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M~tecavizler 

Karşısında 

AMERİKA 
, • • 

iŞÇi Sigort ası 
Artık zarlar atılmıştır, 

harbin son ve kati safha
sı başlamıştır. Hadiseler 
hızlanacaktır. 

Kadın ve Erkek İşçilerin Atisini Temin Eden 
Kanun Projesi Müstacelen Tetkike Başlandı 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

/N... lmanlar, İtalyanlar ve Ja· 
~ ponlar; Ruzvelt'in nutku. 

na, Amerika Hariciye Nazırı B. 
Hull'ün kongrede son söylediği 
sözlere. Amerikanın bitaraflık 
maskesinden tamamile sıyrılarak 
iki taraftan birini tutmasına gayet 
masum bir ta vırla hayret göste· 
riyorlar: 

- Canun, diyorlar, yabancı 
milletlere tecavüz eden kim? 
Dünyaya tahakküm etmeği hangi
miz istedik? Amerika ne diye 
kendini tehlikede sayıyor da bize 
düşman olan tarafı tutuyor? 

Yalnız lafa bakarsak hakları da 
Var. Almanya, Norveçi, Danimar
kayı, Holandayı, Belçikayı, Ro
manyayı aldığı zaman bu millet· 
lere tecavüzden değil, kendilerini 
«kurtarmaktan ve himaye> et· 
mekten bahsetmiştir. Yunan Be· 
yaz kitabında okuduğumuza göre 
İtalya, Yunan milletinin kendi 
menfaatlerini kavrayamadığına 
daima kail olmuı ve zavallı Yu· 
nanlıları hatadan ve tehlikeden 
korumak için memleketlerini işgal 
altına almak gibi bir fedakarlığı 
Ve alicenaplığı göze almıştır. Ja· 
Ponya da, işini gücünü bırakmış, 
hayır işlemeğe çıkmıştır. Çün~ü 

Son haftalarda ajam telgraflan A mavutlarm ltaJyanlar aleyhine ayaklandıklannı, Habe,lerin 
Hartuma gelmİ§ olan Haile Selisiyenin davullarını iıitttek faaliyete geçtiklerini, Libynda da yer
l"lerin büyük bir kısmının İngıliz muvaffakiyetlerinden memnun olarak fırsat buldukça İngilizlere 
\ıtihak ettiklerini bildirmektedir. Resmimiz Libya yerlilerin in lngiltereye yardımcı olan Şeyh 

Sünusiye hürmet ve tazimlerini göstennektedir. 

ALMAN 
Ta haşşüt 

Mıntaka ları 

Hon1anyada Alınan 
Askerler"nin Sayısı 

Gittikçe Artıyor ıni işgal etmekten maksadı s.·~ 
deri himaye altına alarak goru· 

nur görünmez tehlike ve kazalar· c ... Romanyada toplanan Al-
uon korumaktır. man kıtalarına artık talım ve ter· 

Masum ve alicenap bir kurt ta- biye kıtaları ismi verilemiyeceği 
savvur ediniz ki kuzuyu ağlaya- anıaşılınca bunıarın el'an 7 fırka· 
rak yiyor ve bir taraftan da: ya batığ oıdugu bıldırilmektedir. 
c..>eni başkalarının şeuinden ve cMacar raayoıarı, hergun tren· 
ecavtlzünden korumak için ne lerle gelen A man kıtalarının bir 
allmetıere kat1anıyorumb diye kısmının petıol havzasına. dijer 

nıinnet ve şükran bekliyor. kısmının da Moldavyaya ve Bul-
M hver devletleri kurtarmak. gar -hududu yakınına yerlepiril

himaye, yeni nizam gibi sözleri diğini bildirryor. 
söyleye söyleye kendileri de ga· cAlmanlar, ayın başından iti
lrba biraz bunlara inanıyorlar ve baren Macar trenlerine el koy
baııkaları inanmayınca akıl ve mak suretile günde 20 - 25 tren 
mantıklarında bir ıbozukluk oldu. ask~r ve mühimmat nakletmekte
iunu sanıyorlar. dirler. Şimdiye kadar 3 Ü piyade, 

Sonra şurası vardır ıki müteca· 3 ü moltörlü, 1 i de :zırhlı olmak 
'Vizler, memleketlerinin içinde ve üzere 7 fırka naklettikleri tahmin 
dıııında başka başka lisan kulla?- ediliyor. Naklıyat devam ettiğine 
nıak ihtiyacını duyuyorlar. Dahıl. göre, bir müddet s~nra . bu~un 
de, bütün dünyayı fethetmekte:ı 200 _ 300 bine çıkabılmesı mwn. 
bahsederek bedbin ve meyus hal. kündür: Artık vaziyetin tevil edi-
ltı şevke getirmek istiyorlar. !ecele yeri kalmamıştır. 

Ahnanyanın fütuhat ı?rogramı, cBu kuvvetlerin bir kısmı Ro-
Ünya tamamı tamamına istila e· manyanın şimalinde, Moldavya 
~~rnedikçe durmayacaktır. Çün· ı hududuna gön~erilmiştir .. Rusla

ku dünyada iki efendiye yer yok. rın muhtemel bır hareketıne kar· 
ur. Amerikada her iyi şeyin Al· şı kullanılmak için olsa gerek.·· 
an aalından olan Amerikalılar Diğer bir kısmı Banat ?ud~~na 

tarafından yapıldığını, ~merik~- yerleştirilmiştir. Şüphesız,. .l~zu· 
ın bile Alman vatanının tabii hır 

1 

mun~a Yugoslavy~rı teh?ıt ~ın •.• 
arc;ası olduğunu söylüyorlar... cÜçüncü ta~aşşut y~rı: 1 una· 

.. ltalya, Akdenizi bir halyan go- nın şimalindekı Bulgarı~~an .. hu· 
u haline koymağa ve cenu~i v~ dudu. Dördüncü t~haş:ut bolge· 

erkc.zi Fransayı almağa, Şımalı si: Köstcnce ve şımalı Dobruca 
frikayı baştanbaşa İtalyanlaştır. mıntakasıdır. 

Harbiye Nazın Stimpson 

Amerika 
Harbj y e 
Nazırı 

Yardıın Hakkında 

Eııcüınene 

Beyanatta Bulundu 
Vaşington, 1 7 (A.A.) - A· 

merikaya vuku bulabilecek her
hangi bir taarruz münakaşasında 
Harbiye nazırı şöyle demiştir: 

iTALYA 
A skerleri 

Tutunamıyorlar 

Harekat, Y nnan 
Planlarına Göre 
İnkişaf Ediyor 

Londra, 17 (A.A.) - Yunan resmı 
sözcUsU, yaptığı beyanatta şunları 
söylcmlştır: 

<.Cephedeki harekflt, lehimize lnki
'}af etmektedir. Yunanlılar, pltına 

göre taarruz hareketlerine devam 
ediyorlar. Havanın fc>nalı ınıı, aldık

lım takvlj/ kuvv Uoıin rağmen 

ltalyanlar, yeni hatlnnnda tutunmı
ya muvaffak olamıyorlar. IlUtUn gay
retlen, Yunan tıız:, ıkı l<arşısında 

beyhude kalıyor. 
cltalyanlann, geçen gün bir Yu

nan keşif mllfrezcsl tarafından işgal 
olunıın bir tepeyi geri almak Jçln 
yaptıkları tcşebblls akim kalmıştır. 

<İngiliz ve Yunan tayyareleri, 
ltalyıınln.rm Elbrumn civarındaki 
mevkilerini muvnffakıyeUe bombar
dnnaıı et!mişlerdir ... > 

Yunan Tebliği 
Atına, 17 (A.A.) - Yunan ordu

lan başkumandanlığı tarafından 16 
lkinclktı.nun akşamı neşredılen 82 mı
marıı.lı tebliğ: 

Mevzıt mahiyette bazı harekAt ol
mu,tur. Bırkaç esir alınmıştır. 

Yunan:ı lar Cenupta 
Mühim Tep3ler A:dılar 
Atına, 17 (A.A.) - BUtUn Arna

vutluk cephesinde Yunan faaliyeti 
devam etmektedir. 

Ankara. 17 (Hususi MuhabiTi- j müstacelen tetkikine başlanmış
mizden) - Kadın ve erkek bü- tır. 
tün Türk işçisinin atisini hazırla- Büyük Millet Meclisinin ilk 
yan ve hukukunu müdafaa eden toplantısına yetiştirilmesi karar
gebellk ve kaza devlet sigorta ka- laştırılan bu projeye göre gebe
nunu proje$İnin Meclis Sıhhat ve lik anında kadın işçi derhal teda
lçtimai Muavenet encümenince vi altına alınacak ve doktorlann 

İaşe Umum Müdürlükleri 
Müsteşarlık Yerine Teşkil Edilecek 

İki Un1un1 Müdürlük 
Ticaret Vekaletine Bağlanacak 

Ankara, 17 (HususJ Muhabirimiz
den) - DUnkll nüshamızda iate teş
kilatının ay başından ıtlbaren faali
yete geçeceğini ve statUlerlnln hazır
lıı.nmruıına alt işin blUrlldlğtni yaz. 
mıştık. 

Bu hususta muhtelif resmi mem
balardan yaptığımız tetkikat netlce
ı.1nde aldığımız malOmatı aynen 
neşrediyoruz. ta.şe tcşklltLtının bUyUk 
bir mUsteşarlık olarak Tıcarct Ve
lclllctıne bağlanması fikrinden tama
mile sarfı nazar edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, iaşe maddele-

rinl \'C hayatı kontrol edebilmek ve 
cemiyet şnrUarunızın inkişafı icnpla
nna uygun kararlar alabilmek mnk
sadile doğrudan doğruya Ticaret 
Vekllletinc bağlı iki umum müdUr
lUk ve nyrıcıı mUşavere heyC'tindcn 
mürekkep bir teşldlt'lt vUcudc getiri- · 
ıecc.ktır. Bu umum mlldUrlUklc.rden 
bir tanesi halkımızın vo tcşkılt'ltınıı· 

zın lhtlyaçlnrınıı. alt gıda vesnlr mad
deleri temin ve mUrnkcbc, diğeri de 
halkımızın haldkt ihtiyaçlarını tcsblt 
etmek vazifelerini U:ı:erlerlne alncak-

(Dc\Bmı Sa. 2, :su. 4 de) ++ 

Sicilya daki deniz • • han üslerinden biri 

Sicilya da 
Büyük Yangınlar 

Çıkarıldı 
Kahire, 17 (A.A..) - Orta Şark 

İngiliz haw. kuvvetleri ka.rargaJunın 
tebliği: 

Londrada 
Verilen Alarn1lar 

Kısa Oldu 
Londra, 17 (A.A.~ - Alman t'a.y

yarelcri dtın ~ taa.rnmanru gar
bi İngilterentn bir mmtakası Uzerlne 
teksif et.m~. Londr.a mıntaka
smda da dHP'&n tayyareleri hafit bir 
faaliyet göstermişlerdir. 

Düfman bombardıman tayyareleri 
dalgalar halinde birkaç saat lngllte
renln gartıfnde kCiin bir şehrin UstUn
de uçarak evvela. birçok yangın bom
baları, sonra da ytikeek lnfilAklı bom
balar abl'llşlardır. Bombalardan btr 
kaçı bir hastahane binasmm memur
lara tahsis edilen kısmına isabet et-

(Devamı Sa. 5, ~u. ı> de) -* 

tekrar çalışmasına müsaade ede· 
ceği zamana kadar evinde istira· 
hat edecek ve yevmiyesini kesil· 
moden alacaktır. Herhangi bir 
suretle kazaya uğrayan i~i hak· 
kında da ıkanunun aynı ahkamı 

( UcHımı :su. 2, :su. 6 da) X >... 

Orduya 
İltih a k Ede n 

Yeni Subaylar 
Ankara, l'7 (Husu.si Muhabl· 

rlmlzılcn) - Harbiye ıııektehl· 

nJn on <lev~lnl bitiren 'lie kalı· 
raman ordumuza iltihak etmek 
üzere uhaylık paJeslnl ihraz 
edeo ~ IWcrce gencimiz. 7.afer 
l'&lıldcslııe ı;elenk koyarak nutuk
lar Irat etmişler \e oradan da 
Ebedi Şef AtntlirkUn muvakkat 
kabrini 7.l)'aret ellerek bir relenk 
koymu']lardır. \.. ______ .,,.,., 
Sovyet - Japon 

Pakt ı 
Bahis l\1levzuu Değil 

l\losko\a, 17 (A.A.) - l mumi ka· 
naatc gort':, So\') et - Japon paktınıı: 
akdi artık bahis meuuu olamıya
caktır. 

Amerika - ln9iltera - Çin 
Oçlü Pakh 

Tok)O, 17 (A.A.) - Tokyoda ÇI• 

kan l"' ı,ını,ı gıız.et~lıılıı aldı~ı hıı
berl<'re gure ı;;ubatııı b!rlnde, lnglltc. 
re, Amerika de\lctlerl 'e Çin hUkO· 
mı•U nruııııula ılçlU bir paki akılotu 

nacaktır. l.ondra iJe Çin ar&8ınd:ı 

şinıdldl"D bU8Wil bir anlaşma ) apıl· 

* 
Roma, 1 7 (A.A.) - lıalyan 

ve A lman yüksek şahsiyetleri a· 
rasında görü md"r y \pıldığına 
dair yabancı memleketlerde dola· 
pn ~ialar asılsızdır. 

Bulgar - Alman 
ittifakına doğru mu 
Belgrat, 17 ( A.A.) - Bulga· 

ristanın Beri in elçisi B. Draganof, 
Sofyaya gitmek üzere ibugün Yu· 
goslavyadan geçmiştir. 

B. Draganof, Belgrat gazetele· 
rine yaptığı beyanatta, Bulgaris
tanla Almanya arasında yeni itti
fak müzakerelerine zemin hazır 
lamnlc üzere gittiğini eöylemiıttir. ağa taliptir. Dahili propaganda cBu kuvvetleri toplamakla Al

a~ineai ve e_;nebi meml:J'etler· man başkumandanının ne ~~k
ekı Beşinci Kollar ona gore ha- sat güttüğü şimdiden kestırile· 
ırlanmıştır. 

cEns tecavüze karşı koymak 
için İngiltere ve diğer devletlere 
yardtm etmek üzere Amerikada 
yapılacak harp levazımı satışı ve 
tevzii hükumet eline verilmelidir. 
Hiç şüphe yok ki İngilterenin 
müdafaası, bizzat İngiltere ıçm 
olduğu kadar Amerika için de 
mühimdir. İngilterenin, ilkbahar· 
da ve yazın maruz kalacağı buh
rana karşı koyabilmesi ve Atlan• 
tik denizindeki lngiliz filosunun 
korunması için İngiltereye silah 
verecek olan Amerikan endüstri· 
sinin azami surette çalışması la
zımdır. İngilterenin ihtiyaçlarına 
binaen nihayet bizim de müdafaa. 

Son gelen haberlere göre, yağ
makta olan kar, genlıı: mikyasta ha· 
rektı.ta mAnl olmaktadır. J.'al<at, ma
halli ilerlemeler, Yunan mevzilerini 
lyllcştlrmekte<iir. Hava açıldığı za
man mühim ilerlemeler kaydl mUm
kUn olacaktır. 

İngiliz bombardıman tayyareleri 
15/ 16 sonklnun gecesi de Sicllyada 
catanlaya tekrar taarruz etmişler· 

dir. Hedef üzerine varan ilk tayyare 
Catanianın cenubu garblslnde bir 
hangarda müthlfl infil!ık ve büyük 
bir yangın çıkarmıştır. Bu yangın 
taarruzun devam ettiği müddetçe 
sllrıntış ve 80 kilometre uzaktan gö
rübnUştUr. Yangın, diğer tayyarele
rin hedefi bulmasına yardım etmiş· 
tir. Bunlnrdnn başka idure bine.la
nnda bUytik bir yangın çıkanlm1' ve ============================ 

Japonyaya gelince bütün As· 
a, bütün Okyanusya adaları ta· 
ii nüfuz ve hakimiyet sahasıdır. 

Fa.kat aıra, hariç.le günü günü· 
e takip edılecek propagandaya 
elince bu emeller tamamile in
ir ediliyor. Her defasında tut
kları yol: cBize yalnız ıu veril

in, batika bir şey istemeyin ıek· 
ndedir. Bir yeri alınca biraz da· 
a ilerisine talip oluyorlar. B. 
itler"in Avrupadaki bütün fütu

at programı, günün başlıca he
efi üzerinde dikkati toplamak 
e başka hedefleri ol~uğunu ~
ar etmek ıuretile inkışaf et.mlf• 

r.Garp devletleri bir müddetler 
es çıkarmamak yolunu tutmu~-
r, «herkes kendi başının çareksı
e baksın!~ demişlerdir. F~ at 
İn sonu gelmediğini ve gelınıy:· 
eğini anlayınca silaha sarılma~ı 
aha doğru bulmuşlardır. Amerı· 
il da h~diselerin gidişine b~~a
k, lngiltere yıkılırsa kendısı~.e 

.ra geleceğini anlamış. yarın bu· 
n Avrupa, Afrika ve Asyanın 
aynaklarına hakim bir Almanya 
e k 1 w• u .. arşı karş:ya kalıp ezi eceg~e 

gun lngiltereye destek olmagı 
aha rnakul bulmuı:tur. 

Çok ihtiyatlı ve ağırbaşlı bir a· 
arn olan Ameri.ca Hariciye Na-
ırı B H l k t' · u 1 Amerikanın bu ana· 

1 
nekadar derin ve kati olduğu· 

(l>e\anu a. s, ·u. s do) * 

mez. • 1_ 

cBu tahaşşütlerın maıı:sat . ~e 
hadeflerinden biri şu .. olabılır: 
A VUtluktan atılmak uzere bu-rna k .. y 
lunan ltalyayı kurtarma ıçın u• 
nanistanı endişeye düşür~ek ve 
bir kısım kuvvetlerini garbı Trak. 
yaya çekmek... . _ _ 

(De\·amı • ..;a. 1), Sil. S de) - ··-

(Devamı 88. :i, SU. 6 lla) ** 

Ba beyanatra ıonu , .e )ine bu 
meııele hakkında Amerika bahri
ye oazırlle dlfer mühim Ameri
kalı fAbaiyetle rln &Ö) ledlkleri be
!llnt'I sayfamızdatlır. 

r Hukukçulan_mız Arasında Bir Anket 

" Masuniyet, Vatandaşlan 
Zarara Uğratmamalıdır,, 

Avukat Muammer Salih Soy- maksadın şahıslara ait haklarla 

Yunan resrn! ııözcUsU, ıı:u mütem
mim malO.matı vennlştlr: cHatıarı· 

mızı nerlettlk, cephemizin cenup kıs
mında mühim tepeler aldık. Bir İtal· 
yan keşif mUtrezeslnl esir ettik. Bir 
dU~an frrkası, gayet nıUhlm blr 
mevkii bize bıraktı. Kıtaıanmız bu 
yeri lfgal etti. 

Catanla.nın şarkında da diğer bir 

hangara ateş verilmiştir. Bu hıı.n

ı;arda birçok tayyarenin yandığı gö
rülm \lştUr. Tayyare meydanının ce
nup çevresinde sıralanmış duran tay
yaıeler araınnda da infilAklar ol
muştur. Bu mesut htı.diSedf'n bUtun 
tayyarelerimiz üslerine dönınüşlerdl.r 

(Devamı Sa. IS, Sü. 5 de) *=* 

Düşkünler Evinde Hususi Paviyon 
Bu Haber Bazı Gazetecileri Kızdırdı 

Görüştüğümüz Dört Gazeteci 
Bize Neler Söyledi 

lu diyor ki: telif edilmesi lazımdır. Zaten 
_ Kanun Ö· - zarara uğramııt olan vatandao- Belediyenin, içtİl?ai mevki aa- ı yer olmasaydı Saffet Nezihinin 

nünde, Türk mil !ar, masuniyetin hudutsuz bir hibi düşkünler iç!n Düşkünler hali ne olacaktı) Belediyenin her. 
]eti fertleri ara- surette tatbikı yüzünden ikinci Yurdunda bir pavıyon aç.mağı hangi bir sınıf ihtiyaç sahipleri 
sında ayrılık ol- • b.r zarara uğramamaltdırlar. Bu düşünm~i. gazetelerde bir İsyan için yardım arzueu duyması ne-
madığını ve hak yolda bu zararların devam etti- havası uyandırdı. Bu iıtc niyet den itiraz ve tenkit davet etsin) 
meselelerinde mü rilmesi kanunun ruhuna uygun 0 _ iyi olduğuna göre bu Yolda itirazı itirazda bulunanlara Dü,künler 
savat kaideleri- lamaz. Bir avukat sıfatile bu me· haksız buluyoruz. Her mesleğin Yurdunun bugünkü temiz halini 

ı " kendi mensupları için hu yolda gidip görmelerini tavsiye ederiz. 
ne riay.et. ctzım sele hakkında rey beyan etmekte t ah"b" olması veya bu mak-

i ·ını kanu- d" • ı·h· h"b· ·· yur s 1 1 Herhalde itirazları ağızlarında ka-ge eceg • d ken ımı sa a ıyet aa t ı gormem, at için hususi yurtlar ıkurulması l 
nu medenı ~a -kl T" k .. 1 .. yalnız bir vatandaD aıfatile her- :ok arzu edilecek bir ııeydir Fa- ır. 
delerinde gorme e ur gon u kes gi.bi ben de dilerim ki kanun- kat bu imkan teJJlin "'edilm.ediği Bu mesele haklkında dün küçük 
ferahlanır. J tathı"kında mu"'savat esasına "'dd t · · • k" h"h" bir anket yaptık. Neticelerini Ü· 

t ·• asun'ı· arın mu e re w-tımaı mev ı sa ı ı 
Mebuslarımızın CJTll m .. .. w • •• 1 . " .. ,. d d 

. h kk da istisnai bir hü· mumkun oldugu kadar rıayet gos- ve kımsesız yoksullar sokaklarda çüncü sahifemizin ör üncü ıü· 
yetlerı a 

1~ de bundaki esaı I terilıin.> mi sürünsün) Böyle bir sığınacak tununda yazıyoruz. 
küm mevcut ııe 

- Uıta Bodoa, halia (Balkan) diye verdin, halbUki kurt ye. 
nilderi var ••• Üstelik tadı tuzu da yok. 

- Bizde yalan yoh bayım, aania Ba!hanın Romanya darah 
dütmüf ! 
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ehir:v~ Memleket Haberleri 
.____YAJAKı Jlı\.5A'9\i TUi$ __ _.__ 

lbrahim Paşanın Arzusu, Hızırın 
Vücudunu Ortadan Kaldırmaktı. 

Gıda Maddelerini 
Kontrol 

Nizamnamesi -31-
İlk.in ıu Hmr gidisinin tepesi

ne Azrail gibi çullanrp canını ce
henneme yolladıktan sonra, ötc
Kilerı bir hamlede dağıtıvermek 
işten bile değildi. Fakat akşam 
ou şeytan sürülerinin yuvalannıı. 
yolladığı adamlar eli boş dönmü' 
!er ve heri.fi çadırında uyurken 
haklıyamarmşlardı. 

Şimdi bir başka plim tertip et
meliydi. 

Hızın sarayına davet etmeli. 
ona en' am ve ihsanda bulunmalı, 
bir hil' at giydirip bY. de paye sun 
duktan sonra, bir biçimine geti 
rip boynuna bir kement dolata
rak karını itmam ettirmeliydi. 

En isabetli tedbir 'bu idi. 
Bu tedbirin hatırına gelmesi 

dünden beri ne§CSİ kaçmrı bulu
nan veziri azamı müsterih olma
ya sevketmitti ve d erhal kethü
d&yı çağırarak talimat verdi ve 
ıonra kal.ltıp hünkara mmaki ol 
mak üzere yola çıktı. 

Fakat lbrahim her zaman ted
bire takdirin u~yacaiını dü
ıünememifti. 

Mahıncv Hızrrı öldörmeğc gt
den herifleri birer birer sorgu~ 
çekerek Paıa efendinin malc.adı
nı öirenmiş ve her birine evve 
~a onar değnek vurdurup bilaha
re de birer kese akçe vererek 
.mdenge111 keıı:lilerinc verilecclc 

tafanattan evvel bcevvd kendi
sini haberdar edin ona gÖre ha
reket etmelerim terıbih. etınifti. 
Malunev - --.nağını h-.da sallı 
yarak müıhit bir tobdit savur-

3iztdr Sultan efendimizin 
luHansıruz. Onun rızası hilalina 
bir ~ edenlerin halinin n:İcc ola
cağını ise benden İyi bil.ininiz.. 
Canınız tatL iııe kuHuiunuza la
yık itler edusiniz. 

Di-·-rck herifleTi koğu§larma 
göndermİ§ti. 

Kethüdayı ise Fatma Sultan 
blrımna. dik.mi§: 

- Er Jc.itilere zuar ırelmeaine 
kat'iyen rızamız yoktur. Demit
ti. 

Kafes udmdan verilen ba kat
ı e.mir üzerine kethüdanın aya.k-
1an suya ermİf, vezir sarayında 
Jlltlardan beri dönen binhir fınl 
dakta az çok :bir h~i hulu· 
nan kurnaz kethüda. bu defa iki 
cami arasında kabnıt beynamaza 
döndüğüııü fark.ederek derin dü
v\incelere dalm!flL 

lbralıim P8.f&llln dileiinin Hrzı. 
n ele gcsıiriı> onun vüc.udü baba· 
aet alud\Ulu ortadan kaldırmak 
olduğunu biliyordu. 

F .Ut Sultan hauetlerinin bu
na aykm olan arzularilc pqanın-
kini nasıl telif edı:ıbilcceğini dü
ıünüp duruyordu. Nihar_et İfİ o
hmca çıplaldığile Mahıneve an· 
latma:k y_e bu ifte Sultanın tarafı
nı tutup veziri azamı gündedeo 
atmak.tan ba,tlta çare olmachğını 
\'e bqnun daha ki.rı akıl olacaiılll 
anlamaftı-

Sekban vezırı azamın onun küf
fara karşı koymak hususunda gös. 
terdiği arzudan pek mütehassis 
olduğunu bildirecek ve huzuru 
saadetlerine yüz sürüp hayır dua 
ve en'am ve ihsana kavu mak ü
zere saraya gelmesi tebliğ edile
ceolcti. Ve bir kere Hızır ıaraya 
gekhkten sonra lbrahim Paşa o 
na bedaya verecek ve nusret di
leyecek ve yanından çıktıktan 
ıonra da üzerine çullanacak üç 
bet Ak.ağa ve İ90ğlan karını it
mam eyliyecckti. 

Bundan •onra evvdce Valide 
Sultan sarayı pinabmda ıebhen
gam bicdebane samiahirat eyle
yen bu şeririn başı ibrettaşına ko
nularak. tellalılar hal.ltı din ve dev -
let dü~anının akıbeti ibretengi
zini temaşaya çağuacaklerdı. 

Mahmev Hızıra ha.ber yollayrp 
saraya gelmemesini temin eyle
mek istcdi fakat ona gizliden 1tizli 
ye yardun ederek ve bu yardımın 
bir aıkın doğurduğu vefakarlık
tan münbais olduğunu hissettire
rek yüreğmde .bir minnet hissile 
beraber tccetısüsünü de tahrik e
derek mütekabil bir ali.ka yarat
manın daha doğru olacai'ını dü
şünmüştü . Ve bunu düşündükten 
~nra ela kılı kırk yan~r bir te
ferruatla pli.ntnı hazırladı. 

Biraz sonra beygire atlayan mu 
temct bir uşak. süratle Üsküdar
dan ord~ah& doğru yol almaya 
başlamıştı. 

Herif bir buçuk saatlik mesa
feyi kutağının araıaındaki akçe ke. 
sesinin verdiği sevinçk yanm saat 
te kateder~ Hızırın huzurun~ 
viaal oldu. 

Pervua ııenç çadır kurduğu 
çayırda adamlarını aııa sıra diz
mit. onla.ra hUç. aü-rz, ok talim
leı-i yaptırıyor, keçeye kılıç aaJ.. 
latıp testiye nifao .Uınyoııdu. 

Kendileri için lüzumsuz gör
dükleri hu talime ~ak etmeyip 

çadırların ırölecsinde sırtüstü ya

tua:k yarenlik eden Veli ile Dur
sun maktan bir ada.mm beygirini 
çatla~ kendilerine dojnı 

gcldiiini görünce yerlerinden hr
ladalar "C ordogiıha giren u.p.ğı 

~ süzdük.ten sonra ne ja... 

tediiini 90l"dular. Uta.im Hızın 

aramakta olduğunu öğrenince ko
§UP ağalarına ha.her veıdüeı-. 

Hızır uoaiın yanma iletilmeıaini 
istediği halde herif Dur.una: 

(Arba var) 

Soruyorlar? 
Bir ~ diyor ki: 
~ pıteteabde çok 1~ 

rlndt1 bir dilekte balanmUl}twwr.. 
MevalmJ celdltf lçJn bana alu 
batırla&nak lllt.ecUm. Saltanah-

Ankara. 17 (Hwıusı Muhablrimiz
d<'n) - Sıhhat VeJdUetince hazırlırn
mıt bulunan grda maddeleri kontm
m hakkındaki nizamname projesi 
Devlet Ştlrası umuml heyetince mU
zal<ere edflmf'ktedir. Proje üzerinde 
icap eden tetkik ve tndiller yapıldık· 
tan sonra yOksek t.udlka anedil
mek ihere BaşvekA.lflte verilecektir. 

ÖğTe.ndiğimize g6re., gıda madde
lerinin sıhhl kontrolO muntazaman 
yapılacak ve icap ettıtl lakdirde bu 
kontrouı tahakkuk ettlrebilnıek için 
cifğer devlet memurlaruıdıı.ıı da uıU
!ade edileCt>kttr. 

Et Fiyatları Kontrol 
Edilecek 

Fiyat Mürakabc komisyonunun 
et fiyatlannı eon olarak tesbttin· 
den ~nra Belediye İktısa.t mü
dürlüğü muraıluplan yarından iti
baren kontrollerine batlayacalc.lar, 
ihtikar yapanlar hak.kın.da ıid<ietli 
karular verilecektir, 

\) - --

iki Muhtekir 
Mahkum Oldu 

Zeytinyağ, nohut gibi gıda 
maddelerinde ihtikar yaptıkların.. 
dan dolayı Adliyeye ven1en Üs
küdarda bakkal Hilmi Dönmez
le Ahmet Kokalı )'9pılan durut
malan nctiıecain<le te.kcrrüründe 
üç a~ kadar hapis, para ve ka
patma cezalan1e tecziye edilmek 
üzere 25 fer liraya mabkôm edil· 
mişlcnlir. 

Üç Mubtelôr Adli)ıe,e Verildi 
Şehrimizde btllunan bul ayakka

bl mağualan Tttr1nleriJıdeki ayak

kaplann fiyatlar.mı mil mlt ~ 
mekten çeldnmemelrtedlrJer. 

Fiyat mllrakabe bllro9u bu glbS th· 
Ult&r mahiyetindeki hareketleri cid
di wrett'Aı takip etmekte n yakala
nanlar deırbal malıkemqe ftrilmek
tedir. 

Dan Kara.köyde böyQlt Atlaa lnm· 
dura matuuı l&hlbt bG ~ fhU
Ur ~ ~ t.linı edll
ıh)fttr. J!tı ~ bir hatta evvel 
15 Ur&ya atılan a;rakkabılar bucUn 
l8Hraya~. 

llllrabbe meımurı.t bntttrı bu rt
bl farktan cöııteren a,.a)rJrahdarı 

mueadere ebn1ıftlr. 
Bundan bafka gene dlbı Şlfll Ha

l&akA.r Gu:i eaddeatnde 146 nmnara.
da oturan Bardtk Oıın.fkyan \-e ayni 
caddede akin Ömer LOtfl. Kanf!a
turalarda Jlımta.r yaptıklarından 

mllddeiumumlllte tevdi edflmi.,ıerdlr. 

Belediyede: 
lktıaat .Müdiirfllitinde Kontrol 

Büroo.u 
Belediye lktıaat müdürlüğünde 

gıda maddelerini eaaalı bir sure~
te kon.trol için yeni hir büro tq-

mct camllaln bedii ve hafmetll kil edilmiftir. 
manzarunu 10 - 15 11eae ııoara Bu büro daimi surette aade-
kaptyacp olan atkeetaneleri yağ, pirinç, fasulya Te diğer g.da 
aPÇları b4lA çılm.nlm&IDlftlr. maddderinddr.i deii§iklikleri kon 
Ba ataf:lar bu ıntwsbnde ve • trol edecdctir. 
naz ıenç iken ı;ıkarıhna bafka MFZBAHA y A .M10NY AK 
YMe dlkllerelı: zayt ectUmez. Tav- TEMİN EDiLDİ - Mezbahanın 
ıılyenlz veçhlle yerlerine de top ihtiyacı olan 1 5 00 kilo amonyak 
şeklinde abQa dlldllne cadde yapılan ~obbüsler neticesinde 
apı;ıım kalmaz. Ataçla.mı dikim Romanyadan temin edilıniftir. 
mevsimi lçlodeylL Acaba Bele- Bu suretle uzun zamanııdanıberi bir 

Tütün Piyasası 
Hükômet Tarafından Alaka 

ile Takip Ediliyor 
Ankara, 17 ( A.A .) - Tk:aret Ve

ktletlnde.n tebliğ edilmiftir: 
Ege mmtakasında açılan Ultiln pi

yasa.sının lnklFı htlkQmet tarafın.. 
dan çok yaJcm btr a.Llka Ue takip 
edllmekted.lr. 

HOkQmetin müdahale mi.lb&vaatı 
için tahsis ettiği dört milyon ltraya 
lllveten kendi ııcrmayelerile de Yer
li TUtünler ve TUrk tlltQn Llmlted 
firketleri otuz altı yerde piyasaya 
hararetle iştirak etmektedirler. 

Bundan l>fı4ka tnhiııarlar Vekf.leti 
de kendi te~tma bu y<Mda emir-

!er venruı,tir. 
Plyaaarun UçQncQ gtlntmde aatıf 

vaziyeti memnuniyet ~ aörW
mekU olup htıkillnet e&tıf ve !lyat
lan:n buıünkü normal eeyrini muha-
fu:a etmesini temin için bQt11n alt.· 
kadarlaz nezdinde katı tedbir ve te
tebbUAleri almaktadır. Bu arada fi· 

yat kmnak hususunda herhangi btr 

hareket ve t.eıpebbüee meydan veril

miyecek w vaziyetin icap ettirdlfi 

munzam tedbirler de zamanında. alı

nacaktır. 

Esnaf Cemiyetleri 
Kongreleri Başllyor 

Belediye Esnaf Hastahanesine 5000 
Liralık B:r Yardımda Bulundu 

lcıt.anbul Esna! cem1yeUeriııln se· ı yellerden lt.zımgelen yardımı kU1 
nelik kongrelm pazartesi gününden derecede gönnedl.fi için mall vaziyc-
ltibaren başlıyacaktır. tinin fena olduğunu yazmı~k. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler- Öğrendiğimize gOre, İatanblll bele--

den a.ııl&flldığı nzere esnaf cemiyet- diyesi Esnaf hastanesine 5000 llra
lerinin geçen sene lçcrsinde iyi çalı.t- !ık bir yardımda bulunarak bu hu
madıklan görtllmtıştUr. Cemiyetlerin tanenin h&stalanna karfl vazi!elerinl 
memur kadrolarının renl.f olınaaı va- 1Ayı1u ile görmesini temin etm1'tll'. 
rldatlannın kuımı Azamını memur Bu para dUn h&ltane heaabma b&n
maaşlarına vennelerinl intac etrnı.,- ka.ya yat:Irılm2'trr. 
tir. Bu yüZden cemiyet mensupları Belediyenin yardim olarak verdiği 
cemiyetlerden beklenilen yarduru 
garenıemiflerdlr. Vu:tyetin böyle 5000 lira Ue huta.neye yeniden ya-
olu.şu birçok eıı.ınatm haklı 1JiktıyeUni taklar ili.ve edilecek ve butanenin 
mudp olmu.ytur. daha mtıtJt olmaısı için yeni teala&t 

EvwJee e9naf hıuıtaneırinln cemi- yapılacaktır. 

Liralık ithalat 3,5 Milyon 
Eşyamız T unada Bekliyor 

Memleketimize gelmek üzere 
Orta Avrupa memlekotlerinden 
)"Ola çı.kıp ta T unarun donmasın
dan dolayı ithali ımümküo olma
yan ithallt et)'alanmızın miktan 
3,5 milyon liraya yalc1qmaktadır. 

Piyuanın huıgündcü ihtiyacını 
örıleyehilec:ek olan bn ~aların 
gelmemesinden tüccarlarımız çok 
mütkül vaziyote girmi§lerdir. Ne
hir na.kliya.tının imkansız bir hale 
gelımeai 'bu malların kara yolile 
memlekete itlıali mcchuriyetini 
ortaya çıkarmaktadır. Kara yolu 
masraflarının deniz yoluna naza
ran çO'k daha yübek o-lduğundan 

İaşe Umum 

bu malların üzerine ikinci bir nak
)ıye murah daha lhinecek ve z_. 
ten pahalı olan bu mallar büsbü
tün pahalıla§aca~tır. Tüccarlar 
matlano yollarda ka.lı.p bozulma
maaı için icap eden maıkamlara 
müracaat ederek nakliye ücretle
rinin paıhah hile olmasını kahul 
ettiklerini ve mallann bir an ev
vel m~mlckete ithali için li.zım 
gelen foNnalitelerin ikmalini iste
mektedirler. 

Çok y~ında getirilme.si ku"Y
vetle tahmin olunan bu 3,5 mil
yonlu.it ithalat ~yaaı geldiği tak
dirde piyasa ferahlayacaktır. 

Müdürlükleri 
(B&.p 1 IDddo) ++ 1 temize 11u beyanatta bulanm~: 

Ja.rdır. Bu wnum mll<llirlllklerln mü- cStatoler taın.amlle bazıriaıımlfCr. 
pvere beyeti bal.an her VekAletten mal~m old11fu Osere MocU.sten aldr

ten.sip edilm~ bir Azadan terekküp tmırz 8alAhiyetıe yeni bir l.efkillt 
edecektir. Umum müdUrJUkler bu kanunu h&Zirlıyarak böy1e bir teııfek
mllşavere heyetinln tasvibi ile icap ktlliln kurulm.uı için lılecUsten mat. 
ettifl t&kdlrde bütUn memlekete ta-- eaade talep etmlyeoettJL Bta.tmerl 
mil kararlar alacaklardır. Dünya ah- VekUler Heyetine ııevkettikten ve 
valinin kesbettlğt nesaketi biran t&ııviblnl aldıktan 90Dra meriyet 
gözönllndon ayırmamI.f olan hUkQ- meYkiine ltoya.cap. Bu it de bJr ild 
metim~ bir tarattan yeril sanayi ve gQne kadar halled.llm1' ol&eaktır.> 
gıda maddelerimistn ihtıyacxmıza ye- o~----
tecek kadar artt.mımuı yolunda Tabibi Adil Deiİftİ 
tedbirlere mürrcaa.t ederken diğer lstanbul Adliyesinde çallf&n 
tarattan ıtııalAt ve Dıraca.t eşyaları- Tabibi adil Salih Hatim hutalan-
ma: lÇin faydalı kararlar almasını dığı için aynlınıt. yerine Tıbbi 
dQ.fünmU.. gerek halkonmn hakiki Adli mlişaheıddlaneıinde ça.hp.n 
lhttyaçlanıu temin eotrnek., genık Tahibi a.dli Nuri Beller tayin e
mtlstahall sanayi mU.-.elerimizt diWniftir. 

Piyasa Vaziyeti: 

Dünkü ithalat 

Çay, Kalay ve 

Lastik Geldi 
DQn muhtelit memleketlerden çok 

miktarda itha!At eşyası gelmiştir. 

Nwıaybin yoliyle çay. kalay, otomo
bil yedek ak.samı, llllahlye yollyle 
çok miktarda çay, Bulgariatandazı 

~.000 kilo mangal kömürü gelmiştir. 

y apailannı Kimler Serbe.tçe 
Satacak? 

Httkamet bir kaı arna.me neşrede-
rek ttlcearm elinde bulunan yapağ
lara vaziyet etm~l. :Fakat bu ya
paflar hUkillnet tarafından 15 gQn 
zarfında alındığına datr tUccara bir 
1''ar vukubulmadığl takdirde llC.l'bcst 

bırakılacak ve tüccar bunları lstedlğt 
kfın5eye satabilecekti. Bu 11> günlUk 
müddet dUn akşam nihayete ermı,. 
Ur. 

Bu m Oddet zarfında bazı ttıccar-

1 ara l.f'ar vaki olmuşsa da dığer bir 
kısmına hiçblr haber gelma.'l\~ir. 

Böylece kendi.sine l.\l'•r vaki olmıyan 

her yapağ tuccarı malmı serbestçe 1 
kullanablleooktir. 

Teneke Fiyatlarını Yükseltme
menin Çaresi 

Tenekf' fiyaUarındakl terl'!ftil na-
zarı dikkati celbedecc.k bir dereceyi 
bulmuştur. Harpten evvel 25 - 30 ku
ruşa satılan tenekeler el altından yüz 
on kurup. ııatrlmaktadrr. Bırçok mU
e!ISeSelerin teneke bulmakta mllşkü
llt çektikleri anl~ta.dır. Bir 
ticaret adamımız bu mesele hakkm
da şunlan aöylcmektedir: 

c- Hariçten getirtilecek ten eke 
tevzıa.tındı:ı ldll bir esas bulmak ltı

zondır. Gehşi g11zcl yapılacak tevziat 
bln:ok mUessesel.erl mtı.ıkUl vıu:lyete 
sokar. Hal fekli şu olınalrdu: MUcs
se.selcrln 939 Be'neıılnde hükQmete 
verdikleri blllnçolar tetkik edilt'l"Ck 

bu mlle3HU1P.rln lıUd4aflan da na.za
n dikkate alınarak ona göre tf'.l'leke 
tevzi odilmel\dlr. Aksi takdirde asıl 

teneke kullanan tflccarlar, lınrlçterı 
pahalı fiyatla teneke tedarikine mec
bur kaltrf.ar ki, bu da 8'Y8o fiyatları 
1Derinde mlleMir otur., 

Çorap F'ıyatfan Nonna1 
Yerli çorap fiyaUnn etrafında 

yaptıA'tmD tetıdlderdtl çora.plann 
hali hU:a' vui,..U ~e pek 

fazla pahahlık ancbofldiltleri netice
sine va.nlTnııJW'. 

Harpten evveline nazaran ancak 
% 35 - ey., 4-0 kadar tıu''lt ınevtmttur. 

'Menertze ve pamuk fiya.tlarnnn yilk· 
selmesf makine n ak8ammm bulım
mamur, bulunsa bne pek pa.habya 
sa.trımuı bu farkı doğ\mn\1'tur. 

lsci Sigortası 
' (Bap l taolılkt) x x 

tatbik edilecektiı-. 

İbrahim ıcrçi veziri izamdı. 
doona.dı ıdıriyari idi ve fazla ola
rıaık Hünkarın eevvili ıözdeai idi. 
Boyle olmaıkla beraber ne de ol· 
sa öteki bugüne OUKÜn pediphın 
suibü pakinden ıelme bir sultan
dı ve vezir azledilir, nefyedilir, 
hatta ita.ti~ ferman veriliridi 
ama. iametlO Sultan hazretlerinin 
küçük bir anma "eddedilcmadi. 
Kethüda Maıhmevi buldu ve o gün 
Hızırm sarayı Uafiye celp ve ib
zarının muk.arrer idüğünü .öyıle
di. 1 

diye bu 1'1 belılnuıemlş midir! türlü önlenemeyen bu dert haUe-
Elcr bentıMelneml!l"' imar itle- dilmiş ve ihtiyaç karııla.nauttır. 
rtode çok 1ıaM811 oıaa kıymetli BÜYÜKDERE.DEK1 YOL-
Beledtye relslmfu batulatınak LAR _ Büyü;ltdeıdeki bazı yol-

mU.k1ll vaziyete dUfilrmemek için 
geçen Umumt harp ee.neleriodeki her 
türlil t.ecrtlbelerden istifa4e et.mı~ 

bulunmaktadır. Bu hu.susta 1eııi tq
kllAt hakkında bize mtıteınmlm ma
JQmat vermesini rica ettıfhnlz Tica
ret Vekillmis KQmtu Ökmen gaze-

Ölüm anuada ifçi erkebe karı
sına ve çocuklarına ve öıen lfCiİ 
kadın i8e koca.ana ve evlatlanna 
taz.ıninat ve ayrıca ikramiye veri
lecek.tir. Bütün bu mevzularda 
kanuni .nüeyyide ile beraber tef· 
kat bakımından da patronların 
rolü çok eıbemm~lidir. ltçiaine 
kanunun emrcıttiji vazifeyi yap
mayan patron haldtmda kanunun 
en Jiddetli cezai hükümleri tathik 
olunacaıkhr. Aynca 1tobelik ve 
kua devlet aigortalan hazırlanır
ken amelenin istWd>ali bakımın
QAD bütün teferruat gözönünde 
tutulacaıktır. Bu cümleden olarak 
iıbtiyarlayan veya sakatlanarak 
çalışarnıyacak hale gelen itc;i ö-

Eminönü Halcevincle Kon.er lünceye kaıdar yevmiyesi niabetin-
İstanbul Belediyesi Konaerva-- j de bir aylık alacalcıtır. Bu mevzu

tua.n artistleri bugiin saat 20, 30 da da kaıdın ve eritek işçi müsavi 
da Eminönü Halkevi salonunda haklara sahip tutulmuıtur. Bütün 
Seyfettin Asalın ,elliği altında bir bunlardan başlta yukarıda izah 
konser vereceklerdir. edilen ıekilde bir nevi tekaüt ay

bir fstanbllllu JçiJl vazife •yıl- lann tamirine de karar verilm.if. 
mu nuT- tir. Tmnirat bir kaç ırüne kadar 

Plan pek basitti. Hızıra &(>nde. 
rilccek bir Yazıcı cfendiıai ve iki 

\..._..,.._ __________ rl_ baılayacak.tır ve Hkbahua kadar 
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- . fs·· Mem.nun ola-ı - Perşembe mi!. BucUn pasarte.ı 

,tım.. • ıa.tta i.u. lılr teklifte baJUD· oldufuna IÖTe, demek ki Od IÜll .. 
malr t 1.) wuuı.,, ~ piyano der- ra tekrar 16~ 
si ~ ıelı lc,'llll va.ld1nlz _....t So)'fl Bey Se\'lnc-J ~ om. 
nılııllrT- IDMeleyt anla.Hı. Ktiçülı km 1Mıvın. 

Ptnşe lılr • ~ J11ıfrDı ..ı relı: baba8uını bo:rnmıa wdmlf m~ 
lıyarak: rakla bu hiç taıunaadıtı b9ca lıam

- Zaten, d.ed1. mewat .- dm 
tı.lebemden INrl lk1 gUp evwıl *"81 
INraktL O ..aU kw.ana llMıederim-
!lleyfl Bey ~I" mak•m il baş.ı 

Dl f'~ı11: 

- O laalde pek pel.. Ylllluz ne 
U.'llW'l ıe&ohlleçeiJal:" UlUea büdlrl

nla de... 
~ ıerecwnt etmeden Piraye: 

- P.fllllbe!. ee&'Üllll •erdi, 

naa bakıyol'da. 

Nihayet tren reldL Bllet8lıd &Ja.. 
.rak bil' vacom. J"lf'ICfWer. 

Yefllkö)ime gellnce)"I kadar !}un.

dan boradan konu~nı~ .Bah18-
lertnin elaıcriyetlnl çlfWte alt bayat 
ve o st1ael p.Jeria lla&ualan &eıfkU 
etmı,u. 

lata.yoada a,fl'llubn Se' fi Bey 
Fira,.U. eUal k...-weUe llktı ve: 

bitileıçe.lı:.tir. 

-~ cbL. Salma _, - Raal blllyo..-a 7a, ded3, Wr 
nrz!- ~e tekrarladı. te:r vacletmllfthı.. * - Ne idi ac8b&T •• 
Bta Tl:KLIF VE BİR HADtU - A.aa!- Ne çabuk aaattaaT- Oe-
Ptyw denlae ~ tıun Do çen cGn w Mr dlikkhm emımda 

buçuk ay olmuşta. Plra;re kQçQk • ~· 
leheı!ılnclelı pek mırınnmn et~. Stıytı Bey' bir blıık...., -'ti. Pb-a-
babuaaa .. dalma metlaed!J'o~ Je:re cl6Dl!fek: 

8u«1la ,tne denini ,a.ıı llazn1a.. - ı.t.edltt nedir .....,.... --- 'l 
m11 ve hoc-aamnı ~ ~ Ded1. 1* ~ ....ttrlnJnde bir 
mna mazhar olmnf ta. Arap çoco:ak kalda81 vardı.. Ona pek 

Deni lıHcır bltmes .. Qeklrp lfbl "femnl9 olacak ki -- ptel'erek 
t.abanıdea atladı. Ve paq bir kol- dJak ....., ne gtnei t.. demlıttL Ben 
tap l'ihntUDııDt p&etıe o1m7M ...... de «ef'er .......... IJI ~D a.
mıa koştu.: lmm.ıt .u,.e afsmMlalı lıılr .. kaçır-

- Yme denimi oek t,y1 Midim ı. nuştma-
1*ııJım.. Bana ba eefer neler ....,.._ 8evtaç iııUıuPIDl llildnii kmtl: 

1m Mkalan T DtJe 90l'dL - AlaeMllD deiB ad --T- 06-
Seyfl BeıJ ctWbmö7orda. Notalar 7• 1n••ndı 

elinde olcl11p balde ayakta dllnll - Oıul 1*A Yermesler ld JavnD-
~ bakarak: - Neden!. Pal'UUe detll mi T-

- Hocıaaa 80l'allm ! Dedi. O 9831 - O)'le aıııına OOk pua Aılierler-. 
mtmulp cör1lne • oa..nı.. - Sen iırtenea verinln-

Plraye ~el'ek lUru et.ndıfU: SeJll BeJ oecatan -cluoa oqa... 
- Rtea ederim efendim.. Çocutua dl. 

anu etutt teyl ben aaaıl ketfedebl- - 8ea1 (idi 7aramaıı.... Ab ba dl-
Urtm T- Da olmMa!- Dedi. Sonra cWenk UA.-

Seftno ... 9ÖIDdfJD diret allll'U ... .... etU: 
......... ...,, __ ........ : - Pek ..._ 11'1111 &qmı Arap 

~ Settrecıetlml "dı ılJww:ıı.. 
Se\'lnç ....... Nft ~ bir 

kaç llere 6ptwnıea --= 
- Ben cladınını 7an&U Pll7orwa. 

diyerek kOf*a ve ealoadaa ~ 
Piraye biran enet (ilmek 1o1D 

~ele ediyordu. GömeOe .... ıuar. 
bire: 

- Piraye ilama.. 111J9 emlna ti. 
Piraye derbal dönmftft8: 

- Efendim.. bJr feY mi letec!!!ıds f .. 
- Evet- alıdrlle Mrm ~ 

tıU:e bJr tekllftıe ~ a.ti7 .. ,.__, 
Piraye loplmrmıu olmliifta. Pu

maldarma l1l(ılnnek lçta a~tı 
ekllvealerl plıaruak .. lıa ~ 
8eyft beye 1uı.,G: 

- Bu;yıw tlt Cm -.. dlaö
yorwn, cled1. 

- Ene1A praya ---- letfeaL 
- Fakat et.on, beni luıçı:nıu-

JaJDft-• 

- 11.aJır!.. o kadar 1lmD dettlt.. 
Kısa bil' ıtlk6Uan 80DJ'& 8eyf1 .,, 

devam eW: 

(Ark.ua 11W) 

lığı alrp ta eceli dahil olmak üze
re herhansi bir tekilde vefat edip 
geride küçük çocuklar bırakan it
çileriıı ailelerine çocuklan yeti
ıince'}'e kadar o itçinin yC'V111İyeei 
nilıbetinde bir yetim maap bai
l.anacakttr. 

Bu büyük projenin ta.tbikma 
tdtJe ve vaziyete göre bütün dev
let tewkı1atı memur olacaktır. 

TAKViM 
18 tlUNCIKANUN 11'1 

OUMABTl:l!ll 

YIL; 1K1 - AYı 1 - GCN: ll 
BUMI: 1181 - ı ndllb9D: 1 
lllCIBl: 1111 - ztı..eıCOE: IO 

.:..Atr \ .• - .. Ti ı:zaNI ---
G'ONl:e: 8.28 2.18 
öOLJ: : 13.24 7,17 
lKtND1: Ui,63 9,48 
AKŞAM: 18,07 12,00 
YATSI: 19,43 1,86 
tMsAK: 6,37 ll,31 

Avukatlığın 
Tarifi 

o ün hava güzddi. 
ta tesadüf ettiğiııı 

vukat dosta ufak bir ge 
lif ettim. Ehemmiyetli bir 
duğunu soyleyerc.k rcdd 

Ehemmiyetli i;:ı ark 
öldürmekle maznun bir 
nin müdafaasını hazır! 

- Kanaatin nedir ? 
Hakikaten yapmış mı? 

- Zanneder im, dedi. 
- O halde ne yapa 
- Tabii yapmadığını 

çalıJacağım. O lmazsa 
hafifletici sebepler ileri 
müekkilimi ipten k 

• gayret ed cceğim. 
- Temiz iş, dedim. 
- Neden? 
- llrnini inanmadığın 

vanın isbatına harcıyorstSll'. 
nunu, mahkemeyi atlatnı 
lışzyo rsun. iş v e rnesleid' 
dan daha temizi sağlık 1 

Avukat arkadaşım sad 
lümsedi ve devam etti: 

- Yarınki müdafaad• 
vaffak olamaz.sam bu aO 
sacaklar. Fakat asılmatnııa 
saat kala mahk\rmda bir 
hk, mesela b ir apandisit 
na çıkarsa devlet dokto 
hastaneye götürecek ve 
silinden kurtulmuş olaraJ 
ğacına avdctini temin içiıı 
ilmini harcayacak. " 

- Mugalat.alannr cııu. 
namene saklasan daha iY1 
sin.. Mahkemede deiÜİJ. 
mızda konuşuyoruz. _ 

- O halde <J inle. Benıfll 
lekdaşlardan bazıları- d> 
calc haklı olduğuna ina 
davayı kabul ederiz> der 
yüksek ruhlar dediklerini 
yapabiliyorlarsa kendilerıııi 
rik etmek lazmı. Maaın• 
pılmayacak bir §CY de d. 
Çünkü beğendiği mütter 
cih etmek avukatın hakki 
telcim bir dakotr da c'befl 
vücudü alc.mc rahmet 
babı fazileti tedavi eder' 
ye kalksa ona da kimse 
diyemez. 

Fa.kat ben a.vukatlıiı 
anlamayorum. Fikrimi d 
anlaman için bir misal . 
konupcağım. Kat.il J11 
kıllk beş yaşlarında iptid 
cmpülsif bir ada.mcağız:d 
nun halkındaki malumaU 
Ömründe il.it defa mabk 
düıtüğü için bazı ..bık~ 
bi kanun ve mahkeme P 
baJcluııda pratik bilgileri O 
tur. Şimdi farzet ki ben dl 
aaitlerle aynı cinayeti ifl. 
adaıınım ve bu anda se 
tefe konuşacağıma o 
iwn yattığı ha.piaanede 
muhakemeyi düşüniiyo 
çumuzun aynı auç olufU 
yesine göre mahkeme ~ 
da.iti vaziyetim~ ne o 
derain? 

- Kanun ikar§ı.sında 
hcrkeııı müsavidir. 

- Orası muhakkak. 
şu cihet te aynı derceedo 
lhillak ki b en kanunun 
verdiği müdafaa hakJarı 
zami istifade cımc:aini bÜ 
Cinayet biraz karanlık 
içinde geçmiş bir cin•Y°' 
ğu lçiıı aleyiıimdeki delil 
ki ceriıcdeceğim. Tu 
aam hafifletici sebepleri ~ 
rcce.ğim. Bunları aöylctk 
hında ailayacağun ve be 
kimlerimc de gizli.ce 
kurulattıra.caiım. Neti 
aela dokuz &ene bapisle 
geçiıtireceğim. Ötekine. 
cahil ve iptidai olduğu 
ha ilk suallerde kendini 
tacak. Sonra ika.nunun 
müdafaa haklarından · 
meşini bibniyecck. İyi ~o. 
amı bilmediği için cinayeU 
tırken kendini olduğund-' 
me§0 um. ıeni ve antip•~ 
terecek. Netacede de daf 
boylayacak, 

- 111 
- Ben kurtuldum -,. 

ceza aldım. Çünkü H~.~ı 
zun~um: itin incelikle~ 
yonun. o eitti. Çiinkü 
iptidaidir; bizzat kanun 
diği müdafaa haklarını 
mad.ı. Bu bir hak.aızhkUf· 
kcmenin haksızlığı deiil. 
baıka ,artlar içinde yar• 
ya.tın hak.sızlıiı. 

- ili 
- Şu halde ben onuJI 

mamlle kanuni olan r 
haklarını benim gibi k&ı. 
meıini temin için hukuk1 

rilni bedeli muka.bilind• 
ralıyorum. Onun için b~ 
meslekdaşın daima hak 
katin müdafü olmak g 
lüz·-··- b ir taaffüf aa1 

ti 
1 

1ı: 
2 

k 

g 
ğ 

d 

le 
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SfiVASô I 
iCMAL 1 

Yunan Beyaz 
Kitabından 
Seçme 

Bulgaristan 
ve Mihver 

Devletleri 
Yazan: M. H. ZAL 

il# omşu Bulgari.standa olup 
~biten hadiselerin hakiki 
manasını anlamak, bizim için 
daima bir ihtiyaçtır. Son zaman
larda Bulgar BllfVokili profesör 
F:tlof Viyanaya gitti, geldi. dö
nüıtte mühim nutuklar söyledi ve 
Bulgaristan eski.sinden daha a
zimli bir yol tutmağa başlad1 ••• 

Bütün bu hi.di.selcrin ihikmeti 
ac:aha ne) Bclgratta çıkan Vre
me gazetesinin Bedin muhabirin
den alıp n~ettiği bir mektup 
bu me.eley.i .,.dınlatıyor. 

Mektuptan anlayoruz ki Ber
lınde Bulgaristanın mthverc gir
mesine büyük dıcımımiyet verili
yor. Geçenlerde Bulgarların Ber
line gelip misakı imza)ayacaklan 
olrn~. bitmi§ bir vaka diye ilan 
edilmiş, fakat Bulgar devlet a
damlan chir takım dahili müıt· 
lc.üllcrdcn dolayı> bu bin geri 
bırakılma.smda son saniyede ıs
rar etmişlerdi. 

Ahnanlar işin arkamıı bıraik· 
mamı§lar, Bulgarlardan kati ~~r 
cevap istemişlerdir. Alman ~u
klimetinin mühim şahsiyetlenn• 
den bir kaç kişi profesör Fi!ofla 
bulu,mak ve kendisini mihver 
misakını imzaya da'Y'Ct etmek 
malcsadile Berlindcn Viyanay!' 
gitmişlerdir. Bu)ear bülteıınetı, 
mihvere kaulmaxı kahul etme
rneğe iptidadau karar veımİ.f ol
duğu için V:iyana aeyahatine ıu
mi bir mahiyet veımck.ten çıe
'kin~ ve bunu ıuhM bir sebeple 
yaptığını ileri aümıüıtür. . . 

Vreme gazeteainin muhabm. 
mektubunda diyor ki: 

cBulgarialanın vaziyeti pek 
yalanda .kati wrette belli ola
cak ve mihver devletlerile olan 
rnünuebetlcriniıı tekli anlaııla
caktır. Viyanada cereyan ed~ 
müzakereler, Bu)garistanuı han
-ci siyasetine istikamet • vermdt 
bakımından mühim neticeler ye

recektir.> 
Profesör Filof, Viyanada mih-

ver misakını imza etmedik.ten 
başka .dönü~ aöyle<Uai açık nu· 
tukla Bulgaristanın. mihver de-v
letlerinin ve başka hiç .bir dev
letin yeçieğine katılmak niyetin
de olmadığını ve Kralın etrafın
da tam bir birlik kurarak Bulgar 
istiklalini tam manasÜe koru
mak azminde oldui'unu ortaya 
koyımu.ştur. 

Bu halde. Bu\pristamn alch-
• _ı_ • _..: Almanların Bal· gı aç~ va.ey .... ., 
kanlarda yaptığı eon aiyaai taar• 
T\12.un akamete uğraması demek
tir. Almanların Bulgariıta~ı elde 
etmeği bu kadar iatemderıne se
bep, arkasından Yugoslavyayı 
iki yandan sıkıştırmak Ye Ba!
kanlara haıkim olmaktı. Amerı
kadan gel~n yeni tazyik _lcarşııın: 
da Almanya, büyük ıbır a.kerı 
bedel ödemeden Balkanla~a v_e 
Sovyct Ruayaya karşı emnıyetı· 
ni temin etms ye bütün kuvve
tıni garba çevirebilmek ihtiyac:t
nı tabii surette duymalctachr. 

HaN>uld Almanya için en doi
ru yol, istiklaline tam bir ıu;e_t· 
te sahip Balkan mcınlc_ketlennın 
kendisi için de bir emnıyet .. 8~~
sı tetkil ettiğini. onlan bakimı
Yet altına almaya çalışmaktan 
her suretle fayda değil. zarar 
göreceğini ipticladan kavramak
tır. Yunaniatanın misali. bir Bal
kan milletinin i.tiklali namına 
neler yapmaia kadir olduğunu 

Parçalar 

Bitarafltk Yok, 
Minverin Ya 
Lehinde, Ya 

fo,leyhinde 
Olmalı 

3 tenunuzda Kont Ciano tor
badakı yüzü çıkarma~a başln
mıştır. Yunan sefirini, ~ltalyı:ın 
Hariciye Nezaretine çagırarak. 
gayet sert ve hiddetli bir tavırla 
dem~tir ki: . 

_ Sizi pek ağır bir mesele içı~ 

1 

çağırttım. Bundan korkunç net!
celer çıkabilir. İngiliz harp gem~
lerinin bize hücum için Yunan li-

1 
ve karasularından istifade 

~~ine dair ellinde deliller var-

dır. . !L 

Bun.dan sonra muhtelif tar~-
lcrde f n:giliz gemi ve taprarelerı
nin filan ve filan yerde ltalyanla· 
ra bücum eUiğine dair vakal.ar 
zikretmi§tir. Sefir şu cevabı ver-

1 

m~fu: . 
_ Bütün bu aöıyledi:klcrinıı 

Jngiliz gçmi ve tayyarelerinin ha· 
! rcket nok.tası Yunan liman ve kn
ruulan olduğunu ispnt etmez. 

_ Mantıki deliller ba.kkında 
müna!:aşalara girŞnenin zama~ı 
geçmi,t:r. Zaten Almanların elı
ne geçen Fransız vesikaları da bu 
bahsi aydmlatın11tır. 

1 

_ Müphem imalarda bul~-
malt kifi gelmez. _Ddil gc;,t~rinız. 

- Franaz vcaikaları cslcı za· 
manlara aittir. Bu bahsi kapata.-
hm. Fakat Yunanlıların lngilizle
rc yaNhm ettiğine dair ele geçen 
deliller bizde .bir kanaat hasıl et· 
mcğe kafidir. Bunun manası Y_u
nanistAnın Almanya ve İtalya ile 
harbe sürüklenmeeidir. Yunanis
tan için mihverin harbi kazandı
ğını, eski uaul ve hayallere nıha
yet vermek icap ettiğini ve iki ta 
rafh oyun oynayamayacağını kav 
ramak zamanı gelm~tir. 

- Bu sözleri söylüyonıunuz.. 
fakat Yunan bükume\inın bıtaraf 
!ık ıneaeleaine neltadar sa}1Jı gö .. 
terdiiini ve kendi.ini Almanya ve 
ltalYa ile bad>e aürüldeyeôUecek 
hiç ıbir harekette bulunmadığmı 
siz de bilirsiniz.. Delil göatcrme
den yaptığınız bu hücum. her tür
lü fena tefsirlere hak verdirecek 
yoldedır. Kati cevabımı hükfune. 
timle i9tifareden sonra verece-
ğim.> 

Yunan sefiri, 4 temmuzda çek
tiği diğer bir telıgrafta Kont . Cia
no" nun sözleri hakkında tefsırlere 
gi~iyıor ve diyor .ki: 

cBunun üç izah tarzı vardır: 
1 - İtalyanın bize tecavüz et· 

meğe zaten karar verdiği ve bu-

ortaya koymu§tur •. H~~u~i İtal
ya, Yunanistanın ısttklalıne ~e
cavüze ka .. şmasay.dı Yunanı~
tan sıkı ve dürüst bitaraflık sı-

a.setine aynı itina ile devam e-
y ek . 
dip gidec tır. . 

Son ha.herler Romanyada.kı 
Alman tahşitlerinin geniş bir ~ 
kil alıdığını ve Ahnanlann bır 
taraftan Balkanlara diğer t~raf
tan Sovyet Rusyaya nazır bır sa· 
baıda büyük ölçüde b?~rlıklara 

• . tiklerini teyit etmı§tır. Bu 
&ırıff l" tın' --· !, n rııcl a söylediğim iz aa l)'e ~~ "k 

'b" ziyade tcthit ve tazyı 
eı 1 en v h . 
makaa.dına dayandıgını ta mın 
etınek bata olmaz. 

VATAN 

Düşkünler 
Yurdu 

Meselesi 

Gazeteciler 
Ne Diyorlar? 

( B&l}l 1 tnclde) 

Hüseyin Cabit Yalçın diyor ki: 
Bu teşebbüs yeni değildir. Çok 

Büyük Facianın 
Hikayesi 

Ümitsizliğe 
Yakın Bir 

Hasta 
YAZAN: 

Methur Fransız Muharriri 

eskidir. O va.kit beI' · ' -
hattı AkflU'lldan 
Akşama sütunun
da bunun için bir 
yazı da )'8ZJDiftun. 

ANDRE MAUROIS Artık Fransız muhacirler sokaklara dökülmüf, kaçıp kurtulmaya 
çalıııyorlarch 

İtalyanın bütün ianatlannı redde- Bunu, kimsenin 

Fransadaki Alman casuı teıki- tutacak kuvvetlerimiz yoktu. En 
latı çok geni§ ö~üde ~.urulmuıt~. I iyi fırkalarımızı şimalde kayf:ıet
İnanılmıyacai kadar suratle va.n- miştik. Y ~ni müdafaa hattımız. 
fe görüyordu. Herhangi .bir Fran- l O mayıs tarihindeki hattımızdan 
sız veya İngiliz zabiti bir köye ge- kat kat seyrek kuvvetlerin muha· 

den Gener&l Metaksaı muhtaç olmama.m

na mazeret aradıiıdır. Sovyetler 
Üç gün evvel Besarabya'yı iıgal 
ettiğine ııöre halyanın Balkanlar· 
da mesele çıkarmak istemiyeceği. 
bu faraziyeye cevap diye ileri sil· 
rülebilir. Fakat yaln1% Yunanisla
na yapılacak bir tecavüzün fena 
ihtılatlar uyandırmayacağının he. 
saha konulması peklli mümkün
dür. 

2 - Bizım mihver tarafına 
geçmemızı ve İn.giltereye karşı 
deniz harbi için bizim üslerimiz· 
den istifa.de etmeği i.stcmeleti. 

3 - Yapılan te§chıbüsün, ltal
yan zayiatını mazur gö.termek i· 
çin ltalyan bahriyesi tarahndan 
kaleme alınan raporların tesirile 
olması. 

lecdt olsa dalıa yerlC§meye vakit fazası altında ' ..ıı·. le beraber, çok ye- b l hn ıu 
rinde v<-. 1Uzumlu u madan. A an bombardıman 3 'haziranda fngiliz istihbarat 

m temenni etmek-

g!lrllrUm. Böyle bir yurt. sade sefa- tAyyarclerı ufukta peyda w oluyor Nazır• Duff Cooper Parise gd
'lletten degll, kimsealZWtten dolayı da ve 0 yer bombardımana ugrayor- mi§ti. fl<l Frana1% nanrile beraber 
bakımsız kalan mcslcktnşlo.ra bir du. .. .. . .. beni öğle yemeğine çağırdılar. 
ıtlle kucaıtr olablllr. Yalnız teşcbbtı- _ Yıldır~.m harbı usulunu ıUc du~ Ritz otelinde t&m yemeğe oturdu
sün bu defa olsun başarılması ve şunen mutehassıs İtalyan <;ıeneralı ğumuz sırada alarm iıareti veril
sözde kalmaması pek zty~ pyanı Douhet olmU§tur. ilk ~thikat Al- di. İki yüz kırk Alman tayyare.sin. 
arzudur. Bunu da çallfka.n ve kııdlr- manlar tarafından LchJBtanda ya- den müre&ıkep bir kuvvet Parisi 
şlnaa vı:ıllmlzin teml11 edeceklerine pılmııJtır. homhamıman etmeğe gt-lmişti. 
omlnlm. Mi.ıstahkeın mevkilerimiz dola. Garsonlar aldrklan talimat mu-* yısile biz bunun Fransada tatbik cibince tabakları bıraktı1ar ve sı-

Cazeteci ve romancı Ni.aamet• edilem~yec.eiini sanıyorduk. ya- ğınaklara koştular. N11%.1rlar müş-
. 'f 1 kat şımdıye kadar anlattıgım lı:ül bir mevkide kalclılar. Garson-

tm Nazı : 1.. Ute muhtelif amiller Almanlara üstün- )arın arkMından ko§Up cesaretsiz_ 
Valı cvveu m - l'"k . uw · ·L· b". k' jL -•u 1,.." bi u temın et gı gı.oı 1 ızım es ı- iıı; göstermek istemediler, diğer kalt \'ıw er ı.u• r d b . h 1 d w "l . en erı azır a ıgnnız mevzı erı 
pıl\,yon aç.cım , son- '- d - '- Alnı 1 B 1 "k d 

uh 1 lert dU terAe ere6 an arı e çı a a 
ra m arr r - ık k. l d . .. 

U ·u l ir aç ta arıı &mamız a 1fC tuy 
~nr. n. ...u ıaıT . . . Doktor Diyor ki · 

taraftan garsonların bıraktığı ye
mekleri tevzi ctmeği de mc' kile
rinin şerefine yediremediler. 

Nihnyet boş tabaklarının öniın
de oturup top ateşinin kesilmesi
ni bcklemeğe ~arar verdiler. A· 
lıirrn uzun sürdü. Bir aralık katip
lerinden biri polis müdüründen 
mallımat i,,tedi. Şu cevap geldi: 

- Vaziyet pek fenadır. Alman 
bombaları Sitroen tayyare fabri· 
kasının ü tüne dü911lu tür. Hava 
Nezareti yanıyor. Yüzlerce ölü 
vardır. 

Bunun1a bernher Pariı, bu 
boırıhardunandan dolayı yılma
mıştı.. Londrayı bombardıman et
mek hususundaki tehditlerin ln
giliz mukavemetini kırmayacağı
na o giln'L.-ü müşahedelerim netice
sinde kanaat getirdim. 

Herhalde dünkü teşebbüs. mu
ayyen bazı badisder.den dolayı 
bir bitar.a.ftan hesap istemek ma-

1 
hiyetini aşmaktadır. Öyle görü
nüyor ki: cYa bWınle beraber, 

denen ndJ.m mllca- dikrnılttır. • 
del ad dtr MU· ' Cephede dolaştıi'lm sırada fe· 
ca:cley~~~ ad:ı- ı !&.'ketin baılıca sebeplerini !iÖr UYKU BiR GIDADIR 

ruı l<ıülTUlllı za- mÜ§tüm. Bunların bazısına çare 
nıuı::ınde.rdir. Hayatın bulunacak olursa düpanı~ o za· Uy:kuoon fnııaa \'~ılll içhı gıda t~lli!U n.)kll.)U da\C't ('der. 

b . k d" d t k man z11mnn yn ıze ar§l ..• > ıye aya ma 
1 T · 1 · ·· h \ 1.-u lltlrotaızlığıdrr ki ııana.lın her şu-

iıstiyor ba;.. arpll. ıe;ın mu~ tl~ 0 
• besindeki mUcahlde bır ~eyler yap-

ması ızı . ,. e.Kl. ne ıs yon~u· 
' • ' mak ve yaratmak lmkdn Ye hızını 

nuz~ ~. d~e sormaya ~ed>ur el- verir. GUzel sanat eseri ndmn a~lık 
me'k ıçındır.> denllen fcltıkel mnctı:{'sldtr. Bn ba.ş-

General Metabaa. 4 temmuz kalan 1C'fn bir fe10.lı:ett1r. Ammn ıın
tarihli bir telgrafında lta_lyanın nıı.tkAnn r:amn.n r.a.mnn açlığa, !!cfa

bütün ianatlannı reddetmış ve lete uğraması ı zımdır. Sana.Un se· 
Yunanistanın büyük devletler a- ltmıetl namına. 
rasındal.:i ihtilafa karışmak niye
tin.de olmadığını. kendi suların
dan istifade ıçin her ilr.i tarafın 
) apacağı teıebbüse karıı duraca
ğını ve Milo"da demirli oWuğun
dan bah8edilen torpitoların da ln. 
giliz değil, Yunaalı olduğunu bil
dirmiftır. 

Kont Ciımo'nun sefirin 5 tem
muzda buna dair verdiği izahatı 
dinledikten sonra demiştir ki: 

- Pclt81A. ümit ederim 1ci 1s
t&i>al Metaksas"ın sözlerini doğru 
çJtaracaktır. Fakat ben gene si
zin sözünüzden ziyade elimizde
ki veaıkalara inanırım. 

- Bunlann neden ibaret ol· 
duğunu bihnedl.kçe nuı\ cevep 

* Gazeteci ve romancı Peyami 
Safa: 

• avvur eskidir, ıırıı.da bir can-
lanır ve miznh gazetelerine mevzu 
olur. Bir mcmlc
k<-.tln gtlz!dcı rlle 
dilencllen a.rnsın

dald fark, böyl{' 
bir t o.ı;avvur Ustün
de biran b lle ciddi 
konuşmamıza ml\
"lldir. İster C'lddt. 
l!t:er 11\tlfe te!Akkl ... 
edilsin, hatırına gelen Dk cevap şu : 

mana kadar kolayca tatbik ede
bildiği ibıw hareketleri güçleıtir
mek mümkün gibi görünüyordu. 

kadar lüzunılu oldoğ1&nda hlp tüıahe nuo vDcuCb tam bir fa~da tt'nı 
yoktur. BUtUn bir gtlatla turnı WrlU edebllmesl ı~ mulltazarn 'e kAfl 
l'Jltı.rl \e dldJnmelerl De yorllbıa \1l• m1lrtanla dm"&D'lb oh1IM1 da şarttır. 

Derhal oturdum, Baıveıkil Rey- cudUmlbıU Seoelerl dcrta ve llaJd1ı blr 

naud"ya verilmek üzere bir muh- uylun:smı tanın eıtltl stlktınet ve m
tıra hazırladım. Tavsiye ettiğim ı hatlık saytl.'llnde c11nle.ndlrmek mUm
tedhirler araaında bilhaa.a cephe klln olur. Uyku, vtlcut btk-.relerl u..

gerisindcki yaşlı kumandanların 1 snıAla toplwu ,..., bedmalmlvı war 
yerine genç.1erin goç.ınesi vardı. ermeıd pek tabii bal 'btrtıelr. 
Sivil ahalinin kendi keyiflerine ' ..... 
göre yollara dökülmesine mani unt &ehlrlerln dfl&nya atıtmuma. 
olmak icap etıığini de ileri sür• \1ku<ttin yeniden Jnıvnıt woe zindelik 
düm. kıı7.anmaıuna yardım ec1fır. Bu ba

"d k knndan m.1nmnhık, hülmllkte, vGBaşvekilin bürosuna gı ere 
projemi kendi elimle vero~. ~Udu yavaıı :unaş Z<-.Jılrlly~n, kuvvet
Reynaud, her taraftan gelen şı- ten düşllrUıı butalıklara kaııı 8i:&ıt 
kayetlerle sarsılmış bir haldeyd~ m mühim blr lmtı sayılır. Hele 'i\
Vaziyctin i görünce anladım kı ~otlan bUyttınNc fhttyacmda Ola.o ro
muhtırama baş çeviren bile bu- nklar \'fi gençlerde uyku, dab. çol• 

B L!l d ltlı.wnlu , . .,. dalın cok Nıl'lllmlyrtlldlr. lunmayncnktı. aŞ'}'~'ıu , o ı;na a • 
b ·· ı ·· kuvvetli fakat ba l'ylnl umaanıuı 19"!11 olmaeı. beJıd ana, guç u, , 

· d b 1 d son derecede de. derin bir .Ok6net lçlnde ve dlnıa-
yenı u c er en .. . . . tı t&brla tıdk-1 t.e.lrierclen uzak bir 
hırpalanmıı bir bokeor tcsırını '"' 
yaptı. Henüz ayakta durmakla be- j hava dahJHDde aylnuunı daha M1rtn 
ra.ber dizleri titriyordu. Son dar- ,. d9lla mDbmmel oı-ınm $rllı1-
benin indirilmesine mani olacak nl m8mldlD .,......._.pMnc\u. Dlk· 
hali yoktu. ka& hlıılılnln kalbolmml ve llWdbıeUa 

Gençler için uyku 86kb saatte. ..,a
lt olmamalıdır. 

KOçllk pocok1arda bu müddetin 
daha tam olması aUr.a eder. l'>
lnuıan uhiJ (ldamn az1ıtı rtbldlr. 
<Wınefeıt erken yatıp •b&hlım ~rkt"D 
kalkmak sıhhaU konımanm tııaMa 

gt"IOO laı.ldclerlndtmdtr. :iyi aymnann 
insanlar Q ı çalışamazlar. Bııııların 

vücutlarında kınklık, lıal idik. ba 

Jarmda atn. utuıtu \e durKıJnluk 
\-ardır. Jş sömıJye IBteklt"rl ~oktur. 

Ger.eleri muayyen ı·.aınanlarda yat
nuyanlarm uytculan lnttuunını ka)• 

beder. Blf90k kederli dU.,Oncelcr, ru
hi elem ve ntıraplar uJkU)U bnzan, 
belli ba lı M'beplcrdtr. 1~1 u :1m m -
mayı ve vOcatıanınn :tJa&ıllğlnl mu
ba&ul f'tmeo;rt anu ""f'nl~r. il) ku 
:aunanı gellnet' bUtUn fuzuli 'e ~er
al11 dll,U1Mıt'Jere k~ rultlarnun 'bü
tün kapılrunu knpanuı.ııu bllmf'll

dlıter. 

Dı. •urt Ergene 
verebiliriz? 

- Ben Yunanistanla harbin Ö· 
nüne geçmek için çok emelt sar
fettim. fakat bu emeklere muka

DarlllAceze cAclzler evi> demek oldu
ğuna göre, oraya, güz:tdelerden evvel, 
on sekiz lnkıll\p yılındanberi 1ııta.n
bula tMnlZ, düzgün \•e medcınl bir 
ı,ehfr sima.ın vermekten Aciz kala.n 
Belediye l\mlrlcrlnl, teknlllyenlerinl 
ve mCtehıuıSlslannı göndermek daha 

Kendisine aordıım: _______________ ..,. ___________ _ 

bele görmedim • .> mUnnsip olur! 
Kont Cıano 7 temmuzda Yu- * 

nan sefirini tekrar kabul ettiii za. S ı f 
Romancı ve on Te gra ve 

man Atinanın salonların, kulüp- İkdam sahibi: Ethem İzzet Be
l erinde ve umumiyetle Yunanlıla-
rın huauai muhaverelcrinde halya 
aleyhine neler söylendiğinden 
haheri olduğunu ileri ıürmÜ§tÜr. vna.yetln h1 · u~ı 
Scfır de demişlır ki: yol< kl bu ı hUS 

- Husuai :muhaverelerde her nU niyeti \ '-el 
türlü sözler söylenebilir. Fakat Bu elh t t • ı 
korkarım .iti Atinadaki gözcüleri· fllYnndır. İşin hazın 
niz fazla gayret göstermek için olan tarafı muhıı.r 
size mübal&galı raeorlar veriyor- rir ve mııtbuııt m<' 
lar. sublnlnl böyle h i 

Kont Ciano azametli bir tavır- akıbctln bckl<-.mc-
la fU ceva:bı vermiştir: ldtr. Halbuki bir mUtc!ekklrln sonu 

- Ben böyle raporlara aldır-ı bu mu olmalıdır ? .. 
mıyorum. Yunaniatanın niyetleri- BUAkis muharriri servet ve refa 
ni bildiğimi ileri aürdüjüm zaman hın beklemesi IAztmdır. Ben bunur 
batka delillere dayanıyorum. için teessür duyuyorum. Bf'Jcdlye bu-

Sefir raporunun sonun.da diyor nu DarQl!\cczcdcn başka bir ycrdr 
iti: cBu muhavereyi halyan dev· yı:ıpamaz mı? Bu şckflde mUtctek· 
lot adamlannın zihniyetini göe- kirlere yapılacak Yardrm nll'lınd 
termek için .ize bildiriyorum.> ayni ise de havası dcğtşmtş olur. 

- Hiç le ümit yok mu) 
Şu cevabı verdi: 
- Hasta nekadar aiiır olaa ca

nı çıkıncaya ka.dar doktor, akra
ba.sına ümit olduğunu aöyler. 

Bu eözleri söylerken yazı maea· 
sının ba~ın.da ayakta duruyordu, 
Batını önüne ei'Pmi§. ellerini cebi· 
ne koymuıtu. 

Bun<lan sonra Başvekili hiç 
görmedim. 

Ertesi gün askeri amirlerimi 
aradım, buldum. Bunlar büsbü
tün ümidi okesmemişlerdi. Sommc 
ve Aisne nehirleri boyunca kade
me te~kil eden kttn}ardan sitayiıtli 
bir li~anla bahsediyorlardı. 

Bunların hikayesine bakılırsa 
Vey.gand'ın planı fasılalı bir mü
dafaa hattı kurmak imiş. Alman 
tankların. mühim kuvvetlerin 
iwgali altındaki Frarnnz mevzileri 
arasından geçirmeğe. fa.kat arka
dan gelecek Alman topçu ve pi
yadesine karşı yolu kapatmağa 
karar venniş. 

Ne çare ki bu yeni mevzileri 
s 

Muhatabı omuz.lannı kaldım lemeyioiz. niz.. Sizin ağzınızdan böyle adi 
gibi bir hareket yaptı. Genç ka· - Düıünüoüz NüZhet.. Her- aözler işitmek istemiyorum. 
dın devam etti: halde kaybetmek.ten korktuğunuz - Ya ne istiyorsunuz~ .. Gene 

- Size yalvanyorum beycfen- fCIY, oğlunuz kadar kıymetlj de- feragate katlanmamı mı).. Size 

Şimdiye kıwıar sükUt etmeniz.in - Susunuz rica eder.im... bu kadar yakın bir im.kana rasla-

j IIkmektep Başmuallimlerinin T oplanhsı 1 
....... 4# 

latanbul ilkmektep baçmuallim)eri dün Eminönü Halkevinde 
toplanarak mekteplerdeki kayıt iılcrinin daha pratik bir hale ge
tirilmesi halkında hazırlanan rapor üz.erine müzakerelerde bu
lunımuşlardır. Kayıt i.Jlerinde kırtasiyeciliğin tamamen önüne ge

çilmesi ltararlqtırılmııbr. 

nun felalc.eti kar~ınnda aczinden Bir insan bundan fazla alçala
titreyerek ayaklanma kapanıyor- mazdı. Genç kadın, hir hamlede 
sun .. Merhamet dileniyorsun .• Bü- ayağa kalktı ve haykırdı: 
tün bunlara ne lüzum var?. Bir 1 - Hayır!. Oğlum ölümü, leke
kelime ile razı olduğWlu söyle.. lenmiş .bir kadının evla~ı olar~k 
Bu yetişir... yaşamaya tercih edecektır •. Sen n 

di .• Yavrumun hayatı elinizdcdir •• I iildir... malik olmak iç.in, b~ bir zaman 

sehebini bilmiyorum .• Fakat, öy- - Niçin aueayım). İkisinden mamııhm •• Oğlunuzun selameti 

E V L ~ D [ J ç i N le zannediyorum ki. bil\uaa su.- b.rini tercih edeccbiniz .. Sizi na· için ben.im olaeabınız.. Yoksa aiz 
R tunuz.. Niçin? Niçin sustunuz?.. ad sevdiğimi •biliyorsunuz .. lsbra- bilirsiniz ... 

ğzy'C>fdu O.. G k d -telıakkim ve - Sizi. karar gününün gece· bınıZa bütün ruhumla iştirak ede- Genç kadın, halının ü.alüne diz 

Böyle .diyctek genç kadının o- olmıyacaiun.. Vicdansız, alçak 
mu.zlannı olquyordu. Sonra elle- a.clam 1 ... 
ripi tuttu. Onu külçe halinde bir Kapıya doğru yürüdü. Fakat 
kanapeye oturtarak devam etti: sendeliyordu. l:'üşmemek ıçin tu· 

ince bir yağmur yal lt.nd .. ~. ~.~,'~enu sonra dedi 1 sinde karıımda l:nılmalt içini.. rim .. Fakat, siz de benim ıstırabı- çöJunlif, dleri yüzünde hıçkırı-
d k . k" ... ın a 1 a mustenzı su;cuuau N d _ı_ • • 1 d · rd muzlann a ı es 1 

r- k k" - e e.ıne1t ıatiyoraunuz~- mı biraz anlama ı eğil mısiniz>. yo u. 
titreyen genç ka<iın. ·~k apa- ı:_ B Oturun efendim-. - Oool Pek iyi anlaıınz Nüz- - Biçare bir kadının zayıf a- Muhtar, ayağa kalkarak yanı· 
sının çıngırağını çektı.yıf vuc··p.mud~u.· z· etin"u~.runb.. · ihya ettiğini het 1. H&.li iııadda devam edecek nından istifade etmek istİyorsu- na geldi. Sarsılan zayıf omuzlan-

d a ıyar ızuı enı . . B f nd" • ..ı _,_ karanlığı için e z d. hıç· .. )' ebT · miaınız).. nuz .• Muhtar eye e ı: rı.ca cae- nı tutar~: 
zaptına muktedir olama ıgı eoyC.~ 

1
1 ır:· _ k dar mahzun Genç kadın ürperdi. Yüzü büa. rim memamet ediniz.. Ve istedi- - Ağlamal. dedi. Razı oll .• 

kınklarla saraılryor.du. ı..ı 1 ve uze 0 ugu a · b .. f. lm tu Muhtan kaa g-iniz .. cyı·n ehemmiyetlni kendi H · l gir k 
k çıw KÖrÜnen eolgun yüzün, bdinız u un 901 uş . . ..:ı..: n ma - " eHr "f'-YO u~~- eck~·.,_ __ ,,_ Çok g--meden apı a l b " b .. l ~-- ldadıg-ı farko- dını an amamıo gn.H: onzünüzle degwÜ, narnuulr bir an- ... ~ıran uu 9C8 6- ce-..., b' eşe U§a• ır te e5SUIIl e 1L1ml 5· • · .L• • ..ı._..ı• ,.- "l...:: ·• · d ~enç kadın titreyen ır 5 

l d - ız ıyı vır ıneanaınız, ~ı. nenin gözüyle o ..... nüzl.. vap veuyor u: 
ga sordu: ·~ un u: . . u•wtın· Medlamet edece.kainiz. Bakın na- · - Biliyorum ki, namu.karaı- - Hayır, bayır!. Merhamet e-

- Muhtar Bey evdcl~r ~ı ••1_ - S~ı ~def~~~hatsız eh ıg eti- sıl yalvarıyorum">. Nasıl ı.atırap ruz •• Biliyorum ki, oalunuzun ah- diniz.. Oilwnu ,kurtarınız.. fyili-
f nd. Şunoı ge den ClIUllllll ın me~ am . ) ak L.L h" ih • __ _.. w • • • Sizedaiına - Evet e e _ım.. . •. · k b . .' ""k b" ica- çc]Qyorum .. m g~aama ıç anet CUDCQJ- KIDIZı unutınıyacqım.. 

di. •• . . ? nıze guvenere • ld~yu ır r 1 - Görüyorum .. Hepsini aö- niz... §ükrana medyun olacağını.. Fakat 
- Kendisini görebilir mıyım ·· da biu~aya aıhe ım.. . b ına riiyorum. Güzel gözlerinizden sü- - Bir ölüyü böyle anmanızı baoka şey istemeyiniz.·· 

Mwıataoı yaz anesının a§ '--- _ı_ l .. w· ı M kt d " d ·ilim Nüzhet! - Buyurunuz!.. . y .... d k ' al tcıbcs- zülen vu sıc&ll yaı an, yuregım istemem... 1 - u e ır es • 
Alındı w 1 küçük odada. beı da· g~çtı. . u~~ıı: d 0 ~an 1 

parçalanarak seyrediyorum.. Si· - Dinleyiniz Nüihet 1. Siz ıü- Bu feda.klrlığa razı . olmalaaı~. 
kilta bck~edikten sonra. Muhtar si.ım hıç .e rsı e ~n . deci" u oğlunuzun hayatını vadedece- zelsiniz.. Bütün kadınlann fev- Hem ne kaybedeeekıın > .• Kım 
B-.ı lca k , ..ı·ı. - D~~ ıyorum .•• k. ı. mu· ğim .. Fakat, yıllardanberi bekle- kinde güzelsiniz.. Fakat, niçin bu neden haberdar olacak>.. 
-J~e rıı arıı:ya IQ l Bılıyorsunuz ı, yarın d' dud kl . . .. b "" l h . .. v · d ok mu) Ali h B d b 1 kır saç ı, - k _,_ Oğ· diğim o meıut vaa ı a arınız epız aervetınızı oy e ırpanı or- - ıc anım Y • a u a am uzun oy u, L k rne son aran verece... . l 1 1 d . )' "' B ok ) 

kırlı: y 1 d k d bir erkek· na e . d"l k Faltat onu söy ene.. tü er atın a gız ıyorıunuzr., ı- )' mu ··· • A . 
ti F" kat arı~ .~ a ar l iki )um ıdam e . 

1.ec~b ·· • 't' f • Nüzhet bir an düıündü. Kar- rakınız: o servetten kıymet bilen- - Bırak bu lafları.. cızler, 
•~aha ~.t •.. yuzdu~de p~:l aya~i du: kurtarabilirs~ız. d u. cınl~~edın d:- ıııındakine nefretle bakıyordu. l ler istifade etıinler 1.. sırasında viodanı ve Allahı unuta-

gozun aıma gu er g 1· lmadıgma aır e mız e j H ded' B ı.._h y l ..ı . b''" 1 Se ccbu 0-ıu tl\n b-'- kl · . d t • mana- j i ı o o - ayır, ı. u :tH1 si taze- - a varırım oaevam etmeyı- ..ıır er.. n m l9UD... ı · 
1 coe erın e, şey anı Jiller var •. , ar aczjı:._ _..ı 

uyoıuu. 

' 

- Bildiklerimi.n hepsini söyli- tunacak yer ararken, kendini ıkı 
yeceiiro.. Cevap ver. cPeılUI> de .. ! kuvvetli kol aruında buldlL Bun-

Zavallı anne, tarif edilmez bir dan gerisini hilmiyorıdu .•• 
azaıbın pençesindeydi. Günahsız ••.•• _ ......................... . 
oğlunun masum hayali ~z~~inin Ertesi aaıbah, Ada vapurunun 
önünıde duruyordu; bu buyü.k fe- arka küpeştesine dayanmıı bır 
daıkiırlığa katlanmamak, bu ~]çak kadın stkı bir yağmur altında, 
ad'amın lakaydi.sine tahammul ~- sathında ha:bbecilder kovalqan 
mdc, ona haklı fa.kat beyilude bır denize bakarak dü ünı.iyordu. A
ıa.raroan il~aret görün.~ordu. L~-ı radaııırada mendili.nı gözlerine 
kın son obır gayret gostcrme~ .ıs- götürüyor, baznn da tutatnadıg 
tedi. Muhtarın ıer.t. avuçlarJ ıçın- b" h "kle hı,.kırıyordu. 
d . . ek . K d' . . ır şe ı .,.. 

e duran ellerını ~ h. en ı~nı Sırtını döven yağmura aldır 
ısrarla seyreden gözlere yaılı goz- b k d NüzheUi 
1 k mıyan u a ın . 
erini kaldırara : d 1 t J _• •• } -' 

1 t b ih t veriniz Ve o kadar a mıs ı :gı coz C• - sıra ıma n aye • . d "" ·· 
dedi. Siz de evlat sahibisiniz .. Her kararıp denıze uıtu. 
ıeyi nefsinizde ölçünüz.. Çekti- • • • · · • •• · • • • • •• · • • · · · · • · · · · • • • .. · 
ğim azabı herhalde anlarımız. .. Daha ertesi gün, gazeteler, i 

- Sen beni anlıyamadıktan dam karan beklenirken beraet e 
sonra, ben niçin seni anlamıy~ _ça· ı ~e..° k~.tilin n:ıuhakemes~ne ait taf 
lıpyım) .. Ben mecbur değılım: sılatı su tun su tun neşredıyordu . 
fak.ı 9e11 mecbursun 1- Kerime Nadir 
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OK UYUCU 
,----MEKTUPLAR/ 

Bir Okuyucumuz, Bize Açtığı Krediyi 
Hak Ettiğimizi Söylüyor 

Başl:ğın Siyah Olmasmı Ciddı v J GüzJI Buluyor 
F ..... kı bir karlinlzim. (Va&an) ı &abllAi (Vatan) ı bırakmak ,.e l'!I· 

«ittikçe artan bir ze\ kle okuyo- ki ~teme donmelrtL 

VATAN 

• . . 

rum. :\laklnenlzln a.ıtı sayfayı kır- Kendi kendlmt' dedim ki: Şun
ınn:ı b&Amlldığından dolayı lüzum- lara biraz kredi ~ayım. Bu kadar 
11U7. ~P.re telAf ettiniz. Ben kendi fena bir ıt"BZete çıkarmak için bu 
he,.abıma ııiyah rengt tettib edi- dar zamanda ortaya ~lkmalarma 
yorum ,.e bir g-azete haflıfı için ihtimal yok. Mutlaka vaıut:- tHt i 
daha deldi uı ~ buluyorum. 7.ırlarnak, ,..azı Hı idare takımı t 
Riıtün dun ya ~.etelerlnln başlıtJ aı kurup . ahenkle işletmek için 
ıılyahtır. Doııtlarıma '"'rdum. Çe>- beklemedikleri mütküWla kar"lı
ta benim fikrtmdedlr. J;mın olu- laıtın-.ıardır. Eter barometre /yı 
nuz ki Türk karii b•a memleket hıt°' '\mete doj'tru lnkl,af edenıe 
karilne ~uımez. Burada beye- kf'. dilerı-. batır kahrrm.ııı 
C'aB tk-areti ııürekJI şekilde yttrG- Barometre blnu: dur2"11luktnn 
n-. Bir l'&U'tenln allığın&, pullu- dolayı devamlı surette iyi bir ı.u· 
tana kapılanlar da çok delildir. rette i~ eW. Her günkll ~a.-
TUrk kahi bir ıazetenJn Öıl'.t1ae., zet4!ıaJz bir ırftn enıftlndf'n ilaha 
memlf'ket llM"M'lelerbıl kavrama.il u kUMarlu. daha :aenpn, daba k

ve rnüdaf- etmek llaa•andakl 17f lü çıkıyor. Her -yı, ıneanı d8f6a· 
niyetine Ye llttJdarma bekar. dlrüyor, metKUI f!ltlyur, etJendtrl-

(Vatan) 111 ilk sayılan. buln, yM. Sonra da her hlrtmtzta zam
münderN'at, hatta flk1r bakmıın- nl DM!lff'UI eden ...-"*et meıwıle
dan 1117..den beldemlye llaldnmız ıertat. ~n 11111datumu. medeni 

olan ~mere uygun d1ıt9dtr. Hele Nllllll'etle, ......_..,,_ ~--
ıllzln bir talnm büytlk iddialarla muz. 
nrtaya çıkmu~ nlmanı&, ırauıaem. Ben *e artık itimat ~'ilnt 
hallot bUtttn btitttn ~ btr ...._ ~.Kendi -a.tUmdP. (Vatan)ı 
le koywyorda. Cııtöa bir pz.Me p- dost.larmİa tanıl)'e eane,t ~ edbt· 

kal'M'ak yenir. rneftUt puıhh:rtw dllll. ~ Pi•eMıtıatıııtd kenne-
bln;ntnDdan prt idim. ytn1z wı helll ~ fltıne,.inh. 

Hollywood'ta Vergi işi 
Maliye Memurları Yddızların Sermayesi_n~ 

Değil, Kazançlarına Bakıyorlar 
Ben ef'klden başka htr pıııet.e- EllMlldl Malt,.e ~ 

nln Uryaktıd olchltunı için lıftn ~ N. 8.. Her eıenıe bilWn Hollywood'u bir Muharrirlere plial'.e oıdann tenzi- meld:ar. AIUat1er w1ıeuiıha, baıfmm· 
IUt liatemıde <mevzuu hazırlamak> 1at', bıir!ılı1ertte dola.fırlar, sırf rek
Unnile akla &-ehnedik şe~ teBadQf' IAm olRD dtye. Bir artllll dedikodu 
edilebilir. 1ııleeelA örf ,.,. Aclatı ,...... 1IMW2IUU olaMme« için ~ bir ka
de tetlı:Ht etmek beM BoDolulu"ya duUa adı: ıak lokaııtaıarda. yaı:tf!u-
&eyaba.L. bir k8tftphane cloldurıw:ak da görünQr. f1k mağazaJarı, tanm
kadar ldtaıp_ ve lııunlar.a benzer aice Dllf atölyeleri beraber dolafırlar, alllJ 
şeyler_ v~er )'llPU'lar. Her tttrHl masrat-

\. ba.f afnm salgını krw kavurur ve 

~~=====~=~=~================='~ bo bir ay milddetl& devam eder, 'llZ&I', 

Davet Kızan 'e Eöyltrifrde 
Radyo B. T. l.tanbal Bölce l.etbnlt

jmdan: 
Kozan (Vatan) - ıtoaıı ve lrÖJ'

Hakem Kunl-.. S.tlanıyor lerı dUnya hjlVadaalerinden her ~ 
941 yılının iUc hakem kunıu bol bol istifade ediyor. Kaza mer-

2 1 1 941 salı gÜnÜ saat 18 de kezinde ve köylerinde düne kadar 25 
Bölge merkezinde açılacaktrr. De- radyo varken, bugün Koyunevl köyO
vam etmek istediklerini bildiren mtızthı de aldığı bir r.adyo ile 211 Nd

ar*ad-.ların yakanda yazılı tarib yo sahtbi obnu~. 
ve saatte tqriflel'i rica olunur. ı Jıfenanuni)"etle ~ğim.e ~ 

.zengin kôylerlmialen Bucak k&ytl de 
Rami Hakemleri Davet bir radyo ahnak nlyıetinde olattı 

Bölgemize bağlı bütün hakem gtbl kOFt1n ortasmdan geçsı büyük 
ve hakem namzedi ark.ıu:laş)arın sudan ifıtifade ederek JdJyön tenviri-
20/1 94 1 pazarteai giinü ak.,amı nl. ve radyolann ça.11'bnlmUllU te
saat 18 de Bölıge merkezinde ya- mın edecek ufak bir elektrik te.flıtlA
ptlacak olan toplantıya gelmeleri b kuracaklardır. 
ehemmiyetle tebliğ olunur. Dileriz ki; yerinde olan bu tefel>-

BU LM ACA 

Soldan ııap: 1 - Bir masal ka!\-
ramanı 2 İhtiyat - İtikat 3 - le-
tlrahat 4 Çok d~l - Aksi 5 -
Nida - Yllze örtttlea tül 1 - Musiki 

büs kuvveden fö1e çıkanı.. da buaa 
benzer köylerimjse de örnek oı... Ka
za içtn iftihar fldittr bh' ~r. 

Edime benMde lııiif r r • lir -
Edirne (Hu.sual) - Jstanballa ıt

dlıne arumda g1lnd1lzAert karfllıklı 

olarak sefer eden trenlerdeki b4lte 
servtai ıbtıyacı bunamtle ıran,ıtıya
cak vaziyette ota.makla WalHr i7f 
kötti devam ediyordu. 

Son gttnlerde nedıenae ha ııerviıı te 
intlz&ımm kaybetti. Nltekim birkaç 
gün evv~ bOte aervtBtne ghenerek 
yanına yt~ almayı ihmal eden 
Yolcular aç kıılnnflardır. .AJt.kadar
lann nazan dikkatini celbederiz. 

Edlrne (HOBUSt) - lı:dtrneye bat· 
lı Ha.Yas nahiye :mer1ıtez.lle Çorluya 
bağlı Marath na.biye meritedade be

lecllye tefkl!Uı yapılmam Daldllyıe 
Veklletinee uygun g~ 
Pa&ırlıklara bqlanmifbr. 

aleti • F.dat 7 Tamam - Ti:yecek ============= 
8 İ!Ave - Herk.esin bakkmı koru
yan 9 O lrlııdar - Kira 10 - Ökatl
rtıte iyidir 11 - Soy - Minarede 
okunan - Nota. 

Yakanlaa aı,at•)a: 1 - Şiddetli 

- Keamek için kuıtıuuır bir alet 2 -

~ görllnm.?yı bilJ'ftek k ıdreti 3 -

Ödemek - Karad«ı!z'.le bir kaza 

merkezı 4 Kadın ismi - Nidfı 5 

Eskl bir harp aL'!tl - llA.ve et 1 -

Bir seyyarenin etrafında dönen yd

dı.z - Cüz 1 7 - Edat - Nf' tan! -

!.-ret 8 - AbiM - Ya~kan bir ta.t
h \"eya i!Aç 9 Edat - Edat - Erısiz 

11 - Ali.kalı 11 - Ondan dolayı -

Nota. 

DC?'lı"K'O BULMACANIN HALU 
Soldan uta: 1 - Şekavet 2 -

l:deblyat - Hu 3 - Kıraz - Arka 

4 Eplr - Bldar 5 - .lıladenci 1 -

~ 7 - lf - Alık 8 - KU'pf&lık 

t Jıfail - Lisan 10 Nail - Zı.va

na 11 - Örf - Kına - l.ıı. 

Y11kar1Ua ~a: 1 - Şekerlik 

• Nö 2 - Edip - Şamar 3 - Kerime 

- Raif 4 - Avar - Şagil ~ - Vu -

Et' - Bak1' - Zı T - Aid 
Kalın 8 Erdek - Liva 9 - Kan 
Kıııa 10 - Hare - Kani 11 - Şu -

tri ·Nan. 

Amr.lan 8&1'11811 Mr Jllveütı .•• 
G6z ~ bir fhtıtmn .•. 
Ha.yatı neş'eleodlren bir •dan 

y-.tıJan fibn: 

AŞK 
SERENADI 

Franm.rıca 

Amerllmma MMropelMıea 8pe
FMllHD MI put.il Tddısı 

61LACE MOOIUC -
MELVYN ~ 
Bugihı 

LALE 
Sinemuında 

Altm aesile musiki dünyasının 
ölmeyen Melodileri olan La 
Travtyatanın atefin.l ... Manon'
un ıztırabmı_. Madam Butter
tıy'nin kederlerini... Karthanın 

i~ Y&f&Yaca.k olan bu 
hak.iki f&he8erl zevkle seyredl
niL.. 
DİKKAT: Şimdiye kaclıu- &'~ 

len Harp JunıaHar.nıın en mü
hhnml. 

Tarkçe Paranumt Jurnal 
Bugün saat 1 de tenzill.tlı 

maıtine 

S U M ER Sinemasında 
1MPERİO ARGENTİNA ye relııabet eden İspanyol mutanni~I 

ISTBILLITA CAITBO 
ROSlNU..'lN Meşhur Oi>eruaıdan lapanyokıa sö&Hl ve şarkıh 

SEViL BERBER i 
Güzel \"e Harika flhnfnde Dana ediJ'l)r ve flU'kı söylUyor. 

Bugün aaat 1 de t....awı nm.tine 

gider. Allah Allah ~iz, bat 
ağnsmm ela aalgm Dtr IW aldığını 

Dk det.a duyuyorum. Evet Holly
wood'da ber sene. o bir ay içinde bO

Uhı eczahaneler eflJd a.'lprin stokla
rmı hep satarlar da yine ihtiyacı ko.r
fdıya.mazlar. Çtlnkü bu ay gelir ve 
kazanç llzertne beyanname hazırla

ma vıe vergi ~tl ayıdır. Dünyanın 
her tarafmda bu vergi tesblti işi ~ 
la.rı :zora .10ks.n bir iştir. Fakat Hol
lywood ne hiçbir yer mukayese edi
lemez. Çünld1 orada en akla hayale 
gelmlyecek tenzmer vardrr. Onlan 
bulup, sat kazancı ortaya ~armak 
meı5eledir. 

Bazan aleJWe bir ~ iş elbitıe
Ri a&yıbr. Fakat lıezan da sayılmaz. 
Bazan sanıpn bir artilrt.in esmer bir 
artist olabılmesi için yapılan bOt:ün 
masraflar kazançtan tenzil edilir de 
mesela burnunun şeklini değlştırmek 
için döküp saçılan paralar şıı.tıst 

murat addolunur. Bır sinenaa kum
panyasile ol&n kontratı fesh için avu
kata verilen tlcret tenzil ettirilebilir 
de nikAh fe11hi lı;tn yapılan bütiln 
m.a..<ırııllar kendıne rutttr. F'akat eğer 
eşinden sırf ismini rekJA.m içın ay
nlıyorsa. o zaman 1ş başkalaşır ve 
masraf yclcQnu vergıye tA.bl değildir. 

Hallerine ,,Ukredip bin kue Allaha 
hamd!.'decekken belki artistlerin göz 
kamaştıran ka.:ı:ançlarma imrenen ış
çiler vardır. Bır artist kazancımn 

yüzde onunu muta.vassıtlara yedırir, 
makiyaj şu5U busu bUtçesınl adama
kıllı oyar ve Uç dört gUnde bir ism1-
nln ıınutulmamMt için suvareler ver
mek mecbuı lyetindcdir. Vergi ayında 
herhangi bir isçi beyannamecıını ken
dini Cazla yormadan yapabilir. Fakat 
o imrendiği artısUn kendi kendine 
l.şin içinden sıyrılabilmesine imkAn 
yoktur. Bu ağır yUkUıı altından kal· 
k&bilmek lçııı Ltten anJıyaıı bır ada
ma m6racaat eder. O, yalnız Holly
wood'a ınabauıl olan tensilAt ltıltesi

ni ezbere almış, bunda mUtehusıs 
~ bir adamdır. En doğru.su, en 
sq-ıam ve en elverı~I beyannameyi 
tanr.iJn etmekte usta kesilmiştir. Ak
törJerden, ıııa.hne vazdarmdıuı, mu-

l harrirlerden birçok mUşterısl olan bu 
1 nrlltehassıslardan bıri c:bu ış kadar 
1 karqık iş yıoktur» diyor, mesela gi-

yim lcısnunı ele alalım. Btr aktör fi
lim icabı kaç kat elbiae yaptınrw. 

yaptırsm, bunlar BOllNdan fehirde 
giyilebilecek elbiseler lııe bUtUn rna.ıı

raf f&b8I addolunur, fakat eğer bir 
Kovboy elbisesi yaptınrM, tab&nca 
ve atmm eğerine vanncıya kadw 

bütttn teferruatı dahil olmak .tbıue 
tenzllAt ltstt"8ine kaydohmnr. Sonra 
dan, ak.tör bu elbiseyi, sayttye evtn
de. at Uzerinde IBtedigi ~ lnlllan-

Sa.hne rtzdannııı Gaba garıp mu- lar rek1t.m utnm& olduP için t.nzi

ratıarı ftl'. v 4!ll'dikler.i Dtlt1kı aiyw.f' et- lata tAbidir. 

Jer, gaaıeteeser.e yapılan davetler, lfU- İfte Hollywood"wı maliye baktmıo
D& buna verilen küçük ve bQytlk he- dan baZı hwmsiyetleri. Birçok imti-

yaza sahip olmakla beraber 89nede 
diyeler •. tabii ve maııtıkt olan blltün 360.000 dolar geliri olan btr aerma-
murafları beyana&meden hariç tu- yedar Ue senede ayni miktar para 
tan kanun maddesi blltüıı bu gibi kazanan btr sinema mensuba ara
feYleri tabii \-e mantıki telJi.kkl edi- smda muka:yme yapdmıa zararlı çı
yor; çtinJd1 bunlardan kaçman sah- kacak yine lkincisidlr. 360..000 dolar 
M vA.zılan bir daha keodllerine 1'çl getırecek olan 10.000.000 dolar ser
ve yardımcı bulamamak gibi h1lyUk maye her zaman için yine o sermaye 

bir tehlikeye marmdurlar. kalabll ı·: Fakat blr de artitıtln vazi-
ReklAm atruna yapılan bütün 

muratlar da tabH tenzila.ta tAbldlr. 
Ve reklA.nt için neler yapılmaz? lsmi 
dedikoduya ka~ bir artist ağız

dan atma. kulaktan kulağa şöhreti
ni yaym" olacağ'l?idan, en belli be.'11 

reklAm, dedikodu mevzulan ya.ratabil 

yetini göTlııQnde tutalım. Onun her 
sene st-rrruıyesinden (yani ytlzU. sesi. 
'öhretındt".n) yUzde on nisbetinde bir 
kayıbı vardır. Ne çare ki, maliye 
memurları sermaye rniktannı detti 
yalntz senelik san ka&incı tetıilc 

ederek vergi alıyorlar. 

1 Ç o c u k T iyatro s u 1 

Bir Varmış, Bir Yokmuş ••• 
Bır kadının iki gilzel kızı, Kara.

çalı çağırdıklan, bir de 0\-ey kızı 
varmış. Bu Uvey kızını hep hırpalar 
\'e pataklarmış. Padişahın o~lu ev
lenecekmiş. BUtUn beldenin kızlan

nı sarayına davet ederek ~lann 

oyunlaı mı seyredecek ve içlerinden 

beyendiğıni kendine et alacakmDJ. 
Kadm. üvey kıZinın ene olur, ben de 
eğlenceyi göreyim> dıye yalvarmala
rına karşı aldırmayıp, ilti güzel kı· 

suu saraya ahp ı-öU1rmtış. Karaça

lıyı evın ı~nl görmek ve bir torba 
mercımeği ayıklıunak için bırakmış. 

Karaçalı yanık yanık şarkı söyleyip 
etrafında çıtırdı yapan mçanlan. dert 
yanarken, kapıyı biri vur.mllf. Kara
çau kapıyı açmış. Çırkln, yaralı 

ytlzlil bir koc&kan içeri glrm~. Her 

yerden kovulduıtınu söyllyen bu ko
cakarıyı Kal'açalı iyi karşılamlf. M• 
Jer° kocakarı peri lmif. Onu güzel bir 
lD.z yaparak pa.dlfabm og'tunun e'rine 
göndenniş. O ana kadar kadmnı iki 
~ luzmdan b.içbirlnl beğenmlyeı:ı 

anlatılanı gözünün önünde gördOğü 
zaman onda.ki heyecanı aeyreyJeyi
niz. insan sahneyi bırakıp çocukla

ra bakmak istiyor. Mebrure Sami 
taraıfmdan tiyatro eseri haline konan 
Dtı masal çocuklann tabına uygun
dur. Renkli dekor ve laıetnmlerle 

onlara bir hayal Alemi yqattırllı

yor. Bu masal çocuklar lçln blr me
lodram da aayrlabllir. Ben bile Ka
nw;alıya ac.uruya bqla.mıştun. Son
ra önümdeki 90CUkJan görerek, oyu
nun beııim için cılına4ıtuu ha.tırla-
dnn. • 

Karaçalıyı bir torba ınercimetl 

ayıklamak Uftre evde bıraktıkları 

zaman derdini bir farkı ıle sahnenin 
öntlne gelerek anla.tt.ı. Kareçalmın 
bu ...,.kıyı mercimeği ayıklarken 

aöyJ.emesl ckha yerinde ve tabii olur. 
~n oğlu rolünü bir kız ar

tist yapty0rdtL Galiba erkek buluna
DHUIUflı. Her nedense; arka mralarda 
on Ud y&f)anıu afDUŞ görtınen kıalar 
perde araıanda d&Çma> diye ba hali 
tenkit ettiklerini duyd\1111. Galüıa 

otlan eonraden gelen lıaıa. g6ı1lr l'ÖI'- bof.larma gttmenUJtj. 
meıı: vwulmUf. Padifahm of1\I ora.- Şehir ti)latroea artlstJeriDe beden 
da lMduna:n lıııGtön ltsları bahçe;,e hareketleri yaptıracak bir llMOD ve 
g6nc:lerenıık, onmü& ya!nıs u.ıım.. muallim tem.hı etmelidir. Kıs eriist.
lUlyalarmda da birtıU1eı1ııi girmDıf ler.lnde bile vOcutıer ifl~ t&

olduklannı 116ytemlf)er'. Pactl'ahm bil bir halde. Padi.şahm ottannn sa
otıu r07adaki &1bi ona kendi eliyle rayında J!Çtsklan ritmik damılar 

sın. ..-rbet ınmmM ilJtedlli anda knı or- pek çigdjr. 
Ja.ckle Cooper 80ll defa aan,m ya- ~ Çftnktl peri km 

pıldığı zaman blltiln ınaaafJ -.ıı taılan Uf· DMııria mm ,..-terinde çoc11tdarm 
edümiştir. Fakat kend'81ne bir reJt.. öJle tenb8ı etmif. P'almt terlilhdn ~ eedebiyab ~ 
lA.m aeyahati ,aptırdllblı u.nımoi'blri anıda ~· Padlıpüım oft9 lııheeM ~ ihtiya' ~eUD· 
Jackie küçQk ~ ~ an- yamp tlJtllf1DJY& lı ıfbm~ Km bu- cleki peri kmna >içi yar.UZ, utnut-
nesi de onunla cttmelı: ~- , BMall beldenin abalia1 IBenı MIJ"llR> dtyor. Tabö 90Cıak an-

ele kal"""'. Jacltıfmh bS:8D ~ tGlll•rnlUlf- lJJte burada lameflllm• anlamak ıçin vakit aar.t.e-
li8te)'e lmcıliufa baWe l'8)'0k anneBi- Jrimaenin a7ac- plmt)'ell ldlçUk deoek balde değildir. 
nin hlı;tılr mawafı naMn itftıara terlik yine atmel btr bakle meydana ~ mnasmda salonda çıt yold:m. 
a1mm&n1JlfUJ'. gelen iCJlnıÇa1mm ayatma Uymtı.f. Ylllms perde aralarında çocuklan 

Di#er bir aktör 29 kifH!iJ< bir afle.. Ve ~hm ottu OllU .ımq. OnJıar '""'*"""'k. rahat durdurmak için ti-
nin kazanaD tek a&W oldufunan ae- erdi ınaıadma... yaıtro mmwriamun, nnılw--hrr p. 
nede ıı.000 dolann vergiden bartç Kısaca anbrtbAmı bu JIWlalı bir bi claa.,.....uu görtınıüdL 
tutuımumı temin edebilmi.ı.tr.> çocuk zevkle dü\ler. Hele masaJda .,._, ...._k 

"'------- aCTCN MATB UATIMIZIN Hl'rl'TD1llA.N Yaat• .., ,... --- ----· T()a& Fb.hlcn.tc'UNIN ZAJl'D TAOI OLAN 

KAHVECi GÜZELi 
iPEK ve SARAY 

MJ'Wl JDUYalfalo7e&brle 

Bu:sOrt saat 1 ele t~ ır.ailne 

Devam 
Ediuor 

v 

ıa. 1 - 941 

lleçlaal B•bramanırr Serlsladea : 1 

Baltaköylü Gülsüm 
Ninenin Hıtabı 

Kahraman Ninenin Yüreğinden Kopan 
Birkaç Söz, Bütün 

Kadın lan Savaş Mey :ı.'anına K oşturda 
1335 yılı haziranınuı yımıl eekl- evlAUarmı,, lı:ardeflerhd. 

zinci Sabahı ldl Tan) eri henüz ağ'ar- hatırlıyor, ı.ınmlerini yQrekler.I 

mamıştı. M:endires kuprtlsti başında lıyaraJc. gözleri yaşarwa& ....ı.-.. 
Ye gök kubbe altında geccllye elli anıyorlardı. 

JMinci fırkanın kahraman zabit ve ı~. bu yanık ytirekll 

'rleri, hatif hafif esen sabah melte- bili, cBaltaköy-> ıo GUlsam uı. 
minin tauı serinlltlnde zafer rtlva gün döktflgil göz )'afları De 
lan ile Büıılenen uykulanndan hafif çe\-restnı etratındakilare ...,u • ...,. 
ve seyrek makinelıtüf k takırdılan yaraJı bir kaplan gibi bagırm~ 
ile oyanmı'l.ardı. Ilrk topnı.kln.rııı 

Ne duruyorsunuz be kızlar, 
Ozertnde w:anan yorgun vücutler 
sUkinerek dol'rulnrken, mahmur göz- cııu. l!:rkelderbnD., Jurçm cm--• 
lıllr tstifhsm1ı bakışlarla b6rblrlertne btı yaman atefi, lusgm g11Deflll 
takıbıuf, biras sonra da, Be81erin yaygz lliCalJ a.ltmd& TQl1dUttımllBI• 
;geldiği ~ dikilip ~tı. mtısınmanııımuzm flllnll '" .. __ ,. 

n#runa ~ lıblen 
Aydm OY88I yine o Mbah, e.rkek-

'ten sakınan utangaç bir köylQ kızı cıkta dfnlemeıt ~ mıt-
kalkın hele. Bbw tmti -. 

edası ne, tıentız doğaa gtlnefin ılık- ç&nlelc ayran, lıtrw ~ -
ııtı altında M:endlree nebrlnhı pekQr- ~-· 
dOğil buharın, kalm bir ttl1e benzi- birer Çlkm .anımı iletelim Yt.lıtö,,.• 
yen ~fal al8terlne, bClrtbunUftll. Bu candaD hitap, ondald am~" 
Sanki, B&tafkan bir çapkJnm BiNlt ve ntneleri, bacdan, C'ltinleri hep 
eeMiz yQrilyt1' 'ile gizlene ~e tunDaf, ~ dotnJ 

Aradan oa dakika bile 2'91::Dl4111111"" 
ilerHyenıert o da gOI"D1Ü9 de çe~ Tmt.Oerl omtızbyan. çi!mlekı.tnl 
... ört1lrun1lflt\. paıı. c;dmılarnu kaltukb;yan ]cBJ 
t~er. Aydın kasabıı.smı da 11.'0- dmlan, ~dan bmtla ..,..ldlll!I 

1ayca eMı geçirmenin verdiği şıınank- gilzleri d&ıüJı, )'elelen dik __ .._.,.. 

ça bir cOretle. Kendlree köprtıaQ bıa- gibt avat mtlJ'danma 
fiil& doğru btr ~ &rsmllll& ka- TOrk 'mdm:uın. 'l'Ork iırtildM .,. 
pdJD1'lar, kurt dunuınb ba'll&yr -- reftain ~ ~ 
"""'· saızthıe uyarak atste.a ıstıtade,,e nm sa Ye a)'J'&ll)a 7Qııeoelt deıJD, 

==~~= samanda kuvvet, ~ de 
de bulunan ileti!' kunıeüeriııe taamı- 88ÇID-.ludır. Onların ba ce9UI" • 

za ~ ı.ri. .nar arasında zafer miljd 

Kumandan, harp emr:IN ftl'IDiıJ, perller g1bi ~ m,ftAoafmlP'tf 

istirahatte bulunan nizamiye kuTVet-~ mane9l lrunetlerbd 
ler:t \le göntwO zeybek mtıtrezeler1 ıanmı,. bırpalanııftı 
sttlh ba.fma etmifli. Biraz sonra, Er!«, &eybekler u#U}tnlu bir 
mfilA.zim Kadri Beyin kumaııdaam- halinde dflfman 9iper!eri tbıer1ne 
dairi mnn mQfrezıa. ~lhlll&r k6yftn- lentrken, blzbn Gaıtıam ntae de 
den gelen YUr1lk AJ1 efe ve lll'k~ den testlsini attı, ~ dotru 
lan Jle kuvvetlendirilen ıntaıarmm, gOlQmsiye gtllOınsfye can Ve.r91 

hep birlitcte ~ Öllertne bir ıpebJdlıı stmg1UU tlttoelini lcaptı 
yQkl~ dtlfman aiperieırt tbrıeriDe atılan 

Bafbyaıı mukabil t.aarnastonus, rarnanlara katıldı. 
her :a:amanki şiddet ve bırçm ııür&ti Akfam ol.m114. cttn8' 
ile devam Ye lehlmble iıılrlfal eım-., kızdafnuf bir aıeı, 1l#mJ 
mukabil kuYvetıer admı adRn '" ta- netti bulutlar anunna 80knhııvd9!11 
biati ile teıetat vererek nihayet, (Tel- Kahraman GtDBGm nine de elini. 
lidede) ve (Teleistelgrat) artıarmda Jnlrfan1a delinen g6ğa11 tı.ıırine 
evvelce Uttiyaten :tıamrladJklan mUıt- acı acı 80hıyor, her eolay ... uuda 
tAh1lem mevzilere çıeldlın1'!erd.l. sa.- ler yOıF8 90hıyor ve dud&klarıdl!"':.I 

Vaf. artık gergi gibi lazıfmlftl. ım- kızıl ve k6ptlkm karuar 
datiler, gerçekten görülmem~ bir Xorlqaıı dudakları lapmhyor .,. 
inat ve inttzam ile mukavemet g&ı- 8&dert flllddıyordu: 
teriyor, mQfrezelerbnl&e ateıış pClaldl- - Çok fttkOr Rabbime. ....,....m.._" 
r1lyorlardı. Pakat, gO&Teyen ederi- ııe1&mete. beni de fehit babıamat 
mı.z, kahraman etelertmis. ytttt say- bit kocmna, ıpebit ya.vrulanma 
beklerimiz ve hele anlan abttlerl- V1J9b.ıru]IOI'. 

mlz yağan ~ bir yatmur 
kadar da ehemmiyet vermtyar, ka
deme kademe ileriiyorlardı. 

o anda, mukabil tarafı bQsbötttn 
88J'mR&k, menllerinden biran evvel 
çskanp atınalt ftl Aydına dojfnı he
men sokulup ııarianak lçtn, fU'ka ıcu
ma.ııdanı, bir nizamiye mQfrezeııltni 

•e Aydın m8cadele ve muharebele
rinde gösterdikleri hartkW.de 1JeC&&t 
ve ifa et.tlkıeri fevkalAde blzmetleri 
De bQyQk bir fÖbl'tJt ve ferfJ1 kaza.. 
nıı.n birinci mlUAzhn Şerateddiu Be
Ytn kumand&Bındaki makinellttlfek 
bölfilUnO de ileri ırtlnrıQftil. 

Aydm OVMmI yakıp kavuran kız
gın bir günflltiıı altında devam et
mekte olan bu yaman aavq, ileri 
ııürülen bu kuvvet de alabildlğlne 

alevlendtrnrt.ıi Biraz sonra. DenJzll 
polis komlserlilinden ilıtlfa De me
muriyeti gibi canmı da yurdun hail
ama nezreden ödemtşti Hamdi mt. 
ile, Denlzl1nin ytl:maz b&baytlttleri 
de harp saba.sma ye~ zaten le
hlmiu cereyan eden •-...nı flddetl 
de fekli gibi de~ 

Tam bu eım&l&rda, bu kani: 8P'llŞI 

sabalıtanberi takip w ll8l'8dmaz bir 
tımit ve iman ile ~-. mGf· 
reze1erimlZe Tmındaıı nuaNt w llMl

vattala,,.t dDemelttıe olan BeltalrOy 

18.00 Progr11m, 18.03 Rad10 
orkeatruı, 18.40 TUrk m 
folklor örnekleri, 19.00 Kon 
19.16 Zeybek OJ'Ul1 havalan, 
Ajaml haberlert, Jl.15 Radyo 

t..t, ıo.415 Şarkı w tilrk1ller, 
KO'P'f""' 21.30 Radyo Balon 
tras. 22.30 Ajtma haberleri. 
KOllllflD9 ~ - yalım kuıa 
dalga ..--ne), 22M CUbanıd 
awıuo~. 

lmıclmları arumda. an-.ı tliltll lıU' -------------
~ ardından da• ı ..... 
bayku'..... oldu. Kangreye Davet 

KabruDlm mDletimizin ba - .... 
1aa19n, Tadı: w. ım '"' zA ; 1 a- F mer Y dmu Bozkmt .,,,or 
babtaıİber1 l}Ukll. oldald8I ı. bııh aa ~: 
-~ ~ en- baJ1ıinde 22/ 1 /941 çarwamDa pail 
?nail. P'IBlıt:llı. .. .,... a.ıliiiiA ~ H. Partiai Mnwnaa f-... ··•"!'W! 
ıaı;,.. ÇanUUla 14t ılırtudıt ı...a.- Waıpe ,.apılacaiından W1 
nm clDkttlldel't tmıprülmoa _,.... .,..._.. •i&ea:irn rica ede· 

SORUNUZ---__.,. 
~-~ÖYLIYELI 

BiZDE DUB LAJ 
... L 111. ~ .. .,.,_: 
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..... lia7Pllllt fflbalerl• irim ...... 
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De ...... ,.... 8llılllr'f ......, .... ,....., 

CEVAP: İllmi p;mı tııs t:aml B. 

J'eıdinia ~ -- AdalliC 
duble et:nUıflir. KencllntrWı U,.UO 

De blc; aWtam yoktur. Şehir 
T01A1ndan Nevin Akkaya, 
dllblajda stUdyomusun ·-·-.... • 
SQval, Naibe, Hadi GOneJ 
......... da bu ı...- ___ .... 
lı:l7aıUe ~ :mme 
Jııa»mda claba wmu. meıanwıı 
gl' de c .... ., ....... 
tıımJarmda bir nıı-taj MJtDd8 
)rabmnr 



18 - 1 - 941 

Akdenizin 
Ehemmiyeti 

VATAN 

İTALYA'YA 
1

1' T s 

Alman Yardımı L eDgıraf D "f <eOef©lfil ll=llabeırOernl 
Fazlalaşıyor A . 1 S J A M E R 1· K A J 

Londra, 17 (A.A..) - Times mıra tir ingı Bay Knoks 
-2-

Yazan: 
gazetesinin diplomatik muharriri 

yaz:~nyanın ltalyaya yardımı " ilk Hedef j mi z Harbiye Nazın Hüsamettin OLSEL 
FAıkl Bahriye Müstefarı 

91 1 - 940 arasında halyan e· her an daha bariz bir §ekil almak. 
melleri, Akdeniz siyasetinde 4ya1- tadır: Hava dafi te§ekkülleri her· 
nızlığa istihdaf ediyordu. Tarihin halde Sicilyaya gitmek üzere Ro· 

Hitler'in Hezimeti 
Olmalıdır,, Diyor 

bu faslı mümkün süratle kapatıl· ınadan geçmektedir. ltalyanın şi· 
mış ve Mussolini'nin cbizim de- malinde bir çok trenlere Alman Champaign (lllinois) 17 (A. 
nızımıu diye ilin ve iddia harp malzemesi yüklenmiştir. Si- A.) - lllınois Üniversitesinde 

Yardını Hakkıııda 
Encüınene 

Beyanat ta Bulundu 
ettği füzuli cövünme> sinin ne· cilya ve Triyestc

0 

ye gönderilen bir nutult söyleyen Amiral Stirlıng 
kadar beyhude olduğu gösteril- tayyarecilere refakat edenler lü· bilhaua demiştir ki: (DB!}ı ı incide) *ıl 
miftir. zumundan fazladır. Bunların ica· cBiz §İmdi harbin içindeyiz. mızı temin edecek olan cepane· 

Son bCf ayın hadiseleri, ltalya· ı Ak-i•izde İngiliz donanmaaı • .. hında poliste ve idare işlerinde Kanaatim.e göre, A.ı:nerik~ donan- j nin '.malini, istllda_f . eden bütün 
nın, Akdenizdeki geni§lemesine çalıştırılacakları zannedilmekte· mııııı, lngıltereyc gonderılen mal. tedbırlerın sadeleştırılmesi yolun. 
rağmen lngiliz deniz kuvvetleri ye karııroıt büyük Roma Jmpara. ı olan devletler elinde kafi kuvvet- dır. Bu adamların, daha şimdiden zemeye refakat içın Atlas Okya· da bütün gayretler sarfedilmeli-
faikiyetini göatermi§ ve bu faiki· torluğunu yeniden canlandırmak te donanma görmeıini arzu edece. halyanın bir çok mıntakalarında nuıunda toplanmalıdır. dir. 
yet, Yunanistan ve diğer memlc- istiyordu. Kendisinde ~eıihi bir ğini tabii telakki etmek icap eder. yerleşmiş olan Gestapo azasile ça- Stirling, Almanların ve halyan· Bundan ba ka müdafaaaı bizim 
ketlere yapılan yardımlar için ha- kuvvet görüyordu. Tabıi bunlar Bu müttefik devletler Türkiye lı~cakları muhakkaktır. Şimdılik ların Yutland muharebesini andı· için ehemmiyetli olan mcmloket· 
yati bir ehemmiyeti haiz deniz bir gün çarpıfacaklardı. ve Yunanistandır. Yunaniıtanın Almanlar propagandalarını ne· rııın bir tekilde lngiliz donanmaııı. lere cepanenin tevzii huıuıunda 
yollarının açık kalması imkanını j H~t~er ila~i bir k~vvetin ~Ü- büyük l;>ir .deniz kuvvetine aahip zaketle yapıyorlar. Halbuki bu na müthiş .. taarr~z~arda buluna· ı ı~ri vaaıtalar ve tam salahiyetlı 
temin etmİ§tir. Sev-kulceni ba- messılı oldugunu bagıra. bagır.a olması Ingıltere için ıuki Akde· usul onların adeti dcğıldir. Al- caldarı_nı ıoylemıştır. bır makam zaruridir •.. > 
kımdan lıalyanın elindeki nokta· söylüyor. M~olini Meaıhi m~c.ı· nizde kafi ve kati bir emniyet vi· manların cüzütam,arını ltalyaya Amıral, şunları ilave etmiştır: Encümen K--.1· y·•'-' , . 
1 J 1 t - d d 1 d J •• d kt k' .. 1 · it 1 1 ·ı· d k~ · · ' 'C'DCUI ve ıuı.ıe yı ar çok zayıftır. taly:.. hakimiyeti ze .er yara ~cagını ur.~a an ı an ası o amaz. gon erme e ı muaareat crı a • « ngı ız onanması, afı mık· 0 . le ek 
altındaki çok dağımk ve müda· edıyordu. ilk ~!arak ıçı~de bu· ~unanistanın elinde şarki Ak- yayı takviyenin en kısa bir müd- tarda tayyare ve müdafaa vasıta· Vaşington, 1rr.; ~:c'.A) Amen 
faasız olan topraklar araaındaki lund~{arı d:mır ~e.~erı ~ıkmak denızde deniz yuvaları yoktur. det içinde olması arzularını göı- l~rına malik olmak şartile böyle kan harp gemilerinin ln~iltereye ve· 
muvasala yollarını temin edebil· had~f~ne dogru yurumdc lazımdı. Yunan sahilleri buralardan çok U· terir. bır tarruz~ mukavemet edebilir. rlllp verllmlyeccğt meseleei nıUmcs 
mek için çok ıkuvvetli bir devletin Bırı zaman za~an . ayn.~ ırk· zaktır. Şuna hiç ısüJ>he yok ki, lngilte· Amerika Jngiltereye tayyare ver· slller nıccliBınln harıcıvc e~cUmenln· 
kaynakları kadar vasi sahalan, tan olduklarını ılerı ~ur.erek Ha~buki Türkiye Anadolunun renin Akdeniz.deki hakimiyeti mek istiyor. Bu tayyarelerin s11.li· de, harb ye nazırı stİınson tarafın-
irtibatı muhafaza edecek kadar F~~ns~zları kazanmak ıslıyor. coğr~fi. vaziyeti it;barile Orta Şar. Hitler'in hesaplarından birini al- men gitmeıi lazımdır. işte, Atlas dan yapılan beyanat üzerine. hususi 
kuvvetlere malik bulunması icap Oıgerı İtalyanların Fransızlar· ka hakımd!r. Anadolu sahillerinin tüst etmiştır. Almanlar, İtalyan Okyanusundaki Amerika fılosu· bir ehemmiyet kcsbetmlştlr. 
ederdi. I la • birlcterek • fngiltereyi . yık. çok olan deniz yuvalarından isti· donanmasının yapmaya muktedir ~un va.zifeai ıbunu temin etmekten Stımsonun nıUllhazalan mczkQr 

Hadisat bu noktai nazarı teyit ma&~ ç_al.tttı~ını (İntcllı~ens fa~e ederok ,arki Akdeni:ıi endi· olmadığı İşi yapmak iıtiyorlar. ıbarcttır. llk hedefimiz, Hitler'in 1 enchmendc bugün beyanatta buluna· 
edici neticeler vermektedir. Ak- Servıs)İ kin bı~ Fıadaka~le aoylı· ıesı_z ~ek~eyebilecek hir vaziyet· Fakat lngilıere buna, Catainia hezimeti olmalıdır ... • cak olan bahriye naun Knox'un her· 
denizde hakimiyetin bütün ıümul yerek nı" tereye r~lnsa .. an ~yır· tedır. lngıltere Türkiyenin deniz tayyare meydanını imha edici bir 1 kescc malQnı olan noktai nazarıyle 
ve mıınasını takdir eden İngiltere Omay~ ça ı~ıyorl. . e~ı e ıoetekrıyhor. , kuvveti noktaaından yüksclmeıini tanda bombardıman etmek sure· s· • d y taarruz etwcktecıır. 
b d . . b' la Ada enız kuvvet erını arttırma U• memnuniyetle görecek Ve Türki· tile derha_l.muka-Obcle etmiıı.lerdir. ıcı ya a ang,niar u enızın ır parçll.'ı o n • d .. d l k k d Hariciye cncUmenl, evvelce derpiş 
1 d 

.. d d . • k dTetı'nı· ausun a musaa e a ma ma ~a ı. yeye bunun için büyük yardımlar _ _. .idi 1 ar enızın e e :ııyaaı u • . d ' d · A k M k ~ı t veçhıle ınllzakerelerine bu· 
t k · t • 1 t nı takıp e ıyor u. da bulunacaktır Akdenı'zde ve merı a - ·~ e sıı.ra <•- ü th a vıye e mege ça ıı ı. j .

1 
kd • d (F , · A n -tı 1 llM'klf!) *=* ır 11 11 ayet vermlyecek \'c önUmUz-

ı · ı 1 dı'a· tec· ngı tere A enız e ransız • Karatlenizde uzun devam etmesi d ngı tere, asır arın ver .ı · . I . . b' . . Nevyork, 17 (A.A.) - \'a~lııglon· Garp ı,:ölUnde Derneye taarruz ekı haftaya bazı yüksek zevat taro-
rübe derslerinin neticesi olarak :talya~) ih d.enıİ· ~u;.~~ erınt F ır· ıstenılen sulh ancak .bu suretle el· dan blldlrUıyor: edilmiştir. Domltalıu· k1'1alara dü'· fınd n yupılacak beyanata tahBıs ed<' 
1ı1ynı gayelere, aynı hedeflere göz eşmeskı dt~mf~I ını uşudnehre r~!' de edilmiş olacaktır. Amerika ılc Meksika dostluk ve mUşlür. cektlr Amenkanın eski İngiltere 
dı.kmlf· olan muhtelı'f devle..ıer·ı ·ı·· sa. yı, _en 1 1 oıunun. a a .m.u· i 1 k s fi 1 K d u .. Ş I d Y omşuluk mUnasebetlertnl kuv Av~ılnrımız mutat dcvrlyelmne r enı c Y ile Wıllkıe söz soyll· 

Y 
• • )iki .1 k d' bagwla hım hır parçasını ıma enızın- 1 di • k aıı ınce erı e en ıne • b 1 d k b . . . . Mttfecav·zıer Kar- \'Ct en rmek ve Amerika mllleU~- ed\•am ebnlR!Cr \'C dU man t-·adU! . e zevat arasında hulunmaktu· '- k~ k d t' . h za an de u un urma mec urıyetı ıçıne 1 Ud Y ...., dır ma~ ze a ve u re ını er m k _ L • • Al k"f. n n m afaa plfUllan çerçeve111 iç n- ctmem'•lerdlr. · 

.. t . . B k ti Adala oym~ ıç.ın, manyanın a • d 1 1 ..... .., 80S ermı~tır. u ma sa a r . , l'k I e sam m uır ı, birliği temin etmek 
denizinde kuvvetli bir Yunan dev denız kuvvetıne ma ı omasını şıs.·nda Anı ~rı'ka üzere yakında müzakereye girl~CK· 
J • • l d. kabul ve bu suretle Fraıuayı tek· , ıetının bu unmıısını arzu e ıyor· it d' lb k . . . terdir. 
du rar en ıne ce etme sıyasetını Rcsmı mah!ıllerdc bu müzakerc-

İngi)terenin halyanlar ve Yu· güd~yordu. . (Ba 
1 1 

lnddc) * ler esnasında Kanada ile Aktedılcn 
nanlılarla yapmı§ olduğu 91 7 nı· Bır taraftan Almanyanın teslı· nu son nutkile ortaya koymu§, pakta benzer geniş bir ııııkerl \'C lk· 
san anlaflllaları~a da aynı ga· hatını arttırması, diğe~ taraftan 1. mütecavizlerin hukuku düvel ka- tısııdl iş birliği progı amının Masla· 
yeyi ıakip ettiği görülmektedir. talyanın Ha.bC§ harekatını muvaf. ideleri hakkında hiç bir iddiada rının hazırlanacağı Umld edilmekte· 

İngilterenin İtalyan kurtuluş fakiy~tl~ ba!a.rması ba::ık~larının bulunamayacaklarını da söylemiş. dir. 
mücadelesindeki büyük müzahe· kendılerıne ıltihakını temın ede· tır. Demek ki Amerikalıların gÖ· nu mUnasebetJ,. Mekslltanın Ame· 
reti çok tabiidir ki ltalyan milleti- cek, itiraz götürmez, kuvvetlere zündc mihver devletleri, Kellog rlkadıı.n yapaca~ ıstıkrazll\rla Pa· 
nin kalbinde derin minnettarlık ve sıalik ol4ukları kanaat.ini veriyor. misa~ının ölçülerine göre kanun nama kanalının müdafaası ı~ln Mag· 
merbutiyet hiılerini uyandırmış- Ve bu suretle ikinci dünya harbi haricıne çıkmış devletlerdir. Bun· dalena Bay ve Acnpulco'da ve belki 
tır. Bir devletin umumi siyasetin- meydana çıkıyordu. lara karşı her vakit için müştere:. 1 de Meksika körfezlnın ikı noktıısın
de en evvel nazarı dikkate alına· Harp, be§ ay zarfında ltalya Ü- emniyet ıiperleri kurmak mcsuli- da bUyUk deniz lllılcrl vUcudc getir· 
e&k §eyin devle.ti doğuran mille· zerindeki ağırlığını gösterdi, Al· yetine nihayet Amerika da. bira:t: mest projesi mll.zakeıe cdılccelttlr. 
tin menfaat ve emelleri hakim ol- manya timalde muvaff&kiyetli ha- .geç te olsa ~·üı.de yüz derecede 
duğuna göre lta}yanın Jnailtere a. reketlerHe Fransayı harp haricine iıtiraık etmiıtir. Vilh !l nshaf en leyhine hareketi hiç taaavvur e· atınca halya •daima muzaffer ta· Amerikanın bu kararile zarlar 
dilmiyordu. Ve Akdenizde İtal· ralut kalmak• aiyaaetinin kendine atılmış, harbin yeni ve kati bir Yeniden Bombardıman Edildi 
yanın kuvvetli bir <:!eniz filoıuna aham ettiği aürat ve dikkatle safhası başlamıştır. Kım ne derıe Londra, 1 7 (A.A.) - Evvelki 
aahip olması Jngiltereyi daha zi· Franaaya harp açtı. desin, Sovyet Rusya, Amerikanın gece lngilıı: hava kuvvetlerine 
yade kuvvetli bir mevkie çıkarı• Artık Akdenizde ltalyan kuv· İftira.kile kuvvetlf'ncn müıterek menıup bombardıman tayyareleri 

KU\'Vetli bir düşman tayyare filo
su tara!ın4a11 dün Malta üurtne çok 
•lddetıı bir taarruı: yapılmıştır. .Al· 
man Ytinl<ers Si ve Yüııkers SS ta)· 
yareler! CR. 42 İtalyan tayyareleri· 
nl11 refakatinde olarak limanı pıke 
uçuliu ile bomban!ıman etmişlerdir 

A\'CılRrnnız dllşmenln muhıı.rcbe el
miş ve beş dU~man tayyart.sl tahrip 
cdllmişlir. Diğer beş dU~an tayya
resi de ha\'fl dafi toplarlle dü.,Urtll· 
nıUşlUr. lnglliz hava ku\'VeUeri tcsi.' 
&atından hıı;bıri hasara uğramamış
tır. Fakat sı,•lllerc aıt husu.si em\'&I 
bUyUk hasar görmUştur. 

8 Mitralyözlü, 2 Motörlü Yeni 
Av Tayyareleri 

Londra, 17 (A.A.) - Glaa~ow 

Uııh•Prııltesı talebc:ılne hıtap edeıı ha· 

Wilkie'nin Nutku 

Nevyork, 1 7 (A.A.) - Wıl· 
ide, rAdyoda eoylediği bir nutuk· 
ta demiştir ki: 

c Ben. Ruz\'elt
0 

İn muarızı ol· 
m11.kla beraber, bütün Amerikalı. 
ları, bu \'ahım buhran anında o· 
nun tal<'p ettiği genio ıalahiyetleri 
vermeye da\ et ediyonmı ... • 

( c ~a Vekilleri 
Toplantısı 

Ankara, 1 7 ( A.A.) - icra 
Vekilleri Heyeti hasiira ... t 
16 da Bafvekil Dr. Refil Say
damın riyaseti altnıda BatTe
lıcilette bafta.. mutat toplanb
aanı yapm.,tv. 

f ngiltere Düşerse 
Bütün Amerikayı 

Tehlikede Görüyor 
Vllflgton, 17 (A.A.) _ Bahriye 

ıazırı B. Knox hariciye encllmeninde 
..ıUhassa demıştlr ki: 

ÖnUmOzdekı eııelerde, Mth\'er, 
Slrl~lk Amerika donanmasına, zrrh· 
Jlardan dentzaltılanna kadar bütün 
harp gemllerınde adetçe tcfcVTuk 
edecektir. Mıhı·erln donanmasında 
n kuvvetli tczayUt de.nlzatılarında 

olacaktır. Mihverin bugünkü denlzal· 
tı n1tn-cudunu 28• tane tahmin edlvo
runı. lo'aknt öyle zannediyorum. ki 
nihayet 1943 de Mihver 500 denizaltı 
gemisine malik olacaktır. 
Eğer BlrlCflk Amerika devleU, ce

nubi Amerlkada mUtearrız bir uke.r1 
devletin yerleşmesinden doğacak ne
ticelerle karşıla.şmak istemiyorsa, 
bugün .A\'rupada Nazilerin önllne 
sed çeJıen BOyUk Britanynnın deniz 
kudreUni Almanyanın yıkmasına 
mAnl olmamız ıtızımdır. 
Eğer Almanya yeni topraklar fet

hetmek Uure Okyanusta dolaşmak· 
ta erbest kalırsa evı:clA cenubi 
Amerlkaya gitmesi ve oranın çok 
zengin kaynaklarına el koyması ı;ok 
muhtemeldir. 

İnglllz donanmasr lst': ancak Bri· 
tanyıı adaları yaşadığı takdirde va
ı,ıyablllr. Eğer Brltanya adaları dU
şerıe, asla tehlike tınOnde kaçmamış 
olan İngiliz donanmasının da aynı 
umando düşeceğine lnanablllrlz. Öy· ~ 
le zannedtyorum ki İngiliz donan
maaı onu tutan kahraman milletin 
akıbetine u~rıvacağını farzedeblllrlz. # 

Elt'ef' bu olursa. donanmamız her iki 
Okyanusta tehlikeyi kar'1larnak için 
bızaarure ikiye ayrılacaktrr. Bize en 
yakın olan mıntakalan bile himaye 
edecek derecede kuweUi olanuvaca· 
tımız bugün söylenemez. Bu d~izle-
rln hatta. btr kııınımın bile kontrolu-
nıı kaybettik rnl Avrupa ve Asya 
harbi nıuhalckek ki ,ımaıı ve cenubi 
A merıkaya naklcditec::ektlr. 

* 
Nevyork. 17 (A.A.) - lnglltereye 

man yardımda bulunulması mesele· 
sine tahsııı ettttı bafmakaleslnde 
Nevyork Rerald Tribune l'azetesı bıl
hassa ştlyle yazmaktadır: 

dnglltere htlkQmetine bir fakir 

gıbi mu&mele 7apcbıilui llmfaieldlf • 
nl zannetmlyonız. lngılterenln mali 
bir buhrana manrz kalmaması l!lA'll· 

terenin oldutu kadar Amerikanm da 
menfaati iktizasındandır. -o-yordu. velini süratle mağlup edecek müt. emmyct cepheıine aykırı ve düı· \Vilhelmshafen · e tekrar hücum 

Jngiltere kar§ısında daima gÖ· tefik filosu parçalanmıştı. Ve İtal· man bir yol tutamaz. Hadiselerin 
1 

etmiolerdir. Bu akın bu büyük 
receğini bildiği Alman kudretinin yan filosu .Akd~.niz?e· _tyi ellerde pek y~kırıda hızlanmasını bekle· Alman deniz üs~üne §İmdiye ka· 
-:ıarareız bir halde kalması için Ak· olmak ıartıle mueasır hır unsur O· mek lazımdır. dar yapılan 41 ınci ve bu hafta 
deniz haricinde kendi filosunun labilir<ii. Ahmet Emin YALMAN içinde yapılan dördüncü akındır. 

va nazırı Archıbald Slnclair, lnrıl· 

tere htilcClnıetinın sekiz mıtraly6FJü 
av tayyarelerirıden bafka yeni tıp 

tayyattleri de inkifaf ettırecetini 

soylt!mlş ve faaliyet ııahal&rı renlf 
lltl molörlll t'n yeni tipte av tayya· 

relerinin yakında hizmete glrecettni 
haber verml\ıUr. 

Prens KON&VE ROOSEVELT 
Nüfwla~lerle 

İstişare ~r J a P on Tehditle-daha müeaeir ve daha hakim bir Fakat her ihtimali dik.kat göıd· Bu sonuncu akın 1 S • 16 gecesi 

'Vaziyette bulunmasını da kazan· ı le takip eden lngihere, Almanya Alın n Tah şş·u·du'" ~ilhelmshafen· e yapılan en bü· 
ınııı oluyordu. ile harp ba§ladığı zamandanberı yuk akından 2'4 saat sonra yapıl· 

Fakat hisse dayanan diktatör Almanyanın mucaıiar deniz kuv· mııtır. . . . 
Malta Üstünde 12 Diitman 

Tayyareei Dü,ürüldü 

Tokyo, 1 7 (A.A.) - Prens 
Konoye tarafından §İmdiki vazi· 
yetin nezaketi hak.kında millete 
yapılacak beyanattan evvel J a
pon efkarının bütün nüfuzhı si· 
malarile İstiprcler yapılmıtlır. 
Son iki gün içinde hükumet er· 
kanile meclislerin ve askeri ma· 
kamların mümessilleri aruında i· 
ki içtima akdedilmiştir. 

r inden 
Endişe Etmiyor idaresinin ltalyada lı:urulmuı olma vetlerini tahrip etmek çarel~rini (Bqr ı lnf'lde) =**= Fransı~ Sahılmdekı Al~.n 

aı ve yavaş yavaı Jnıiltere şiyasc- aradı ve bulıdu. Bu suretle Şımal 2 - Selanik üzerine bir hare· Oslenne Taarruz Edıldı 
tine aykırı hareket etmeğe baıl~· denizind? d~niz kuvveti. bakımın· kete ıeçmek, 1 Londra, 1 7 ( A.A.) -. lngi}.iz 
hlası Jnıilterede İtalya için endı- dan endış~s~ k~lan İngılt~re d.~: • 3 - Bu kuvvetler aayesindc ~~mbardıman t~.YYD~~le~~ b~gun 
ııeli nazarlar belirmesine sebebi· niz kuvvdının bır kıamını ıstedıııı 'r uıoılavya ve Bulgaristan üze· ogleden sonra gupegunduz I· ran· 
Yet verdi. anda Akdenize götürmek imkanı. rinde tesir yaparak üçlü pakta s~z sahilindeki ~iman istila üsle-

Malta, 17 tA.A.) - DUn otleden 
aonra Malta üzerine dilfmanın yap· 
tığı akın e.nuında dl19UrWdüğU bil· 
dirilen on dllfman tayyarcalnden 
batka Uç tayyarenin muhakkak &U· 

rette ve bir dtlfman tayyaresinin de 
muhtemel olarak ha.sara ufratıldıtı 
ötrenıımı,ur. 

Londra, 17 (A.A.) Taymıs ga· 
zct , .-Japonyanın g~lrdlgt vahim 
saau başlığı altında yazdığı bir bat 
makalede, bir mUddettcnberi uysal 
olmıya b~Jıyan Japon harlcıye nazı· 
ı ının tavır 'e harcketlnla 'ımdl da· 
ha metin bir duruma &lrdltlnl kay· 
dedcrek diyor ki: 

Almanyada Hindenburg'un son nı kazandı. girmelerini temin etmek veya as- ı rıne taarr!1z e~ışlcrdir. 
zamanlarında gittikçe kuvvet ka· ltalyan filosunu ve onunla bi~· ker geçirilmesine müsaade almak. K.e~t Kon~l~fıu".u.n bir sahil 
ı;annıakta olan Hitler'in iktidar )eşmesi muhtemel olan Fransız f!. •Bu tf'min edilemediii takdir· 1~~-~ın-~n M1alısı ngılız .h~va teşek
mevkiini eline geçireceği artık in· !osunun kuvvetli unsurlarını daı· de evvda birine, sonra diğerine ~ulunun a:-' .tayy~relerının refaka· 
kar edilmez bir hale gelmiıti. ma tehdidi altında bulunduracak kuıı askeri harekette ~ulunmak. tındc denızı aııtı~.ını görmüstür. 

Hindenburg'un ölümü, bu kud. kadar kuvvetli bir lngiliz filoıu Libyada serb~t kalan lngiliz as· Ta~y.areler _Pek yuksekten uçmak. 
retin daha süratle Hitler' in eline Akdenizde faaliyete _geçti, Ve kerlerinin Seliniğe çıkarılmaaına ta ıdıler. Bıraz sonra bir müddet 
geçmesine yardım etti. Hitler, ar- süratle Fransız filoıunu .zararsız mini olmak. d~':~~. ~.d~.n ağır infilaklerin g.ö~ 
trk Almanyanın yeni idaresini bir hale koydu. İtalyan fıloıunu_.n cAlmanya, bu ihtimallerin bü· a:urul~uıunu andıran sadaları ıııı· 
kurmuştu. limanlarda kapalı kalmasına raı· tün Balkanları aleyhine döndüre· tılmege başlanmıştır. 

Jngilizlerin mefhur bir ata sözü men onu da ~araraız bir hale ko· c~ğini: lngilterenin ~·ardımile ~>Ü· H ;--ec.---T- k "b" 
vardır. (Aynı cinsten olan ve tÜY· yacak çarelerı buldu. yuk bır kara cephesı kurulacaııını avas ın ır e Zl I 
1cri birbirine benzeyen ku•lar bir Şimdi İngiltere Akdenizde hi· bilir. \ f'-L ı 7 (A A ) "t 

:s F k 1 1 ıuıy, . . - ı" arcşal 
sürü teşkil ederler). Artık iki kim kuvvete sahiptir. 8 at su· c:A manyanın yakın bir zaman· Petain°in yeni bir hülcumet kur-
baıın bir sürü içinde ya11aması hun akdinden sonra Jngiltere e· da, ıkendiıi için tehlikeli olacak ması İçın nazırların istifalarını 
lazımdı. Biri umumi Cihan Har- !indeki deniz kuvvetini diier mın. bir maceıaya atılmlyacaiı kanaa· verdiklerine dair ecnebi matbu· 
bindeki kaybettiklerini telafi aek. takalara alarak kullanabilmesi İ tindeyiz .. -> k h b · 11 • • fik atta çt an a erı avas ajanlı 
tinde harekete geçti. Diğeri mazi· in Akdenizde kendisine mütte ~ Radyo gazeteıi • reımen tekzip etmektedir. 

HELECA 
~abıta ve Atlı Bamın• 

ı nen böyle olmuştur. Efendim de, Mis Frans orada olduğu için bizi 
, ben de hayretle ıeyrcdiyorduk. ititobiıırdı. Fakat ef endımin ~özü 

Otomobilimizi bir kanara çckmi~ dönmüştü. l)cli gibi idi. 
duruyorduk. Efendim indi ve ya•: E~ b' · d - · Ker ızı uyar da İfimize 
ya olarak adamı takip etti. Biraz mani olursa onun da hakkından 
sonra geri &eldi, Adam ce:tcdi bir geliriz, dedi. 
telefon kulube9ine bırakmı~ ve o· Efendimin halinden ben de 
radan uzal'1aımıı. k k 

J' azan; Martin Porlobe - Çeviren: R@.wan A. A:. ı aımao 
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- Çok tükür artık gördük ya, or. tum. He.r ıeyi yapmağa muk. 
gidelim. dedim. tedır, zılı bır cani idi. Emirler.ini 

_,_ harfi harfine yerine getirmegwe ha· 
Faıut efendim ıııı büsbütün ld zır o uiumu tÖyledim. Patırtı 

ba,ka §ckilde halletmek istediğini yapmadan eve girdik, cesedi de 
Bu benim hiç hoıuma gitmi· vücudü tüy ~ibi kaldırıp oturtu· söyEledi. aynı masanın başına bıraktık. 

Yordu. Fa.kat emirlerine itaat et· yordu. Bizim otomobil biraz ô· ider kardeşinin Mis Frans ta· Tıpk~ ölm. e.den e.vvelki vaziyette 
_ kt b -'-a bir -.ey yapamaz· t«~de duruyordu. Oralarda dolapD rafın an öldürüldüğü farı.edilmez ld - b M . ... e en a~ " k' b. r k . k o ugu gı ı... ıs Frans'ın gelıp 
dım Adamı gözlerimizle ta ıp ır po ıı nelip o carip adamla o· se mıraeın anca. yarısına kona· bizi orada bul..cağ d h 
ettik. Önümüzden yürüy.ordu. O· nuıtu. Fakat !tin. farkına varın~· calctı. ~-unu.n için şüphelerin Mis korkuyordum. ın an er an 
rnuzund yükü vardı. Bır an Y?" mı§ olacak kı bıraz sonra ıof~r ~r~ns uzerı~e toplanması lazım 1 Fakat çok şükür ·1c· . b. . 
rulrnuı :ıacak ki yükünü bir evın gel~i ve alelade bir müfteri imış ı~ıı. Cesedı g~ri götürmeli İmi· nayet yapmağa meobı ı~ı I ır d cı· 
Parmaklığına dayadı ve durdu. 1 gibı onu al~p götü~d.ü. Biz de . u· j ıız. Ben artık bu i~ten usanmaya savuşup gittik. ur a ma an 

Ta da kartıdan bir tak· zaktan uzaga tak11yı takip ettık. 1 ba11lamı~\lm. Fakat suç ortağı sa· Müthi~ •aatler ,, . d' H"I" 
m o aıra b. L d k b. h il . l.d ~ · · d ,, ~ .-eçır ım a a 

si otomobili geldi, içinden .. 'r kodn ra~tıt~ uOza d ıbr .. r;:,~ b~ esınlce yı c~~';d ıçın.C ne d'esel fyapmalyd korku ve halecanım içi~dedir. 
rnüşt .• ;el' Ş !ör ınü'1terının a ar gı ı. ra a uy~ ır pat me um. ese ı te e on ku Ü· O kadar titri} ordu k' k 
sand~.."ı ın .ı. . ot şırken • adam vardır. Gene ıoföre belli etme· besinden çıkarttı, ben de oııa yar- duracak otomobil J:1 il ı a~ahta 
Miat gınFı'l' ı.~crı ad' . tomohile den garip adam cesedi otomobil· dım ettim, çünkü Miıtcr Filip çok lim yok~u DönÜRt u anacab'J• a. 

er ı ıp ın cese ını o . d' d. B . k w d H b' . · .. e otomo ı 1 e· 
ltoyd K d. d . . g~ti. o· den ın ır ı. una ınanmıyaca aı· agır ı. emen ızım otomobile fendim kullandı s·· 1 d '·l . . u. en ı e ı91ne -,, • b ıı.. f k t b d .. 1 . 1 k duk • , . oy e ı,. erımtn 
turdu. Bu adam herhalde müthiş nız eu;ı, ~ a en e goz ernn e 1 ~y . ve evıne ge~ı getirdik. tamamile hakikate u un ld • 
kuvvetli oll\ca1ctı ki o kocaman ~örmesem ınanmazdım. Vaka ay· Şımdı me!lele eve cırmekte idi. ğuna ' t'IT' =11 "'"~ ''<' Yl~u , t"•~ı. u 

Londrada Alarm 
(Bqı ı incide} =•= 

mit ise de hastalar arıumıdıı. zayiat 
olmamU}tır. 

Londrada lkl kere tehlike 1'8retı 

\'erllmlştir. llkl kısa sUrmü;ı ve h dl· 
seelı geçmltUr. Biraz sonra verilen 
ikinci lprettc ha\ a müdafaa batar
yaları Tlmes Hallcınden gelen düş
man tayyarelerine kar~ı şiddetli bir 
akın açmışlardır. Dll(ıman tayyare
leri bu baraj atCfl kartısında ba•ka 
atikamete gitmek mecburiyetinde 
kalmıflardır. 

imzalarım. 

• William Smith • 
Smith'in elinden bu kıymetli 

vwltayı aldım. Adllnl masa ba· 
şında beyninden vurulmuı gibi 
c.uruyordu: 

- Bu ifadenizi sonradan İn· 
kar etmezsiniz. değil mi? dedim. 
Zllten etseftiz de bir faydası ol· 
maz ki ... 

- Hayır hayır, inkar etmem. 
Bilakis iti{af ettim de rabatlan
dım. diye cevap verdi. 

O kadar memnundum ki bağır
mak, şarkı söylemek, zıplamak 
istiyordum. Frans kurtulmuııtu. 
Frana'ın maeum olduiunu iapat 
edebilecektim. Fakat her ıeye 
raimen Smith • e de acımaktan 
kendınıi alamıyordum. Tamamil 
~.rmi!.ag.~'in b!; aleti olarak 1: 

gormuıtu. Rolumü ıonuna kadar 
oynamağa mecburdum: 

- Sınith, dedim. Şimdi gidip 
Armitage'i tevkif etmem lazım 
Yanımdaki arkadaı biraz me g~İ· 

(Ark • , ' 

Domei ajansı hu:tusi meclis a· 
zası ve e5ki nazırlarla da ietişare· 
ler yapılacağını bildirmektedir. cBu metin tarzı harekete saik Ja· 

pon mllltarlstlerlnln ve Mihverin 
arzusu olmuştur. Hariciye nazın, 

J.lıbverin ittıfakın istikbalde kulla· 
nılacak bir temel ta~ı ve bir mtne'i 
birlik tefkll ettiği hakkındaki eski 
kanaatlerine rücu etmlfUr. Japonyı., 
elinden geldiği kadar Almanyaya 
yardım ederken, Amertkanm 1ng11te· 
reye yardım etmek~n çekinmesini 
tlddeUI bir lisanla telep edıyor. Ta· 
bll B. Roosevelt Japon tehdıtlerln· 

den endişe etmemekte, Amerika d 
1ngiltcrcyc \•e Çine yarduna dc\•am 
eylemektedir ... -. 

Amerikanın Yeni 
Londra Sefiri 

Ncvyorlt. 1 7 (A.A.) - Nev· 
Y o~k Timcs gazeteaine Vaşing· 
ton dan §U ~aber verilmektedir: 

Reııicümhurla sıkı münasebeti 
olan mahfillerde öğrenildiğine 
göre Cenevre beynelmilel iş ofisi. 
nin eski direktörü John Vinant 
Reisicümhur Ruzvelt tarafından 
Ken'nedy'nin yerine Amerikanın 
lngiltcre elçiliğine tayin cdilmi§· 
tir. 

İngiliz kabinesinde 
Lontlra, 17 ~A.A.) - Reu· 

ter
0

in diplomatik muhabiri yazı· 
yor: 

Amerika Harbiye 
Bütçesi 

Va,lngton, 17 (AA.) - l tem· 
muıcta ba~lıyan mali sene harbiye 
bütçesi için l milyon fılfi bin, 468 ki· 
ştılk bir ordunun ldameıılnl ve 6 
milyar 976 milyon 4 7ts bin 800 dolllJ"o 
Irk bir ma.ııratı nazarı dikkate al
maktadır. 

Mareşal Peten ve 
Fransız inkılabı 

Par is, 1 7 (A.A.) - Mareşal 
Petain, Nevyork Timeı gazeteıi
nin Vidıy muhabırine beyanatta 
l>ulunmuı ve Fransı~ inkılabının 
hedeflerinin ou noktalarla izahı 
kabil olduğunu soylcmiştir: 

,f~. sıhhatli aile, vatan Se'll'gi· 
si ••• • 

lngiliz kaıbinesinde bazı deği
ııiklikler vukua gelmesi muhte· 
meldir. Lort Halifa1's'ın Amerik 
Birlqik devletleri nezdinde ibü· 
yük elçilije tayininden ıonra Ha
riciye müsteşarı B. Butler'in terfi 
ettirilmesine intizar olunmaktadır. 
B. Butler. muhtemel olarak Maa
rif Nazırlığına tayin edilecek.tir. 
Müteveffa Bonar Lav' ın oğlu B. 
\V. Lav'ın Hariciye müste arlığı
na getirilmesini de kimıe ıürprizle 
karşılamıyaeır.ktır. B. W. Lav. B. 
Gden evvelce Hariciye Nezaretine 
tayin edildiii zaman aynı nezare
tin mali müıavirliiine ogetirilmiı· 
ti. B. W. Lav, B. Eden gibi harp· 
te daha ıiddetli hareket edil:meıi 
lehinde hulunan c-gcnç mı hafu:a-

inkılap, 
aralnrındn 

içtimai sınıfları. kendi 
nheı ' Prrl' .,.,,.ı.- ,.,. ,.. 

e IC' •· ır. 
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Maarif Haberleri: 1 

lsıam Ansiklopedisi 
G;ce KIUbUnUn Nizam

namesi Hazırlan·yor 
Taksim Belediye gazinosunda 

teşkili düşünülen gece kulübü için 
yapılan tetkikler neticelenmek Ü· 
zeredir. 

Askerlik İşleri j 
Şubeye Davet 

FaUlı Askerlik Şubesinden: 

1945 Yılında Bitirilmesi Emredildi Kulübün projesi ve nizamna
mesi için muhtelif te§ekküllerin 
nizamnameleri üzerinde de ayrıca 
tetkikler yapılmaktadır. Nizam· 
name en yakın bir zamanda ha
zırlanarak kulüp faaliyete ba§la
yacaktır. 

Harita yüzbaşısı İbrahim Hilmi 

32/199 un acele şubeye mUracaati 

- Maarif Vekaleti tarafından ha. 
zırlatılmakta olan clslam Ansik
lopedisi:. nin lıirinci fasikülünün 
çıktığını evvelce yazmıştık. İslam 
Ansiklopedisi beğenilmiş ve cııe-

rin - bir an evvel ikmali yiı"'ksek 
makamlarca arzu edildiğinden 

Maarif Vekaleti İstanbul Üniver

sitesine bir emir göndererek her 
ay beş forma neşrile eserin 194 5 
senesinde tamaJ'l'!.lanmasını ıbildir
miştir. 

'' Mukayeseti Tarih ,, ler 
Tarih tedrisatından talebelerin 

layıkile istifade edebilmeleri için 

Adliyede: 

cmu.kayeseli tarih> kitapları ya
zılma~ı takarrür etmişti. Türk Ta
rih Kurumu bu mesele üzerinde 
tetkiklere başlamıştır. Önümüzde
ki ders yılı başında ortamektep-
lcrin tarih kitapları, mukayeseli 

tarih kitapları halinde neşredile

cektir. 

lbni s:na Arap Dagildir 
İsviçrenin bazı üniversitelerinde 

talebelere İbni Sinanın bir Arap 
alimi olarak tanıtıldığı anlaşıl

mı§tır. Ankara Tarih, Dil ve Coğ
rafya fakültelerile, istanbul Tıp 
Tarihi Enstitüsü, büyük bir Türk 

kimyageri olan İbni Sinanın eser
lerini İsviçre üniversitelerine gön
derecek, ibni Sinanın Arap değil, 
Türk olduğu bildirilecektir. 

L<i Tarafta Çıhşmıy-·c:ık 
Maarif Vekaleti lstanbul Üni

versitesinden, hariçte bir memu
riyeti olup ta Üniversitede ders 
vermekte olanların iııimlerini sor
muştur. Fakültelerdeki tedrisatın 
daha kuvvetli bir şekilde yapıla
bilmesi için, bu vaziyette olanla-

ra ya memuriyeti, yahut ta Üni· 
versitcde.ki vazifelerini terem et
melerinin teklif edileceği söylen

mektedir. 

V&T.&1' Gazetesi 
lı.AJ.~ FİYATLARI Kuruş 

n..,ırk ma.lrto olarak 750 
ı incl Sayfa Santimi 500 
2 > > > l.50 
s » > » 800 

• » > » 100 
5 > » > '115 
6 > > » C5e 1 

\. ~ a. 

Abone flcretl Tuvaletinizi yaparken 

"Uslan,, Soy Adlı 
1 zabıta Haberleri: 

Yankesici Küçük Bir Yavru 
Pudra aitma dalına 

Ttirld,.e dab.l.Unde: 

KREM 
1 

Uslanmasznzn Bu &iingrıda Kabil 
Olmıyacagmı Söylüyor 

Sultanahmet ıbirinci ceza haki
mi Reşit dün Deli Nuri şöhretli, 
tİ:narhane sakinlerinden sah.kalı 
bir yankesicinin duruşma81nt Y<LP
tı. Hakim suçlunun hüviyetini s<>' 
rarkcn aldı~ı cevaplar aynen §ÖY
ie idi: 

~ndayım, diyoNlu. Arkadaşı ise~ 
- Benim babam Türk, anam 

Musevi. Sena mahallede Davit 
derkr. ~ k:iğxfımda Zeki ya. 
.zıbdn-. Ben de on b~ ya§ındayım, 
diyordu. 

Şabitl~ küçük su.çhılann a
leyıhlerinde şehadet ettikleri için 
mahkum oldular. 

Bir Katilin 
Muhakemesi 

Otobüsçü Halili öldüren polis 
arap Hayrinin muhakemesine 
dün ikinci Ağırceza mahkemesin-

- Eskiden Galatada oturur
dum. Beş altı aydarıberi Tımar
hanedeyim. Şimdi karargahı ora
da kurduk. Soy adun ela cU.lan> 
dır. Bu adı ban4l Tımarhanenin e.
ki Başdoktoru Mazhar Om:nan 
vermişti. Fakat ne ben uslandım. 
Ne de benden dıııha mecnun olan 
deli gönlüm ... Artık bizim uslan. 
mamız son ve ebedi :karargahta 
olacak •.• Ben ne Bürhanı, ne de devam edildi . . Hadiseye ~bep 
MU3tafayı tanırım. İnsan tanıma- 1 olan Nebahet şahıt olarak dınl.e~
dığı adamların da para cüzdanla- di: ~ebahet Zonguldakta? .gctırıl
rını araklayaımaz ••• Bunlar kat- j ml§tı:. Muhakeme karar ıçın baş
iyyen iftiradır, kabul etmiyorum. ka gune bıriHuldı. 

Bir ba~ka yankesicilikten mah
kum olan suçlu Tevkifhanede cin. 
net buhranları geçirdiği için Ba
kır.köy Akıl hastanesine gönderil
mi!\ti. 

Muhakeme ıahitlerin çağırıl
ması için talik edildi. 

Denizyollarında 

Bir Suiistimal 

Bono Sahtekarlığı 
Dördüncü sorgu hakimliği dün 

de yeni bir gayrimüba<lil bonosu 
sahtekarlığı tahkikatını lbitirmis 
ve Hüımü Alkın, Mehmet Nihat. 
Havva, Jbrahim, Kazım, Halit 
Kırmaz isminde altı suçluyu tev
kif ettirmiştir. Bunlardan Meh
met Nihat sahte nüfus kağıdı te-

darik etmiş, Kazımla, Halit Kır
maz yalan şahi.tlik yaparak noter. 
de Zehranın Fatma olduğunu söy-

Boğuldu 
Dün Tarahyada bir motosikle

tin denize yuvarlanmaeı ve .küçük 
bi:r yavrunun boğulmasilc netice
lenen bir kaza olmuştur. 

Ahmet Tanay isminde biri dün 
havanın güzelliğinden istifade et
mek istemiş, motosikletine karde. 
şi Mahmut Tanay ve kayınbirade. 

Senelik 6 ayhk 

1400 750 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık 

2700 1410 

s a.yhk Ayldı: 

<tOO lfıe Kr. PERTEV 
sttrUnUz. Pudrayı smwıkı tutar 

s ~1ık Aybk ve akmaaına m1.n1 olur. Yağlı 
•e yağsız olan tUp vo vazoları 

800 Kr. yoktur vardır. 

ri Ahmedin 6 yaşındaki kızı Ay- E .., . H K··mu··rıerİ ••• 
teni alaraic. Sarıyere gitmek üzere wllll•• reg 1 avzaSl 0 
yola çıkmıştır. Tarabyaya kadar S 8" l" w • d 
gidilmiştir. Tarahyada Tokatlı- atış ır ıgın en: 
yan oteli virajından süratle geçi
lirken motosiklet denize uçmuş
tur. Sahilde bulunan balıkçılar 
Ahmetle kardeşi Mahmudu kur
tarmışlarsa da motosikletin sepe
tinde bulunan küçük Ayten sula
rın arasında kaybolmu§tur. Bütün 
ara5tırmalara rağmen küçük yav· 
runun cesedi bulurwnamıştır. 

Ceza ana:l Fı:ınc ı"' r 
Dün uıbıta tarafından yapılan 

kontrol neticesinde Fındıklıda 
Mebusan yokuşunda 8 numaran 
Mcihmet Erdemin fırınında 9 3 ki. 
lo, Lalelide Ordu caddesiode Tev 

8780 numaralı kanona müsteniden neffredllen 2/1:?899 numaralı 
kararnamenin S ııayılı kararına göre f.el}ekkül eden EreğJI Havzası 

Kömürleri aatıı: Birliği, ahiren mevkii merl)ete konalaıı 3867 numa
ralı kanun "e 2/145'47 sayılı kararname bUkUmledııln tatbiki netsee
ıııl olarak ı KI&nwıusanl 19.U tarlhlnden lUbaren tasfiye balloe koa
mu.,tur. 

Satış blrllğ-lle şimdiye kadar aktedllml' olan moka\·eleierln k~ 
mür tesliuılııe mütea.ıuı. vecibeleri ve işbu l'eclbelerden doğac.>ak hak
ları Ereğli Kömürleri işletmesi tarafından kabul olunarak kömür U.
Umatı i 1bu ıııulnu eleler hlikUnılerlne göre yapılacakından bu husus 
için alı\kadarla.rm EreğJI liömUrierl tı,letmeslne "\'C t:ı.sflye tarihinden 
en·elkl muameleler için dahi merkezi Zongnldııkta bulunan, lıall tas
fiyede Ereğli 1I:n"Za81 kömllrlerl aatıl} biru:ıne müracaat etıuelerl 

Uin olunur. 

ıs ., .• ,. & pı;gp SUSA MAt:ıw:rl 

fiğin fınnmda 102 kilo tartısı l(ayseri Tayyare Fabr:kası Sc.tına:ma 
noksan ekmek bulunarak muaa-
dere edilmiştir. Bundan baıka Kon:isnonun --lan : 
dün muhtelif suçlardan 15 esnaf, 1 _ Fabrika civarında 2500 metrelik şose yolu inşa ettirilecektir. 
18 şoför, tramvaydan atlayan 30 2 _ Muhammen bedeli 16850 liradır. Muvakkat teminatı 1264 ll-
kişi tecziye edilmi§, 4 dilenci de d 

ahk 
.1 ra ır. 

yakalanarak m emeye verı - , 3 _ İhalesi kapalı znrf usulUe yapılacaktır. 
miştir. • _ İhale tarihi 30/ l / 9H perşembe günU saat cll> on birdedir. * Beyoğlunda Suterazi soka- 5 _ Zarflar ihale tarihinden bir saat evveline kadar kabul olunur. 
ğında Nil apartımnnının 6 num~- 6 _ Keşif, plAn ve şartname, Ticaret Odası ve Nafıadan alınacak 
ralı dairesinde, Küçükpazarda Nı- ehliyet vesiltalnrmın ibrazı şıı.rtlle komisyonda görUlebiUr. 
kolaidiııin soda faıbriıkasmda ve 7 - İhalede Ticaret OdaSt ve Nafıa ehliyet vesikalarının ibrazı 

YENİ 

On eaüp tenle . . hepsi de 

1 Parlaio aoa modHı . Kutla• 
aııo ortaaındaki dalilcte• 
prebilir.iaiı,' 

Ewelee •ümlciin oldvtv 

2 laaaVYW edile111i1en daha 
hfif deha ioc:e bir puıtra. 
(bavalndırılmı') : dır •. 

Yeni .,. nefie koka adeta 

3 F'rnNttto Midi bnaluio,• 
deki çiçekleri lıokla1Dıf 
a.ıNioi bulaealıaıoıı, . . 

4 Bütiia fin Nbit durat 
(llnlıi " Krema lıö.,ilıi" 

) He lıerıştırılmııtt.. 

Giiıel •• Fioi,.at .. 

5 r&ıırir _ ve J•ı•ur• 
clao wrya terleflH!• 

,cfeo katti1•• ...._. 
Iİr ........ 

6 Biiyiik aodelde 
1!"-,. .. dp k~ . 

Ereğli Kömürleri 
f şletmesinden: 

S'7IO ...arak 11....a mistealden nqredllen 2/12899 nama 

branaameala S sayılı kanrma l'Öl'e teşekköl eden Erf'ğll Ha\~ 

lUimürla:t ~ Bklll1, 888'7 amnanıh kanDD ""2/1464'7 sayılı kaf91'" 

•amml• • &a&lıılld Mtift9I olarak L KAaunmaoL 19U tarihfDden itlbr 
rt1D TMlftye lıılıUaıe ko~ .tmasıaa ltlnaeu Bktı l'eçeD Blrllkle Tar 

nye tarUahle kadar akWlbnlş elan mukavelelertn kömür tesllınl \"9" 

clbelerl ve ifbu Vecibelerden dofa<'ak haklar :tşıetıncmb ta.rafııulaıt 

deVJ'flll ve aak.l- kabul edllnal.tlr. Blnaeoaleyh ı. KAınmusant. ı9'1 

tarihilldea itibaren könıilr tcsl..mlne müteallik talepler için Zoapi· 
dakta mabdot mesu!Jyetu EretU Kömürleri tşletmesJ müesacsesı-' 
müracaıı.t edilmesi llln olunur. 

L+i 

Münakalat V ekiıleti ve Müd
deiumumilik epeydenberi Deniz
yollarında yapıldığı iddia edilen 
bir ihtilas ve zimmet iddiasını 
tetkik ediyorlardı. Müddciumumi
liğin yaptığı tahkikat sona ermiş· 
tir. Yapıldığı iddia olunan suiis
timal şudur: 

lemişler ve sahte bonoları ciro et
tirmişlerdir. Bunların kullandıkları 
bono üç tanedir. Yakında ikinci 

Ağırceza mahkemesinde duruş· 
malarına başlanacaktır. 

Tarlabaşında Halepli şokağında mecburidir. (206 - 30:5) 

1 l numaralı evde yangın başlan- ı ---------------------------- "~Aj[ ,"" 
gıcı olmuşsa da her üçü de sira-

Denizyollarının bazı memurla
rı ecnebi vapurlarına verilen su

ların kar ılığı olarak acentalardan 
aldıkları paraları; verilen suyun 
tonunu az göstermek suretile zim
metlerine para geçirmişlerdir. 

Müddeiumumilik Münaltalat 
Vekaletinden bazı ıeyler sormuş-

tu. Vekalet sorulan şeyleri bir 
dosya ile göndcrmi,tir. Suçlular 
bugünlerde Ağırceza mahkemesi
ne verileceklerdir. 

Demir Tel Hırsızları 

Suiistimal Hadisesi 
Müddeiumumilik, Fatih Malm:i 

dürlüğü Zat İ,leri memurluğunda 
yapılan bir suiistimali tahkik edi
yordu. Dün tahkikatını bitirmiş 

ve zat maaşları tevzi memuru Ha
san Ak&ayu dördüncü sorgu ha
kimliğine vermiştir. Sorgu hakimi 

dün Hasan Aksoyu tevkif etmiş
tir. 

Adliye Mutemetle
rinin Muhakemesi 
Birinci Ağırceza mahkemesin· Sultanahmet ikinci ceza mah-

de ihtilas yaptıkları ve zimmetle.kemesi Sarayburnu Park gazino-
rine para geçirdikleri iddia edilen aundan demir tel ve 'boru çalan 
eelci Adliye mutemetlerinin mu-

iki çocuğa on beşer gün hapis ce- hakcmelerine devam edildi. Mah
zası vermiş ve ikisini de tevkif keme suçluların son müdafaalan
etmiştir. Hakim bunların hüviyo- nı da aldı ve karar vermek için 
tini tesbit ederken birisi: davayı ıubatın on üçüne talik et-

- Ben Mişonum, on beş ya- ti. 

Yeni Gümrük Kanun Adliye Vekaletinde 
Projesi Bazı Değişiklikler 

Ankara, 17 (Hususı Muhabirimiz
den) BUtUn alı\kadarlar m~kilAt
tan kurtaracak olan ve asrın icap
larına uygqn bir şekilde hazırlanmış 
bulunan yeni gUmrük kanun projesi 
üzerinde yapılan uzun tetkiklerden 
sonra mUtalAalan alınmak Uzere 
GUmrUk ve İnhisarlar Vek~etlnce 
ala.kadar dairelere gönderilmiştir. 

Meninden Mıaıra Nümane 
Gönderilecek 

Mersin (Hususi) - Mısırda Türk 
mahsullerine aıt nOmunelerln teşhiri 
kararlaşmıştır. Kahire ticaret ataşe
miz Adana ve Mersin mıntakalarında 
yetiştirilmekte olan mahsullerden 
muhtelif nUmuneler talep etmiştir. 

Ankara, 17 (Telefonla) - Adliye 
VekB.leti hAklm ve mUddeiumumller 
arasında yeni bazı değı,ıklikler yap
mayı kararlaştırmıştır. Bu hususta 
hazırlanan kararname yUksek tasdi
k& iktiran etmek Uzere BaşvekAlete 
takdim edilmiştir. 

Bu arada bazı hAkim ve mOddei
unıumiler de terfi ettirileceklerdir. 

Fiyat Kontrolü 
Talimatnamesinin 
Tatbikma Başlandı 

Ankara, 17 (Telefonla) - Evvel
ce esaslarını blldirdlğimi.7. koordinas
yon heyetinin kararlarından olarak 
Ticaret VekAlellnce hazırlanan fiyat 

Bu numuneler Ticaret Mıntaka MU- kontrolü hakkındaki talimatname· 
dürlUğU tarafından hazırlanarak Ka- nln tatblltatına bugUnden itibaren 
hlreye gönderilecektir. başlanmı~tır. 

yete meydan verihneden söndü· 
rülmüştür. * Şoför E.rukun idıııresindeld 
2554 numaralı otomobil Taksim. 
den geçmekte iken Şişli Çocuk 
hastanesi cilt mütehas11sı doktor 
Talat Çamlıya çarparak başından 
yaralamıştır. Doktor Talat Çamlı 
derhal Beyoğlu Belediye hastane
sine kaldırılarMt tedavi altına a
lınml!I, hadiseden sonra kaçmak 
istey;n şoför yakalanarak tahki
kata başlanmıştır. 

Öğrendiğimize göre doktorun 
yaraları ağır değiklir. * Beyoğlunda Alyon sokağın
da İlyadi.s apartımanı kapıcısı Şa. 
kir Durakla arkadaşı Osman oda. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

l - Fabrika garnizonu dahilinde iki adet erat paviyonu kapalı 
zarf usulü ile ihale edilecektir. 

A - İhale 5 / 2 /941 çarşamba gUnü saat 11 de tahrik• sa.tın 

ııl.ma komisyonu binasında yapıla.caktır. 
B - l!k keşli bedeli elll dört bin altı yUzyetmiş Uç llradu 
<M673> liradır. 

C - Muvakkat teminat 3984 lira teminat 7968 liradır. 
ç - Şartname, plAn ve keşifname maliyeye yatmlaca.k 2715 
kuruşluk makbuz karşılığında fabrika satın alma komisyo
nundan mesai :r..amanında tedarik olunur. 
D - Teklıf zarfları ~ 12/941 çarşamba gtinü saat 10 na kadar 
komisyondan kabul edilir. Her ne suretle olursa olsun saat 10 
da.n sonra gelen zarfiar reddedilir. 

2 - İsteklilerin Ticaret Odası ve Nafıa ehliyet vesikalarını ibraza 
mecburdurlar. Aksi halde ekslltmeye iştirak edemezler. (204 - 306) 

larında yaktıkları mangaldaki ------------------ ---------
kömürden zehirlenmişlerdir. Her 
ikisi de baygın bir halde Beyoğlu 
hastanesine kaldtrılarak tedavi al
tına alınmışlardır. * Kurtulu"ta oturan İsmail a
dında biri T oma aminde birini 
bitasebep itmek suretile ba§ından 
yaralanmasına sebebiyet verdiğin
den yakalanarak mahkemeye ve
rilmi~tir. 

Kozan m Askerlare 
Hediyesi 

Kozan (Vatan) - Kahraman as
kerlerimize Kozan halkının hediye 
ettikleri yUnl!l ve pamuklu eşyaların 
bugüne kadar sayısı şudur: 

454 pamuklu hırka, 72 çift yUn 
çorap, 10 çıft ipek çorap, 3 yün ka
zak, 2 iplik kazak, 5 fanile olup bir 
buçuk aydanberi fasılasız devam 
eden yağmurlar yUzUnden köylU hal· 
kımızın hediyeleri ilana! edileme

miştir. Pek yakında bu miktarın iki 
misline çıkacağı tahmin edilmekte
dir. 

Her yurd işinde Azam! faaliyetini 
eslrgemiyen kazamız kaymakamı 

Rüat Erdal bu işte de yUksek him

met \"e yardım göstermişlerdir. Top 
lanan bu eşyalar yolların açılmasını 

müteakıp Adanaya gönderilecektir. 

45 Numaralı ilan 
İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

Badema kasaplarda perakende dağlıç ve karaman koyun etleri bir 
gün evvelki borsa canlı hayvan fiyatının azami 2,10 ve kıvırcık 2,30 mis
lile etiketli olarak satılacak ve toptancılar bu fiyattan perakendeci ka
saplara kiloda dağlıç ve karaman için 10, kıvırcık için 12 kuruş bıraka-
cakla.rdır. ( 334) 

Samsun - Ladik - Akpınar Köy 
Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1. - Enstitünün 75 lira aylık ücretli ambar memurluğu ve 
daktiloluğu münhaldir. iaşe ve ibate müesseseden temin olun
maktadır. 

2. - iSTEKLiLER ARASINDA: 
A - Türk olmak ve eenebi ile evli bulunma:nak. 
B - Memurin kanunundaki 3656 sayılı kanundaki şartları ha-

iz bulunmak. 
C - Yaşı kırkı geçmemiş ve askerliğini bitirmiş olmak. 
D - İyi daktilo bılmrk. 
E - Sıhhati yerinde olduğunu raporla ve aşı kağıdı ile tevsik 

eylemek. 
F - İyi ahlak sahibi olduğunu lüzumlu vesikalarla isbat et

mek. 
G - Kefil göstermek. 
H - Simdire ka dar memurir ette bulunmuşsa hal tercümesini 

bildi en b el eleri ibraz etmek. 
r çoğaldığı -ıkdirde 1O 12/941 tarihinde ya-

pı aC' m ·· baka imti.'1anında muvaffak o lma k. 
K 

L - Evve.ce bu İ !erd e çalışmış olanlar t erc"h o ' un caktır. 
Yukarıdal-.i vasıfları hniz bulu nanların 31 / 1/ 1941 tarihine ka

dar Enstitü müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
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VUNANiSTANA iRSALA1 
Yunanistana her nevi c~ya irsalini kabul ederiz. 

Müracaat yeri: TÜRK-ELLAS Türk A:ıonim Sirk31İ 
• 

'-••lll<redi Liyone hanı, Galata, Telefon: 44637-8 
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Sahibi ve N~rlyat MUdUrU: AlOIET E!\ILV YAJ.MAllf 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 


