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BALKAN 
Kapılarında 

Almanlar 
işin manzarası şudur: Al
manya, ana hedeflerine 
karşı yapacağı hareketler 
için arkasını setretmek is
tiyor, bir de tazyik yolu 
ile ne koparmak müm
künse koparmıya çalışa
caktır. 

Ya.zan: Ahmet Emin YALMAN 

R omanyadaki Alman askeri• 
nin miktara aylardanberi 

İr düziye bahis mevzuu oluyor• 
u. Hergün yeni bir rivayet çıkı· 
ordu: Alman askeri ~ kadar 
rkaya varmış, daha §U kadar 
elmek üzere imiş ••• 
Yavaş yavaş anla§ıldı ki ilk 
al ku"-vetleri dört fırkayı hiç 

ir zaman geçmemiştir. Bunlar· 
an biri Rumen ordusunu talim 
e te~biye etmek vazifesile meş· 
1 olmuştur ki zaten bütün asker 

omanyaya bu behane ile gönde· 
imişti. Diğer üçü de petrol sa· 
alarını işgal etmek ve inzıbatı 
urmak gtbi işlerle uğraşmıştır. 
Simdı birdenbire yeni sevkiya· 
gırişilmiştir. Mevcut kuvvet 

edi fırkaya çıkmakla hera.ber 
rkası da kesilmiş değildir. Ma· 
r demiryollan Alman İ§gali al· 

na alınmış, hergün buradan yir· 
i b"~ otuz tren dolusu asker 8~· 
Yormuş Garibi şu ki bu asken~ 
çtiaini Macar radyosu ilan edt· 
r Macarıstanda her ~ey Al· 
anların emri ve tesiri altında ol. 

uihJna göre bu ne~iyatın Al
nların rızası hilafına olduğunu 
rzetmeğe sebep yoktur. Demek 

i Almanlar nem Balkan kapıla· 
na aıker gönderiyorlar, hem de 
unun duyulmasını istiyorlar. 

Amerikan tehlikesi gelip çatar· 
n. Almanyanın kocaman ordu· 
u boo bırakmıyacağı, bir ta• 

ftan 'harekete geçecegı tahmin 
iliyordu. Bu tahmin, Balkan i.
ametinde herhalde gerc;eklq. 
iş bulunuyor. 
Ancak bunun Almanların esas 
reketi olacağını zannetmek için 
ep yoktur. Almanların İn-gil· 

reye karşı talihlerini deneye· 
klerini. fakat arkalarını koru· 
ak için Balkanlardaki mevkile· 
ni kuvvetlendirdiklerini farzet• 
ek akla yakındır. 
Aynı zamanda Almanların Bal· 
nlarda hem mihverin sahasını 
nişletmek hem de İtalya.ya bil· 
ııta yard;m etmek gibi bir ta• 
rn tabii emelleri vardır ki Bal· 
nlardaki askeri tazyikten de bu 
aksat için de istifadeye çalı§&· 
ldarına ihtimal verilebilir. 
Balkanlarda Alman emellerinin 
tında Bulgaristan• zorlamak 
.~ir. Almanya Bulgaristanı bük· 

altına geçirmeğe herhalde c;oıc 
met Vermektedir. Beşinci Kol 
lgaristanda yapmadığını bırak· 
rnıştır. Kendi iktidar ve kuv· 

tlerile mevki sahibi olamıya· 
klarını bilen bir takım haris ik· 
l düşkünleri, Almanlar hesabı· 

kendi memleketlerine suikast 
ek için fırsat bekleyip duru· 

rlar. 
Bulstaristan şimdiye kadar Al· 
n tazyikına mukavemet etmiş· 
Simdi kapılarına yaklaşan as· 

ri tehdit kar§ısında teslim ol· 
k veya olmuş görünmek yolu· 
tutacak mı) Biz Kral Boris ta· 
ında t,,p)anan Bulgar birlik ve 
klal cephesinin samimi olduğu· 
(De\amı a. t>, SU. S de) =••= 

Vapur Navlunları 
Bugünkü Şartlara Göre Değiş

tirilmesine Karar Verildi 
Ankara, 16 (Hususi muhabiri- ! bir şekilde değiotirmeğe karar 

mizden) - Münakalat Vekaleti vermiştir. Mütehassıs bir komİs· 
Avrupadaki harp vaziyetinin mem yon tarafından hazırlanan yeni 
leketimizde yapmış olduğu tesir· navlun tarifeleri İcra Vekilleri 
leri nazarı dikkate alarak Devlet 
Denizyolları işletmesinin yük nav. 
!unlarını bugünkü oartlara uygun 

Sak aryada 
Elektrik 

Heyetinin tasdikına arzeclilmek Ü· 

zere Başvekalete sevkedilmiştir. 

Kurulacak 
Santralı 

Santralın istihsal Kabiliyeti 75000 
Kilovat Saat Olacakt ır 

Ankara 16 (Hususi Muha.biri. , projesini ikmal etmiştir. Santral 
mizden) .:_ Nafıa Vekaleti Elek- Polatlının §İmalinde Sakarya neh· 
trik işleri Etüd idaresi Sakarya ri üzerinde bulunan Çağlayık bo· 
nehri üzerinde kurulacak elektrik ğazında kurulacaktır. Bu santraı 
santralı ile yurdumuzun muhtelif Ankara ve civarının elektrik ihti· 
yerlerinde tesis edilecek en~rji şe· ~a~ını temi~. ed~cektir. San.tralın 
bekeleri etrafında tetkiklenne de. ı ıstıhsal kabılıyetı 75,0.00 k~lovat 
vam etmektedir. İdare Sakarya saat olacaktır. İlk tesıs edılecek 
nehri üzerindeki elektrik santralı 1 takat 15,000 kilovat saattır. 

SOFYADA DEVELİDE 
Siyasi Faaliyet Yu .ıan Taarruzu 

Sovyet ve A lman Elçilerile Arnavut V atanperverleri 
G öriifmeler Yapıldı İtalyanlara Kartı Cephe Alıyor 

Sofya, 18 (A.A.) _ Bulgar Arnavutluk hud~du, 16 (A. 
h"k• t erkezi şimdi bazı dip· I A.) - Reuter: Dun gece Arna· 
ı:m~~k f:Üyctlere sah.ne olmak· vuduk ceph~inin bütün mıntaka. 

d 
larında ve bılhasaa merkez mınta· 

ta ır. k d 'dd 1· b' t •• 
D

.. Al l · . y R'cht· asın a şı et ı ır topçu a eoı •· 
un. man e çısı on ı .fi · f 

İtalyada 
Parti 
Kavga l arı 

Baş la d ı 

Bütün Zab:tler 
Faşist Partis:ne 
Girmiya M~cbur 

Mussolini Al3yhi!13 e;r 
Nümayiş Yap.ldı 

., 

cltalyanrn ~ua., ~a'aıt Alman iş
gal! altına gfrrııektn olduğu bildlrll· 
mektedlr. Yani ltaJ3 anın 7.afer ka· 
uanma!llt bahis mm:zuu değildir. ttal· 
ya, içinden yıkılmamak l~·In Alman
ların yardımına muhtaçtır. Ortluda 
parti mllnazaaları ba,ıan11,tır. Bu 
11ebt>ple zahltlt>rln partiye glrmelerl 
'c tıadakat yemini etmeleri emri \ e
rllmı,ıır. t•artlye glrnılyen \"e e\ lt•n· 
mNnlş olan ubltler terfi edemlye
eeklerdlr. 

cFaşı~t partlııl, blltUn zabitleri içi· 
ne alarak lklllfl ortadan kaldırmak 
lstemektedlr. Buna muvaffak olaca· ı
ğı 1Jllphelldlr. 

cRomada, kadınlar tarafndan GDzel 
Cevap 

l\luııııollnl ale3 hine bir nümayiş ~-... 

pılmışttr. Şimdi, Arnavutluta gön
clf'rllen aııkerlerln de ~tıklan bil· 
dlrlllyorouı> 

- Radyo gazetesi -

ltalyaya Yardım 
Almanlara 50 Tay 
yareye Mal Oldu 

ROOSEVELT 
Son Toplantıda 

Gazetecilere Dediki: 

Hitle r i zmi 
Avrupadnn 
Söküp Atn1ak 

hofen Hariciye Nazırı Popof ile şı 1 mış ır. d" . d Londra, 16 (A.A.) - Alman. 
·b. .. .• t Al Yunanlıların Develi va ısın e farın İtalyaya yardımlarından • 

uzun U' goru§me yapmış ır. - h 1 d kl . H d B 
1 . . d D-~· k'l F' taarruza ~ a ı arı ve taarruzun yani ancak dört gündenber"ı en Barı Ayaklarım ava a, aıım Cörçil Nutkunu İrad Ederken 

man e çısı geçen e ~ye ı ı- ff k" 1 d ·w. h ekl'f Et . l 
1 f ·1 b. ··ı·k t muva a ıyet e evam ettıgı a·ıaşaöı elli tayyare oay.bettikleri Yerde Durmamı T ı gın er Hopkina Yanında Oturuyordu 
o ı e ır mu a at yapmıı ı. b .1 kt d' • ., ı 

1 Malive Nazırı Bojiloff, Sovyet er ven me e ır. tahmin edilmektedir. Vaşington. 18 (A.A.) - B. Londra, 18 (A.A.) - Başvekfl L 

elçisi Tanrentief ile tiuri me&e· M~nastır, 1A8 (A.A~ -hR~u- Bunları? 30 iliı. 40 tan°1_lngi· Roosevelt dünkü gazeteciler top· l Churchlll dUn akşam Glascow'da ,eh 
lelere clair ııörüpneler devam et· 'ter aıa~aanın ~~·vud t u u- I~ Jiava u•une yaptiklar~buyili lantısında demokrasilere yapıla· müdafaa teşkıllüm teftif ettik 
mektedir. dundakı muhabırın en: . hücumda tahrip edilmiştir. 12 Al- cak yardım hakkındaki kanun pro 'teıı. sonra beklenllmJyen bir nutu 

Arnavu.t vatanperverlerı, top · man tayyaresi de 1 O ikincikanun J·es'ınde tad'ılat yapılmasını istih- lrad etnı" 'c ezcümle demiştir ki: 
Söylendiğine göre bu görü~- ki ı d l 1 1 

meler, iki memleket için memnu· ra annı lfP e .. en t~. yan ar~ günü orta Akdenizde cereyan e· daf eden ıekHfleri hoş görmcdıği. cSızlere, Uzerlnde yürUdugllm 

k 'ld karşı haı1beımek uzere mut~madı- den deniz haııbi eanaaında dü•Ü· nı' •o'·ylemi•tir. yolun Jcolayca geçilebileceği gibı bl 
niyeti mucip olacak ıbir fe ı e ı ı B .. 0 "Y yen top anıyor ar. erat cıvarın· rülmü•tür Bunlara evvclkı" gün 1 R . . .. h r 1-anun la'-•ihasına "'evyo-"- Beledı"ye R-:,,· valddc bulunamıyacnğım. Karşnnız ilerlemektedir. b" A .. ·ı f ,.. . -·• • eısıcum u • a. " n r. .... 

<la ır rnavut .r~ısı 1 e tarj t~r· Malta üzerinde düşürülen 1 O tay. bau takyidat konulduğu takdir· La Guardia dn bln:;ol< tehlikeler görüyorum. Bun 
Kral Borİs Başvekili ~a~ı Ef\>aaa~ mı~lıyetpeı:v~r er.~e yarenin en büyük kısmını da ila· de, hu projeye Amerika Birle§İk lnrın. nrnlarındaıı geçtiklerimiz k 

ıltihak etmıılerdır. Bu ~.k• .. re .. !~ ve etmek lazımdır. devletleri reisinin yapmağa sala· LA GUARDIA dnt bllyük olacaklarını iddia etmly 
Kabul Etti kendi mıntakala~~nda ~uyuk nu· lllusfrı"ous'a hiyettar olmadığı hususları tasrih ccğim. Fakat, ne olursa olsun bu 

Sofya, 18 (A.A.) - Kral, evvelki fuzları vardır. Oıger hır Arnavut eden cazı hükümlerin de konul- lar da mühim tehlikelerdir ve he: 
gUn, başvekil profesör Filofu kabul grupunun da Berat ve Elbasan ması ve mesela reisin, cayakları· Çok Mühiın Bir hangi bir ihmal yUzllndcn bizler içi 
etmiştir. Başvekil Krala, vazıyet hak· mıntak.al~rı Arnavutlarına. pek ya· H 1 Y • d ... nı havaya kaldırarak baıı üzer~· öldllrQcU bir mnhiyct alablllrleT. Ö· 
kında maJ(lmat vermiştir. kmda ıltıhakı muhtemeldır. asar ar ap1. ı gı de durmak hakkını haiz olma.dıgı- Broşür Neşretti nUmUzde aylarra müddet .şehirlerimi· 

ittifak 
O eğ i 1 

iktisat 
Tar.hlh: DUnkU bUltenlmlzln 24 Un· 

eti sayfası sonunda.ki Belgrad habe· 
rinde Bulgari.Btanın Berlin elçisinin 
Sofyaya giderken Bclgradda yaptı~ 
beyanatta cSofyaya yeni lktısat mil· 
zakerclerine zemin hazırlamak"> 
Uzere glttlğ'l fıkraııında ciktısat> ke· 
ıımesi yanlışlıkla clttifak> olarak 
çıkmx~tır. özür dileriz. 

(A. A.) 

Adı t'k't MUbalAgal ıd : r nı• beyan eden bir madden'n ili· zın. sınai mıntakalarımızın bombıır uya 1 e veaı lazım geleceğini kaydetmiş· Nevyork, 18 (A.A.) - Harp teh- dım nlara maruz kalacağını bir ha· 
Londra, 16 (A.A.) _ Akde· · llkcslniıı artmakta olduğunu goste- klkat olarak knbu' l'<!tbıllriz. 

iki İtalyan T ransat- nizde İngiliz filosuna yapılan pike tır. ihtiyati Tedbirler ren bazı alAmctler N'cvyorkta b<'lir- Milletlerine Masal Söylüyorlar 

ıd hücumlarını tetkik eden Reuter B. Roosevelt sözlerine devam mlye bnşlı:ımıştır. Bunun en bariz J<'akat neticenin ne olac..'lğı 1ı 
}antiği Batır J 1 ajansının denizcilik muhabiri şun· ederek şunları söylemiştir: misali Ne\•york belediye reisi B. kınd:ı en kUçUk bir şüph .. Mle be 

Londra, 16 (A.A.) - Atina lan yazmaktadır: cHergün değişikliklere sahne Ln Cunrdl:ı tnrafındnn <N'cvyork m.yoru.:-ı 
radyoeu bildiriyor: Alman pike bombardırnancıla. olan bir dünyada beklenıniyen .şehri müdafaa konseyi> ismiyle teş- lki diktatör de mllletlerlnl birçok 

15 35 -4 ton cZinde Liguria> ve n, ~kd.enizd~ki vaziyeti biraz güç I bazı ıeylcr~n zuhuru daima müm· kil edilen yeni heyetin ilk lçtlmnında nikbin masallarla b slemlye ç ı 
20000 ton hacminde cLombar· IC§tırmı~lerdır. Fakat Londrada, kündür. Bınaenaleyh her zaman dağıtılan blr broşUrdUr. Bu broşUr yorlar. Fakat biz burada karar ver 
din İtalyan transatlantikleri, Ad- Akdeniz mıntakasında Yeni beli- acil tedbirler almak zarureti ha· <Eğer başımıza gelirse> başlığım ta- mlş bir millet hallndeylr. Da\'nmı 
riya.tikte, Arnavutluğa aıker nak. ren bu düımana kar§ı yapılacak sıl olabilir. Ha11biye ve Bahriye şımnkta oll.•p Nevyorkun yeraltı şl· doğru olduğunn kanı ve burada b 
!etmekte oldukları bir sırada tor· İngiliz mukabelesinin neticesi hak, nazırlarına dost mılletlerden harp mcndlferle,rı idaresi tarafından hn- şerlyeU, bu dönUm noktasında. 
pillenerek batırılmışlardır. Bu ha· kında büyük bir itimat İzhar edil-,malzcmesi satın almak salahiyetini 

1 

zırlanmıştır. Bu broşUrdc N'cvyorka bahaya mal olursa olsun ve ne bU~ 
beri Yunanlıların eline düşen İ· mektedir. veren maddeler, projeye ihtiyati (De,·amı :sa. l'i, Sü. l> tlc) ** (Devamı Sa. 6, l'U. ' de) 

talyan esirler: vermİ§tir. . Almanların, Maltada fı!ustriouı bir tedbir olmak üzere ithal edil- ~\=-=~~::;;,:;;:;;::~3;::=::::;::=;;;:;::::=;:;;::::::::~=:;;:::::;::=::==-::;-~ 
Bu İtalyanlar son Kiinlerde esır te -·are gemısıne yeniden büyük miştir. 

(Devamı Sa. IS, SU. 6 da) =•= hasarlar yaptıkları hakkındaki id. Müstehzi Bir Cevap 
' diaları son derece mübalagalıdır. Dün mobusnn meclisinde ba· 

DÜŞKÜNLER EVİ MESELESi 
i tt al eviye sahibi klrn1Hl91zlere huausl bir pavlyon 

Dilşkllnler evinde ı,: m t ll 1 )tadrrdı Bu hwıuata dört cazetec>loln 

MUSSOLINI his mevzuu edilen ve kanun pro· 
jesinin Birleşik Amerika devletle-

Haatane, Fabrika ve H ava rine İngiliz ve Fransız filolarını 

yapılması fikri baı.ı gaz~ ~ t;~. Bugün .de bu aultefehhtim hakkında 
aöyledlklerlnl diln ne~re mt .'.' ... 'bl bir zatın izahatını ~ine ~llneU aay-

_ _.1 namına aalAhlye ,...u . 
Bel"" ye d \·eri' ·or \·e hu izahat ü:ıerlne bir meıtele 

d .. dUnrU ,.utunıın ıı. ~ 
famızın or d burada UAve edlyoru:ı. 
kalmıya<'ağı kanaatiınlıl e 

Meydanlannı G ezdi eatın almak hakkını vermekte ol· 
duğunu iddia eden bir makale 

Roma, 16 (A.A.) - Stefani hakkında mütaleası sorulan B. 
bildiriyor: Roosevelt, kongrenin kendisine, 

Başvekil Mussolini ikinciki.nu· Alman donanmasını da satın al· 
nun 13, 14, 15 ve 16 ıncı günleri mak salahiyetini vereceğini ümit 
Pouilles vilayeti dahilinde müte· ettiğini söylemek suretile müsteh· 

(Deumı Sa. IS, t;U. IS de) -*= (De\&nıı Sa. 5, ...,ü. 7 dt'I) *==* 1 , 

==================!! 

Hukukçularımız Arasında Bir Anket 
Subaylarımız için Yapılan Tören 

?i!VE~tffij 

' !1 • ak eden genç aabaylanmız için Ankarad a b ir tören yapıl-
~ liarp okulunu bitirerek ord uya ıat~. • • . gönderdiii yukandaki raimler r enç ıubaylanmızı 
llnı bildİnniftik. Ankara foto meduha D';ız: Bayram ıöat-ektedir. 

'lllera.aimde nutuk aöyleyen ta leb en an 

Davalar İki Devre 
Arasında Görülmeli ;' 

Avukat Akgül diyor ki: milli bakımdan elim bir vaziyet l 
Milleti temsil etmeleri dolayı· ihdas eder. Bir devrenin hitamın· 

sile mebusların suçlu aandalyasın. dan aonra mebusluk S1fatı üzerin· 
da oturması sıfatlarına nakise ve· den refedilmi~ olacağına göre l 
rir. İşledikleri suçlar hakkındaki geri kalan takıbatın devamı CA• 1• 

tahkikatın mebusluk sıfatının kcn· izdir. l ; 
dilerinden çıktığı esnada yapıl· Devre arasındaki müddet zar· ı j 
ması münasiptir. Yapılacak ta.ki- fında takibat için imkan temin e· ı ~...-;or:-. __ 
batın, belki de beraetle neticelen. dilmeli ve acele işler arasında ol- t -,._11'!11!11'!1!!!!!11.__~_...,. 
mesi melhuz olduğuna göre bir · mak üzere hükme bağlanmalıdır. ı 
mebusun, telafisi kabil olmayan Neticede mebus, mebusluğa miı.ni 1/ 
suçluluk töhmeti altında kalması olacak bir suçla mahkum olursa ı 
ve mebusluk devresi esnasında ı ikinci devrede intihap edilmem• D ünya _ Oğlwn, yavaı ait, 
takibata maruz bulundurulması lidir. fey blmayauk! 

• 
hepıi düF..eie baılıcb, aana bit 
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SöVASl 
DCMAL 

Demokrasinin 
Üçüzlü Mihveri 

Y a1an: M. H. ZAL 
Japon gazetelerinin haber 

verdiğine göre demokrasi 
cephesinde de bir üçüzlü mih
ver bazırlanıyıor.ınuş. Bu mihver 
Amerika, Jngil.tere ve Çin ara· 
smda kurulaca !mut. 

Kunılma:k.tan mabat. !bir ta
kım nutuklar söylemek. bir ta· 
kon vesikalara imza bannak cle
ğilsc böyle bir üçüzlü mihver. a
meli bakımdan zaten vardır TC 

faaliyet halindedir. Totaliter 
devletlerin üçüzlü mihveri ku
rulduktan eonra İngiltere ile A
merika. )aponyaya .kartı maake 
takmağa artık lüzum eörmernif
ler. Çinlilerin istiklil mücadelesi
ne olan alAkalannı tamamile a· 
ı,;ıia vurmU§lardır. Sovyct m~ 
faatleri de, Çin meaclesinde de
mokrasi cephcailc tamamilc brr· 
leşmeltcdir. 

Çin, mesafe bakımından bize 
uzak olduğu .için oraqa olup bi
tene ait bavadiac dı6ıha yakın 
mücadele ..halan dereceainOe 
alaka göatermiyıoruz. fakat te· 
cavüz ihtimallerinden uzak ve 
asayi§li bir dünya kurmak. iti. 
bütün inaanlıia düıcn müşterdr. 
bir vaz.ife olduiuna göre İD8i1iz· 
lerden aona eo büyük yük l>a-
yını biç ıüpÖe yok ki Çin milleti 
taşımaktadrr. 

Milyonlarca Çinli kaclın ve er• 
kek .bugün milli )'Wtlarını ve ie
tiklalleıini müteca'riu: ıkaıJı ce
saretle, fedakirhkla, bilgi ile 
müdafaa etmekle mct8uldürler. 
Bütün teçhDat üatünlüğüne rağ· 
men Japonlar limanlardan. de-
ınir;yollan:lan. nehir boylarmdan 
ileriye piememiflerclir:. Çinliler 
yokeuzluk içinde harp aanayii 
kurmutlar ve tam bir mukeve• 
met cepbesi vücude cetimütler· 
dir. Bundan iba,U demiryoUar 
ve nehir haricinde kalan n de .. 
N:ıe kadar Taran ıbütüısı aaha 
milli Çin bükümetinill nüfuzu al
tındadır • .Burada tam mana911e 
Çin hüküm aür~r, aaker al .. 
yor, yergi topluyor. 

Çine tecavüz Japonyaya çok 
pahalıya m'al olm~tur. Kendini 
Çin ejderinin kUVYetli kollarına 
kaphrmamıt 01-ydı b6dln U
zak Şarkta. Hindietancla, Avu.
tra}yada ser.beatçe at oynatabile
cek ve ln«iltere ve Amerika için 
mü~kill işler hiwrlayabilec~ti. 

Çinin dünya mücaddcainde 
hizmeti bOyüktür. Günün birinde 
elbette hakkı ven1ecektir. 

Askerlerimize 
Kışlık Hediye 

VATAN 
~~~----------------~--~-------------· 

Kimsesizler 
Paviyonu 

Belediyedea SalAhiyet 
Sahibi Bir Zatın 
Verdiği lzabat 

Kl~er için Daı11lAce21ede ln

taaı mutua.YVer peYf1aaun guetecl
lere mahswı cı1ar&k )'llPllacağı ,eklin
de Yanlııf bir tefırlre ugradıtı ~ 
hyor. 

Büyük Facianın 
Hikayesi 

Bir Meşhur 
Operatörün 
Acıklı 
Akıbeti 

H ezimet günlerinde Fran&a· 
Paviyon milnhasırau ~ler da Jngiliz tayyareleri vazdı. 

lçln yapılmıyor. Tayyareler de, tayyareciler de 
Bu pavtyoa fikri ve lçtımaı sevi· pclc iyi idi. fakat miktarca azdı. 

Yunanıatanın meıhur Korent kanalı yesi yerinde olalı ve herhangi bir Benim fikrimce İngiltcrecle bir 

- -~ ··----...... iP.--..-. 

Pariaaiz Fransa bataaz bir ıövdedcn bafka nedir? 
sebep ve l!l&Ude bedeni Urtıdanm kay· k !L 

Yunan hüku- Taıau Bewııız IUtalhadaa )iğler, bana da· ço intiyat tayyare vardı. Bunu YAZAN: - Ben artık ya§amam. Bir...;;. 
#- ha .. _ı med bederek kendi b&fma kendine baka· bize anndc.rmeli idiler. Bu cL~ -• 

meti, 12 tem- IAMll8 ---·••• eo,..cn en caJt hail kaın... lııubman Yatan °- rıATı- Meıhur Fra-· Muhan~.:. hım vardı, geçen harpte öldü. 
•y- • --.,..-- __._ı.x.... p-p.. ..... • mi amirim olan albaya ''"'"'lecil- - -· 

muz tarihli bir urnuoga • .., da,lar i!;tıı 7*J"acô bir ffi{k&t )IQJ'- ~· --~ AN O RE M A UR O j S Fransanın selameti için öldü diye 
nota iJe İtalyayı canda diye ak.. gım zaman dedi ki: kendime teaelli Yerdim. Şimdi 
proteato dnıit· e•r ı•ddı•a .ettiıiliyor. d':u mıaaıı.ne anlatmak suretile - l~lizler bizim ümit&iz bir Franaa yılcıldıktan aonra benim 
tir. Buna sebep 1 2 •ta-tosta maksadı daha ziyade ı-.rUz etüre- hal?e old~~\lZQ c.ilm!yorlar. hayatwna nihayet nrmeği karar· tçiD hayata devam etmeie deier 
fenerlere malze- Kont Ciano, Yu. rek ınıltelehhihnü luı2*nlım. x.e- J~ılt.ereye gıdıp k~ndilerıne ha- laftırdım, Bir çok inAnlar bunun bir Juyınet ka1maınıttır. Bütün 
me dağıtan Ori- nan ae6rini ça· Ul aanatkl.r .4.mn Baba tçtn guet.- ~atı anlatınız d~ ~ıze ~ardım et. I yolunu bilmezlu. Ben ıövelveri· ideallerim yıkılınııtır. 
one adında bir 1 N G 1 L 1 z iırm11 ve hid· lerde devamlı n.,tyat yapsldı. Aamı emler, tayya~c ıc:ndersınlcr. mi de DC§ter kadar emniyetle ı Zevcem. hir iki gÜn aonra tay· 
Yunan vapuru- detü bir tavuı.a Babaııın deYamlı ,.. mOıltakar bir - Ben gıtmeııe hazırun. Fa· kullanmm. yare ile Amcrikaya gidcıken, 
na ve vapUT1l dem.iftir kiı tanıda fertUı1ne tmlc&n bulunama4ı· k.at b~n'!n için bana ıbir emir ve· Yan ciddi. yan lltife halinde doktorun, tam Alman askerinin 
yardnna giden Harp Gemileri -Triyeate kon ğmdan lçUmat muaYenet fUlmclan nlmesı la~ı_ndır. . 1 ilave etti: Pari.ac girdiği d&kikada kendine 
Hidra kruvazö- eolo9Wluz İtalya kendlllne bir miktar muavenet ya.- Alba>: •§ı ele aldı. .Bır ordu - Eicr aiz de Almanlar Pari- strydınin §lrınp.sı yaparak hayat. 
rüne ltalyan tay- y LJ N A N ve ltalyan ordu- pılmuı daf(lnQJdQ. Tunar!uuıeye dO· tayyarcsıl~ Londr~a gıtmem k.a- ac cirdikteıı sonra baya.tın bi.r tan aynldıimı öirenmiştir. 
yarelcrinin bom· au aleyhine ha· şen, nhnemlaln Dk kadın arUeU lyi· rarlaş.~ı'.. Ne .~~~e k~. ~u ar~da lf· F r&MIZ için Y8ıfBmaia deieri kal· I Lonchada tayyareden inince 
ba ve mitral- rdı:et jfade eder ICflflf ve t.mıartıaneden çıkıp b&fka ler butun bu tun . kotulcvmı§, Al- mayacağma .kailıeniz size son bır do~ logiliz Jstibbarat Nezareti· 
yözle taarruz et· B "' ç k• eözler aöylcmif. bir yerde balı:dma.Jt illtedltt halde 67· man tankları Parıs kapılarına da· hizmette bulunmağa hazırım. 1 ne ııittim. Orada nazır Duff Coo-
me\eriıdir. ayragı e ıyor Derhal bugün ı. le bir yurdun mevcut olmama.ın c:'lo- yaH"!'.~~1• • • " 1 o aktaın ben saat onda Jntril· per

0 e ?C diiQ bir çok eski taııı-
31 temmuz· talyadan çıkma- Iayısfle o artistin de Alılrı ömrllnü w. ~ umc;-ı Pa~ı mudafaa ede- tereye gitmek üzere tayyareye dıkLua tesadüf ettim. T arn o m· 

da. İtalyan tayyarelerinin. Ko- lıdır. rahatça g'eçlreceği bir yere yer~ştl· c~gını temın edıp duruyordu. Li- bindim. Erteai aaheb cenubi Fran- rada da nezarette lbir gazeteci 
rent kanalmda Yunan torpito ve Kont CiaDO, k0090loa hakkın- rlJmeel imkanı bulunuamryor. kın ~ ?.a~.iran günü Bahriye N~- Mya gitmek üzere yol hazırlığı toplantısı vardı. 
dcnizalıblanna taarnız ettiklerin· da ağır laflar kullanmaa.ı üzerine Daha bunlar gfbl tezhtpc1ler, se- zar~tı . onunden geçerken, bahrı- yapan zevcemi telefona çaiır· D<Mtlanm bana dediler ki: 
den dolayı bu proteatolar taze- aefir fU ceTaıbı ve.rmiftir: j defcller, sanalklrlanian nlce misal- ye~'.ler1ın nezaret evrakını büyük mışlar. Telef.on eden de cloktor _ fTanunm halini fngiltereye 
lenmiftir. - Konsol.onmuzun ne yaptı- !er getlrebllirtz. p~ı.ct c.r ~a~ar.~k .. kamyonlara Martel imiş. Sormuş: anlatmaie geldiniz. İşte gazetcci-

1 ağustoeta aefir, İtalyan Hart- ğını hilmiyorurn. Fakat Jcendiaini Bir de 4unu aöyilyellm ki, DartllA· yuJdettı~lerını gord~m. ' - Zevciniz hala Pariate mi~ lerin hep& burada. •• içinizi bo· 
ci;ye Nezareti Avrupa İşleri U- ıburedan uza.ldattınnamız için .bü· ceze tsmile anılan o mllessese bugtin- Ert~~ı aabaılı yedıde doatlarım· _ Hayır, Londraya gitti. Ben oaltımz. bütün Jnıgiliz milleti cluy· 
mum Müdürünü ziyarete gittiği tün bu aözleıe ihtiyaç yoktur. ı ktl şeklinde tam mtlnasile bir şetknt dan .bırı bab?a telefon ed~rek zev- de yarın aa.bah hareket ediyorum: .-ın. 
zamaıı bu nevi hareketlerden do· Hale.kında jtimadmız olmadığını nıUesscs~idlr. c~ı ce~u ı ~ransaya gondenne· - Ben de yola çıkıyorum. fa· İlk adımda böyle bir hr8M bu· 
layı ozür dil~ecek yerde Yuna- söylemeniz kafidir. Kon.oloaa İçinde memlekete faydalı olacak mı tavsıye etti. Sordum: kat seyahatim uzun k lacaü...ı bihnıy' ord•wn hazırlan· -,, b H"L. P . "d k ' pe uzun... ..--- ~ ... 
niatanın İngilizlere yardım ettiği en avdet emrini veremem. Az. gençler de bulunuyor. Hast... 'ıaneal .-:;- U&.Umct arıaten ııı ece Zevcem bu aöz.den bir ka.ç aün mMDJflJm. Fakat memleketimin 
hakkındaki eaki tar.izler tazelen· zunuzu deıhal Atinaya bildirece· vardır. H&ttl mlleueaenln aldığ. son mı .. . . evvelki muhavereyi hatulam11 ve halinden duyduğum heyecan clili-
miştiı'. Sefirin, Milo limanında ğim. şekle göre münasip bir isim konul- - Evet, bugun Parısı terkcde- opera.törü kararından vaı:vcçir- mi açtı. he.r ,eyi söylodim. 
bulunan dört torpitonun İngiliz 3 ağwtoata Metaksas'ın imza- ması geçenki umumi meclis lçttma cdttir. .. • . . mek istemiş: Sözümü bitirdiiim zaman •· 
olduiunu iddia edildiğini. halıbuki aile aefire aöndcrilen bir telgrafta mda v&ll ve b~edl:yc r.elsi tarafındnn - Hükumet gıttikten sonra - Siz dünya yüzünde pek it londa üç yiiz Jngiliz gazetec:iei be-
bunlann Yunan torpitolan oldu· Triy~ kon11olosu.nu11 Atinaya teklif edllmlştı. Mecll.<ıte DarUIAccze- Paris müdafaa ~dil~cek mi} iyilikler yapaibilirainiz. Hut&.1!;1- ni uzun uzun allotladılar. O ak· 
ğunun 90nradan anlaşıldığını avdeti emredilmittir. 1 ye cŞefknt Yurdu> denmesi için umu- - Hayır, edilmıyecck. nıza, .. İıltanlaruuza l&zun.uuz. de- tam lntriliz radyo.a en iyi aaatiııi 
aöylemmi üzerine umumi müdür 11 apt.oaa kadar İtalyanlar 1 mı bir cereyan da mevcııttu. Fakat Bu anda her oeyi anladun. Ar mif. bana ayırdı. Radyoda da içimi 
demi,tir ki: umumi 1ikayetlerde bulunmakla Azadan bir kısmının: OartlJAcezc is- tık iş iııten icç.mİf bulunuyordu. Doktor fU cew.bı vermİf • döktüm. 

- Erkanlhaıbiyemiz.io fikrin· kalmıılardır. 1 1 aiuatostan sonra mile g-HrWen bazı yardımların isim Parissiz Fransa başsız bir ııövde· -----------·· _____ ;;. ________ _ 
ce İngiliz .torpitolan bazan Yu· Arnavut vatanperveri Davut Ho- tebdjll takdirinde k<'!!ncbllcccğtnl ile- den başka nedir~ Harbi artık o d s h · ı K 1 d D • 
nan bayrağını çdciyor. canın katledildiği vcaile edilerek rt snrmclerl llzerlne o isim lpkn kati surette kaybettiiimize hük- r u a 1 um ar 1 n a em 1 r 

- fnıgüizler açıkdenizde bizim Yunaniatana karıı sert ve k~if olunmu,tur. Yokea 0 mOeıaeaenln mettirn. 
bayrağımızı çekiyodana ıbizim bir propawanda taarnau açılmıı· bugUnkll vazıyet! ve mahiyeti blr Öğleüzeri Buc tayyare meyda· 
elimziden ne gelir) tır. Beyaz kitap buna dair bir çok şee~t yurdudur. Bunun tam mAnn- nında bulunmam lazımdı. O iÜn 

- Tam&mile aksi ••• Açı1cde- vesikaları ihtiva ediyor. Bile ıçtlmo.I yardan mUeaseselerlnden zevcemle beraber Pariain en sev· 

Üniversite Jeoloji Enstitüsü Bunun 
Tetkikini M. T. A ya Verdi nizde İngiliz bayrağı. Yunan aıu- Romadaki Yunan sefiri 14 8 • 1 b~ halınc (felmesi için memleketin diiimiz köşelerini dolatarak ve· 

lanoda Yunan bayrağı kullanı· ğuatoe tarihli bir telgrafında di· !ktıdardan düşmüş memurlan, sanat- da ettik. Parisi hiç bir zaman bu Ordu eahillerindeki kumlarda 1 .. - Miktar çoktur. Bütün 
yorlar. yor ki: kArlarmı da banndlrabllet'eğı ayrı kadar güzel bulmamııtık. demir bulunduğunu haber ver- kum...llar demiri& kW11lardan mÜ· 

- Böyle bir şey olsa !bunu cMescle ıuradadır: ltalyaya bir pavlyon inşası dllşilnillmcktedlr. I Yollardalti İ§aret memurlan. miftik. Bu meaele hakkında dün rekkep olduğu için ton miktarı 
yalnız salahiyetli memurlarımız bize karıı umumi bir taarruz mu O pavtyon zanncdUdiğl gıbi sırf küçük otomobilimize her valtitld salahiyettar membalardan yeni 

1 

yüz.bin) ere balii olabilir. 
değil, beıbangi bir Yunanlı bile hazırlıyor, yolcsa aadcce Tsamou- gUetectler içnı detftdlr. Ytılnıa kal· sülcunetle yol verıyorlardı Bu mal<lrnat alıtımııtır: Üniversite Jeoloji Emtitüıü bu 
farkeder. Bütün bu anlaımazlık- na meseleainl ortaya çıkarmak IDl.f, cila'I geliri tle alıştığ"ı lıaynt alemin .onu aeldiğine dair ~rtada - Jstarabulda Jeoloji Enstitü- .kumlanD ifletme oakımın<lan tet• 
lar kqif tayyarelerinizn yanlro ra• istiyor. Diplomatik mehafilde şartları içinde yaşryamıyaco.k hale hiç bir emare yoktu. Almanların aü, Ordu, Fataa ve Ünye sahille· le.ikini cMaden Tetkik ve Arama 

• d il . 1. N' dild'X.:- gelmif olanları da orada banndır- p . . _ı_1 . b' .. 1... 

1

. d . l .1 L l k l'.'."--~'tü ·· · t;,.. L.!L.-1 
Por venncşın en ı en ge ıyıor. ı zan ne lt1uıe glSre Almanya arıae ııırecc:& erıne ır tur u ınan. rın ekı p lJ ann a.uın anıw ya ın. ı::.DRJ eu> ne verm11 ..... · ~ 

B ınak mevzuu bnhst r. E.1-'- AA dl 1 tekim bu yüzd~n kendi ııu1an• alkanların · karıtma.aına taraftar mak istemiyorduk. dan tetkik ctmit ve 'bu kumların c:&tro·tvı&gnetit meto ar a ya· 
d Ud J Ftkt1 ve h!sst seviyesi ilerlemiş B k I ·-'-·- ı ___ ı_ 

mızda bulunan Yunan gemileri eğ" ir. talya da 'bayle bir hare. ir aç gün evve en ,.114lll --t. vui oir ..ha ifııal ettiğini ve .eı .. ~br, 
k insanlar için en bUytık yalnızlık ha- d ... L .....,. ---u----

teca vüze uğramt•tır. etin meauliyetini tele ba.,na ü,_ doatlanm an me,.,ur operatör ter.lcipleria.de ...::-...le 35 • 40 de· M Jı .,, ı .,,. yat ,artları ve lmkAnsızlıkları dola· M ,.......... aar. te 
_ Taarruzun olduğu gün bir tüne alamaz. talyanın maksadı, Thierry de artel ile bull.lflllut· receeinde m.anetit demiri bulun- l : 

T 
yısllc hem eevtyelertnden uzak dUş· B d -·· 

Girit gazetesi, bir fngiliz harp ge. samouri tneeelftini ileri eı.ırerek rnektır. Yapılacak pavtyonun ktlWp- tum. ana emişti ki: dujunu ıeaıbit etınittir. lllanektep Muallimlerinin Mesken 
misinin İtalyan tayyareleri tara· bizi ürkütmek •e ~umenlerin Al hanesi, yemek salonu ve ayn ayn - Almanların Pari.ac ııirecelt- ltalya aibi demir madenlerine Bedelleri 
frndan taarruza uğradığından manlara yaptığı tanda harekette odala.n 01 ...... k. D .. rill .. c••e b•-~.'"· ferine emin olduium dak.ikad• malik hulunmayuı memleket· J 

b - .. "' "" .,.._,, atanıhul Maarıl müdiriyeti, ilk-
bahsctmilfi ulumnaya eevketmektir.:. dan nyrı pavlyon halinde olacaktır. varsa, J.sterleree yapüacalt n•··--- lerde böyle ..hil kurnaallannda 

d A l .. L ı. ,__ y .-..ou..- mektep muallimlerınin şimdıye 
- Girit gazetcainin ne taz .. ı· rna'ftlt U&ta ouwnan unan Btlyle bir pavtyonun Darfi1Ace%e meye bir madde. ko""'-" ............. hatta ••H•de yirmiıve kad•· maa- ilm k 

1 k 1 1 d 1 .r-~ uu ~---, .r- .,, - • kadar ver· emiı olan mcs en 
~nı bilmiyorum. Fakat ngı ız on90 0 • annm ver iği rapor ar· muess~esl !hllştemUAtmdan gibi ya- tevllln tamamen lnilne de ........... ,. netit bulundu.ıı..• takdirde demir ... d IA- ril'-- • ....,,._ ... bedellerinin behemehal ver~caı 
gemilerinin bizim .ulanmızda bi· a.s. ma umat 'Ye •.rOr: pllmasına ıııebep olarak idare, bUtç• nlr. Denlr ki, bU tarif dahlUne ...... aanayiini ıbealemek ;,.; .. bu kumla .. 

Y H --'- .L ,.._ .., au • .,..... • için l:ıir şekil bulmnğa çalıımakta-
zim haberimiz olmadan unan •vut oca -ı uir 1N1)odu~ yardnn ve evvelce mevC'ut blr yar· seter dahi ps.tecller bu yurdd&ıı ı.a. '-'-tiJmek.tedir. Karadeniz. kumla-

l MahkGm' 1 · d So ,._ dır. Mmke:n bcdellerinın yeni ac· 
bayrağını kullanamayacak annı tur. ıyet erı var ır. n dım mUesseıteelnln orada bulunmuı U!adc etmezler. ruun lbu miktann hemen. hemen ne bütçesine lc.onacaiı kuvvetle 
Ve bizim .buna rıza göstermemize zamanlarda kendisine kır bdtçiaı ltolaylıklandır. eu Lzahattan da an>•pldı .... .....,ııııe iki mi.ali olması dol•V1aı·ıe bunla-

1 d . b" ·f ilrn' · ç a• . ...,. ....,. söylenmekte.lir. 
ihtimal olmadı~ını ~te biz söy n- ı ıye ır vazı e ver 1.§tır. O• Mallhndur ki, böyle bir pavıyonu bu teşebbUs çok yerinde ve ha)'ırlı nn itletilrneainden elde edilecek Ali ş· N • lhtUal" 

oruz. hanlarla bir düziye kavııa eder. •yn olarak bir yerde açmak ve mU.s· bir t.efebbU.tUr ve beW baf1ı içUmal menfaat büyüktür. Bu huauata O . .tır E~:•. F 1k"lt . 

Ankara, ıs (A.A.) - Askerlerimi
ze ın.ıık hediye teben1llıeri etrafında 
bugtın aJdıgn:DıZ haberler BeypU&n 
halkının evvelce verml\I olduklan 
1124. pamuklu, 1748 çift çorap ve 
547 çltt elcıtvene U.veten t22 lira, 
Kızılcaham&m kaza81 halkının 3483 
Parça yUnlO ve pamuklu eşya De 1215 

lira vermiş bUlunduğunu bildirmekte 
idi. 

y _ Erk•nıharbiyemiz Yunanla- Çobanlardan biri tarafından öl .. takll bir Sdare ve Yardım ı,ını tanzım clım lhUyaçlanm ulak _.__ " ı -'Li]• nıve.raı e ıyat a u esı 
a yar mn Wr fUmaı- eoy encıo ır: Profcşörleı medıai yakında toı.-ıa 

tane karıı ae'bepaiz ithamlarda dürülmü§ olması ihtunali kuvvet· etmek kırk elli bin llra Ilı ollM:llk ;uanum olsun karfılamuı lUD&- 1 _ Bu kumlar Jcıola Irk! . _ı_ b'" .. k T .. k . f kk' . 
S. k az ldu Udir Arnavutlar Davut Hocanın ,eylerdcn deMldir. rlle takdire 9ayand~. . . . J • • Y.. .• a ıt· nar... uyu • ur mute c ırı 

Bundan t>a.şka Yrldızell halJtı 2025 
çift corap, Rize halkı 617 parça muh· 
tellt yUnlU eıfya De 207 Ura, Pa:ıar 
kazası da 575 parça efYR. vermişler-
dlr. 

bulunmaz. ıze atfı gar 0 
• • 

1
'" .. lctılelbılır. ıletmck ıçın büyük tc. I Ali Şır Nevaı iıakkında 9 §ubatta 

y iddia edemezsiniz! kim olduğunu bHdiklert için hal- Eter içtimai ve akli 8e\1yeal iyi Temenni edelim ki her meelek bir· • ih . ok . gu::_ Garazı olmadıitna kani de. yanlar1n kendisini büyük bir Ar- olup da hayatını itiyat edindigi f&rl· ilkleri kendtı.rı için böyf )'Urtlar Sllata tıyaç. y tur. yapılacak merasunde söz soylıye-
wil· E.rkandıarhiyenizin .bize navut vatanperveri diye ~stere- !arda idame edebilecek lkUdan kay- açamlar da beledlyı "vı~t d b .. 2 - ~eDJZ ltıyıa&n<ia olduiu cek profesörleri teabit edecektır. 
~ un. ]an it.hamlan Romada pro- rek kendj nemlanna yaptıklan betmiş bulunanlardan mutlaka ga· &'lbi pavlyonl&rda kendinin ~ u ıçın naklıye ter~ti ga~e.t ucuzdur. Fakülte, r~ııam Sadiye pirın bı.i
a;arfl d tcklin<le yayılıyor. Beni t.lırikiıtı hayretle takip ediyor· zetecllerln kaatedildlttni çıkarıp bu- elmokl• mllkellet oldufu ~ ~ . ~ - .. Maane~t lçeıiaındeki de· yük bir rC3mini yaptırmııtır. Re-
pagan a w t-L } nu nb.P bulmak istlyen "'Uetec11er tatmin edebllllin... U mır~ yüzde ınikt, &11 diğer bütün Iİm merasim SÜnU, Ünıversıte kon 
her Ça<nrııınızda yaptıgınız CQ• ar.> ..,,.. " d vh l ..ı f--L _ı ... na 4 ennr ce c.ı Ol'IDQ&n --..gır. feraM ealOIMUla asılacaktır. 

- Bu nahiye rnUdOrtlntl bana yol- Kapıya doğru yilrUdU. Tekrar d!Sn-ı O. muJcaddemeye lUZum gorme;...· ı I Nabi mUd 
la NefeL dU, soğuk bir yılışıklıkla: 8iDQ mONda strifU.. Bwnı kJMC4& cfu: )'e UrU biraz yutkundu: Wn damarJarınu yaktı, Qoalvımı 

Dedim. Bir müddtt ~örUftUk. Beıı - Nefet.e ıelArn &'ÖtUre~1m mi? yazıyorum. Eminim ki okuyanl:ı. •1 _ Sia l.fln ~ diktim, bu kirh paçavra-
ısıere daldım. O da kalktı vedal&.flı Ne kadar slnirlenmlşlm? Cevap uzunca dllşündilrecektır. Beraber Dedi. V &onuna bakın. 
gitti. vermedim. GitU. clinllyellm: 8 C1k1& bOWn çayhane - Demek fhndlye kadar doku& 

Erte.ti ııabah erkend111 nahiye ıntı- Ben Darül!Onwıa devam cttııtl "l Ben n&lı.1 11.,m-... ,_ mUftertıert k&DdJlale b.mflld.r, hem- ~ede bulundun? 
dUrll •eJdl. ~.dinç b'1' adam. Kes- yıllar, D!rcltler&raaında BlWm çay- m;UrUU rıu~~ m-:::,...., ...... nah!ye enMI lm1f Cibl bir kü.atahlıkla devam - Evet. 

I _.m ~ an&e y&lnJ& za- etti. MtlmltUn mert.ebe de gQ aı- - Dokuz kan ile evlendin, bir a. 
1naana lbt.lru telkin ed bl k d lanın ~tu ııet-..A• B a. nız benimle kcıaUfUl'JDUf glbl bir ..,_ rm var? Dokuz defa çocuk aünııet Bo .. glesı· de Olurm UŞ Jdtı baJaf1J, lAUbaJI tavırlı, •iması hanesine allfmJfUm. Beni buraya ar- bıt im•elamakJa, tabı1rat YUJDakl ya )' 

er r şey. a .. bV rm_ .. n.... u çay- Vergi toplaınekla Vakit geçiren zi,.C c&sta-mtye ç&lıflyordlL 
. kl edl Hakikaten 9Ön1Diye - N• içiD Yaaitedtn aynldmız? b&ııenin müstesna blr vaslyeU. ve &damlardan değlllm. Herhangi nahi- Şl.ındl ettirdin bir çocuğun var? 

Deve hlk!)'e9lne bemtr, fakat ör-, llf be em · ba"' parlattı. - Karım oranın havamı. "YUf&· laytıwtll bir :maziaJ de vardı. Burada yeye ayak buUınaa orumı cennet nk - yine n&llJ,..ye &1Wııl mt! Bu ,_. ve b&buet heyulAaı &'MD• 
ne~• endeJ' rastlanır bir b&Jdkat. yUz tutmuş so ,,. madı. bir kere hiçbir oyun yoktu. Tavla, yaptun ben. lt1m lbtJyar ht1Jetinl toplamak. aur, tiltureus oev~ verdi: 
Bu hlklye benim detll. Bulvadinli - Nereden çıktın Neşet bu ban• - Siz de vazifenlal terketUDl&. dama., k'Art- Jıllldavtmıeri INı'Uııu Dayan&Dladım: " karmııa nlk&hlannuf ol&ağum 111· - :ıı:ver. ~alJu& bir karmı ve bir 
Mehmedln. O, anlattı. Ben lfU k.ltrt· da 'l anlı -.. - Öyle oldu SibL Ancak nablye- bir lrlan ve edep nıahfill '6kllne sok· _ .Ataçlar, tarlalar, numune b&b- nida e>ra:ra taJkl edBclilSDll Te biz. gcıcaj'uın var. 1lt1ai de Du iflerde ar-
lara f~irdürt· BelkJ ~alblmlkn bir - Sarma. hanl kUrl dunı den aynlırken vllAyete bir iaUtana- mtıfluch. Babanzade Nabn, Şalr çelerl, ııUthaııeler faJa.n_. met &fln.12e dUftkı ,apmedan gekti- t.ı.k meleke k•beWler-. 
iki kellme, birkaç ntlr laınpu'tlr vayı HYer derler a. ~bir::: me yudml. Fakat dit• bulundufum Mehmet .Aldt. Muallim Sadık, Y&fllr _ Ne nıilnaaebet,· dinleyin'- _, .. ,._ timi •GylmıekUr. Bunuo alt ta.rafı Bir daldka d&Jdmı,, memurwı ba-

..ııat var. Sende mi, aizln clalr b!rı.•A ı..+Aft h-n h'---t a-t ~ ~.... ........,..,,,,.._.. --- _._.._ lıl" .. Qr ""' atl.11.ıll d"•""mek, açıkta kalaıı-o kadar. l1f6- .....,, -Y...... ._, .,.. .. c mallbata- .,._.., Batnw Ham4i, Tablr Nadi, Mu- d!Jn. Ben batt.11. maaş bile ı.ı.m.a, .._wum ~ • .... --. ...,._ 
(Deve), bikA.)' .. I bana bu fw;rı mi bir lf anyormu9. Bir gare d 1anm var. A1'dında, A!Joada.- JUcıdln Ralf, İsmail Hakla.- Ye em...U BuDU ldm l9terae o aJSm, beWtmtnN. be7 eYl&lyw, evJeıa.aek. ctııanıı der- lan JU"d1m etmek bir borçtur. J'a 

yahut bU mudhfk•)'i hatırlat'tJ. Bu nOrken: - Yem I* 'hllllt• almak IOtn 90ll flim ve fiir ad.tmlan_. Çok laymeW lah. Ben her il abiyede bir kere evı.. Mık. danl, INrDA, gefit """ dotQn 1r.at memur da buna halt kuanm&b-
hataay& b&flC& bir a4 bulamQWUm. - Ç>oo, tubıı Sadri orada.-· ~ alt bel'uU almawt IDUba- mfbıak1L9alat yapılır ve )'Qrek.Mn ~k Diı1m! bed.lyeıert lııe7U keçi, ı..ıs, kilim. dJr, Temla ytlrekle, va.site MVPl'kt 

0 k&dar acı. 0 ka4aJ' C1JIUnç n o Dtyecek oldum. Herif bir haftadır taBı ister. lstıtanmn ne netice aldı· lflklı heyecanlar Y&ydırdı. - Jln7L.. ~. wı- ııHrtlllck, ııamıaeıa.... 
ka•-· da iıh-enç. beDde mu.atlr. ğmı da ~ te.Blk cer& 1k1nctal bu Q&1!ıane lldebtyab c-.A•. V .. _ lJdDal --: llelı Jlıanllll w BU alm daman ewelduı çat1ND'f .... a• ..._ .... ...._ ~-•" ..._,_ •-'-' yap- _,.. - e ,...,, nahiyede bir de ~ -r-

Yirmi bC9 yıldan fada v••J-• .... - MM: sıcı...-- .-WM ~ da - Bun1an temine imJl&n " ....... detalaoıar!_ Devnlerinde rDefhur mu sünnet ettiririm.. dul &Jm.... Çıocıak bmiln clelfl, 1MırU, yıllarca .Anadolu41& nasıl y&fl-

kı~ gtlnU ı°' ocSaJnd& ~· tracabm, bu if ohuıcl)'B :nıaıı kalmadı ki. Karımın ba)'llt me- cayaı Bacı Reftd1n idare ettttı mab- _ i:YnL.. onundur. Ha)'d! onu da a11nnet ettir- yabildi? Nuıl dilUt tutturabüdi 
KuveUl blr ,un. sokakta atacıar. ,akanı bırakanlardan değllim· mat mwlMl. Oın& bir an en.ı ı.. teldi. mek !lamdır. Knyde ba lft yapacak ÇamlıbeJdc. TorOlta, Afyonda, Palan· 
daha Deride evlerin danllart katlarla Diyor. tanbala get1nnek, kurtarmak dilfl1n- Mllaalt aaman bul Muallim Sadık dini.._ cl&:van.- ktmM yok. O vaJıtt ben zaten oer- dNreDde, Aydoğanda... NUll bıtun&tt 

Hazret, bu adam evli. bir de çocu· eeal beni aenem ettı. dukça buraya bUıdı, birdelıbire &bldl: bildi T 
örtWU... ..CAdetle &'"il ......... ki "·-t, Jı:~ -'bl dGs du- Ufra,rdmı. Btr altfam geç vakit daJ- - --t - ..._ neM-4e ...... __ :Nbbk el& ,....... MI' lllbuı9'ft Olu-

Od .. -ın k•nnı• bira&,- " • f>U • ....,..... .,,. e• - Ne kadar oldu ••1-" b _,. _,.._ Do-· •v- -· - - ,,_ ......... ~ n..-.-.. ı.. kelel'im -... .AtyoDda kaynıyu bU' seybek kanı 
_.. __.... dakJ varlarda. Aııadoluda btımem nere- • ._. uray&T ..... en -- &•u ba çayhaneye dlaıı f1md'7e kadar? · _.._. •'".J•• 

dı. lçeıiye bir tart.ftan bO)'llUD biri de nahi)'e mUdUrQ imlf, bırakmlf gel· - B1r buçuk ay! cltUm. Ortalık iylcı k&ramııf, akflMD - Dokuz. Y1ne dafQn, derDM, ~ tUnı• tu- ftl', ~ ete bulutlara saplan .. 
ıtlak ,aıı çık&rnııya ~ak mlf, ,ımcu burada bir nahiye mUdUr· - Kanıuaı hangi butıeneye yatır. •anından herhalde blr saat kadar - Kac kana var'l rnerı armatanıar çocutun ~ &J. DUf te~ ka.rtalıdD'. Y .. 11 ve Kı 
&'lrdl. Paltoeunu çıkardı. odacı)'& V#- JUiü latiyor. VllAyete müracaat et· dmıZ 7 reçmift!. Ben &'lrdim. Arkamdan - Bir. tuaıa.r, ...mal m •Uı11 llQrQ kuu· &Wrmak layılarmda TUrk yalnız ytı. 
dl. llerledi: mt9. Beni atlatıyorlar diyor. - Daha vakit bulamadan. nahiye mUdQrll. Ş..,ırdım, bir köt• - Otüller oe oldu 1 l&r •• Ey wyıe bu if. Kaç tecrQbe ge- rekler:ln btıyQklOtQne ln&nD' ve bQtQn 

- Mertıaba b&Zl'ell _ Ben nullsm önce onu ııöyle. - ? ? 7? !... ye oturdum. TA Ynr.nna sokuldu: 01rdbD. B.,etnde mu?&ffak oldaın •• .Anadolu bir Itri ballışa, bir lfreno 
Blzlın ..ı-..ııı.çu Nefet. hemen bir Fazla kollUfDU}'a lüzum a-"-- .Aff d siniz, - Hangi ötekiler, ben bir kan &J. ber ..tenmede ft bıır BOnnette aidı· wa ldlpllrQrkeıı bu herifin lfleclltl 

e ...... _. ,, ...... ,ı.tu)ltan Kardeşin nerede vefuız? .. -- - e er biraz huawd görfl dmı ,ımdlye kac!ar! tun .,_..,_'- ve ek I'....,._.,_ ,...,. JUAahlal'I DUl1 c.-a.aız bıraktı? 
stnedır görınemı.um· .....,.,~ • _Benim sath#Im Lfte bu. Bu na· dlın. ded1m ki: fCCettm de ondan. - Dokuz nahlJ*le birer kere ev- ........,...... ..,.., ..... & .... ..--

bert de ar1cada.fll1l, aevlfllU· biye mndQrUnü benden &J, nereye - Arzuhallım nerede? Cevap vırı11edim, fakat bu adamm ralar 1*ti btr Mfteden fUla ceçln· Bu adam& aotuıt, sert bir ııe.a. 
8 duk " E ı.ndlttııe göre dokUz kamı olmak 4trmJye 'kifayet ettL dedim kt: 
&nnq dola.., ol . tımU t gönderirsen gönder, rahat edeoetım. - vralta verdim, numarasmı bı- beni b~ Yakaıamaama "'&Ştmı. ll&nnl Kaç çocutun 'Y&r! 

- Sobaya odun attır, O., yo Kardenim Tercan ahzıasker reisi. 1'· ra)taynn. kaldım. Y& yolumu beklem'•, takip - Bir.' Nahiye mQd~ sısztl, '1fntll#t he- - Yetlfl" art.ık, gidebilirsin, çell 
~ D&t .., aeyans bu d...,. Dert gtb1b'Qnoe Aa-..ı arab&llıl ınusun sen yahu? 1 te son mektubu, •ana çok se!&ın :ra· - bet sün aonra evraktan etm19, ya aranra buraya &'eldiğlmt - Bu çocutu dokuz kere kestir-

Tatıı ve iyi huylu bir odactm var- sormıu. tabklk edip 8'rennıı.,u. bıın anıldı; Tumruklamm mwnnı Çıktı kapıdan ve caddeyi tuttu. 
dı, bu daırede. Ahmet Afa, benden zıyor. 4lin demek. r. ~ lluS K..adD MI' .... lıJOo 8ema &.dri .\7 ..... 
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OKUYUCU, ___ ___...._.. 
,,__ __ MEKTUPLARI 

Belediye Reisimizden Bir Dilek 
Herke!lln derdini y&&1yonııaaw:. 

Bizim de llWID& kaldıtmnu yaua
nn. n11 olur! "Fatihle Sultan.elim 
anwncla Çarakrı uı lbıl~meal 
isimleri verilen ııuyu bol iki Çflf

mt8l ''ardı. Blrkıw: MM evvel tifo 
yüzlinden bu ~eler kapatıldı. 

ller yerde ~yece kapetılaa 

çeşmelerin 1ed .. Terk• musluk· 
ları yaptınl4L )'"allat blzlm Mlllltl· 

mlz bu ııJ.rnetta. bk 4• auclan 
mahrum kaldık. Biz fakir lruıaa

lanz. Pa;.. ilfl au tedarik Nlttek 
\a&lyette delili&. Kapanan rr.,me
lerden ıuzan ve mikroplu olablle
cekleriDl blldltlmb balcle ylH bu 

1111ya mllhtau bıraklld'lk. Ya .-ıt

melerl bllsbütlln ıw:tınıınlar, yahut 
bl1.e de bir Terkoz muııluğu .''ap
tırılıım. Belediyeye lııtldalar \er
dik, ('19\'ap almadık. Yarınm yüz
lerce ukeri ,.., yü&lerce anuı ola
cak ç-klarıau&ın ıuhbatlnl koru
mak için küçllk hlr himmet kAn
dlr. Bir Terkrız mu!lluj'u yaptırıl
ma..ıı için qrfodll-k para ile 

yilzlerce ,·a&andapn hayau kurta
rıl!M'aktır. Bf!ledlye mııl ııayın 

l.fıtn Kırdarın bir ""'rt heıılınlzln 
hayatına ,._ katacaktır. 

Mahalleli namına 
Mehmet A\·ar 

~~-~~ 
Bugünkü Maçlar 
En Mühim Karşılaşma Galatasaray -

Pera Arasında Olacaktır 
Birinci kUme lig maçlarına bugUn 

Fenerbahçe ve Şeref stadlarında de
viUD cdılecek ve yine mühim müsa
bakalar seyredeceğiz. 

GünUn en mUhlm karşıl841llası hiç 
fllphe yok ki, Fenerbahçe stadında 
Galata.saray - .Pera arasında olacak
tır. Bu milsabaka daha ziyade bu 
aene milli kümeye girecelt dördün
ce İstanbul takımını meydana çıkar
mak noktasından ehemmiyetli ve 
ümitli bir vaziyette olan lstanbul-
por ve Vefa kulllplerini alAkadar 
etmektedır. 

Galatasaraylılar son zamanlarda 
aralarına aldıkları birkaç oyuncu 
ile daha kuwetlı bir hale gelmişler 
ve bilhassa hllcum haUarmı takviye 
etmişlerdir. Buna mukabil Peralıları 
da son oyunlarda pek iyi durumda 
gorrnedlk. Maamafih yeni sicil tali
matnamesinin verdiği kolaylıklar, 

her şeyi para ile halletmek lmkAn· 
ları takımlann vaziyetini son daki
kaya kadar gizli brrakmakta ve or
taya hiç ilmit edllmıyen kadrolar 
çıkmaktadır. Onun içindir ki, bu va
zıyet dahilinde evvelden tahmin yU
rutmek bir parça gtlçleşmiştir. Bu 
...... t.alu111lar Uzer4ıde tam -btr tah 
mln yapmak için cumartesi günü 
saat bire on kala bölgeye uğranmak 
ve sicil şefliğinden değlşikllgl anla
mak IA.zun gelmektedir. 

Geçen hafta oynıyan kadroları gö
zOııünde tutarak netice üzerinde bir 
tahmin yapmak ıcap ederse, galibi
yet ihtimali daha zıyade Galatasaray 
ıehlnedır. 

F enerbabçe - İatanbulapor 
1' en.,. oanı,;c .adınoa yaııı.a-.clK ls

lanbulspor - Fenerbalıçe karşılaşma

sı da, yukarıda işaret ettiğimız dör
dündtiJUk meselesı dolayısile mühim 
aayılabıllr. 

Oyuncu alışverışınde bafta yer 
alan latanbulsporlular bu hafta pek 
bUyük blr değişiklik yapamamı9lar
dır Hatta mu\akkaten Topkapıdan 
aldıl- luı ıkı oyuncuyu da kulUplerine 
ade ettikleri söylenmektedir. 

Fenerbahçelılcri galip olarak görmek 
icap eder. # 

Vefa • Kaaunpqa 
Şeref st.sıdında ilk müsabakayı Ve

fa • Kasımp~a yapacaktır. Dördtin
cüiüğU tutmak için utrqan ve çok 
nazik bir vaziyette olan Vefalıların, 
bu maçı kazanmak için çok çalış

maları IAzımdır. Vefalıları fena bir 
gUnUnde yakalıyarak Kasımpaşalı
lar galip gelirse bu bir sürpriz sa
yılmamalıdır. 

Beıildat - Süleymanİye 
Beşiktaşlılar bugtln şampiyonanın 

başında gidiyorlar. Her iki takımın 
vazlyeUeri maçın Befikt~ lehine ne· 
tlcelencceğinl muhakkak addettır

mektedir. Bununla beraber Beşiktaş
lıların bilhassa şampiyona sonlanna 
doğru beklenmiyen neticelerle karşı
l~tıklarını da unutmamak llznn
dır. 

Beykoz - T opkapı 
Şeref stadının son karşılaşması Bey 

koz • Topkapı arasında olacaktır. 

Beykozlular da bu maçı kazanmak 
lçln hasmı Utma! etmemeleri ve ça-
1ı,ma1&rı llzrmdır. Ufak btr ihmalle 
aksi bır netıce doğmak uzak blr ıh· 
timal olmaz. 

Ankaralı Ş ,,vket 
Fenzre Gırdi 

Ankara Demlrsporunun en iyi 
oyuncularından müdafi Şevket vazıie 
sının lstanbula nakli dolayısile eaa
sen eski kııltlbU olan Fenerbahçe ku· 
lUbUne inli.Sap etmt.ştir. 

Şevket, yarın Ankaradan lstanbu
la gelecek ve gelecek haftadan ıti

baren Fenerbahçe müdafaasında yer 
alacaktır. 

Makez labpre Heyeti Toplamyor 
Beden Terbiyesi Genel DırektörlU

ğil merkez istişare heyeti yarın An
kara.da toplanacaktır. 

Bu lçtimaın çok harareUi olac&#J 
bilhassa. bölgelerdeki bazı yolsuzluk-

Bu vaziyet dahilinde hasma ehem- ların münaka.ya mevzuu olacağı söy
mıyet vererek oynadıktan takdırde Jenmektedlr. 

BULMACA 
Soldan uğa: ı - Mübarek bir 

ııın - Birdenbire 2 - AameUer -
\(ok nadır 3 - Bir adet - Duacı <& -

iki' nevı taş 5 - Aptal - En iyi 6 -
Jt • lkı harf - Çok lyı i - Afrikalı 
8 MUshil ılıicı 9 - Nezir - Duda- " 
tın üzerindeki kıllar 10 Bir renk ~ t--t--t---

Aklını kaybetmek 11 - VılAyet - ' 
a.aıra - Tahmin. Y 

Yukarıdan aşatıya: 1 - Sancak - ı 

arkek lami 2 Erkek lam! • Sinir 
llkı 3 lkıre bölmek - Bir meyva 

• 

-i Kirpik boyası - Nebatın bir kıa-
6 Emreden - Tenvir vasıtası -
una (K) lllve edince usan mA-

gelir 6 Miskin 7 - Yapan 
Hücum 8 - Bağırma - Yalvarma 

Bayağı - Kırmw - İfllret 10 -
8ual edatı • Hamarat 11 - Büyük. 
DV~KC BULMAC:A!U HALLl 

doldan aaj'a: 1 - Keloğlan 2 -
;.dek - İnanı; 3 - Aram 4 - Az -

Adana 5 - Aman - Peçe 6 - Ney -
Her 7 Tam • Yem 8 - Ek • Adil 
• Ancak - lcar 10 - lhlamur 

Irk - Ezan - Fa. 1 
Yukarulan ..,atıya: 1 - Yaman -

,ç,lcı :l - Keramet 3 - Eda - Ayan-
dr 4 Leman - Ah 5 - Ok - Ekle 

6 - Peyk - Az 7 - LI - Nere - ima 
8 - Andaç - Macun 9 - Na - De • 
Dar 10 - Dair 11 - İçin - La. 

Doçent 
Dr. lbrahim Sadık Berkan 

Kadın Hastalıkları Mütehaaıuı 

Üniversite Doiwn ve Kadın 
Klinij:inde 

Muayenehancami Babıali cad. 
desinde 1 8 numaraya nakletmif
tir. Hutalarını hergün 1 S ten son
ra kaıbul eder. 

llR TORKE GONOL VERDiM 
Mevzuunu gUniln en milhimve heyecllnh hAdlsPJerlnden alan 

BOYOK BiR ŞARK FiLMi 

YGIBÇB IOZLI • TbBÇI 11111mb.I 

Edebiyatımız Ne Halde? 

ile Bir Konuşma Yakup Kad 1 

rı 

" ... Bir Gün Gelecek, Memleketimizde de Ruhi 
Ve Fikri Servetlerin Terakümü Olacak ..• ,, 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
nu müsait bir zamanda, evinde 
bulup kendisilc edebiyatımıza 
dair görüşmek hayli güç oldu. 
Bunun için bir kaç gün evvel bü
yük dostum, kıymetli muharrir, 
Aıbdülhak Şinasi Hisarın nazik bir 
telefon muhavercsile, Üııtad Ya
kup Kadriden bana bir randevu 
alması lazım geldi. 

Y enişehirin sakin ve rahat bir 
mahallesinde oturan kıymetli üa
ıad, beni büyük bir yakınlık ve 
samimiyetle karşıladı: 

- Sizinle edebiyatımız hak
kında bol bol gÖrÜ§obiliriz. Yal
nız söylediklerimi neşrederken 
değiştirmemek şartilel 

Sözlerini ve yazılarını her za
man, her yerde büyük bir titizlik
le gayet İnce süzgeçlerden geçıren 
üstada emniyet verici sözler söy 
!edim. Sorduğum sualleri birer bi. 
rer gözden geçirdikten sonra hep
sine birden ağır ağır cevap ver
di: 

Anketi Yapan : 
Baki Stllla 

sosyal ve ırki bünye kudretine la
yık ıbir milli Türk edebiyatı do· 
ğacaktır. 

«Bunun ıçın de uzun bir 
hazırlık devresine girmemiz la· 

• zım geliyor. Ahlaki ve manevi 
kıymetleri yeni bir (revizion) ata 
bi tutmak, garp ve şark edebiyatla 
rını hümanist bir bakımdan ter 
cüme, tetkik, tahlil ve tefsir süz· 
Keçlerinden geçirmek ve ha&1ater. 
nesirde hiç işlenmemiş olan dili 
mizi yeni fikirlerimizi, yeni hisle· 
rimizi ifadeye kabiliyetli kılmak 
için bunun malzemesini toplamak, 
işlemek ve tedvin etmek bu hazır. 
lık devresi dediğim kültür faaliye. 
ti safhasının başlıca icaplarındar 
biri olacaktır. Bütün garp edebt· 
yatları ancak bu safhadan geçe· 
rek bugünkü olgun merhalelerine 
varmışlardır. Hatta Shakspaer, Ra 

B. Y akup Kadri KaraOMDanoilu cine, Göhte gibi dehalar bile bu u. 

- Gençleri büyük bir ümitl;' zun tenkit devrinin mahııulleridir. 
okuyorum. Hemen itiraf etme1' Hüdayi n&bit edebi kıymetlerle 
mecburiyetindeyim ki. şiir dili otodidakt büyük edebi tahsiyet· 

«- Türk edebiyatı hemen ya- bizde nesir dıline niııbeten çok da- ler, tarihin nadiren kaydettiği ha
nm aııırdanberi bir istihale devri ha ilerlemiştir. Bunun seb,.bini de 1 diselcrdir. Bize bakir ıbir şiir 
geçi~mektedir. Bu devrin kapan· naııirlerimizin yevmi gazetecilik 1 membaı gibi KÖrÜnen ~ome~os 
mış olduğunu zannetmiyorum. yoluna saparak gündelik yazılar bile Pagan bir kültürün ıfadecısı 

cEdchiyatı Cedide cereyanın- k b . . d '- l I dir. 
dan evvel gelen safhada, edebı". yazma mec urıyetın e :J1.a ma a· le k - Halle edebiyatının ayna • 
yatımız ve fikir hayatımız olduk- rına atfediyorum. Bilirsiniz ki, larından istifade ederek modern 
Ça bariz bir birlik gösterir, ken· garpta, edebiyat hemen tama· bir edebiyatın tekevvünü mevzu
dine mahsus muayyen vaaıfları mile gazetecilikten ayrı teka· ubahiıı; bu hususta Karacaoğlan 
vardır. Fakat Edebiyatı Cedide- mül etmiştir. Ve uzun ömür- ve Yunus Emre ileri sürülüyor, ne 
den sonra birbiıine zıt muhtelif lü eserler ancak bu suretle mey- dersiniz'? 
cereyanların bugüne kadar yan- d~n~ geımiştir. Edebi ese~~n .~n ı' _ Biraz yukarıda bahsettiğim 
yana ya§adıklarını görürüz. b k f d at z ur h . . . . . uyu vas ı a z en u un om • ı tenkit devresinde ve ana· 

Onun ıçındır kı, edcıbıyatımı· lü oluşu değil midir'? d 'l' · •· if d al 
b ·· •w • 1 ten ı ımıze yem a c m -

zın u.gun arzethgı manzara a- _ Milli bünyemıze uygun bir zcm-ı· k ._ ·ıı· '- y-
'k d w il b ·ı h h ld k ~.. arar en gU mı ı :a.a 

narıı eg se 1 e eı: a e pe edebiyattan hahsediliyor. Bu hu- naklara başvurmamamız ım-
karışıktır. 'susta neler düşünüyorsunuz? kan haricindedir. Hassaten ta-

cE, tahii büyük bir inkı- M'JI• :b"" • "b' aavvufı· ve )ı'rik çıaırlarda ı...irer ı· h•d· · · · d · B . - ı ı unyemıze uygun ır • ıu 

ka~ L a ıaesı 1• ıçınd'l~~· u ın· edebiyattan ne kudedildiğini pek emsalsiz Üstad olmak vasıflarını 
ııaıoın evve a ı unız, sonra . . l h f k 

fik' 1 · · kl · . ı·kk" ıyı anlamıyorum. hala bugün bi e mu a aza etme • 
ır erımız, zev erımız, te a ı- te olan Yunus Emre ve Karaca-

lerimiz üzerinde derin tesirleri ol- - Bugünkü içtimai bünyemiz 
maktadır. Aşağı yukarı iiç nesil kasdediliyor. oğlan gibi Türk şairleri, muasır 
bu tesirlerin altında yollarını ara. - Eğer bir edebiyat, bir mu· şairlerimiz için bir ananenin başı 
yan bir vaziyettedir. Ve şu ane hitin ve bir anın ifadesi ise • ki olabilirler. Fakat hunları doğru
kadar bunlardan hiç birinin yolu· başka bir şey olması mümkün de· dan doğruya taklit bize modern 
nu bulmuş olduğunu veya bulmak ğildir • o, her vakit milli ıbünye- Türk şıırinden bekledığimiz ya· 
~ere olduğu,ııu eöyleyemeyiz. ye uygun demektir. Nitekim bu- ratma kabiliyetini körletetiilir. E
Mese1a, bir başka sualinizin günkü edebiyatımızın da arzettİ· dobiyatta Frenklerin Pastıche de
mevzuunu teşkil eden birinci Bü- ii karışıklık ve müphemHk man- dikleri usul kadar nankör bir şey 
yük Harp sonrası neslinin en şa· zarası, bizim henüz kafi derece- yoktur. işte bundan uzak durmak 
yanı dikkat üç ııimasını ele a- de tebellür etmeyen hislerimizin, için de, bu neviden eski Türk ta· 
lalını. Bunlardan biri Necip Fa· fikirlerimizin ve heyecanlarımızın irlerinin hümanist bir bakımdan 
zıldır ki. bir nevi şark Neomisti. ve hassaten henüz son şekline er- tenkit ve tahlil edilmeleri lazım 
cisme"sine; Nazım Hikmet i~e bu memiş olan dilimizin samimi bir gelir. Bizim muhtaç olduğumuz 
nun tamamile zıddı bir Marksist ifadesidir. Bir gün gelecek. dili- şey, kalıplar değil, uaarelcrdir. 
materyalizmaya, genç bikiıyecj miz mütekamil bir ifade aleti şek. Tür.ıt tialk edebiyatı dil için bit· 
miz Sabahattin Ali ise bunların i· ı line girecek, bir gün gelecek iyi- ~z tükenmez t>ir hazinedir. Ve 
kisi ortaııı bir sol halkçılık cereya. lik. güzellik ve doğruluk telakki- bu hazineden alınacak servetlerin 
nına önayak olmaktadırlar. Bun· !erimiz \'e insanlıkla hayatı görüş modern ihtiyaçlara göre işlenmesi 
!ardan her birinin ayrı ayrı hayat tarzımız orijinal - yani • milli ve süzülmesi birinci şarttır.> 
telakkileri, zevkleri ve ifade şe· şeklini bulacak. bir -gün gelecek, Kıymetli muharrire, biraz da 
killeri vardır. Ve ancak bu suret- bu memlekette de ruhi ve fikri genç şair ve muharrirlerden hah· 
le harp sonrasının manevi buhra- servetlerin terakümü olacak... aetrnesini rica ettim. Bu l>ahai 'bir 
nını temsil ederler. Ancak ondan aonra Türk milliye batka görütmemize bırakmamı 

Gençleri naaıl buluyorsu- tinin bir çok sahalarda ve tarihin söyledi. Te,ek.kür ederek ayrıl
nuz} bir çok devirlerinde ispat ettiği dun. 

~------· BVTVN HATBUATIMIZIN HOTl'EFblAN Yazdddan gibi _______ _ 

TV&ll FILlMCb.tGL~lN ZAFER TACI OLAN 

KAHVECi GÜZELi 
1 PEK ve SARAY 

Bllytlk m.vaffakıyetlerle 

Slaemalanada 

Ermenileri Kimler _ _....,,_ 

NiÇiN 
~-ve Nasıl Aldattılar? 

1886 Yılı Başında 
ilk ihtilal Komitasındaki 
zümrelerde kimler vardı? 

Anlatan: Pattkyaa - '/azan: il. Sdır 
[Tercüme n iktibas baldo mahfuzd ... ] 

PanUkyan, bundan evvtılkl yazıda 
Türklyede kıuıı.huı ilk lbtlW ko
mitasını anlatmrya batlamıştr. Bu
gün, bu komıtadakl zümrelerden 

bah.Hetınektedlr. Gelecek yazıda 
Pantlkyan lklocl zümreyi anlata
caktır. 

1886 yılbqısı, 1stiklll taraftarı 

Jrınenllere, bol paralı bir şöhret 
UşkUnünü hediye getirerek gırmlş-
1. Söylemlye lUzum yok ki, uğradık-
rı hayal sukuUle birer tarafa çe

: illp sinen bütün başı dönükler de, 
m ya.diglrm etrafında çemberlen-
11lşlerdi. Ermenilerin kara maccra
'lrı tarihine adı geçen bu yadigAr 
"aCkasyalı (Nazarbey) idi. Bu ada
un hristiyan Gllrcü bir anadan 
loğ'muş bir Ermenin çocuğu olduğu, 
·t'Jlleni bir anadan doğmuş hristlyan 
lr Gllr<'llnün oğlu oldugu hakkında 

'<i rivayet vardır. İkinci rivayetin 
oğnıluğuna, (l\"azarbey) in, bir 

";üreli beyinin lsmı zıkredılmek su
etlle, babasından intikal eden büyük 
lr servet deJlli olarak göaterilmek-
, ana.dan Ermeni olduğu kabul edıl· 

nektedir. 

(Nazanbey) Kafkaııya.da birçok 
naceralarla dolu bir hayat y~a.dık
an, Ermeni olan anaaının delAletl 
le biraz da Rus - Ermeni hAdisele· 
;ne kanştıktan sonra, kendi gibi 
'engin olan kansı Madam (Maro) 
'e birlikte KaCkHyayı terketmek 
1ecburiyetlnde kalmu,. bir müddet 
\ vrupanın muhtelif yerlerinde gez
"'llş, dolqmış. ve fakat, hiçbir yerde 
"Saslı bir iş bulup d~ tutturama
mıştı. 

(Nazanbey) in aradığı, pek gUzel 
.ahmin edilebflir ki, herhangi bir ti
cııret işi değildi. O, phlanan bıraz 
da etrıı.rında bulunan dalkavukları 

tarafından şahlandırılah hırsını tes
kin ve tab!Wl ecl9(:M ytlksek bir 
mevki ve fÖhret arıyordu. Onun bu 
hayal peşinde gezdiği günler, Erme
ni istlklAlcllerfnin Avnıpada hayal 
sukutuna uğradıkları, yeni bir fesat 
zemini bulmıya uğr&fbkları zamana 
tesadtlt etmişti. Ayni tesadüf, (Na
zanbey) ile o gUntın dU.kUn feaatçı
lanndan (Bedroa Kava.Cyan) ı laviç
renin ZUrib şehrinde yüsyüze getir
mişti. 

{Bedros Kavafyan) daha ilk te
muında. {Nazanbey) in hayale ka
pılmış bir töhret ve makam hırsıw 
olduğunu anlamt.f. onu aldatmak ve 
avlamak fırsatını kaçamamıştı. He
men, Mıgırdıç Portakalyanın Mar
sllyada ve Minas Çerazm Pariste çı
kardıkları cazctelerin koleksiyonla
nnı ortaya atm14, müdafaası yanda 
kalan Ermeni istiklAli davasını ona 
pek M'.ıklı ve ümlUi bir tekilde an
latmıftı. Tesirli sözler, taUı vaad
lerle (Nazanbey) in f6hret ve iWA. 
için çırpınan ruhunu güzelce okfa· 
mıf, nihayet '9Ytanl blr plA.nla 
adamcağızı aldatıp ay&rtmlftı. 

1886 senesinin ilk aylannda, Er
meni lstlklllcllerinl yine hep bir ara
da ve (Nazarbey) ile kansı Madam 

<.Maro) nun etrafında ve b&9 
buluyoruz. Müstakbel Emıenia 
haşmetnıeaplığını kabullenen ( 
zarbey), artık kasasını açmıf, e 
Cındakilere altın saçmıya başı 
tır. Bir taraftan te.şkill dU.fUn 
Hınçak komitesinin programları 
zırlanıyor, diğer tarartan da korııl 
nin teşekkUlü lüzum ve sebeple 
tasavvur ve fikirlerınl ilAn ve 
için bir gazete çıkarı1mıya ~ 
yor. Az bir zaman sonra da korııil« 
nin umumi merkezi Parise tafm 
du. Fakat, ne komite program 
ve ne de mUessialerin fikir ve g~ 
!erinde bir intizam ve birlik ~ 
ımkAnı bulunamıyordu. ÇUnkU. 
ta (Nazarbey) olmak Uzere bir 
sım mUcssısler, fırkanın tanı 

sile sosyal d&mokrat bir p~ 
takibini ve Ermenilere muhtar 

idare teminini müdafaa edlyo~rl 
Bunu temin ıçin de, şüpheli n 
rı şark vilAyetlcrlne dikilmiş 

ve pek tabiidir ki çok mlltey 
bulunan Osmanlı hUkQmetinl al 
mak maksadile, evvclA. lzmir, 
İstanbul ve civarlarında birer 
ı,ube açmak, Ermenilerle m 
olan diğer vilayetleri de yavaf 
vaş tcşkllı\t hududu içine almak 
bir taraftan da para toplamak. 
tilll vasıtalannı hazırlamak, 

edilecek çetelerle 08manlı hn~nDl''!i7 

tini mütemadiyen meşgul edip 
mak, zayıf ve kuvvetsiz bir 
tekilleri ilcrl sUrlUyordu. ır-tJ:IJllll!!I 

bu defa Ermeni talep ve lddial 
yabancı devletlerin tavassut ve 
dahaleleri ile temin ve istih8ali f 
ve te.febbUalerine pek taraftar 
rünmUyorlardı. Çünkü, bu yolda 
larmm ölçUsUnO daha evvelce d_, 
larla almıtlar, anlattığımız gibi 
yal sukutuna utramJflardı. 

Bu ~ .. ~ere bUtıa.saa
tanbuldakl fesatçı bqılar taraf 
ilham olunmuştu. BllAJıare pa 
makamını ele geçiren methur ~--~" 
Uyan ile o günün zorbacııanı.-• 

Mardlk Hmzırlıyan, bu flkre ta 
bulunanlann ele bqılığmı ya 
!ardı. 

M:Ueuısler araaında, dlğerl 

nazaran daha mutedil dtı.uneıı 

zt1mnı vardı. Bunlar, i.ltiklA1 ve 
tariyet gibi hayallere pek ka 
yorlar ve bu kadar acı tecrtlb8 
neticelerden sonra kapılacakların 
lunacatına da pek inanamıyor 
Bütün arzulan, Ermenilerin b 
dutu vllA.yetlerde ıslahat yap,t...ıtıoıı..,. 
Ermenileri Kllrtlcrln taarruz ve 
sallutlarmdan korutmak veaaıre 
biraz akla yalun ve haklı dil 
den ibaret bulunuyordu. Bu 
Osmanlı hllidhnetinin o ..-o.IAll~ 

İngiltere ile çok dostane bir a 
takip etmesinden örnek alarak. 
glllzlere temayW etmek ve tal 
rini onların himaye ve sahabed 
la'af ettirmek siyasetini tercih 
yorlardı. Öyle diğerlcrl gibi kanii 
febbQs ve maceralara atılmaktallt 
gün için çekiniyorlardı. Devam 

Ediyor lZMİRDE ELHAMRA 

SORUNUZ---........ 

r-MEsucLONEK .... 8 .... R0 .. 0'*-W·A••y''a..M1aEılı•O••cD•ulıE.,.1.m.ı940, r~--SÖYLİYELİAI 1 N Taksiler Hakkındaki Tahdıtler 
Kadıköytlade Mehmet CJevde& sa cevap vermek ve özllr dildl 

Sinemumda lmzuUe - btaabalda bütün tak- daha doğru olur. 

Bucün aaat 11 de teazllith maUae. 

ELEANOR POWELL - FRED ASTAIRE 
Tahminin &.tünde 'bir muvaffakiyet kazanmaktadır. 

8qün aut 11 de tenzilith matine 

,. ..... T AKSiM ............ ~ ~ 
2 Büyük Film Bir Programda ~;f\j 

B
' -ETürkyçe sözlAü ve pzrkılı 2-Londra Eqlül ..... , •• 

9.00 Program, 9.03 Ajana h&berlcrl, 

K A L ES •ı 9.18 Hafit program ve ın&rflar {PL) 

E S 1 R E BO 
... ı.,. KARLOF ve 9.45/10.00 Ev kadını - Yemek listesL 
AJ01 12.30 Program, 12.33 F~ heyeti, 

BASIL RA THBONE 12.50 Ajana haberleri, 13.06 Kanflk 
şarkılar, 13.25/H.30 Radyo aaloı:ı 

orkestrası. Muazzam Şark filmi tarafından tarihi ve cinai filim 
Seanslar: 1 - 4,20 ve 6 de Seanslar: 11 • 2,40 - 6 ve 9 da 

Birbirinden daha gUzcl ve entere~an olan bu iki filmi kaçınnayınız. 

ıseta TlYATKt\ilU 

T&PUAŞINDA 

D&All Kl8Ml 
Bugün saat 15,30 da 

Akşam 20,30 da 

18.00 Program, 18.03 Radyo caz 
orkestrası, 18.50 Müşterek ve tek 
şarkılar, 19.30 Ajana haberlcrl, 19.'5 
BüyUk fasıl heyetı. 20.15 Çigan ha-

allerln ber ıtlD ~ yaz- KARI VE KOCANIN 
mıftnm. ..._ u1ı çıkmadı. ile- ÇALIŞMASI 

aele • aaflladadırf M. B. lmzaııile - Oellrlm e 
CEVLP - Burada yapılan tct- mlye ve ailemi pplncllrml7e 

klkler, tek ve çift taksi uauıu sa- ..ııur. Keadl ....ı.ttmde 
yeeinde benZln tasarrufu temin bir imla evlenlllek lmlrbnn 

edllmeclltinl göstermiftlr. M:alaıat GeUrlmb Mr1ıef1rM lıh' ev 
tasarruf olduğuna göre, bu tedbi- aeblllr. Faka& aanem ba lı.dl 
rln clevaan etmeelnde ve bir nakli- itiraz ediyor n diyor ld: cBlr 
ye vaaıtaamdald azlık yUzilnden lr.ek evbal a.ll kodretlle ___ ..-r.. 

halkın sıkıntıya utratıımaamda ,............ evleamemelldlr, 
fayda yoktur . .t.tanbuldan bu ze. kanuaa Mklm ohNM• • 
mlnde raporlar gitmesine rağmen denlals f Böyle bir ...._ _,..iP:~ 
Koordinaayon heweU bu mesele Ueal'llJllR mı t 
baklanda ya henllz karar verme- CEVAP - Çallfa4 1 taanlar 
mlş veya karanna ait muuneleler sınd& çok mesut ve &henkll 
tamamlanmamıştır. ler kurulduğu SWWmU.tllr. ~ 

UZAK YERDEN TEBRiK 
MEKnJPLARJ 

A. özer lnızaaUe - Uzak Yerde 
bulUllUl akrabllmclu ydba91 Ye 
lmrbaa bayramı &ebı1lderl aldım. 
BM kaıılllerble yazmayı akıl flt,.. 

memlftlm. Gev ,._ •JIP mı 
olur! 

CEVAP - Bu gibi vesilelerle 
tebrikten makaat, ısambniyet ve 
sevgiyi tazelemektir. Geç bile ol• 

ruz böyle bir aile ancak d __ ,_,_, 

ratça bir temel llzerinde 
Hiçbir taraf diferlne talı 
etmlye kalkıfmamalJdır. Ev 
felerlnden ibaret yUk müsavi 
rette taksim edilmelidir. Ev 
rini her lkl taraf bir zeyk 
sanw botlutu ile kufılaJ'8A 
tabirle ııamanlık seyran oıur. 
yolda ailenin elbette maıısur 

vardır. Fakat dllnyada m.aJllSUr-"; 

bir ,,ey tasavvur edilebilir mi T 
ABDAL 

Yasan: DotoyeVBld 

TJ:JISILLIC&l 

lSTlKLAL CADDJl:SlNDB 

&OllE•I KISMI 

Gllndllz saat 15,30 da 

A~am 20,30 da 

PAŞA HAza&TLW 

vaları (Pi. l, 20.30 Müzik vlrtUozlan 
(Pi.), 20.45 Şarkı, tUrkil ve taksim
ler, 21.15 Konuşma, 21.30 Kllrnet ve 
piyano &'!ansı, 21.50 Opera Aryaları 1 
(Pi.) 22.30 Aj&M haberleri, 22.50 ~-----------------------....: c:_uband (Pl.), 23.~/23.30 H;a.panq. 
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Çok Hayır·lı Bi r iş 
Bir Türk Anasının Vasiyetinden Doğdu 

itabıta ve Allı Romanı 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Re:a.dn A. t:. 'I' cııman 

-38 -
, . iz' burada yalnız bı-

onun ıçın 8 ı Kaçmama-
rakrnağ_a mcuburum. ı-

. . . k c bag· lamam a-
nız iç.ın sızı ıı ı a 

zım. · · . . bile etme· 
Zavallı adam ıtıra:ı - bir 

d . O .J bulduğum saglam 
ı. raoa - andalyaya 

iple onu oturdugu s da 
bağladım. Kıymetli vesikamı k 
ceobime koyarak kulübede\ çır~ 
tım. Alrait beni dı~rıda bek ıyo 

du~ Mükemmel.. dedi. Al~.·l~~ 
· · t' Ro unu· kapıdan her ıeyı ıııt ıın. 

zü fevkalade muvaffakiyetle oy· 
nadınız. Adam faka bastı , 

tiniz sayesinde oldu. Alrait .. · fa· 
kat anlamadığım bir nokta var. 
Niçin her şeyi tertip ediyorsunuz 
da İfe kanımıyoraunuz) 

O evvela cevap vermeden eve 
doğru yürümeie baılad ı. Ben de 
takip ettim, aonra: Siz 

- Mi.ater Kraven, dedi. e 
yardlm edebilmek için böyle ha· 
rekct etmeliyim. Bu..nu daha . e_v· 
vel de aöyle.mittim. Mademkı ıt· 
ler yolunda. niçin benden fazla 
izahat istiyorsunuz) Sizi v~ arka· 

d mü•kül bir vazıyetten aıınw .. . . 
kurtan}"<>rum yıı . Daha ne ıstıyor-

VATAN ~~~~~~·---~-----..,....-.....___.... ___________ ~-----....--~---------~ 5 

Çörçilin Emeli 1 
[ ~ 

lsbrablar """' ~=- ·.~~~ ~TeDgraf, TeOefon HabeırOeırn 
haline terketmemiye azmetınif bu-

Tü rk - Fransız 
Ticaret Anlaşmas . 

Altı Ay Uzatıldı 
Ankara, 18 (HU11u1i) - Müd

deti sona eren Türle • Fransız il· 

caret muahedoei her iki memleket 
arasında teati edilen notalardan 
sonra muallakta kalan heaapların 
tasfiyesi ıç.in altı ay daha uzat ı l· 
mı§lır. 

italyaya Yardım 
(Baf' ı iıl<'.l.de) -* 

addit şe-hirlerde bulunan askeri 
hastaneı eıl ziyaret ederek Yunan 
cephe ut.den dönen yaralılarla go· 
riıınıüttür. Batvekil u.keri kışıa· 
lan ' 'e kampları da ziyaret ctmı' 
ve Siyabeömlekli kıtaların bir ge· 
çıt resmındc hazır bulunmuştur. 
Muuolini bundan sonra hava 
meydanları ile bazı fabrikaları 
gezmiılir. 
Bir İtalyan Deniz Bombardunan 
Tayyare.i Yq06lav Deniz Ouüne 

İndi 
Belgrat, 18 (AA.) - Havas: 

Bır Jtalyan deniz bombardıman 
tayyaresi Yagoalavyanm dcn'l.z 
üslerinden birine mecburi in~ 
yapmı_ttır. 

Bu hadise üzerine yapı\maeı i· 
cap eden muamelede iki Yugos· 
lav jandarman az kaldı ölecekti. 

Bu iki jandarma, halyllQ de· 
niz tayyareaine girdiklcrı ıırada 
fırtınadan tayyarenin .bağlan çö
zülrnuı ve sular tayyareyi alıp a· 
çıklara sürüklemiıtir. Ancak altJ 
eaat uiratıldı..lctan aonradır kı tay
yare tekrar limana eetiri\eıbÜmİ.f 
ve jandarmalar kurtanlmııtır. 

Nevyorku Müdafaa 
(Başı J htt-lde) •• 

bir hfıcum yııpı!dığı takdirde ittlha:t: 
edilmesi luungelen tedbirler göstc
nlmlştir. l!ıılUıd&ta& konseyinin ilk lç· 
tima.ında, ba\'a &kınlarına karşı Nev· 
yorkun yeraltı demtryollarnıın ınğı· 

nak olarak kullanılmam meselesi ı;o
rUşülmUştUr. 

FORD 
Fabrikaları Civannda 

Büyük B ir Yangın 

Yunan Taarruzu Hava Harbi 
(Ba,ı ı lodde) ==*= 

•dilmiştir ve ekseri~i cToskana 
(urtları> adını tnııyan m~ur 
. talyan fırkası t"rleridir. 

~lal tada 16 Tayyare 
Tahrip Edildi Esirler, Brendizi tarikile kafile 

'ınlinde Arnavutluğa gelırlerken 
cafileye dahil V<ıpurlardan Lıgurın 
ı' e Lomhnrdsa'nın torpi Jenerek 
)att ıklarını ıoylemektedırler. Bun 
cı r, Bendizi' de vapura binmeden 

!:ıir çok askerlerin kaçtığını da ı li
ve etmişlerd i r . 

Bin Esir Daha 
Atina, 18 (A.A.} - Yunan 

ordu ııu ba kumandanlığı tarafın· 
dan dün ak a.m neşredilen 8 3 
numaralı resmi teb liğ: 

Bugün yapılan muvaffakiyetli 
harekat esnasında tahlı: ım edılmi~ 
bazı mevziler işgal ettik ve 1000 
eıir aldık. Bunların arasında bir 
çok ııuhaylar ~ulunduğu gibi c Tos 
kana Kurtlan> adı il~ maruf ye· 
dinci fırkanın 70 inci alay kuman
danı albay Menengett j de vardır. 
Bunlar Arnavutluğa son günlerde 
çıkarılmış bulunuyordu. 

Yunanistana 
Mühimmat Dolu Bir Vapur 

Kafilesi Geldi 
YaaDlılar Semq lçlade 

Atinn, 18 (A..A.) - Salahi· 
yettar makamlar, Yunani.stana 
harp malzcrneai getiren ilk İngİ· 
lız vapur kafilesinin bir le.aç gün 
evvel bir Yunan limanına muva· 
salat ettiğini l>ildirmdtte&ler. 
Hertürlü harp levazımı ile dolu 
.bir çok lngiliz vapurları bu kafi
leye dahil bulunmak-ta idi. Bu va. 
purlar Sicilva hoğazında ltalyan 
ve Alman tayyarelerinin hücum· 
!arına uğramıolar fakat bombar· 
dımnndan hiç bir zarar gÖrmemi,. 
l&dLr. Bu levazımın gönderilmesi 
Yunnnlıl arı son derece sevindir
miştir. 

B. Ruzvelrin Mümessili 
AUna., 18 (A.A.l Roosevelt' ln 
~ı ll\Umesslll tnlrala.y Donavıı.rı 
Kahire'den Atlnaya gehn~tlr. 

Cenupta Mühim Tepeler 
Zapta dildi 

AUna, 18 (A..A.) - BUt:Qn A.rna
vuUuk cephell1 boyunca Yunan faa· 
liyetı devaın etmektedir. ~pbeden 
gelen lllOD haberlere g6re, :ra.?makta 
devuıı eden kar ve fJddeW sofuk, 
gen(f mikyasta harekAta mA.rıl ol

malcta, fakat mabaJH Uer.lemeler Yu
nan mew.ı.ıertnı gUnden güne tyU~ 

tlrmekt.edJr. Bu auretle hava açıldı· 
fi za.tna.ıı yeni bir ilerleme mGmktııı 
olacakta. 

Malta, 18 {AA.) -Reuter: 
Perıembe gunu Malta üzerine ya. 
pı lan akın l ar esna ında \!akıtanın 
ihemen hemen butün sokaklarında 
)ılı:ılan evler olmutıtur. 

Bir kili!e hasara uğramış ve 
) akınlarında enkaz altında kalan· 
!ar olrnu,tur. S ivil müdafaa :İ.fçİ· 
lcri bunlar) temasa gelmişlerdır. 
Kurtarılacaklan ümit ediliyor. 
Bombardıman harbin en ıiddetli 
Lomhardımanlarından hiri olmu,. 
tur. Halkın maneviyatı yerindcdır. 

Resmi tebliğde şöyle denilmek
tedir : 

Avcılarunız tarafından on diır 
man tayyaresi muhakkak, bir t.l· 
ne de muhtemel olarak dütürül· 
miıo ve altı duıman tayyausi de 
hasara uğratılmıttır. 

Bütün avcl~rırna. muhareae
den ıonra hasarsız. üslerine inmit· 
lerdır. T hrip edilen dfuıman tay
yarelerinin hepıi denize düpı.if 
ve cairler alınmııtır. 

Londray a 
Bombalar Abldı 

Berlin, 18 (A.A.) - Dün ha· 
va ordusu Ingiliz adalan üzerinde 
ke lf uçu~lan yapmış ve Londra• 
nın bir istasyonunu bombardıman
etm~tir. Bir tayyarenin mürette· 
batı şimendifer hattı uzunluiunda 
ve istasyona ait binalarda bom· 
bardıman te9irlcrini tetıbit etmiı· 
tir. 

Dun gece dü man hava tctdt· 
kulleri Jngilterenın garp sahilin· 
de .,ir limanı muvaffakiyetle bom 
oardunan etmişlerdir. 

fngiliz limanlarına mayin dö· 
külmeaine devam edilmiftir. 
Hafif !hava te~ülleri Londrarun 
mu1ıim harp hedeflerini boınbar· 
dıman etmi !erdir. Dön düşman, 
ÜÇ tayyare kaybetmittir. Bunlar
dan ilciei, hava muharebelerinde, 
üçüncüsü bahriye topçuları tara· 
fından dütürülmü,tiır. lki Alman 
tayyaresi kayıptır. 

Güzel Cevap 
(~1 1 lDCWe) *=* 

ziyane ibir cevap vemıittir. 
Manici• Bir ziyaret Detroit, 18 (A.A.) - Jı(1chfgan da.

hillnde Dearborn fehrindekl Ford 
fabrl.kaları civarında çıkan btlyUk 
bir yangını aöndllnnek içlll mevcut 
bUtt1n itfaiye ıuta.ıarlyie b6tUn tu
lwnbalar mezktn" şehre canderUmi.t
tir. Bu yangın b117Qk bir lnfllAk ııe· 
Ucestnde ÇikDUfLlr. MUddeimnmnJ ile 
diğer a.dllye mensupları, yangın ma.
halllne giderek bir ınıUtut olup ol

madığuu tahkike b&.tl&mı'1ard.ır· 

Ywıan resmı ııöacllatl fU mDtem
mim Jll&lQmatı VemıJfUl': 

Gazeteciler Rciaicümhura, bu 
hafta kendiııini sık sık ziyaret e
den Papalık miirneail~ 8. CiOOI· 
nani ile demokrasilere yapılacak 
yardımlara dair bulunan kanun 
projeıi ba«kında müzake~lerde 
bulunup bulunmadLğı hakkında 
eorulao bir suale kahkahalarla 
gülmek sure.tile cevap vermit ve 
lcati bir tehip ifade eder bir ıe
kildt- :ba§ını sallamakla iktila et 
mittir. 

Yuna.nlı.lar, hatlarım ilerletm~ler 
ve cephenin cenup kısmında mUhlm 
tepeler almıflardır. Ayni büyUkIUkte 

bir İtalyan keflt koluna rıuıtııyazı 
bir Yunan keşif kolu, İtalyan keşif 
kolunu eslr etm1'ttr. 

Biı' Italyaıı fırkası, cephenin mer
kez bölgesinde tok bUyfilc stratejik 
ehemmiyette b1r tepeyi Lşgaı ediyor
du. Bazı haberlere göre_ bu tcj>t'yt 
mUdataa eden dUşnuı.n o derece sey
rek surette tak•lye all}'Wdu k1 kar 
ve ayni zamanda nalcllye noksanı ya. 
zllndcn da#lık &r&Zideki bu mtutem
mel mevzıl terket.mJtUr. DaAlık 
araz.ide muht•m S\U"ette ilerllyl'.n 
Yunan kl'.şt! kolları. btr topc;u a.te
flni mOt.>..a.krp ~a.na bulun yapa
r&Jc bu mevztı almrşlardır. 

1 -

Tam Bir ltalyuı Gueteei 
Handiai 

B. Roosevclt, Birletik Amda 
cİevtetleri ordu Ye donaDma Oq. 
lı:umandanlarımn kendieine İn· 
giltereye yardım etmceini ve bi
naenaleyh bunu temin edecek bar 
siyuet takip eylemesini lavaJYe 

ettiklerine da.ir deveran eden bir 
şayiadan ~den gazetecilere de 
gene gübnekle cevap vermİf ve 
bu havadisi ctam bir halyan ga• 
%etcsi> havadi9i diye tavsif etmıf
tir. 

Hopkina Yalanda Dönecek 
Londra ıbuyük etçiliğirıe J ohm 

Winant'ın getirileceğine dair çı
hn ha.berlerin doğru olup olma• 
dığı hakkında sorulan bir suale de 
B. Rooscvelt, .bu hu.u.ataki haber
lerin Beyanarayla atkı bir temna 
olmıyan mahfillerden çıktığını 
zanneylediğini eoylemittir. 

ReiııicümbuT, HopltiM'in pdc 
muhtemel olarak iki üç haftaya 
kadar Londradan döoeceiini .öy. 
liyerelt toplantıya nihayet vermif. 
tir. 

Fevkalade Bir 
Toplantı 

Vaıincton, 18 (A.A.) - O. 
N. B. ajanamın bUMai muhabiri 
bildiriyor: 

B. Roo•c\'•dt dün fevltal~de .bir 
. toplantı tertip etmittir. Bu toplan. 
tı baklanda izahat verilmemiıtir. 

Harıbiye, Bahriye ve Hariciye 
nanrlarile bahriye ve harbiye ge· 
nelkurmay reisleri de bu tıoplantı
da hazır buhınmutlardır. 

.-o--

Tuna Konferansı 
Bükret. 18 (A.A.) - Gazete• 

lerin bildırdiiine göre, Tuna lcon. 
feranS!, 20 sonkanunda toplana· 
calttır. Bu lop1 antı\ l A 'man' 
c:- r R • ... 
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SÜMERBANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
Mleısesesı Mldlrlyetladea: 

Muessesemızın Samsun ve Diyarbakır Mağazaları l 5/ l / 1941 tarihinden itibaren faaliyete başladığından bundan böyltı 
(Samsun, Ordu, Sinop, Tokat ve Amasya) Vilayetleri Müşterilerinin S A M S U N M A Ö A Z A M 1 Z A. 

(D2yarb~.kır, U~a .. Malatya, Elazığ~ ~ar~İ~, Tunc.eli, ~ing~I, ~~Şı D ı· y A R BAK 1 R Magv azamıza 
Agrı, Sıırd, Bıtlıs, Van ve Hakkarı} Vılayetlerı Muşterılerının 

Müracaat Etmeleri Lüzumu ilan Olunur. .. .................................... ( 
An karadan Telefonla 

Amerikadan Getirilecek 
Ziraat Makineleri 

Ankara, 18 (Hususi) - Zira· zi edilecektir. Gelecek ziraat ma· 
•t Vekaleti tarafından Amerika.yet kinelerinin teseHümü işi en nihayet 
ıipari~ edilmi~ olan yeni ziraat şuıbat sonuna kadar bitirilmiş o
makinelerinin getirilmesi hazır· lacaktır. 

lıklarmın :bitmis olduğunu evvelc_e j Ziraat Mektepleri Müdürleri 
bildirmiııtik. Ziraat Vekili Muhlııı 
Erkmen

1

ve Ziraat Umum Müdürü 
Hulkinin i,tirakile toplanan ko
m~on bır Amerikan firmasile 
imzaladıfı mukavelenin son esas. 
lannı tesbit etmi"tir. Yapılan bu 
anla!lma muctbince doların rayici 
lcendi paramız lehine tesbit edil· 
miş ve muamele bu rayıç üzerin· 
den yapılmıııtır. Bu suretle geçen 
•cferden daha ucuza mal edilen 
ziraat aletlerimiz daha geniş mik. 
yasta ziraat mıntakalarımıza tev· 

Kongresi 

Ziraat Vekaleti mart ayı için· 
de ziraat mektepleri müdürlerini 
Ankarada bir kongreye davet et· 
miştir. Bu kongre zirai istihsala· 
tın arttırılması tedbirlerine müte· 
nazır olarak ziraat elemanları ye
tiştirmek için ziraat mekteplerinin 
takviyesi ve ziraat kursları aqıldı· 
ğı takdirde onlardan istifade edi· 
lip edilemiyeceği meselesini tetkik 
edecektir. 

İcabında '"Piyasaya 12 Bi 
Teneke Peynir Çıkarılacak 

Bir Peynir Tüccarı Peynir Buh
İç Yüzünü Anlahyor 

Fiyat Murakabe komisyonu ta.' kendilerince müsait bir fiyata in-
911fmdan ehemmiyetle takip olu· tizaren mallarını satmamak yolu· 
nan peynir meselesi normal bir, na gittiler. Bugün Trakya, Balı· 
vaziyete girmek üzeredir. i kesir, Bandırma ga,i istihsal mın· 

Piyasada yüzden fazla ikinci ei takalarında peynirin kilosu elli 
peynirci bulunduğu anlaşılmış ve 

1 

kuruş, tenekesi de sekiz liradır. 
ellerindeki on iki bin teneke pey- Mal getirip tayin edilen fiyatla 
nir komisyon tarafından tesbit e- ı• burada satmak kimsenin işine gel
dilerek icabında piyasaya çıkarıl- miyor. Peynir buhranına mani ol. 
ması için emir verilmiştir. Bu em- mak için iki ay sonra piyasaya 
re aykırı hareket edecek olan sevkedilecek yeni mahsul hakkıı.
tüccarlar hakkında. kanuni mua- da şimdiden bazı esasları teshit 
mele yapılacak ve mallarını aak- etmek lazımdır: 
layanların peynirlerine vazıyet 1 - Peynir mıntakalarile, pey· 
edilecektir. nirin en ziyade sarfedildiği mınta. 

Bir peynir tüccarı peynir mese. kalardaki Fiyat Mürakabe heyet· 
l~si hakkında şu malumatı vermiş. !eri tC§riki mesai ederek evvela 
tır: . sütün fiyatını, sonra da istihsal 

«- Bundan altı ay evvel Is- masraflarını tesbit etmeli, bundan 
tanbulda yüz yirmi bin teneke . . & 1 d · 
k d · d ş· d'k" sonra, ıstihlak pazar arın a peynı. 

"k' b' k k d d rın satış ıyatını oyma ı ır ar. a ar peynır var ı. ım ı ı mev-ı . f" k 1 d ) 
cut on ı ı ın tene e a ar ır. p . .. 1 k · b . . eynır tuccar arı, omısyona u 

Pcynır buhranı şu §ekılde baş· noktai nazarlarını bir rapor halin· 
)adı: Ticaretleri esas itibarile pey- 1 de bildirdiler. 
nircilik olmayan bir takım kimse. y . h ) k d · 

. f" '"k 1 k enı ma su e a ar pıyasanın ler peynır ıyatını yu se tere pa· 1 • • • • • • •• & 

ra kazanmak yolunu tuttular. Bu-1 peynır ıl)tıyacın.ı temın ıçı? hu_ku· 
nun üzerine Fiyat Mürakabe ko· met, saklanmış olan peynırlen sı· 
misyonu peynire narh koydu: kı bir araştırma ile meydana çı· 
Toptancılar kilosunu 40, yarım karabilir ve biz asıl peynir tüccar. 
toptancılar 42,5, perakendeciler !arı da vaziyetten istifade ederek 
de 50 kuru§a satacaklardı. Bu zengin olmak sevdasına düşmüş 
karar üzerine peynir, birdenbire olan yeni peynir tüccarlarının yÜ· 
piyasadan çekildi. istanbul buz· zünden kötü zan altında bulun· 
hanelerinde peyniri olanlar da maktan kurtuluruz.> 

Nazilli Fabrikası 
imalatım Artırdı 

Nazilli (Hususıı - Nazilli fabri
kası, piyasaların ihtiyacını kartıla· 

mak Uzerc 'Uhdesine dUşen faaliyeti 
göstermiş ve piyasaya kUlllyetll 
miktarda pazen ve pazen basması ile 
siyah ve lAclvert renklerde perdelik 
kumaşlar çıkarmıştır. Fabrika, şim
diye kadar 900 desen Uzerlne basma 
tmnl etmiştir. 

İzmir Bölgesinde 
Zelzele 

Sürek Avında 
Bir Kaza 

Tire (Vatan) - BüyUk Kemerde
re köylüleri arasında yapılan bir sü
rek avında, bir domuz kovalanırken, 
Hüseyin oğlu Meste.n ayağı kayarak 
düşmüş, o sırada patlıyan tU!eğin· 

den çıkan kurşun, Halil oğlu Hasa· 
nı öldürmüştür. HA.diseye lstemlye
rek sebebiyet veren Mestan hakkın
da takibat yapılmaktadır. 

Tütün Satışları 
İzmir, 18 (A.A.) - Ege mıntaka

smm her tarafında tutun sabtlarına 

fzmir, 18 (A.A.) - Dün Tor- hararetle devam olunmaktadır. DU· 

Kadın Yüzünden Bir 
Adam Oldürdüler 
Bayındır (Vatan) - Bayındır ka

zasının Sıınyurt köyünde İsmail oğ
lu Mehmet Cö:nert, ayni köyde SU
ieyman oğlu Osman Özkaplanı ta
banca kurşunu ile öldürmU11tur. Cı

nayetin sebebi, bir kadın meselesin
den aralarında çıkan bir mUnaka~
dır. Katil tutulmuştur. 

lzmir VilAyetinin 
Varidatı Artmış 

İzmir (Vatan) - 1940 haziranın
dan birinclktinun nihayetine kadar 
vilayetimizde 6,983,000 lira varidat 
temin edilmiştir. Geçen seneki var!· 
dat ayni müddet zarfında 5,190.000 
lira idi.. Sabıka vergileri tahııUAtın· 
da geçen yıla nazaran 102,000 lira
lık bir fazlalık vardır. Defterd::ı.rlıl: 

teşkilatımızın faaliyetini isbat eden 
bu fazlalıklar şükran ile karşılan

maktadır. 

Bir Çınar Ağacının 
Yapbğı Zararlar 

İzmir (Vatan) - Karşıynkada 

Kız Öğretmen mektebi caddesinde, 
İtfaiye bahçesindeki asırdlde çınar 
ağacı ansızın devrilmiştir. Bu yüzden 
bir evin bir kısmı yılolnuş, caddeclcn 
geçen elektrik telleri de kopmuştur. 
Kazanın vukuu esnasında, cadde Uze
rlnde mektepten çıkıp evlerine git· 
mek Uzere bulunan birçok çocuğun 
bulunmasına rağmen, hüsnü tesadU! 
çok müessif kazaların önüne geç· 
miştır. 

Devi Jt Salnamasi 
Bastırılacak 

Ankara, 18 (Hususi) - Matbuat 
Umum Mildürlüğli eski devlet salna· 
mesini ihya etmek mnksadlle tetkik· 
!erine başlamıştır. Bu 8alnamenln ÇI· 

karılmasını sayın BafvekUlm\z tas
'iP buyurmuşlar ve bu hususta bazı 
kıymetll fikir ve mUtalealarda bu· 
lunmuşlardır. 

Salnamede eskisine nisbetle bazı 

esaslı değişikllkler yapılacaktır. Me
selA vilAyet dahilinde bulunan vali, 
kaymakam, nahiye, ziraat ve diğer 
memurlar müdUrleri o vilayetteki 
memurlar meyanında gösterilmiye· 
cek, bunlar Vektıletıer kısmında Ve-

Zabıta Haberleri: 

Bir Esrar Kaçakçı 
Şabekesi Yakalatdı 

Yenikapı tarafında dol&lJlmakta 
olan zabıta memurları ellerinde çan· 
lalarla dola,'Pflakta olan iki kitinin 
vaziyetlerinden şliphelenmi,,ler ve 
bunlan yakalıyarak Emniyet mü 
dürlUğUne getirmişlerdir. Burad:l 
açılan çantaların içinde 14 kilo esraı 
çıkmıştır. İçlerinde iki kadın da bu
lunduğu anlaşılan bu şebekenin uzun 
zamandanberi Yalova, Karamürsel 
ve Orhangazi ile şehrimiz arasında 
faaliyette bulunarak esrar ve afyon 
kaçakçılığı yaptıkları ve buradaki 
adamları vasıtasile esrar ve afyon 
!arı ııattıkları tesbit edilmiştir. Tah· 
klkata ve araştırmalara devam edil· 
mektedir. 

Münakalat Vekilinin 
İzmirdeki Tetkikleri 

İzmir (Vatan) - Münakalat 
Vekili Cevdet Kerim Jncedayı, 
Sekizinci İşletme Müfettişliği da· 
iresini, istasyon civarındaki Dev
let Demiryolları müesseselerini 
tetkik etmiş ve bu arada yeni ya
pılan garın cephesini pek beğen· 
mi.ştir. Ayrıca, Hava ve Denizyol
lan işletmesinde, Posta ve Tel
graf ve Telefon idaresinde de tet· 
kilder yapmıştır. Şehirlerarası te
lefonu ile telsiz istasyonu için ba· 
zı direktifler vermiştir. 

Vekil, Aziziyede yapılmakta 
olan tüneli gözden geçirdikten 
sonra, Aydına geçecek ve tetki.ıt· 
!erini geJ?işletecektir. 

--...--* şornr orhan Yılmazın idare.sin- Tramvay Mese:esi 
deki 1794 numaralı otomobil Sütıüco· 
de Karaağaç caddesinde mezbahad 
çalışan İsmail oğlu ömere çarparak 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya
ralamıştır. Mehmet, Balat Musevi 
hastahanesine kaldmlmı,, şoför ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Kadıköy - Üsküdar Raylanndan 
latifade }idilecek 

Malzemesızlik yüzünden nakil 
vasıtalarındaki buhran maıum
dur. Bilhassa bandaj, ray, eıek· 
trik teli gibi tramvay maızemesi· 
nin harir ten getirtilmesinin imkan-* Taksim Belediye gazinosunda T 

çalışan İbrahim Bozca, sandık üze· sız oluşu, Elektrik, Tramvay ve 
rinde oturmakta iken sandıfim dev· Tünel Umum Müdürlüğünü çok 
rılmesile düşerek kolundan yaralan· müşkül bir vaziyete sokmuştur. 
mış, Beyoğlu hastnhanesine kaldın- Bu ihtiyacın karşılanması için 
larak tedavi altına alınmıştır. her çareye başvurulmaktadır. Bu 

meyanda da Tramvay idaresi Ka-* Vnbnan Remzi Rabadaym ida-
resindeki 5 numaralı tı-amvay, Üs· dıköy ve Üsküdar hattındaki 
kUdardan Kadıköytine giderken ce- tramvay raylarından istifadeyi 
mal oğlu 7 yaşında cemile çarparak düşünmektedir. Çünk_~ b~ tra~· 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya- vaylar, tren hatları uzer~d~dır. 
ralamışlır. Cenıil cankurtaran oto· l,leyebilmek evsafını haız.~ırler. 
mobili ile Haydarpaşa NUmune has-1 Ve bu kısma tren hatları doşene
tahanesine kaldırılarak tedavi altına bilecektir. Bu suretle Kızıltoprak
alınmıştır. Vatınım Remzi hakkında tan Bostancıya kadar olan tram
tahklknta başlanmıştır. vay hattının sökülerek lstanbula * Yenişehirde 81 numaralı Yani
nin kahve!iinde çırak 12 yaşında Par 
nayot, kahveyi kapatmakta iken ke
penk üzerine düşerek kolundan ağır 
surette yaralanmıştır. * Tophanede Devlet limanları iş
letmesi kalorifer dairesinde çalışan 
HUseyln oğlu Ali, kalorifer ocağını 
temizlerken ocakta?). alevler ytizUnU 
fena halde yakmıştır. YilzU tanın

mıyacak hale gelen Ali, Beyoğlu Be· 
lcdiye hastahanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

* Zabıta memurları dUn belediye 
nizamnamesine aykırı harekette bu· 
lunan 16 şoför ile tramvaydan ntlı

yan 52 kişiyi tecziye etmı~tir. Bun· 
dan başka 8 dilenci de dilenirken 

nakli için tetkikler yapılmaktadır. 

1 1 
18 1Kt..~ClKANUN 19.U 

Kapanı~ 

Sterlin 5.24. 
Dolar 132,20 
İsviçre Frc. 29,7725 
Draluni 0,9975 
Leva 1.6225 
Peçeta 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
İsveç Kronu 31,09i5 
TahvılAt üzerine muamele olma-

kAletlerln harıçteki teşkilAtları kıs· yakalanarak 
mında gösterllcccktır. ıerdlr. 

mahkemeye verilmiş· mıştır. 

Bu suretle salname aynı za· 

İki Vapur Ça:·pıştı / ... bone ere ti manda lstatlstlkl bir mahiyette ola
caktrr. MeselA Ziraat VekA.letlnın dl· 
ğer vflAyetıerde kaç tane ziraat mU· 
dUrlüğU bulunduğu bir bakışta anla
şılacaktır. Salnamenin bastırılması 

için icap eden tahsisat ayrılmış bu· 
lunnıaktadır. Matbuat Umum MU· 
dürlUğü alAkadar şubeleri baııtırıla

cak salnamenln geniş bir şemasını 
hazırlamaktadırlar. Bir aya kadar 
biteceği söylenen bu şt-ma sayın Ba,,. 
vekilin tasvibine arzolunacaktır. 

Beykoz önlerinde demirli bulunan Türkiye da.bilinde: 
İngiliz bandıralı Elka vapuru demi-
rini tanyarak şamandırada bağlı bu· ~nelik 8 aylık Saylık Aylık 

lunan Ana vapuruna çarparak ha· ------------
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sara uğratmıştır. Limanda bulunan HOO 750 400 
Albazoya ısminde bir Rumen vapu- Hariç memleketler: 
ru da Yunan bandıralı Dasnl vapu· 
runa çarparak direklerini kırmıştır. Seneme 6 aylık S aylık Aylık 

AnkaraMaarif Koleji 
Müsa :neresi Devlet Dem:ryolları 50 

Sarmç Vago:tu Alıyor Ankara, 18 <Hususi) - Ankara 
Maarif kollejl kız talebeleri Kızılaya 

(Hususi) - Devlet Ankara, 18 
yardım maksadile bir müsamere ter-

Demiryolları Benzin nakliyatında tıp etnli~lerdir. 

kullanılmak üzere 50 tane sarnıç va- Müsamerede An karanın gtizide 
gonu satın alacaktır. şahsıyetleri hazır bulunmuşlar ve kız 

Bu hususta tetkikata devam edil· talebenin yardımlarına iştirak etmiş· 
mektedir. Yakında siparişlerin veri- !erdir. 
ıeceği söylenmektedir. Kolejin kız talebeleri zeybek oyun-

larında gösterdikleri meharetten do

istimlak Kararnamesi 
Tadil Ediliyor 

layı pek çok alkı,ıanmışlardır. 
Kolejin kız talebelerinin bu yar· 

dımlarmı takdirle karşılıyoruz. 

-------------~ 
2700 1410 800 Kr. yoktur 

V&TAll lueteıl 
lLAN FiYATLARI 

Baflık nuJrtu olarak 
ı inci Sayfa Santimi 
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Kuruş 

750 
500 
MO 
soo 
100 
75 
50 

Edirne AslJye Hukuk HıUdnılliln· 
den: 

balı ve Değirmenderede yeniden ne kadar tam 11 milyon kilo tUtUn Ankara. 18 <Hususi Muhabirimiz
zclzclcler olmuştur. Hasar yok- satılmıştır. Satışlar blrınci yetmiş den) - İstimlak muameleleri hak· 

ile doksan beş, ikinciler elli beş ile kında bugUn mert ve tatbik edil

Kop ve Zigana 
O ği:.rında Kar 

Edlrnede Kor hastahanesinde kAtıp 
Yahya üzerine, kansı Edirne Molla 
Fahrettln mahallesinde Horozluba· 
yırda Baltacı Mehmet Uydur hane
sinde ölU Hasan kızı Cevriye aleyhi· 
ne açtığı boşanma davasının yapılan 
gıyabı duruşma netıceslnde: MUdda
aleyhanm yapılan i!Ancn tebligata 
rağmen gelmemiş ve şahitlerin şaha
detlle mezburenln sebeps~ olarak 
aile birliğini terkettlğl anlaşılmış ve 
medeni hallerine nazaran da evli ol· 
dukları anlaşılmakla kanunu mede· 
ninln 132. ci maddesine tevfikan mez
burenin bir ay zart'mda evlilık birli
ği olan kocası evine dönmesi için 
ihtarat icrasına ve 400 kurut ilAm 
harcile maııanfi muhakemenin mUd· 
daaleyhadan almma..'!ına 17/12/940 
tarihinde karar verildiği tebligat ma
kamına kaim olmak Uzere ilAn olu· 
nur. 

tur. 
Cumaova ve Değirmenderede 

son vukua gelen yer sarsıntıların

da zarar gor~nlere dağıtılmak Ü· 

zere Kızılay cemiyeti tarafından 

mahallerine yirmi beş çuval un 

gönderilmi§tir. 

Aydında Petrol ve Kömür 
Aydın (Vatan) - Alınan tedbirler 

mekte olan usuller 1295 numaralı 
yetmiş, UçUncUler kırk ile elli beş kararname hUkUmlerine istinat et
kuruş arasında olmuştur. Satışlara 

yerli ürünler Türk limited ve İnhi
sarlar idaresi de geniş mikyasta iş· 

tirak etmişlerdir. 

İzmirde Nekadar Radyo Var? •• 
İzmir (Vatan) - Karşıyaka, Bu

ca ve Bornova dahil olmak Uzere lz. 
mir merkez kazasında beş bin beı; 

neticesi kasabadaki kömür buhranı ytiz radyo mevcut olduğu anlaşıl· 
azalmıştır. KomUr saklıyan ve kilo· mıştır. 

mektedır. Bundan 60 sene evvel neş· 
redllmiş olan bu kararnamenin ta
dile muhtaç birçok noktaları var
dır. Bundan başka bugün ipotekli 
gayrimenkullerin istimlakine müte
allık hususi bir hllk\im de mevcut de· 
ğildir. Maliye Vekaleti milll emlük 
müdürlüğü bu vaziyeti gözöntinc ala· 
rak 1295 numaralı kararnamenin 
eksiklerini tamamlamak maksadile 
iptidat hazırlıklar mahiyetinde bazı 
tetkiklerde bulunmaktadır. 

Bunu on kuruşa satmıya kalkışan 

kömUrcUlcrln mallarına belediye el 
koymuş ve halka altışar kuruştan 

komUr vermiştir. 

* Aydın (Vatan) - Aydında 

gaz yağı hiç kalmamıttır. Halk, 

benzine tuz karıştırmak veya. zeytin 

yağı kullanmak suretile geceleri ışık 
temin etmektedir. 

Kırağı Ve Don Rasat istasyonları 
İzmir (Vatan) - Her sene ilk

bahar kırağı ve donlardan bağcıları 
haberdar etmek Uzere, Ziraat VekA
leti vt!Ayetin yirmi Uç yerinde ra· 
sat istasyon şubeleı·i açılmasını mu
vafık bulmuştur. Bu istasyonlar, ola· 
cak don ve kırağıyı bir gün evve
linden bağcılara haber verecektir. 

Et Fiyatları 
Ankara, 18 (Husust) - Ankara 

belediyesi ete fiyat koymuttur. Fiyat 
lLsteslndekl fiyatlardan ytiksek bir 
fiyatla satış yapacak olan kasaplar 
en şiddetli cezalara çarptırılacaklar
dır. 

Gümüşhane. ıs (A.A.) - Kop ve 
Zigana dıı.~lanna yağan bir buçuk 
metreden !azla kar yüzünden iki 
gündenberı yollnr kapanmış ve nnk· 
llyat durmuştur. Daimi amele her 
iki yolun açılma."ı için çalışmaktadır. 

--o--
Kayseride Bir Serıi 

Anltarıı., 18 (A.A.) - Kayseri ve 
Malatyada Halkevlerl taratından ter· 
tip olunan fotograf ve resim ısergi· 

leri açılmıştır. 

Kundura lmalithanelerinde 
Tetkikler Yapılacak 

Fiyat Mürakabe komisyonu ta. 
rafından piyasadaki kundura s,.. 
tı§ları ehemmiyetle tetkik edil· 
mektedir. Bunların irnrıl masraf. 
!arı da nazarı dikkate :-lınarak bu· 
günkü fiyatlara göre bütün ma· 
muliıtta ihtikar olup olmadığı tet
kik olunacaktır. 

. ibı \e Neşriyat M.üdUrli: Ahme. 
Emıo 'lt"AL."1.A .. "ıi • Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

Devlet Demiryollan llanlan 
Muhammen bedeli (4000) lira olan 10000 adet küçük ve 20000 adet 

de büyük hasır süpürge \2:l/Jı1941) Perşembe günü saat (10,45) onu 
1>ırk beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 

pazarlık usullle satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (600) liralık kat'ı teminat ve kanunun 

tayin ettiği vesalkle birlikte pazarlık gUnU saatine kadar komisyona 
müracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 

tadır. (126) 

Samsun - Ladik - Akpınar Köy 
Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1. - Enstitümüzün 75 lira aylık ücretli am'bar memurluğu ve 
daktiloluğu münhaldir. İaşe ve ibate müesseseden temin olun· 
maktadır. 

2. - iSTEKLiLER ARASINDA: 
A - Türk olmak ve ecnebi ile evli bulunmamak, 
B - Memurin kanunundaki 3656 sayılı kanundaki vartları ha· 

iz bulunmak. 
C - Yaşı kırkı geçmemi§ ve askerliğini bitirmiş olmak. 
D - İyi daktilo bilmek. 
E - Sıhhati yerinde olduğunu raporla ve aDı kağıdı Üe tevaik 

eylemek. 
F - İyi ahlak sahibi olduğunu lüzumlu vesikalarla iabat et· 

mek. 
C - Kefil göstermek. 
H - Şimdiye kadar memuriyette bulunmuDsa hal tercümesini 

.bildiren belgeleri ibraz etmek. 
K - Müracaatlar çoğaldığı takdirde 10/2/941 tarihinde ya· 

pılacak müsabaka imtihanında muvaffak olmak. 
L - Evvelce bu işlerde çalışmış olanlar tercih olunacaktır. 
Yukarıdaki vasıfları haiz bulunanların 31/1/1941 tarihine ka· 

dar Enstitü müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
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Türkiye it Bankuma para yatırmakla yalnız pua D,. 
riklirmit olmu, ayna zamanda talihinizi de denemif 

oluraunuz. 

K~deler: 4 Şubat, 2 Mayıs, Kwnbaralı ve kumbaraaız be
l Atwıtos, S İklııcJU.,riD ta- saplarında en az elli linı.u bu· 

rlblerlnde .) apılır. lunanlar ınuaya da.W.l ecUlrler 

Yeni Neşriyat: 
Dr. bnu Sami 

Fransız Mağ!Oblyetl f ıtafilokok Atm 
Feridun Erginin bu eseri Semih tstafilokoklardan mQte\cıııc! 

LQtfi kitapevi tarafından neşredildi. (ergenlik, kan çıbanı. koıtu1' 
Fransanın son senel~rlnl yakından altı çıbanı arpacık) ve bUttl" 
görmUş olan müelllf, kitabında, clld hastalıklarına karşı pe1' 
Fransız içtimaı bünyesinde seneler- teslrll bir aşıdır. 
denbcrl mevcut birçok hususiyetleri , .... Dl\"anyolu No. ııs 
tebarüz ettirmektedir. Fiyatı 75 krş. 


