tt& buluıımu~r: 

- Aııtonesku hUktlmeUniD lı,tt. 

bareketır.J makul görmcdlğinı:'cn do· 
layı Roınen hariclyesmcren isti!cı o~ 

(Duvamı ~ üncüde) 

lngllterenıu soııa 

ıılir. aıa bir 
deklaraı1on u: 

İn~iitere lüzum görür~e 
derha l Bulgaristanl:ı 
nıünasebetini kesecek 
Londra, 1-l (A.A. > - Jngıı~ 

radyosu bu ak§am Sofya mah
recıyle şu telgrafı vermıştir 

. İngilterenin Bulgaristan elçı. 
sı RcndeJ, aşağıdaki dekleras. 
y~n~ neşrine mezuniyet vcr
mıştir: 

. Eğer Almanlar Bulgaristanı 
ışgal eyler ve mUttefiklcrimizc 
karşı bir üs haline ifrağ eder
lerse, İngiltere, derhal Bulga. 
ristanla diplomatik münasebet. 
lerini kesmek \'e lllzumlu adck· 
deceği bütün tedbirleri almak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Günlerin peşinden: 

General Vavalin 
bir hiylesi 

Afrikada İtalyan inıpa.ratoı
luğunun yıkılmasına doğru yol 
açan son İngiliz taa?TUZU baş. 
laymcaya kadar Ingiliz erkanı 
harp heyetinde böyle bir taar. 
nız fikri yoktu. Bu fikri İngil· 
terenin orta şark ordusu başku· 
ma.ndanı general Vavele veren 
biz7.at İtalyanlar olmuştur., 
Vakıa bu iddia birdenbire a.k. 

la sığacak bir şey değil. F&.kat 
nasıl olduğu izah edilince pek 
kolay anlaşılıyor : 1talyanlar 
Libyadan taarruz ederek Sel. 
lum ve Sidibaraniye gelip yer· 
leştikten sonra Mersa Matnıhu 
ellerinde tutan lngilizler üzeri · 
ne bir gece baskmı yapmak is.. 
temişler, bunda muvaffak ola. 
mıyarak çekilmi~lerdi. ~te ltal
yanların aldın kalan bu teşeb· 
büsü general Vavcle bir .gece 
baskını şeklinde bir taarruz 
yapmak fikrini vennİ§tir. 

Bir gün İngiliz kumandanı 
erkanı harp heyetini toplamı" 
onlara şöyle demiştir: 

- Arkadaşlar. lta.lyanlar bi~ 
zim üzerimize bır gece baskını 
yapmak istediler . Muvaffak o. 
Jamadılar. Şimdi onlar art.Ik 
120 kilometrelik bir çöideo ı; • 
çcrek kendi Üzerlerine bizım h ı 
gece b:ıskmı yapabileccğim!z 
ihtimalini asla ha.tıı·1arma ~P" 
tinnezler. Onlar böyle bir te. 
şcbbils yapılamaz kanaatınd ~. 
dirler. Ve tabii bu bakımdan 
tedbir alma~a da lüzum görmez.. 
ler. Biz onlann bu vaziyetir.de 
istifade edebiliriz.. Ve bir -gt>. 
baskını yaparak muvaffak ola 
biliriz. .. 

Vavel bu fikrini arkadaşla.. 
nna kabul ettir:mis. . Mısırdar: 
Libya üzerine yapılan taar u1 
işte bu suretle yapılmıştır! Ga. 
fil avlanan İtalyan kuvvetlen 
bu gece baskım ile u~rad1klıın 
hezimetten sonra bir do.ha ken 
dilerlni toplayamamışlardır. 

1Jasa.n Kumçau 
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iJı.aııışır.il aarıpJOr 
Bugıe gelen haberler Uzak Şıı.rii 

meseıu~uıI ön pıtına geUrmlş bu'uı.· 

maktaı:..r. Tehllycke @lAlet eden bir
takım l'lr.areler görUlmüşWr. Jaoon 
dOnruııtıU1illlrD Hindl~lni ıtıUl&nDd!l '"P 
lannJal!lcl olduğu blldlrilıyor. Bıınrlaıı 

taşka Haymıın adasında da Japon 
tayya.·u~riniıı toplru:ıdJ#ı bildirilixor. 
Amerid:'l Uzak Şarktaki tebt:'Ulmı 
memh·kete çağırDU§tır. Slngapur...:ıı 

da lııoılız kuvveUerı toplanmakt.a.1Jr. 
Akdenız ve Atlantikte bulunan Avu.ı· 
tralya 1'arp gemileri de kcn ti Un.ar. 
hınna «önmti§lcrdlr. Avusturtı.lya bL. 
kCımeU c:e resmi bir tebliğ n~rctn114 
tir. Japonyarun Almanyıının tazvıki 

ile bir nUmayi§ yapmaya karar ver· 
mL, oıduğu görWUyor. Acaba delJle· 
rm göstt!l"diği gibi Japonya :ıakllt'l.tcn 
harekete geçecek midir, Yoksa .nUt· 
tetiklortııt biraz rahaU8§tmnak içi-; 
Uzak Şarka kuvvet mı çekmek !.ate 
mfıtlr. Japonyaıım Amerlkayıı ka.fır 

harbe girmeğe karar verme& t.aae.v 
vur Olı:.'Ulmaz. Bwıa mani olan meh 
zurlaı' tımlardtr: 

Sal~anat haklarından 
feragat ediyorum • nasıl ve nelerle uğraştı? j 

.........................................•....•..•.••.................... ~ 
Eserler 
şahsiyeti 

ispanya ister
se oğlum kral 

o1aGaktır 

içki yasağı teklifinjn geçird ği safhalar Aydın mebusu Wb 
Levend muhtelif zan1

n'' - Ba" dünkü Myımızda -
Ağustosun 12 inci perııembeye 

geldik ... Reis mevklindc yine lkin
cl reis Ceıtılcddin Arif oturuyor .. 

Ll:ıbt1t\ N lA.A.) - sa:ı:.-. lspa.nya Celsenin ba.şlnrmda 23 nisandan 
KraıJ o.. OçUncU Altona bı: beyan_ evvel divanı harplerde mahk1lm ve 
rıame n('f.retmlştlr. Bu be."'"-nnamenin maznım bulunan eratla 8ubaylarm 
t.aşuca pı.rçaları şunlardır. affma dair bir kanun teklifi mil· 

·~rarihıı: bana vcrdlğı •Jkaddes za.kere olunuyor. Sonra sıra (men•; 
.ıı.klanQ blçblrindeo fera~ıi\ etmek. müskirat) teklifininin ..• 

mzln. B nisanda hUkümdnrlık saltı.hi Muvazene! maliye encümenin 
yetıertrrun iBtimaltndcn sartıCB.zar et_ mazbatası gelm'ştir. İkinci reisi, 
mek BttroUyıe vatani vazlfeıııı yapum. evvelce söz alınış olanların haklan 
Bu kar": ııayesindcdfr kl l ugün hiç mahfuz olduğı.mu işaret ettikten 
kimse >..rı.llık nıjimi ile .aıtnnnt na. sonra yeniden söz nJmak istfyen· 
nedarunr;ı ml?niaatıarmı koı-.ımu için lcti kayda bqhyor: 
ıspanyoı kanı akrWdığtnı ıı'h.Jyemez. Uzun, o gUne kadar g~rUememiş 

. • bir hitabet yaru,ı: 
BugUn mevauıt haberlcrddtİ ve do11. Aleyhte söyloyocekler: Haydar 

nu yn111lmıştı. Sırf A vrupanm meıı. 
faatlno dokundu diye bir hafta 
tatblktt' kal<lı, sonra geri alındı. 
Bize U-baana zeh;r iç!receksin, eli· 
yemezlerdi.E!Jmern ki varldatrmıZ'l 
düyunu umunıtyemize, mahrem ka
?'llrnamelep: ecnebi menafi ve hu
kuk1ma ş!ddefl11 tan lnku olan bıı 
teklifin nasıl tatbik kabiliyetı o 
lur? 

Burada Ali Şükrü Bey milli mil 
cadele ruhuna uygun bir mtidnhn. 
lede bulundu: 

- Demek, dedi; siz şimdid"n 
kapitlilfuwonlan kabul etmiş olu
yorsunuz? 

Haydar Bey işltmemfzliğe gf"'!. 
di. Devam etti: 

yazdığı edebi ve ilnıt rııto 
ri güzel bir cilt için~e b 
ve milli kütüphanenur.t' "(!. 
retle kıymetli bir eser h b 
miı:ıtir. "Eserler •;e şa 
ndı ile int:Par sabaf'ın• u 
bu cilt kmde Halid Zık\"~. 
lığilin "Onu Bekl~r e 
"fürk Yıl,. mı. Sadri .. 
ı<n- v· ·u ı· .. N'cc· .. D<lY ı.nn .. mu. .,ıs. 
lüeaküre!;-in "TohuD1,. ~ 
şad Nuri Güntckinina.ı·ıı 
zü.. nü, ŞUkfrfe Nih ~et 
Iiı.ndiya , smı, Raif NeC isti 
tellinin "Seçme mısra ıı 
Ha1Uk Nlhadın "Çanak~ll 
tnm,, nr, Refik Ahme~~~ill 
laklar,, mı. Halide E ~3~ nekli Bakkal., mı ve • ·teli 
rnr, ikişer, iiçer saJıı ır 
tahlil ve tenkit Jevha!I fl 

ı - EvvelA Japonya uzun aenelPr
denberl Çinle meoguldür. .Alı:Mnya 
&1bl Japonya da bir kıta mUharebes!· 
De girişml§tir. 

2 - Almanya SoYyeUerle )'llptı~ı 

anl&§Dla ile §ark cephealnf emni~te 
almı§tu. Japonya 1ae SovyeUerıe an· 
lap.nıaDlJ§tır. 

tane vesayadan cesaret aıvak kea • (Kütahya), Mehmet Şükrü (Afyon 
c:1mJ bl!tUn lapaııyoltara. lk>rı defa o. Karahfaan), Besim Atalay (Kü
l&rak h!tap etmeğe mecım: adaedt • tabya), Mehmet HulQsl, Hamdul
yonım. Memleketimin alyaJl bakım • lah Suphl, Hamdi Namık (tzm.ıt). 

dan yeaJdell tanzlınJ ıcın 4U;ıüncemiD Lehinde söyliyecekler: Doktor 
a&nLhat'<ı ff&deainl elzem ...,dodiyo • Suat (Kastamonu), Rasih (Antal
•um. Bı.nun munruııp zaın.t.n::ıa tarlbl ya), Ali ŞUrkü (Trabznn), Vchbt 
azı.azıeye yeniden dönobllmOBt .çlD tay. (Konya), Hacı Tefvik. Lüt.ri, Hu
c;uı olduguna kanilın. nu ao.ane, a • lüsl, Mustafa, Refik (Konya), dok 
urıarca mUcldet lçanyanm ~ahdeLI _ tor Mazhar (Aydın), kısmen lehin· 
Cd ve c.!\amını temin ec:ıao saltanat de, k;smen alf'>yhlndc söyllyecek: 
ı...nanesirıccn ibarctUr, lzUrr..p 1:eken, Haşim (Çorum). 

O ,..aman J{Utah~ mchuım rah
mcUI Ha dar Bey 

Orleşrutlye~ Mttllst"l<ie 
Saruhan Meb'usu !tıl) 

- Sonra şu imal kelemf"'si... E
f,,ndller, müskirat mamul ve ser
best olnrak ecnt>bf memleketler. 
<len memleketimize giriyor ve ro
kabat kabul etmtvecek kadar sa
tıcılara ucuza mal ediJfvor. Artık 
imal kelimes'oden ne ~ıkar? Tica· 
ret serbesttir maddesine muhale
fetten, ecnebi Amlilere taallukun. 
dan dolayı tatbik knblllyeU olnn
yan bu kelime ortadan kalkınca 
ortada men'i üıt"rnal kalrr. Tatbik 
kabiliyetsizliği bunda daha zh-ade 
vardır. Bir Rus, bir ltalyan b~dd.i 
şer'iyi icap edecek derecede sarho~ 
tutulsa da mahküm edilso ıı<'nhıı 
mensup olduklan devletler kendi· 
terince memnu olmıyan bu fiilden 
dolayı şer'iye mahkemesinin hilk· 
mü nü ifa ettirecekler mi? 

görUyonız. ut~ 
Bundan başka bir ıı 

sllcsiyle "Meliha A '""''~ 
bir jübilesi vesilesiyle

1
, 

~re~ .. m ö!U1?1ler~ ~o~eei 
de · O:?JiU Sah ı r,. ın. }Jtjfl 
sım,, ın, (!\I<>hmct i1I 
•

1
AbdUJhak Hamid., rtft 
gahsiyetlcrıne ait t.a!vi 3 - Japonya deniz devletleri.Dlıı 

taammRıa karlı bauu ol&ll bir && 
Clev~dtr. 

ıovO~n Te kazanan lnaa.4.tırm yeni 1 (Hakkında) söyllyecekler: Tev
blr lııpenya trurulmamu 111\rAretıe is· fik RüetU (Muğla), Hamd1 Efendi. 
tedikleı:ir.J görmcmczlige ıreımek ha_ Muvazene! malfye cncllmenlnin 
idkaUe~; vakıalan auan U'-kate al okunan mazbatasmdan anladık ki 
:na.malt ~mekttr. - ''içkinin men'i cncUmence de mat-

r.n pek elim tahribat yaptığı delil 
olarak göetcrllmJşUr. Yabancı 
memleketlerden gelen Jsptrtolar 
zehir olduğuna göre bunlann it· 
hallnln, isti.malinin, satt!ilmm men'i 
lAmndır. Fakat Ucrfde tatbiki ta· 
bil midir! TakdJri ıri.ıe aittir. Meş. 
nıttyetin başmda bir ispirto kanu-

luyoruz. 
A ~B..h Sr.n Levend~ 

Yugoslav nazulmının 
aeyahati 

t.puıyoı eIJcAnumuml)"MÜ1!D bu•· lüp ve mUltezemsc de bunun uır-

bu tenkid ve tahlil ırı 

Yug'lllav nazırlan da a.labutga 
zldere" Alman hariciye ııasm Rll:ı<•ıı· 
trop u.., g<ırll§eceklert blld.irilmekte:!ir. 
Bu sey'ahati ilk deta haber vereu Po. 
polo :::> Roma gazetesi ltalyanm bu 
ziyareU memnuniyetle kal"§ı.liiyacs~ 
bil~. ltalyanm AJ.manya:lan 
kll yanlmı istediği muhakkaktır. 

saaıı ıa:ebtne c.vap nrnıu YUtt..ı lardanberl gelen tecrUbetere göre 
aaltanat müessesesini temsıı eden ve 
l:ılr gün memleketin eıı y(l}u.ok maka· 
mını 1st,rale davet edllınesı L~uhtemel 
ouıunan.eahla tereddUb eda:. Blr ta_ 
raftan, JU uncu aaırda. mem&'!.ı:eu tel 
rfkaya oüşüren dahili mllcadelenin 
:rtıtUJl !&lıerlııl stlmek için e-ı-;ret sar. 
retme:t. olfer taraftan d& yt::ıJ tıspan· 
yanın nı:.zinlD lnuıur ve h"l'lUklann_ 

birdenbire tertip olunacak •lddet• 
li kanunlarla nedereceye tadar iyi 
tatbik göreceği dilşünUleeek bir 
noktadtr. Bunun için maddeten 
mUmkün olnuyan bu gibi tedbirle
re müracaattan ise tedrici surette 
önUne geçilmek daha muvafık o
Iıır. Bu da mllsklrat vergisini art
tırmalda, eski meclisi mebusanda 
kabul edllmişken kapltUIA.syonlar 

Ne demeli? 
LCıtfl Kırdar Taksim kışlası ye

rinde meydana gelen umumi gezinti 
yerine tUrkçe bir ad verdiğinden 
dolayı alkışlanmaya . değer; deni. 
lebilir ki bu tek kellmenJn kıyme
ti bırakacağı eserden qağı değil· 
dlr. Aslında mllllyetçl bir z!hniyc
tln nişanesi olduğu için takdtr e
deriz; fakat böyle bir kararın 
"yabancı kelimeler dlŞı:ıanlığı,. 
gibi türkçenln hakkını müdafaa e
denleri ürkütecek neı.ıriyat arasın
da verilmiş olması takdirimlzin öl· 
çüsünU genişletir. 

Haydar Beyin zihniyeti ya kapı. 
tilldsyonlu Osmanlı devletinın fi"· 

vas-:ndan sıynlam.ıyor. ya bu teklifın 
tatblkindcki güçlüğü her yüzden 
tebarllz ettirmek için bu bnh:s u. 
zerinde duruyordu. 

Bu defa da Kayseri mebusu 
Remzi Elendi ·yerinden: "Hadd·f 
ı;~r'i onlara şamil dcğildip .. , diye 
itiraz edince Haydar B:"sizi nizam 
name! dahili o.hkimma değil, kn. 1 
nunu nıilnfizara ahkamına davet 
ediyorum.,, diye karşılık verdi: 

ile ioimlerini kitabında ttetl 
d•ğy eserler Ye şahsiY!'1fl 
dece h·w tanıtmakla 1-'dtıııl' 
tır. Aynı zamanda . 11 
bu4?ilnkil neslin fiktfr 
hnkkrrda bir nevi edeb 
vUcuda getirmistir. • .,.A 
eea:ae. Ir'Proriati, Millı ~ 
gibi Uç e::Ieb" devri bir dı 
zeka proj--li:törü ile ı!ösl 
n"\n-'le avdmlatnm:tır. 

F4§ist pa.rtisi y&l'dım babe:lerlııc!aı 
latitade De memlekeUn mubteılf ?u· 
RmlaMnOa Musollnf lehlııe ntı.m.ıytı· 
ler yapmaktadır. 

Yunan-Alman 
münaaebetleri 

' Alman h:ırlc.lye nezareti narııır.a 

a sö,ylemcğc "88WılyeU1 bir zat Yu· 
nan • Alman mUnaaebcUcrinde hiçbtr 
deği§lkUğln olmadığını &öylenı!\tttr. 

Bu haber Balkanlar vaziyeti Için , .. 
bemmtyeUlc11r. 

ltatyan - Yunan hprbi 
Arn.\.vuUukta sağanak halinde ya· 

ğan yatmurlarm kllpril ve yollar ·~ 

husule getirdiği finzalar neticesi:. .e 
Yunan !teri hareketinde bir durgun· 
luk olnıuştur. Yunanlılar bu Köprü "e 
yollan t.Amir ile nen yUrllyU~leri!l,P 

t krar ba§lanıı§lardrr. Avlonya üzt>.rt 
ne aah!ldcn yUrllnıekto olan Yunan 
kuvvetleri bu §ehre 6 kilometre kadar 
yakla§mı§lardır. KliBura ~lmal batı· 

a&D ku:tantmamıı arzu &ie:ılerln n. sebebile tatbik edilemiyen ispirto 
m1Uerint tahakkuk etUrm~.r lAzm:ıdır. kanununu tatbik, ceza kanunundaki 
Hu ben 1.Stediğlm için defU, ~!dtaele. 1 maddeyi men'i istimal noktal na.. 
rtn §&§ma.z kanunu tnuclblnc-e ve bil • zanna göre tadil ile olablllr. Bu cl· 
basa& nkUyte benimle bera':ıtr yap_ beti Maliye VekAleU de kabul et· 
yıp aonradan hiç ııUphmz nınlmiyet. mi§, bir de lAylha ha.ztrlamqıtır. 
ıo bqlr.a b11' yol tuunuı. 't>ıanıar tçtn Bağcılığımız vardır. kaçakçılık ~ 
!i"baımuı bir m~ tegldl ııdebilınest ğalabillr. 
~olayıslJe ta:iımdır. VazJ!em hOUüi tr .. K sl)Z llAl"DAR BEYDE! 
ınuhte:nel mAnlleri ortadr.n kaldır - nk söz Haydar Bey (Klltahya). 
maktır. Makadım, bilytik l5?R0ya da Kiir8Uye gelip: "Efendiler, alko
vaaına h!Zmet eden ve bu l'~rd.i Iran IUn hayatı beıer Uaerlnde ika et
.annı bilyUk bir• cllmeJllUI.ü~ d'1ken tiği tahribat. •. ,, diye baelar başla· 
binlerce bpanyoıun gUttut'J gfiye t· maz, lehte olanlarm ilk çılı:qıyla 
ç1n Jı9!' ttırın §&hlt mUtaıü ve men. ka1"3ıhyor: 
faaUan bertarat etmektır. FRANSIZOA YOK! 

Işte bu a1hni~Uedlr kJ ogıum Haydar Bey. cUmleslnl ha-
Prena Y\Uln'm tar1b1 ve~t kanunu. kikaten pek mllthlştir de-
ruuz mucibince tahta çılfllbilmt>Mıı1 dileten eonra (A 1 k o 1) Un 
temin ı\t.n eaıtaııat haltlan'lldnn fc - aslı ve tUrkçelC!flnlşl olan kellmeyl 
ragat P.tmek latedlğlml nı1.>.mlckete ihtiyar ederek devam ediyor: 
blldlriYonım. İspanya isteatg! F.arnaı. - Hatt4 kilul aleyhinde cemlye• 
oğlum btltlln lspanyonarm t:ralı ola· U ttbblye Liyondaki son içtimam
cak ve saltanat mUessesestıt ~hsmda / da üzüm müstahsalAtından gayri 
temsil edecektir. mevaddan istihsal edilen lspirtola.. 

Yalnız, geçenlerde yine yamı~ 
tık, niçin "gezgf ., diyo~ T. let~I· 
~mlz kellme (gezilecek bir yer, 
gezinti yeri) anlammda olınak l~ 
zım geldiğine göre bunu (gi) ek!n
de değil (ek, ak) ekinde buluyo
ruz. Zaten yeni bir kelime de icat 
edilmlyecek: Elimizdeki lügatler
de (gezek) kelimesi (gezilecek 
yer. mesire) mannslle yazılı duru· 
yor. İki heceli, gllzel, maksada sa
dık, has ttlrkçe, Anadoluda kulla
nılır bir kellmemtz ... (İnönü) adı· 
nm yanında ya.kışan da böyle bir 
kelimedir, 

işte örnekler: (Gezeğe gittiler.) 
(Gezekte bekliyorum.) Lfıtfl Kır
dar.n lstanbuldakl gUzel eserlerin· 
den biri de gezektir. 

İnönil (gezglsi) dememeli, (1n
önU geze~1) demeli. 

Giyaaettinin akıttığı kanlar ku
rumadan verilen ziyafet, kllçUk 
bir hiddetin, bir cana mal olabile
ceğini isbat ediyordu. 

r , 

- Slz Amerika nasıl menetti? 
diyeceksiniz! Bir kere Amerika bi
zim g:lbf mUkayyed bir hUkômSJ: •. 
dcğildJr. İkinci, Amerika qrcti 
lll~n·e tcş~qbilş, c tfği tarihten 60 
küsur yıl son:ra kanununu mecl!s
lerlnden geçirmeye muvaffak ol· 
muştur. 

Haydar Bey lehte olanların si· 
nlrine dokunma~·a ba{llaınıştı. GU
rilltiUer başladı. 

lkincf reJı; rica ediyor, "kesnıJ
ycllm, efendiler, s<lzil kesmeyiniz,, 
diyordu. En çok gilrültUnUn Kay. 
seri mebusu Remzi Efendi tarafın· 
dan geldlflne başarak ihtar etti: 
- Hakkınızda nizamnamei dahili· 
yi tatbik ederim. Herkes eöyle
mekfC' hllrdllr. Bura:vn gelir, söy
lersiniz. 

Genersl 
Frank O 
Mareşal pefffi 
ve J\' UIOJiDI ti~ 
ne er koaatl• 
f'r3nsız - Jap~ 
işbirliğine doit° 
adım ablllllt 

Ma<lrit, 14 (A.A.) ' 
General Franko ile 

dcl<i zevatın bu gece 
dönmesı beklcnmektedi'..,, 

Resmt mahfiller, bU 11" 
Bordighera ve Montpel d'J 
rüşmeleri hakkında ~~it· 
sUkfit muhafaza etmek~ 

Remzi Efendi - Niçin kıymetli 

(Deuamı 4 ündldei 
• 

manrmdırlar .. 

Ga?.etelerde general ~ 
nun seyahati hakkında 
objektif telgraflar n 
te fakat en ufak bir 
ilave etmemektedir. . -'•it 

ndakl barekO.t tcdrfd b1r l!"kllde in 
k af etmektedir. Şimalde Yunanlılar 
blr hUcuın no 2020 rakımlı dılt ansı· 
lesini :-:aptetml§lerdir. Bugllı.e kadar 
Arna.:Utıuk harektıtmda ttaı~nlar 
18 - 20 bin esir, 20 bin 610 ve 62 blıı 
yaralı 'ermlşlcrdlr. 

Altıeddln Keykuba.tm getirdiği 
Harzcmliler, Anadoluyu terkede· 
rek kaçıyorlardı. Fakat bu kaç:ı, 

=============:.!kolay ve rahat olmuyordu. Giya.. 

SILÇDKLAB SABAYINDA 1 

B~~~~!a~, ~~!~n~!~r:an 1 

- Hayır sultannn, oolar, ha· 
yatlarm·n :ıonuna kadar zindanda 
inliyecekler ve hiç bir şey ynpamı
~·~a.klardır .. 

- Ama kardeşlcriındlr.. Bl'\nim 
kardeşim olduklarını biryorlnr .. 

- Bu bir BOY ifade etmez ki .. 
Giyasettin hiddetle üzerine yU

rUdü: 

Bir İspanyol gaze~ 
tin muhabiri, yakında 
Musoliru görü.'2I?lesi • . 
bir r -mi Alman tebh~ 
dilmesinin mümkün 

lnglliz krah 
Kraliçe ile birlikte 

Mançeslerde bom
balanan yerleri 

gezaı 
Loodış, Jıı (A.A.) Kraı ve Kra. 

~çe. maıyetlerlnd dahili ~"lınlyet na 
aırı .Mcmson olduğu halJ ... J)E'rşembc 
günU l'l:ar.çester .._.e Snltor.:ııı g1decek 
1>0mbardıman edilmiş msb" ı.ı>leri gez· 
~lerdır. Halk tamfmda.;ı "'a.rarctle 
kareııana.n hUklinıdarl.3r tJ.).:ııt:ardım&n 

daD zarnr g6renlcrle görU~t'IU,ıcr Tl! 

polls k:tı.ltın ile pasif mUctafaa h1z • 

metlnd bulunanları teftiş ~tmlşlerdlr. 

liral rO.yct kablllyet!nde.ıı Oç hatta 
rı.ahruın imlan gönUllU po:•ıı efradm. 
aan ıs "118.§mda bir gl"ncl tel'rik et ~ 

iştir. 

MoniEOn KnU ve KrıUiç'lAm halkm 
~lndtn ve mücadeleye SC?ıuna ka· 

r devr.m etmek hususun.fakl azlnı 
karıumdan çok memnun u.1C1Jkla. 

Hopkins dönüyor 
~ork, J4 (A.A.) RuzveJUn 
3'Mll mümessll.l Hopklns Portekiz 

•r Jlrk .AID L&ma'dan ot.· Cltpper 
r nsatJQtlk layyaıeatl.e .lılawrka 

,. ket etmiftk. 

settinin adanılan ile çarpışarak, 
kan dökerek gfd..lyorlardı. 

Giyas~ttin: 

- Arkalanndan gfdilfdn.. Hepei 
esir edilip getirilsin. Cezalanm 
baıılarrnı vererok ödeyecekler .. 
diyordu, • 

Kaçan Harzemliler, bunu bildik
leri için kahramanca çarprşarak 
gidiyorlardı. K.a.l"§mlnruı. gelen kuv 
vetıerden yılmıyor, çok defa onla
rı pUskürterek Arabfstana doğru 
ilerliyorlardı. 

Yakalananlardan bir k&Çl, ziya· 
f et sorfasmn getlritmışti. Giyaset
tin, Selçuk tahtuu nasıl idare ede
ceğini isbat edecek misaller veroi, 
kahkahalarla gülerek bir masanm 
tisttlne çıktr ve esirleri kaıı3nnna 
nlarak: 

- Benim hülcftmct.imdcn niçin 
kaçıyordunuz? 

Diyo sordu. 
Harzeml11erden blıi, ç\>kfnmedt"n 

korkma.dan cevap verdi: 
- ÇfinkU, dedi zalim bir idarede 

yaşamak istcmiyarduk. B~ Sel~k
larla harp et.tileğc gelmiştik. F...sir 
olduk. Esir olmak, insanlarm şere
fini kaybettirmez. Ama bll'rnda gör 
dUğümtız iyilik tahtı, hlikilmdıın 
bize sevdirdi. Tebaa olduk.. 
'- Benden fenalık mı gördlinfü:? 
- Fenalık gördük,. Babanızı .. 
Giyasettin, onu fazla söylctme

di. Elindeki mSıJrapayr fırlattı ve 
haykırdı: 

- Atm zindana haini .. 
Köpek, muhafo:la.ra· emri taarih 

ettl: 
- İdam edilecek .• 

~- No. 16 Yazan: NiYAZI AHME1 -~ 
duğunu hatırlatmıştı. Giyascttln: Butün Harzemmerın ldammı 

emretlkten sonra Sadettin Köpek'e 
sordu: 

- Peki bunlar nlçfn ~or· 
!ar? •• 

- HUsamettin Kırhanı ha~t
menizden muğber oldular. 

- Peki bundan onlara ne! 
- HUsamettin Krrhan Harzem-

ınerin bUyU.klerindend1.. 
Glyasettin bir kahkaha attı ve: 
- Bundan sonra her eski deği· 

şecek, her Rey yeni olacak, yeni 
ve benim istediğim yeniler ... 

- Elbette sultanun .. 
Sadettin Köpek, Keykubat za 

manmda saraya girml§, fakat mllf· 
sit bir adam olduğu için hiç bir 
gün Al8.eddin Kcykubatrn gözüne 
girememişti. Fakat fÜmdi, Glya.. 
settine hulü1 ctmeğo muvafak o
luyordu. Hattfı Kırbam o hapset
tinnişti. 

:(. :r. * 
Giya.<Jettin, tahta. geçtikten son· 

rn pek çabuk eski günleri unuttu. 
Hatta Tamnn bile. ÇünkU GUrcis· 
tan kraliçesinin kendüıine namzet 
kızı dn Tamat'dı. Bu. Giyasettini 
çok memnun clmişti ve: 

- Glirclstnndn. bUtun gUzcllere 
Tamar adı \•eriliyor galiba.. de
mişti. 

Giynse>ttin. Tamurla M ··nntan 
bir dUğiln yaparak evlendi. Bnşkrı 
kanlan da vardı. Fakat bunlardan 
çocukları olmu~·ordu. 

~'lliPttin Köpek bir g1ln kardeş.. 
!erinin kendisi ıçin bir tehlilco ol-

- Doğru, onlar da mevki hırsı· 
na kapılrp bir gün beni zehirlerler. 
diye düı:ıündü, Fakat onlan öldür· 
rnekle hanedanmı söndilrmllş ola
caktı. 

- Hapsedinh.. emrini verdi. 
Giyasettfn, artık istediği gibi ya.. 

şıyordu. Ankara kalesine hapset
tirdiği Melike Adiliyeyi muhafaza 
ıçin hususi adamlıır tayin f.'tmi8. 
yalnız kızlarını öldürtmemişti. 

- Kızlarmdan bana bir :r.arar 
gelmez. Anaları, bana çektirdiği· 
nin cezasını bulsun.. diyordu .• 

Sadettin Köpek, hUkUmdara, her 
istccliğini yaptrrıyor, samyda nü
fuzunu istediği gfbl kullanıyordu. 

Bir gün, Kubadiyc 81\rnyınm kub 
hesi sevinç çığlıktan ilo çıııladı. 
Sultanın çocuklan doğmuştu. Deli. 
cesinc bir şenlik yapılıyordu. 

Sadettin Köpek: 
- Sultanım, dedi, tahtınıza va

ris buldunuz. Kendi oğullannız .. 
Gö7.Unüz aydm olsun •. 

Giyascttin, o gece dilnyanm en 
mesut adanır idi. Taht endlı,esi kal· 
mamıştı. Hapset.tirmiş olmakla b<'· 
raber bala korkmakta olduğu kar
deşlerinden artık kurtulabilirdi. 

• "' * 
MUbarizflddin, ti'rtir titriyordu: 
- Sultnann, kulaklanma. inana

mıyorum. Bu nasıl olur?. 
- Ben sana. ne diyorsam orıu 

yapaCAksm Mübarizlldd!n.. 
- Fakat sultanı:m .. 
- Onlar benim en büyftk _. 

- Verdiğim emir icra Milmell, 
bunu sen yapacaksrn ba.'ikası dE'ğil. 

- Her emrinizi yaparım sulhı.
ııım .. Elbette bu emrinizi de •• r.a... 
kin son bJr şey arzetmPJı: istiyo
rum.. İyi dtişUnUn.. ın~nnlnr fçln 
en bfiyUk ceza, \•icdan azabıdır. Bu 
n.zab1 duyarsanız mesulU ben ol· 
mamal·ymı .. 

- Hayır Mübariztiddin .. ~en !in· 
dece ımltruım emirlerini yetine ge
tireceksin. Hiç bir ce7,aya mUsta
hak olamaz.cıın. Ben dU3ündUm. lz
zettln Kıl·ç Arslanla RUkneddfn 
Süleyıhan ölmelidlrlcr.. Onlann 
kanla.rmı görmeliyim.. Ancak on· 
dan sonra korktu1u:-;, rahat bir uy· 
ku uyuyabileceğim .. 

- Kardc.~1P.rinizfn öltimiinden 
sonra .• 

- Onlar üvey anamdan doğdu
lar.. Benim karde!illerJm de~ı. A
laeddfn Keykubadm oğullandıl' •• 

- Fakat sultanım, AlAeddfn 
Keykubat sJzin babanız •• 

Giyasettin, elindeki kam~ tfd
dctle şaklattı. 

- Bir tek kel.ime daha tst& 
menı.. dedi. 

Mübarizüddin, boynunu bruı:erek 
dışan çıktı. Odas:na kapandı. Dö
vündü. Ağladı, Hayatmı tehlikeye 
koyarak aöylediği llÔZlerin hiç bir 
tesir yapmadığını görüyordu. Vazi. 
feyi almıitr tek~; ya &met"
yalıut i5ldfirmektea lıqta bir eey 
dellJdL 

bildirmektedir. iP~ 
Bern, 14 ( A.A.) - =..,;,. 
İsviçre gazetelerine _t;,~ 

ma siyasi mahfilleri rı~ 
Musolıninin Afrika 
taaıiuk eden meseleler ..... il 
da görüştüklerini ~ 
mcktedirler. 
~ Iusolininin bu kııaotJJ K':Jt 

takbel teskilatıanmaeı. i ~ 
panyanın -iş beraberliğİ01,_.....I' 
miş olmasının ihtimal 

1
n 

de bulunmadığı söyletıd'~• 
GörUşmeleri mihveri~ 

ara.aındaki dostluğu ~ 
debilecek diğer gö!"° """1· 
takip edeceğine mezktlr ~ 
terde şUphesi?. nazariyle ; 
maktadır. 1'.JI' 

Berlindcki kanaat ~ ıtl'i 
Musolini ve Frank.o iJrtJı'I ~ 
keti alakadar eden bUt dlJ. 
leler hakkında tanıatYlet _,,~ 
bı" · tırlar. Göriişmeierl!l rff',..... 
rin allkedar memlek~~ ~ 
satlarma tamamen uy rçt 
mUşterek siyaseti ı;e 
girdiği söylenmektedir. 

~~· Bulgıtriatanda ~ 
ve kundura 13t 

menedildi fi fı 
Sof ya, 1,+ ( A.A.) - "ti 
Bulgar ticaret ne~~ 

fmdan neoredilen bır ~ 
ile yOn Jnmıat ve heı:.-.w 
dura atıp menedilıll1'-.,tt 

&mlarm utıp ~ 
'HllllM • tenlr 



iktisat Vekaleti Sanayi Tetkik 
Heyeti Reisi sehrimizde 

Dün dericilerle görüştü 
İktısat Vekaleti sanayi tetkik dilt-klerini !Rsbit edecektir. 

heyeti rei~i Şevket Süreyya şeh· llk olarak dün, deri fabrika 
rimi2.e gelmiştir. törleri nımtaka iktısat müdür_-

Mumaileyh. burada kaldı~ı lüğünd€' toplanmıı:;tır. Bu top· 
müddet zarfında §Chrimizdeki lantıda bilhassa deri standard i 
sanayi erbabı ile temas ederek zasyonu iı-;i g-örUşülmiiştür. • 
smai hacmimizin a.rttınlması Diğer s:ınayi erbabının içti_ 
etrafında görü~ecPk , ham mad. 1 malanna devam edilecektir. 
de ihtiy~larmı dinliyecek ve 

Fluryada ilkokul 1 Tutun fabrikasında 
çocuklarına Veznedar Ahmet 
Daimi bir kamp 

yeri açıldı 
Zimmetine 5000 lira 

geçirdiğinden 
tevkif edildi :\1imar Prost Florvanın imar 

planında ilk okul -c;ocuklarına inhisarlar i-claresinin Cibali 
daimi bir kam yeri de ayırmış. tütün fabrikasının veznedarla-

, .. Bu pHlnda ayrılacak saha rmdan Ahmet Künçer. son :r.a-
üzerinde köylerde bulunan ~y - manlarda tedfterler iizerirıde 
yar okul ve barakalıır birleştiri- tahrifat yapmak suretiyle zim. 
~erek kamp tesis edilE>eektir. metine 5 bin lira geçirmiş, ya _ 

Kamp daimi olarak bu saha- kalanarak dün adliyeye teslim 
da Qalı~acaktır. Müı:ttkiin oldu. <'dilmiştir. · • 
ğu kadar fazla talebe alınabil. Paraların bir kısmı, Ahmet 
mesi icin kampın teskillitı geniş Künçerin cvindr bulunmuştur. 
tutulacaktır. " Veznedar iiçüncii sulh ce.:r.a 

1 

mahkemesinde sorguya çekil-
Şimdilik ilk planda 150 tale- miş, kısmen itiraf ederek tev

be clınacaktır. İstanbul maarif kif olunmuştur. 
müdürlflğü Floryadan maada ----tı.---

diğer sayfiye yerlerine kurula
cak kampları t~it etmeğe 
başlamıştır. Bu sene 6 kamp 
kurulacaktır. 

Altın Fiyatı 

Altın fiyatlarında yükseklik ba!5 
göstermiştir. Dün, bir altmm fi -
yatı 23 lira 60 kuruştu. 

den ziyade btittin ku\"Vetler ara· 
smda bir tampon 'azlfe.ılnl gör
mesindedir. 

Balkanlann mukadderatı bu 
harpte ..ayıece lıffal'anık 6lc'lu. 

halya taze balığa 
konan gümrük resmini 

kaldırdı 

İtalyadan gelen haberlere göre 
İtalyan hükiııneti, bazı gıda mad· 
delerinin fiyatını indirmek ve istih
lilki artırarak herkesin bu gıda 
maddelerinden istifadelerini temin 
etmek maksadı ile bu maddelere 
konulan gümrük resmini kaldırma
ğa karar vermiştir. İlk olarak ta· 
zc bahğa konulan gümrük rüsu -
mu ve sair resimler kaldırılmış
tır. :MemleketimiBden ttalyaya fu.-
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1 
kısa haberler: ,----~~~~~~~~~~--~----------

Girip dlfladüçe: 
D.lnkü lhrocaun ) ekOnu 2'l b•,. 

?lradır. bu mC'y.ında Yunıı.nU!tana a-
pa. tıw. ıeyC' tUtlın, Almany-tya !: ır 

d ın.:ır salmıştır. 

• llk tedruııı t ba ogrctrn 1,;nlerı d lln 

TO:minônl\ lınlkevlndc aylık toplauttıa· 

ıını y. pmışlardır. 

1 Top:ıntrd~ okulların kırta;Jye ır:e· 

ti. kuyu..ıatm tanzimi, çocuk vcll!n.ıe 

temas meseleleri görfu!ülmUş, ce·.a ı 
s onu m.lna.ı:ıcbcuylc okulı.arda ver!lt • 
cek mılsamerelerln yapılma şekilleri 

tcsblt eJUmlşUr. 

• şı.cd yapılmakta oln:ı yenı okı.ı. 

tarın ıı • •a!l.trnı g ö7.d"n geç rm"k U;:l're 
ınaarl & muoürll Tc'\ifik Kut diln Şilt.ye 

~ıtmı-wr ş lenin muhtelif k1ıylcr.ı d· 
ycnldPn ıo kadar köy okulu Y"l"' 
mnktiırlır. Bu okulların bir lrnsm.n:o 
ınımDL' 2~ Nisana kr.dar ikmııl crtfl, 

c:ekt~ 

• Etıt .. mk kömUr havzruı•nda l--0;:1 

tctkil<le:r· yaptırmaktadır. B"n.:!nn 
mıı.k5a devlet idaresine geçı:-n 'ı •VZl'

nın işl~I mc vaziyetine verilCC('k l tıtı 

kamctı tbyin ve tesblt ettirme!: ir 
Emniyet Umum mUdUrll Ali qız:ı 

çevik. ı.ün Anknrndan şchr!miz~ f .. ' 

ınlştJr. 

Umum müdür, lstanbulda ıı r k'\ç 
ı;Un ka:ncak, polise a it muhteW ı~l· r 
etıııfma:ı. tetkik ve tcftiıılerde bulu 
nacakt.r 

ıstar.bul Ticaret mahkcıne-u u .-.. 
1ıg-ına Emirdağ esl<I müddclumı.....,1ııı 

B. Fetlıi .Aslaner tayin edilml§Ur. 

Dün altı dilenci 
yakalandı 

Şehrimizde, son kırk sekiz saat 
zarfında, Ali kızı Zeynep, Mehmet, 
Zekiye. Ali kızı Ayı;ıe, Zülfü kızı 
Asiye ve lsmail kızr Seher ndmd:ı 
6 dilenci vakalanmış, tramvaylar 
yürürken ~tlayrp binen 86 ki§I ile> 
38 ~ör cezaya çarpılmıştır. 

Kıın hizmetlileri davet 
Emlnonö Ye.rll As. Şubetılndal: 
IKO l'C dnlıa evvelki ders yıllanndu 

n.akerli~irıe karar verilmiş ve bu ~c 
kadar sevkedllmemi§ olan kL9a. biz.· 
meW ve aakerl tam ehliyet.nameli er
ler 11ıfart !Kl tarihinde yedek auoay 
okuluna aevkedlleceklerdir. 19/2/ SHJ 
Ça.rf&lnb& gibıQne kadar vaziyetlerini 
tesblt ettirilmek Qzerc mezun olduk· 
lan mektebi gö.sterir vesika ile (!Ub~ 
ye mt~acaaUan. Gelmiyenler hakkın· 

da kanuni takibat yapılacağı llAn olu 
nur. 

- - -· 

Kanlı sevgiler ! 
Bır kasap ı,;n·uf,ı, :.okak orta:;, ı.:L sc v~. '. isin. btcak .rın~'.·· 

Bu, küçük bir ~azetı> havadi:.;:dir. ''Pc!is .. ' Pe karı~r ır ~. :~ • · : " , • 
kalamıF. Yaı-m da bu davanın adl!ycy~ gç'1ı. ınıi göt eceğiı:. 

Hemen her gün, buna benzer kanlı haberler okuyoruz. Ht- <> 
s n yıllarda adamakıllı çoğaldılar. 

İki kad<.-h rakı. bir yan bakış. toe\·gilinin haşka bir ~ t...!~ 
doğru kalkan kirpikleri. ansızm iç fırtm:ıları ko:- ~ ··o .... G n 
bir göğüse, keskin bir bıcak dalıp çıkıyor. 

Kaybolan bir değil, ıki kişidir. Ölen. topr .!ğ'l. f"rföıeı. ;·,ıı. 
j:ına gömüliir. Birinin acısı. çoktan dinmiF, ck>riFi ~o~u:·arak 
dünya ıztırahından kurtulmuştur. FakJıt ötel·i. yıllnrca duyan. 
çeken bir ölü olarak demir nl!rmaY.lı'·lar aı ~"'Sl!ld? . 'ns!ı zın
cirl<>rin ağnltğını sürUklivcc~k. 

Bazan. bu cina\"dleti .. oiisbütün fo1iıl" • ivte kan:1'asıııı 
Elıni kana batıran adam . •.• .:-mleketi:-ı bir ü·.,,:d! olmak l·n-n·~tiı·ı 
tarır. Onunla birlikte daha bir M!i ~evler de ' .. , ·bcdilir. 

Cer'<i iıısan, ba:r.an ~ever J~ne "r:1t se,· vı>rir. \•-ı . • ol2n:m 
·ılri r. Bütiiıı diinya . kücül<- küçüle b:r \"lirııth•!; ufuk. bır 

· rutluk \"arlık haline gPli . R?ylP """ ·· "t'I ;.· • •ı>•n tuh· 
,lald sımsıkı dliğümleri. narmakla s('ıkiilme~. bır.:ı!;! il. 
Eğer gevşeme iki ta r.q bir•l"ı n"' Qlarcıa. m: .. ·,. ··"°Jl:• ··r. 

Birlt"şik ellerdeki sarılışhır. v:ıvas yavas dnkımııı:; lllur. Bir d .1. 
araya bir Pldiven girer. bir başka giin dudaklardaki r.U' .i:o1in 
siiri ucar. Tebessümler sıntı,_ halini alır ve nihavet hir ki~c C:e 
yollarının aynldığrnı görilrler. v • 

Bunlann acınacak yerlen yoktur. Asıl onlara kadar 1·\c:ı.oı 
sevgty<.' acımalı. 

Yok, gevşeme tek taraflı ise . ışte o zaman iş dcfiş:r. Sö\. 
le bir felakete uğrayanlara . Allah sinir sağlamh~ı ~.-cı'Sin c,..ı ""'ü 
bu bicarcler, h~r türlü felaketle yilzyüze. dizdize yaşarlar i· ü. 
c:ük bir kıvılcım, ruhlarına dolan barut dünyasım tutust1.r·1r. 
Şimşek gibi cakarlar. \"Ildırmı gibi düşerler. 

Halbuki, insan bütün varını da vermiş olsa. yiııe> ;;o~l:Vitn 
bir aşkı, sun'i nefeslerle yaşatamaz. Tnsanda vücuttan. l\a.:t:m. 
gözden önce ruh güzeldir. Ve ruhu hi~ bir f!CY· gerçek bir ~vei 
kadar gilZf'lleştiremez. 

Gevşeyen, soğuyan insan. her şeyden önce bu alımlı (!'U"e!. 
liğini kavbeder. Bundan mahrum olanlara İM' gönüllerde \'~r 
vcrmelt a·bestir. Böyle souk bir insan canlı bir "muhalliyetülha-. 
va .. gibi. karşısındakinin ruhundaki sevgiyi emip boşaltır. Şu 
halde i<: fırtınası nic;in? BıQ&k, kan, felaket nic;in? 

HAKKI SOHA GEZGtl\· 

IGONDEN GONE 

Taksım meydanında .ağaçıar 
O
.. MR f'MDE ilk defa ola... 

rak a~ düşmanhğı 
edeceğim ... Ağac;ları, yaşayan 
bir insan kadar ıııevdiğim hal
de, onlardan bir kaçı hakkın· 
da "idam hükmü,, değil, fakat 
''tehcir karan,, verdirmek he
vesine kapılıyonmı. 

matlQp olan bir abid1.1.ı . ·tra. 
fma ağaç dikildiği nerede gri. 
rülmilştUr? 

Balkanlann harp hartcl vaziyet· 
lcrinl muhafau edebillftf'Jert ya. 
kandanberi uydrpız şartJann 

denmma bağbdır. Ba ııarilana 
ftğişıneırd mukadclcr midir! Bu 

la miktarda balık ihracatı yapıl-

1 makta idi. l_•_•_l_lr_•_Y_l•_r_f_a_d_•_, 
Mevlidi Şerif _ 

Bu ağaçlar. Taksim meyda_ 
nmdadır ve milli sembolUmtız 
haline gelmiş olan bir abidenin 
etrafını sarml§, boylu poslu 
ha&balardır. 

Bu ağaçlar ~in "idam h~. 
mü,. değil, fcı · \'erlerini de
ğiştirtmek maksadiyle ~-
11iyetc mak"'l'u.n bir "tehcir ka. 
ran,, verilmesi yolundaki dU
şilncem iaabet8iı ~ğild;r ea· 
nrnm. 

Hem bu BUJ"etle Tmar Siva. 
setimizin Meydan Nazanyesı. 
ne bir kere daha g~ltk tt· 
min edilmiş olur. şartlama topyekb deltpnesi he· Divanı Muhasebat azalığm· 

nüz mf!\"ZUU bahis deitldlr. Askeri dan mütekait kıymetli maliye. 
harekitta görülm bazı tahanill- cilerimizden ••• erhum Hasan 
ler Ralkanlann harp harici nzlye- Zeki Apakın ruhuna ithafen 
tini tebdil ed<"t'ek bir mıııhlyt-ttf' yarınki pazar günii öğle nam: _ 
göziikmüyor. j ~mı müteakip E~en~ö~nde, 
• Bunun ~indir ki Rar.ianlar mtt- 1 ıstasyon karşısındakı Zıhnıpıı.cı :ı 

laya karşı kil "\·etll bulundukc:a, camiinde hafız Bürhan ve arkn
lçten flya.<ıko vermecllkc:c mliKtakll 1 daşları tarafından mevlidi ı::erif 
,,.zı:n~tlt-rfni muhafa.7.a ed4'hlllrlf'r. okunacaktır. Merhumu sevenler 

SADRI ERTEM ve isteyenler teşrif edebilirler. 
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Konferans 
Şl~li H:ılke,inden: 

15 Şubat Cuma.rtes! akşamı !!!lat 
21 de Bay Refet A\'Jli Aras tarafu:· 
dAn (lia.lk Edebiyatı, hakkında bir 
konfeı. us verilecek ve Öğretrcen Kr· 
ruın Rarıer Halk Şiirleri okuy&caktır. 
Bunu ıntitcakip Gösterlt şubemiz tn· 
rafmd::ın (Yanlış Yol) Piyesi U!msi! 
edUccf'ktir. Davetiyeler Halkevl BU· 
rosunda.n d&ğ'rtılmal<tadır. 

p 

"A ll<ıha.'}kına, lwndini.::i mtı. 
ha/aza ediniz... Silveyn sizi öl
diirm.ek istiyor. Bura1ıa '1içi.rı 
gcldinfa? Yo.p1lacak i.~i. lmı 1..·,.ıı. 
di başıma yapabilirdim. 

HA~KIRAN KURUKAFA 
imza: O. Jf.,, 

Lorn, bir aralık durakladı. 
"Yapılacak işi ben kendi başı -
ma yapardım .. söziyle ne dernek 
istiyordu., 

Sonra birdenbire hatırladı . 
Bu k:z da, herhalde bir vazife 
görüyordu. Silveynin esraren. 
giz hüviyetini meydana çıkar
mak için kendi başına çalışı. 
yordu. 

Fakat Lorn, bu gibi şeyleri 
düşümnekle vakit geçirmeği teh 
likeli buldu. Çünkü, Cesi Mil· 
böm, kendisine bu mektubu bı. 
rakırken, birisi tarafından gö -
rülmüş olabilirdi. O itibarla, ya 
tehlikedeyse?! ... 

Herhalde binanın içini bir do. 
laşmalıydı. Bu küçücük m·~thıp 
taki bir ka<: satır, onun biltün 
kudret ve azmini kamçılamıştı. 
Şimdi her şeyi yapabileceğini 
zannediyordu. 

~ .. ,ela kızı bulmak liLzımdı. 

Çün~ii bu kız. hayatını tehlike
ye koyarak, kendisine son bir 
ihtarda bulunmak Ü7.ere bu ka. 
dar fedakarlığı göze almıştı. 
Kendisinin de aynı fedakarlığı 
göstererek onun muhaf azasiyle 
m~-ul olması lazımdı. Bundan 
başka, şimdi artık iki müttefik 
obnuşlardı. 

Lorn bundan IO!lra 88.lldalye. 
yi cekti. Kapıyı açtı. Dtşanya 
baktı. 
Dıpnsı yine sim8iyahtı. 

Çok hevecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romana 
/ngiliz.ceden çev•ren: 11. MVNIR-

F'akat na.c;;ıl olursa olsun. bıı 
işin yapılması lazımdı . 

ı.-;lindcki elektr! ': lılmbasını 
yakmak i.izereydi ki, kor. 
kunç bir takım ı rlC' gelme~~ 
başladı. 

VC' bunun ardından, karan
lıklar içersindc r.-- .. .k bir ı:;c' 
belirdi: bir kuruknfa ! 

Bu kurukafanın gözleri ov· 
nuyordu. 

Gürültüler. müthiş surette 
artmıştı. 

Lorn, itidalini kaybetm~l 
için. büyük gayret sarfcdiyor. 
du. 

"Havltıran kuru kafa,. dedii._ 
!eri nc~ba bu muydu? Demek 
ki bu hikavenin aslı vardı. 
Fakat Madam Varinger bu hi
ka veden bahsederken, korku. • 
bir şey daha söylemisti. Havkı· 
ran kuru kafayı ·rmek, ölü. 
me delalet ediyord . Kuru ka. 
fanm haykırması bir ölüm işa
reti demekti ... 

Lorn, oldu"u v p>-rie gayri ih· 
tiyari sarsıldı. Fakat kendini 
kaybetmemiı:ti. Tabancasını. · 
ru kafaya doğru tutarak, bir. 
denbire ates etti. 

Ve bundan sonra ölü bir s~. 
sizlik ortalığı istill etti. Gü
rtlltil kesilmiş, kuru kafa orta· 
dan ka.ybolmu.,tu ... 

Lorn, kendi kendine: 

- Hayaletler kayboldu. m. 
sanlar meydana çıksın! diye ha 
ğırarak , bir kere daha ateş et. 
ti. 

Fakat sonra da bu acayip 
hareketine güldü. Yaptığı iş, 
adeta bir çocuk oyunuydu. Ge -
cenin bu saatinde havaletlere 
banca srkmak için mi gelmi~ti? 

Lorn. bu haleti ruhiye için· 
deyken, kafasının üzerinde bir 
rslığı andıran ikinci bir ses i. 
şitti. 

C'..örülmiyen bir şey. Lornun 
ba§ırıdan doğru geçerek boynu. 
nun üzerinde durdu. Bu bir ke
mentti. Sonra bu kemend da· 
ralmağa başladı . O kadar ki, 
Lorn. bol;ulma derecelerine gel_ 
di. 

Bundan sonra avaklarınm. ol 
duğu yerden kayd~ğını ve ken. 
disinin sırtüstü düştüğünü his
setti. 

Ondan sonrasını hatrrlavamı
yor, çünkü kafasına ağır bir 
eeyle vurulmuştu. 

x 

Bu sırada Cesi Milbörn. es. 
rarengiz şatonun bir başka o. 
dasında, adeta ölümli arzu ecU
yordu. 
Yaptığı bütün planlar, ve bir 

siirii işkence, rztırap ha.hasma 

Bu hasbalar yuln - kih· 
külleri bahçıvanlar tarafından 
kesilip, kıyafetlerine çeki dü • 
zen verildiii halde - bütiln 
rıehir halkının ziyaretgan olan 
ve artık san'at kıymetinin de. 
recesini bile tahlile lüzum 
g-önncksizin huşu ile baktığı. 
mız o mücessem kurtuluş sah
nesinin dört yanını. mevlevi
ler gibi k~tmışlardtr. 

Herkes taraf rdan ~riilmf'si 

beslediği Umitl«, bir dakika i· 
çinde mahvolmuştu. 

Cesi Milbörn, şat.onun, şimdi. 
ye kadar J:'iirmediği bir odasın. 
da bir kanape üzerinde yatıyor 
du. 

Elleri ve ayakları bağlanrnı. 
tr. Ve ağzına, bağırmasına ma· 
nı olmak için. bez tıkanmıştı . 

Ve karşısında. Portekizli Val. 
dez bulunuyordu. 

Valdez, kaba bir sesle şunla. 
rı söyliiyordu: 

- Senin bir <'~ sus olduğunu 
Silveyne söyledim. Bana inan
madı. Fakat ona iF':>~~ edeceğı . 
Eğer isbat edersem, sana karşı 
iste r ?-im :;ibi hareket etmekli • 
ğime müsaade edecek... Anlıyor 
musun? İstediğim gibi ... 

Valdez bu sozu söylerken, 
bir köpek gibi sıntmış ve siga. 
radan sararmış dişleri meydana 
cıkmıştı . 

Valdez söziine devam ediyt)r
du: 

HiKMET M01°tlR 

Yırmı yıl evvelkı Vıkııl 
11.S.ftl 

Sulh konferanaıns 
davet 

OUn )locllsl VUkelA !evkalAJ~ ll"J 

rette ls;Uma clmifUr. Müzakerata tıR.fl 

olarak cevam etmıı ve beye:ı uıxıı: 

mlyenln tasvibiyle sulh konferan.<mıa 

bir an •vvel daYet edllebllmemız ~<:l" 

mOra.c-tnt olunması tamp edtlnı~~r 

15.2.1941 
a.oı AJıan• 
8.18 Haftf 

prog-panı 

8.46 ' ~lll('k 
füıtaııl 

11.S! Törllç.e 
pl&klar 

11.H Ajana 
1L05 Tlhtc~ 

pllldar 
1U8 Bando 
15.80 C'ubond 
15.80 .,,.. ..... 
ıs.oı oaa 
uue Halk 

o,:."IUllıln 
19.00 Konuf11M 
ıt.U Talıburt 

<'~l;u .... ~ 
st'lll&~ 

ııuo AJaaa 
19.tJ Fasıl tt.-~"l-tl 
'l0.13 Raciye 

ıu.etesi 
ı0.43 Kan,.k 

,ar1ular 
"!1 .15 h.ono,nn 
~1.10 Ork~" 
'?!.!lO ·\jan• 
22.~f) <'ıu-...ı 

- Cumarte .1 f•zar 
15 Şubat l 16 ~ubat 
lllJlarn·m ı si \lulıaı <""1 il 
IiaaJE: ınc / Kaı.ırr. •oı 

.- Beraber Londraya ~ttiği -
mız zamandan başlıyarak, seni 
göz altında tutuyordum. ÇUnkU 
şüpheleniyordum. O zamana 
kadar benim için. sevdiğim gii. 1 
zel bir ln~liz kızından başka 
bir şey değildin. Fakat Silve. 
ynin talimatı üzerine Londraya 
gittiğimiz zaman, bana karşı 
muamelen değişti. Sebebini ko -
layca anlayabiliyordum. Bu sa· \aJutı~ı \ıııtwtı tJlanı 

\ ""' 1 
bah Silvevne de eöylediğim ıri. Uunettn 
bi, bana bir çok sualler sordun. do'°'u 7.38 1.17 7.A~ 115 

Madem ki bu kadar mera khstr. . Oth> JS.~fl 6.48 ı • ~~ 7.Cf 
hc'D6:ı, ;., cevabını !!imdi birden ' lldacH 111.ıı IMO '" .t:! it Si 

UU.l lJ.CMı llL42 ...... 
an ı.a .... •• 1.18 11.81 

vere 0ğim. HCT şeyi öğrenecek. 
sin. ll'aktt bu, 11entn ~ ·. 
maksadına varamıvacaktrr. O- 1 
mı da söyliyeyim. J------------: 

t Devamı var) 

"17 il .. 
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T c ret odas 
Uzak şarkta 

vez yet 
(Bat; tarafı 1 incide) 

' idi'-). H \A.A.) - n.·ıwıtraıya 

.. ırp 1.B• ')Bre koDBCytnln l{;t•maından 

..onrd Noı,vekile vekAlet ed~n Faddezı 
ıle mt'&a1 parusı reıaı CUrt'.n dün §U 

müşte:-tk oeyannamcyt ne,l'Ptm~ıer • 
d.ir: 

"KUD11l') beynclmUaı v&ll~tlıı yen! 
mk.,a.la.una müteallik te~ atlan tet 
dk eta.,.aur. Genelkurmay t'f-!Bi ile u. 
Z~U« kuvveUerl ba;•Mmandanı 

Brookt Popbruı vazlyeU mlll'll kere et 
aıck Uuıne bUgünkU içUm'le davet e. 
dllınl.,ıe:c.ir. aHrp konseyı.~ tetkJJ.ı 

ve teeı:ımW neUccsınde .-ı:-e ettıtı 

kanaa . .. göre,' harbin çok vah!m yenJ 
bır sa'h!ıya girdlğiı:ı1 mllleta t.Ucıırme. 
yt vaz•cc addediyoruz. latlt;',."11.n neler 
tııwrlııc.•ğJ sa.rahatla bl.Un~m.-s. Faks? 
/Lvustrıı.._ 'IUlm eınulyeU ıc;tıı ve ba • 
arlıklarunızı ikmal etmü gayNllt 
çok bUJ ili': bir gayret sarfe'.•ı.Pk mec· 
burtyeti olduğumum §llphe yok _ 
tur. 

AJlbaW\A HARBE Gt'-'ECEK 
VuolngMn, H (A.A.) - f.6ytu: 
.Japo 1yanıD cenubi Pa8ltl~e bJ ~r 

g1lze§t., aUlmağa bakika':"D b&ZJJ 
~up oın·adığı tıusuaunda cm.pl:iUo • 
rin mU..DJAalan tahalut erm •kte.Ur. 

Bi.lh;.aa §U cihet kayd:Jıllyor ki. 
Almanya lııgUtereyi tsWAy.4 teşebbüs 
etmed<"n evvel Japonyanuı Czakıark. 
ta lllg"Ji.Z t.oprııklnrına taan~wıu bek 
lemekte<!lr. Eğer Almany• . .un plAnı 
bu 1ae w.."fm k&Jma&J çok m ıbtemPldlr. 
ÇQııkO Japonya Alm&nyaya ltı.uıacı· 

olmadı&ını Ueri stırerek !lal•.iudeo u 
zak buıucan ve kuvveUl blr kale olan 
SlııBavuı u zapta ıqebbüs ctmwıesl 

meihumur. 
Mositovod&n gelen ha~ler gllıate. 

nyor kt, Japonlar Sovyet!.,r EtrUğ! 

ile ml:nasebeUerlni dUzeJt:nr.ge uc1nışı 
yorlar. Japonllırm cenuba doğ"u bir 
hareket.3 geçmeden enti t.'.lhUkeJe bu 
luntuı ya.nlarmı emniyete ıılmak !8 • 
tedikletl bundan anla§llıyor 

Blr~ok müşahJUerin n:.OtaJAaımıa 

gl5re cıe. Jnponlarm Sıngaı-ura }ılJ>a· 

cakLıra taarruz Amerikayı b.3.rt:e aU· 

rU.kJeyeWılr. Çünkü kauçuk "• kalay 
tedartk~U ie1n Hollanda HL.ldiatanm_ 
da ve Mıolezyad& atatUkonu.. muhale. 
&a8l za'"Urldlr. 

.JAPON FlLO U IL~YYONG 
AÇD\L.~llINDA TOPLANl1'0B 
Vqlcgtoll, H (AA.) - ~Oyter: 

Japuı tlloswıwı Hlndlçl:ılde Hay • 
tonı; ıı.çıkl.&nnda tecemm•l ettiğlııe 
datr g~lt::ı tıaberlerle Avus~ralya na· 
Tırlannı'l t>t;yanatı ve Uzak,ark:n bu. 
tunan Amerikalılara mem.c.ketlf'rlne 
ı:önmelel" için yapılAD ymıi ıb.tar &"arff 
Oltlııelesin' yeniden gazetelerin Uk say 
ft\1anna aksetUrml§tir. 
.Japo•!yıınm S!ngapura Vt!yııhut Hol. 

la.Dda H•ndl.stanma karıt ruuekete 
geçmcs' lhUmııllnden ba§kt\ Jıger bir 
lhUm&. de :nzı.zan dikkate &l:r.makta. 
dır. Bu UıUmal, geçen ıtenf-12!.n Ukba 
ban l!t. ıonbaharmda da o'.: .ığU gibi. 
Japonyuım mlhver arkadı}lı.rma yar 
dun e;.nuk tçtn a1nlr tıar.t..r.e ~tlralı 

.ımeaLı<'rn ibaretUr. 
Va§lngtonun resm1 mah!U1e.r1 vazı • 

70U ~ •. C:nla kallıl&makttı ve l'zak 
prktııK. Amerika te!:>a.a.aı.~ yapılar 

tamye.ert.n bir teli§ eebe'Jı •• :mıuııa.ıı 
\bmıgl.'ldlğml beyan et.mek".tt1lr 
Bununıa beraber. MdLu•: rin lnk1 

pfı bl\yUk bir altı.k& Ue ..atJp t>dll · 
mekteuıt. Japonynnm yeru • flyUlı el. 
çisi A ralrnl Nomura itlm.itn1Ul!e."1nt 

verdJk.cD aonra Hull U• gö~gı 
z • ın l'ı.elfiktekl atatllkı>r.ıw :nuha_ 

• ıaltkmda Amerlkan.:ı • cl~r dU. 

~ • ..ıı!U hususunda kenalır..-.den hiç 
bir şn;ıl"ıcye mahal bırakmıyucak oe 
kilde tzan.ıt verileceği munnkkak te_ 
l!kki euıımektedlr. 

B.:UNAN ADASJNDA TAHKfJ\lA'I 
ı;:ınglıny, U (AA.) - Mllı-t.AkJ.t 

Fran<ıı: ııjıuı.smın hususi m.ıllnblri bil. 
"'1irlyor: 

HP.lnan adaamm cenuba r:ıc,"tnı ya -
pılacak Japon ıı.akert acvkt,>·ntı:ıa blr 
11.t; o•orak kullıınılmasma !u..rar ve • 
r'.hllg1 l'mlo bir menb!ldan uı!Jlrı.mtk 

tecllr. Aunnın cenubunda ~ fır".a p 
yade ı:ıı:ı.ır. Ue 800 bombar<1tuuuı tay 
:t·are!d ve bir filo tabşit edlLnl§ bulun. 
mııktaC:ır. Filoya blr tayyAre gemia 
de ctahı•ctır. Nakliye gemiler Jaoon • 
yadan buraya her gün yem krtalar 
ietlrmel\tedir. Kezalik D~:en ile Ku 
van.,tunguan mUtemaJ yen asker ta. 
§IDnmktaaı.r. Geçen eylllle üdar Ja • 
poıı;,a ynınız adıınm şimal odı>ki bazı 

llsterl .:u·ıatıxyordu. Fakat ı, ıaman • 
daobı: ı ce.oupta da tahki"UA yapıl • 
~ ve lim:ın aahalan tan ı:ltn edil • 
01~, tir. eı.yslyen clvıırmd.a ç- k bUyUk 
tayyar.• me) danları ln!!laeın baıııan • 
oığı glu. ııahJkrtn mtldat.s..ıımı tc 
mln l.ç:n ağır toplar getl:'ill • .'~tlr 

~ox sö.ZCCS"O NE DlYOJt~ 

7*yo, H (AA.) - Yo.banl!l ç a7"• 
tcc~lcr ı.aplantısmda hUkQmet nanıma 
beyanatta bulunmıığıı memur olan zıı· 

mal liplr.r" n · ıesbite başlad ı 
İstanbul ticaret ve sanayi oda· 

fi?, çok mühim bir karar ittihaz et· 
ınlştir. Bu karara göre, mal tiple
ri tesbit ed'1ecek ve bunlar piya. 
saya nlimune olarak sürU!ecektir. 
Bu tiplerin maliyet fiyatları mum. 
kün olduğu kadar ucuz olacak ve 
kalite lmkımmdan tipler, pahnh 
satılan barı cins mallardan mlikem 
mel olacaktır. Bütiln malla.rn tip
leri alındıktan sonra eldeki nümu· 
neler göz önünde tutularak ihti
kar ve pahalılıkla mücadele daha 

ko1ay olacaktır. 
tık olarak dUn, çorapçrlar. göm

lekçiler ve fanliacılar, ticaret oda
sı salonlarında toplanmışlardır. Bu 
toplanbda oda umumi lcll.tibl Cevat 
Düzenli ile Sümer Banktan bir mil· 
messil de hazır bulunmuştur. Bu 
tiplerin hazırlanmasında Sümer 
Banktan asgari maliyet fiyatlan da 
eonıla ea.ktn'. 

Diğer cins mal fmal!tçılarmm 
toplantılarına önilmUzdekl hafta 
i~inde devam edilecektir. 

Ziraat Enstitüsünde 4 
doçent profesör oldu 
Ankam, H (A.A.) - Memıı!111l~et

le bat--"'1' aldığımıza göre, yüksel< zı · 
rııat enatıtllsllndekt mm adamla.rılı'ız 
dan bı-..r.larma. 2291 yılı ziraat '311.9 

tltllstl t<anununun koymu., old::fl'u 
p.rt.la. a &"Öre birinci mnd doçentlık· 

teki ıt.ıounı mllddeUertnı muv'lf/a'.;i· 
yetle bıUrdlklerl.nden ve kendi ıl!m 
kolla.-:ı:.ca eh.llyet ve llyakat gö:ster· 
dlkleri-ı-ieıı dolayı ziraat ve tabll l'!ın.. 
ler taıa\.telerlni.n ve yüksek zlruat 
enısUtı~ divanının karan ve Ziraat 
VekWır:tmı tasvibi ile profeaö .. ük 

unvanı tevcih edllml§Ur. 
Memlcketlmlzde yüksek ta!lsillPrlni 

yııptııdan sonra Avrupada lhtlaaslnn· 
nı hm.al ederek d6nml1§ ve uzun a -J• 
nclerdc:tıberi mensup oldukları ilim 
şubelerinde çalışmış olan genç mın 
adı.rnluınıızdan profesörlUğe tertl e· 
dcaler t;unlardır: 

:ürl\St fakWteainde.n Dr. K~rim (\. 
mer Çağlar, Dr. Ekrem RUııtU lZtncn, 
Dr. SöWıatUn Batu. Dr. Ahmet Boz· 
kaya ve tabll lliınler takWtesinderı 

ŞevkP.t Ahmet Bırand. 

Bazı vııayetlerde HükOmet bir milyon 
hunubata el kondu lirahk eczayı 

(Ba§ tarafı 1 irıcide) t bb · t r 
p!il~~~ ~:ı:~: aı:~ ı ıye ge t r ıyor 
tır. Bu şekilde çavdar, buğday. HUkfımet, hariçten mühim mllc-
arpa ve yulaf gibi esaslı gıda ta'rda eczayı tıbbiye celbi için loap 
ve yem maddelerinden mecmu eden bütün tedbirleri alınış ve a.
stoku öğrenmek mUmkiln ola. IAkadarlara bildirmiştir. llk ham· 
cağı gibi, ne kadarının mUstah. lede getirtlecek eczayi tıbbiyenin 
sile 18.zJm olduğu ve ne kada- paraca kıymeti bir milyon Türk 
rmm da müstehlike verileceği llras·dır. lcap eden akreditif bulun 
takdir edilecektir. muştur. Aynca Almanya.dan da 
Neşrolunan kararname hU. 800 bin llralık eczayi tıbbiye ret.J.. 

kllmlerl şunlardır : rilecektir. 

1 .- Karar yalnız ihtiyaçla.. Diğer taraftan ticaret vekdlet!, 
rmdan fazla hububat istihsal lthalflt ve ihracat birlikleri uınu· 
eden bölgelerde tatbik oluna- m.t k!lpUğine gönderdiği bir tamim 
caktır. de fthalAt blrlflderiııln en aşağı 

2 - Yalnm köylü ve mUstah- 3-4 aylık ihtiyacı karoıla.mak U
sil elinde olup bunların ihtiya. zere ne miktarda mal ithal edecek
cmdan fazla bulunan ve yeni lerint ve bunların endekmnl blldir
hasada kadar pazara çıkacak o. melerfnl lı!teml~t.ir. Ba ıe lc;ln icap 
lan hububata el konacaktır. eden akreditif t~mln edlhnlşt1r. 

8 - El konan bub'ı.rbat deger Ancak bu akredtif, !ngflte:reden ve 
para ile ve peşin olarak &atın sterllng sahasına dahil memleket
alınacaktır. lerden ithalllt yapacak birliklere 

4: - Köylünün ihtiyaçı için verilecektir. Şehrlmh:de 6 ithalAt 
lUzumlu olan hububat nüfus ba- birliği vardır. Böylelikle hllkfıme-
şma ayda 30 kilo buğday veya tin ihtiyaçlarını kar§Ilıyacak ibiltlln 
çavdar, I:oşum hnyvanlanna. da ithalat eşyıuımnı temJnlnl istihdaf 
gilnde beş kilo arpa veya yulaf ettiği anlaş·lmaktadır. 
tır. Ayrıca köylU bu mevsim 
ekilecek tohumluğu da ayıracak 
tır. Hesaplann yapılması için 
öğretmenler ve eğitmenler köy
lüye yardım edecektir. 

Ankara, Afyon, Amasya, Bur 
dur, Çorum merkez, Diyarbakır 
Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kır 
eehir, KUtahya.. Mardin, Niğde. 
Sıvas, Urfa, Yozgat vilayetleri. 
le Bozöyük, Merkez Artuva, Er. 
bea ile Akşehir, Beyşehir, Ci
hanbeyli Çurma, Ereğli, Ünye. 
Kadınhanı, Karaman, Karapı
nar ve Seydişehir ...:.alan dahi. 
linde kendisine veya başkasına 
ait vasıtalarla kendisine veya 
başkuma ait arazide z?raat ya. 
pan veyahut arazi para, !Jet. 
çift hayvanı, tohum vermE'!I 
suretiyle ziraate iştirak eden 
resm! ve huhusi bilWn.um ha· 
kiki ve hUkmi şahıslar ne1-dle
rinde bulunan veyahut diğer 
bir mahalde olup ken~i tasar. 
ruflan altmda olan bütün huğ. 
day, çnYdar ve arpa ve yulaf
lannm miktarlarını, bulun· 
dukları yerleri, bir beyanname 
ile mahallin en bUyilk mUlkiye 
memuruna. bildireceklerdir. 

Dün gehrlınb:e demir çivi, mu
kavva, radyo, ç!nko levha., demir 
e§ya, eellUloz. litopon, demir ma
kine, boya. kimyevi madde, demir 
tel, elektrik malzemem, ateş tuğ· 
lası, demir çivi, sigara kAğıdı gel
mi~tir. 

Hiller 
Dün Yugoslav 

nazırlariyle görÜ!tÜ 
Salzburg, 14 CA.A.) - Yuı:.-os

lavya Başvekili Zvetkoviç va harl
c1ye nazın Cincar Markoviç, bugün 
ö3leyo doğru hususi trenle Salz. 
burgn gelmişler ve istnsyotıda B. 
Von Rlbbentrop tarafından kaJ'l!I· 
lanmışlardır • 

Zvet.koviç ve Maritoviç öğle ye
mcf;'ini Von Rlbbentropun Fuchl
rlekl kCS,kUnde yemişler ve lnmjş 
oldukları Östertelchlııcherhof ote
llnde bir mUddet istirahat ettikten 
"SCınra Bergbofa. giderek saat 16 30 
da B. Hltle r tarafından ka.bul edil· 
ml~lerdir. 

Bcrghofun antresinde B. H ltler 
misafirle ri 8.ımimt surette aeldmla 
mış ve bir selam kıt.ası ihtiram 
r esmini ifa etml~tir. 

.. 
' 

Bir kahvecinin Sp o r 
C6S0dl h8VUZdan Erkek mektepleri 

- --
Çıkarıldı voleybol müsabakalan 

Erkek mektepleri a.rasmda 
Dün sabah Zincirli.kuyuda Göztepe yapılmakta olan voleybol mUsa. 
gazinosu civarında avukat Kana - bakalanna • dün de Eminönü 
yanın evinin bahçesindeki havuza ve Beyoğlu halkevi salonların. 
bir ceset bulunmuş ve bu cesedin ' da devam edilmiştir. 
Beyoğlunda Küçük Bayram sokak EminönU halkevinde birinci 
31 numaralı kahvenin sahibi kah. müsabakada Yüce Ulkii - Vefa 
veci Kazıma ait olduğu anlaşıl - karşılaşmışlar, ve Yüce Ülkü 
mı~tır. takınır 15-7, 19. 17, 15.7 galıp 

HAdisenin mahiyeti şudur : Evvel gelmİ§tir. 
ki gUn saat 18 SJralarmda Klızmı, İkinci müsabaka Taksim lise
arkadaşlarr ~iyazi, Haydar, Şemsi si • Şişli Terakki takımları ara. 
ve Bedri ile Beyoğlunda bir hayli smda y:ıptlmı~. Şiııti Terakkili -
içtikten &onra Zincirlikuyuyn git - l~.r 15~. 15.10 kazanmışlal'dır. 
n~ler ve buradaki Göztepe gnzi • Beyoğlu halkevinde ilk kal"§J. 
nosuna girerek bira içmek istemiı::- laşma Boğaziçi - Havdarpaşa 
!erdir. arasında yapılmış; 15.9, 15·2 

Be§ arkadaş burada oturdukları Haydarpaşahlar galip gelmişler. 
srrada, KAzmı, bir aral·k dışan çrk· dir. 
mış ve bir daha geri dönmemiştfr. 1 lkinci müsa.ba.kada da Işık li-
Arkndaşlan, Kazımı uzun bir sesi takımı Darüşsafakayı 15-5, 

müddet beklemişler fakat dijnme • 1 15.11, 15. 4 ma~liıo etmiştir. 
diğini görUncc. kendllerlle oturmak -------------
istemediği hükmllnil vermi§lerdir. 
Bunun Uzerine hepsi gazinoyu ter_ 
kederek ıtnzımı aramağn gitmi !er- Yunan harbi 
dir. ( Ba~ tarafı 1 incide) 

Aradan bil" saat geçtikten sonra Bu mıntakada YunanhlL" tarafm-
Avukat Kanoyanm bahçesindeki onn yeni tepeler zaptedilmbtır. 
havuzun kenannda bir şapka gö_ 

It&lyan b&fkumandaıu ı; .. Leral Ka· 
rUlmüş ve görenler bu şapka sahi - vnllero. ;ıaıya orduau için felAkeUe 
binin kim olabUeccğinl kestlreıne_ 
diklerinden karakola haber vermiır neUcel.ezıen mukabil turn.ıı•ar tabi. 
lerdir. ycıoinden \•ugoçml§ görü:.tvor. ltal-

Blraz eonra jandarmalar eapka. 7UJ tayyueJert üç günden!A'ri cepbe 
nm bulunduğu yerin biru llerisi.n. Usf-nnde biç bir faaliyet ı:c:istt'rme· 

deki havuzu &r&§tırmışlar ve ha· rnektedi·. 
vu.run içinde bir oeeet bulmuşlar. Attna, 14 (A. A.) - Da.hıli cm-
drr. niyet nezaretinin dUn ak~amkl t~h . 

Hldlaeden lierhal milddeiumumL liği: 
ilk haberdar edilmiş ve tahkikat DU~ hava kuvvetleri bugün 
szrasmda cesedin kahveci Kizıma Arg08toU'yi bombard°rma etmişse 
alt olduğu anlaşılmqtır. de insanca zayiat olmamr§tlT. Ev-

Bunan Uzerine K!ztmm arka.dq lere de aı: basar olmuştur. Kortu 
lnn Niyazı. Haydar, Şemsi ve Bed ada.smm bir ınmtakasme. da bom. 
ri yakalanmışlardır. Klzunm arka· balar atılmıştır. Fakat ne hasar 
daşlan tarafından havuza atıld·ğı ne de :ıııylat vardır. 
tahmin edildiğinden tahldkata bu Londn, 14 (A.A. ) -:- ıt §U· 

noktadan ehemmiyetle devam edil. 1 batta Kavallcro, on bcoınd muka· 
mektedlr bil taArruzunn yapmış, fakat Yu-

. Ktı.znn~ Rarhoş olması yüzün _ nanltlardan bir karış toprak istir. 
den havuzda kendieini kurtarama dadına. muva!fa.k olamanuştrr. Bir 
dı~ da hatıra gelen ihtimallerden· çok ahvalde muga.bil taarruz ya • 
dlr. pa.n kuvvetleri, yüzde 50 nisbctin· 

de zayiat vemıi§Jerdlr. 

L d d k • R Dlğer taraftan Spllt lle Triye5te on ra a 1 o men . arumda ae!er yapmakta olan ge. 
mllere karoı ya.pılan denir.altı btl· 

maslahatguzarl c~lan, ınl!1vercile~ büyük bir en· 
dıeeye dtl.ştirmektediJ'. B\l hUcum-
larm bir Yunan den.Wlltmınm ~ 

(BQ,f t<ıraft. 1 incide) 
Um. General Antone8ko, bugtınkU J'.I 
mıı.n 41lkfımet.iı:ı.l do.t.u ve mlltte~kf 

olmıı..sı muhtemeldir . 
tjra, H (A.A.) - Atina Radyo!U 

eplkerl. bu ak§am, cepheden alman 
olarak te14.kki ediyor. P'akat ıuı.kl1'.at· son teıxrallan bildirerek deml§tl• ki: 
te Aln:>ıın hUkWnetl, Gcnerfl.l A:ıto· "YUDcU",,lar, bUtün noktalarda bedd· 
~skonun etendl81dlr. ı 

n! t etm !J lerlne vamu§lar<iır. ltalyanlar, bO~ 
1stüaya çoktan ye l§ 0

" ~· mevzı'er.ndeıı çıkanlml§tJr. Bllh.ana 
nuyo.um. Bu ntyeUmJ.n esnsmı td~k ı Uç nol<tada çıırpl§malarm neUCf'~ri 
cdc:n kıuıae.t eudur: Aynı kuvvette ol· kaU c.ahiyet göııtermJotir. Bu nokta· 
rnıyan t.otallter memleketler Rrasmdo. lard&ı\ btrtmnd ' aralarında bir ~lk 
bu l"ibl ttWaklarda, memJekctlcroen .. _ 1 uJ k Uz dl tin BI 

, .. nı..u •••"' k tıı ıru .... y unma ere ye ,. r 
CD Au.;._ ve en ._,. .. mm. uvvr. nımm•o ve pek çok miktarda tıarp 
memlc.keUn hükı:nU altına gtrmest mu 1• t"'t· 1 t mu .... om,.:. ı b ınam o unınU§ ur. 
tıakknkbr. Totaliter rejiminde kuv,·ct lkinct noktada İtalyanlar -;;ok uza· 
ve ne.k eramnda farkdayokturk. t ğa püıJklJrtUlmU§ ve R'erck ikinci ve 

lngt!tertıniıı uğrUD mu aveme r 
etugt ideallerin nlbal zaferine taın i · ge:1?k '1ct.ınctt noktalarda aynca '>!r. 

l .. ...... .... 1 k ti tn 1 c;o\t csır ve hıırp malr.emeııl Yunanlı· t ınavnn vaı-uır. ....em e e m o Py· 
ht&e vazly-et &imi§ bıtlunınam bıı.'ılı lar eline geçmleUr. 

mevzuu dcğtldlr. BugQn bldm mem· 
lekettmlz yoktur. Bugün memleket'... Kalabrıya 
mtzde na.zl tahakkUmU vardır. Bu na 

zi ttıh::ılüdmıQne tnkıyaddan istlnl<ı\f mıntakasına 
ecliyonım ve bu tahakküme . kar§ı e· 
Umde bUIU!l&tl bUtün vasıtalarla nm ~ ınema ve flYI 
kavenıot eyllyeceg-tm. İngiliz pa ra§Ütçüler ( •J • fi 

Hatırlardadır ki Romanyanın sa~ık indir ildi ı 1 m ıı 111 1 Sehıt ~ ,. 
Londra elçlııi Tilea. .Almanlıır Romar • J 11 111 l1epebefl ,,.,, 
ynya girdiği zaman elçll!.kten ltıtlfa Rom(f, 1 i ( A.A . ) - İt.al~ _ n ] 1 k..... , 
etmııı ve o za.mıuıdanbcri dcmokrMt orduları umumt · kararglhmın 11 111 Jotl' .J. 
tdeallcnne mtne.ııeret eden bir HHr 252 numaralı tebliği: Emilia Gs ;"} 
Romenler komitesi te§kll eytnmi§tl". 1 10-11 şubat gecesi düşman, lııdldAI UMtdeAI f'C•~ /,('" 
--------------, Kalabriya ve Lucanie mıntaka. ounaıız 14 de: ç,oCl) ,: 

Amerika sına mitraıyözter, eı bombaları A.koam ıo.>0 ~ 

Fransaya erzak 
göndermiyecek 

ve infilak edici maddelerle mu. K" l k odl 
seııruı paraşü~ler indirmiştir. ıra ı ~ ~ 

Bunlarm vazifesi mUnakaliltt Beya~t. l.Alell, it IJOI '-' 
inkıtaa uğratmak ve bu mmta· ııı ve Topkaptya oto 

\'a.<Jington, H (A.A.) _ Havaıı : kadaki ~u. tesisatını hasara uğ-
!ngilterenin vaziyetine binaen, ra~ak ıdı. . . . 

Valiler, vilayet hususi idare 
memurları, ziraat müdür ve 
memurları, Ziraat Bankası me. 
murlan ilk oh-uJlar öğretmenlen 
ve eğitmenler bu işlere baka .. 

Amerika siyasi mnhnflli §hndilik l . No~tte. bul~ınan ~slerı~ı. 
"Fransaya ve §imalt Afrikııya er- ~n sur8:tlı müdah~l~!erı sa)e. 
zak gönderilmesini derpiş etme- sınde düşmanm bUtun naraşUt
mektedir. Amerika hariciye nazı· 1 ~illeri esir edilmi§tir. Bunların 
n B. Hul'ün gazetecUere •aptığı istihdaf etmekte ~lduklan ba-

Görli§Dteler üç saatten fazla ırlir beyanattan çıkan mana ~tc bu· sarları ika etmelerıne meydan 
mliştUr. B'l' ara görUşme1ere fıuıı- ı dur. ı verilmemiştir. 

caklarda'. 
Harcırah ve masarifi zaruri. 

yeleri toprak mahsulleri ofisin
ce tesviye edil~ektir. 

Bzyanname vermeyip de mu. 
halif harekette bulunanlar ve 
yahut haldka.te uygun olmıyan 
mnlfimat Yerenler mim konın. 
ma kanununun bUkUmlerine gö· 
re cezalandmlacaklardır. 

ta P u;1flkte yakin bir mubns3mıı.t ~a· 

y4.alarına işaret cdUmcsl Uı:erlnc mt:ı.7 

kt.r zat havanm ağır old1 ılhmu ve 
muh~mel ber vaziyete karJI bP".r. 
lıklı b• ı. ı:ımak tcabcdec<'ğlnl b'ldl'"m•~ 

\ 'C :1unınr' ilAve eyleml§Ur: 
- H!,.r,ok şayialar dolD.§ıyor, ~.ıı'kat 

fikrlm·;c hiç bir §OY olmıyacıı..<ttr 

!a verilerek çay içilmiştir. Görüş. Maamafih B. Hul, çocuklara vi- ı Pa~iltçülerin esir edilmeleri 
melerde Alman devlet reisinin ter· tamin ve eUt ile ilft.çlarm gönderil- esnasında bir çarpışma olmuş. 
cilmanı ort<t elçi Dr. Şmit de bu· mesine devam etmek niyetinde muhafız cfrattan biri ile aha. 
hınmuştur. olduğunu söylemiştir. liden bir kişi yaralanmışlardır. 

Yugoelav devlet a.damlan Berg- -::~~~~-~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~f.~~~~~~~--tJI!. hofu saat 19,45 <te t.erketmişler ve ' 

birmUddetısonraSalzburgdanBel T A K s . M sı·nem._asınd ı;rada hareke t eylemielerdlr. 1 
S:ılıburg, U (A.A.) - Resm! Tcb· 

llğ: 

FUlırcr. bumln, Bcrgho!da, Alıı.an 

haricıye nazırı Von Rlbentr.:>pun hı.· 

zunı il,., Yugoslav ba§veklll Tevetkr . 
vlç ve refakatindeki hariciye nazırı ı 
Cincnr 'Markovtcı ltnbul ebnlştir. 

İki .tnPnılckcU alAluıdar eden ~zı 

mcsn)e1erc tnhs18 olunan görU~e!cr, 

iki m'llet arasında mevcut mUnnes· 
bctıar lck! ananevi dostluk zlhnlyetl 
ıct.nde cel'flyarı ctınıııttr. 

G Ö R Ü NBM ~EmY'E''N "Aô 'A'M iN OOAV o E 1 
Büyük Dehşet, Korku ve Esrar Filmindeki 

Dlrıltmt'n ." ırakat "örilnmiy•:n .. CANA\ ARI görmek üzere blnlette ki 1 al.ın erl yor ... 

Bugün ııut ı de tenzlllltlı matln,. 

: . '"" . ~ ·. . . . 
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Ü .f ~ rf 1 ME M LEKE r l E n t.1r.eua1er I ' 
Dr. tr1ıuımut AkUn ile Hatice k-iurı 

ye ya;ıı~~. Allm Yuk el Ue IJmot o:N· 

kO~& 
A 

·a .,... ... ,., -.uua .. ıaı·a.> etı 

ZıRAAT BANKASI 
K A D

. A ) T r a k y ad a &.~lhU•lJ ~\.·Jcnme Aluıı.ıurlug-wıJa. 

j ~ k fi: f) Q e F- S e t e 11 . mır!:ıar. Şofor O . .Nuri Ue Hı.uute Çc· 
r r 1 i arını'ı1ı koo·ıe• l:.kkauct, Amqe lbrahl~ Yeıııemek ile 

Yaz o 
KurU!u; tarıhı 1888. - ~rma)esl. ıuu UUU.UOU furk Lmw. 

;;;ubt' ve A1an~ adedı 265 
Zırai vt ııru11 'ıtJ •ıf'vı banka muumPltlPTı. 

\'uıut h' ~l · ıç hoşlanmadığı ga· 
lu bi~ erı tenvir etmen:n !Uzum. 
,, ış olduğuna o gön iyice 
l'ı!ına ış ve otelden bır yere ay-

\' tnıştı. 
..... llauf gazetecilere· 

elbin :Su gece. Cakla güreşirken, 
l'a.nrn olunuz ki. künde ovununu 

Oi .ıYacağım. 
t >e teminat verivordu. 

Çiı:ı ~un. hasmını yenmek i . 
Vaı naca~ oyun mu }'Oktu? 

~~tker:. Yusufun verdiği te· 
...... ~ luzuın görmüyordu. 
~1 .. YUn sertesttır. Herkes, 
nı,J;; nuınarayı yapa.bilir. 
..... rdu. Yusuf: 
~! Öyle ama, patron cenap_ 
~eı de~ı. Ortalık bizım künde 
4i. ıı es~ne çok ehemmiyet ver -
~baer es: ''Bu, oyun değil, 
~81Jıkt1r . ., diyor. Bu vaziyet 
a~lllda ben, halka, canbaz 
~ d 1~ı. hatta canbazlıktan 
ıat~e anlamadığımı söylemek 
oızn. 
~~n. çıkan öğle ve akşa: 
~- birl~r:ı. gQya memlekette baş 
~a lş Yokmuş gibi, ba .. tan. 
~ ~ ınesete ile m~l olu
~ cıer spor muharriri par-

''&u a bu işi dolamıştı : 
~ r ~ki gürerte künde var 
~k tnu ?., Gibi başlıklarla 
dıı. ~ yazılar yazılıyor. 

~~ket versin ki, bu arad .. 
~ da g'a.7,etelerde beyana..ı 
~ <1iy

0
Cak bu beyanabnda şöy_ 

.. rdu: 
de ~llzeteler, TUrk gilre-Jlerin 
(lcllı:ı er zaman tatbik edilen 
~ 1 de) oyunundan bah::;edi
bur ar ve Yusuf pehlivan::ı 
lltı ~ki güreşinde bu oyu
ltr tatbik etmemc::;ini istiyor. 
llat.;:UsUf pehlivanın beya.. 
~d göre. bu gece hL~ ... :ı1 
~ e) ownunu yaomıya· 
~ ış. Türk pehlivan .. 
ıııaı. e bir mecburiyete sok
tıe • l!erbest gUreş kavaldi. 
~1\Ulıaliftir. Ne o, ne de 
~ endi hususi oyt.111lan. 

ı :ı.n hiç bir zaman mene
~ ~iz. Bu fuzuli müdahale 
~ili klınlerin sebebiyet verdi. 
\>Usu! 8Jılaınaıt hakkımızdır ... 

tııca: bu satırlara muttali o. 

~ ~l'a'\'o! dedi, Cak, cidden 
,~u bir pehlivannıış. Artık 
ltıı~ katmadı. Eğer biz el al· 

·t • onunıa uyuşmuş olsay-
hıı ~he yok lj, o, gazetelere 
Vaıker a beyanat vermezdi. 

. lih.ıa hata şUpheliydt. 
l'dtı: tereddüt içinde bocalı. 

'la~ "-caba Yusufun manevi· 
~ltf htıbo?uldu mu? Acaba Yu· 
,16}tısurgece yenilecek mi? . 
~ • Patronun çehrcsınde 

~1 Oku endişeleri kitap okur 
L..' ıt Yordu. 
~ ! d erak etme, Mister Val_ 
~~udiyordu. Bu gece ıscııin 
\ ...., N gijldUreceaim. 
!liı,., d e d4yorsun,? Kat'i ola.. 
":bn· 'Vordu. Bu gece senin 
\> 1

" 0 rsun, öyle mi? 
~~~f. patronu memnun et

' cın: 
~vet.. müsterih ol 1 

1 
~ eğe ı:necbur olmuştu. 

'l i'a.~ Ustu hafif bir kahval
l'ak otelden cıkttlar. 

~ * ~ tll lt binasmın üstündeki klüp 
~~Y~:lardı. 
%·ıt henuz meydanda yoktu. 
~ b!rnUnıaralarınm başlama. 
~!tsur ~at kadar vakit vardı. 
""Qu. bır aralık tcrcüm~:ı ..... . 

A. ·k~is Ncl .. - • 
~"il b . son gorunmew .•• 
~· lııın burada olduğumu. 

...._$~Yor mu? 
~ te:ıbitk k~pıcısma ve ve.ıstiye
~kl ettım. Gelince, buraya 
\>llau er. 

llo~ll n~ ~eoe sık sık Mis I\ 
ıııı:Utıu soruyordu? 
""iti. tercüman da merak et -

~~ ~için Ü•·n•·· ? d d l!ıa "'·~e c.uıuyorsun . e ı. 

bile~ gelir. Buraya gelme. 
'l?-, ~ırkteki locamızı bili. 
t-, Ya muhakkak gelecek-

~ ıe~ onu güreşten önce 
lıtu ~elim. 
l!: . hım bir iı:ı mi vnr? 
8() \el Bence mühimdır. 

:t't~l'lı~lllnadan mutlaka ~ör -
ı~an 1"!'>0 raka düştü .. 
tıılllta a SOl'du .• 
~ Yusur bir §eY ao~·1e. 

Iarar ediyordu. 

76 - 1 S \1 i l\ , , R!Ulllk ôzeı. Berber Mustafa Kıın:ıll Pıtrıt tılrlktlrı•nlrrf' ııumo lira lkrıımıy .. ~ .. rıyor 

M1ster Valker kapıc!an tercü. 
mana ıı:;aret verdi: 

- Biraz "'l'l•r misin? 
Tercüman kapıya kostu: 
- Fmrediniz natron um! 
- Yusufu locn"ına ııötilr .. 
- Daha çok erken değil mı? 
- Övle am;ı hp'k p;,.,.c' ·1er 

sirki doldurdu Herkes Yusufı.. 
görmek istivor. Gario dedikodu 
lar başladı. Guya Yu!l11f bu gece 
güreşe ~ıkmn·ncakmış! 

- Aman, bunu Yusuf duy· 
masm.. Fena halde hiddE>tlenir 

Valker bu talimatı verir ver . 
mez ortadan ıfa,·boldu. 

Yusuf, tercümanın patronl" 
neler konuştuğunu merak et. 
mişti: 

- Yine ne var? - diye sor 
du - bahsi miişterekler yolun· 
da e-idivor mu? 

Ter<'liman: 
- Patron yavaş yavaş loca. 

mıza inmemizi rica ediyor. 
Dedi, fazla bir şey söyleme. 

di. 
Yusuf: 

- Ço!{ erken deiil mi? 
Diyerek, duvardaki saate bak 

tı:. 
- Daha sirk numaralarına bi· 

le bir saat var. Kü<'ücük loca· 
da . va.kit geçirilir mi? 

Yusufun maksadı Mis Nelson 
la bu geniş, aydınlık ve sak·, 
klüp salonunda başbaşa kalıp 
konuşmakb. · • 

- füi.fir kız, yine bizi bekL. 
tecek! Bütün Amerikan kadınla. 
rı, böyle, erkekleri bekletn 
ten zevk duyuyorlar galiba! 

Diye söyleniyordu. 
Etrafta geniş ___ ruken kol-

tuklara gömülmüş zengin Ame. 
rikalılar ptirolan u tüttiirmüş. 
ler. her zaman dünyaya om~ 
silken bir tavırla etrafı t~ 
süs ediyorlardı. 

lki zengin Amerikalı yanyana 
otunnuş konuşuyordu: 

- Bu gece sirke in~ mi· 
sin? 

- Şüphesiz.. • .. 
- 1kı de in ,..ıı.rpgrnasmı ~ 

ret'Ttekftn hoşlatifyorsüh, değil 
mi? 

- Evet. Hem de çok hoı;la • 
nırım. Bahusus bu geceki 
çm ucunda bin dolarım var .. 
Ya kaybedeceğim.. yahut bin 
dolar kazanacağım. 

- Ben de beş yUz -dolarlık 
bilet aldım ama ... 

- Kimin hesabına aldınız? 
- Cakrn hesabına .. 
- Yandınız! .. 

Habibe teyze hop oturup hop 
kalkıyor: 

- A dostlar.. Üstüme iyilik 
sn~lık bana innnmıyonmnuz da o 
şıllrra mı inıuırvorsunuz. Şu iki go· 
zllmle hCl' sabah evinden bir er
keğin çıktığını, bavalnr karannra 
da gölge gibi bir erkeğin kapının 
i5nünde sırrolduğunu görliyorum. 
Mnhnlleml.r.in uğuru kaçıyor. 

Konu komşu: 
- Habibe teyze. o kadar hiddet 

etme.. Safinaz kadın öyle r.cy1er 
yapmaz. Doğma büyüme mahalle
li .. Knd·n kadıncık .. Kendi halinde 
yaşayıp gfd"yor. Şunun şurasında 

kaç yı1hk ömrü kaldı ki .. 
- Onun gözU nerelerde bir bil

seniz .. DUn snb3h on sekiz. on do· 
kuz yaşında bıyıklan yeni terle· 
mlş bir delikanlı çıktı knpısmdnn .. 
Ah o şıllık .. 

- Fakat Habibe teyze, Safinaz 
kad·n gökten zembille inmedi ya .. 
Elootte onun akrabası vardır, k"m 
billr kimlerdir gelenler .. Neyin 
nesi olduğunu soramayız ya .. 

Habibe tevzeyc cevap verenler 
haklı idiler. Safinaz, on seneden beri 
dul yaşıyordu. VUeudüne iyi bak
tığı için mi. yoks:ı gam keder l!Ck
medlfü kin mi, kırkını aşkm olma
sı lA.znn gelirken. hala yirmisini 
yeni bitirmi gibi dine, yanaklan 
nl n1dı. 

Habibe teyzeye g0llncE', o zaval· 
lic'k, bayntınm yirmi senesini ve 
tabii bundan sonra ya.şıyocağı sc 
neleri dP. dul gerirmek bedbaht
lığında idi. GU~lllk namına b·r 
şeyciği de kalmamıştı. Sa.finazı da. 
ha cok bu yüzden kıslmnıyorclu 

Bir gün mahalleve bir bekar ta
şındı. Aanmcncnz köre> ba.cqnda bir 
dllkkf\n a<'mı~t·. (tstunü de ''ntak 
odası • rıp'Verm:11ti 111in tuhafı Re· 
cep ar.-a mnhnllfl'lin ya lıların-ı: 

- Bekarlıktır.. ne yapalmı .. 
Cama!'ır falan olursa kime yıka 

ratlf ı .\-.. ... "· .. , 
Edime, (Hususi) - Bir tıafta. 

danberi Çanakkale ve Teklrdağm· 
da teftişte bulunan general Khnn 
Dirik Edirneye dönmüştür. 

Umumi müfettiş Tekirdağ vali 
si Salim Gündoğanrn reisliği altın · 
:fa toplanan ve dört gUn devam 
eden (KöycUlilk kongresi) ile 
{Trakya veterinerler kongresi) 
encUmenlerini ziyaret etmiştir. 

Köyclililk davasının Trakvadakl 
seyri tam bir isabetle ve c~ pra
tik voldan yürümektedir. DahaJJ. 
ye, ziraat vekliletlerın:n verdiği 
11rektif ile Maarif ve İktısnt ve
kaletlerinin kurstan ve kövcülilk 
enstitiileri hakkındaki programlar 
hep bu kongrelerde konuşulmakta 
ve bütün işler plıin içine almmak 
tadIT. Öğrenlld'ğine göre kongre 
konuşmalan b:ı.stırılacaktır. 

Trakyada 400 fenni ve 600 kara 
kovan sahibi olnn iki ancılık koo
'lera tüi Karabiga ve Muratlıda ku
rulmuş vo birisinin nJzamnametıi 
umumJ mUfettişJ'kçe tasdik olun. 
muş ve diğerinin de muıunelesine 
;lri~ilmLştir. 

Bu seneki ancıltk hareketinin 
verimli oluşu köylüyü pek sevin
dirmiş ve bunun iizcrine işi koope· 
ratlfieştlnnek için Ziraat Banka· 
sının kredisine da,ranan bu cemf
y~t kurulmuştur. Bu hare.ket ge. 
n şletllccektir, Öğrendiğime göre 
umumi müfettişliğin ziraat pliı
nında 15,000 kovamı çıkmak be· 
deftir. Bunun iç.in de iklim şart· 
lan ve gıda ile muhit hazırlıktan 
birinci pllında tutlmaktnd·r. Üç se
ne evvel l\:Iacar!stans gitmiş olan 
13 muallirnln her biri kendi başla. 
rına hlrer kıymetli Öl'Dek ve pra
tik bilgi ve görgil sahibi öğret 
men olmuşlardır. nıthaharda Edir· 
nede toplanacak olan arıcrhk kon. 
~esine bunlarm hepsi ve Ankara. 
dan arrcıl.nrla Ziraat milhendislerl 
de davet olunacaktır. 

Efbeada 
Çocuk Kurumu 
kongresi yapıldı 

Erbaa, (Huııusf) - Muhite mU· 
bim hlzmetıerl dokunan çocuk E· 
strgeme kurumu senelik kongregj 
\°C intihahau C.H.P. sn'onlarmda 
kala.balık bir aza kUUesi huzurun· 
da aktedilmlş mesai raporu oku. 
nup veni bütçe umumi heyetçe 
t.nsvlp cdilcllkten so:ıırn açık rey. 
le idare heyetine doktor Ahmet 
Baray, inhisarlar mUdilrü Asaf 

tabllirim •. diye sormuş, mahalleli 
de ona Habibe teyzeyi göstermiş. 
ti, Fakat Recep ağa Habibe teyze
ye bir ay kadar çamaşır gönder
miş, sonra Saflnaza -dadanmıştı. 

Hab'bc teyze bu hılcllsede.n son· 
ra blisbUtiln kudurdu. Safinaz için 
önüne gelene ağzına geleru söyle· 
dl durdu. Konu kom~u, gene: 

- A Habibe teyze.. gUnahmı 
alma zavallının, kimse onun kötü. 
lliğfinü görmedi diyordu. 

Bütün bu olup bitenler, konuşu
lnnlar, tabii Sa.finazın da kulıı{'!ma 
gidiyordu. Doğrusu Safinaz da ma
lın gözU idi ya.. Ha.hibe teyzenin 
dodiklerl hep oluyordu. Şimdi de 
bakkal Recep ağa dadanmıştı. Ma· 
hallede el ayak keslllncc, usulca.· 
cık Saflnazm evine dalıyordu. Sa
finaz, bakkalla işi pişirdikten son
ra, başkalarını evine sokmaz ol
muştu . 

Hab:be teyze, bir kaç gece sa· 
bahlara kadar uyuma.dan bekledik· 
ten sonra: 

- Şıı sarına.uı bir oyun oynıya
yun da gön;Un.. dedi. 

Habibe teyze o gUn bütün tan•. 
dık komşuları birer birer dolaştı. 
tmamm kansına da: 

- Kuzum hanrnıcığ'ım, dedi. E
\inde bir ziyafet ver. Koııu komeu 
hanımları davet et, Safinaz de. gel· 
sin. Kn.hve şekel', paraları henden. 
B1r oyun ovnıynca-"un. ~afinazın 
Cova!'!ı mcydnna ç·kacak. 
İmamın hanımı evvelii razı ol· 

mak istemedi: 
- Aman Habibe> tE'yze •. Benim 

ovimd" nasıl oyun oymyacaksm. 
F:f('ndi duysa talakı seliı.se ile be
lli oo~nr. 

Habi':ıe t~yzC:' katıla katıla, ka. 
rklnr"ı tut::m:ık g{Jlflli. Scnra: 

- B n o kn'1ar bu~'lla mıvıD" 

lı-ı'1 rı · ''U1 Olint\•ac.ı"ım oyun 
çok se~ iriir. Bir yalan s6yl!ve
reğim. Safinaz o llıfm altından 

=-~a. Marangoz A.. CI· 
Şerife ı:5ırvcrmez. Pu· 

antor Ah u .. t Kemal ile F. M•1azzex 
örçma. I::tımbuı • · .:,ı 2 ncl 
Şb. mlı..ı.ırlı : ~ ••. ____ _... ile Fe iha 

Kesebı.. Memur Cemil &n'lerlD Ut 
A.Yfe, 't't.ccar kltibl Vedat Baık·ı, tJe 1 

t..Qtfiyç GUcan O, Tüccar Mıclhaı Ue I 
1''ıı.tmıt Muhterem. Posta mtı.nur · e l 
mcklil,.•.ncıen A. Relik Telhan Ue Ka 1 
tice Y1>J.ıan Tütün lşçlat HtiW 1i1riıı.ı ! 

1 
ile H.e•·va, Şo!ör tuet lıla.nkU o11u 
ile Eli: Tatar, Memur CelAletttn Yv j 

1 mur t...' Hacer Vural, Kömürcü Mar 
liıroıı l\.(>eabıyıkyan ile Haykuyun 1 

Beyo,ı-ıu Evlenme MemurJutunda • 1 
rran "ay bilet.çisi M. Sez.&ı Diııter 1 

ile ıcınıct fhsnn, Deniz yüzbaşuıı Ke j 
ııan ÖnJ·on ile Mubahat, Şapkac Sa· 
!lycdılm öz ile Sara Acuman &t'Us 1 
tabdctr Morduhay ile LemberC'IM 
Ba.sla, .Uarangoz Nubar Blberyat Ue j 
Eliz. \.r.~eıe Kirkor AJCgtuogıu Ue ~ı , 
1en Ca:-.~r O, İçkili lokantacı A.rQa§ ı 
Kcmw.z.ıe Martka, Üniversite u..ı .. 
be.si K.ak Ara ile Suat Uater, Mt;.tl.;a11 

operattırtı Osman Hilmi T&§lru, il<' 
Hatice 6csli, Memur :.ıecdct r.ııcıtat'I 

ile Kıymet Or!ıon, Demlryollam•da 
işçi K.unil Kılınç ile ŞUlr.riyc '.;ett'lııoı 
M<'hın• t İ§çiler Ue Hatice Ek'li •ğlu, 
Cemet J.~tekbarzrlay ile Rutme Pap 
paıJOr'. 

Güngören, tilccar Bedrettin Üstün 
Adliye ba.§katibi Behçet Dinçe!, 
öğretmen Lütfi Akm seçilmişler
dir. Sinesinde 35 kimsesiz yavruyu 
barmd rnn kurum muhitte a.ynca 
yoksul yavrularından elbise!eıini 
yiyeceklerini temin etmektedir, 

Kayaeride kır koşusu 
Kay cJ\ (Ru!öosi) - Pazar gU· 

nU sa.at ı O da şehrimiz lise tale
belarf arasında yapılan 2500 me~ 
relik kır koşusu Talna yolu üzerin. 
de yap1lmış ve koşuya 120 talebe 
işth'ak etmiştir. 

Bu koşuda blrlnclllği 6 edebiyat 
kolundan Fahri, 2 incil{#i 6 ren 
kolundan Orhan OçUncUlUğU 5 C 
iiP.n Cahft kazanm~lardrr. 
Koşuya iştirak edenlere gayet 

mükemmel bir çay ziyafeti veril
miı;tir. 

Halkevi lriitiip .e tnden 
faydalananlar 

Son bir ay zarfında halkevimlz 
kitap sarayına 163! okuyucu gel· 
miştir. Bunlardan H27 al talebe 4 
U öğretmen. 159 u memur, asker, 
subay, 115 i diğer meslek el'babı· 
dır. 

Kurslar 
Şehrim'z halkcvi, halkı:nn:a o. 

kuma yazma: almanca, framıı:rcn 

ve tlcnrelle uğraşanlara dn deft~r 
usulti ktıIYları açmıştır. 

• metresz 
kalkamıyacak, bakkal Recebi C\1.nc 
aldığı nıeydaruı. çıkacak .. 

- Bu kadar kolay mL? 
- Hem çok kolay .. Benim oy· 

4raat ae-rı"'"·-1<ttı en 
!50 Urası ooıun11.nıar11 senede 4 <tela çt>t<lleceı. kur·a ile ~gıdalD 

pUUıa 1:öre lkriLIIlıye cıamtıla<".1'lıtrr. 

4 aded 1,000 liralık ı,ooo llra 100 aded 60 IJralık 3.000 U 

4 • 600 ı..ooo ~ ııo • ıo .. 4.HOO • 
• • ~o .. ı.ooo • ıso .. ıı • l.200 • 

tO • 100 4.000 ~ 

D[KKA'I Hesapıannd11.kl paralar btr eeue \clDdf' 60 Ura.daıı 

ıu~mıyeıııere lkramıye c;ıt<tıgı tak<Ilrde % tO taztastyl<' f'erUttt-ıct 

Kur'11lar ~nede 4 detıt: J EylOJ ı Bırtnctkıı.ııun ı Mart •• ı Haz! 

........ .a .............. 1111 ............. .... 

Adana IV.ensuc~t F abrıkası 
üdCr .üğünden 

iplik fiyatları 

Numara ' 6 8 10 ı~ 1' 16 ıs 10 

--- --
Kuru o · aırı 836 •70 •90 ~o 56fı 686 tUO 686 

u.~ Ftyutlu.n ı 

I'lp E. 'ifı E . 90 B T!\ p 00 

---
Kuru, %4 Dl ~~ Q4tı 

Yukardakl nyııUar Iktuat Vel<ll.'cllnce tesblt ed!IAD satı~ flyatıandrr. 
Sipariş sevk ve k-tbulU Fnbrll<amızın 1 Mnyıa 93R tarih ve 6 Ravılı 

mimi eaasına mUstenlttlr. (10931) 

Edirne Daimi Enciimeninden: 
ı - Eksi tmeye konulan ı,: Ed rne a 

kullu :ımnmmın tll.mlrntı. Kc U tutarı ı 11407) Jlr 
2 Eı.G1ltm<? ,artnamcsı ve ouna mUtclcrrl a. ~ \ t..ı; t ıa 

encUmenlnde görtlleb1hr. 
3 - E!<ıılltme 25/219.U tarihi~ rnsUayan Salı gUnU saat 16 d• Edl 

hUkQmet konağında daim! cncUmcn odasında kapıı.Jı zarf usulile yap acf\" 
4 - E!kıılltmoye gı.rcbilmek ıçln taliplerin 55 ııra 56 lturu~. m ıv<lı. 

t~ınat Yermesi \'C ihale günUndcn en az 3 gUn e\"veı Edıme vallli(l;inf' 
rı>cnatle ibraz cdcceklerl yeni sene vcstkalann::. göre cnc:.lmen re.sıııı-·:ı 

chllyct vesikası almalan ve 940 yılma alt Tıcaret Odası \"l'.ılkaın g>lst• 
loıi çarttır. 

5 - lntekl'lcrlıı teklif mektuplarını 3 Uncu me.dd<'dc yazılı saatt.ol" 
saat evveline kadar encümen relsl!ğine makbuz mutmbillnde VP.rt•el 
IAzrmdır. 

Postn.da olıııı gcçlkmelcr knbuJ edilmez. 

Belediye Sular fd&J:-esinden : 

1dıırcmızln fon servisinde çnlışn K Uzr.r: mUsııbnka Uo blr kfı.Up " 
caktır. Aylık 60 liradır. Talip ol:tn ıınn §erı>.ı.ı bğrenmck için 23ı 2/lŞ4; 
zartesi günllnc kadar Tnksimdckl ıdarc merl• ... ıinde muamelA.t ııe.llğfnto m 
racaat ctmdPrı. (1ldlJ) 

myacağnn oyuna ııiz de şaşacak· yen n ~ yat . ı ı smız. Bana da hak vereceksiniz. e, r _. 
1mamm hanımı razı oldu. Ziya- E 1 ~ • 

feU ha.zırlad·. Konu komşu hanı:m. ı ser er ve ':S'ahsıyetler 

KAYIPLAk 

lar davft edilı:!i. Safinaz da geldi. 
Hab'be teyu her gUn arkasın

dan torba torba llif söylediği Sa.fi· 
naı hanmıla karşı karşıya gelince 
can ciğer, sarmaş dola.ş oluyor
du. imamın evinde de kucaklaştı
lar. ~a.kalaştılar: 

Değeri! mlltofekklr Agııb Sırn Le 

"end'in şimdiye kadar tanlıl ve r.cı:ııu• 

yolunda yazdıltlarıııdun olr kısa' ı E 
m!nönil halkcvı neşrt)'ıılı smuıınd.'l 

baı.urılmışUr. Bu ciltte Halıt L.lya 
Sa.drt hlrtcm, Neclb Fazıl, Reşat N'ı:

rı, ŞilkOfe NihAJ, Ral! Necdet. Ml'llha - Ayol bize buyurmuyonıun ?. 
dediler. Avni, Hal!ılt !'Olhııt, Re..ik Ao.met, 

Her kafadan bir ses çıktı. Ko- Halide Ed:p nakl<ınd::ı, noşro<•llm!ş 
nuştular, konuştulnr. Sonunda Hn· . eserıerl dolayuılyle, pek kıymeuı ten 
bibe teyze nğ:r.ını açtı. tmamm ka· Kıt ve tabllllcr buluyor vo Caııp Ar 
rrs: yan yana: can, Ce!CU Sahir, Necip Asım M omor 

- Bakalım ne yumurtlıyacak? .Akit, Abdülhak Hlmid 1Çtn de t.>lz 
diye haklyordu. §&MlyeUcrlue aşina kılan saytc1ııı.nn 

Habibe te\-z.e: zevklDI tadıyoruz. ( Edeoiyat l'nrlh1 
- Han~lar, dedi. bWm bak- Derslerlı ne karşı yapılmış t.enl<ıllcre 

knl RecP.be ne olmuş duydunuz verilen ve kttabı:ı son kıs.nıru ·~şktı 
mu?. eden yazıınrda gerek verdikleri mnıo· 

Sesler kesUdi. mat, gc~k blr tenltldc muımbll san'. 

1stıı.. uu. o.ruıc.ı 1.IK oKu • ..ı..uaı. 

:ene~ r•. vlQ Unuc uımış ol dutun. 
nad. uı ıırıeml za,>1 cttıııı. Y mısiı:' 
ııı.c ... g-ıc. Jtill esltlııinln bilkmtı o 
eını bl ı•:rlrlm. 

Aart~: Unlmp::ı.nı Hncıkadm 

nuı. soknlt. ~o. (100) 

Altnıtao. 

• • • 
teta ı-:uı Erkek lisesinden \1~9 

sen• ~ı .. ı c 1111 oumarnlı tans1ı ..,,. 
lt.:n: ı:, tum. Yenisini ;&. scağ.~. 

kısın ı:ı hUkmil yoktur. 

Aurı~: 1 c.ıikoy Hcrç. fSten) 

Su•t'lr.ı-hmt.'t yııbancı aBkerllk ,u 
elnaen ı. c.ığım as;<erllk tczltAT('m• 
yı cttı.rı Yenısı.nı çıkaracağı.rudaıı 

İmamın kansı merakla !ordu: atı bakımından ayrı birer edeblya klsin~r l Ul<mll yoktur. 
- Hayroln, bir kaza mı? aersi mah!yetlDdedlr. 
- Daha fena .. Adamc=ığız yolda 

bir kadma saldırıp öpmliş .• 
- Vay utanmaz rezil vay .. 
Habibe teyze: 
- Aman zavallıya öyl~ deme. 

yin., Çünkü kudurmuş. ÖnUne ge
lene sa.ldırm·ş. Karakoldan mahal· 
leye adam gelmiş: 

Bu yazıların toplu blı tıale llctlril 
n1Lş olmasından dolayı memnun ola 
rak eseri okuyucularımıza ta\"Blye 
ederiz. 

ı\d8l:w ~ulh l\f hkem(' lrıdrn: 
9·l0/ ıul 

BUY'lltndıı Ba.Jıkçıl cadd \-"!l0odf' kapı 

- Bakkal Recep kimi ôptU, ki· 
me saldırdı ise vakit kaybetmeden 
gels'n. Aşıya göndereceğiz. Yoksa 
ölüp gidecek .. Diye haber gönder- j8 pntta 20, parsel 9 numıı!' L ı aronnm 
mişler.. bir!ncl milzııycdcsl 2712/94 ı Pcr.-,.m· 

Safinaz hanmı kıpkırmızı olmuş, be gU :ti s:ı.at 14 ten 16 /a k'ld11.r le· 
yerinden frrlomrı;tı. Merdivenleri rası mıı~tarrcr olduğu haıdM gazeteni 
iöroer dörder atlıyarak iniyordu. 1 ztn ~ ...; 1uat 911 tarih ve 2·5 q"yılı 

r•J\" Fı irl'nn•ı:ı karısı arkasından ıUshtıwı't.!n ııeh'ien Paza. ·•ppf runU 1 
Habibe te;ı. ze kahkahayı bao;tılar. 1 YıwlJ:ruıı olduğu tnııhllıc.n !1~::'1 o•:ınur 

Ahmet Reşat t2SZ6) 

tılrıatyn • Prtr[füp lmrJi..ı PılJ'C' 

ı;;~ıı kö) .;nae l\lchıııf't ,ı:tlu 

du' •h ôı.t?r. 814 d >t;-umlu 

1(."'"" 
Yıld r m motrun saha 

(8492t) 

h:ı~ ri , rnıııycnc ş:ıhudctn:ım .. sı zı 
uğrarr.-şur. Yenisini çıkarncağtın 
esklsl;·tn hükmU yoktur. 

Ş•••arettln 111az1Qm. 

4 il:ıcU şı•bcden aldığım l'.:.ı:not •e 
kerem. 2.nyı ettim. Yeıılslnı •ııaca 
druı e~K l"ınin hUlcmtı voktuı 



SUMER BANK 
Yeri i Mallar Paza·rları 

MDESSESESi MDDiRiYETiNDEN: 
Bankamız Pamu&.c ıu ve Yünlü Fabrikaları mamulatının perakende v e to ptan sat•slan 

için, mağazatanmızın bulundukları mahallere göre mıntaka taksimatını gösteru 
cetvel aşağıya dercoıunmuştur. Alakadarların mıntakalanndaki 

maöazaıanmıza müracaat tan rica olunur .. 

lat11 Mınt•~••• : Satı' llalııuı : l•t•ı •••tü••• : .... , •• , ..... = 

p:1;anDul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
ocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 

11n1 ..... , Balıkesir, Çanakkale, Bolu, 
~naıwdak, Kastamonu 

IS TA N BUL T opta n 
de p o s u 

Kayseri, Sivas, Kırtehir, Yozgat. KA Y SERI Mağaza 
Konya, Niğde, EREGLı 

Diyar!-kır, Ur.fa, .M8:!atya, Ela~i, DıYARBAKIR 
Mardm, Tuncelı, Bıngol, Mut , Agn, .. 
Sürt, Bitlis, Van, Hakkari. 1AD.1ıaara, Çankın, Çorum ANKARA Mağazası 

mn··ı., Manisa, Afyon, Antalya. ıZM iR • Erzurum, Kara, Erzincan . ERZURUM 
-..ıam, Denizli,Muila,taparta, Burdur, NAZi L L i .. Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh, Gü·TRABZON 

müıhane. Seyhan, Gaziantep, Maraş, MERSİN 
" Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya.SAMSUN 

Bankası 
1 adet lılOOO Uralık - 2000.-ı.tra 
3 • 1\)f'IO .. - 8000.-. 
» .. 760 .. - ı~.-. 

• .. 600 • - 2000.-. 

1küçük 8 .. 260 .. - 2000.- .. 
35 .. 100 • - 3~ - . 

f Heaabl~rı 
~o .. 50 - - 4000 - • 

300 . 20 6000 

iYE PLANI Kefideler: 4 Şubat. 2 Mayıa. ı At'.ı• 
, ıoa. 8 tklnc\teşrln taribler.nde yapılır 

a n bu l B e led lye s 
ı ı anıarı 

ilk 
teminat 
ı ,30 Şehrem1ııind Deruzaptal Mah. Başvekil So 19ıSn ı ati d.ı 

98,71S M2. ll&halı arsanm M.tı ı. 
a'l .62 l'atibta Hıuıanhalile :Ma!ı. Halıcılar Cad O~ n ·vl'l«4a 

62 M Jıl2. sahalı anıanm satışı. 
'2,00 Uııkapanında Harraççıka"ll Mehmet Hah. YeftltulumM 

8o '811-48/GO No. iki ~v ı;e dtıkklnm ankaz sall.fı. 
18000 Uııkapanmda Harraççıkaö:a llebm t ilah. Abdutaaeıpa· .. , 

Cad. 86-37- 39 No. bhıa enkazının satı 1 

bedeDeri Ue uıc teminat mikdanan yukarda yazılı arsalarla iki 
atdınak 6*e ayn ayn açık arttsrmaya konulrnuıtur. şa..+'la· 

w KuameW KUdOrlUtQ taJerı•nde görWeblllr. thale 511 Nl 
._ı H da ~t ICnoll~ J8ptlı,.~1'hr Taliplerin ille le 

J1ıUa veya meJrtuplaHJe 1b&le gtbfl muayyı: ı saatte datmt ,..,~o 

---mal~ UlU) 

ıstaıltul Levazım A11irliğindın verilen 
harıcl ıskatı lutaatı illnJıra 

Seber ldlomna taJunın edUeD fl:patı e kurut n antlm o1aD a.OU<ı ıoo 
arpa puaıtıJda a&m ••mee11kıır. YllMI' tODdaD apaz oJma••k Clare ayn 
&111 taUpleN d9 lbele edllebWr. DOldlm ballQde Ankara ... cln.r t.tuyon. 
larda tMUm lıbmr. Bepllabı kat1 temlMh 21.l&O Un, 100 t.oD JclD t8S l&ra. 
dır • ...., ft ....... .llO kunıp ko~ alaur. Tallpleıtn bel' son 
ADlrara LY. lmlrUil atm abu kOllllQOmma p1m9lerL (18111) (7'11) ... 

...... .. ·-............ t8lıımla ..... ııroo ton 'b9lJe .......... 
zarlıkla atm ı•macaktır. lbaJMI 18/J/Ml SllI gQnQ aat H de .A!ık&nıda 
Lv. Amlrllll atm alma luımlqonun~ )'&pllacaktır. Bq ytlzer ~ qatı 
o!• amak bere w ........ ltllıane Ud a)'d& Allbra ftJ& J!ütpblr ilıtu· 
;?Olllaımda ftPD)arda tullm .-rte• ayn ayn ba7Dercleu almabWr. 1600 
tcmaD bU temmatı t2&0 Ura. 600 ıoaua kati temim.ti 31711 Un.dır. Tallp. 
lerln ı.111 ftldtte Jaımlqona lelmeleri. (9'1) fllOO) 

• • • 
IO,GOO kilo aıtır eU puarlıkla aat.uı almacaktır. Tahmba ı.o.u 17,600 

Ura ilk temim.ta 1112 Ura '50 kunlıtur. :thaıe.t lT/ıtMl Paarteel cQDO aat 
ll da Çtı"alrbJede ukert eatm alına komiQqıılUDda )'llPıllıeaktır. TallplerJD 
beW vakitte 'koml.syon selrnelerf. (1139) UOll8) 

• • • 
JUtlf bedeli 808,368 lira olan mtlteabhlt uam ve buabma ~ tank· 

lan puarldda ::vaptınlacaktır. lh&leai 7/3/Hl CIUDa pQ aat H &P An· 
kanda K. K. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Temlna"..ı l f.ClM 
Ura 72 kuruıtur. l)artname81 ıısıso ~ komJQıoDd&D &111111'. !ateııdlerla 
belli vakitte ltomllyona plmelert. (1723 - 100:J) 

.... .. "" 
ÇelJll Veklletçe verilmek llzere llehertne tabmiD edilen fiyaU iki lira 

olan 10,000 adet llWıkAm modeli kUçWc balta mtıteabhld nam va ...-bma 
açık ekalltme79 konmuıtur. lhaleal 24/2/941 Pazute.t stınn aaat H de AD· 
karada K. JıL V. Satnı alma kcmılQaDunda yapılacaktır. Dk '9mlnatı 1'500 
llradlr. '8rtn&meal koml.syond11 görtl'U"' Tallplf'rfn ~lll vakitte kom!qoua 
gelmeleri. 0889 - M.f) 

........ 
Beher ıuıo.una 1',6 kun&f t.ahmıo eıJUea 218,000 küo ekmek kap&ı 

zarfla eludltJDeye konmuttur. lhaleei 22/2/Ml CUmarteal gODQ eaat 1l dP 
hmlrde Lv. Amlrlitl atm alına komt.,onunda yapılacaktır. TabDw\ bedf'J, 
31,320 Ura ilk teminatı 28'9 Un.dır. Ş&rtnalll-1 komlayoDda görWUr. lttek 
U1erlD kanuni vealkal&rlyl• telcllt mektuplarmı ihale uaUnden bir eaat ev 
nl komi&yona Yermelerl. '18'3 M8) .. 

.Afatıda yazılı mev4duı eJc.stttıı, ıd hbalarmda yuılı ...Uerde 21/2/IMl 
CUma gtlntı JDdlrnede uki mQflriyet blDMmda ukert eatm alma kOlldQO
nanda yapılacaktır. Şartnameleri komlayoada g6rtlltır. Kapalı sarf l4:ID ta· 
llpleriD lbale aatlnden blr aaat enelin• kadar kanuni ftalk&larlJe C..kllt 
mektuplarmr komilıyona vermeleri . 

CiNSi. Hlllrtan \l'tarı Teaıılm&I .... ..... "' tekH 
Kilo Una Lira Kr. 

Koyun eti. 65,000 975f 732 ~ 11 Kapalı zart 
inek .UtU. 22,500 3111C 472 60 H Açık eblllme 

<1U7) <705} . .. . 
900 ton 70 oktanlık blnziD pmrlıkla satın aımaeaktır. Tabmlll ~deli 

343,774 lira. katı teminatı llS,002 liradır. Ihakul 17/~Nl Pasarteal pU 
A&t 10 da A.nkarada K. K. V. Hava Salın alına komi8yollunda yapılaca,.tır. 
Şart.namesi 1720 kurup. komllıyondan almır. Taliplerin belll vakitte komla 
yona gelmeler!. '1911 l · 969) . . ~ 

Safi kıldan ve yerıt mamult.tından oım \\o prtile 1716 adet öküz 'ulu 
pazarbkla atın almacaktır. Ibalelıl 19/2/HJ Çarp.mba gQnQ aat 14 ıt 
Edlrnede eskl Kllflrlıet blnumda aakert a&bn alına komiayonunda yaı' 
caktır. TulU 140, eni 133 u.ntlmetreden •ikletl de 2,6 kllod&Q &fatı oloııva 
caktır. Evııat ve prtnamelll koml.lyoııda gö~u Ur t.teklUeriD % ııs kaU te 
mbı&Uariyle belll vakitle komtayona gelm<'I • .. 1194' - 1130) .. . . 

Beher klloeu 186 kuruflan M ton sade ~atı puarlıkla aatm aımacaır. 
tır. lbaıe.ı 28/2 941 C'11ma gQDU eaat lr> de MuğlMla aakert •lm alma ko
mfayoaunda yapılaca ıı KaU teminatı ıl 'ıO ı.raclır. Tallplm'in belit ft• 

kitte komlayona plnae~rt • 1951 - 113!) 

• • • 
Beher kilosu 86 kuruıtan 100 ~ mtır •ti puaıtıldll •tın ıh:ı&eatrtr-• 

İhÜlll 24/2/Hl Paarteal AU aat 16,30 c:!a ~kkalede ulrerl a&t.ıoı si· 
ma .k0tqi9yonunda yapılacaktır. 'l'abmln tutan 10.600 lira. dk teataab m 

" 

Sadece talihe 
rek rasgele 

RADYO UN 

güvenil 
seçilme 

~ . 
RADYOUN m1ae ._...,_. &allrtp etmeden çok ıo. '* 

lçlade dlflerl ~ " pulatır. 

RAD YOU N •tmtak• 11er "* mikroplan 7ls4le ıüa 
Ap kokaaa• lale eder, aeı.a latblllftınr. 

RADYOLIN 111• etıer1n.1lmnea.dlNn1r1ı1r • tıe1111ke11 
lddarm 6a8DD alır. 

~ itle T8 ÜIUI l9er ,_... ..... 800ra 

~ . .,. ............ 

lira 30 ku"lfbır. Taliplerin beW vakitte kom1ayona gelmeleri ( 1966 

• • • 
Afalıda yazılı mevadm kapalı sarfJa ekafltmelerl blzala'nnd& 

aaat Ye mahallerdeki .ukeıt atm alma ~ek yapdacaktJf 
!erin kanun! vestkaJarlle teklif mekıuplarmı ihale aatlDden b1r _.,. 

UDe kadar alt oldtJlu komlılyona vermeleri. Şartnameleri komlBY 
c&rWUr. 

ctNaı. llUlrtArl Tutan Teminatı lbale p, uat .. 
Ura Ura 

Srtn' etı. 2'50,000 kilo 87,600 6668 10/ 8/Ml 15 H 
Sıtır eti. 76,092 kilo 16,218,20 124J ,31 1 .. • 10 ~ 
Buğday kırdırılması. 945 ton 21,262,50 lf Pfı 3 .. " 16 t'-rnt1r.--

nP•7 . . .. 
Aptıda yazılı mevadm pazartıkla eluılltr.ıe.ert hizalarında 

ı t saaUerde Çanakkalede ukert •tın alına komUıyonuada yap,ııaeı~ 
.pi rtn belli vakitte komisyona ,reımel rl Ş&.-tıoan: 1 r komlayonda 

{t!lııti4l. Mlldwı 'lutan 'JW,..111ttı 

Un. 
Sığır •••. 

Kilo Ura Lil'll 
21\000ll 

1 tl• 100 

8ahılN · A'IM t S 
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