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f. ngilizlerin baıında binbir dert 
U olmadığını kimse iddia ede· 

mez. Bir taraftan başlarına her 
un ateş ve ölüm yağıyor, yat~k· 
.ı rahat etmek ne demek oldugu
u unutmuşıardır. Bır taraftan da 

al limanlarına ve Almanyaya 
•• ı.ıcumlar hazırlıyorlar, bütün Bri· 
.. mya imparatorluğunda ve A
•• ıerikada mukavemet ve zafer 
vasıtalarını teşkiliı.tlandırıyo~lar, 
denızlerde çarpışıyorlar, Afrıka
dn dövüşüyorlar, Arnavutlukta 
Yunanlılar!~ iş beraberliği yapı
yorlar. 

Bütün işler ve gürültüler a~~- B. HULL 1 
sında Vinston Çörçil geçen gun Mr'hverı' itham 
hir İntikal Vekaleti kurmaktan 
ve yarını hazırlamaktan bahsedi· E d • 
yor ve İngiliz halkı da yarını dü· 1 y 0 r 
şünmeye vakit ve alaka ayırmayı icl 
t .L•• b l Nevyork, 16 (A.A.) - Har ye 

a-011 u uyor. lt 

SİY A SI 

~icilya Muharebesi 
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Kruvazörü 
Batırıldı 
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ispanya 
Katiyen Bitaraf 

Kalacak 

ILLUSTRİUS 1 
Tayyare 
Gemisi 

Radyo gazetesinde bildirikliği. 
n t'! göre Almanyanın, ltalyaya 
gönderdiği tayyareler, Sicilya ka-

Milli Şefimi-z 
lngiltere Büyük Elçisi ve Askeri 

Heyetini Kabul Buyurdular 
nalında cereyan eden deniz mu- Ankara, 16 ( A .A.) - Re· general Ma.rshall Cornvan ile 
harebesinde taarruzJ.annı, bilhas- isicümbur İsmet İnönü b~ün bava V is Maretab Elmburst 
sn tayyare gemisi clllustrioun a saat 16 d a Çankayad aki kötk- ve Anıiral Kelley'i k abul bu-
tevcih etmişler ve bunu batırmak }erinde İngiltere büyiik elçisi ile f1ard 
istt-mi§lerdir. Fakat, bütün gay- yunnu il' • 

retleri boşa gitmiştir. misafireten A nkarad a bulun- Mülakatta H ariciye V ekili 
Resmimiz bu gemiyi göster- makta olan Büyük Britanya Şükrü Saraçoğlu d a hazır bu-

' mektedir. Geminin haoıni 23,000 1 Orta Şark kuvvetlerind en Kor· lunmU§tur. 
~ tonilatodur. I \.. _________________________ ., 

İaşe T eşkilitı Önümüzdeki Ay 
Başında Faaliyete Geçiyor 

Bizde de muhtelif V ekaletlerde nazırı B. Kordel Hol'Un, B. Rooseve 
y · · · 1 hazırlıklar· I tarafından kongreye tevdi edilen ka.-
ıaarı~ IÇlnldpvroıe e.~ vhe tmiyoruz. nun projesinin, Amerikan tezgAhlan· 

ugraşı ıgına şup e e 
1 

ıı 

cAlmanyanın, ispanyayı tekrar 
tazyike başladığı bildiriliyor. Is· 

Kahire, 16 (A.A.) - Ami· panya, iaşe yüzünden çok sıkıntı 
rallık dai.resinin tebliği: içinde bulunuyor ve bitaraflıktan Başvekil Ticaret Vekaletinde Bu i şle Meşgul 

Lazımge len Direktifleri Verdi 
Fakat u • ha atımızda bir hasara uğrıyan ngillz hıırp gem e-

~m j 1 v y arası yok· 'rtne açık bulundurulmasına mnteal· 

tcyarıHn ~zı~ ıghı:t mantz ufku sey· llk maddesini meclisin harlcl encU-
ur. epımız er saa 1 

retmekle, radyo dinlemekle meı· 
gu)üz. Saatten saate değişen man- J ,,.-
zalarile bugünkü harp e\bet~e. se~
redilmeğe layıktır. Fakat hızım ~
çin zaman 0 kadar kıymetli bır 
eydir ki bunun bir zerresini bıle 

israf etmeğe hakkımız yoktur. 
Böyle bir israfın mesuliyeti de 
1 ürk fikir adamlarına düşer, Ya· 
nnın Turkiyesine ait alakaları can
landırmanın, bugünün fikr~ dur· 
gunluğuna nihayet vc~cn:n yo· 
ıunu lrulmamışlar, butmaga da 
çalışmamışlardır. . . 

Bugün mukaddcratımızın . ~ı 
ellerde olduğuna, her ihtimal ıçın 
hazırlık yapıldığına tam bir gıi
ven duyabıliyoruz. içimiz rahat· 
tır. Müsterihiz. Umumi Harpte 
hiç böyle değildi. Başımızda bu· 
lunanlardan bazıları, kendimize 

Amirallık konseyi, İngiliz Su· ayrılmak istemiyor. 
tampton kruvazörünün tamamile cHariciye Nazırı Serano Sun· 
kaybedilmiş olduğunu bildirmek. ner, Amerikanın Madrit sefirine, 
le müteellimdir. İepanyanın katiyen bitaraf kala-

14 kanunusanide bildirilmi~ ol- cağı kararını bildirmiştir .. ·> 

Olarak 
Ankara, 16 (Hususi Muhabirimiz

den) - Şimdiye kadar muhtelif ga
zetelerde iaşe teşkillltı 

0

ho.kkında 
neşredilen blltün haberlerin tahmine 
mUstcnlt olduğu Ticaret VCkAletinln 
salAhiyetll makamları tarı:ı.fından 
bildirllmcktcrlir. 

duğu gibi Sutampt~n ~r~vazörÜ· ı -Radyo gazetesi· 
ne Akdenizde gemılcrımıze karşı 
hava hücumları esnasında isabet 
vaki olmuş ve gemide yangın çık
mıştır. Yangın o derece geniş ol· 
muştur ki gemiyi terketmek lü· 
zumu hasıl olmuştur. ' 

Bunun üzerine gemiyi yedeğe 
almak imkansız görüldüğünaen 
Sutampton ibizzat kendi kuvvctle-ı 
rimiz tarafından batırılmıştır. 

Gemi mürettebatının büyük ek· 
~" ıyeti kurtarılmıştır. 

[ Sutampton kruvazörü 19 3 7 
i~ denize indirilmiş 9400 tonluk, 
32 mil süratinde bir gemidir. 6 
inçlik 1 2, 4 inçlik 8 topla, 6 tor- 1 
pil kovanı ve üç tayyare ile mü
cehhezdir.) 

~ j Öğl'endlğlmtzc göre, esasları tama-
• ~ men teshil edilmlt olan program ve 

tcşklldtın Ticaret Vck!ılctlnce şlm

ollik yalnız statUkola.rı hazırlanmış· 
t1r. Tcşkillitın vaziyetini yakınrlo.n 

tetkik etmek Uzcrc bugUn sayın 

Ticaret Vekili I .• wntaz Ökmen 

mek Uzcrc her tUrlU tedbirleri almı 
lrulunm&ktndlr. 

Manifatura Tuccanna fnıhilar 
İmtiyazı Verileceği Aııhız 

Ankara, 16 (Hususi Muhabirlmi
ılen) - 1slanbulda bir kısım manu~ 
hıra tUecarları arasında bir ananı. 
şirket kunılmakta olduğu ve bu şı. 
ketin manifatura eşyası ithalinde iı 
hisar sahibi olmak gibi bazı lmUyru. 
tar elde edeceklerl yolundaki neşrlyn 
tamamen yanlıştır. 

Öğrendiğimize göre, hUkQmet hl. 
bir şirket veya şahsa böyle bir imL 
l az vcnnek tasa \'VUl"Wıda değlld 

Mesele bazı manıraturacılarm ken 
arnlnnnda bir anonim şirket leşi, 

etmek için usuıu veçhllc Ticaret VL 
ktıleline bir mUracaatle bulunmala 
nndan ibarettir. Bu mUracaat Tıcc değil, ecncb11erın uzak cepheler- ı Bay Hull 

deki zaferine bel bağlamışlardı. meni huzurunda mUdnfaa ederken 
Dahili işlerin idaresi >:o.lunda ?~- ı yaptığ"ı b<'ye.nat dikkati cclbctmlştlr. 
ğildi. Herkes sıkıntı ıçınd~ . ıd!. Mumaileyh demiştir kı: cAlmaıı
Bir taraftan Çanakkale ~ıbı bır ya ile İtalyanın La Haye anlaşması 
mücadeleyi zaferle geçırmekl_e ile artık herhangi bir al!lkası kalma

B. CROSS Sunner 
.J 

' Ilaşvekllimiz Dr. Refik Saydam, Ti
caret Vek!'llctlne giderek VekAlctçe 
hazırlanmış olan program Uzcrlnde 
görüşmeler yapmış \'e mUtaldnlarını 
blldinnişlerdlr. iaşe tcşkllfitmın birn·1 
evvel faallycte geçmesi için icap eden 
bUtiln hazırlı1dann tamamlanması 

hususunda direkUOtt veren Başve

klllmlz TICaret Vek!lettnde 1lç aut 
kadar kalmışlardır. Öğrendiğimize 
göre, Vekl1let lafe teşkillltını, bUtUn 

memlekete şamil bir tarzda önUmUz- ret VekAletinln aJAkadar dalrelerince 
deki ayın başında faaliyete geçir- tetkik edllmektedır. 

beraber diğer cephelerde hezı· 
metten hezimete gidiyorduk. • 

İşte böyle şartlar altında . bıl~ 
bir tek adamın imanı, secıycsı, 

fikri kudreti sayesinde b~ me_~:.e· 
kette o zamana kadar hıç gorul· 
memiş bir fikri varlık belirmiş.ti~ 
Ziya Gökalpın hakiki eser~nı 
Türk milleti henüz keşfetmemış· 
tir, günün birinde herhalde buna 
tam kıymetini verecektir. 

Ziya Gökalp, zamanın Sadrın· 
zamı Sait Halim Paşa tarafından 
te1118U edilen muhafazakar ecre· 
Yanlara karşı tek başına mücadele 
açmıştı. Sadrıazamın, (Meh
met) imzasile birbiri ardıma 
neşrettiği risalelere Yeni Meoınua 
ile ve aralarında modern manada 
din telakkisi neşreden bir m~cmu· 
ada bulunan türlü türlü neşrıyatla 
cevap veriyordu. Üniversit~de ~a· 
lcbe yok gibiydi, fakat Ünı~e~t~ 
adına layık ve çok canlı bır fıkrı 
münakaşa havası vardı. f ırk~. u· 
mumi merkezinin azası olan Zıya 
Gökalp, Üniversitenin istik:_ali 
için mücadele eden adamdı. Turk 
Ocağında canlı, imanlı, şevkli -~ir 
fikir hayatı vardı. İstanbul Tur~ 
Ocağı, harp senelerinde ateşh 
ruhlu ve fedakar yurt adamı ye· 
ti tiren yüksek bir mektep hizme· 
tini görmüştür. Bu güzel eser için 
de Hamdullah Suphiye ve çalışme. 
arkadaşlarına haklarını vermek 
lazımdır. 

Ziya Gökalp, kendisi için hiç 
bir şey istemiyen, memleket işle: 
rini kendine dert eden kudrctlı 
bir fikir ve memleket adamı sıfa- ı 
tile yanna olan alakalan yalnız 
seferber etmekle kalmamıştı, harp 

1 . d b"le bu alakaların tek-ı sene erın e ı 

hik mahsulleri alınmıştı. ..k l 
Türk inkıliı:bı, Ziya Go a pın 

küçük ölçüde kendine dert ettıgı 
bir çok meseleleri onun tasavvur 
edcmiyeceği kadar parlak zafer· 
lcre ulaştırmıstır. Fakat huni.arın 
böylece halledilmesi yarına aıt a· 
ltıkaların cansız ve hareketsiz ~°:1" 
maaını ;cap ettirmez. Yarın ıç~n 
her çalışma sahasında halle mu • 
taç esaslı davalarımız vardır. 
Bunların bir takım heyetler tara• 
fından dört duvar arasında ve 
:nasa basında halledilebileceğine 
~timal vermek pek yanlış olur. 

h arına ait hazırlık ancak umumi 
a • 
.Yatımızda uyanacak açık, sa· 

ınım· 'h • 1• ı tıraesız bir münakaşa ha· 
~akındnn kuvvet alabilir. Yoksa le: ~dar İyi niyet beslenirse beı· 

sın, değirmen susuz kalır. 

Şöyle Diyor : 
~ukukçularımız Arasında Bir Anket lno:riz Akınları 

mıştır. Norveçln ve Danimarkanın " Hı. tlcr ı·n:Mütl·nfı'kı' 
lsUlAsı ile muahedelere tccavUz edıl- -.; s· . T 
miştir. Onun için hukuku dUvel bir Ol k u·· ıngazıye aar-
mAnıı. ifade etmez ... :. ına , uşınanı " Teşrii · JJI as un iye t Meselesinin • • 

ı . Olınakt n Tehlikeli" Cümhuriget Rejimi Pr ensipleri için- ruz Edıldı 
ngıltereye Ayda Londra, 16 (A.A.) - Deniz ticaret • • T 

800 T nazırı Ronald Cross bu sabah, Birle- de Haltını Beklemek Hakkımızdır,, obrukMıntakasında 
ayyare şlk Amerikaya hıtaben soylediğl bir A vukat Ömer Cemil Tansı di- ve ferefile oynarsa teırii muuni- Keşif Uçuşları 

Teslim Edilecek nutukta ezcümle fÖyle demiştir: yor ki: yelten istifıı.de ederek d evre 90· 

Nevyork, 16 (A.A.) - İngil· 
tere hesabına çift motörlü bom· 
bardıman tayyareleri İmal eden 
Baltimordaıki me~hur fabrikanın 
sahıbi B. Glen Martin. gazeteci
lere beyanatta bulunarak, Ameri
ka havacılık sanayiinin İngiliz si· 
parişlerinin hepsini ifa edeceğini, 
bu ay içinde İngiltereye 800 tay· 
yare teslim edileceğini ve bu mik
tarın günden güne arttırılacağını 
söylemiştir. 

c1talya muharebeye değil, Alman· Açık bir münaka§a mevzuu nuna kadar, hazan da tekrar nam . 
ya tarafından kazanılacak yakın bir yaptığınız teşrii masuniyet mese· zct gösterilm esi hallerinde d e 
za!erc hazırlanmıştı. O, bu zaferden lesi çok mühimdir. Bir mebusun hayatının sonuna kadar hiç b ir ce· 

0 kadar emindi ki ha\·a kııvvetlerile Mecliste veya hariçte mebuslu- zai tehdide maruz b ulunm az. Bu 
ğundan ileri gelen fiillerinden Ö• yolda b ir muafiyet, vatandaşların 

ordusunun techlzatını ihmal etmişti. türü kanuni himayesiz kalması el. haysiyet ve şereflerini müdafaa.sız 
•Almanya arbk İtalyanın yardımı- bette tecviz olunamaz. Fakat mcb bırakmıt olur. 

na muhtac değildir. GörWUyor ki Hlt- usun mebuslukta alakası olmayan Bundan başka adalet ölçüleri· 
lerln mUttcfıki olmak, dUşmanı ol- ve ona bağlı bulunmayan sair ce· nin bir olması lazım geldiği hal
maktan daha tehlikelidir. İtalya • zayıa layık fiillerinden kendisini, de mebus olmayan gazeteci ile 
Alman milnasebellerlndekl son inki· velcvki muvakkat bir müddet i· mebus gazeteci aynı fiillerin akı
şaflar, Mareşal Badoglıyonun istifa- çin sair vatandaşların tabi bulun- 'beti bakımından ayrı ayrı mua-
slle sıkı sıkıya alAkadardrr. k 1 d k b 1 d 

Kah ire, 16 (A.A.) - O rta 
Şark lngiliz hava kuvvetleri ka
rargahının tebliği: 

1 3 - 14 ve 1 4 • 15 sonkanun 
geceleııi lngiliz hava kuvvetleri 
Bingazi üzerine taarruzlarda bu
lunrnl.J§lardır. 

Limanın ba lıca nhtımı şiıddet· 
le bombardlltlan edilmiş ve güm· 
rük etrafındaıki ıbinalaTda büyük 
yangınlar çıkarılmıştır. 
Rıhtım mıntakasında şickletli 

(llc\luıu ~a. 5, !"Ü. 5 de) ** 

Vilhelmshaf en 
Limanını Yapılan 
40 ıncı Hücum 

Heprinden Daha 
Şiddetli Oldu 

Londra, 16 (A.A.) - Geçen 
gece, lngiliz tayyareleri tarafın
dan Vilhelmshafen limanına ya· 
pılan hücum, evvelce b u lim ana 
karşı yapılaıı 39 hücumdan daha 
§İddetli olduğu bildirilmektedir. 
Askeri ve bahri bakımdan hayati 
ehemmiyeti haiz hedefler, müessir 
surette ve ağır bombardımana ta· 
bi tutulmu'1ur. Hücum, büyük bir 
ihtimamla ihazırlanmı§ ve mütc-

(Devamı Sa 6, Sü. 7 de) = _ 
Yüksek lktısat va Ticaret Mektebinin 
E 11 i Sekizinci Yıl O önüm U Töreni 

duğu ·ayıt ar an uza u un ur· meleye tabi tutulmuş o lurlar. 
ması; hak, hürriyet ve hele Cüm- Bu meselenin Cüm huriyet reji- =;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;=;;~ 
huriyet prensiplerile hemahenk 1 

Milli Şef Yüksek Ticaretlilere 

Telgrafla iltifatta Bulundular 

!Sir rrattık İnu eden mektep müdürü 
törende bulunanlar 

Nihat Sa yarla 

DUn Yüksek lktısat ve Ticaret buyurmuşlardır. Maarif Vekili de şu 
mektebinin kuruluşunun 58 inci yıl- cevııbı vermiştir: <Çok istediğim 
donUmil mUnssebctilc, mektepte bir halde işlerimin çokluğu dolayıslle 
tören yapılmıştır. Törene lstıklAI hugUn aranıZda bulunamadığıma ılz. 
marşile başlanmış, bundan sonra. gUnUm. McnılekeUmlze faydnlı cıc
mektebin mUdUrU Nihat Sayar tara- manlnr yetiştiren bu kıymetli mlle.s-

d RelslcUmhurumuz lamel lnö- sesemlzln profesör ve talebelerini 
fın an, 

-.ıaarlf Vekili Hasan Ali YU- tebrik ve her tuttuklan işte kendile nö ve .ı.n • • 
lan davete gelmiş olan tel· rlne mu'liaffnkryet temenni eder say-cele yapı • 

fl r okunmuştur. RelslcUmhuru- l gı ve sevgilerimi yollarım.> 
~:z, a te ekkUrlerlnin lblfığtnı emir 1 (De\·nnıı !';a IS, "iı . 4 ı'!P.) * 

o lamaz. 
Bir mebus .gazete çıkarır ve o 

minin p rensipleri d aire.inde tet

kik ve halledibne9lni beklemelr: 
gazetesinde vatandaşın haysiyet hakkımızdır. 

Amerika Bahriye 
Encümeni 

900 Milyon Dolarlık 
Tahsisatı 

itti/ akla Kabul Etti 
Vaşington, 16 (A.A.) - Mebusan 

1 
meclisinin bahriye encUmı-nl bahrlyc 
nczcu-ctlnin mUstaccllyet kararı ile 
900 milyon dolarlık tahsisatı ittifak
la kabul eylemiştir. 

Bu para nlsbeten kllçllk 400 vapu· 
nın yapılmasına ve deniz ınşaat tez
g{lhlarının gcnlşlctllmcsıne tahsis 
olunacaktır. 

Bu kabul edilen Yeni tahsisatın 

bahriye nezaretinin son 24 saat lc;ın
dc aldığı tahsisat yckünıı hır mılyar 
209 milyon dolara baliğ olmaktadır. 

Mebusan meclisi, dlln bahriyenin 
h:ı.va mUdnfanlarını takviye lc;ın 300 
milyon dolar vermiştir. 

Maliye Vekili 
Ankara, 16 (Tclc!on!n) - Bir 

mUddetteııberl lstanbuld:L buluna 
Maliye Vekili Fuııt AA'ralı Ankarayn 
ciöıım!l tur. 

Suryade ıslahat 
Yapılacak 

Fevkalade Komiser 
Teşkilatı 

Yeniden Düzeltecek 
K udüs, 16 (A.A.) - Beyrut

taki Fransız fevkalade k omiserli
ği, Suriye ve Lübnan idare tcşki· 
)atını yeniden tanzim etmek üze
re hazırlıklar yapmaktadır. Bu a· 
rada, mem ur ad edinin azaltılması 
en başta gelmektedir. 

İngiliz Tebliği 
Cephelerde Karakol 

Faaliyeti 
Devam Ediyor 

Kahire, 16 (A.A. ) - fngiliz 
kbliği: 

Şimali Afrika ve şarki A frika
da vaziyette hiç bir değ~klik 
yoktur. 

Bütün cephelerde karakol ha-

rt-ketleri faaliyetle devam etnıck-, ._--~~~-~~~~-:~~~~-~~-~~-----.J 
tl'dir. , - Samimiyetimi anlatıp bir türlü İçeri giremedim! 
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Mademki Ölüme Susamışlardı, 
Bunları 

Ôlünıe 
Birer Birer Yakalayıp 
Ulaştırmak Gerekti ..• 

-30-

Şehir: ve· Henzleket Haberleri 
• • 
ihtikar . işi Etrafında Anketimiz 

Kahve, Kundu a, Şarap Fiyatları 
Dün kahve fiyatlarının yük,el- rın eline evvelkine nazaran daha ı Hariçten ithal edilen deri '\'e san olmaaına atfedilmektedir. 

Rikabı hümay un kaymakamlı- rının hücumunu önlemek, bir A· mesine Kahve Birliğinin de sebep az kahve ~eçmeye başlamı~tır. Bu kösele stoku azalmı tır. Kösele Hususi amillerle İnhisarlar idare· 
Gı elde ettıği zaman bırçok ha· ce."n diyarındak i gürültü ve patır. olduğunu ileri sürerek birl iğin bir gibiler, c ki müıterilerinin kahve ve deri bir kaç tüccarın elinde bu- sinin mevcut stoklan memleket 
d isc!erde nüfu.cu nazarındaki kud dı;•ı bnıtırmak gibi vahı sebep· an evvel lağvedilmeaini ve bu işe taleplerini tamamen karşılayama- lunduğundan ve mallar saklandı· ihtiyacını tamamen kıırıılamay.a 
re t ı göstererek Üçüncü Ahmede lerle c - ı azizini muhataralı, Ü· hükümetin el koymasını bir tM:aret dıklarından, mü~teriler, piyasada- ğından fiyatlar yükselmi~ir. kafi olduğundan alakadarlar bır 
o kadar hulule muvaffak olmuş- züntühi işl ere atmak neye gerekti. adamımızın beyanatı olarak yaz- ı ki yeni kahve tüccarlarından mal lngiltere ve Romanyadan sipa· şarap buhranı mevzuu bahsolamı· 
tu .kı, sı lahdar Damat Şehit Ali ıbu halk ne budala ıeydi yarab~i~ mıştık. Hükumet, birlikleri itha· almak mecburiyetinde kalmıılar, rit edilen deri ve köselelerin nav. yacağını söylüyorlar. 
Paşadan on üç yaşında dul ka- l Ne istediğin bilmez bir sabi gıbı lat eşyası fiyatlarını yakından ve bu yeni tüccarlar da kahveyi )un ve harp sigortalarının yüksek. Huıuei amillerin rap fiyatları 
l:ın Fatma Sultanı babası ona la- şi:nd i d e üç aylık yollar aşarak kontrol ederek yı..ikseltmemek için yüksek ftyıı.ta satmışlardır. \iği ve i,çi yevmiyesinin artma11ile inhisarlar idar~ince tensip ve 
yık görmüıı ve kızı.nan göz y~ş_la- j hu~uda ula~ıp pala ıallamak he- teşkil ettirdiği halde Kahve Birli- Gümrükte Nekadar Kahve Var mevcut işçinin günden güne azal· kontrol edilmek.le olduğundan bu 
rma rağm;n !b~ahımi kendısıne 1 ve11ıne kapılıp y~tır'.~ıdı. . ğinin fiyatların yükselmesinde a· .. .. ması malların maliyet fiyatlarının Hyatludan fazlasına satış yap~l-
damat edınmıştı. İşte orduyu Uskudara geçır· mil olması, hükıimetin niyetlerine Gumrukte 1050 ~uval kahve artmasına sebep oLmaktadır. masına meydan veriıme.melıctodır. 

Üçüncü Ahmedin Harp ve n ış davullar, zurnalar çaldıra· bir aykırılık teşkil ettiği için me- 1 vardır. Bun~n be§ y~z çuv~l! Js- Beyoğlundaki ayakkabı tİca· Şarapların etik.etleri üzerinde tes· 
darpten hoşlanmadığını, paraya rak zı rhlı miğferli bir sürü İnsa- seleyi tekrar sormak lüzumunu 1 t~nhula verı~ecek, mutebakıaı vı· rethanelerinden biri muharririmizi çil edilmiş olan derecelerinin de· 
fevkalade mtıhabbeti olduğunu, na b ir geçit resmi icra ettirmişti. hissettik. Bize verilen malumat !ayetlere dagıtılacaktır. ikna için vitrindeki otuz liralık bir ğiştirilmesi de mümkün değildir. 
zevk ve sefaya dü künlüğünü ya· Daha ne istiyorlardı!} •udur: Yoldaki Kahveler ayakkabının kendisine maliyet fi. Şarap imalinin müstehlike tes· 
kinen bilen lbrahim, onun ar:ıu- Zırhlarının üstüne ipek sa· · ı · · )imine kadar geçirdiği bütün saf· 

- Dünyada harp vaziyeti ha· Yolda otuz Lin çuval kahve yatını göstermı-', maızemenın ı· bicl tarını bol bol tatmin ederek mev rıp omuzlarına altın işlemeli, se- · · · ı k balar dahi kontrole ta · ir. ııl olur olmaz bazı tüccarhır, İt· vardır. Senelik kahve ihtiyacı mal tarzı ve ı~i yevmıyesı e a· 
kiini aünden güne tahkim etmiş· <lef kapİı müzeyyen silahlar h 1 f 1 k 1 I b ' I Bu .,erait dahilinde memleket 0 

a at eşyası İyat arının yü se e- doksan bin çuval olarak tesbit e· rıştırılarak otuz liraya satı a ı e· " ti. alan kadifeli ve sırmalı okdan· ~ k · 1 k · · B • şarap stokları ve aylık sarfıyat 
1 cegini estirmış er, antarıye tıca- dilmi .. tir. Bu mallar geldiği takdır ceğini anlatmıştır. Gene eyog· 

Fazla olarak devletin hemen lıklarındak okları bile ya dız- ·1 l l l 'k kah ,. m'ıktarları malu· m oldu< ... ndan şa. 
retı e meşgu o an ve sene ı - de dört aylık kahve ihtiyacı temin !unda bir ayakkabı ticarethanesi .. -hemen bütün yüksek mevkilerine lı olan bu süslü orduyu Acem 1 50 60 1 · I rap satışlarının halkı ızrar edecek 

d ve satış arı • çuva 1 geçmı- edilmis olacaktır. maliyet fiyatları ucuz olduğu ha • kendi adamlarım yerleştirmişti. eline eürmekte ne mana var ı. k ' l d h I Kah a· ı· • bı'r ~. ekle gı'rmesı'ne ı'mkan -..·oktur. 
yen ımse er er a ve ır ı· h , "' de Üzerlerine diğer vitrinlerdeki ~ " Padişahın muhabbeti ve tevec- Hele bu ordunun ardına ta- • . . k b. ı ='-t f 1 k h Kundura P·.l al1 ıgı Bu •ene mahsulu"n noke.an olması 

k k ld k k .. d k l . k 1 • k gıne gırt:re ır ıA en az a ~ v~ a . gı'bı' ı'y· ı· malzemeden ı'mal edilmis " a .. cJhü ba i a ı ça mev ıın en ı ıp gösterış yapan ı ıgı ıya• 1 1 1 d b 
kend isini sarsacak hiç bir kuvvet fe tı belirsiz serdengeçti güruhu- ak ıdp saltmdayakbalş amış ark ırh. iş t~ Ayakkabı pahalılığı karşısında ayakkabı fiyatlarını koymuştur. ve iptidai madde pahalılığının hu· 

d a ara a a mamış, a ve ı- k k k d . kk b f' 1 h Jk d 1 ·1 J de olamıyacağını ku,runtulanıyor u. na da ne oluyordu? fi h. • h tt halkımız çok ıı ıntı çe me le ır. Bugün aya a ı ıyat arı a ı· lunması o ayısı e geçen sene er 
Ya•ı 'ılerledı'kre "U o'' lu" mlu·· Bunlar harLı· du"g··u·n mu·· care 

1 
e ıç ugraşmamıı ve a a ı v·t · 1 d k' kk b f' tları ı;nız ı'çı'n du·· ... u··nu·· ıecek b'ır mesele· ld • 'b' tenzı·ıa· tlı satı,.lara 'ım· ,. ~ "' ~ ' dükkan açmamış bazı sermaye sa- ı rın er e ı aya a ı ıya " o ugu gı ı . ... 

dünyada temel kakmanın kabil bayram mı sanıyorlardı? hipleri sermayelerine güvenerek ortahalli halkın giyeceği nisbeti dir. kan bırakmamı§, bu da halka a· 
olmadıiını 'e bu sebeple hayatın ~ Ma.ksat gırnimet.ae, rikabı hü· Kahve Birliğine girip kahve tica- fazlaııile aşmıştır. Dün piyasada s. arap Sıkmt Sl Olm y2cak normal bir tereffü hissi vermiştir. 
nimetlerinden az zaman dl a ç~~ mayun<la bekleyip Şehinşahın sa- reti yapmaya başlamışlardır. ayakkabı fiyatlarını gözden geçi- İnhisar §araplarında hiç bir tebed. 
laydalanmanın daha akı ane ır çacıığı çil akçelerden bir kaçı· Kahve Birliğine dahil olanların ren bir muharririmiz bu pahalılı· Şarap fiyatlarındaki yükseliş 
I " olaca~ı hakkındaki düşüncele- nı ele gl":çirip günlerini oün et· b b b ' · sebebı' bu sene ya .. u'' zu··m mahsulü. dül yoktur ve olması da mevzuu-

... 
0 0 adedi bu euretle fazlala mış ve a. ğın bir kaç se e ini teı ıt etmış- ... 

n büsbütün kuvvet buluyordu. eler daha iyi olmaz mıydı? aı) kahve ticaretile me gul olanla. tir. nün geçen senekine nisbeten nok. bahiı değildir. 
B~ ar~~ m~lekette akeri Bu b ~ın ~~~cüruhu zarif=~~~~~~~~~~~~~~~-----------~~~~~~~~----------------------· 

sahadı ıslahat yapmak, bunu ma· ordunun ardında kervana katı;,· 
ıi iktısadi sahalardaki faaliyetle mış topal C§ek durumuna düş· 
k~vvetlendirmck ve memleketi müyor muydu? 
muhtaç olduğu huzur ve sükuna Ya başl rına geçen Hızır mı, 
kavuşturmağı düşünmüş ve bazı şeyt n mı ne Allahın belası iıe 
tatbikata başlamamış da değildi o herife de ne oluyordu} O 
~e hatta bunu fen terakkiyatile bırkaç gün sonra yeniçerileri or 
destekleyip, imparatorluğu mua- talarına, sipahileri kışlalarına, 
sır milletler derecesine yükselt- leventleri kalyonlarına, çektir
meği de düşünmüştü. Fakat bu )erine, boıtnncıları saraya yolla· 
işlerle uiraşmak gününün birçok yacak, ayanı devlet ve erkanı 
eaatlerini alıyor ve asıl hayatın hiiJkCımet te yalılarlna çekilip 
zevklerinden bol; bol fayd;alan· devran ol devran, ilem yine ol 
masına imkan bırakmıyordu. iılem olup kalacaktı. Kalacaktı 

Ticaret Veka:eti Valimizin Çok Yerinde Düşüncesi Piyasa Vaziyeti: 

İthalat Birliklerinin 
Faaliyetini 

Tetkik Ediyor 

----. --. - k 
1 

MERiNOS 
/çtimaiSev:yeSahibi KimselerlçinDüş ün er Fabrikası 

Evin i e Ayrı Bir Pavyon Yapzlacak 
Dahili fabrikalanmızın ihtiyacı 

Dünyayı süsleyen bin bir çi- amma, bu bini geçen baWırı çıp
çek ve her biri bir çiçekten daha lağı nidecekti. 

Ticaret Vekaleti, ithalat birlik. 
lerinin şimdiye kadarki faaliyeti
ni tetkik etmeğe lüzum görmÜ§ 
ve derhal tahkikata başlamıştır. 
ilk iş olarak, ithalat birliklerine 
dahil tüccarlara birer fiş gönderi
lerek şimd~c. kadar ne.kadar mal 
ğetirdikleri ve bunları nekadar fi. 
yatlarla nerelerde sattıkları ve el
lerinde nekadar mal mevcut ol· 
duğu sorulmuştur. İthalat tüccar
ları, bu fişleri bir an evvel, taf· 
~ilatlı bir §ekilde doldurarak Ve
kalete göndereceklerdir. Ticaret 
Vekaleti, bu fitlerin tetkikinden 
ıc.nra, ayrıca lüzumlu gördüiü 
tahkikatı vaptıracak, ithal!t eııva
eı piyasasını ~aha yakından takip 
ederek icap eden kararları vaktin. 
de alacaktır. 

içtimai seviye sahibi olııp ta 1 yon in§ası hususunda tetkikler ya- günden güne artmaktadır. Yerli 
zaruret saikuile Diit1künlerevine pılmasını istemiştir. fabrikalarımızd11.n Merinos fahri· 
alınan bazı kimselerin diğer düş· Belediye Düşkünlerevi bütçesi kası iatihsalitını çok miktarda art· 
künlerle aynı koğuflara konul- böyle bir paviyon inşasına imkan tırmıvtır. Adına izafeten Merinos 
dukları Vali ve Belediye Reisinin vermediğinden bunun muhakkak iıılem~i ladz~m1 • gele~ 'h~ düe~~~se dikkat nazarına çarpmıştır. surette temini için bir formül a- y~pltıg~ ~· ~ rt n;.tııcesı'" J· ~er 

Vali ve Belediye Reisi doktor rftnmnktadır. yun en ue 1 eyl eMı ı:ıc •tek ır. ~-
güzel huriler vaı:dı, Şüphesiz ki Kendilerne bir de günüllü di· 
cenabı hak bu bin bir çe it çiçe- ye ad takmı )ardı. Neyın göntil 
ği ve bu bin bir çeıit çiçek du- lüaüydü bunlar... Dünyada bu 
rumuna soktuğu kadınları, kulla- kadar zevk ve sefa varken cenk 
rının bol bdl müstefid olması için ve cidale gönül verilir, her ge
yaratmıştı. ce bir baıka yarin kucağında gü-

v 1. · · b k i d dü 1 na rağınen ası erınos ısmı u· 
Lutfi Kırdar çok .xerinde bir dü· a !mızın ~ çok ver] n ke b. zerinde çalı§lln kısımlar dahiH 
"ünce ile bu gibi irtimai seviye sa· şüncesıni takdırle arşı ar en u h dd il · l ed. .• . d 
.., .., b .. ·· ·· b b ' am ma e e ıı; eyem ıgın en 
bibi kimselerin ayrı bir yere ko- hayırlı teşeb usun mus et ır ne· h · d b k. t b -• f 

· · b ki ' arı~en e u sı ·ın ısını e, .. arn nulmaları için _venidt:n bir pavi· tice vermesını e ıyoruz. k . · 1 k d \ f · t' 

Sabahtan akşama kadar Paşa nünü gün etmek dururken, ölü
kapısında devlet umurile didinip, mün kucağına atılınır mıydı? 
akşamları da bitap ve tüvan ya· Mademki bu adamlar ölüme 
tağa yatarak horultulu bir uyku susamışlardı, onları birer birer 
ile ömrünü geçirdikten sonra, yakalayıp ahirete ulaştırmak ge· 
doloba ko~ulmuş bir bostan bey- rekti. 
girinden ne farkı kalırdı. 

Sabahleyin gözlerini açtığı za· 
man gül çehreli cariyelerin yardı. 

(Arkuı var) 

Dördüncü Kitap Sergisi Açıldı 

BirH. /ta SonraKarikatürSerg:si Açılacak 

etme ıçın ça ışmıı ta ır. azıye ı 

hazınmın gö~terdiği mü külô.ta 
rağmen fabrikaya Kap'tan Cenu· 
bi Amerika ve bilha"a Arjantin· 
den çok miktarda ham madde 
gelmektedir. 

Fıabrika günde muhtelif kalın· 
lıkta 5000 • 6000 kt:. yün ipliği 
çıkarmaktadır. Fabrikada istih· 

r 
dam olunan i~çi miktarı da artt~
rılmıştır. Bugün 2 S 00 i çi fabrı· 

mile giyinip kuşanarak cenneti 
aladan bir küçük parçayı andı
ran kasrı bi kusurunun bahçesin-

IST ANBUL'UN 
• kada geceli gündüzlü çalı mnkta-

Soruyorlar? • dırlar. Bu fabrika sayesinde geçi. 

de çiçek kokularını doya doya 
koklayıp bülbüHerin ho~ elha
nını dinleye dinleye öğle vaktine 
kadar gezip tozarak uyku ser
ııemliğini gidermek, öğleden son
ra kah evketlu ka)'tn pederinin 
rikabı hümayununda, kah ho~ 
sohbet bir iki nedimi refakatinde 
güzel yüzlü, gürbüz vücutlu ham
lacıların uçurduğu bir kayıkla Sa
dabada varıp akşama kadar zevk 
ve ııefa içinde vakit geçirmek ve 
sonra da tabesahah bir zevk ve 
ne at alemi ya§ıımnk daha doğ
ru değil miydi? 

Bir talebe n•JI l telefonla 50-

ru.ror ,.e diyor ki: 
MckU:ııll kıllar ara tnda ge

çen ı;Un bir \'oleybol mibabaka
"' yapıldı. Mü!lllhakanın 5ahat11 
fazla <'lliilaııını' olduğu için 
kı:r.lar cıu,nıu, Hı ikisinin elleri 
ve kolları, birinin de o.yağı Ha
katlanmıştır. Saha~& <ıı-rpllen 

tala"J fo7.larr da oyuncuların ı;ıp
lak a~·akla oynnmo.larına sebep 
olnıu bu yüzden de iki kız tale
be hıuıtalıınmıştır. Spordan mak-

imar Planları 
Dün öğleden sonra Belediyede 

bir toplantı yapılmış ve bu top· 
lantıda mimar Prost'la Nafıa mü
şaviri de bulunmuştur. 

94 1 yılı içinde açılma ına ka
rar verilen meydanlar ve yollarla 
nazım planlar üzerinde görüşül

mÜ§tÜr. 

Doktorlann Dikkauizliii 

nenlerin adeöi 13,000 e baliğ ol· 
• muştur. 

Dünkü ihracat 

Beyoğlu Halkevinin tertip et• 1 güı:el sanatlar, :'3 Ü tatbiki ve na-

Her gün yeni, h er gün ba§ka 
bir eğlence ilt: güzar olup felekten 
kam almak daha iıkılane olmaz 
mıydı~ 

at herhalde böyle akıbetlere 
maruz kalmak deklldlr. Bu ı, ile 
al kadar olanlar "nhanuı va.zl
yetlnl cörmemı, l!le.ler bunların 

nı ul tutulm ı l:.i7.rm,;elmer 

Bazı esnafların senelik muayenele· 
rinde hastalıksız olarak gösterlldlği 

halde bi!IUıarc hasta olcluklarr gö
rUlmUş ve bu .ııuretle doktorlıınn mu 
ayeneleri baştans:ı.vma yaptıkları 

anlaşılmı.,tır. 

. Jd • d"rdüncü kitap sergisi zar_i ilimlere ait•ıT, . 
mıq o ugu o ilk .. .. 1 v er - . . k' gunu o mas•na ragmen s gı 
dün Halkevının Tepcba.şındn 1 büyük bir alaka celbetmi§tir Ak-

Dlin muhtelif memleketlere 
70,000 liralık ihracat yapılmıştır. 
Bu ihracatın en mühim kıammı 
teşkil eden madde Romanyaya 
gönderdiiimiz havyardır. Bir hav
yar ihracat memleketi olan Ro· 
manya Besara.bya'yı kaybettikten 
ıonra şimdi ithalatçı va:.ı:İyete gir
miştir. Gönderdiğim.iz havyarlar 
tamamen turna havyarlarıM:lan· 
dır. Rumenlere gönderilecek ikin. 
ci parti havyarlar da hazırlanmak
tadır. 

Ve işte yıllardanbcri hatır ve ha 
ynle gelmiyen zevk alemleri icat 
ve ibda ederek şu ölümlü dünya· 
da huzur ve şükun içinde yaşayıp 
giderken, timdi bir Moskof küffa. 

mi'! Sakatlanan yavrularm derıı
lerlnden ve ıhhatlerlnden kayıp

lannı kim taun in edecektir\' 

Muayenelerin doktorlar tarafından 
dikkatli bir ~ekllde yapılmn.eı, bu gi
bi hfı.diselere meydıın verilmemesi i
çin aU1kadarlara kat'i emirler veril
miştir. 

binaıında açılmıştır. Sergıde ge· şama kadar k.1labalık bir halk 
çen ıene içerısinde neşredi:miş kütlcısi sergiyi .ı.İvaret etmiştir. 
olan 5 49 eser tc; hir edııme1'te- Sergi önümüzdeki çar§amhıı 
dir. Bu eserleriı~ 220 si t:dt!L:yat akşamı kapanacak ve perşembe 
ve roman, 40 ı tarih, 36 sı hukuk günü Türkiyede ilk defa ol.ırak 
ve :ktısat, 12 ıi felsefe, 2 3 Ü fı· büyük bir karikatür sergisi açıla· 
lolojı, 127 si sNyal ilimler, 18 i caktır. 
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1 Slmlf~l derhal meseleyi anla tını· - !'\esrin mit. lll'yhat ! .. Onu kay 
ya başlanu,tı. Kadın<'ağıı. ım'luyor ve bedeli dört ı.rnıı ohıy·or .. 
merhamet am r glbl adamın yl\ziine Pirayu hüy·ük bir hayret ,.c teeı;ı.ıir 
bakıyordu. 

Erkek, vaziyeti dikkatle tillıdü. Bi
raz hayrete du,mu, gibi 1<11. GUlüm
slyerek kadına hitaben: 

- 11: buyurun istirahat edin ha-
nımefendi, dedi. lk'n onunla uyu -

lfadesile gözlerini uı;mı tı: 
- Dllmiyerek yaranızı deştıtlm 

için beni affedlnlL ö~le ise!. Dedi. 
Bu mohavı-reyl nlık alık dinli ·en 

ıılmltçl nihayet sahırınzlanmı tı: 
- Efendi u paramı Yer de ,·aktl-

şorum. le ba')ınıın çar ine bakayım, diye 
- Aman Beyefendi!.. çıkı,tr. 
_ Rl<'a edMlm itiraz etmeyinl7:... 8eyfl Br:y <'Üzdanmdan hlrk~ lira 

Kadın bU) Uk bir hf'lecanla tltrlye- ağır yürümlye ba,ladı. Kadın bıN "•kararak hesaplııyıp herife uzattı. 
- rakat '4):r: nltln mutaarnr ola- ' · , çanta!Sını aı;tı 'e içini Jöster- l!;lnt.le, yelslnden 1töL!erl ~·a,armı' sonra, mahcubiyetinden kıp kırmı7.J 

ki k '4ınız?.. d' 
dl: ynmru arını sı •)·or: _ Ne hel ,·ar efendim?. Bir e!;kl kesilen Plray<>ye onerck: 

- t~te, dedi. Kendime bir tren pa- - t, te treni de k~ırdıın .. Hay Al- - Beni yaban<'• n<hlcder.,enlz JÜ· 
ra ı ayırdun. Geride ne varsa senin lah cer.anı n~nıln .. .Se ak<ıi adam- dostun kUı:Uk yardımını kabul etmez. <'enlrlm, dedi. vr: birlikte ısta!lyona. 

D . 1 1 ml'llnlz?.. d . U "' bn 1 1 d s olbun !.. ıun '? •• iye ı!IOylen )·o re u. oğru J tır me,.e · ş amı;ı- ar ı .. ı•y-
\'e avucunun lçlnt\ekl ufaklıkları - Ak!.!l asıl ııen<ıln ki, sabah abah - .Saı;ıl ?.. fi müteheı.slm, Piraye hcyeeanlıy· 

Sö7.ünlİ tamamhyamııdı. Kısılmı' <lı .. ".'u knr,.ıln',ınn ~a· ·allı k:ıclınllU üç biltün lira ile beraber uı.ath; gelip te bana çattın~.. ,.., u ., u~ ~ •• 

!mitçi bımları teker kker aydık· Bu "ırada kırk beş ya,hı.rında tah- dudakları arasmdan bir feryat yuk - mazl~·e alt hatıraların uyanmaısına 
wn onra y:iızUnli huruşturmuştu:. nıln olunan teınl.1. giyinmiş, kitr.ır ta- !!eldi: n:slle olmuş ,.c gö7.lerlnl ya,artnıı!Jtı. 

- Olmadı. Rurada Uç ytl:ı nıtmı'.1 Hrlı bir adam elinden ekiz yao:ıncla - Seyfl Bey!.. Salonda klmselı-r yoktu. Bir knnn· 
beş kunıı \:ar •.. Ben sade eameklı.nı kadar bir ku. ço<'uğwıu tutmuş oldu- - E\et Piraye ilanım henlm ... Li- peye yan yana oturdular, Seyfi Bey: 

klz llrııya yaphrmı~tım.. ğa halde - ~uı•lıeslı simit almak için- kin tar:la eemlrdlğlm ve nçlarım ta - _ Slz;e tesaılllf ettı ime ne kudur 
- Fazla p:ıro.m )ok diyorum.. 1 tasyon dhetlndcn ke.nılllcrlne doğ- mamen a ardılı için birdenbire tanı- memnan oldum bilcmezslnl7~ Plrnye 
- Neme Uızımf .• Hakkımı \erml- ru geliyordu. Hu garip latlyeti go - yamadınız... hanım, diyordu. lnıdl nerede oturu-

ye nıecbllJ'Sun... rünce ha~ retle ııordu: - Aman Yarabbi! .. .Se garip te - yorı;anoz ~. 
Bu eıınada düdDk öttil ,.e tren ağır - ıı.·e oldu!. Bir kaza mıT. "arliif! .. Xesrln nn..,ıl, l~I mi? Plrıı• r Jolr 7 ""' ın,.f"l: 

- LAieli apartmanlarında diye mı
rıldandı. 

- Zcvclnlzdı-n memnun mu unuz T. 
Ya,·rulannız ,·ar mı? .. 

- Zen•lm mi'! ize evlendiğimi 

kim öyledl ! .. 
- RAna Jlanrm.. Bundan on di>rt 

ııene ene! çiftliği bu yüzden tcrket· 
mı, değil mi iniz? .. 

- Hayır! .. 
- l'a! .. Peki şimdi kiminle yaşı-

~·orsunuz t .. 
- Yalnız olaral< •• Daha doğru u 

bir ailenin nezdinde nılirehblyeJlmu 
Ayni :ırunanda piyano deral de \eri· 
yorum ... 

- ösle ml? Gullba yine bir der5<ı 
glcllyordunuı.? .. 

- Evet:.. Y C.'1llkö3 de bir t&lebt'.m 
var ... 

- Ye.,llköJdl'i mi? Dr.sı>..nl7.e bilim 
emtlmlze ııık ık gt"ll) ordunu;ı da 

birbirimizi bilmi3 orduk .. 
- .Adreıslnlzi lutfeıclen;enlz, hem 

riı,mek hem d_, kU~Uğii ok,ama.k I· 
çln bir gün tat'lz ederim .. 

(J\ .. t. .. .,, ,.;ı .. ) 

Bundan ba~ka İsveçe deri, Yu· 
goslavyaya halı, Macaristana bo· 
yanm k üzere ham ipek gönderil. 
mi tir. 

Macar Rejisinin Borcu 
Macar rejisinin sa1ın almış ol· 

duiu tütünlerin bedeli hala öden
memişttr. Tüccarlarımız gönder
dikleri tütünlerin bedellerini Ma· 
car hükumetinin Macar milli ban
kasının Uering hesa.bınn geçir· 
mediği için el' an alamamııktadır· 
lar. 

Bir kaç aydanberi eüren bu ak
ııaklık neticesinden tüccarlar Ma· 
caristana tütün göndermekten 
tamamen sarfınazar ctmi§lerıclir. 

TAKViM 
l '7 1KlNCtKANUN lOH 

OU l\I A 

VIL ıou -AY: 1 - GÜ1': 17 
RU~ıt: 1856 - 2 ndkfınıın: 4 
HiCRi: JS59 - 7.lLHİCO.E: 19 
\ '.-\.KJT \ ' SATl ~llll.I 

GÜNEŞ: 8.23 2.16 
öOLE : 13.24 7,17 
İKİNDİ: 15,1)3 9,46 
AKŞAM: 18,07 12,00 
YATSI : 19,43 1,36 
1MSAK: 6,37 12,Sl 

'G(JNfD~~~I 
GtU~ 

Emperyaliznı'iıl 
Mucizesi 

Yazan: OÇ YILr 
n talyanın İngilizlerden ıııU 

rit sulh isteyeceğine da•~ 
yialar dolaşmaya ba lad1 ·,~ 
ru mudur~ Bu milleti bır ~· 
dır karada, d enizde ve ha 
kovalayan sı rtısıra fclakt 
bakarak yapı lmış tahınınlt, 
~ akıştırmalar mıdır~ Metıl 
tin içinde başlnmış hır kal 
manın al.: islerı midir~ Yokfl 
propagandanın içerdekilere 
tıkları ustal ıklı bır teşvik f1I 
Çünkü bu muharebede her 
tarafın yüz akile işin içinde! 
rılmak ıçin başvurmayacııtt 
re tasavvur edilemez. İşlet 
giderse ltalyanın eninde •0 

da yapacağı budur; fraıı,A: 
yaptığı gibi müttefikine: ' 
kusura bakma, demektir, )~ 
yım. Seninle ö lesiye kontr•d 
miş değıliz. Vaktinde inıdrııı' 
koşman da mümkün c 
Zaten bu halimde sana ne 
nm dokunn:bilir kil San• 
bir hizmet ola rak, Fran&ll 
donanma v e tayyare baki)'& 
süyufumu bir kenara çe 
ve düşman emrine verıfl~ 
belki muvaffak olurum. 
bııhtın açık olsun. Netice ~ 
karsa bLZleri de artık unu 
sınız.> 

Evet i !er böyle giclerfe 
yanın eninde, sonunda yaP' 
budur. Fakat hunun için. h~ 
<le birıız daha zaman )aı.Jl" 
İtalya emperyalizmi için ' 
sene davul çaldıktan ve it•• 
ları muhte em bir eski Roll1 
lihulyası içinde ya~ttdtto.ıı 
ra bugtin birdenbire paydof 
rusu çalmak kolay olarrıııı-1*' 
emperyalizmin alemda~ 
sizlik karşısında derhal ıtl ,. 

bir başkasın teslime razı. 0 ili 
ve ağlaya sızlaya ded.eleril\ 
eynlet köşeeindeki tarlıılarıll 
meğe gidecek bir MOşyÖ 
rön değildir. 

* 
Bugün için muhakkak 

§udur ki ltalyanın her uır~ 
bir çözülme ba~lamıştırı 
vutlukta bozgun: Afrikad•, 
gün, hem de onu nere)'e 
cağı anlaşılmaya ba§larn•ı.ı 
bozgun.Ras Tafari Hartuıtl" 
paratorluk elbiselerini .• hd• 
y;or: uzaktan gelen ihtılal ~ 
!arının temposuna uyarak~'" 
keyifli Habeş şarkıları 0 

Afrik.-dnki çocuk ve kadı~ 
anavatana nakli ıçin u:t~ 
dü ünülüyor. Bunlar fc ~ 
dış ndan gorunen kısı 
Bunun bir de memleketil1 J 
kim bilir ne gorünmez al 
y~kıp kavuran bir kısmı ,., 

Herhalde İtalyan rnille~ 
yük ıstırnp içindedir. f ıt~• 
cı tarafı bu milletin ıstıt 

yalnız çekmesi, yakın ve ııı 
da hiç bir kalbin haki.ki ~ 
met ve ı;empatisini hissetıı1 
eidir. , I' 

Halbuki ltalyan mill~tı ~ 
memesi miımkun olan bıt t 
miydi? Bu ince, mederı!• 
ve hatta alim millete h19 
ve yakın kornıularından Jııf 
nin değil dü manlık bir.h11 ; 

tipati !?eslemesi için bılc 
yoktu. , 

Yirmi yıl evvel günÜP ~ 
«etrafımızda nekadar )'u il' 
millet varsa yıkacağız . .8U

0 yıkıntısı üzerine eski F 1 
kuracağın diye bir fer~" 
parclılar. o gün bugündır,I' 
yanın kulağı bir an dinç Jı 
dı. Tehdit sesi ~itip be>-lı"' 
nirlcnmemek için radyo11~e 
çama:z oldunuz? Yhmi •;.ı 
sanın kulağına tehdit dcf;f'f 
hof en' ın 8enfonisini çııle~,d~ 
ııanı kudurtmaya kafi geh ıf 
peret askerleri gibi o).'.•lııll' 
üniformalar içinde c;oc ~ 
genç lej iyonl rı; italyarı 

11 
~ 

rine boyanmı~ kom§U vatıı 
taları... /, 

Hasılı ltalya 'bir yaz:: 1 
<le lambalannın etr fırı11 ~ 
sadasız oturmu" bir Uıs~ 
balığının içine girmi, o ~ 
gibi miitcmadiyen oraclıı~d 
uçtu: vızktdı: iğnesile te 
ti ve herkesin rahatı J.:ııçtl· ~ 

Arının mcecik viicudiirıi.1 
tadan koptuiunu görJll'~ 
kimsede merhamet u-y• 1 

~ ı,. ,ıı 
yorsa bunu insanlard-1 J 
ğa b ğışlamnk ve hoş gotP1 
zımdır. r 

Zeki, artist ve sev~ 1 .~ 
yanlara snhte bir zal.iın ı1I 1. 
taknr k onu dün.yanın }ıll ~ 

. • . bıfll ve nntıpatlt!Jne maru:r. ,,1 

empery lizmin bir mucit .. 
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SftVASi 
iCMAL 

VATAN 

GENERAL 
HARINGTON 

BOyOk 
Facianın 
Hikayesi 

Son Alman
Sovyet 

Anlaşması 
Yazan: M. H. ZAL 

.te ovyet • Alman iktısadi 
i2J anla~ması, bugünün en ha- 1 

carctli münakaşa mevzulanndan 
!biridir. 

Davanın esası ıudur: Bu an· 
lagma, Amerikanın İngiltereye 

1yapmağa hazırlandığı genjf yar
dıma kar§ılık otcşkil edecet: siya· 
si ve askeri lbir yardım hareketi 
midir, yoksa sadece bir iktısadi 
alııverİ§ midir} 

Evvelki Ay uhnüş 

işgal Ordularının 
Son Başkumandamna 
Ait Hatıralar 

Son gelen ln
ı 1 giliz mecmunla-
• nnda gördüğü· 

müze göre Mü
tnrek zamanın-

- • daki son mütte• 
İtalyan Opera A:zzurea cem~yet~ ~ diğ~ .~ir çok !'ew:!~e .. ~~til.te fik işgal ordulan 

ftalyaya mal etmek utedı gı Kudusun umumı corunUfu kumandanı, Ge-

F r a n s ı z v e 1 n g i 1 i z -~ 
Ordularmı Beşinci 
Kol Mağlup Etti 

YAZAN: 
MeşJ.ur Franaız Muharriri 

ANDRE MAUROIS 

O f el ak et günlerinde hepimiz 
şunu düşünüyorduk: cAl-

Alman paratütçülcri tarafından itgal edilen bir tayyare 
nında can vermiı bir para~ütçü ile arkadaıı 

mey da· 

rılmış olduğu iddiası doğru de- kumandanı da garnizonuna sah~ 
ğildir. Fır58t Ye imkan düştiikçe doğru çekilmek emrini verdi. Ha 
kahramanca vuruşmuılardır. Lü- buki eonradan anlaşıklı ki böyle 
kin ıunu hatırda tutmak lillımdır ynpmalda Almanların tınaiana 
ki sağlam bir vücude girdniyen düşmüştür. 

Şurasına §Üphe yok ki Al
manlar, Amerikanın Jngiltercye 
yardımının manaeını pek iyi bili· 
yorlar. Bir tarahan Roosevelt'in 
hadiseleri tahrif ettiğin~ Alman· 
ların dünyayı almak ve Aemc.ri
kayı tehdit etmek niyetinde kat
iyen bulunmadığını ileri sürü· 
yorlar ve atıp tutuyorlar. Diğer 
taraftan da bütün bu sözlerin A
merikayı yolundan al~koyrnaya· 
cağını kavrayarak tedbirler dü
şünüyorlar. Bunlardan biri, bü
yük Amerikan yardımı gelmeden 
Amerikaya kar!Jl bir yıldınm ta
arruzu hazırlamaktır, Diğeri de 
Amerikan yardımının Alman· 
yada ve halyada uyandırması 
tabii olan yeis ve telaşı dağıt· 
mak üzere, Sovyerlerle yapılan 
iktuadi anlatmanın, Amerika -
İngiliz iş beraberliğine bir karşı· 
lık teş.kil edeceği hissini uyandır· 
malctır. 

Eğer böyle bir maksatlan v~r
sa memleketlerinin içinde bılc 
hakiki bir kanaat uyandırabil
melcri pek ıüplhclidir. Açıkdeniz 
yolile hudutsuz Amerikan mcm
balarından gelecek yardım, Sov
yctlcrin kendi ihtiyaçlarını karşı
ladlktan sonra Almanyaya en zi
yade kara yolilc verebilecelderi 
malzeme ile kıyas kabul ede
mez. 

Bundan baıka Sovyetler, Al
manya ile olan anJaıme.ya ben· 
zer iktısadi anlaşmaları, karşılık
lı ve .müsaııi ,muamele e.sası üz~ 
rine her memleketle yapmaya 
hazır bulunduklarını söylüyorlar. 

Münakale imkinsızLğı, bu e
sasın her tarafta tatbiluna mey
dan verememelde beraber Sov
yetler, mütecavizlere kartı d~vü-

1 

şen Çiniilere ve Yuna~lılara ik~ı
ııad i yardımlarını csırgememış· 
lerdir. Yani bugüne kadar .olan 
tecrübeler, Sovyetlerin, mihver 
davasını demokrasi davasına 
karşı benimseyip her ne suretle 
olur•- olsun, fülcn mihver tar~-

- · k bır f ını tuttuklarını zannettırecc 
yolda değıldir. 

Mihver tarafının propaganda 
maksadile, karşı tarafın Sovy.~t 
siyasetini kavrayamamak yu· 
zünden vakit vakit ortaya ç~ar· 
dığı rivayetleri, vakalan daıma 
tekzip etmiıtir. 

Sovyetlcrin ıbirdenbire Y?lla
rını degw:ctird'iklerini ve T~bc_s .... . rw· ı 1 gazetesinin tahmın et ıgı g ' 
F . 1 d" ada tam bir hareket 
ın an ıy b d r 

serbcstisine sahip olmanın e I e 1 

olarak, Almanyanın Balkan ar
da istediğini yapmasın~ ~azı o~
duklarını zannetmek ıçın hıç 
bir ciddi sebep yoktur. 

VATAll Gazeteli 
lL..\..~ 1'1YATLABI Kuruş 

Jla9lık maldu olarak 760 
ı lncl Sayfa Saatimi 500 

2 » » » 850 
s » » .. 300 
4 » » » 100 
5 » » .. 15 
8 » » » 50 

-...:_- === !WWW 

Madalyanın 
b ha evladı idiler. 1 • b' ana a 

B •. Ykı ırb. • rkek iki kardeştiler. 
ırı ız, ırı e h .. on beş 

K d . N ela cnuz 
ız kar e§ı .c. . vmİI ana ba-

yaş.ınd a iken bumı se tı Ekrem 
ba evini ter~cdip kaçm~~e ııüç 
de baba iltıma~ı'. ~a n ata atı&· 
hal mektebi bıtırıp hay k vul 
l'Tlıştı iki dda girdiği. ifl:a :zıe: 
du. Bir defa memurtye eaindc 
dikli, bir kere de earar telde.·~ 
tJa,ılarak b11.pse girdi. Bu 1 

J 11 b"havı &elen ,·a'kal11.r zava ı ana - · 
k • 1 ••k tt' V" k•sa ,.,. tınden e-vve ço P.r 1 -

Faııılalarla bir defa oh diyeın~tlik
!eri, evlat mürin·veti ~öremı:dik· 
. . d~ ' , • k ~ekip giUi· ı~tı unyaa .. :ı. e. e.c ~ 

u N A N d ·ı · neral Harington. . Romadakı. Yu y rar e r mcsıne k 
1 22 ilkteşrin günü altmış se ız nan Sefirl"nin 3 mani o mamış- f 

yaşında olduğuhaldc ve at ct-
haziran tarihli B K"t b d tır. miştir. 
hir telgrafı, hal- eyaz ı a ın an 26 haziranda 

1 H · · Bizim için pek acı olan Mütare-yan emperyaliı:. S p l ta1yan arıcıye d k eçme arça ar K 1 ke günlerinde bir iıgal or usu u-mindeki a,.,...özlü. Husmıi a em 
..... y mandanının ger"ıde aay.aı ve dost-lük hakkında pek müdürü, unan '"' 

f w k luk hissi bırakabiJmeşİ için cidden açık bir Elkir Su Ih un Yolu : sc irini çagırara .1 d k. y centilmen bir adam, tam manası e vermektedir. Bu Ankara a ı u- I 
1
• d 

O f · · ·h dürüst bir asker oması azım ı. te'-rafa göre ( nan se irının mı fi 
Qi 8 ·· ··ki I h. General Harington bu vası arı P era Azurra) mil " uyu er ver a ey ınc ça· l d · 

d tamamile haiz.eli. şgal i aresıne li cemiyeti u !aştığın an ve an 1 d 1 
b """annameyi neş Ku'"çükleri laımazlıkların Ö· ait fenalıkların önüne e in en gc. 

-... k · dig~i kadar geçmiş. Türk istiklal retmiştir: cAv- nüne geçme ı- nl 1 
1 Y tmall j1._..J·ı· ·· hareketinin manasını a amış, Z· rupadu ı sürek i L. " çin jİcıuoı ı mu· k 

mir alındıktan soma bize arşı b'ır sulh kurma· nasip olacağın-
1 

· · · 
kuvvet kullanı ması ıçın maıye-

nln Y,..rnne yolu, dan baheetmİ•· · d k"l · b" k ı \'e İngı'lte· -o- y ... tın c ı erın ır ısın 
büyüklerin kü- Ankara unan tir. Sefir şu ce- rede kuvvetli bir zümre tarafın-
çüklcri yutması- Sefı·rı·ı1e . aır va ı ,,. • ı; • b vermı',t'ır· dan yapılan bu""tu'"n tazyiklere kar-
dır. Bir taraftan unanıs· y ,,. ~ y · •ı durmu .. tur. Mudanya mütareke. 
münaka"a kabul Bı"r Münakasa tanın Ankara bu sile General Harington, Yakın 

" .. yük elçisi gibi Şarkta barışın ve f ngilterl". ile Tür-
etmeyen tarihi 1 !le kiye arasında yeni bir dostluğun 

haklar. dl·;;er taraftan da üstün- tecrübeli bir dip omatın, en-
., \' t h · temelini kurmaya hizmet etmiştir. lu .. k hakları dolayıs"ıle Fransa .. n.ı.n di hükümctinin ta ıma ı arı· d"I 

· iht" Memleketimizde de neşre ı en bu .. tu""n merkezı·ıe cenubu, .bu.tun cinde hareket etm~sıne ı- h 1 1 
• L •t f rapor.u bizim için dostane is er c Akd•nız" havzası, bu" tu"'n Adrıya- mal yoktur. Yunanıstanın ıvı ara • j 

'" .. doludur. Malta'dan stanhula dö-t.ık, Hırvat:•tan, Dalmarva, Yu- lık siyaseti de ıüp'he göturmez. I k . 
..., ..,,,, k d ti nen vatandaşları karşı ama içın nan.ıstnn, Krbns, Arnavutluk ve Sefirimizin An ara a ne sure e I 

tt ih ) h
0 

e yaverini göndermiş ve şu söz eri Kudüs halyaya aittir.> .. ve ne vasıta . c m vler a eY; ın söyletmiştir: 
Yunan'ıstanın Vaşingto.n sefır. ı çalıp.bileceğine de ak ım ermıyor · 

,_ B k d ··..ıı. cbepler - Tan1amı"le müsterih olarak 7 haziran tdgrafında dıyor :ıı;;ı: u a ar mutMıemı s -
• 1 d d 1 .L·· 1 t le ler '-ar•ı· evlerı'nı'zc gı'diniz ve böyle rirkin Cıtalyanın, harıbe girınce ya nız en o ayı 'DOY e a P ıı: ..,, ,. 

Y d h k ld w d de>layı kız- hareketlerı"n L "ır daha ba.,göstere-Fransanın tarafına dönüp ugos- sın a ıra ı ıgım an ov .. 
d k d w .L ıı· tt" v müshet se- miyecegw İne emin olunuz. lavya ve Yunanistan~w. o u.nmı· ıgımı ıoe ı e ırn e . 

yacağı hakkında verdıgı temuıata bı;p gösterilm~inde ısrar ett~~· (Bozkurt) kitabının muharriri 
burada, Rusyanın Balk~nla~a kar- Hususi Kalem müdürü, sefırın gibi Mütareke devrindeki fenalık
"ı aldığı vaziyet dolayısıle, ınanılı- bütün faaliyetinin mihver aleyhin. !ara alet olanlar, General Haring. 
~ de olduğunu gene müphem §ekil-
yor.> f' . . 8 

Yunanistanın Roma sc ırının d d d "' ton aleyhinde kitaplar, makaleler de tekrar etti. Be;ı e uy ugu· 
hazİTan tarmli telgrafından: w 

c lyi bir membadan ald~gı~ 
malumata göre Halk T erbıyesı 
Nezaretinin ~azetelcrc ~erdiği ~a: 
limlltta ıu m~zulann ıılenmesını 

mu Atinaya 'bildireceğimi, fakat yazmışlar ve Mudanya mütarcke
talebi yersiz bulduğumu söyle- sini imza edecek yerde bize hü

dim.> cum etmediğinden dolayı tarizler 
Yunan Hariciyesinin Roma ae· yağdırmışlardır. 

firine verdiği cevapta; Ankara 
k d . General Harington bura.dan git Yunan sefirinin şahsi ve en ı istemiştir: 

ı _ Yunanlstanın farmason dev
let adamları carp de\Jetterlnln, fa
kat Yunan milleti, ~e gençler Mlh· 
, er de' Jetlerinin tarafındadır. 

hükumetinin bitaraflık siyasetine tikten sonra uzun müddet Cebe
aykırı bir yol tutmasına imka~ lüttarık kumandan1ığında bulun
olmadığı ve Yunan sefirinin, yenı muştu. 
ltalyan sefirinin selefi ola:ı B. Dürüst ruhlu ve kıy.metli bir cv
Galli ile Yunanistanla ltalyll ara· !adını kaybeden İngiliz milletine 
sındaki münasebetlerin bo:r:uk ol- geç te olsa taziyede bulunmayı bir 
duğu sıralarda oilc dostça nıüna- dostluk vazifesi sayarız. 

2 _ Ml\ttl".flklerle Türkiye, Yunan 
adalarDe SelAnlkf aJmak niyetinde 
olduğu lı,ıln İtalya. Yunanlııtam mü· 
dafaa mecborl~etlnde kalacaktır. 

• _ Yunan balkı, J<'ransn. - 1ngi- sc:hetlerdc bulunduğu temin edil- --o 
.. miştir. 

llz tazylklerlnden bıktıtı için İtalyan 30 haziranda ibizzat Kont Cia-
hlma;)eslnl istiyor. y f" • • ke·bul ederek .. d no unan se ırmı .., 

Buna rağmen evvel~i gu~ en- I Ankaradaki İtalyan scfirindcn al. 
beri Y~nanıst~n aley~ın~e.kı ne§: dığı yeni bir telgrafı. göstermiş. 
riyat bırdenbıre ke;sılmıştır. ~u sdirin mihverin aleyhınde bulun . 
na sebep Sovyetl~nn Balka~ ar duğunu ve mihver tarafının harbı 
hakkındaki ihtan olsa gcrcktır.> 1 kaybedeceğine dair kehanetlerde 

Yunan Beyaz kitabı, B. Mu"o- ı bulunduğunl! ileri sürmÜ§ ve de
lini'nin l O haziranda ~ngÜte.rwC: ve miştir ki: 
Fransaya karşı harp ilan ett~~ı sı· - Bu mesele hak.kında zabıt 
rada söylediği nutı.ıktan şu c~le- tahkikatı yapmama imkan yok
yi pek tabii ol~rak t.:kra~ edı~or tur. Aldığım malumatı bildi~iyo: 
cKati bir şekılde soylerım kı - rum. Bundan icap eden netıccyı 
talya gerek karadan vew ~~~ek çıkarmnk size aittir. 
deniz.den ıhemhudut ol~~~kl ıge~ Sefir ıu cevabı vcrmi§tİr: 
memleketleri harbe sur~ emyeyı _ Bize karşı gösterdiğiniz ve-

. · lsvıçre u· . hatırdan geçırmı.>'.or. T'';ki e him ve itimatsızlığa hayret cdıyo. 
goslavya, Yunanısta.n, u Y ' Eğer böyle olmasaydı An-
Mısır bu sözlerimi hır t~rafa k~~- ~1;'1~daki sefirimizin etralına giz· 
dctsinlcr, sözlerin. y~rmc ge 

1k li ajanlar koymazdınız. harekctle
gelmemcsi ~e~~ılenne, anca ı rini ve temaslarını takibe kalkıı· 
kendilerine tabıd.ır.> . mazdınız. Sefaretimizin içine ka-

ltalya harbe gırer gırmez, Y~- dar tı0kulmaya ve göz uzatmağa 
nan suları~.~~ ~?giliz. harp. ~eı;N~ lüzum görmez~iniz. Bu ~arclc~t 
teri görüldugunu vakıt v~kı~ ıd tarzınız dost hır memlckctın mu· 
etmcğe başlnmıştır. B~ 1~kdıal~ın mcssiline karşı takip edilecek nor
haksız olduğu ispat edıl?ı çe la. mal bir usul değildir.> 
.. N t°· cNe dıye yanış . . ki k rıcıye czare 

1 
• y f rcti- Kont Cıano bıraz ıı ı ara ıu 

l• rck unan se a d " 
ma umat vere ., d" scfi- cevabı ver ı: 

' ' • r ediyorsun UZ~.> IYC D.. "b• db' ) .t..u••tu'•n nı ız a..- B h · Nezaretine - ou gı ı te ır ere o 
· " ünde a nye 1 k l d .. d"I ' rın on h h 1 aynı yanlıs mem e et er e muracaat e ı ır. 

çıkıgmış, fak.at "k~ ~ ' sonra tek- Maksadımız sizin kendi emniyeti. 
iddiaların bır 1 1 gun 

HABEŞ 
Kabileleri 

Ajanslar Habeş imparatoru Halle 
SelAsiyenln kendine mahsus irili u
faklı 40 davulunun Jıudut boyuna 
göndrildiğlnl ve bu davulların Habe!I 
dağlarını inletmekte olduğunu haber 
verdiler. 
Habeşlstanda davullar A\Tupanın 

Fcodallte zamanında derebeylerln 
kullandıkları armalar gibidir. Her 
kabile reisinin bir davulu vardır. 
Bunlar beygir derisinden yapılmış ve 
tahta bir kasnağ'a gerilmiştir. Her 
davulun :ıeııl başkadır. Kabile hıılkı 

kendı kablleııinın davulunun sesini 
tanır. İmparatora mahsus davulların 
sesleri başkadır. 

nizi korumaktır. Eğer sizin içinızi 
sıkıyorsa bu tedbirlerden vazge
çeriz. 

- Sefaretimizin hareketlerini 
ıüpheli sanıyorsanız istediğiniz 
kadar gözletmekte serbestsiniz. 
Neticede kani olacaksınız ki şüp
heleriniz yerinde değildir. 

Bunun üzerine Kont Ciano na· 
zikane sözler aöyliycrek lafı ka
patmı~tır. 

manlar Meuse nehrini nasıl geç
tiler? Köprüler berhava edileme
di mih 

Jngiliz 'karargahında duyduğu
ma göre köprüleri berhava etme
ğe memur olanlar, bazı yerlerde 
para;ıütle yere inen Alman asker-
!.eri veya civardaki Alman casus
ları tarafından öldürülmüş, bazı 
yer1erde de bu maksat için kulla
nılan dinamitler ateş almamış! 

Dağlık araziden Almanların 
geçişi de, Beşinci Kolun hazırladı· 
ğı imkanlar sayesinde kolay, hızlı 
ve intizamlı olmuıtur. General 
Corap ordusu d>u sebeple tam bir 

mikroplar, zaafa düşmüş veya dü- A1man para§Ütçü askerlerin ha. 
şürülmüı bir bünyede kolayca vadan muhll'!lif noktalara inmele-
tahribat yaparlar. ri Holanda ile Belçikanın fethin 

Bir gün me§hur bir at binicisi de mühim bir Tol oynamıştır. Fa 
ve mürebbisi olan bir mülazimle kat hu yüzden ortalığa yayılan 

korku, fiilen yaptıklan hizmeti Oll konuşuyordum, Norveç teşebbü- K · l" ) h 
m~ine çıkarmıştır. oy u er ve 

sünün akamete uğramasından laıh me düstükleri için herkese kıya 
seclerken bana dedi ki: clngiliz· fetini değiştirmiş bir paraşütÇ11 
lerin, Franaı:z:lann bu harpteki ilk görile bakmağa harıladılar. .B. 
t~ebbüslcrinde muvaffak olama. avuç Alman paraşütçü askerın 
malan fena bir şeydir. Bunun te· zahmetsizce en mühim a9keri nok. 
sir ı;e neticcsini at terıbiycsinde 1 taları itgal etmelerinin sırrı batık• 
görmek mümkündür. Jlk tecrübe türlü izah edilemez. 
yarışında bir defa geri kalan genç Mesela bir istuyonu muhafaza 
bir atı lıir daha birinci yapmaya ya memur askerin ka~S'tna çıkan 
imkan yoktur. Çünkü at kendine motosikletli bir kaç Alman, mcv baskına uğramıştır. 1 k bed · l kl" · 
o an güvenini ay. er ve gerı I cut askeri rövelver e ö umnuş ve 

Köprülerin tahrip edilemediği kalmak kendisi için ikinci lbir ta-ı istasyonu ışgat ederek nakliyatın 
anlaşılması üzerine İngiliz ve Fran biat halini alır.> intizamını bozmu~tur. Halbuki bu 
sız bombardıman tay,>•areleri ne Scd fcJ k · _ı f 1 'ki ti" AlmaP. 

an a etınoen sonra şu e muhafız ar, motosı e ı 
pahaya olursa olsun bunu ıbaşar- sane süratle zihinlerde yer tuttu: lann kolaydtkla hakkından gele-
maya memur edilmiştir. Fransız- Almanları mağlup etmeğe imkan bilirlerdi ki zaten bütiın vazı• 
~~__rın nclca~ar zayiat verd~le.~i~! yoktur... ı feleri bunu yapmaktan ibarettı •. 
ogrc.nemc~am ... Fakat kopruyu Ahnan motörlü le.taları daha Aras'ı müdafaaya kaTllr veren his 
t~~rıp vazıfesını alan altını~ İn- gelmeden, ortafığa dehşet salacak avuç asker. o 11ahadaki Alman ta 
gılız b?ı:ı1b~rdıma~ t!1yyaresınden yolda rivayetler Beşinci Kol ta- arruzunu kolaylıkla durclunn~ 
kırk hın donmcml§tır. 1 rafından yayılıyordu. Bu rivayet- ve ıchri bir hafta müdafaa cam 

Bu misal ve buna benzer diğer ler, geri çokilmek isteyenlerin tir. Eğer aynı ruh her tarafta bu
binlercc misal gösteriyor ki İn· hepsi için bir mazeret olmuttur. }unsaych mukabil taarnız yapma 
giliz ve Fransız ordularındaki ma- Kaçmak cereyanı az zaman için- ğa ve açılan gc<liği kapamaia 
nevi mukavemetin iptidadan kı· . de ortalığı o kadar tı.ıttu ki Aras bemalde imkan btr!unurdu. 

Küçük Sanatlerimizde 
Hayırlı ln kişa f la r Belirdi 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Mektebi ve 

TORK IŞLEMECILIGI 
1 Yazan: Melek CELAL 1 

Son zamanlarda halk sanatıanna 
karşı bir a!Aka uyandığını memnu
niyetle göMlyoruz. 

MeselA: Şehrimizdeki 36 esnat 
cemiyeti kendi mesleklerinin tnkl· 
şııfı için tedbırler almıya kaırar ver
di. Anadolııda eski Ttlrk sanatlerl 
üzerinde tetkikler yapılacak \'e lstl
do.tlı gençler muhtelif şehir ve kasn
balarrmızdaki ustaların yanına gön· 
derllerck yetiştlrlleeektlr. Parti, es
naf cemiyetlerini mUşterek bir yar
dım BUrosu kunnıya teşvik etU. Bu 
maksatla 15,000 Ura yardım parası 
toplandı. Sanatında mahir, fakat va
kit \e hali yerinde olmıyan ustalar 
bu paradan yardım görecek... Ana
doluya gönderilecek istidatlı gençler 
bir ay sonra seçllecek, bu gençler 
el 1"1 sanatlarını öğrenecekler, ilk 
cserlerilc de bir sergi kurulacak ... 

Yuko.rdakl bu gUzel haberleri ga
zetelerden öğrendim. Diğer taraftan 
da şunları biliyoruz: 

Memleketlmlzdo bedii zevki ılc ta
nınmış B. Saltıhaddin Rerlğln Deko
rasyon mağnzamnda son gUnlerde 
bir takım el işleri teşhir edildi, pek 
çok kimsenin ve bu nrndn matbuatın 
allkasını uyandrrdı. Bu sanat nu
muneleri, güzel sanalın yeniden dl
rllmesine ve günlerin şartlarına ve 
- · ·' ·' -ı.,c uymasına doğru bir gidiş 
savılıı hillr. Zira, bu numuneler ta
mamlle milli mııhlyeUcrıni muhafa
za t'tmekle beraber bugünkU zevki· 
mize ve lhtıyaçlarnnıza pek uygun 
eserlerdir. 

Tezyini sanatların en zengin şu
belerinden bıri olan el işlemelerinin 
böyle birdenbire birinci plAna. gele· 

rck canlanmasını Beyoğlu Akşam 

Kız Sanat mektebine borçluyuz. 
Bu nevi mektepler TUrklyenln 

muhtelif yerlerinde açılmış bulunu
yor. Kadın ve erkeklere faydalı bll
gller öğretiyorlar. Beyoğlunda bulu
nanı, şimdi .Ankara İımıet Paşa Ens
tltllsUnUn kıymetli mUdire.sl olan 
Bayan Ayşenln \'erimli teşebbllsıle 
bundan dört beş sene evvel Türk iş· 
lemedllğlni ele almış ve bunu tale
besine öğretmek yalunu tutmuştu. 
Bayan y.şenin halefi olan Bayan 
Refia Berk, bu çalışmalara; ze\ k, 
bilgi ve hevesle devam ederek (Sim 
atölyesi) namı verilen bu şubeyi bUs
bUtUn inkişaf ettirdi. Bu alölycnın 
gayreUI şefi nakış hocası Bayan İk
bal ile resim hocası Bayan Semiha 
da bu sahada çok takdıre ltlyık faa
liyet göstermektedirler. Böylece 
otuzdan fazla genç kız eski Türk 
elişlerlnl öğrenmek ve yeni e.serlcr 
vUcude getirmek suretlle bu milli 
anancmlzl devam ettirmektedirler. 

Yapllan sofra takımları, TUrk 
bluzları, <SrtUlcr hem bedlt, hem tl
car1 bakımdan müstakbel bir milli 
fanllyetlmlzln llk adımını teşkil edl· 
)OT, 

Maarif Vektııetınin bu nevi ç'\lı,. 
malara karşı gösterdiği allkıı. vı 
l ardnna bilhassa teşekkUr etmek 
ısteriz. 

Dileriz ki memleketimizin dört ta· 
rafına kol salmı11 olan bu sanat yu
valan Avrupanm mUrebbi mahiyette 
olan eserlerini itibar ve dikkatten 
uzak tutmamakla beraber asıl faa
liyetlerini mllll nUmuneler Uzerine 
toplasınlar. 

BULMACA 
, & J 

Soldan sağa: J - E~kıyalık 2 
Edatlnr - Nfdn 3 Btr meyva 
Sırt <I - Yunanistanda bir yer 
tıyanık 5 - Maden ile uğra~n 8 
Bır hayvan 7 - Fiil - Aptal 8 
Karışıklık 9 - Çarpık - Dil 10 
Eıkek ismı • DUzen ll - Adet 
Saça ve tırnağa &ilriUen boya - K 
vuk. 

l'ukandan aşağıJ a: 1 - Şek 

kAscsı - İl<ıncı harfin Uzcrinden n 
tD.ları kaldırınca bir ecnebi lisa 
ha~ ır mAn ına gelir 2 - Edebil a 
la uğra.fan - Tokat 3 - Kız evlAt 
Erkek ismi 4 Sonuna (E) fllv 
edince başı bof manasına gelir 5 
Geçmek tiUUe kullanılarak pıf?I\ 

olmak mlnasına gclir - Can sıkm 
tıııı 6 - I.Ahm - Nazar - Son 
CD) Mve edince ters demek ol 
7 - TallCıku olan • lnce değil 8 
Bir liman - Bayrak 9 - Damarı 
nuzdaki mayi - Uzun değil 10 
Sar! • Kanaati olan 11 - lşar 
edalı • BUyUk - Ekmek. 

DtlNKt! Bl'UIAC'ANIN HALLl 
Soldan ula: ı - C r.avar - C 

2 Acar - Nl\le 3 - Zımpara 4 
Adı - Na 5 - Bol - Arsa 8 - Er 
ler - İle 7 - Kamer 8 - Daire 
Ada 9 - Aktar - Deve 10 - A 
dan - Ce ll - Re - lt - Sel. 
Yukarıdan aııağı)a: l - CUJbe 

Dair 2 - Acı - Ortak S - Nam 
Le - ha 4 Arpa - Nurani 5 
Adil - Erat 6 - Ayn 7 - Arkadllf 
8 Er - Adcn 9 - Can - Si 
ıo 11 - Nale - Ece 11 - Neva 
Er - El. 

Ve cevap beklemeden tczga- ı - Yarın para alacağım. Hem sofrası başında kafayı tütsülcmi- _O .. dedi. Tıpkı o .. ve birden' detle, o kadar hırsla sanlmıttı 
hın üzerine bir lira attı. çok. ye başladılar. Vakit hayli gecik- sordu: zavallı kadının bağırmuına b 

- Vay, Ekrem .. nereye böyle - Piyango mu çıktı? ti. Ekrem kucağında şunaran ka- _ Kulağındaki küpeyi nere· imkan bırakmadı ve ke!ndı ke 
anam} _ Yok canım. Mirasın sonu· dına: den aldın? ne rnırıldandı: 

Sual sorana döndü, baktı, tam. nu okutuyorum. Moruktan kalma -Haydi kalk dedi. _ O benim. - Orospu kız kardeşimi k 
yamadı: tek taı pırlanta bir küpe var. _Yatacak mıyız? _Yalan!.. numa a1dım ha •.• 

- Sen kimsin? Öteki tekini kız kardeşim arak- _ Öyle ya .•. Soyundular ve Kadın güldü: * 
- Seyfi!. lamış. Çift olıa çok para ederdi yattılar... _ Mirasım be .. baba mirasi. Ekremi iki gün sonra ~end 
- Burada ne arıyor1Un? diyorlar. _Bana •bak ıbcn sarhoıum, - Teki neredd bilmiyecek kadar sarhoş hır v 
- Geziyorum. - Kız kardeşin nerede} _Ben daha çok. _Erkek kardeıimde imitı. yette ele geçirdiler. Soyguncu) 

ler. Ekrem hapisten çıktıktan son- - Nereye gideceksin) - On iki ıenc<lir ortada yok. - Sen kimsin? Adın ne se- Ekremin &özleri büyümüş. Bu- kaatile katil suÇ\lndan hapse a Ta L"-Lu•·tu··n ••fı"I, peri•an olmduı- ld k k .ı. k d ı F k 
1
-· h ft sonra ça 

<&Juaa ..... " d - Bilmiyorum. Bu ıeki e onuşara me~uur nin? run delikleri açılıp apanryor u. ar. a at, uır a a_ 
tu. Onu Galatnda .~ıhtım en ild~~ - Sen? umumhanel.erden birinin kapısı 1 - Sorgu hakimi misin sen) - Yalan söylüyorsun, dcd•. dığı söylenilen Neclan~n tl"k k 
sinde alelckst"r gormek kah - Ben de. önüne gclclılc~: Yar~ çıplak tuva- - O halde sus sorma. Neme Ka.dın yine iati.fini bozmadan pesini yatak altında çıft ola 
Ve mutlaka giiniin 24 saati sar• - Paran var mı} IC".tsiz. fakat gkuzel bır kadın hdun- lazım benim, kim olduğum. Bak ceva verdi. buldular. . 
hO§tu. w .. l r· - Bir buçuk papelim var. lan kapıdan arşıladı ve sor u: k f" P ş·m0· k" Yalnız Ekremden başka kı 

Zilzurna sarhoş oldugu gun c K . • t" ) ey ınc sen. - Yatağına yat. ı ı upe h k.k. öl" b b 
d en biriydi. Vakit bir hayl.i geç - Hepsi b•ı mu) Çok az. - imbı ıs! ıyokrııu.~ulz l k d - Darılma anam.. davaaı görecek değiliz. Küpcmde Neclanın a 1 1 um sc e 

l d - Ne ynpacalctın ~ Ekrem u anı goz er e a ına ..... .. "' kesfedcmedi. 
olmUJtU. Sıra meyhane crın eıı - Hı·r Yalıyı !lr.lciz bın' liraya ı yarım bir nazar etti. Tekr.a.r s. arı.~d. ıla.r. Kadının gog- gözün mu varr 

· d

0 

.... ı d - b 1 d Ek b" ~L· erın' den hapiııhnnede öldükten sonrıı a biri.ine gır 1
• okuttuğunu aöylediJ,,r, 1 _Seni istiyorum anam. süne ı ıştır ıgı ır ıey para ı. rem ır yay gaoı Y 

- Garson!. _ Doğru. Faka: dün gece ku· ! Beraberce yukarıya kadının Ele.remin gözleri bu parlıyan ıeye fırlıyarak yatan kadının üzerine lan "c s akılan eşyası e.rasınd 
- Buyur .• ·, k marda hepsini kaybettim. Soiuk, odasına çıktılar. Kadını kucağına takıldı. Bu tek bir küpe idi. He- çullandı. Ve kemiklcıen parmak- kuçük bir hntırr. dehninin sa 
_ Bır dub" ra ı. w k ··td' .1• t . kt. men yeritaden fırladı ve c::ıbinden )arının arasına aldığı ~eyaz ger· lan ıuaaından ö~renmek k .. . .... bitirme- sogu gu u ve ı ave e tı: çe ı. k · ld K k d .L •• k t 1 kmıya 1 .. • Masanı? u~c:.ı~ eo~unhe dıU!e - Ya •. İşte böyle. Kolkola - Rakın '4ır mı) çıkardığı upeyı a ı. oşara anını vütun uvve ı e aı 1 b'ld' 

den ııilındı. l.n>tll tc uç, ş ı . d·ı ı _ Ernrcderacn olur ve biraz yatan kadınıl) kulağındaki küpe- l baıladı. h'd 0 a 1 ı. ··M-L • _ 
· ı: gır ı er. ı. . . ı. ye baktı. Kadının boynuna o kadar ı • tuımut Atılla A rakıyı meıesız .._ · ~) _ Ekrem çok İçırı.İpin. sonra 0}duıtça zengın hır raııı.ı _ Borcum n:.. 

• 

Öbür Yüzü 
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OKUYUCU " Bir Saadet Tellô.ligle Mülakatım Ermenileri Kimler 
,..._.. __ MEKTUPLARI 

Taksrm Gazinosundan ş;kayet 

"Bugünkü 
Diyeceksiniz, 

Çatana İş Var mı?,; 
Hem de Nekadar ... 

Hayatta Çöp 
Olmaz O lur mu, 

NiÇiN 
~--ve Nasıl Aldattılar? 

A .. '\f. K. lmr.a,.lle ya.z:ılıyor: 

Gazeteni11ln okuyuc·nımyum. Ba
~ımdnıı l{eçf'n bir 1·aka:)·ı ~ize btJ. 
dlrmeyi fayılalı buluyorum. 

ye c,:cldıKIRI !WJt'UDf .. gal"l\oD: <c:Bi
zim heııaplıı.r tamamdır» df"ylp 

g~ti. Metrdot~ll çağırtmak me<·
bnriyetinde k~ldım. Fakat onun
la da. anlaşmak kabil cılmad.ı. 

Bir saadet tollalı ile konuştum. Sakın bunların cahil kimseler 
Ne diye şaşıyorsunuz'?. Evet ben yaz an: olduğunu zannetmeyin. Ben de 

Bana Annesinden İzinsiz Sokağa Çıkmaz Tipte Bir Kız Buldu Hınçak Komitası 
('umarte!ll gecem 7 kkşUJk tnr 

aUe ı;-rupu Tak!i!lm Befe(ll.\ e Ga
zlnoımea J;'itllp yemek yedik. Bi
zim ,anııınuT.a naztk elmıyan bir 
p.rson '<en·ıı. yapmakta. Sr-· · 
dlyt>miy<'<'.etlm, çönkti yemeA-i 
nim ,.a.<ııtamla yammdaklne Kl'Çir

mlye çalışryor. Yf'mek ara.ımıda 

4 şişe INra k;ttk. 7 klftl için fazla 
değil zannederim. Nazik garsena 
da «biraz ~lata ,g-ettrlr misf11~ di· 
ye ri<'adan s~nra ikl tabak ıtala
ta geldi. 

Meyhanelf'ı-dt> garMtuların t>fiy
le işgüzarJıkiarı olurmuı; 4iye söy
lerler. Beiedi~·e gazlnQ!<Unda böy-
le bir ,e;\·in olma.maıııı lılıımdır. 

Diğer taraftan lhtikAr ~I üzeritı

de durulurkC"n iki tabak yeı,H ıa-

bir sa.adet tellalı ile konuştum. öyle zan etmiştim ama saadet tel 
içinizde çoğunuz: Mlt&t PERİM !ah tecessüsümü anlamış olacak 
- Haydi sende o günkr çok- ki hemen izahat verdi. 

tc.n geçti. hiç insan saadet tellalı - Şu üstteki resim filan vali-
delaletile evlenir mi? - Memurum. nin düğün resmi, şu alttaki filan 

Çaylar, balola.r, toplctntılar - Ne maaş alırsın? müdürün, onun altındaki .... 
latanm iki lira.ya n.ttlılığ'1111 ı;-nr- c ururken hiç saadet tellalı para 1 - Üç beş kuru~ kazamyoruz. Aı,ıağı yukarı bütün resimler 

Hınçak'tan Önce İlk İhtilal Kon1itasının 
Teşkili Sıınpat Govgasyan Adında lranlı 
Bir Ern1eninin Hayalinden Doğmuştur 

mek tuhaf nluyor. 

* FETHİYE POST ASI 

kazanır mı?. Diyeceksiniz. - Canım sana ne mila.ş alıyor 1 mü<lürlere, kaymakamlara, vali-
akat ben ısrar ediyorum. Ben ' sun dedik. 1 lere ait... İnanmadım, kalktım Anlatan: Paatlkyan - Yazan: M. Sıfır 

F'<'thiyeden 1\1. Akı:lenız yazıyor: 
bı~ saadet te l ıa lı ile konuştum. İşe ehemmiyet verdirmek için baktım. çoğu gösterilen unvan· 

Onun zemin katındaki basık :,-iiksekten attı.m ~ lara uygun tipte adamlardı. 
[Tercüme ve iktibaa hakka mahfuzdur} 

Herkes ıt!bJ ben de heıoabnru ve
rip eve dinml'!k lıııteylnf'e \.'azlyet 
deği,tl. Garııon heııaıı pmı•la.mnııı 
getirdi, hlraların ı şl~i 6 ya ç.ık

mış, '! tab11.k salataya da 2 lira 
gibi Uf'UZ bir fiyat ge.,.lrml~. 

Postalarımız birincıkanun bida- t;;. l nİı kapıcı odasına benzer ye· - İt.i yüz lira maaş alıyordum. Bu s.rada çöp çatan elinde tut 
yetinden ikincikfı.nunun ~ekizind 

güntine kadar ga.yrimnnta?.ıır

gelmi.ş ve mektuplarla ga?:etelc. 
bUyUk teahhüre uğramı-:ıtır. Gn· 
zeteleriıı geç ~lışr okııyucula rr 

' girinciye kadar ben de sizin Ayrıca da gelirim var. tuğu bir resmi bana uzattı : 

[Pantlkyan, hu yazıdan iUbaren ı nlan kanlı isya.nlarla anlamıştı. HU· 
Türklyede 1880 den başlryarak kQmet, gerçi bu mevzii isyanları hep 

bileceğiniz bütün bu gibi su Yanımda.ki adam da evvelden - Al bakalım, delikanlı sa 
·i kendi kendime sormuştum.1 öğretilmiş olduğundan başile tas- na göre bir gelin ... 

.çeride kelli felli, l:alantur bir dik e~ordu. Çöp çatan yalan O anda cidden gelinin karşı· 
Bay bizim ç()~ çatanla konuşu- mı, sahi mi diye gÖzlerimin içine sında imişim gibi kızardığımı ha

.gazete okumak hevesinden bı l" yordu. Beni götüren adam onla- dikkatle bakıyordu. Her halde tırlıyorum. Meğer kendimi ne 
usandıracak kadar müe.tıSir olmak· rın muhaveresini bozmadan, sa- , söyledrklerimin doğrul~ğuna ka- zor işe atmışım da haberim yok. 

Hayatımda hlc: ıtarho' olmadı- tadrr. Gazete bayileri haklt olarak aaet tellalına beni işaret etti. O ' naat getirmiş olacak kı: Saadet tellalı kızar<:lığunı görün-
tım ıtlhl 0 

ge<-e de ı1arboş dı>ıl'U- şikayf'tlı>rdı> bnlunmaktsllır. Ala- da elile yer gösterdi. Oturduk. - İyi dedi. cc gösterdi:ği kızı beğendiğime 
dtm. Yedij{lm '" i~·tijiml gayet iyi kadar mskamla rın nazarı dikkat- Yaşlıca Bay • İşte size vaziye Oturduğu minderden İnmek zahin o1mtJs olacak ki başladı 
hUtrlm. 4 <11.-e ı,ıranın nHıl 6 <1l~- lerıni celbctmenızı rica ederim. · · k - 1 H h ld · · lak k l l ·· · ıh ~ 

\. ... ._ ____ ·.·-------·· ··---------------"~ ~?ı:~:::T";;~:~s~~{k·d~nı: 1 ı::{ö~~::~~7.~~~~::ğ~~Ei , :<1<::::1:~~.~.,::::d~n~~' · ~Dr ~~ Çöp çatan - Olur, olur de- komodinin.kini seçti, çıkar.dı. Ha- adım dışarı çıkmaz. Sütte leke 
~~ ~ ~ -~ ...=) ~ miş uyuştuğumuz fiyat üzerinden yırlı bir i~e başlıyilnlar gibi: J var, onda leke yok. Hele ev ka· 
~""~~~ _ her halde buna çare buluruz. / - Bismtllah dedi. dmlığına hiç deme gitsin. Bir 

Kendimi bakk~l dükkanında 1 Küçük çekmeceden bir deste yemek yapar parmaklarını yer· 

kurulan lhtllll komitelerini an-
latmaktadı r. J 

' 
Yenileri şöyle dursun eski Ermeni-

lerin bile birçoğu, Hınçak konııtesın i 

Ermeni ihtilitlciliğinin · ilk komitesi 
zannederler. Bu zan yanlıştrr. Tür
kiycdı> ilk ihtılAI komitesinin teşkili 
teşebbi!sti 1880 senesinde başlamış, 
bir hsylı tereddüt ve tevakkuf dev
releri geçirdikten sonra, ancak 1882 

de ilk eserini vermiştir. Bu teşeb
btis, Sempat Kavgazyan adında 
İranlı bir Ermeninin hayalinden doğ
muş, Karaköse ile Beyazıt arasında 
Üçkilise namile meşhur bulunan Ma
nastrr papazlarının kucaklarında bü
yUmllştnr. Y k 

sandım. Yaşlı adam memnun, sa- I resim çıkardı. A.yni ~arc~ketlerle sin, bir diki§ diker inci gi.bi ... Sa· 

a......,., 1 Deg" ı· ı mı· ? adet tellalı memnun... Kalantur yerine döndü, mınderın üzerine kız gibi çama~ır yıkar, eve] Al-
-4.,,. k Ik y 1 d d h l ·b k d H 1 L · Sempat, muhitinin hasetlerini hrrs-Jli;ıı zat a tı, [fitti. anız gitme en I otur u: la arsan gı i ız ır. e e ıoır 

• evvel oda kapısı önünde biraz- I - Nasıl btı- kızla evlenmek sesi var. O şarkı söylerken bül !andıracak kadar zengin bir halı ttic-

Moda Deniz Klübü Gibi BirT eşekkül 
Birdaha Pek Kolay·Meydana Gelmez 

cık fısıldaştılar. istiyorsun? büller susar. Piyano çalarken par carı idi. ırandan topladığı halıları , 
C l 1 ı ı · S h l kara yolu ile ve bUyük kervanlar ha-Şimdi sıra bize gelmişti. Bu 1 - anı;m nası o ursa o sun, mak annı göremezsın. en e e 

b · ·· 1 b k b'l" !inde Erzuruına getirip satardı. Bu gibi insanların açık göz ve fazla elverirki iraz zengınce ve guze • on.u. bir .~ör a , vaz geçe ı ır 
1 U l k d · suretle her gelişinde külliyeUi kA.rlar ca hassas olduklarını bildig~ imden ce o sun. . mısın.. ste i e zengın .. 

B k 1 k k yapar, hurçlarına etek etek altın ciddiyetimi muhafazaya son dere - a oğu • sana arı~a intihan meselesi halledilince iş 
il k k _c atardı. Tabiidir ki, onun bu yüksek ce dikkat ediyordum. i~temem ama güze ere pe u· pazarlığa düştü. O iki yüz dedi. 

Bundan dört sene evvel oüyük ı F b h d 1 k l h . l J d kazancı da nıuhitindekilerin gözleri-
_:ner a çe sta ..!.: Kadın yus yuvarlak vücudunu a asma. on ar ercaı 0 ur ar, Ben yüz elli dedim. O peşin e· ne batardı. O sıralarda, Erzurumda 

.fedakadıklaiia Moda Deniz ku- S 1 1 F L -h B ~ı auvara up uzun yapısmıs minde: halbuki kendi halinde olanlar di. Ben sonra dedim. Ve1hasıl Rus zulmu··nden malını, mül· ktinU bı-"Lu"" kuruldu. BaıLanıarın, hatta aat ener°" çe - eyog u- • - J k l 1 k l 
uo "'" ' B H N G rin üzerine yerles.tirdikten son- SCHII 0 ur ar. yüz elliye kandı. Söz kesilir esi -Avrupanın bile nadir tesadüf e- spor ( ) akem: ecdet · ezen. d b. k rakıp kaçmış yüzlerce mülteci bu-y h k 1 · z- N t ra: Kendimi tutama ım: mez paraları saymağı da ız a- ıunuyor, yoksuzJuk ıç· ı·nde kıvranan dılen kulüpleri anısında yer ala· an a em en: ıya • eşe · 
~ak mükemmeliyetıte kurulan bu Saat 1 3 F enerbahçe • İstanbul- - Eh k~ük Bey anlat baka- - Pek tabii çabuk koca bu· I:>ul ettik. Aynlrrken: birkaç gözü peki de Sempat'ın bu 

H k ı:- 0 f Mutlu Van lım dedı· lamazlar da ondan, dedim. - Biz olmasak sizin gibi toy kazançlarına yutkunup duruyorlardı. 'kulüp. deniz sporlarında büyük spor. a em: c:..-ıre · · • . 
bir hareket yaptı . hakemleri: Ziya - Fikret. [ Ayni zamanda ufacık gözleri- - Yok affetmişsin sen onu ... gençleri sokaklarda aldatacaklar. Bu serseriler, bir gün başlarına 

Amerikadan ~arpiler, 38 millik Saat 1 5 Gala~ray - Beyoğlu. ni tecrübeli bir insan sarrafı gibi Onlar mağrur değildirler. Onun Bereket biz varız da sizler saade- topladıkları hemşerilerile birlikte 
motörler, Moda koyunu süsleyen spor. Ha~em: Şaza Tezcan. Yan üzerimde dolaştırmağa başladı. için. te kavuşuyorsunuz. Yoksa o sür Sempat'ın yolunu kesiyor, a<iaınca-
kotralar getirtti. hakem len: Necdet - Neşet. j - Sinirli misin~ 1 - Pek aıa sen birini •eç de tük kızlar adama yar olmazlar. ğızın bütün varlığını yağma ediyor 

İlk d . .. b k M d 1 Ş_eref stadı: 1 Damdan düşer gibi sorulan bu görelim. Çamaşır değiştirir gi:l:ü koca de- ve sonunda da bu yol bağcılığının 
enız musa a asını 0 

a ııuali hiç beklemiyordum. Elindeki desteyi dizi üzerinde ğiştlrixorlar. Elhamd'ülLllah şim~ Erzurum Türkleri tarafından yapıl-
koyunda tertip etti~ gün, deniz Saat 9, 15 Vefa • Altıntuğ (B) - Eh .. Malum ya, serde genç düzeltti. Baş parmağını tükürük- diye kadar evlendirdiklerimden dııtını etrafa işae ediyorlar. lşte bu 
aporu meraklılarına uRutulmaz Hakem: Nihat Dorken. Yan ha- lik var. ledi. Her resme baktıkça başını bir: ayrılan olmadı, birinden gay- hadisedir ki, Sempat' ta Türklere kar-
bir gün yasattı . L l · Sel· · H ı· E 1 b b b k d · d t · · "d" .ıı..em erı: amı • a ıt - v endikten sonra adamın kaldırıp ir de · ana a ıyor u. rı o a gaze ecımı ne ı ı. ~ı dehşetli biı· kin uyanmasına sebep 

Deniz kulübü yalnız faaliyetini Saat 11 Altıntuğ - Topkapı. siniri filan kalmaz. Nerelisin?. Ben onun bu bakışlarından kaç Bunu söykyince sanki tavan ı oluyor, yüreği intikam arzuları He 
apora inhisar ettirırwedi. içtimai Hakem: Hüsnü Savman. Yan ha· İstanbullu. mak için gözlerimi duvarda ası· ı başıma yıkıldı. Hadi şura.da, bu- doluyor. Nihayet bir hayli düşün-
.hayatta da iyi bir yer alarak mem- kemleri: Nejat - Halit. - Okumuşluğun var mı?. lı resimler üzerinde gezdirmeğe rada havadis alıp verirken adam dilkten, kara ruhlu birkaç serseriyi 
leketimizin ihtiyaçlarından birini Saat ·I 3 Beşiktaş • Süleymani· - Evet okumuşluğum var... başladLm. Birçok evlenmiş çift- saymıyorlar, ama buradada mı kendine e\I edindikten sonra karar-
de karşılamış oldu. ye. Hakem: Semih Duransoy. - Ne iş yaparsın? . . }erin düğün gÜnÜ alınmış resim- kredi yok? diye düşündüm. laştırdığı mukabil hareketler için ha-

Kadıköyün hatta İstanbulun i· Yan hakemleri: Muhtar - Nihat. Az kalsın gazeteciyim, diye- !eri vardı. Kimi baş başa vermiş. Kapıdan çıktığunız zaman bü- zırhğa koyuluyor. Tesadüf onu, o es-
eri gelenleri, ailderile beraber Saat 15 Beykoz - Vefa. Ha- ceıdim. Hemen kendimi topla- Kimi birbirleı;inin ellerini tut- yük bir ticari ımesele hal•letmİş nalarda Erzurum Ermenilerinj Os

gecelerini bu nezih yuvada neşe kem: Tarık Özerenğin. Yan ha- dım . Çünkü bizde nedense ga- muşlar, diğerleri de ellerini bir !libiydim. Saadet tellalı iki gün manlI idare ve tıilkfımet1ne karşı ha-
ıçinde geçirmeğe başladılar. kemleri: Bahattin - Selami. 1 zetecİ)erin pek iyi şöhretleri yok- birlerinin omuzlarına koymuşlar- sonra bana gelecek, berab-crca rekete getirmek vazifesile Kafka.'1-

Doat İngilterenin sabık Krıa)ı- Karagümrük sahaıu: tur. Adama kız. mız vermezler. dı. Duvarda ona yakın resim görüc.ü~ğe gideoei!tik. yadan yollanan ve evvelki makale-
um da zi.yareti kulübe ayrı bir şe- Saat ı ı Demirııpor. Doğwspor. Hemen uydurdum: mevcuttu. ; lerde bahei geçen Manastırda yuva-
ref verdi. Hakem: Şazi Tezcan. Yan hakem. lana.n Ka:rabağlı Kegam tıe karşılaş· 

Deniz kulübü denizcilikte ilk !eri: Zeki • Münir. Isparta Doktor Diyor ki : tmyor. 
ecnebi spor temasını yapmak mu. Saat l 3 Karagjimriik • Eyüp. Kftgam, tesadüfün ayağına diişür-

ffak · d k d R H k Ş k " Ak J. · Y 1 M kt l v dU~U muhatabının kinini, kamçılıya-va . iyetıni e azan ı. oman- a em: e ıp ouman. an e upçu ugu Saf Havadan K k 1 
yalı denizcileri davetle büyük bir hakemleri: Sadık • Zeki. Or U maz rak büsbütün şahla.ndinyor. Guru-
aeniz müsab&kası tertip edildi. Saat 15 Davutpaşa - İstiklal. İsparta (Va- runu ve milliyet hislerini ayaklandı-

\ ' 1 Tuhaf b . iti t ile .. ,.,k ha -·•- ___._ _ __,,i"'l ""hı· b"""'·'- 0 ft .. 1c ..... ;,._ rıvor. Bu arada, adamcaıo:-.zm İran -Deni:.r.: kulübü bu hale getiril- Hakem: Muzaffer Çizer. Yan ha- tan) i a- •r ya ~ v ...... n ..,...., .. ..,.. ,., 6_, .....,. ... ..-..,. -- J ö• 

fve h n1 d ko ka 1 ti..,_.. f--•-ta tı ... ,_ · Kafkas hududu üzerinde bulunan dıkten sonra maalesef bu gibi kemleri: Sadık - Fazıl. yetimiz Mektup- 8\a f'ereya arın an r nar .._.ı nLIA 'i ran uu- a.mll olur. 
1 ~ · vardır. Bunlann ell ziyade çekindik- Vü<"ut terfi iken ~-•· ba (İran Culga) smdaki bir kısmı ser-tetekkülleri komiren kurt burası· çu uguna tayın e· ~6.... \'&. cer&-

Mersı·n :le Spor d "I · ı Ed" leri hal ü'lüyüp ha"lta olmak vahime- yanlarına karsı durmak ·· he k vetile büyük bir halı partisine de el nı da gemir.meg~ e ba•ladı. Kuru- ı mış o an ır- • ~ • , ,OP yo 
'"' Rklir. uzatmak frrsatım kaçırmıyor. SilAh-ı ..• unda en ufak bir hissesi brle ol- ne Mektupçusu ki, lıa11tahklara davetname yazmak-

11419 M (V ) İd I"Jlh k"·- - k t lıkl ha lar alınıyor, paralar daı:tıtıııyor ve mrayanlar, sonradan aza olarak ersin atan man B. Sadettin Sön- ' a ....,. sogu , hlll!I a an - tan tarkınzdır. Fakat \.'Ü(·utte ter 
Yurdu Gençlik kulübü senelik t:ırhyan, mikropların "azgınlıklarını ve havada bu suretle ilk Ermeni ihtilAl komite-

mevki kapmak, başa geçmek sev- <"ereyan yok iken yine saf si, ! SilAhlılar) e.dx ile Erzurumda. ku-
d""sına düstüler. Ve nitekim mu- kongresi cumartesi gunu bölge arttırıp \"ÜCUdtin onlara karttı mev- ve temiz havadan çekinmek, evham-

- • ruluyor. vaffak ta oldular. 
1 

salonunda yeni nizamname mu· <'Ut olan mukavemetiwl azaıtıeı tefflr dan başka bir şeye delıl.let etmez. 
Bu esnalarda. tabii (Sempat) ın 

bastırmış, önayak olduklarını san· 
dığı birçok Ermenıleti de astırmıştı. 1 
HaJbuki, hadiseleri tertip ve hare· 
ketleri idare edenlerin birçoğu Kaf· I 
kasyaya kaçmışlar, asıl azılı ve cid· 
den azılı olanları da Avrupanm 
muhtelif yerlerine dağılmışlardı. 

Aralarında Mıgırdıç Portakalyan, 
Minas Çerazyan, Haçadur Abovyan, 
Matyos Izmirliyan, Artın KAtipyan 
gibi zamanının edip ve mütefekkir
lerınden sayılan kimseler de bulunan 
bu heyetler, bulundukları şehirlerde 
kııpı kapı dol!U}mıya başlamışlardı. 
Bunlar, Anadoluda ve bilhassa. Şark 
vilı\yetlerinde vukubtılan herhangi 
birer A.di ve ehemmiyetsiz vakaları 
istedikleri gibi ı;ıişıriyor, bilyWtttyor 
ve her birini Tt.lrkler tarafından Er· 
menilere yapılmış birer zultbn ve iti· 
saf nümunesi şeklinde, sözüm ona 
medeniyef taraftarlarının huzurları· 
ne. seriyorlardı. Onlardan merhamet 
ve şefkat dileniyorlardı. Daha açık· 
çası himaye ve mttdaJıale lstiyorlardr. 

TabiJ, lstanbuldaki Türk dostu Er· 
meniler de boş durmuyorlardı. Onlar 
da, milliyetlerinin fiizuli avukatlrğını 
yapan bu fikir komitecilerine ka~ 
cephe alıyor, uğraşıyorlardı. HattA. 
bu mesailerinde muhaliflerini kU· 
durtacak derecede muvaffakıyeUer 

temin etmek gibi göze çarpan var· 
!ıklar bile gösterebiliyorlardı. Os· 
manh hUk~metinin göstermekte ol· 
duğu muavenet ve müzaheretJerde, 
hiç şüphesiz ki. Tllrk dost ve taraf· 
tarı Ermeniler hesabına, bu mücade· 
le mlivazenesinde ağır basacak kadar 
şiddetli ve kuvvetli bulunuyordu. 

A vrupadakıler, nihayet kendileri 
için mukadder olan mağlObiyetin be· 
lirdiğini farketmiye başlamışlar ve 
senelerce suren bunca mesainin, dağı
tılan kıymeUi hediyelerin, sarfedi
len külliyetli meblAğJarın ancak bu· 
lundukları muhitlerde, Ermeniliğe 

karşı ufak bir sempati uyandırmak· 
tan b!U}ka bir fayda temin etmedi
ğini anlamışlar, fena halde telAşlan· 
mışlardt. Fakat, her vakitki gibi yine 
kurnaz davranmışlardı. Kendilerine 
taraf taraf tevcih edilen acı tenkit 
ve itirazlara, hesap vermek teklifle· 
rıne, milleti yine aldattıktan hak· 
kmdaki ithamlara çok yakışıklı, da· 
yanıklı bir siper bulmuşlardı. Patrik 
Harotyon Vehabedyanın Türk taraf· 
tar ve dostluğunu ileri silrmek, Av· 
rupada yapılan bUtün teşebbüslerin, 

bu adamın hlyanet ve ihaneti yüzün
den. makQs neticeler verdiğini ilan 
etmek suretile, dolanıhrıcılıklarmın 

ve yalancılıklarının bütün mesuli· 
yetlerini, g!ıya üzcrlcrinden atmışlar 
ve o zavallının sırtına aktarmışlar· 

dı. SözUn kısasr, bıı defa da Ermeni
leri böylece aldatmış, topladıkları 

yüz bınleree altının Uzcıine bu baha· 

Deniz kulübünü bundan sonra ı c.ibince rey. ha. kkı.na malik kıdem- Manı·sada Tu•• tu··n gö"teren bir amildir. Saf havadan kol'kmak doğru değil-
i 1 k 1 ı hususi törenlerle takdis edılmesi, is- -------- ------• cayelerinden tamam ile uzaklaş- ı aza arın ıştıra ı e yapı mıı,tır. Kıs. mevsiminde nezl", dlr. Zira o hayat ve sıhhat için e . • 

nelerle yatmışlardı. 

1 K N E P• A ld ~ bron'lit, ı•ı.....umlu bi minin azizler meyanına geçirilmesi M ( k tt y • lnı• görüyoruz. Binlerce lira sar- ongre riyasetine ecip rgÜn, ıya ... ası Çl 1 """' r cevherdir. Ondan kor- em e e e eDI 
Y .:t grip, zatürrle ... gibi lıaRtaJıklarm çok k gibi göz hoyamacılıklar da ihmal file getirilen birinci sınıf şarpiler, 1

1 
katipliklere Vasfi Orgun ve Hay- ı up kaçmak, odaların pencerelerini 

:ı mi i motör er. ·ayı ane ere n u te ın seçı ere ruzname anısa atan - utun dil k 
1
. U d ki d. - · 

1 
· üf. uzı 1 ~8 ilk 1 k kh 1 . G·· ı k . ·ı k M . (V ) T·· .. 1 görülmel'JI soğuğun "u tesirine atfe- sımsıkı kapamak, hatta haya sızma- edilmiyor. Bu suretle muhit ve civar- Demı·r Sahası mı? 

k b . b I . I . I d ' me aznnge r. "-nl 1 k 1 1 al kl a ıger zengın enn, n u ann Çekilerek çürümeg" e mah um ır mucip müzakerelere aş anmış, tüccarları şchrimıze ge mış er ır. 1 ıuna m.. oma ç n ar ı arı kıi-
F k t ;:...ı,. almak dedlkl ri h.ıi. da birer birer (Siliı.hlılar) cemlyeti-"alde bir köşeye atıldı. idare heyetinin bir senelik çalış- Bir kaç gün.denberi köyleri gezip a a so,.,~ e - ğıtlayıp tıkamak hiçbir zaman sıhhi 

Ordu vilayeti sahillerindeki 
kumlara bazı madenlerin kanşmış 
olduğu görülmüş ve yapılan tah· 
li)l r neticesinde bu kumlarda 
yüzde otuz beş nisbetinde demir 
bulunduğu anlaşılmı~tır. Bu va· 
zivet, hem Üniversite ve hem de 
Maden Tetkik ve Arama ED9tİ· 
tüsünü vakından alakadar etmiş. 
demirlerin kumlara nereden karış
tığı ve bunlardan istifade derece· 
s.nin ne olacaiı üzerınde me,gı.ıl 
olunmaya başlanmıştır. İşten İkta· 
sat Vekaleti ek ha.berdar edilmiş
tir. Bu sahiı!.lere Vona mıntakaıan· 
dan sürüklenen bir kısım kum
lar geldiğine nazaran Vona mın• 
takasının ümit verici bir demir 
sahası olma'Sı' thtimali vardır. 

Kı.rlübün kurucuları birer birer ma ve hesap raporl~rı tasvip olu- tütünleri tesbit etmektedirler. El- diııe, aneak kafi şartları haiz olan bir tedbir sayılmaz. 
ayaklarını çektiler. Gece toplan· narak Genel direktörlükçe ku· de edilen malumata nazaran bu blr zeminde inki,af gösterebutr. t~st tl17üyüp hasta olmamak için üstiis
Jıları kendi kendilerini eğlendiren lüpler için hazırlanan nızamna- seneki havaların. g~iş_atı.n~an e~- üste haddinden fazla elbiseler giy- te elbise giyinmek, her tarafı sımınkı 
bu kaç kişiye inhisar etti. meye uygun _olarak hazırlanan seri köylerde bıre ıkı, ıkıye uç mek, dalma kapalJ odalarda oturup kapayıp kirli ha.va. içinde oturmak-

B ·· k l " b.. coyaların İş Yurdun yeni nızamnamesi kabul derece.sinde tütün bulunmuş ve hiç dışanya çrkmamak, hiçbir zaman tan ise makul ve fenni bir nlsbet da-
ugun, u u un e,.. a .

1 
. . N. · k b d ·· .. 

n. k h · k dug~unu ve edı mıştır. ı ızamnamenın a u-ı Manisa mıntakasın a tutun en vücudü !W>ğuktan korumıya yarıya- bilinde vücudü soğuğa alrştırmak, t'"'n asının acız oy , . 
~alaıın, Üsküdar üçüncü icra 1 ylündden fsahon:a s~çl~~ yapMıl.mhışt, yübek fiyat 0lkmakhü~e~ed70 ~. ~O <'ak tedbirlerden değildir. Vakııi. kış dalma saf ve temiz hava içinde ya-
~iresi tarafından sa·tılığa çıkarı~- ur :ın . rı reıs ı~ın~ ·~ · ıt a kuruşa satılara şe rımız e tutun mevsiminde gayet ln<'e elblHClerle şamalc lı\zımdır. Soğuktan gelecek 
ll .. d u Toroglu, ıdare heyetı reıslıgıne de piyasası açılmıştır. çırçıplak gezmeyi tavsiye edecek de hastalıklardan ciddi bir ıı;urette ko-
-.ıgını uyuyor z. . M . ·ı · de""Hz FakQt ifrat derecede ""ytn runmak ve srhhati daima düzgün 

B ·· b .. ··k f daıkA lıklarla ipkaen Fahrı erzecı seçı mış ve .., ... · - . ..,. -
ugun, uyu e ar . b" "ki · · b vlıl k 1,__ K Sa t mek elbise hamallrğr yapmaktan olarak muhafaza etmek anC"ak bu 

~de getirilen, memlekette ha· kongre_nın . U_YU erı.mıze .. ag a Hatayda An.yam ız na farkscz ve binaenaleyh fayd11111uhr. sayede mümktin olur. 
~aten boşluk dolduran ve bir ve tazımlerını~ arzı takrırı alkı~- Okulu Açıldı Çünkü üşümeyi ve soğuk almayı me- Dr. Nuri Ergene 
dalha da kurulması çok güç olan larla kab~I e~ıl_erek toplantıya nı. Antakya (Vatan) - Akşam 
'I.!~ kulübün kapanmak üzere ol- hayet verılmıştır. 
;ııı,a ---~~-.,.._....., _______ Kız Sanaıt okulunun açı~a töreni, 
4-iunu görüyoruz. 

başta vali olmak üzere hükumet Bozulan bir işi, düzeltmek çok 
çtür. Bugün kulübün başında ve Parti erkanı ve seçkin bir halk 

Eminönü Halkevinden: 
1 - 18/ 1/ 1941 cumartesi ak-

ı b l K 
ketleri Müessis, Müdür ve sahibi 

KONSER Teşekkür 
Kemal Film ve İmpeks Ltd. Şir· 

ne katılmaları temin olunuyor ve ar
tık, Üçkilise manastrrı papazlarına, 
Karabağlt Kegam ile arkadaşlarına 
gün doğuyor. Varını yoğunu ortaya 
döken ga!illere birer azizlik payesi 
veriliyor, cennetle müjdeleniyor. Be
ri tarafta kasalarını sarı altınlarla 

dolduran Karabağlılar ile kara pa
pazlar da fesat mmtakasını var kuv
vetleri ile genişletiyorlardı. 

Bu cemiyetin Erzurumdak.i şubesi, 
1883 yılında htikfunet tarafından ha
ber alınıp basılmış, mensuplarr tutu
lup ha.pse atılmıştı. Ne yazrk ki, hll
kQmet o vakit fesat hareketinin 
yalnız Erzunıma münha.sır bulundu
ğunu samnlf ve aldanmıştı. Aldan
dığını da birkaç sene içinde birbirini 
mUteakıp Van, Muş, Elşkirdde çıka-unanların iş· başına gelirken, 

1 
topluluğu huzurile yapılmıştır. 

übü idame ettirip ettiremiye- Maarif müdürü Rifat Necdet 
Şamı saat 20,30 da atan u on· 

Büyü""Umüz KEMAL SEDE.~'in ha- ·----------------------------servatuan orkestrası orkestra §efi 6 

)erini dücoünmediklerini anlı- [Rgia lli P-ıraa ki h b ,.. • • Evrimer kısa bir nutUı a azır u- profesör Seyfettin Aııal'ın idare· zin vefatı dolayuıiyle icra edilen ce
sinde Evimiz salonunda bir kon· naze merasimine iştirak eyleyen ve 
ser verecektir. bizleri teselli için teJgrafla kederle-

ruz. 8 .00 Program. 8.03 Ajans haber
Haber aldık ki .. idare heyeti ıeri, 8.18 Hafif program (Pi)., 

... kaklara ilan asıldıktan ve her 8.45/ 9.00 Ev kadını - Yemek Jıstesi. 
bittikten sonra haciz keyfiye- , 12.30 Program, 12.33 Şarkılar, 

lunanları selamlamış, Hatayın 

böyle bir kültür müessesesine ka

vuşmasından duyduğu sevinci te
2 - 19/ 1 / 941 pazar akşa· 

mı saat 20 de Dr. İhsan Şükrü 
Akse! (Sporun bünye ve karak· 

SORUNUZ-----.. 
~-----SÖYLİYELIM rimize ortak olan ve cenazesine çe- r ' 

i son dakikada öğrenerek faa- 112.50 Ajans haberleri, 13.05 Şarkrlar 

1 

programmın devamı, 13.20/ 14.00 Ka
ki; 1dareciler, ku- rışık program (Pl.). 
getirinceye kadar 18.00 Program, 18.03 Radyo 

1 «Swing> kuarteti. 18.30 Fasıl heyeti, 
Kemal ONA N 19.00 Peşrev ve saz s~maileri, 19.l~ 

Yeni şarkılar. 19.30 AJans haberlerı, 
19.4:> Seçilmiş eski şarkılar. 20.15 
Radyo gazetesi. 20.45 Temsil, 21.30 

Pazar gÜnÜ de birinci ve ikinci Konuşma, 21.45 Radyo salon orkes-
ime lig maçlarına devam edile· trası, 22.30 Ajans haberleri, 22.4!5 

ktir. Bölge Futbol Ajanlığının l Radyo saron orkestrası programının 
-husustaki tt)bliğini aynen a§aiL devamı, 23.00 Dans müziği (Pl.). 

alıyoruz: 23 25/ 23.30 Kapanış. 

barüz ettirmiştir. 

Vali buna beliğ bir hitabe ile 

mukabele etmiş ve bu arada kız

larımızın tam bir ev kadını, fazi

letli bir Türk anası, yurda faydalı 

birer unsur olarak yetişmeleri te
menniyatında bulunmuıttur. 

lenk göndermek lQtufkarlığında bu-

terle alakası) mevzu unda bir lunan sayın dostlarımıza ayrı ayrı 
konferans verecek ve TemsiJ şu- şUkraınlarmuzı bildirmiye pek derin 
bemiz (Hissei Şayia) piyesini kederlerimiz mAni bulunduğundan 
temsil edecektir. minnetlerimizin iblağına muhterem 

Bu konser ve toplantıya gelmek 
istiyenlerin giriş kartlarını büro· 

gazetenizin delaletini rica ederiz. 

muzdan almaları rica olunur. Seden aıı~ı 

[ Bir TDrk'e GönDI Verdim ] 
llewılala la Blylll TIBBÇI FiLMi 

Hususi Listedeki Talebe 
Kad.ıköyde mlitekait İbrahim 

Hakkı diyor kl: 
HUKUHİ bir lisede tahsilde bulu

nan bir ojlum var. Resmi ll!lelle 
iki sene kaldığı tc:tn bmıwıi liıteye 
koydum. Bu dene imtihanları lçin 
her talebeye not karnesi Terildlği 
halıle okluma karne ve not veril
memı,ttr. Acaba sebebi ne oiabl-
lir'? 

CEVAP - Hususi lisedeki oğ
lunuzun Belgeli sayılan bır talebe 
olduğu anlaşılıyor. Bu gibi talebe
ye karne verilmez. Diğer talebe ile 
birlikte yazılı ve şifahi yoklama
ları yapılır. Muallim kendisine not 
verir, fakat bu not talebenin ça
lışıp çalışmadığını anlamak için· 
dir. Oğlunuzun vaziyetini anlamak 
!sterseniz muallimlerinden sorunuz. 

..... 
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1 Lokantacı Pandelinin Keşfettiği iki Mühim Sır 
Kalite Emniyeti Kazanmak Ve San'atini Para 

Fikriyle Değil, Artist Ruhiyle Yapmak ...• .. .... .. ....... 

Harp Vaziyeti 

İngilizlerin Tayyare 

Ivleydanlarına 

Baskınları :.t 

Eski "Matin,, Baş 
n1uharririne Göre 
A vrupada En İyi 
Yeınek Yenen Yer, 
Bize Göre Her Sınıf 
Tüccarın Kıyınetli 

Deı sler Alacağı 
Bir Mektep:·· 

Yaıaa: M. B. ZAL 

Yazan: 
M. Şevki Yazman 

, 
• 

::~·~Sllmlllll;.,,, 
Öğle zamanı Yemiş tarafında 

dolaşırsanız mutlaka bir takım 
tanıdık yüzlerin ileriye doğru yol 
aldığını 1'i)rünıünüz. Yağmurda, 
çamurda ıbunların buralarda iş· 
leri ne'? Y emiein bu kalabalık sa· 
atinde yük arabalarına ezilmemek 
için siper alarak, zahmete katlana
rak nerelere gidiyorlar'? 

Arkalarında takip ederseniz, 
kimi Sirkeciden, kimi Karaköy· 
den, kimi Beyoğlundan kalkı~ 
gelen bu insanların hep Pandelı· 
nin lokantaeınd& birleştiklerini 

mü terilerine gülümsemeye, onla- 1 Türk yemeklerinin en iyi şekil· 
ra sevdiği yemeklerı saymaya, ıs· !erinin Pandelide bulunduğunu 
marladıkları bir tatlının yanına keşfedenler yalnız yerli zevk sa· 
sevdiği d iğer bir şeyi ilave e tme· ~ipleri değildir. Eski Kral Alfons 
ğe vakit bulur. Hafızasında her Jstanbula geldiği zaman Pandeli
müşterinin ze" k ve it iyatları hak· den başka bir yerde yemek ye· 
kında ayn bir hane vardır. Hiç mek İstememiştir. Eski Maten 
pşırnıaz. Herkese müsavi bir ala. başmuharriri Savervein, Pandeli- 1 
ka payı verir, herkese daima İs· nin bütün Avrupada en iyi ye· 
mile hitap eder. mek yenen yer olduğunu söyle

Gt~P.n her ıı:-fln ltal.~anların garp 
<'•llündf'! ~ alıı11: taarrur. ,.e mlıda
fnadan dıoğU artık rkathm dahi 
lırlı. olduklarını meydana çıkar· 
maktadır. 8ardla gibi Tobruk da 
gf'.rl "ekllemfldl, kendlıılnf! f'n ufak 
bir ~'ardım alAmetl gö!lterllemf'!dl, 
Son nlıtrak Tohmk'un iM klhımf't· 
re kadar <'f'nnlııında bulunan ('ıra· 
bub garnizonunun da muhasara 
t:dilmlış bulundııiunıı baber alıyo
ru;ı:. F.ıtll8Cn Bardla H'I Tobruk 
l'lkelP.lt>rl ele gfll;tlk~ıa \e,Ya mu
halilara altma alındıktan ııonra hu 
garnizon tet-rıt edilmiş dt>mektlr. 

Bıı suretJP. yaz m..:,·ıolmlne kadar 
.Jglll:r.lcrln ileri harekiUta de~aaı 
cdettk en az Blngazl hizalarına 

kadar olan lmınıı ltalyanlardan 
temlzlt'!melcrl aruk mukadder akı· 
bet olmotıtur. 

l'onanlılar ltalyan hatlarını fa· 
"'ılaı;ız urette keınlrmlye de,·aın 

ediyorlar. Bu kıtı mf!\iı.lmlnde 

bundan fazla111 da hekle~DM':r~ 

B. Pandelideki emniyet uyan- miştir. 

görürsünüz. , 
lki lokma yemek için iş arası~

da ne diye bu kadar zahmete gı· 
riyorlar '? Kendi civarlarında ye
mek yiyecek yer mi yok'? 

Sonra içerisi de ayrı bir mese
le •.. Ayakta sırıa bekliyorlar, san. 
da1ya ka~gaları oluyor, dar, sı· 
kıntılı bir yerde ite kaka oturu· 
yorlar ••• 

Bu kadar aklı başında adamın 
bu zahmete ve fedakarlığa ne di· 

dırmak ve mesleğinin artisti ol
mak hassalarının ticari kıymetini 
görenler olmuştur. Herkesin ser
maye, iş arndığı bu sırada ona şeh 
rin merk ezinde büyük b ir lokan· 
ta kurmak, daha çok para kazan· 
mak fırsatını verenlere sık sık te· 
sadüf edilmiştir. 

Hayır, Pandeli için para kazan
mak ikinci derecde bir şeydir. 

Yemişin ta ilerisindeki küçük dük
kanına seçme müoterilerini topla

mak, onları zevklerıne uygun şe· 
kilde doyurmak. m emnun e tmek, 
küçük tezgahınn tamamile hakim 

ye katlandıkları cidden merak e· olmak onun için öyle b ir zevktir 
dilecek bir meseledir. . ... ! ki bunu hiç bir maddi hazine ile 

işin içyüzünü ara!tırınca s.oru. ölçmeye razı değildir. 
yorsunuz ki Pandelı adında ınat· 
çı, aksi bir adam var. Bu ad~m 
iki sır keşfetmiş, bu sayede yu~
lerc e adamı kendine adeta eeır 
ebniştir. 

Sırlardan biri. emniyet kurmu§ 
elmaktır. Herkes şuna İnanmıştır 
ki he"r şeyin iyisi, temizi, tazesi 
Pandeli:de bulunur, yağına, etine, 
sütüne biç fea t kan~mamı§tır. 
Bunun için hele karııık yağlardan 
ş:kavet edilen ıbu za.manlar~a 
Pandeli, midesi zayıf olanlar içın 
bir iltica yeri halini almıftır. 

İşin garibi su ki dünyanın nere· 
sinde bir tüccar, b ir bakkal. bir lo
kanta iyi kalite güveni kurabil
ınişse olukla para kazanı~: N~
mus ticarette en ziyade guvenı· 
İccek hazinedir. 1\ olduğu hal
de tüccarın ve esnafın çoiu bu 
açık hakikati göremezler, hile ' 
fesat yoluna sapmanın, aptal ~l
datmak ve vurgun vurmak şeıdııı 
de alışverişin karlı olduğ~~u .s~
n.rlar. Amerikalıların dedıgı g~bı, 
bir adamı hazan aldatmak imkanı 
vardır, fakat her adamı, her za· 
rnan aldatmak imkanı Y~~tu~: 
Bunun için hileli tüccarın om.r~ 
kısa olur. ancak kendi ,kendını 
aldatır. 

P d 1. }kinci Gelelim an e ıye." . 

Bir A ~man O niz 
MULhassısına Göre 

İngilizler Mağ ôp 
Edil em· yecek 
Londra, 16 (A.A) -Alman· 

yanın çok tanınmış deniz müte· 
haşsısı deniz yüzbıışısı \Vahleycr

hartz c:Münchener Ncveste Nach. 

rıcht<'n> gazetesinde yazdığı ma• 
kalesinde Almaıı ıhava kuvvı-tle· 
rinin, İngiliz deniz kuvvetlerine 
karşı bir ııey yapmağa muktedir 
olmadığını itirafla Alman hava 
kuvv~tlerinin lngiliz donanmasını 
imha edebileceği hakkında nazi 
propagandası tarafından ileri s~
rülen nazariye.> i cerhetmektedır. 
Yüzbaşı \Valdeyerhartz, makale· 
sini bitirirken dı.> or ki: 

İngiltere denizlere hakim ol

dukça, lngiliz adalarıııın mağlup 
edilemiyeceği fıkrine iştirak edi-
yorum. 

o 

İngiltere 

A 1nerik ıı Tayyaı·e

lerinin O/o 90 nını 
Alıyor 

Bu yazıyı Panddiye reklam 
yapmak, lokantasına yeni rnüote· 
ri göndermek maksadile yazma· 
dım. Buna zaten ihtiyacı yok. A· 
sıl maksadım, Pandelinin ortaya 
koyduğu kalite, güven ve sanat 
zevki dersine; alı~verİ§le m~ul 
olan her sınıf vatandaşın dikka· 
tini celbetmektir. Pandelinin Ye
mişin .bir köşesiooeki dar, sıkıntılı 
lokantası, her ticaret adamı için 
cidden canlı bir me'kteplir. Sürü 
sürü insanın ne diye hergün Ye
mışin hücra bir köşesine, Pandeli. 
n in ayağına gittiğini araıtırırlarsa 
kendi işleri bakımından altın de· 
ğerinde bir ders öğrenmiş olur· 1 

lar. 

Yunanlılar 
Yeniden Esir ve 
Malzeıne Aldılar 
Atina, 16 (A.A.) - Yunan 

başkumandanlığının 81 numaralı 
ve l 5 ikinci iunn akl'lamı nc§re• 
dilen tebliği: 

Muvaffakiyetle neticelenen ma
halli muharobell"r olmuıtur. Esir
ler aldık. Bir çok malzeme ıle 
birl"kte 4 top iğtinam ettik. 
Bir İtalyan Denizaltmnm Marifeti 

Atina. 16 (A.A.) - Umumi 
Emniyet Nezaretınin 1 5 iJdncika
nun akpmı neorettiği teblii: 

Memleket dahilinde aükünet 
vardır. Siklad adalarından biri
nin ıssız kıyıları yanında euyun 
yüzüne çıkan bir denizaltı gemisi 
sahilde oturmakta bulunan Jean 
Cotsas adındaki bir Sm bekçisi 
üzerine neticesiz bir mitralyöz a· 
teşi açmıştır. Denizaltı gemi,j 
b 'lahare dalarak kayıbolmuştur. 

-o---

Şlmdlllk en entel"flf!&n hareket 
İng111derin bir ltAftada•herl Man, 
ııahlllerlndt>kl Alınan hua lnf'Y· 

danlanna teH·lh «1ttlkll'lrl gundüz 
hombardımanlarıdır. tnglUıt.ler Llb
~·adakl İtalyan ha\a me)danlarına 
:l aptıklan bu çeşit taarruzlarla 
yerde hem birçok tanare tahrip 
ctml~Jer, hem de hal;, anlan bu 
nıc)danlarda bannantaı. hale ge
tlrınlşlerdl. Bunun ncUcetilnde ltaJ· 
yanların tayyarelerlnl daha geri· 
lere çektiklerini, bu suretle de 
harekfU yapan tııglti1; orduslle ıl -
lı-rinln İtalyan taarru:ılannılan ta
mamen maııun kaldıklarını gorU
yorıu. Yt>nl tip lııglll;ı: a\C'ı \C 

bombardıman ta~·y"ftrı-lerl gfındli:r 

taarru;ı:larlle :\fan' t'trafındakl Al· 
rnan hava ıneJdnnlRrrnı da barı· 

nılamu. halı- ı;okarlıtrıın Rrttanya 
adaları i\7.erlndekl Almıut hava has
kıı.ı gM·şemı, \e inKlliller tarafın
dan hava hakimiyetine d@lru Uk 
adım atılmı1' olur. Harbin aln~tl 
buna bağlıdır. 

Ticaret Mektebinin 
Yıldönümü 

(Ha!Jı ı ın,•ldr) * 
MildUr Dr. Nihat Sayarın söylf!• 

dığfne gl:lre mektep, 1883 sene.sl 18 

iklnclkl\nununda c Ha.ınldtye Tıcıı.ret 

mektebi llllsi> adile tesis edilmiştir. 

İlk talebesi SO, sınır adedi dörttü. Ta
lebe mlktan 1924 den itibaren artını-

ya başlamıttır. 

1924 • 19211 derıı yılında bırincl sı-

nıf me\'cudu 64 olduğ"u halde l 937 -

ı 938 ders yılında birinci sınıf me\•· 

cudu 258 e kadar yUkselml9tır. 

nfiratçı Liderin 
Son Gayretleri 
Va~İngton, 16 (A.A) - infi

ratçı lideri ayandan Whecler, ga· 
Letecilerle yaptı~ı bir görüşmede 
cmuharebenin nisanda biteceğine 
inanan bir çok yüksek şahsiyet 
bulunduğunu V aıingtonda herke. 
sin malumudur. > demiş ve vunları 
ilave t>tmİ!ltir: 

Bundan sonra, mUcssescd11 akşam 
ticaret kursları açılacak \'e yüksek 
iktıııat '\'e ticaret kısmı, dllrl seneye 
çıkarılacaktır. MUdUrden soma, pro-

c Roosevelt'in son nutAcunun 

feftÖr Mekkl Hikmet, Elazlg mebusu 
Fethi Altay, mektebin eski profcsör
ıeı lnden Klrkor KomUrciyan \'e talc· 
bcl ıırd<'n bazıları söz soyllyerek mf'k· 
lebln şımdlyı- kadarki geçirdiği fas
lı} etlf'rden, talebelerle profesörler 
arnsındakl mUnasebctlerdcn oahset
mlşlcrdiı·. 

keıfettiği sır da, sanatının zev'k~
ne varması ve kendi sahasında bır 
artist olmasıdır. E.vet, lokantasını 
Para kazanmak için açmıştır, fa· 
kat parayı bir gar,e değil, bir ne
tice haline indirmepin yolunu 
bulmuıtur. Bazan lokantasında 
turfanda ve çeeit bulund~rma~ 
gayretile en pahalı ve nadır şeyı 
ıbulur ve maliyetinden aşağı sa· 
tar. Bu onun kendi zevkidir, neti
cede vasati maliyet üzerindı-n bu
nun acısını çıkaracağını bilir. 

\
r • t 16 (A.A.) _ Röy- hedefi, efkan umumiye üzerende 
a ıng on. ı_ ı k · • 

N k H ld ıesır yapma" ve mem e etın anı 

Bu mUnasebetlc dUn akşam, Tak-
simde bir çay ziyafeti ve gece de bir 
balo verilmiştir. Çayda mektebın 

mczunlarile talebesi '\'e davetllter bu
lunmu,tur. Baloda da şehrimizin en 
mümtaz simaları ve yllksck aileler 
bulunarak !lt>n bir bir gece geçlrm~

lerdlr. 

. ndan . evyor era .. hl'k ter a1anııı · bır hucum te ı esıne maruz bu-
T ribun gazetesinin Vaşington mu· ı lunduğunu söyliyerek millıo:tj ür 
habiri yazıyor: kiitmek ve bu suretle kongreden 

Sonra bu adamda adeta altıncı, 
yedinci hiılcr var. Tez.giıh başın· 
da her şeyi kendi hazırlarken ve 
göz açacak hali yokken, tanıdık 

1. 'here imdi, Amerikada i harp programının kabulünü ve 
« ngı 1 · · k d' · ı· l~h · 1 
1 d 'len avcı tayyare erının en ı3ıne tola ıter ııa a ıyet er ve-

ma e ı I .1 . . . k. 
~n 90 ını almaktadır. > rı mesını temın etme tır .. .:. 

HELECA 
~-~""::%~ .. ·:1 1 Fıans üzerine toplamak ve para- j üç gün için izinli olduğunu bili-

r...14~ ~- ya sahip olmak idi, Miras yarım yordu. Mis Frans'ın da o akşam 

ıabıta ve Allı Bomam 
yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Renan A. E. Yalman 
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. . I d olarak onun ' Smith' de kanmıııtı. 
?nu~ tesırı h tın kat ettiniz. Şim· ğa baıladı. Ağzından 

Anlatma· 
çıkan her 

aletı olarak ~r; cSö rmiş 0 1- sözü kaydetLim. 
di beni dinleyınız. zh vled haki- Bu kıymetli vesikayı imza etti. 

Her a t". d tnıyayım ama.. • k tulmak Beıı de kendi imzamı ko.> um. 
kati itiraf edersenız t bite· Bu vesıka hüiö bendedir ve çok 
Ümidiniz vardır. Bana 0 anı E· da kıymetlid ir. Polis erkanı bu· 
. b" ·- f T t ·ı anlatınız.. k 1 ~ı utun ta ııı a ı ı e , h yalı· nun bende bır hatır,, olarak a • 

ger hakikati söylersen•~ d a. de masına müsnnd~ ettiler. Kağıtta 
nıı. lcurtulur. Aksi tak~.ır ~:.·~da· sunlar yazılı idi: 
&anki kendiniz öldürmu" gı 1 1 

• cBana karşı yapılan ithamlar 
rna mahkum olursunuz. .. b . tamamıle do~rudur. Mı teı Ed· 

Bu sözleri söylerke.n oyle ~~ d Armit'!ge' ın suç qrtağıyım. 
telkin kudreti göıterıyordum 1 ~~r ayetin scbebı bir mir s mese· 
tarif edemem, Çünkü işi~ ucu.n· I 

1~dir makı;adı nefret elliği kar· 
da Frans'ın maaum oldusunu ıs· desı . . öldurrnek, üphderi Mis 
bııt f'tm,.k var<iı. t-cııııı 

ıııi ı:> on lngiliz lirası ımiş. Bana içiıı bir yere davetli olduğunu ve 
,;urıı sonsuz bir itimadı olduiunu sokağa çıkacağını haber alını tı. 
' c mutlaka bu cinayeti yapmak 

1 

E.ve varır varmaz efendim ken· 
.•,İn bi~. yard_ımcıy~ ih.tiy~cı ol~~- disinde bulunan bir anahtarla 
• ınu soyledı ve yırmı bın lngılu: kapıyı açtı. Bu anahtar nasıl on· 
ırası da vadetti. Söıiinü tutaca- , da bulunuyordu, bilemem. Gali

tııııı ü~it cdc;_rek kendisine ya.r- ba evin ana~tarı~ı ya.rım saat için 
dım eltım. Planı §U suretle tertıp alarak vaktıle bır eşıni yaptırmış 
etti: Her zamanki gibi seceyi ev· olacaktı. Otomobili karşı tarafa 
de geçi.~miş .. gihi görünecektik, bırakmııtık. Ben arabayı kulla
Bunu boyle gostermek pek kolay- nıyordum. içinden inmed\·n bek
dı, çünkü evdeki tek hizmetçi be. !edim. Efendim yalnız olar~k :kar 
nim karımdır. Her istediğimi ya· deşinin evine girdi. Üç dakika an
par ve istediğim gibi söyler. Işık- cak geçmişti ki geri geldi ve be
lan yanık bırakacak ve sanki ne nim de beraber gelmemi emretti; 
efendim, ~e. dl': ben dıoaıı çık· Bl"raberce tekrar eve geldik. Ya
mamışız gıbı hareket edecekl ı . va ça merdivt-nlerd,.n çıktık. l ler 
Tabıi sebebini bilmiyor ve ııor- taraf karanlıktı. Yalnız yazı oda
muyordu. Benden giinahı kadar sında kapının altından ı§ık sızı· 
korkar, karşımda a_ğız açamaz. yordu. 
Akşam üzeri yedide garajdan Efendim beni kolumdan tutu· 
Doc otomobilini çıkartarak Lon· yordu. Kendisini orada bekleme
draya gittik. Mutad yolu takip mi yavaşça söyledi ve oda kapısı. 
etmediğimiz için bizi kimseler nı açarak içeri girdi. Kardeşi yazı 
görmedi. Efendim karde!linin ev- masasının başında oturuyordu. 
de bulunduyunu, hizmt"-tçilerin Kapının ıır 1 1 rf·~•nı duvmıım•ştı, 

s 

( ıreogıraf o TeDefon HabeırD~ırnl 
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AMERİKA Tim e s Vilhelmshafen 
Maliye Nazırı 
" İngil t eı·eye Paraca 
Yardınıa Taraftar 
Vaşington, 16 (A.A.) - Maliye 

razırı Morgentau, gazeteciler toplan
tısında demokrat memleketlere yor· 
dım edilmesine taraftar olduğunu 
soylemlş ve dcmişlir ki : 

<Benim bildiğime göre, Çörçll hU· 
kflmetınln birleşik Arncrikndan ya
pacağı mUbayant için dUn mebusan 
meclisinin hariciye encümeninde zik
rettiğim nakld ve kıymet olarak bir 
milyar 775 m!lyon altın dolardıın 
başka elinde derhal kullanacak pa
rası yolüuı·. 

• 1ııglltcı·cnln Kanadada veya impn
ı atorluğ"un diğer kısımlarında bulu· 
nan parası buna dahil değilse de bu 
para Londranın elinde değildir.> 

B. Morgentau, imparatorluktaki 
bu parayı tahmin etmekten imtina 
ederek demittir ki : 

Sicilya Muharebesi 
Hakkında Ne Diyor? 

Londra, 1 6 (A.A.) - Sicilya 
kanalında cereyan eden deniz 
muharebesini tahlil eden Tımes 
gazetesi diyor ki: 

cBir dü manın gözünün önün
de bulunan bu yoldan 6 aydanbe
ri mühim deniz nakliyatı yapıl
mışken bır hava hücumu ılk defa 
vuku bulmuştur. 

c lki İngiliz harp gemisi vazife
lerini lamnmile ifa etmişlerdir. 
Ç1inkü, refakat ettikleri vapur ka. 
filesi, hiç bir zarar görmeden he· 
define nıuvasalat etmistir. 

c l3u hücum düşman~ pahalıya 
mal olmuştur. En aşağı 1 2 bom· 
bardıman tayyaresi, avcı tayya
relerimiz tarafından imha edil
miştir. 

«Kataııya tayyare meydanına 
tevcih edilen hücum esnasında, 
yerde bulunan tayyarelerden 9 u 
tahrip olunmuştur. 

cBUyilk BrJtanya imparatorluğu 
bir ailedir ve insan ailesinin ayni me
selclerflc karşılaşmaktadır. Bir aile
den birkaç Azanın parası oıması. o Londr ~ 
paranın diğer aile e.!radına da alt ol· 

a a.ngınlara 

Karşı u1ücadele duğunu tazammun etmez.> 
B. Mcırgentau'dan şu sual sorul-

muştur: Londra, 16 (A.A.) - Geçen 
cİngııtere, Amerikadan mail yar· gece yıldızlı bir havada İngiliz 

dım istemeden evvel bu yardımı bU· avcı tayyarelerile yerde yangın 
yUk llritıınya imparatorluğunun di- başlangıçlarını itfaya memur e· 
ğer kısımlarından istemesi lfızım 1 kipler Almanların Londraya kar-
gelmez mi ?> ı yangın bombalarile yaptıkları 

Liınana Yapılan 

40 ıııeı Hüt:uın 
Çok Şiddetli Oldu 

(Ra"ı ı lnelde) = -::.. 
merkiz bir şekilde yapılmıştır. Al
manlar için biıyük ehemmiyetı ha. 
ız hedeflere ağır darbeler ınd irıl
miştir. 

Alman Tebliiine Göre Haıarat 

Pek Az 
Berlin. 16 (A.A) - Alman 

yüksek kumandanlığının tebliğın
dt-, Vilhelmshafen 'de, bir kaçı 
liman mıntakaııında olmak üzere 
yangınlar zuhur ettiği, lakat e· 
hemmiyetli bir hasar vukua gel· 
mcdiği ve 20 kişinin ölü ı.•e 35 
kişinin yaralı bulunduğu kaydedil. 
mektedir. 

LONDRA'YA 
Hava Akını 

Londra, 16 (A.A.) - lngil· 
tere Hava Nezaretinin tchliği: 

Dü§man tayyareleri, lngiltere· 
nin şark eahillerilc dahilde bir 
çok 'bombalar atmışlardır. Lon· 
daraya mebzul yangın bombası 
atmı~lardır. Londradan başka 
yerlerde insanca zayiat yoktur. 
Bir düşman tayyaresi düfljrülmüş. 
tür. 

Maliye nazırı demiştir ki: hücuma karşı koymak için .kom· 
cSizc bu hususta tunu söyllyebıll- bine bir şekilde gayret sarfetmiş- İnriliz avcı tayyareleri geceleri 

rlm ki, lngillereye yardım kanununa !erdir. Londranın bazı mıntaka· ~e faaliyette 
taraftarım.> !arına külliyetli miktarda yangın 1 Londra 16 (A.A.) _ Mev· 

J --<>-d S k bombası düşmüştür, Fa~at yarı- k b . ._' ,_ .. ~ ·td·~· aponya a Uı• ast- k .. d 1 · ı .. k 1 f su ır ıı.ayna.ıdan ogrenı ıgıne 
gına arşı muca e e ı e mu e e o. .. .. . . . • 

ı lan ekipler bütün yangınları ko- gore dun gece ıkıncı ıbır Alman 
cı ar Mahkemede lııylıkla ve süratle bastırmışlardır. tayyaresi de tahrip edilmiştir. Bu 

Tokyo, l6 (A.A.J - Reuter: lngiliz -gece avcı.arı havada AL tayyareler lngiliz gece avcı __!a~-
DomcJ ajansının bildirdiğine gore, man bombardıman tayyareledni yarderi tarafından dü§Ürülmüı· 

hilkflmet adamlarını katil teşebbUsU iz'aç etmektedirler. Alman tay- tür. --ile suçtu 9 Japon nasyonallsti Tok- yarcleri üzerine ateş eden İngiliz 

yo <'f!za mahkemesine verilmişlerdir. avcılarının mitralyöL sesleri ha va 
Katlıne teşebbüs edilen adamların dafi bataryalarını_n gürültülerine Atina Ajansının 
isimler\ Yc.rllmemf'kle betMıer b\Jn· karışmakta idi. İ 
tarın tnglllz taraftarı oldukları soy- Bir Alman tayyaresinin düşürül ta}yanlara Cevabı 
lenmektedir. düğü zannedilmektedir. Atlna, 16 (A.A.) - .Atına ajansı 

1 
---o- Bundan ba~a geçen gece düş- blldlrlyor: 

sviçredeki Fransız man merkezi lngihere mıntakala- H ikinclkanun 1941 tanhll ltalyan 

A k l . rına karıı iki hücumda bulunmuş harp tebltği, bir Yunan denizaltı ge· 
s er erı ve bu htK:umlarda yüksek infilak. misinin 31 llkklnıın 1940 tarihinde 

Bern, 16 (A.A.) - Almanya ile lı bombalar 'lltmııtır. bir İtalyan yUk gemlılnl batırdtkmı 
Fransa arasın:!?& husule gelen bir an• Şar1'i fngilt~rede de lngiliz av• 
laftna Uzerine ts~re hUktlmetı, lıı· c.ı tayyareleri harekete geçmiıler· 
\'lçreye ıltica eden 45 inci Fransız dir. Dütman her tarafta hava difi 
kolordusunun Yransaya a\'detıne mll- bataryalarının lceeif atctile lcar§I· 
saade vermı,ur. la9mı§lır. 

Bu kolorduya mensup 30 bin Fran- Umumiyetle zayiat mi.lctarı az 
sız yakında \'atanlarına dönecekler· yükst-k, hasarat da ehemmiye~iz
dlr. Ayni kolorduya. mensup 12 bin dir. 
Leh askeri lsviçrecre kalacaktır. ---o-

Hull'un Beyanatının 
Japonyada Tefsiri 

--o-~ 

İspanya Mernlehaları 
Madrit, 16 (A.A.) - Kardan 

sonra yağan büyük yağmurlar T okio, 16 (A.A.) - cReu
Guadalkivir nehrinin seviyesını ter> Dün Vagin:gton' da c.lc.ira ile 
yükseltmiştir. Fena havalar, Ka- ve ödünç verme> kanunu lehinde 
diks memlehalarında1ı:i mesaiyi B. Cordell Hull tarafından yapı· 
sekteye uğntmtttır. lan beyanat, umumiyetle tahrik 

--o- edici mahiyette görülmektedir. 

I
• •ı• Ak 1 Amerika Hariciye Nazırının bu nol iz in arı beyanatı, bütün Tokio matbuatı 

tarafından geniş serlevhalaT altın
(Ba 1 1 lnrlı1t'I) ** da nC§redilmiştir. 

bir infilak ol~uşt~r. B~şka. bom- İftira ve vakıaların tahrifi şek
balar rıhtım uzel'ındekı bınalara imde kullanılan taıbirler bu beya
isabet etmiş ve hükumet binaları- 1 natın nasıl karııılandığını gÖ:iter· 
nı da tahrip etmiştir. Gemilere de ınektedir 

ta~rruz edilm.işt~r. .. .. • . Bu hu~usta hiç bir resmi tefsir 
fayyarelerımız <lo~uete .. Enına elde edilememiştir. Çünkü nut· 

tayyare meydanını mıtralyoz ate· kun tam motni mes'ul mahfillere 
tine tutmuşlardır. iki oe:lü~man daha gelmemi tir. 
ta~y~resi. yakılmış ve tahrip edil- Bununla bera.be.r Domei ajansı, 
mıııtır. Bır çok tayyareler de ha- Amerika Har.iciye Nazırı tarafın
sara uramııttır dan yapılan beyanatın japonya 

Tobruk'la Derne arasındaki aleyhinde bir muhasara politika· 
mıntakada av tayyarelerimiz f•sı- aı takibi için lngiherl". ile Amerika 
lasız keıtf uçuılarını idame ettir· arasındaki anlaımaya müteallılc 
miılerse de dü_!manla hiç bir mu· gelen haberleri teyit eder gibi gÖ· 
harcbe olmamıştır. ründüğünü yazmaktadır. 

Efendim cebinden bir ey çıkar
dı ve çok yavaş adımlarla karde
§İne doğru ilerledi. Mister Filip'in 
arkası kapıya dönüktü, bizi gör
miiyordu. Efendimin o anda fena 
bir şey yapacağını hissettim. Fa
kat artık mani olmaya vakit yok
tu. Herhalde Mıster Filip bir pı· 
tırtı duymuş olacak ki yarım ola· 
rak arkaya doğru döndü, karde
şini gördü. Fakat bir tek söz ıÖY· 
!emesine vakit kalmadan efendim 
onu ensesinden vurdu. Adamca· 
ğız elindeki kalemi bırakarak ma
sanın üzerine yığıldı. Kan gör· 
diim, iıti anladım. Efendim dı-h
§etli ıoğulc.ka.nlı idi. Elindeki bı· 
çağı mendiline sararak cebine 
koydu. cBeni burada bekleyiniz, 
Smith> diyerek koşa koşa üııt ka
ta citti. Biraz sonra elinde başka 
bir bıç~la geldi: 

- Am•n efendim, buradan 
çabuk gidelim, korkuyorum. 

Dememe rağmen o i~ine devam 
etti. 

Yukarıdan getirdiği şey, kitap 
r'T! .. '\'O ıwıhsus ucu si\•ri hir bı-

çaktı. Onu da bir mendille tutu
yordu. Fakat Mister Filip'i vur
duğu bıçak bu değildi. Anlama
dığım bir sebep için bıçakları de
ğiştiriyordu: 

- Beş dakikaya kadar bura
dan gideceğiz Sminth, iıler yo· 
!unda ••• 

Dediğini hatırlıyorum. Bu ke· 
limeler hala bugün söylenmiı gi· 
bi kulaklarımda çınlar. 

Yukarıdan getirdiği bıçağı ya
ranın içine soktu. Ben fena ol
muştum artık, hu kana, yaraya, 
cesede bakamıyordum. 

Bir taraftan bu kor1kunç i leri 
yapıyor, bir taraftan da aöylenİ· 
yordu: 

- Cinayeti onun yapmış ol
duğunu zannetmeleri lazım ... 

O dediği Mis Franl' tdı. Bıçağı 
da onun odasından almıştı. 

Nihayet bu korkunç iıler bitti. 
Artık e'Y'C!en çıktık, otomobile 
bindik. gitmeğe hazırlanıyorduk. 
Bırdenbire: 

- Olmaz, dedi. Hınzır kızın 
eve dönmesini bt>klevıol'm . 

ve sonra da gemiden uz.aklatınakta 
bulunan tahliye sandalları üzerine 
top atqi açtığını nakletmektedir. 
Yunan bahriye nezareU haklkatlıı 

tahrtfındcn ibaret bulunan haberleri 
tekzıp etmektedir. 

1'~welce de blldlrliıllğl veçhlle ba· 
his mevzuu ltalyan gemisi, ltalyan 
harp bayrağını taşıyan ve iki topla 

mUcehhez ltalyan fllosunurı yardımcı 
gemisi idi. 

Yunan denizaltı gemisinin hOcumu 
ant olmuş \ ' C ilk mermiyi mUteakıp 
ltalyıın gemisi ateş almıştır. Yunan 
bahrly~ı her zaman hürmet etUğı 
mukaddes ve eski nnanelerlyle övün· 
mektedlr . Bu itibarla sulh devresinde 
bile sllAhsız ticaret gemilerine hUcıım 
eden İtalyan deniz \'e hıt\'a kuvvet
leı ini bu husustaki lhlısaslarında ta
mamen serbest bırakır. Bahsi g-eten 
'akada Yunan denizaltısı sllAhlı dUş
man gemisine hUcum etmiştir. Bu iti· 
barla kurtulanlar üzerine defll tah· 
lislye sandalları ti.zerine dahi ateş et
mek gibi alçak bir harekette aııla 
b\ılunmamışlır. 

---o-
Macaristanın Hava 
Başkumandanı 

Budapcşte, 16 (A.A.) - Kral naibi 
Amiral Hortl , 24 llkkl\nun tarihli bir 
emirname ile Gt'.'neral \\'aldemar 
Kenese ye, Macaristan hava kU\'Vet 
lt-rl başku1nandanlığı um·anını te\ cıh 
etmlştır, 

Yarım saat kadar geçti. Mis 
F rans davetli olduğu yerden gel
di. Ren gitmek istedim. Fakat e· 
fendim biraz daha beklemenin 
münasip olacağını söyledi. Nite· 
k.m o haklı 'miı. Bır saat kadar 
sonra evın kapısı açıldı. Ve içerı· 
den tanımadığımız yahancı bir a· 
dam çtktı. Biz hayretler içinde 
kaldık Bu adamın omuzunda bir 
yük vardı. Ve bu yük ne idi, bilir 
misiniz) Bir ceset.. Evde cinayet 
esnasında ltimseleri görmemiştik. 
Mis Frans eve yalnız girmiıti. s~ 
adam nereden çıkıyordu'? Bunı 
bir türlü aklımız ermedi. Omu· 
zunda biraz evvel efendimin öl· 
dü11düğü kardeıini tafıyordu. 

ikimiz de gözlerimize inanamı . 
yorduk. Demde ,ki biz evde iı gÖ· 

rürken içeride birisi varmış. Fa. 

kat bu adam nere.> e saklanmıştı} 

Buna inanmak güçtü. Efendim fe. 
na halde sinirlenmişti: 

- Herifi takip etmek ve nere• 
ye gittığini görmc-k lazım, dedi. 

(Ark • var) 
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Adliqede: 

Aşk Büyük Bir Beladır 
Böyle Söyliyen Maznun, Bir Kadın Yüzünden 

Neler Yaptığını Anlatıyor .. 
.. Birinci ağırc.eza ~kemesi 1 işletmiş olaca.L::.. 1 ettim. Acaba cahil olduğum için 

du~ geçcn_Ierde Ortakoyde met- Bundan sonra üç bekçi ~ahit o- ı mi bunları yaptım) 

VAT AN ---------------------------
Zabıta Haberleri: 

Küçük Hırsızlar 
Etin Emsal Nisbet- 1 

leri Arttırıldı 
Fzyat Mürakabe bürosu dün 

Vali muavini Ahmet Kınığın ri
yasetinde toplanarak et mesele
sini görüşmüştür. 

17-1.941 

• 

resı. Hac~.rı yar~ladıktan sonra !arak dinlendiler. Onlar da Hacerı 
1 

Mektepli çocuklarım ne bana, 
denıze du en Fe.ikın _duruş~muıını Faikın öldürdüğünü, sonra da ya- ne de annelerine baktılar.. Ben 
y~pmaya başladı. Faık dryorclu ralanarak den.ize düştüğünü ve bu yaşımda kahvecilik yaparak 
kı: _ .. . • sandalcılar tarafından kurtarıldı- geçinmeye çalışıyorum. Pejmürde 

- Aşk buyux brr beladır. Be_n ğını söylediler. 1 kıyafetli oluşum beni dilenci gibi 
arkadaşlanm~n arasında aşka hıç Muhakeme gelmiyen şahitlerin gösteriyor. Polisler üzerinde öyle 
ınanmayan bır adam olarak tanın- çağırılması için talik edildi. bir tesir yapıyorum galiba Ben 

Bir milddet cl"vcı &yoğlunda ky
nalıçeşmc caddesinde Hristonun dUk
kAnma gece kilidi kırmak suretile 
giren hu11ızlar birkaç kflo sigara, 
ı;aat ve çekmeceden para çalarak sa
vuşrnw;ılardL Zabıta bu ışc vazıyet 

ettJği sırada ayni caddede Cümhurl
yet gazinosundan da 80 kilo kadar 
kurşun bonı çalınmıştı. Zabıtaca. ya
pılan tahkikat neticesinde bu hırsız· 
lıkların failleri ıı yaşında Ali ve 13 
yaşında Yaşar isminde iki kardeş ol
duklan anlaşılmış ve her ikisi de çal
dıkları kurşunlan bir lcbleblclye sa
tarlarken vakalanmışlardır. * Galatada yağ ve nişasta fabri· 
kası bekçilerinden HUseyin, odasında 
ölti olarak bulunmuştur. Yapılan 
muayene neticesinde HQ.seytnln oda
da yaktığı kok ktımUründen zehirle
nerek öldüğü anla.,ılarak gömUlme
ı:.ine izin verilmiştir. 

Komisyonun tetkikatı netice
sin.de perakendecilerin zarar et
tikleri anlaşılmış ve evvelce ka
bul edilen emsalin değiştirilme
sine karar verilmiştir. Yeni kabul 
edilen esaslara göre bundan böy-
1~ bir gün evvelki canlı hayyan 
borsasındaki fiyatlar nazarı itiba
ra alınarak dağlıç ve karaman İ· 
çin 2, 1, kıvırcık için de emsal 2. 3 
tür. Kıvırcık fiyatlarının dahcı 
yüksek ol:ma.,ında sebep kıvır· 
cıktaki randımanın daha az ol
masıdır. Dağlıç koyunlar 5 O kilo 
kadar geldiği halde kıvırcık hay
vanlar bundan çok daha az çek

RiDA DiŞ suvU1 
mıştım. Fakat çok büyük söyle- d"l d" .. 
mişim ki Hacer beni çıldırttı. Be- Dilenmekt..n Suçlu ı cr:m~ un. .. 

· · "b· ·· ·· ·· k ·· ı·· Hakım bu müdafaayı kabul et-

Boğaz ve (grip, kızıl, kızamık) gibi salgın hastalıklar zarn8llında gar?' 
ra yapılmakla atız, boğazın antlseptlslnl temin eden kuv'lieUi ııJ 

nı sevJyor gı ı gorunur en gon u-
1 

·-· . . . . .. _ 
nü başkasına da ver.miş. Sevilmi- h[yar mekdl ı~ı ıçınBıhltedıy~rıd8 ~n bogh~zı 
yen bir erkek derlhal o kadını bı- t... ug~na e ıye e amme ;z-
rakmalı değil mi) Ben bırakama- Polis dün Sultanahmet birinci metlerınde çalı~maya mahkum 
dım. Onun sevgisi bana herşeyi, ceza mah,Jcemeaine Nazmi ismin- etti. 
hatta kendimi bile unutturdu. Ben de ak ve uzun sakallı, pejmürde Demir Hırsızları 
serseri bir ayyaş oldum. Meyha- kLyafetli 7 3 yaşında bir ihtiyar 
nelerde sabahlamaya başladım. verdi. Dile~me.kten suçluydu. Son zamanlarda demir fiyatları 
O gece de yalnız Hacerle konuş- Hakim hüviyetini teebit ederken arttığı için demir hırsızları da ço
maya gittiğimi biliyorum. Bir kaç diyordu ki: ğalmıştır. Ceza mahkemeleri eon 
sandalcının Ortaköy açıklarında - Yedi çocuk yeti§tirdim. Hep zamanlarda mezarlık parmaklı.Jc
beni denizden çıkardıkları zaman sini de okuttum, yazdırdım. Ken- larını çalanların muhakemelerile 
uyandım ve ayıldım. Fakat 'ken- dim cahil olduğum için okuma- meşgul oluyorlar. Dün de Nuri 
dim de yaralıydım. Sonra bana 1 lar.ına fevkalade ehemmiyet ver- oğlu Lut.fi iıım>n.de bir gencin E
hastanede polis1cr: dim. F-akat k~e okutmanydım. dirndcepı har.icinde oir bahçeden 

- Hacerj niçin ötdürdüğümü '? Hiç birisi bana yar olmadı. Hiç demir boru çaldıiı için Sultanah
sordular. Ben buna inanmak Wte- biri,si bana bakmadılar. K~ke ca- met ikinci ceza mahkemesine ve
~~im· .. Beni yaralay~n ona da hi_l_ k":~aydılar, diyeceğim geÜyor.

1 
rilmi.ştir. Mahkeme kendisini btr 

oldurmus oleoak, dedım. Aşk VI! Çunku ben babama, anama son ay on beş gün hapiıs cezasına mah
kıskançlık bana bu kanlı facieyı nefeslerine kadar baktım, hürmet ı kum etmiştir. 

Karabük Fabrikası 1 

Genişletiliyor 
Potrel Demiri ve Su Borusu 

• 
imal Edilecek 

lktısat Vekili Hüsnü Çakırın 

1 

olacaktır. Bu iki kısmın faaliyete 
Sümer.bank Umum Müdürile mü- geçmesi piyasada infaat malzc· 
tehassıslardan müteşekkil bir gru-, mesinc karşı olan büyük ihtiyacı 
pu refakatine alarak Karabük de- önliyeceği söylenmektedir. 
mir ve çelik fabrikalarında tetki- Malfun olduğu üzere memleke. 
katta bulunmak üzere seyehatc çı., timizde bu gi.bi maddelere karşı 
kacağı An.karadan bildirilmekte- büyük bir ihtiyaç vardır. BilhasScl 
dir. Vekilin seyahati hilha98a fah. su te&İsatı yaptırmak ;ısteyen bele
rikaya ilavesi düşünülen kısımla· diyeler eu bor~u buhnakta müş
rın üzerinde yerinde tetkikat yap- külitt çekmektedirler. J.ktısat Ve
mak içindir. Fabrikaya ilavesi kilcti bütün .bu mü,külleri nazarı 
duşünulen kısımlardan birisi in- itibar.a alarak bir an evvel piya
§&at malzemesi imalidir. saya inpat malzemesi çıkarmak 

Bu kısımda her nevi pohel de- için Karabük fabrikMNKla yapıla-
miri de hnal edilecektir. cak ilavekrin inşasına büyük hır 

İlave edilecek olan diğer kısım ehemmiyet vermektedir. İktısat 
muhtelif büyüklükte su boruları Vdcilinin çok ya.lı::ında Karabüke 
imal edilecek bir atelye şeklinde gideceği sÖ}'ienmektedir. 

Belediye Memurları 
için Nizamname 

Ankara, 16 (Husust Muhabirimiz
den) - Belediye memurlarmm ta
yin, terfi ve uilleri hakkında Dahi
liye VekAletince hazırlanmakta olan 
nizamname son şeklini almak üze
redir. Nizamnamenin maqlara taal
lQk eden kısmında devlet memurla
rının maaş almakta oldukları barem 
kanununun esasları gözönttnde bulun· 
durulmaktadrr. 

---o---
Sanayi Umum Müdürü 

Gaziantebe Gitti 
Ankara, 16 (Hususi Muhabirimiz

den) - El dokumacılığının inkişafı
nı temin için köy!Ulerimize dağıtıla
cak tezga.ıtlar yola çıkarılmış bulun
maktadır. Bu hususta mahallin~ 

tetkikat yapmak üzere sanayi umum 
mUdUrü Reşat, Gaziantebe hareket 
ebniştir. Umum müdür oradan Şark 
vi!AyeUerine geçecek ve tetkikatt .ı 
bulunacaktır. 

--o-

Hukuk ilmini Yayma 
Kurumu 

Maarif Haberleri: Serbest Hukuk ve tktıaat Küraüaü 
Ankara, 16 (Vatan) - Hukuk 

Uç Senelik Ko"y Okultan Talebeleri ~~.~ı:t ::!~1!ı:.~ı~~~n m:::: 
sadı Ue Hukuk İlmini Yayma Kuru-

* Galatada Necatibey caddesinde 
288 numarada oturan İbrahim Yolcu 
ile Celal Tiftik odada yaktıkları kö
mürden zehirlenmişler, baygın bir 
halde hastahaneye kaldrrlarak teda
vi altına alınmışlardrr. 

* İbrahim Arslanın idaresinde 
4008 numaralı kayık bir ambardan 
aldığı eşyaları Ak8tı vapuruna nak
letmek lizere vapura yana.'Jffiakta 
iken dalgaların teslrile bir mavnaya 
çarparak delinmiştir. Batmak tch· 
likesini önlemek için kayıktaki eşya· 
lar denize atılmış ve kayık kur
tarılmış, e.,yaıar da toplanmıştır. * Mehmet Saim Canayın idare
sindeki 2420 numaralı otomobil Gala
ta rıhtım caddesinden geçmekte iken 
Liman idaresi odacılarından Aliye 
tutarak düşmllş ve başından yara· 
lam ıştır. * Beyo~lunda 1mam sokağında 
ÖZdem gazinosunda içmekte olan Sa
dık isminde biri sarhoşluk yüzünden 
çıkan kavga neticesinde arkadaşı İb
rahim Açalı bira şJşcsilc başından 

yaralamıştır. * Salt oğlu Ali isminde biri Top
hanede vatman lbrahlmin idaresin
deki 243 numaralı tramvay ile Zeki
nin idaresindeki 227 numaralı tram
vay ara.~ında kalarak başından ya· 
ralanmıştır. * Beyazıtta Balmumcu hanı ida
re memuru Rifat oğlu Şf'vkl Adrnt 
Sirkeciden geçmekte iken sar'ası 

tutularak dlişmtiş ve başından yara· 
lanmıştır. 

* KüçUkpazarda Kutucular cad
desinde 57 numaralı atelyede çalışan 
Şakir kazaen sol elini makineye 
kaptrrarak yaralanmış, hastaneye 
kaldınlarak tedavi altına alınmıştır. * Galatada Karaoğlan sokağında 
İkbal Kayebnazın evinden yangın 
çrkmışsa da sıraycte meydan veril-
meden söndUrUlmllştUr. • 

Zahire Fiyatları 

mektedirler. 
Bugünden itibaren bu emsaller 

muteber olarak ve toptancılar pe. 
rakendeci kasaplara dağlıç v~ 
karaman için kiloda 1 O, kıvırcık 
için ise 12 kuruş bırakacaklardır. 

Bundan başka öğrendiğimize 
nazaran İstanbulda 940 senesinde 
kesilen küçük baş hayvanların 
yekunu 822,5 06 dır. Bunların 
üzerine mavi olarak koyun, ke
çilere ise kırmızı damga vurul
maktaydı. Geçen sene zarfında 
kesilen keçi miktarı da 7839 dur. 

ktanbulda takriben 600 kadar 

dezenfektandır. 

kasap vardır. Bu hesaba göre be· ı S:.~ı:!ıl:'I 
her güne 20 keçi isabet etmekte
dtr. Bazı kurnaz kasaplar vurulan 
bu damgaları çıkarmakta ve ya
hut etleri parçalayarak keçileri 
koyun diye halka satmak istemek. 
tedirler. 

Bu vaziyet nazarı dikkati cel
bettiğinden halkın aldanmaması 
için yeni çareler düşünülmekte
dir. Bu çareler arasında en ehem
miyetli olarak zjkredebileceğimiz 
daha sık damga vurabilecek oto· 
matik bir damga makinesi sipari~ 
edilmesidir. Bu makine geldiği 
andan itibaren bunun önüne de 
geçilmiş olacaktır. 

-0----

Kumdarı ve Bak a 
Avrupada hüküm süren kıtlık 

bir çok ihracat maddelerimiz ü- ı 
zerine talepleri kuvvetle arttır· 
maktadır. Evvelce çok az mik
tarda ihraç ettiğimiz kumdan ve 
bakla gibi maddelerimize yüksek 
fiyatla talepler vuku bulmaktadır. 

Avrupalılar bunları bugün buğ
day1a karıştırarak ekmek yap
makta ve çok rağbet etmektedir
ler. 

Bakla 4 kuruştan 1 O kuruşa 
çıkmıştır. Alıcılar ayrıca 7 kuruş 
ta nakliye ücreti vermeyi teklif 
etmektedirler. 
Kumdannın kilosu yüz paradan 

8 kuruı,ıa fırlamıştır. 

Abone Ucreu 
Türkiye dablllm:e: 

6 aylık Saylık Aylık 

HOO 750 150 Kr. 

·et Uralık 

., %eot -

1 1000 -

'751 -

Got -! 
8 

S5 
8') 

soo 

2ü0 -

100 -

Gt -

20 -

J,'•• 

2t.l.-

3r"--
1600.-

::ooo. -
2000.-

8$00.

'°'°·-
8000.-

Türkiye it Benkeıma para yatırmakla yalnıa para ot
riktinnif olma, &7DI aamanda talihinizi de denemit 

ol•sunuz. 

Kc4'de1er: 4 Şüat, 2 l\layrs, Kumbaralı ve lnunba.raaız b .. 
ı Afostoe, S tklocll8frln ta- aaplannda en az elll Uru.n bu• 

rthlerlade yapılır. hm.anlar kur.aya dahll e<Widet 

İstanbul Belediyesi il anlan 
Ke.tif bedeli İlk teminatı Maarif VekAletı liç senelik köy 

okulları talebeleri için şu yeni ka
rarı almışur: Bır engel yüzünden ilk 
tahsili bitirme imtlhanlarma rno-

kesllm" ve taranmıf, )m; talebede munca serbest bir kUrsü açılmıştır. 
saçlar taranarak düzeltil~ bir va- İlk dersi çarşamba gilnü Tarıh • Dıl 
zıyettc olacak, saçlarda herhangi bir ve Cografya fakW™inde profesör 
süsU g&ıteren şekn ve biçim bulun- Vasfi Raşit Sevlg vermlftir. Bu ders 
mıyacaktır. ayni zamanda kUrsUnUn açılma töre-

Fiyat Mürakabe komisyonu gı. 
da maddelerinin bir kısmının fi
yatını tamamen tesbit etmiştir. 
Yalnız Vekaletin kontrolünden 
geçmesi icap eden bu fiyatlar dün 
Ankaraya yollanmıştır. Vekalette 
bu fiyatları kabul ettiği takdirde 
bütün zahire tüccarları tesbit edi
len bu azami fiyattan yukarı mal 
satamıyacaklardır. lIIU'IÇ memleketler: 4978,37 373,38 Kadıkby Feneryolunda Gazimuhtar Paşa ,r 

katında şoee ve adi kaldırım inşaatı. 
ayyen günlerde gircmiyecek olanlar 
ımtihan başlamadan evvel engellexj
ni yazı ıle okul idaresine bildirecek
lerdir. Engelleri kabul edilenler im
tihanlara alınacak, engellerini vak
tınde haber vermiycnlcı· ,.e engel
leı·t kabul edildiği halde imtihana 
girmiyenlcr şehadetname alamıya

caklar ve sınıflarında kalmış ad<ie
dileccklcrdir. 

Diploma F otografları 
Tasdik için Maarif Vekilliğine 

gönderilen diplomalara yapıştırılacak 
fotogra!lar şu şeklide olacaktır: 

1 - Fotograflar baş açık çıkar

tılacaktır. 

2 - Erkek talebede saçlar dUzgün 

Egede 
Tütün Satıs1an 

lzmlr, 16 IA.A.) - TUtiln piyasa
sı normal şartlar altında inkişaf et
mektedir. Venlen ma!Qmata göre 36 
saat içinde Ege mıntakasında 7 mil
yon kilo tUtUn satı ı olmuştur. Orta
lanın he.•mba gorc kilosu 75 kuruşa 

satılmıştır. 

-o-

Lüks Mağazalar 
Son günlerde bazı dükkanlar 

kendilerinin lüks eşya sattığını i

leri sürerek lüks mağaza addo
lunmalarını ve böylece kir had
lerinin fazla tu.tulmasmı istemek

tedirler. 
Fiyat Mürakabe Mürakabe bü

rosu hangi mağazaların lüks ma

ğ;ıza addolabileceğini kararla~tır
mı~ır. 

Mağazasının, lüks mağaza ol
duğunu iddia edecek her tacir 

defterlerile masarifi umumiyesini 
i~hata mt'c~ur :uıulrnustur. 

3 - Kız t.aıebe kabul edılmiş Cor- ni mahiyetinde olduğundan Tarih • 
malarile, erkek talebe de dUzgUn bir Dil ve Cografya fakU!tesl ile hukuk 
kıyafette, gomleklerinln yakaları ka- ve siyasal bilgiler okulu profesör, 
palı olacaktır. doçent ve muallimleri ile kurum ll.za-

4. - f"otograflar ( 4.,5 - 6 ı ebadında lan törende hazır bulunmuşlardır. 
cepheden çıkartılacaktır. --o---

Matematik Tedrisatı Devlet Havayolları 
Setrleri Ganişletiliyor 

Maarif VckAletinin yaptığı bir teb
liğe göre, muallimler, bir menfaat 
mukabilinde mekteplerde hususi pi· 
yango bileti, takvım, muhtıra, kitap Ankara, l6 (Telefonla) - Devlet 
vesaire satamıyacaklardır. Hava yolları seferleri ilkbaharda ge-
Maarif Vekaletinin Bir TebliD-i nişletlleceğinden umum mUdUr Fer-

.. ruh inşa olunan ve olunacak olan 
Mekteplerdeki matematik tedrisa- hava meydanlarında tetklkatta bu

tının ayıt olduğu görWdüğtlnden lunmak Uzere seyahate çıkmıflır. 
Maarif VekAleti bu işe çok ehemmi-
yet verilmesini alAkadarlara ehem- Öğrendiğimıze göre ilkbaharda es-

ki hatlara llAveten Ankara - Sıvas • 
miyetıe bildirrn~tlr. 

Samsun ve Ankara - Adana - Diyar-

Münakalat Vekili 
lzmirde 

bakır hatları da açılacaktır. 

Diğer taraftan Ankara - tzmir 
postasının Afyonda kurulac&gı da 
mukarrerdir. lstanbul meydanı da 
dahil olmak üzere Devlet Hava yol· 

İzmir, 16 (A.A.) - MilnakaJat Ve- larının btltUn meydanlannda esaslı 
kili dün gece Bandırma ekspresile tesisat yapılacak ve hepsine telsiz 
şehrimize gelmU,tir. konulacaktır. 

Vekil; şehrirnızde iki gün kalarak 
deniz ve demiryolları işlerini tetkik 
edecektir. Azızlyc tünelini görmek 
üzere Aydın yolu ılc Ankaraya döne
cektir. 

~ 

Ankarada Hav1gazı 

Ziraat Mektebi Mezunları 
Orta Ziraat mektebi mezunları ln

hisarlar idaresince ziraat tahrir kon
trol memuru olarak istihdam edile
ceklerdir. 

--o-

-0-

Galatasaray Karakolu 
Galatasaray lisesi yanındaki es

ki karakolun şehir planına göre 
yıkılması lazım gelmektedir. Bu 
bina halen Sümerbanka att oldu
ğundan yıkılmasına müsaade ve .. 
rilme~i için İktısat Vekaletine ya· 
zılmıştır. 

Kar Yağınca Sokaklar 
Temizlenecek 

Yağan karlardan sonra sokakların 
don tutması bazı kazalara sebebiyet 
vermektedir. Bunu nazarı dikkate 
alan İstanbul Belediyesi, bunun ö
nüne geçmek için. bundan sonra kar 
yağdığı takdirde, daha buz haline 
gelmeden sokakların tcnılzlık amele
si tarafından süprülmesl ve temizlik 
amelesi kifayet etmediği takdirde i
cap ederse tıcretlc amele tutulınası i· 
çin kaymakamlıklara emir verilmiş
tir. 

--o- -
Ruhsatiyesiz Fabrikalar 

Yeni açılan fabrikalarla motör I· 
lfıve eden bazı müesseselerin izin
siz olarak çalıştıkları yapılan tet
kıkler neticesinde tesbit edılmiş 

ve bunun önüne geçilmesi için kay
makamlıklnm tebligat yapılmıştır. 

Motörlerden alınan ruhsatiye üc
retlerınln de izin \'erlldıkten sonra 
alınmasına karar verilmiştir. 

-o-

Buhram Cerrahp&faefaki Kanal Ekmeğe Yeniden Narh Konacak 

Ankara, 16 (Vatan) - Birkaç za
rnandanberi havagazının kAfl mik
tarda gelmemesi ve ocaklar yanar
ken birdenbire sönmesi, Ankara ka
dınlarının fıklı.yetlerini mucip olmak
tadır. 

Cerrahpaşa hastanesinin yanın- Toprak Ofisin Beledıyeye verdiği 

daki mecraların açılması için buradı: 4 listeler üzerinde tetkikler yapılmak
bir kanal inşasına karar verilmiştir. tadır. 

Ve bu iş için de 10729 liraJık bir tah Bugünlerde bu tetkiklerin verece.q-i 
sisat ayrılmıttır. Ayrıca Cerrahpaşo leticeye göre ekmeğe de yeniden 
dakl bazı yollar da tamir edilecektir narh konacaktır. 

Havagazı şirketinden bğrendiğlmi- ------------------------------
ze gol'e, gaz buhranı istihllı.kin lstih- ş ı: H t B T t y A T a ~ Q u T ~ M s t L L E R ı 
sale nisbetle fazla oluşunc'JUt ileri TEPEBAŞINDA 1ST1KLAL CADDESl~DB 
gelmektedir. Şlrltet ihtiyacı karşılı- D B A 1\1 K 1 S :M l il li o M E D 1 K 1 S M l 
yacak tedbirlerin alınmasına gayret BU AKŞAM · BU AKŞAM 
etmektedir. Bu yUzden Ankaralılar Saat "ı0,30 da 11 

havagazmı tasarrufla kullanmıya da- A B o A L Saat :?0,30 da 
\'et cdi1mı,ı .. m:r. Yazan: DotOVP\"Skl PAŞA HAZRJ!.."TLERI 

Senelik 6 aylık Saylık Aylık 

2700 lHO 800 Kr. yoktur 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: Ahme& 
Emin Y AL.'1AN • Basıldıtı yer: 

VATAN MATBAASI 

lstanbul 
Sıra 

No: 
Mükellefin 

ismi 

1 Hasan HUseyln° 
2 Arif oğlu Ali 

Çrak 
Hamal 

3 Karaman oğ. Abdullah Sandalcı 
4 Ahmet KA.mll > 
5 Adalı Mehmet Madrabaz 
6 Mecit 
7 Abbas 
8 KAml' 

9 Şarnas 

10 Kenan 
11 lsmall oğlu Cafer 
12 Vahap Hasan 
13 Arap Musa 
14. tsman 
15 Mehmet 
16 Dlmitri Savarlko 

17 Bekir 
18 Bekir 
19 İsmail Şaplı 

20 İsmail Abdullah 

21 Aleksi oğlu Koço 
22 'Memiş oğlu Ali 
23 Memiş oğlu Ali 
24 Aziz Yaren 

> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 
> 

Sebzeci 
Çrrak 

Makarna 
fabrikası 

1'.,ırıncı 

> 
Berber 

Gazel ve 
yağcı 

sutçu 
Kahveci 

> 
Muşamba 

kira. 

7975,13 598,13 Fenerb&hçe yarım adası yollarının inşaatı 
K~lt bedelleri ile ilk teminatı miktarları yukarda yazılı işler .1" 

&yrı açık eksllbneye konulmuştur. Keşif ve ı,artnamelert Zabıt ve '){IJI' 
melA.t MüdUrlüğtl kaleminde görülebilir. İhale 4/ 2/ 9H Salı günü saat 14 

de Daimi Encümende yapılacaktır. Tallplertn ilk teminat makbuz vef' 
mektupları, ihale tarihinde sekiz giln evvel belediye fen işleri mUdiltıO' 
ğUne mUracaatia. alacakları fenni ehliyet ve 940 yılma alt Ticaret ~ 
vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalat' 

(301) 

Defterdarhğından : 
Adresi Senesi K. Ver. İhbarname Ne'fi 

Hoca A. M. Ktıçükpazar cad. 50 931-932 
Mustafa Paşa han > 
Tahtaboş iskelesi 
K. Mustafa Paşa han 29 
Sebze hAJl 1 

> 
Ayazma kapı 2 
K. Pazar Vatan oteli 3 

Demlrtaş mahallesi Tesviyeci so
kak 13 

Yavuz Sinan kazancılar 67 
> > 67 

Sandemlr M. Kıbleçef111e 27 
Hacıkadın M. Tavanlıçeşme 6 

Saate! yokuşu 5 
Papar oğlu han 25 
R. P . Zmdankapı H 

Hacıkadın cad. 87 

> 
Demlrtq Deveoğlu yokuşu 5 

Zindankapı Çardak 4.9 

> 
> >. 

82 

51 
> > 51 

Zlndankapı Yoğurtçu HUseytn 26 

932 
932 
933 
933 

933 
933 

933 

933 
933 

933 
933 
933 
934 
935 

935 

935 
937 

936 

937 
939 
939 
939 

Terkin 
> 

4,25 
Terkin 
51,00 
12,75 

51,00 
51,00 

34,00 

51,00 
Terkin 

2,50 
34,00 

20,40 
1.2,00 
22,94 

6,55 

11,59 
12,77 

16,67 

No. sı ---;:; 
2/ 64 32 - ... 
3/ 19 ,, ~ 
2/ 63 .. jP"" 

2/ 50 
2/ 89 
2/ 74 

2/ 87 
2/72 

2/ 88 

2/77 
2/ 76 

2 75 
2/ 90 

2 71 
2 / 62 
3/ 16 

2/ 61 

3/ 9 
2/70 

3/ 21 

, , 
, , , 
, , 
, , 
, , 
, 
, 
, 
~ , 

15,39 4/ 12 

18·UO 8/ 15 
Terkln 8/ 16 b ' 
Temyiz komisyonunun J 
6/ 940 tarih 110 ?JO. 
nakız karan _. 

KUçUkpazar maliye şubesi mUkelleflerlnden yukarıda adı, işi ve ticaretgA.h adresleri yazılı şahıslar t#"" 
ticaretle yeni adreslerini bfidlrmemlş ve tebellüğe saJAhlyeUI bir kimse göstermemiş ve yapılan ara~ 
dn bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara alt kazanç ve buhran vergileri ile koınil:r'" 
kararlarının bizzat tebliği nıUmklin olamamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek Uzere ilAJl tJ'° 
nur. (265) 
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