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BUGONKO SAYIMIZDA: 
! lııcl Sa7facla Şehir wı Memleket babertert 
3 > Beklerken (Nlnnıettin Nazif) • İk1 

Almanya CM. lL ZAL) 
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Ulııel) • Ermeniler 
G > Allah seni aymnaam (Röportaj) 

SİYASI Y ı l : 1 - S a y ı : 153 
p 

GAZETESi SABAH Fiyatı: 5 Kuruş 

Serden Geçmişi İHTİKARA MEYDAN YOK 
Bir Millet Başvekilimiz, Memleketin Hakiki ihtiyacı Olan 

:ı~ek~:~~ d:~~:;:!,·~~ Eşyayı Hariçten Getirecek Tüccarlara 
sını bulur. 

Koordinasyon Hayati 
Ankara. 22 (lluRusi Muhabiri

mizden) - Koordinasyon heıyetl 
busüa B&.§VeklJ Doktor Refik 
~aydamın rel8llğl altında 'r. 
Koordinasyon heyetine d .11111 
nldllertn tştırakUe toplaamı' 'e 
ruuuuneelndekl meseleleri cö
rü,mü,tür. 

1 1 

Earilrenıiz bir .tarzda kaybolutu üzerinden bet gün geçen Şili sefareti müstepn Milciçinski'nin, Park 
otel cıvanndan uzaklaımak için kollanmaaı muhtemel sokaklardan biri. .• 

•• 
UçOnden 
Hangisi? 

KAÇTI MI? 

1 1 

Bulgar Başvekili 
İle Görüştü 

SoCya, 2.! (A.A.) - Aınmıta dev
let ı...: . ·~vosevelt'in busust mUmes
hlli Albay Donovan bu sabah Bulgar 
Hariciye Na.zın Popof tarafından 
kabul edllrniftir. 

Sofya, 22 (A.A.) - D. N . B.: 
Bulgar kabinesi, geçen cuma gU

nli tetkike başladığı meselelerin 
zakereslne devam ebnek üzere bu
gtln ikinci defa olarak toplanmıştır. 

-
~ ... -....... _ 

Keitel 
Macar Harbiye Nazı

rını Davet Etti 
Berlin, 22 A.A.) - D. N. B. bil 

dU'"iyor: 

Alman orduları başkwnandanl•k 

dairesi ı,efl Mar~al Kaıtel'ln daveti 

üzerine. Macaristan Harbiye Nazın 

Vitez Bartha, 23 klnunwıanlde Al· 

mıuıyayı ziyaret edecektir. Macar 
Harbiye Nazırı 25 kAnunusanlye ka· 
dar Berllnde kalacaktır. 

Mihver - Türkiyeden seçeyim mi? 
Mehmetçik - Bu aevdact... pç, daha karlı çıkarım L 
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Büyük Tarihi Roman 

__ mAH: 11'\.SAMi TEZiJ ----- ı.uı~~ 

'~Burası Cennet ve Sen Melek 
Değilsen Kimsin, ve Beni Niçin 

Kurtarıyorsun?,, Diye Sordu 
-36-

Ve i~te Hızın gördüğü, atının , mıyacaktır. Çünkü ... 
üstunde kaşlarını çatıp, dudakla- , - Beni sen kurtardın öyle mi 
rını bükerek pervasız büııtlarla güzel hatun? Kendini tehlikeye 
bır hayal gibi önünden geçtiği l koyarak mertçe bir kişinin dahi 
sırada bu isımsiz arzuların i.çınde 1 ~liyemiyeceği bu işi nasıl başa
bırdenıbire tutuştuğunu anlamış, rabildin. 
\'C bılmcden, anlamadan, yüreğ i- Sen kima1n Necisin? Eğer ben 
ne bu varlıgın süzülüp girdiğıni yaşıyorsam ve burası cennet .. ve 
::ı..ssctmişti. sen de melek değilsen kiıruıin .. 

bu halet çocukluğundıınberi Beni nereden tanıyor ve niçin 
dacıııunın anlatıtğı ve büyük bir kurtarıyorsun? 
.u:VZ>.le dinlediği peri masalların- - Bana bunları sorma Hızır. 
dnt ı taa~şuk sahnelerine ne .k.a- Ben yü-reğimin hüküm dinlemi-

·şehir ve:Menllekef ·Haberleri 
Ekmeğe 

1 O Para Zam Yapıldı 
Beledi:ye İktısat müdürlüğünün 

Ofisin gönderdiği cetveller üze
rinde tetkikler yaparak ekmeğin 
fiyatını yeniden teabit edeceğini 
yazmış ve 20 paralık bir tereffü 
ihtimali olduğunu biklirmiftik. 

Encümen cetveller üzerindeki 
tetkikini bitirmiştir. Bu tetkikat 
neticesinde ekmeğe 1 O para zam 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu karar cuma sabahından iti
baren tatbik edilecektir. 

Valimiz 

Bir İthalat ve İhracat 
Bankasına İhtiyaç Var 

Yeni Açılacak ithalat ve ihracat Teşki.atı 
ile Takas Limited 

Birleştirilmek Suretiyle Bir Banka Açılmalı 
Dün şehrimizin tanınmış ithalat / ve takas muameleleri ~ açık bir 

tacirlerinden biri bir muharriri- ~kilde bu ban.kanın elınde topla.. 
mize şu beyanatta bulunmuştur: narak ticari muameleler bir çok 

Hükılmet, itıhalat ve ihracat i- külfet, zahmet ve füzuli maaraf
şine en verimi~ en faydalı bir ıe· tan kurtulur. 

· Pi;jasa Vaziyeti: 

İngiltere 

10 M~lyon Liralık 
Zeytinyağı Alacak 
İngilizler çok miktarda zeytinya· 

ğı almak llzere teşebbüslere girmiş
lerdir. nk parti olara.Jc 10 milyon li· 
n.lrk zeytin yağ alacaklardır. 

a ar oenzıyordu. yen ve yalnız hükmeden sesine~ Ankaradan Geldi 

kilde düzen vermek istediğine gö. Bank.a tıekniğiae göre bir ıbanka 
,-e, gazetenizde yazdığınız gibi, amiri me.wuli:yet al-arak k.endi aa]A. 
hir iııb-alit ve lhracat ofisi değil, hiyeti hududunda.ki bir iş.te der· 
bir ithalat ve ihracat hank.aaı aç• hal kararını verir. Hal.bu.ki bir ban 
malıdır. Bu işlerde en mühim olan kanın bq dakikada halledebilece
nokta, hükfunet dairelerinde ku· ği basit bir ~ bir devkt dairesin
rulu zihniyetin ve mesuliyet telak- de hazan giiı:ı:leTCe devean eder. 
kmnin, dakikası dakikasına halle ldıalAt ve ihracat bankuı i
muhtaç olan ticaret işlerini geri çin sermaye hulmak kolaydır. 
bıraktırması ve zarlaştırmasıdır. Merkez Bankası bir kı•ım aerma-

Bu yağların fiyat ve teslim şart· 
ları etratmda !ngilizlerin Balkanlar 
arası ticaret mUmessill Lord Gleen
conner ile g!SrU.şmek tızere şehrimize 
gelen İzmir ithlAt ve ihracat birlik· 
lerf umum! kıUlbi Atıf İnan, görtıı,

melerde tam bir muta.bak'At temin e
dttek tzmıre dönmUşt.Ur. 

Et Fiyatları 
Mütemadiyen 

Yükseliyor 

Fntma sultan bu tahayyülat uyup seni kurtardım. Senin güzel 
içindeyken Hız.u yavaş yavaş başının vücudünden cüda kılın
gözıerini açtı ve bir lahza içinde masına gönlüm razı olmadı. 
göz ıerinin önünde tecessüm eden Hızır, tekrar sedirin üstüne 
manza.ra karşısında büyük bir diz çöktü ve b.rşwındaki kadının 
hayrete düştü. mai.lum bir tevekkülle anlatırken 

Göz kapaklarını yeniden ka- gözlerinde yqlar belirdiğini göre 
padı. Belliydi ki. kendini latif rek: 
bir rüyada u.nmı§ll. Tekrar açtı- - Yoksa işlediğin suçtan ö
ğı z.ıunan gözlerini Fat.ma Sultd- türü nedamet mi edersin? Eğer 
nın güzel yüzüne, ıefka.t ve mu- !beni .kurtarmak.la senin hayatın 
habhetle parlıyaJ:ı KÖZlerine taJul- tehlikeye girdiy:.e, tiz söyle bana 
dı. seni de beraber götüreyim. 

Fatma Sult.an, Mahınevin söz- Fatma Sultan, boynunu bük-
lerini hMnlıyarak krietal bardağı tü. Hızır onun cevap vermediği
aldı ve Hızıruı dudaklarına yak- ni görerek: 

laftndı. - Her halde sen İbrahim Pa-
Yaman ~bir susuzluk hi55Ct- şa cariyelerindenain. Nasıl edip, 

mdde olan Hızır, ikram edilen ne yolda hareket ettiğini bilmem 
suyu derin bir iştiyakla ka.rııla- ama, m.bpuslan kafesten uçur
dı. Ve kurumuş ~~Ulaıllll ~- duğıın anlaşılırsa benim yerime 
t. ıalat.a içti. senin kano itmam edilir. Haydi. 

Fakat ıbu ona muvakkat bir , çarını başına al ve ardıma düş. 
serinlik~ vermiş ve . başı~daki u- Fatma Sultan, Hızınn bu saf
yu!Juklugu demal a-idermış olmak f . ·· ıd·· ·· ·· d derın· - daıh b .. "k b " etme gu u ve yuzun e 
la beraber, .onu . a ... uy~. .. ır bir cndi§enin çizeileri beliren de
susuzluk ihtiyacına düşurmuştu. 1,,_ lı 

G ._ d H .. 1 • • ı..ıı;an ya: 
enç ... a m, ızırın gozıermın k:---

tekrar barclağa doğru kayclı~ı - Korkma, benden ... ....,., 
ıgörünce şuursuz bir i:9tioallc. al- şüphelenm~, diyerek onun en
tın kupayı ka.VTadı ve d.el&anlıya di,elerini yatıştırmıya çalıştı. 
sundu. Hazır karşısındaki kadana dik~ 

Hızır l~tif bir koku ve bayıl- katle ıbakar.a.k:: 
tıcı bir lezzet taşıyan bu mayü de - Beni evvdden tanır mıy-
yudum yudum içti. fakat Fatma dm. diye sordu. 
.Sultan onun bu içmek a~unu Fatma Sultan cev.ap verdi. 
'var~a ıbırakarak kupayı ~ekti, H 
J • - .ayır. 

ve kendi dudaklarına götürdü. Ve sonra kaşlarını kaldırıp sö-
Bu §dıriyac kızı ılk defa bir züne devam ederek: 

artı.k içiyordu. Fakat onda b :r (Arkası var) 
> abancıdan arta kalan ıbir mayii 1 • 
!Çerken bir ietikrah hiasi değ; L, r .. --------------., 
._r kevscri aşk. :çen oir taze ka- Soruyorlar". 
dm durwnu yardı. 

Hızın ilk ş()zü: • 
- Küy&mı görüyorum, öldüm 

de hak taa.li beni cenneti alası
na mı koydu. Muhakkak sen bir 
melek.sin ve burası da cennetleQ 
•oır köşedir. 

Ueıı:n.ck oklu. Fatma ga.şyeden 
.bir tebessümle güldü ve yı.izünü 
• uzırın yüzüne yaklaıtırarak: 

- Cennette .cieğılsın, nenüz 
oımedin de; seni eeven ve b11 
sevgı.den aldığı kudretle senı o
u.imden kurtaunıya. çaıbalıya.n biı 
kadının yanındasın, dedı. 

Hu tözler, HızmL akşamdanbe
ri geçen hadiseleri hatırlattı ve 
aüıatıe doiru.ldu: 

- Arkadaşlarım nerede? On
lar da kurtul.dular mı, dıye sor
du. 

- Merak etme yiğitim, onlar 
da kurtulacaklardır. Gün doğ~ 
nıadan sarayın bir gizli Jt.apısın
dan bepiniz hayata ve hürrıyete 
kavu~wınız. 

- Beni 1bra.him Paşa tuzağa 
düıürdü, öyle mi? Fakat bu ko
ca vezir, benden ne istiyor, 

Bir it.uta balııcı heml)lı'e so-
ruyor 11e diyor ki: 

Her memlekette basta bakıcı-

lığa büyük eheııuo.iyet verllmek
teclir. Bütlin J'enç Jcı7Ja.r ve ı;o

culu;uz .kıMlualar, dull&r, hattl. 

kocalı kadı.ula.r bo lıısani itte 
kendJlerlııl '\"aldetmlt gibi çalıfl
yorlar. Ş1mdikl harpler büsbütün 
başka tü.rlti oluyor. Her şeyden 
e\o·nı tayyarelerin yapabllecek-
leri yıu-ıMama '\'akalan üzerinde 
durarak ı-öoWltı hemşirelerin 

miktal'mı arttırmak Jı'.izuııdır. 

Bwıua l~Ju memJeketlmlzde de 
g~ faali.yet merke7JeT1 kurul
ması icap etrnez mı f Hatta bu 

i~I llli.umundan fazla ehemmi
yetli teWıtkl ederek her aile ara
sında bir kadının veya blr genı; 
Jıuzuı bomba, yanık, bava ta.zyi-

lu, aııkaz. altlnda yaralanma gibi 
bAdlııelerde yapdmatıı icap eden 

ilk yardım tedblrlerlnl öğrenme-
ı;i ıazım değil midlr t 

Bu mllhlm mevzula acaba 
hangi makam meıjruJ olacak-

- Her halde sana büyük b :r tır't 
kini var. Faka.t bütün kuvvet ve ı ..,.. ___________ _.~ 
kudretine rağmen aana dokuna· 

- 36 -
- Sl:ıe Jter şeyi anla.tayım, dedi. ulur .. 

Fakat beni lttıam etmeyiniz. Piraye ellerile yüzünü kapadı: 

Ve her şeyi ta ~mdaıı hllc\ye et- - Saffet Bey! FJverlr Saffet Bey! 
U. O 11öylerken Saffet. bakışları ha- Bu llÖ'Ller yüre&ıiJnl ııarçalıyor,. N._ 
reketslz, &lor k&rı1Jık, ~nelert kısıl- çln ıııon defa dJyorııu.ııuz 'I'. Niçin ö-
mış d1nUyorda. liiınden bahsf'dlyor!lunaz '/' Beni ma-

Nlhayct ellol uzattı: demkl buldunur., artık l!ltırabrnn dln 
- Yeter .• yeter! dedL Beraber me- 11ln! Size bnudan ıııonra evinı ~.ık o

ıut olunuz.. ıseDln ııwıdetln.1 da.ima. lacak! Der zaman ıJeslmi tstedJğinlz 
temenni ettim ve edlyorımı... Yalnız kadar 1'1ite('.eksinlz! Koc"amrn da !Jl

bana aoa bir iyilikte bulun... Biraz zl memnuniyetle ka.rı;;ılıyacağmdan 
tarkı möyle... :SCSlni duyayun.. Yıl- emln1nı ... O son derece iyi kalbll blr 
lardaDbe.rl hasretini ~ektiğim, üz.le- adamdır .. Kendisine her ,eyi !Ural 
dlğim aesinl ı;ou bir dtıfa. L1ltcyim .• cden;em IM>ni affeder ..• 

Bilsen ben buna ne kadar mııhtacun. - itiraf ou? Piraye ~0<·uk gibi 
Ben o ae&I, tam on altı tıeııe rüya.la- laf cdlyon."'WI. IUçblr zawan senin 
ruwla diııledbD •• Tıun un al1ı sene o- )'UYllWD ahengini bulandırmak iıJte
nun tıasrctue lnledlw •. Ben bu seı;ler mem... Ben art.ıl,; Jıs.yattaıı bi!'lsenıJ 

içinde ülmek öterim .• E\'ct Piraye.. aldım. Şlmdl yalnız Pbedi bir ı;ükü· 

Bu benim l~ln ıte büytkk bir 11aıuld na lhtlyacun '\'ar ... Zaten da1ma içim-

Yapılan davet üzerine pazar 
günü Ankaraya giden Vali ve Be
lediye Reisi dıoktor Lutfi Kırdar 
dün saıbh İstanhu\a gelmiş ve is
tasyonda Emniy et müdürü Mu· 
zaffer Akalın tarafından karşılan
mıştır. 

Vali Ankarada şehir planı, is
timlak işleri ve vesaiti nakliye 
buhranı üzerinde Vekaletle te, 
ma.sta bulunmuştur. 

Hava Denemesi Hazırlıkları 
Dün aaıbaoh Vilayette Ankara

dan dönen Vali ve Belediye Re
isi doktor Lutfi Kırdann da bu· 
lunduğu bir toplantı yapılmış, bu 
toplantıda ay sonunda yapılması 
takarrür eden umumi hava dene
mesinin haz;rlıkları gözden geçi
rilmiştir. 

inhisarlar Vekili 
Sehrimize Gelecek • 

Gümrük ve İnhisarlar Yek.ili 
Raif Karadeniz yarın şehrimize 
gelerek lnhiaarlar idaresinde teı... 
kiklerde bulunacaktır. 

Kahraman Erlerimize 75 
Bin Sigara Teberru Edi di 

İnhisarların Üeküdarda çalışan 
memurlan bir günlük k.a:z:aııçlaıı
nı Kızılaya teberru etmişlerdir. Bu 
memıırlann bir .günlük kaza.~ tu
tan olan 75,000 aded sigara dün 
Kızılay merkezine hudutlarımız
da. hizi bekleyen kahraman as
kerlerimize göm:ierilmek üzere 
tevdi edi.İm~tir. 

Murakabe Bürosu, 20 

Takas Limitedin bu-erün yapt;ğ, yesini buraya ayırabileceği gibı 
vazifelerle ithalat ve ihracat ofis- zaten TU.. Limitedin de senna· 
\erinin yapmaları dü§Ünülen va- yeıri. ...udır. Diğer bankalar ve 
zifeler böyle ithalat ve iıhrecat tüccar da böyle bir tctcıbbüse ae
b"ankası~da birleJtirilece.k olursa ve seve iftirak ederler, 
hükUın~tin ticaret işlerindeki rolü Bu suretle menıldı:et ithalat ve 
derhal verimli bir şdcil alır. Bu- ih.ra.catına düzen verilmiş ve bu 
gün müsamaha şeklinde devam e- i.ş de ti.cari .dıni:yete ve usullere 
dip giden ve bir takım komisyon- uygun, verimli ve süra:tli bir §e· 
culann elinde kalan husuaf döviz kilde bqanlmıı olur.» 

Bir Çeşit Ekmek 
Bu Ekmek Bugünkünden 

Daha Ucuz Olacak 
Ankara, 22 (Huausi mufla.biri. l meğin bugiinkü ekntek fiyo.tından 

mizden) - Bir çeşit ekmek için daha ucuza sabL-naın temin edile· 
~.apılan tet!:.ikler hayli ilerlemi§tir. cektir. 
O~renil.!iğine göre içinde ça-v:_dar 
bulı:ı.nacak olan yeni çeşit ekmek
lerin ren~ biraz eamerlctecekse 
de lezzetleri ve besleyici lrodr< 
leri a.rtaca.ktır. Aynı zamanda ek· 

Aynca yalnız ha.talara veril~ 

mek ili:ere de hir nevi francala 

çıtanlmuı hakkında tetkiklere de 
vem edilmektedir. 

İNGİL TERE ve AMERİKA 
ile Ticaretimiz 

Lokomotif ve Vagonlar 
Peyderpey Geliyor 

Ankara 22 (Huısuei Muhabiri-
Memurla Takviye Edildi mizden) - Hariciye Vekaleti u. 

fiya.t Mürakabe tetkilatında. mumi Katföi Numan Menemenci. 

gibi malzeme muntazamım mel'D-' 
leketimize getirilmektedir. 

Öğrendiğimize göre Basra yolu 
nun açılması gerek ithal, gerek ih· 
raç i.flerimiz<!e bizim olduğu ka
dar Amerika ve İn-gilterenin de 
pek çok işine yaramaktadır. 

• ı.. l _ ı. ·· ı· l oğlunun riyaseti altında toplana-
ç"""'9tırı mAI'- uzere ıae mezun an _ ,_ 

1
- .

1 
ed · ~ · · 

- _ __ ..J • tih 1 • ..:ı 20 rtı..K. ngı ter en ~etu.tecegımız 
eJ<UlllllQ&Vn ~l t atn ~ Ls~d enl t malların listesini teabit eden ko-
memur e~a e arw:ın ao s an- .. . . . 
b l M .. _,__L ıb- d al misyonun muza.kerelerı nctıcesın. u u.rıu..;ııuge urosun a. ç ıı· d h 

k. · · · im l d 20 de varılan yeni anlaşmaya, a a 
ma ıçı.n cnur a 1f ar ır. me- 1 · · d y 1 A' T k "f 

l L • • ed"l k la Fı· t evvelki muahede ere ıetınat e en o cu .mıyan a Si er mur a. taıı..vıye ı ece o n ya · l ·ı 1 · · · ·· 
M "" lcaıh b .. daha f l bi lngi tere ı e o an t~aretımız, gun 

k
uilrad ,Let'k_urosu .. k.. aa t·l. r geçtikçe inki~f etmektedir. va FazJa Yolcu Ta~ıyan 

şe e ın ı arın mwn un mer cıue l d l k D 1 T 
.. .. bil k..t" Bu cüm e en ·O ara ev et Qt bü ı 
ooune geçeı ece ır. Demiryollarımazın muhtaç bulun- O . Saer 
Şehrin İmar işleri 
İstanıbulun imarı için Belediye 

İmar müdürlüğü ile Fen müdürlü
ğünün planlar üzermdeki tetkikle. 
ri devam etmektedir. 

Yeşil.köy saıhil boyuna bir rıh
tım yap1lmasına ve y erukapı ci
varındaki yolların tamirine karar 
verilmiştir. 

Asri Mezarlığın Tanzim İtleri 
Zincirlikuyudaki Asri mezar

lıkta bulunan büyüklerimize ait 
kahirlerin etra.fının siyah taşlarla 
çevrilmesine ve bunların güzelle§· 
tirlimesine Belediyece karar veril. 
miftir. 

ı de blr bJsslkablelvaku mevcuttu: Bir 
gün ııenl balma.k ve artık y&l}Ul1a

ı1 malı.! Fa.kat &eni &ftecleceiim .• Mlls· 
teıih ol.. ~1ttnkU bana şu dakikada 
dbrec.-ız ıaadet verdin. Senin ya

mada btıttıu acılarımı. çeldlğbn a
zapları unuttum.- Ve emin ol, ölMllll 

bile bahtiyar ölecelfm ... 
- Raffet Bey.. Hiç düşünmüyor 

m1mU11az; zi, karşoımlakl 111zl bütün 
kalblle MmDl' olan bir kadındır. Nl· 
bayet o da bir bı9Bndır .. Bu kadar 
acıya tahammül edebllecek mı sanı
yonunnz 'I' 

- İnsanlar hf'r şeye mtıtehammll
dlrler. Bilhasaa yuvası ve daya.nacak 
yeri olan insanlar_. Kimsesiz, ümit
shl. te8elllsiz bir zava.Jlı blle yıllarca 
en bilytik acılara \e meşakkatlere 

ta.ııammtil ettikten ııonra. .. 
Uzuıı bir &Ukiıt oldu... Yine ayni 

see son bir nefee gibi fısıldadı: 
- Haydi Piraye, AU<'rk &Öyle.. Ha

nı benim sevdltlm bir peki vardı •. 
Oaa &öyle! 

Plmye itaat etti, sendellyerek ta-
bureye oturdu .• 

Biraz evnlkl glbi yine pannakla.rı 
tuşlar ü11erlnde tereddüt.;ttz dola..,ır

k.en bem aflıyor, hem de söyutyor
d.u : 

Kendlııdeıı :ermiş gibiydi. a.,yaıı, 

duğu va.gon ve lokomotifler pey· Taksi ljlOförlerbı:ln vaziyetten lılti-
derpey gönderil.meğe başlanmış· fa.de ederek, yakm meaa.teler için 
tır. mUşteri alma.makta, sonra. otobOa· 

Sıhhat Vekaletinin sipariş etmiş ler de bilhassa. geceleri fazla. yolcu 
olduğu bir çok sıhhi malzeme ve taşımakta. devlJII. etmektodlrler. 
Ziraat Vekaletinin külliyetli mik- lstarıwı l>elediyml bu hU1Rlllta yap 
tarda istediği haşaratla. milcadele tığmıız ı:ıeı,ırtya.tı nazarı dikkate a
ilaçlan da tamamen tesellüm edil- !arak taksi f<'förlerinln bu gibi uy
miş !bulunmaktadır. gwısuz ha.rekeUe.rine meydan veril-

Oiğer Vekaletlerimizin ihtiyaç- memesini, atobtlıılerin de haddi lstla· 

lan da pek yakın bir zamanda biainden fazla. yolcu almalarına ınAn1 
memlekete gelmiş bulunacaktır. olunmaaım alA.kJ&darlara blldlrnılfUr. 

Alakadar makamların bildirdi, Bu emir derhal tatbike b~ıır 
ğine göre, Amerika ile de ticari tır. Buna aykırı hareket edenler bi· 
müna.aehetle~imiz normal bi~ şe- ı rincl defa bir hafta çalışma.ktan me 
kildedir. lıhtıyacımız olan zıra:-.ı. t nedilmekte, tekerrürtlnde p14.kalan 
aletleri, radyo, frijider, ve saire alınmaktadır. 

uzun yılla.rm brraktıi'I ktillerl e,erek 
Jo'f blJ' sonbahar g1bıüne dönüyor, 
yine ayni şarkının nıı.karatını tekrar 
!arken, omuda.n.uı: iki kuvntll koJUD 
kavradığım Jıatırlıyol'du. 

lrklldL.. Ilaldkatl tahattur etmek· 
le kalbinin parçalaodıltm duym09tu. 

Bu sırada, 7erde elirtlııe aü.rQoe &• 

yakJa.rınm dlbl.nrı bJr lDeao eUd8.I so
kuldu. Sıcak yaşlar ayaklarım nla
tıyordu. Fada dayanamadı. Parmak· 
lan birdenbire durdu. HıcJ<ırıldardan 
sea.l keslleı"ek piyanonun üzerine ka 
paııdı ve gözlerindeD bir ııe1 gibi ta.
şan ya.şiara yol verdJ. . . . . . . . . . . . 
Artık gidiyordu. Ofle yakla.,m..,tı. 

Piraye son defa yalVM'(h: 
- Bizimle beraber kalın Saffet 

Bey •• Bu sefO ha.yatta.o yakıuıu:ı tıı

yırm. Bir arada iyl (Ünler &'~lrirlı;, 
Belki tedaYl lle glizJerlnlz de tytle,Ir. 
Niçin bu t.ekllflml reddedlyorımnmı' 

o 11o11cak işit.nebilen bir ııesle mu· 

kabele ediyordıı. 
- Ben kl}fl dt>re<>ede m~ut ol -

dum... Bu saadet hıma elwrir ... 
Plra.yenln ellerbıJ tuttu. A vuçlann 

da 1lZllll UZlln arktı. Sonra etuerek 
onları kokladı, öptli. 

- Allaha nunarJadık Piraye! !o4e
a1 tekrar buldum. Se8ini tdaar ·do-

yarak bahtiyar oldum ..• YaJnn: heııl 
unutma.! Bent her z.a,q._ .ıaataıa ki, 
ruh.om mllsterth ol&an ! 

PJraye cevap vermecll. Bahçe ka
pısının parmaklığına. dayanarak, in
ce bir Yacmar altında uır.a1ıı-.u. bu 
Z&vallı ha.)'a.le bak.U, avucwıda ona 
,·ermek içbı. hazırlaclıfı ve b1r tllrlll 
vermJye ceearet edemedltt para11 o
radan ~ lılr çocnp uzatarak: 

- ŞllDll aı oğium, decll. Şu 11%&kla
!&ll lhttyara götür ve.r_ Hiç bir teY 
aöyleme! 

Çocuk derhal parayı kaparak kot· 
m°' \ıe çok. geçmedea ona yetiJmlır 
t.l. Faka& Piraye, bu llM•lcanm red
dolundatumı gördü.. Çooufun d6nme 
~ini beklemlye muktedir olamıyarak 
içeri g11'dl; oda.mı.a çıkarak ya&a#Jaa 
kapandı ve bayıldı. 

NETİCE 

tJ ı: gün ııoııra, gazetelerde '8 ıa.. 
l'adi.<J okunmuştu: 1 

«Meç.hul ceset, 
«BU sabah Bakırköy açıklarıoda 

hüviyeti meçlıul bir ceect bulunmoş
tar. Kıyafetinden bunun bir dllNıcıl 

olduğu aııla.şılmaktadır. Polla vaka
ya el koymuş ve meçhul eerıet morJ'& 
aokJolnnın~ 

-SOl'f-

Ortada Fiyat murakebe komisyo· 
nunun koydtığU bir narh oldUğu ha.J· 
de et fiyatJa.n mütemadiyen yWcsel
mektedlr. Kuzu yüz beş. dağlıç yet
m~ beş. karaman yetmiş kuruşa sa
tılmakta.dır. Bir çok kasap dU.kkAn
larında ise kıvrrcıl< bulunmamakta
dır. 

Bu fiyatlar altı ay evvelki fiyat
lara nazaran çok yüksektir. Kasap
lar, eti pahalıya aldıklart için bu fi
yata sattıklarını ve kazarunadıkla
rmt söylemektedirler. lddlaları:na na
zaran ette ktı.r eden toptanctlardJr. 
Bımlar piyaııaya az mal sürmekte, 
bu euretle kazanç temin etmektedir 
ler, Mezbaha fiyatları lyl ve fena ol
mak Uzere iki cins olarak teeb\t et
mektedir. Mezbaha iyt cins et flya.t
lannı her g1.ln kaymakamlıklara bn
direcek, kau.plarm lhtikl.nı. ıntpma

malarr için deva.mlı kontrol yapıla· 

caktır. 

Peynir Meselesi Yeniden Tetkik 
Edilecek 

DUn ımntaka ticaret mtidt.irlUğU, 

bUtUn peynircileri toplıı.ya.rak peynir 
üzerinde b'ir konll.fM& yapm.ıftır. 

Yarmkl Fiyat mu;ra.k&be komi<ıyq· 
nunun ilk olarak tetkik edet'1:ğt pey 
nlr meeelesme bir hazırlık mahlye
t.in4e olan bu topmntıda. peynircil<-
rin itirazları c:Unlenilm.iftir. 

Yarm peynir işi katı olarn~ bir 
n ... ticeye ba#Jan&eaktır, 

Buzhanelerde b'!llun&f! peyal :lerin 
bir kıımımm sahipleri bulunmadc~ı 

h&kkmda bir guetede çrkı.n ha•a· 
d!s doğru değildir. Fty&.t: mıtt"akatJıı 
k::ımts:}"(mU, mevcut peylıırlerle, ild 
a.y 11anra çıkacak peynirler 1çln de 
yrnf bir na.rh koyacaktır. Yeni narh· 
ta 1111tun fiY&tı. peynirtn i3tih3 tl w 
nakil masrafları da esa.<ı'1 ftıkllde 

naza.n d\kkate almacalttrr. 

Bir Günda Y apıla:n İhracat 
nen muhtelif m.rnleketlere 220 

btn liralık ihraca.t yçılm1'tır. Al
manya ya tUtUn, fmdtk, ÇekosJova.k
ya.ya fmdık. M:&earilJtanA tlftıK, Bul· 
gaı1sbuı, Yunanistan ve Romanya.ya 
ballk gönderilmiştir. 

Çok Miktarda ithalat [fya11 
Geldi 

Dün muhtelif memleketlerden çok 
miktarda 1tha.J4t eı,yaaı &'el.n'ı.i.ftlr. 
Bu ara.da Burgaz yoluyla makine a.Jc· 
,amı. yünltl. mensucat, gazete .kAğıdı, 
vernik, demir tel, sigara. kAğıdı, Nu
saybin yoluyla da çay gelmi..ytir. 

Esnaf Cemiyetlerinin 
Kongrelerinde Ekseriyet 

Temin Edilemiyor 
Esnaf cemiyetlerinin senelik 

kon-greleri pazartesi günii ba,Ia
mış fakat düne kadar yapılan koo 
ıgrelercle ekseriyet o1mairu1hr. 

Bagün saat 15 ten itibaren Tür
bedeki Esnaf Cemiyetleri merke· 
zinde üçl;ncü grup kougreleri ya
pıla.caktır. 

Dokumacılar, bakkallar, ekmek 
yapıcıları. ganıonlar~ hamamcılar, 
kahveciler, lıokantacıl;ır toplana
caktır. 

Eanaf cemiyetleri kongreleri 
§U!babn yedinci gÜnÜne kadar bi
tirilmiş ola.caktır. 

TAKViM 
2S tKINc.tKA.NUN 19f.l 

PERŞEMBE 

YIL:l941 - Al!: 1 - Gt'}N: %3 
BUMI: 1866 - 2 loclltO.aaD: 10 
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Neler Konuştull 
Yazan: OÇ YI~ 

- Mihver tefleri ıt.raııııkeef 
esrar perdesi arkuında ~ 
gizli randevularında ne k 
muş olabilirler? ~ 

- Herhalde müzik ve 1 
yat değili Bcı,başa vererek°" 
vaziyetin kısa bir bilanÇ, 
yapmış ve yakın istikbal ~ 
ni kararlar vermış olacak~ 
Acele etme. Yakında öğr. 1 
Mihver büyük bir elektrik~ 
kuiai gibidir. Başlar bir n° f 
ıbirbirinc dokundu mu çok 
meden ziller çalmağa. başl&t~ 

- Führer·le Duç.c'nin ' 
yeti nasıl gördükleri mer~ 
lecek meseledir. oJ 

- Bence o kadar değil. lı' 
istikbali daima olac:.ağınd~ > 
ka renklerde gören büyaı ~ 
yecan ve rüya adanılanclı~· 1 
kat gözönündeki realite:~' eİ 
den, benden c;ıok iyi ta:k~I! ,J 
cek zeki ve mevlcide ın tJI 
olduklanndan hlç ıüphe ı 
lki doatun ıba.şıb~ ıkaldrkl•~, 
man, D. N. B. ve Stefani '5' 
!arı yahut radyo kar§~ 
Bay GöbDelıı gilii mi kon ~ 
}arını Z"annec:Ier~in? Afrikdol 
yaııında. vaz.ıy-eb.n nereye ;;,, 
.gittiğini, Arnavutluk muh ~ 
ainin mihyer pr~iji için tıe f 
zin bir skandal olduğunu 
mez olurlar mı? 

- Peki hunun çaresi? 

- Onlar da herhalde 011;,._ 
nuştu1ar. İtalya bugünkü ~ 
bir yarım ölüdür. Fakat 
yar ve ağyar.dan saJdaınak Ol 
zımdır. H.itler ne paha~ 
sa olsun ona yard.ım etın~ 
ruretindedir, .. .. ~ 

- Peki ltalya.ıwı buyuk 
!.et izzetinefsi? 

- Bunlar in~nın diri~ 
tam aıhhat zamarunil j 
l~a d~lard.ır. Bir ka~ .,1. 
C'VVel Sicilya denizinde rı:ıı~ -
olduk.ça m_uva.ffa.k.iyetli ıbit ıJ 
nı oklu. Bir İngiliz zırhlısı ~ 
bir tayyare geı:ni&i ağır yet 
dı. Akdenize Bizim OerJı. 
yan gölü gibi isimi.er veretl .J 
yanların bu darbe ile öğiİ. 
lerini gördük. H.ikayedc:k1Jll 
zesinin kızının uzun aaçU.f 

ğüo.cn zavallı kel kız pi. 
ıman tayyarelerinin pike 
cuımLarile attıkları bomba~ 
tıiliz zırfıhlarile ber8ib.er ~ 
prcatijini de vurmuş de~ 
dir? Başka Çilre kalma>'' "J 
talyanla.r Alman yardnnın\,1 
te kahul edeceklerdir. J 
ıbunun için harbin bütün /. 
iının Akden.ize çöktüğü 'f-_; 
d.a bir tekil ve mazeret ~I 
Ben öyle zannodİY'oruın k.i 
randevudan sonra ltalya'.i 
dusu Alman kwnancla h~1".J 
emri altında.dır ve do~ 
söylemek lazım gelirse 1 ,1. 
kara, hava ve deniz ku\'-V ~ 
nin mutlak aczi kartısınd• J 
dan makul hare.ket te ola?'~ 
Führer' e dayanan bir D~ 
gün kendi teşkilatına d.aY ' 
ıbir Duçe' den herhalde Ç~ 
vetli olaca.ktu. ; 

- Peki Führer ne yal''~ 
- Duçe FührCY'in v•~ıl 

ık.bul ederken herhalde ~ ; 
pılacak şey hakkında d(L bil' ıf 
ça bir ~ylcr konuşulmu~ b,ı 
lazım gclır. Beklenen ~ 
dıım adım yaklaşıyor; 'ti, 
günden güne bir yıldırırtı 1, 
kası manzarası almaya ~;;. 
Fübrer elinde.iti. kara o ~ 
mutlaka bir yerde bir , 
yapmak meaburiyetindedı~ 
şeyi göze alarak ordul&l' 1' 
kere daha ManŞ a sü.rıue 1$ 
Balkanlarda yahut Akdc:.t';f 
lile Afrikada bir macera af 

mı? lı 
Herhalde bu yaklaşan bit 

bar bu har.bin en kanlı 
nüm geçidi olacaktır. ~ 

Güzel Sanatl~J 
Umum Müdürl~ 
Ankara, 22 (H·.ısusi ~ 

0
1, 

mizden) - Evvelce ıbildıJ'V'I, 
ve9hile Güzel Sanatlar "') 
Müdürlüğüne Tevfik Af".J 
Yükeek Tedrisat Umum l\ijjd / 
ğüne de Rı~~at ŞemsettinİI'/ 
rilmeleri hak.kında ki kat 
yüksek tasdikten çıkmıştır• 

1ohisarlardaki Münhal ~ı 
yeder İçin İmtihan /!...,, 

lnhisarlarda münhal ~ 
memuriyetlerde istifıda:ı1 tJlı 
tizere açılan müsabaza itı1 Ol 
dün Sirkeci satış dcposutl 
lanmışbr. ı 

Yapılan imtihanlara 75 ~ 
mi.ştir. İmtihanlara bug .. fi 
vam olunPıC.aktır. 
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Sukutun un 
Ehemmiyeti 

Yazan: Vahdet 00L1'EKfN 

M us olini • Hitler ınülaka· 
tından sonra. mihver dev· 

!etlerinin AvnJpada ne gibi te· 
ş~bhüsc girişecekleri ve bu eef er 
plAna hanogi noktanın be<:IE.f ola· 
cağı aüşümililrken Jnglliz k~
.. ~tleri ltalyanlara kaqı yenl btr 
muvaffak.iye! kaydettiler. 

Libya.ela, Batdiııhın 90kUtun· 
dan sonra lngillz kıtaluının ınU
lhasar~ına. hA-va ve deniz kuv· 
veUerlnin lbombardunanına ma
ruz kalan 't obruk ta, 1öü blr ~_?
ıltırvemelten sonra nibiyet un 
duştu. 
İ obru'kun lngiliz .le.rle~ 

eline geçm~İ yalım ]ngilt~renm 
aıkeri nüfuzunu arttıran brr mu
VQffakiyet olmakla kalınıy~r, ~
nı :ı:.amanda Akdeniz ..hilkrm· 
de cereyan etmekte Te 0 çewe· 
de inkişaf ihtimalleri göater.en 
bugünkü lagiliz • ltalyan baıbın· 
d~· lngiltere leh.in_e .. k~~ıl=~ 
ıhır askeri mevkı ustunlugu 

• 

VATAN 

,ı ~-----....-.. 

HADiSELERİN 

Eski Prusya ordu au ylifüfflt haffnde 

ık• kn.ft,lınyotlar. ita 
Bir mıçuk hehe Bence 1 ıttlff Atman ruhu· 

kad&ı' öluyor. Bil· füı lem81l edenler, 

ti1n Amerikanın i- ) lllliıya.nın ncIN!tlne 
ıım adamları ruc- A nya mufid •ebnfü!e. bU D1 a bti •!!kÜd@ mevr .. ~ r· ı:ıtnııiklin «:ok e-
yük senelik kon-,, v u llUYltyorl!lr, Bu 

~ :.:: at : ltaür Ülm, l!a• 
Ufak bai'P buJP. ııatı tflr, muıılltt 

yar&laftAlman nıll laifle cloltnUfbi. ı. 

I .b J l Al .._ leU, b6yıe mua-
lim adamlart d6 j.i stı ua mangu&l ıtıeleYf! elbette l&-
llm dUfünceıleriıil • S ' 1 Yik dflttltllr, 
bir taraf• bırak&- / li m ve an a ı 
rak. dünya halin- Fakat ruhen na-
deıı ~ Almangası zı oımıyan ve Al· 

tnilfılık ııamırta ya 
JtoyoJdular. pılan ıt8tu hlll'eltet 

lç1eıinden Mrf 
....... nfN ...... *UCA HWEF- lerlti lUIBHını au-

dedi kiı ~ Dl'k/ R1 SY yM Alttı!Ullartr. 
.._ • •'""1NDDI Bl PRU A - Nedir • . umın l.IE.IU ALI aaynn acaba ne ka 

fena adam)wclan MJı.JT AlllZMt HA!T GJ. dardır, bunlar ne
çekttği 1 KYf gUJi NI TEDA vi EDEJU:.k HAKi- recıtairter. hı.sıe:r .. 
uçmak tnaanıarm Kl ALMANLIGl Hrut V AKlT ni nlısıı ~ıı f'der· 

PESiNDE 
• • • 

Dinime 
Ta' neden .. 

cı!!ton Tel(fraf» fefikimll!de 8":1ii\ll 
lirJuUli'Jtmtz Ahiütıt RUI rint! bllfJ 
törle Uokuntn-ettnek ıattuntta bulnn
ınlltlar. t le büitı öue~mliln 
geçenleraeJd bir 11&,tüıtntla ~ •T· 
hı iki kll(.'Uk i'e!ılm. her ıaıttooe tliııl· 
ma JOrUleh lP,rtJp hitaliM't ıterlıtllri 

3 ei'lerlrll tıetı,ttmUşıer. 
Ahmet JMuıtun çok iti htltUtlnP. e

mliıl& ki; kll,elP.tln mllmtlpbaftfıdP. 
ilptfl fte inaldne t'Wnıiılötle ,.er ai'flt• 
tlime8ine mejilan n!fnM!tnP.k 11ekre
~ iloten kol&T bir •• cwıttıaır. 

Duna mnkabU tilt tMmln ne ölllu• 
ltintı tayin ebtıek Mllrt!t4'rln ltlllltı 
cı&n Telgraf» rrllklmidn iA t1dnt1l· 
t~;ın paur~I tarihi! a)'IAtnda «'l'o 
nan B~eklll General Metak888 bir 
m&neTI"a fllmasıntİa• tzahlhı b\r re
sim 'l'ard1r ki o reslnıdıı gllrlll~n r.ai 
MetakKaıı ilıığttdtr. 

işin tuhafı ela "o kt, ıııtçliilan e\·· 
de oturan Ahmet Jtatıf cPıu.Arteıdt 

günleri, gıv.eieslnln n0bet~J lk'Jtttıte

rldlr. 
Kozum Ahrnct Rliuf, Ren ~1-

ıer T yorsan nllbetinJ ıtqat Ff"ttlye bırak 
ıuraaı ınuhall· ta ~eri dlhelttversln ! 

eski ,. tatlı bt:r iÇiN KUR1' ARMAK 
bUJ7Uıdlr· N.a- OLMALIDIR 
ıerce bilgi " t• 
adamları bU hulya 
'YI gerçekleştir· 

ıtt.k ki. tnnnlann ııiiiiiıiiiiiııııııııiıiılıilll•-•ııiıılııiiııııiiiıiıiııiiiıllllıillİ 
nıhunu n Vicdanı 

nı kotıttol etmek 
Doktor Diyo,~ ki : 

BEKLERKEN. •• 
BEKLiYORUZ; iLK, ORTA VE SON 
ÇA~IN TANIDIGI MEHMETLER GiBi. 

Trakya Ordusunu Dllşüııerek -
Bekliyoruz... Bu bekleyişimiz. 

rulette kliUtttlıklarıhı bahsi tttilş
tettklerde yerken mahracalardan 
biti il~ llost olmu• ~ski kumarba
zın zlfhlı fil Ustiihde ava çrktığını 
gchcn Bengale kaplanlannın bek
leyişine benzemez. 

YAZAN: 
Nfıameddln 

1'AIİF 
Bekliyoruz... Bu bekleyişimiz 

sapanla taş, yayla ok atılan gOh· mczindcn seçen ve t.cpeletin, dai• 
idin avctsı kaıiar çlfte. pi tov, larıh ~n ulatılmatlahni kdnio 
martlh. mavzer, makine ve motör klrtallar1 bit anda yolunmuş lı:a:ı 
g.inlerinin avcısını da yedırgayan, pal8%lanni Cl6ndürtlr. Bir e«:ylan 
pentelediği granit üstüntle tıl- ki lear ısında bellttn, bir kez Y~ 
sımlı kanallarını geren, gagasının ibanlaşmaya görst.ln; O anda dU• 
haşmeUle mağrur ltattall:ıtın belt. zü de yazı da cehenneme dBft· 
ley~jne de ben~emez. diUUr. K~ pera eder Sengale 

Bekliyoruz... Bu hekleyişbnlZ, kaplanı? K~ para eder ürkütül
ga lil yblcuyu av]affiiiğa hazırlatt- mü§ ya-ban tlomwılanl Kaç para 
mıı sinsi ve vahşi bir yol kesici- eder ltıle <dolu bT&lard. y1Uam11 
nin gözü gezele eli telÜ..'-te pusuda paralarla s1ttlanlar? 
bekleyişine de benzemez. Bekliyoruz ... Str'ti yete gelin~ 

.._ ki' B· ku b mi• bir penllVan kadar çarptftn• oe ıyoruz... ır zu gı i gü. ..., 
nahsız ve tem~ bir ak güvercin eonundan emin olarak. Beltliyo
kadar maaum, dost bakışlı bir oey nı:ıı:, bir lıertemizin evini berk:yen 
lan gibi. bir tertemiz gibi. Bekliyoruz ••• 

Fakat lbir kuzu ki kasap bıçaiı- Fatmanın yuvasını bekleyen Meh. 
na boyun uzatan kuzuların uysallı- met gibL 

1 
ğın tanıdığı Mdımetler gibi. Me
riçin bildiği, Protfa Savanın fanı· 

1 
dığı ve T unanın unutamadıgı 
Mdımetler vi.bi. Tarihin Mehme· 
di gibi. 

İiırk sınırlannın f 941 ilkbaha
rına göstereeeği Mehmet, Niğbo· 
luda. Karatavuk ovasında kılıç 
sallamış olan yirmi göbek yukarı 
Mdım~tten dana sağlam pazılı· 
dır. Bu mchmedin dizleri, Molıaç 
ill;arlannda ün salmış on beı go· 
lıek eski Mohmedin kolan sıkan 
dizlerinden çok daha kuvvetlidir. 

Bu Mehmedin parmaklan Pi
levnede çalunak çalmış olan de
desinin parmaklarından. elleri 
Çanakkalede aüngü savurmuş o· 
lan babasının ellerinden ve azmi 
lnönü ile lzmir anuında bir tarih 
yaratm19 olan aiabeyimıin azmin.. 
den çok da.ha aailamdır. 

nıetini haiz ıbulunuyor. •. 
F 'lL-L!L "Tobnılnın IA~llj 
ıınwu~a, J' üh' 

mek için ne feda.. 
kArlıklan g&u aJ
mamlflardır. Fa· 

Bir Sual : "Herman 
Elli Bin Markı 

Nerede Buldun?,, 

ğt ondan beklenemez.Bir güvercin Ak. Kara, Kızıl deniElerint At. 
ve Eehlrlemek lçln Tans:yon Meselesi ki tek tüyUne doknultna1a aör- la. Ye Hint den.izlerinin taıuchjJ 
bug'lliıe kadar tıWı sün, 88vleti, yuvasını ıka7alann M"'tnet gibi. 

Beldi)-onız. I~ gazi Melubet· 
çikltt neslhrln bit böy;le halis kan 
çocuğu gibi. Bekliyoruz •.• Beşik

tdd gelecek nesil Meıhmedine ders 
ve mezanla'ki eec;ımiı ncaüler 
M~crin~ ı.e-p venneie ka. 
rat '\lle'fm~ Mır M"1ımet olarak. eakerlik bakımmdan çok nı ~

'C!ir, Libya sehilluinin Akdenıze 
ıhlkim bir nok.tuında buluna.n 
T ohruk ltalyanlar tarafından bır 

' 1--al Te hava u.MJ haline de ...,.. mut 
orada bilyitk bir _,,-are karar· 
Phı inta edi.laniıtl. kalyanın Af .. 
rika topraklannın mUdafaam i-

. _ .ı ~ bu üt Ye tayyare 
ÇU1 hazırlmol•• 1 ilizlerin aline 
:neydaru bugün ~ kalk ak 
ıeçmiıtir ve bunauan .~. 
lngiliz tayyareleri, Garp Çölün-
de bundan sonra giriflleeek u
kert harekatta! d~a i~e~:;. 
ınevkllerini milmeır .hır 
dırnana tutabileceoklerdlr. . 

B d .L--'-· Tobtuk lngıl-
un en ~~· .. 

terenin. SiciJyaya karşı gınfece-
ği mukabil hava taartU%lanoda 
d bil "k bir rol oynayacaktır. 
Z~a !::il.tere, şim<lile kadar Si
cilyaya kartı Akdenizde Malta 
ve Cebelitanktan başka ancak 
Kahiredc bir hava üssü varken, 
bu:gijn. M.altaôan sonra .ikinci bir 
en yakın üs daha kazamnıt baha-
nuyor. • 

Binaenaleyh, cmeçbul bır 
evki• deki 90n :mülakatları ca· 

m d S'ınunr Musaolini Herr 
llıllStn a ~- - , d • 
H 'tl • ..ıen kcndişıne yar ım ıs-

ı er~ Afrik 
terken bir taraftan da a· 
dak.i k~vvetlcri sahip bu)un.du~
'-rı askeri harekat unıurlak:j ıbı-
rer birer lr.aybediyo~la~d~k; 
nın Arnavutluk ar . . 
mağlubiyetine hemangı t yar· 

dımı ile mani .. olam~yndan d:::; 
S. il Ü91Une &'O er 14" 

Ya lC ya . Akd . de bir kaç tayyare ile eDIZ d 
Yarduna ç.alııırken Ba~alar b a 
Y • b' -L a-•'- ıstCBe U 
enı U: ce.., .. e ı_~~ il) ukeri 

hareketı an<:ak ~ tr 
h.ta sayılabilir. .. 

kat tayare yapdır 
yapılmaz insanları 
blrlblrineyaJda.ftttınJYll•m1ti1& yll· 
!filıde birlik ıaırmata yarayaCak 
yerde fena a.ctaırllar bUnu hemen kap
nHflai'dlr· lçtne bomba dolt'lura!'M 
~ !ıaipna lllOfil yaSdzriıO&k 
bir llet h&Hne ~ır. 

inanlar bal* ~ ihrtlJ: altında 
yölm. pek ~lerdif. Fakat 
delUAlt.ı gemJlll tost edillr edllmea 
JrötU edatJllar ._ sahip çıkmı• ~e 
bdnlan da ııu.f 111rı81 torpil atmak I• 

çın kull&nmıya bq11Ul111Jl&rdır. 
Radyo gibi ııavsalaya Siğlnaz bir 

tcat, dtıı:ıya. ytlzünde sevgi ve bera
berlik hisleri yayacak ve müşterek 
bir sanat zevki ya.pt.arak yerde te
neffl1s ettiğimiz havalan zehlilemek 
için kullarulJYor.> 

Bu zemmde devam edip giden kon
feraneı geçen gtın bfr mecmaada 
tekrar okudu~ zaman gfiztlnıtın 
önllne Alma.nlar geldi. Almanları si
y&iıl -ve ukiit mUhftlertnln hillrin
den umkl.ıı,tıf'lll, Pl'UllYa Unlfonna
mu !llJkOp vınnn. ,tıreceJmin.ls Jd. 
blrtnıcl amrt ı-ıtılıtdJr, Kannea gi· 
bl çalışırlar. bflgl hakland-111 me· 
rak ve tecessüsleri derindir. KR.lb
lt'ri pe1t luuıBUtır. MU.bet Uim, bp, 
teknik, felsefe kadar musiki ve ede
biyatta da orijinal istidat ve yarat
ma kabiliyeti gtiBtermlşlerdir. 

Demek ki, Alman adı verilen mah
lQk, eeas iUbarlle medenlyeUn çok 
qme yarayacak neviden blt insan
dır. Ne çare ki, kôtU sdafular nasıl 
tayyare. ~.nlzltı, ra<!yo glbl hayırlı 
icatlara fenalık maJtııadfle el koy
muşlarsa Almanlar da vakit: vakit 
istibdat idarelerlnın kurbnı oluyor
lar, mU~erek medeniyeti Jmrmak l· 
çin temin edeblleceJlJen htmnetler bir 
tarafa kalıyor, b&.71ta mntetlere ta
hakküm emellle yıklCS, kıncı işler
de ıaııı.nıııyortar. s p o B 

Bundan dolayı bOtUn Almanlara 
katfl nefret bellleınek yanlıf bir ha· 

kız Liseleri Voleybol Maçlan reketttr. ÇUnk11 birlblrl arkasından 
kız liseleri arasında voleybcil maç· eJen askeri süıtemlerln en bayük 

lıı.nna dlln öğleden sonra J!llrltn6nU :urbanlan bi.Gat Almanlardrr. Nlce 
hatkevlnde devam edtbrıiflir. ta ne- Bavyeralılar. saJaıonlar, Vllrtemberg 
Ucehır almmlfbr: ıu Hamburglular, Renliler var ki. 

OUnUn Uk karftl.,...wn :ıı:nınköY er. pelt iyi duyuyorlar. Kalblertn· 
ile lat.anbul KıS lıaeıert arasında O'J• :mu~n gi~li f!Dlel fUdut: Pru8Ja 
nanınış ve takımlar ~ JtAdrolarl• n:ormşsının tem4D ettiği mlllt&
ka,.1 k~ya diztlmlflerdlr: hastalığından J<urlnlmak, ken· 

l!l?enköy: BUbeyl&, F'Ullet, Ku- Ji&tn tnJ YfikSek istidatlarına serbest· 
kadd ... MObecce1, Nemlde, 'l"tikAn· diler ererek tmn,a yttznnde yumi'aJI 

btanbul: &elma, Va.lttye, BemAı- çe v etf]e deA'f!, &kll •e ııanatl& Uıı-
hat, tl'lkll, GOzın, NecJA, ıcuvv ramaktn' tıtnı ,.. aanat dOf· 

Birinci aett ın - n Znırıkö1 k• 11· tttnıt!Jt • tik ~tman tipi, dftnya-
seaı almış, Hdnot aette ıstanbul A'ft· kOnU. ro'::deld olnDDUI bıaanlarm 
l!eJ tılr oyun oynamuına ~en mı run her yı bir ttptlJ'. HalbUkl tabak· 
s•li de 16 • H ka)llbetmllft.ir. Jııtac t. en ııevctıt il eden Prllffllr tipi en 
bu auretıe Erenk&,Un plllriyeti ile kUmil tems tnnn mUAmel.-i ıttrrnek 
netfoelenııılftir. menfur blr 

İkinci oyun Ça.mlıca • BGtazfoi a• tec!lr. k 1.rıtanl..- bunu blriblriP• 
ruınlla "'""thn1'. bu mUhbaka~ da Pek co aJt•ftn ,....]{ 

.J _. ne bu .... kilde menu olm .... ,... 
15 ~ 2, 16 • u ()ui1bca luıt1anrmşt.ır. ...~ 

sı a 

CÜRMÜ MEŞHUT 
Kaaaba doktorunun kapısı gee. 

Doktor v .. Yarraı hızlı hızlı çalındı kil 
<lat ataj mllddetlni geçl.rdlği bU • 
llUk k~ubaya geleli daha iki ayı ıec 
mernıştı. Bu mUddE>t zarfında en u 

nD .. t vak&• Ylnniyc yakın cUrmU mc.r·u 
&ile kM'fıl&91"Jtt.I. Kapırım ~ ev

de &1ırültUIU akia14tr )'&J>ll.11 derııir 
lokrnak ıeai onu ca'!J\lk y~dınJı. 
'Yatağından sıçrayarak sokağa ba· 

kan P9ncere"1 a.gq> ~ı: 
l<aıın tonlu blr ıes cevap venU: 
- Cürmü m~ut var -.em. 

I<~ .. ~ !!Mıi ~ •• U• 
YOi'· 

DQkkır, J>Ckl a.UJ9f'Uf1Jı cUyer•* 
Ptm~N7i u~ ve ıtYJ t>lr ~~ 
kAr ~ ti1MkUtl ftWujq ~lftin1'ı 
ını •arlP ei}velerine allf)Qn bir ha• 

re1'•Ue t.Nn•ı:ı Jıuırlantp oı~ 11an
tıuıı solgl(ş t~dı, Kasaba, derlıt 

bfr 8 .-tzllk "'!Jıde idi. DolJW v .. 
dat jandarma kmnandanmm odasıl'll> 

gjrğil'J pman QllU ayalltıL aıı"4 ve 

s•t .,.ıımıarta cıoı.pr bqldu. 

- Hayrola. dedi. 

yil.di vtıeuııe A"eltrl - 3 - en aertinden, granitlerin en işlen- Bekliyoruz., ilk, orta -ve 90D v--
len maıttnelerin en Çok kanıtık \'e ~11 mulitellf Oları •liıiiıiiııiiliıılıııil-ıiıiııiııiiıiıllliııiiiııııllılliı._.-.. aıiıııi .. _ .... ~ ________ .;.._ ... ._ ... _ ...... _. ... ._._ııiıiiıımıiiılll 

kocamaıwu nuDıır kurmuflanur. Ka llnlllMln tıf!lıtrt ilttntlA tailiılyon ytlk· 
tollk klı..tnln orta Çaf'dUi telkin ııeldltf TI!ya au,Hlp ır.aman Tikıat 
ve eng'lslayon t"ll:Ultı bile bunun makinesi, lşleme8lnde bir illı.J<Jık ol· 
yanında oOce kalll'. niJllnM Jttn, btltttn aza•lana ftdfe-

Almany&da mtınaJı• htlrrlyetinln 11lnl bu tahantllfı ay411Hnak lhltettle, 
higblr •ekli ~tur. Al!nan Dmlnln bfr muvazene tMlı fltl~. Bu •Yede 
dJline kilit vuruJm~ur. Herıtee, pa- bederiln bUtun fteycıloJlk lflerl yine 
patan stııı ayril ııezıerı tekrar etmt- )"P.rlnde •e yohmda oereyu ecıerıer. 
ye mahkOmdur. Bununl11. beraber ha- Tabii hale lrea llalıtile, llMı defa, bu 
kild Almanya )'&flYOt, azaplar çeki- muuueıHı)1 blrdenblre boanıya te
yor ve gizliden glz.llye kendini her ı şebbllt Mmtk belki aarar vMdılllr. 
fırsatta belli ediyor. GUnUn birinde, Orta yaştaki aatlam bir ln1&11da, 
bu gizli tazyik, lstfbdat rtjlmlnın uaatl bir hesapla, t.aııatroau m yllk
tazyiklnl mutlaka yenecek, lstibdn.t. 1 9eik dereceel 12 • 18, en dU.,Uk df!re
lçlnden çökecektir. ı ceel 1 kadar olmalıdır. KaJb huta-

Hcr istibdat, maddi Vil şah91 men- lıkla.rı, bir ~k damar ııer1llkJerl, böb 
1aatc dayanır. ..Jlzm ancak klsa ı rek boı:ukhakları, ,eker "e nlkrhı 
bir mUddet, bazı balayı gi.lnlerinde baaWık.Jan, ~ 1trazı beze(gudde)lert 
elleri bağlar. Bundan ııonra üıtlbcl:ı.· ııln uoıukluklan, lire 'e kur9wı gibi 
da ,aluien destek olanlar muUaka ltaaı zdılrler'Je r.ehlrlenme halleri, •I· 
kendi ganhnet paylarını nllfuz, para, nlr slııtemlııl ljlddetle tiarııao büyük 
alAylş şeklinde alırlar. Mesel!ı. AJ· he~n "e kederler t.aıısl~onun >'\lk· 
manyanın 1ıll tıllfıalu ad&hllartndtm sı.-lmeııtne sebep olabllll"ler. 
biri olan Göbelsin Jlıl8Ullt bir adaaı, Çek ıcaa kaybedenlerde, \ 'erem, 

ber tarafta ,.toları, ma.Uklnelerl klUIMr glltt mUunia bir butaJıj'ı u
vardrr. Harptm evvel Göbelıı bir ara- uıa zamaa çekip t.e vilcudl za,..na. 
ltk şöyle anşUnmtlşttlr: cHalk bt'nl yauJaroa, kalb adaletılnln lltllaa.plan· 
çolt ııevtyor, bUna. mukabele olmak muı hallerinde, tlfu, zatürre sJbi 
Uzere hruıuııt hayatımı filme aldıra- atefU lıa8talıklar et11UM1nda :iM ta•· 
yım. Nasıl y..,.ctıj'ımı görOp haz sJyon dllfllk bir balde bulunur. 
duysunlar.> Pek allyişli bir hayatı Butüu bunlardan anl&fdıyor ki, 
gösteren bu fllm, her taratta goste- taruılyon del'el-1 vücut ma,·azeoeııln 
rlllnce karanlıkta o kadar nılık eeBI de yer almJf bir çok uzudarın ve 
duyulmuştur lil, 4Hftta1 ortadan kal- onların lıaetalıklar öallnddd deflflk· 
dınlmlfbr. Uklerlnln bulundutu \'&r.lyftt lle sı.lu 

Bir Amerika mecmua.ııında ŞU hi· sıkıya al&kalıdır. Bu sebeplenoı J6-
klyeyl okudum: dlerman adında bir re &anı!fyoa dOfWdllk Hı yilkllf!ldltl 
parası:: adam l8ğda.n 90ldan &% za. deHuah H!ya mın-akkat ola.hQeoefln
manda vurgun vurarak kUçUk bir den bir ölçOfjte taiıtılyonu J Ukı;ek ve
Alman fehtüıde elJI bin mark kıy- ya C!Uşök bulmanrn fıtri ,.e sa.bit bir 
ınetlnde bir kGfk )'&ptlrmlf. OUnUn mAnatıı yoktur. Bunclan dolayıdır ki, 
birin<!e bu köşktın üzerinde fÖyle bir bektnlllkte en ylll<Sek ve en t8'Ulr 
yatta gOrWmilf. taruılyon clerfl('e)erfndeıı başka, \ a-. 

«Herınan, bu elli bin markı nere- ti w) iki ifade eden ayn bir takım 
de bul<!un ?> tetkiklere &ı ._,,,.rnialt ınectnırtye-

:Mahallt tetkUltta nüfuzu ibUjUk tJ hMıl oımu.,tur. 'BUttın ba tılh:ler
olan Herman, kttplere bfnmlşı, gue- den ,u netloo çıkar kt: herhaftrt bir 
telere bir Uln ı.'t!rerek bu haha.seti taruıı1on tagayyllrtı Bnttnde, yf'!rslz, 
yapanı haber verene bef y{Jz tnark ıttzuml'luı: evham ~., t~!Atfa dllfin&
:nıUkAfat vaadetm~. Ertellt ııabah, den kan tuytkt ttı:ı>me mhl'llr bft
köşkUn Qzerlnde fl:lyle bir yatta g6- tttn tmn1ıın bfrer btrer m-yene flt
ze ı;arpmu:ı: Urmek, icap edene kan ve idrar tah-

cHerman, ~ ytt11 markı Mreden llllert yaptırmalı "' mahtfiltf hal , • ., 
tıuldun b zamanlarda tıianfllyon ~lmefdn:I *elr 

Bir A:rnerikalı muMrrir, Almanya- rarlatmalr ve aMalr Mttön bu tetldk-
dakt tBtlbdat hakkında diyor ki: 1ertleli çıı.eak lllflt~ giiN kat:I 

t Btli!'Oram, bu istibdat 1a:ıtın ııa- iıe4btr , 8 teda\'Ueri ta*"llt etmek en 
manda JflaW:aktJr. 1'all&t mel"ak dotnı bir hareket f.e9k0 "'•· 
et'U«tm nokta, nur! JfkdaeaktJr. Al- DOktorı Nnrı JCRQICNE 
l&btan en btl,Uk dtJethn, bnnu ~ 
rttnce)'9 kadar bana ttmltr venneei· -ıı ... ---•••----.llllİllıiııml 

bln ~lıça eıııell, Pr\ıı!ya mllltariz-dil'.& 
turasına fllphe S'Ok ld, harici &

lem, Alman mDletinln nıllhini bir 
ktSmmm ııaUwı aJtmcıa protesto va
ziyetini muhafaza. ettiğini, kendi na
mına ya.pılaıı teçavtııJere Tt latilA ha 
reketleı'lne Juuıfnu blhıılJot. Har-

mlııln eon aldığı fekli yıkmak oldu
ğ\ına cöre. bu harbin hakiki .Alman
lık için de bir tedavi ve kurtUlUf 
harbi oldutu Ufi derectıde berraklık 
la ICodc oancmtyor. Bunu matJ&k& 
yapm!l)( ıtıznndır. 

4 • 5 L 
Ka111ıA1nııı aert ~ t.Uan blr- yuyordu. 

den geVf«ll.. :ı;>olrt.orla ~lar- - Haaınm kutn!lhdaıum, ~im. 
dl ve daha fkt eaat wvel yeni bir dedi. 

v~ btlraber,e döG19~~n;V. GU- Mevl'lim kı,,. OtomoMıı de bir l'Dırd 
ıerek oevap verdi. arabe.ın ldı. tofor Oftlara kOrin&nç 

_ E dolrtarum. ~ I'~ a-.. bir haber verdlı 

~ M.JW ~ mu r - Dereler ta.fmlf beYbn. Bugün 
- Detlnnent.epe köytlnde lcanh iki pazar kamyonu Derbentte oamu

W valıa GlmUf, Mlta ile bir kltylll- ra saplanıp ıtaJdı. Bu •~eıUe Mıt 
,a mat.Mdlt •triertndea ~ .,.ııam..,.. gidemem. Yolda kaıına. .. 
ıat. Dôkt.Gf ptpi lhtlJ&rl Nfırdıı Durmıya, beldetnlye va dt yol(tu. 

- Tepe köyiliide mi! tmklnı yok SUraUe karar vermek l4anndı. Ku
..ıttm· Biz bu 886lte oraya ne ile mandan jandarmaya emrini verdi. 
gtdeblllrilı. Hem hbı bu allı ea&tllk Dört hayvan hatqrlansını 
yere gidlnclye kadar dedi ve sustu... Ya"ım ıııuıt sonra l~l ftJvnrl jap-

ona, bUyUk me.ıetı her şeyden dıırn.ıa ile doktor ve kumrmdan gc
evvel lnMJllık ve fe!kat dı.ıy~u cenin karanlığı içerisine daldılar. 

afdamıştı.. Ne ehırsa ollun. kim o· Karanlık pee, km;ıJ bir ~le u
ıuna oı-un ve nerede @hıraa Qlırıın f\l~luda ~rırkcn, onl~r Değ1nnerı 
0 , kendl.ııin• ntuh'M herllMt ftfk&ti· ~» ye ulaştılar. Da.var !:anları, k6· 
nl, yar4Jmını, bill'tflnl ve luırtan- )'Un esleri yenl bir gt.)nUn faalıyett· 
cılık vuıtııılni Y•PJflıya ınec:ıbYrdU nl bildiriyordu. 
Bu mecburiyeij KWft vicd~U. du· ltk rastgeJdlklerl ~oy!Qye kW'(lan-

30000 Liralık Bir Pırlanta 
Bulan Çocuk ' 

BULMACA 

" 
• 

''Beş Seneyi lple Çekiyorum.,, 
Fatihte Sa.rıg1izelde Çalap soka

r &nda ı nuına,.Alı evde oturan mUte· 
kait polis Mustafa Akkuşun oğlu on 
b~ yqmda Ahmet Akkuf hayatını 
kazanmak, ve ailesine de yardım et
mek mecburlyeUnde kaldığı için k.ıf. 
yaz hergün ÇaUadıkapı sahillerinde 
arayıcılık yapmaktadır. Bulduğu ke
mikleri, maden parçalarını, tarihi 

paraları. altın, gUmUı; larıntılannı 

satarak geçinir. 
Ahmet Akkuş ilk kar yağdığı gün 

lerde Aı-yıı.klan çıplakmış. buz gibl su 
lann lçliıck ar&Ştırtna yapıyonnuf. 

Den1dn dibinde pırıl pıi'ıl yanan mi
nimini bir taş görmQş. dondun.ıeu 80 

fuga b&kmıyarak soyunmUf, denize 
aUam~tır. Avuçladığı kumlarm ara
sında munt&zam köşeli kUçUk blr 
tq çıkmıştır. Ahmet Akkuş, bu ta
şı oradaki arkadllflarma s&ıtermı,,, 
hepsi de on kuruşluk yUztlklere ko
nan Adi cam demişler. Blriııl: 

- Ahmet, demff, Partiyi vurdun. 
O pırlanta. .. 

Çocuk, bu taşı cebine koymUf . .Ak· 
fam kendisinden iki yq bOyQJc: olan 
ablaaı Nimete şöyle bir teklif yap
nuş: 

- Ben bir ptrlanta buldum, sat.a
lım da birer elbise yaptıra.Jmı. 

İkJ çocuk çarşıya gelmlfler. Tqı 
gösterdikleri Uk kuyumctı: 

- Slze ytız lira ı.oerlrtm ama bir 
kefil gösterir mtsı.ntz! demlf. 

Bir baş>tası 800 lira teklif et'm1'-. 
Elbiseleri gayri muntazam lkl çtl. 
C'UJun elinde beŞ Jmal douan Ban· 
tlmlik bir pn1anta bulunn1ıuıı h~rke
sln nuarı dikkaUnl Çeltml.f ve nlh• 
yet hAd1se poltse aksebrılftir. Bu 
~a SO bin lira kıymet biçenler de 
olinu9tur. 

HAdJ.aenln sonunu Ahmet Akku
şun dlllnden dlnllyellm: 

- Babamın vaztyeu nı.118atl ol
madığı için okuyaınadnn. Kitap pa
ramıa yokt'U. Kttaıp bulsam ayakk .. 
bun, elbisem yoktu. Mektebtmı at
layarak bıraktım. KUçUktUm. Klın
se lf vermiyordu. Nfttayet 8abUler
de ~yıc.rlığa başla.dmt. Lodos Çat.. 
ladıkapı eahUlertne ta:rihl kul'fun 
mUhftr, kenılk, demir ~ para atar. 
dı. Bunları tı:;11>lamıya 'bqladnn. Otm. 
de 2l). 80 ku"" ltUanıyontum. Bu 
tqr buldum. l!lrll!flf giln be.'JJ'amdı. 
Kendime ve ablama elblee yaptınnıık 

için Ç&f111'!& gtttim. :mıtaelerlıldzbı 
pejmürde oluşu kuyumcularm naza- ' 
n dikkaUnl celbetti. Bu pırlantayı • 
çaldıfunm taliınln etınlfler. Bbd po- ' 
lise teslim ettiler. Babam bana ya
lan tö)"lmıenlb. TOrıte ~ 
tını ıtUçUk ,...md&nberi anlatırdı.. 
Bfln de polt.ate vaıııt1ett oldutu gibi 
ııôyledtm. Poıtıı pırl&nt&Jf eHmclen 
akit. Uzun tahkikattan sonra bana 

Solı1an ııap: ı - Soytarı - Mııst dedilet' ki: 

- Bu paiantayı bts t>q aeM INl:k· 
la~ Eğer sahibi çıkmuııa. yine 
ırana •erecett-f Kanun 1)'19 tmlf,. 

- ba)'l'Undıa eJbme81z kaldık. 
OlnMll b8' ~ tple oeldyonmı. 
Btsamrldann Jlarap .....,..., öntbt-

de lnJlctutum bil ta.fa lııll' -..P Odl
ma.zaa ~ sene 90IJl'a 1"Nrit o1iıclıll.. 

Dün, btr ıneıı.rrtrtmD Qats.chlca· 
yııda kflçQk Ahmed fJe koDUJUTken O

rada bulunan lhtıya1a!' bu la4m ne· 
recıen gohnlf otm.umı ~ taımım 
ediyorlardı: 

- Bu 8ldıDlere bıOtttn lstanbulun 
96pü <WkUIQrdtı. lıu ıaı,ın da çöplerle 

bci'aber d..U. ~ oımuı mab

temeldtr. ...... --ber ile t&fııı 
yanan Topkapı sarayı enltUDe 11eo-

raber denDe dtifen möeevherattazı 
olması ela ihtimal dabilindedir. Ah

PP 'l"t7f>kapı s.-ayı dentztn ftstftnde 

ld1. Balonlarında aara,m en kıy
rnetıı kıhçları, &'erdanltldarı a.ııW i
di Yangında bunlar tamamen de-

ntac dökUJdU. O vakit dalsıçlar ay
larca denizden müceTherat topı.tı
lar. Bu tqın da saray mtıcıevııera
tından olmaaı en ku~w lhUmaJ4Jr. 

MUddeiumumiligin Bir 
Senede Tetkik Ettiği 

Dosyalar 
l.at.anbul cUmharl)'et ınlMlhlmu

mfllğı 940 Mıteslnde 1Tl,T12 doır,. 
tetld)c ebm,ttr, Bunl...-ıt uı.t92 

dolJa tuııamen pken1nuı9 ve 77JO 
si de ,_ feney.9 ~. 

.o.vredflea doqaJarın bir laıınu 1Jlm 
lıltNIDa ve b&ım* ~tına alt-
4ir. latanbul mOd\lehmnıırı~ ~ 
dlfO b4ar bu b4IJ' ıaa bir .,. 
tetkik etm!f cleğfldlr. 

IAhlkaaı. 2 Telefon nfdaııı • Uza 
llJ&reU - Altı dt1z de-nlz vasrtuı. 3 
Ay - Elbisenin blr kmru. 4 - Ha 
lCfkt. a - Demir klrt - Bayram ııada 
lruı. e Bır nota • Nefer. 7 İ 
ret! dftl\lm - Dost. 8 - İşaretler 
9 Petrol - Sadakatli. ıe Nezir 
Bir musiki işareti - Birdenbire 11 
llllane1t • .A3'ak. 

Yatca:ııidaıı ..-trYa: 1 - Ay • Bo 
fUlçl k~etlnden. 2 - Sakat - VI 
IA1et - Kara parça.81. ll - Bir nota 
Terazi. 4 Umumf emniyet. ıs 

Btr lnunq - :eır hayvan. 8 - Elk 

M'talrlılann bir mabudu - Bir gıd 
:maddesi. 7 - Nebat ipliği • Açı1' ' 
buıtt. 8 - Vidalı çlvt. 9 lca 
edf!h - stvrnmq kara. ıo - Doğur 

tan - Blr nota • Eski tırnak boyaıı 
11 - Çok ıdyah • Gayz. 

E\'VEI.IO BUIMACANL"' HALLI 

Soldu ..p: 1 Sigara • Kra.!. 

2 - Edip • Re • Ema. 3 Rezil • 
Vah. .{ - .Araka. 5 - Otomat. e 
At • Ayı • La. 7 Valide. 8 - Abı· 

de. Si - Nla - Tacir. 10 - Ara • At • 
Ta.sa. 11 Kart - .Aramak. 
Yuluındaa !Lfl'tıya: 1 Sert • 

Aftllak. 2 - İde - Ot • Bira 3 
Gh;1 Hıtıar. 4 - Apiko. ıs Mu•era. 
8 Ar • Aya • Tn. 7 Ebatrt. 8 
İhata. 9 Revan • Cam. 10 
Aroal< - Le - ltıa. 11 - Lahana -
Tr.k. 

Yeni Neşriyat : 
A.abi Çocuklar 

Doktor tbrahlm Zatl Öget, asabi 
çocuklar adlı tet.kık ve mUphedeye 
dayanan 'JrıyıJıetli bit eeer nevetnuş 
tir. Ç<ıeu1tta aa.blJetln nerede baş
~ Dılre<'le bltetttf 111e~unu bll· 
y01t btr vnkQf1a tefrih eden bu eııer1 

blf?ı-• QOC!Uk ana ve babalarına 
tavsiye edertı:. 

J!W t 1 2 2 Et 
clMJ: 

- Muhtar ner~? dedi. 

- Halil Atanın d&ll)Mlını vurdu
lar. Ualu hey•U ile onun YMınd&ıar 
ve elik llorde cörUnen bttyaz bada· 
nalı Pi<h&Ma BÖfllerif U bir evi J.ftnl 
tdtrak: 

_. Bha. Halil Atanın ..t. ftıll, 
lncell, kalınlı kadın 8Clllerlntn bir 

illhb'i andıran sarfp ~ kAh 
yUkaeten, klh ~gaııwı bir Ptrde lle 
ti\ ı•n ktarı dııyııhı;ponju. Gel1H1lıtri 

gömıtlf olacaklar ki, ııuınm önünde 
teıqtı ~ıfD'lalar olcl11. Yüabatı ırQ· 
!erek bir köytuy11 seel.ndl: 

Ya.rah nende? diye serdu. 
Köylü blJ'aa mUtveddlt ve ... km 

bir tavırla: 

Tine VJll ldaın, nn ~ ti w.
Eiyetınde ve bu cleta ~ ..-t
Q bir ocı. ile: 

...,. Tok hani" "'1. Tun.ar etW.. 
ftm~ biraz ralmt.tır dL .. 

Eski dewin ~k ~ı an· 
4'ran bllyUk bir kapıdan içert prdi
ler. Burası geniş bir meydanlıktı. 

JlenOI meraya ııalıV~lf bir 
IM>Y"" IClrüıU pleftl.-den lrkerek 
~ 8011\ ~lf"UYJ bafladıla.r. Gtb 
nlzlerf yakan l<esJdn bir gübre koku
ey bUtUn evi lstllA etmişti. TA ilerde 
&ekiz on bualnaklı bir merdivenle 
eve çıkılı:yornu. Kumandan ve dok
tor hıah a,dımlarla :yukan çıkmak 
il.terlerken yol gösteren köylU önlc
rlne geçerek: 

Hele beylerim içeri buyurun, - Yaralı '1Jrada, dedi ve ren&lfll 
btr yoqrunlı,.ık alın. lllbet görUnu. l4aybetmlf bit kapıyı itf,.,11: 
nUz. O şimdi rahattadır. 

Diye cevap verince doktor atıldı: 
- ÖJdll mt1 yok1a? 

- Buyurunuz, dedi. 
Buruı blr ahırdı. Ytuıbafı kan 

lteynlne ıııçrlU1Uf gibi haylurdı: 

- SerNOl. ~ herif. >Jımı. 
Yinll M arar? 

Pli• :tllr kMı kOYiU oncUlAk eden 
~lUııUn ,..nana yakl&flı, yaptıkları 
Jflen ldeta memnun ve mW'te}lir I· 
diler. M'lls~l'Jih ve emin bir ta\'rrl• 
cevap verdiler. 

- Yara.ya iyi gelir. Bız Halilın u
~ı (ç~nu) i'Qbreye ııardık• 

K~Qlerin sözleri wnamlanma• 
rruft:ı kl doktor Vedat: 

- Bu cinayet.. Bu cinayet.. dıye 
hAJlqfdı ve kOf&ı"ak ahırın ortuın
da gübreden şifa umarak sarılıp ya-
1.ırılmıf bir 71ğın kOlçeyi sUretle aç
tı. Manııara pek korkunç ve pek 
mUtJıt.ıı. TakallUs etmiş bll' insan 
vUcudQ bronz bir heykel gibi cansıs 
ve tıarekettız ~rde yatıyordu. Dokto 
""' mlJIWlp sesi bllltin bir ne!~ 
gtbl ağzından dökUJdn: 

ölmUı, ... 

Malım~ Attila AYKUT 
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, NiÇiN 1 
" ~-ve Nasıl Aldattılar ?J 

<.iazetenlzuı 22.1.9.U tadilli auıı
haııuıda (Bir e1>ere uç mlllıarr.ir 

..ahip çıkı_lor) b&şlıiı aJtaada la· 

Uf&" ed4'll 'J WWW• ~ ıa.Milk 
ooea lwoun&Mı aruuıda t.a.kt.k•*e 
uymayan hıı.z.ı aoklalar 'ardır. Yer 
iuMa&'i bir :ı.Wlule naalaal Ka.lllla

naak üzere bunlMıA fU ~ 
tın zilli n1 rica eııleriıu: 

S - Dnkt.w Bay Nillat Bept
tan 2%2.1) Jira alnmııt *'i1kUr. 
o.ktorda ela .... lnM1.a klytt fldf'8 

lrir -ıka ~· Mlllakemeye U.

raz ettlti evrak U'll8IJlda luıwll
slnden 4%.i lira almdığnu mübey
yht biJ' JIUl'lam mevcuttar. Hallaa· 
ki bela. ıiolı:t.ordaa 80 Hra aJchtt· 
Dil ıaAkJlll bllzuruada &iyledlm. 

Bu para ile ele d6n fomaam ta.
btoa moJd~I kAfııh anmayaa et
tim. Ji'Mrierin tertip bedtlh1111 mah 

Ehemmiyeti Kuyruklu Yalan 
-3- Mığırdıçın Abdülhamide 

l - 1'le\ '&llUhlihh; da.\·a, clolaM
dırıcıJık 11uç11DU• şuwwü Jaarido
ıledlr 'e ınücWelumumlllkçe bak-

Yazan: 
HUsamettin OLSEL 

Okuduğu Masal 
Eski Bahriye Müsteşarı Anlc.ta .ı: Paatuıyaa - Yazan: M. Sdır 

kımda bu yolda bir lüzumu mu- auben so U~ tla Bay Yu8Uf Ke- [Tercüme ve iktibaa bak.la mahfuzdur J 
hakenıe kararı \erll11ılf ck>kildir. -- \"WCIİlll. 13 tcpini:sani 936 da Mister 

Tabklkat evrakı meyanmda Bay Çörçil c.K.Uçük. büyük bütilıı ati- Mıgrrdıç, komitadan aldığı dtrek· ı mişti. O zamaıırn ekserisi birer ~ - Da\·aaıo Jlle\'ZUUD& sellR· 

t·e: Ba.) .Slhat Keşadıa b&ılraiı i

c;ln keo418!aden IJlr telif llcftıtı -

kadar milletler İçlD M<!enızın eı tit ile bir gttıı, Paristeo Yıldız sıu-~ mazı fesatçı olan papulan ~ Yuııwf •- lfadetıl mevcuttur. 
O da ıaeır.ll6r hMMlfllan teyit ey
leml!ftk. Makebı herbanKl bir iddia 
kavli ..__&.&edir ve lulAJı lla

ldlulMolr. 

lJ1n ve ~rocaı bır geçıt ouna.su:ır telgr&thanesine çeJttiti bir talgrall&, tam mAnasUe bir koo>ltacı 
düşünmek isterim> diyor. zatı şahaıı~ aı:sed.ilecek çok ehem· j yetişmiş, büAhare de .Ermeni!iliD ıaldım, ae de istedim. 

Bu ıaatualar, {Haller) gaukısia· 

de tefrika olunnnaş wı nae&ll*r mil
IMIHtfıdea ııw.ı.lell alıallllfUr, tbe
rillde haı icltJlı& ettiğim eeer, Bay 
Dokıor · .t ne,actın ~ 

Mister Çö·-:ı·in ii:wl<:ai ln.n~ ,.,..... ·-- nıiyetU baberleıi ald"""''"" ...... u ..... .,.. .şına kara bir belA. lr-ıı ..... ı..n 
lizlcrin Akde!liuleb görüşl.erıni lra4eaiı:ıe mwıtuır ~;: l GUzel sesıı Amı-;'-mnıı...., 
pek aa.M oluak göetennektedır. Seri bir lnsiliz biicunı bota AWeniwcle de+ıiıede dlr1yı:ır_ Çok veeveeeu bir hWcUmdar İzınirllya.ıun JcurdufU ciddeD ıın&llllP."ti 

4 - Af;ll} denılal YMJKkflD ta- ıtalyaıılaı.ıo bu G.eniz hakkınıda.ki olan AbdWhamit, bu mOracaati bir ne bir plAnla saraya mtillap 

1 
de (lele • Ji nıedalal) pnıfelirl\i
jihae ta.)inlnl ..ıKeakıp lrM e&Uj:i 

açı' derııldlr. 

rtıı.e IMJllna tamılddarun ve iMi me- emeli ise (.bir ltalyau denizi) §Ck. Napolyon muharebelıer.i. lnıgi- Mom iiza1nddti t:azyilde:ri gÖ· sadakat eıleri ad ile iyi t.Wlki edi· u bir zamanda. da Ermeni 
ywla •Y İbnalalm Hakkı K_,... ı:nde teli?dcid.:a b~a. ı.m fC'V de- lizleTin Alcdeniule k.a.ti bikimi- ren Avıupada ya.af yawaı Yu- yar ve ParJa aetareC1ne ıv-) Bey- arasında teferrüt eYlemifti. Ba 
~ tlıa memı. -rc1-. O da, eli- g·ildir. yet kazanmasına Ye L....:t~--=- ne:nlrlar 1ebme saınim.i h;....;.,...•ın ~.. .._ ...... +- +-auıg~ ·-r- le temM fıle m:alQmat.muı ümmuı- ...,.ı.., ™llirliyaıun ~enOOJdakf 

Bu kitabi dekton111 tHalll n 
talıırlri t&lflbl üzerine yazdım. Mıı· 
kallllinde Wiye.I i<'a4> e.len nıeb· 

ter ......_ &')hl, Wlı1lldfJrhıJ İngili2ler Akdcnizcien her mü- pek çok yerler~ daha ..bip ol:- ııyanmaama eeıb-- oklu. ıu irade eyli Fakat. bu dostu mutıaıınerlıd Bmçak kdllll"!!lil 

9iy&edl ve 1'udltı ._. makalele- letin t.am aeııbeati ilıe "iatifade et- masmı temin •etti. .Bun.m üzerine lneilteııe. Fıan- çeJtUıJi ~ ~ 80~ ama meo.subiyet ile auç~ 
rl ~· Om __. ı.ldonda ı:ıeaine taraıfta.r, lta.lyanlar ise yal. Fakat sulh müzakerelerinde hı.. • _ R.u.ya deMıetlmi aralannda tnun wı dereceıle ehemmi~- birer birer lat.anbuldan 
bir hail iddia "*~ llllll6nut· nız kendilerine inhasar ettirmek giltue, menaiünc ve emniyetine ( 1827) de Loodra muahcdC9İni ,..,_ çıkartmak huswıunda cidden 

litı v..-11. Bu IHlfıuıı lıı,;in şimdi 

kan..a m ı mel.,-e '4w81Miil eyle
dhu. 

tar dflttltrn. fli71e Mr !IÖz. clıe malt· gayeeİl.e müteve<:Gih. ı ait olııan mevkileri muhafaza ede- imıı.a ettiler. Ve Türkiyeye müra- tA, padifıWı ı.azı.etlerinin f8h9ı '" ba· btr becerlklllik ~ 
kP.me •fatıah- lotlkal Ma!ı it- iogilt.ere, pek °"" zamandan- rek diğederini ıhuaktı. (Napoli) caat.'edcrek T~e - Yuoaniltaıı ya.tile alA.kadar oldug'uım büdtriyor Hınçaldara büy(lk bjr nı1ıdÔ 
tJr. beri Akdenizin kontroluou eleği.. yi Borıbon\an. Mıam da Osmanlı aruıncla t.aıvaaeut etmdt üzere bir- ve lsta.nbula gelıniye ve malQmatuu emniyet temin etmı.u. 

5 - l'MıMDln •llK'l ~I 7 -n ahıval ~ ~e aıii.rc iki ~ı..ıe devletine terk.etti. Yalnız CibraL.. ı _ _..:ı..ı-rini bildirdiler. Yunaniıtta_ bUısat zatı f&h&neye anetmeainin da- Aımenalmı, bü&hare İzmir 
O tarillte Deldor Nihat •-·· "'"' -·- •- r'6 ""lr~ ha 11n-..ı 

dın ,.e mezldlır eeerlertn Mır;:;. '}.m.t tar1blnde aat 14 UılDr. A- iatioaıt ottiımek üzere takip etmiş- te ve Malta.'yı m~ etti. nm TfuoCjye bimayeainde bir m -..p bulundutunu ilbe eclJ. patrik inUhap edflmeııizıde ve 
Din de tabrna ftllifıt, ,;e neunıt ~ _._.rind eımayı 111...._ tir. Yunan adıalar:mı da itga.li albD- muhtariyet luı~nı kabul etme. yor. ,Abdt>ıhamlt, btı ceftbı almcıa fe- 118JT1fma hakarette tıulundulU 

' eylememi rica etti. Bay YUllUf IM'ınııede ~ ~ Biri sev~ ıaıoktaları da- da tutarak banlan aonra ( 1 86-4) ein.i teltüf ettiler.. Eier' Osmanlı na halde Jtufkularuyor ve Kll'D'JJl ruhani vazite8inden uı ve urtJllll'.._ 

1 

Kenaaın 8ahlllf Olıl-. (Sert.el) bir ~ _.... laalmmı d6- ima k.ontrolu altında bulundur- te tetek.küt edea YvtlMl dcVletiaıe lr--11\ıatorlup bu te:kllie bir ay mtıreffehen ...st&nbula g6ndeırilmeetn1 da ikamete m&hkQm edilen 
-- -- • , .• im. --'- . 1 l p--<- a-#1...._ T matbaa.Moda cettık llatıralar, S&- çsa - mak, diğeri de ~i tiıı:.ari men- te.rllettı, . zaııfında cevap venni;yecek o uraa ...... -=ıcme emrediyor. abU bu Ermeni papaslannd&a (Kirluıl' 

nık açllf ftnl tertip Glunthı. Ha· ı _ &eı,,,...ıı taVl4hhd WllW' fu.tleri için i>u deniz yollannın Viyana koagreıel lnUiltereye Ak- Yımanistaula konsoloaluk mua· arada bol bir yol harçlıgı gönderme- clyan) m da patrik)aane ruh&DI 
&lraJann !Mirt tor~ 41a mezk*r .aı.. ~ 81111&r91. ı seıhcat ve emin olmaaı111 isteyen denizde ÜÇ mühim (et~atejik) melekrineıba,layacaldanru de. ili- yt de ihmal etmiyor. liai n.tallgine tayhı e•ttbilnl...,. .... 
matbuııla lııuıWJ. 8abftı Alaçıı diiet, dev:lederk iıtifa& e~. nok.tayı brzandırımttı. Cibrake, ve ettiler. Tabii Yunanistan bun· :Mıgırdıç, on gön aonra lstanbula bayttk tesiri olmUfbrr. 

\. J ıBu ilci teki).~ kadar be- Malta,.:~~ ada.lan. A dan memnun ?idlı. Fakat Osman_ l'e!Jyor ve blr ~ Yıkbz -.rayında Hrnçaklann, ııöylediğimjZ gillll ,______________________ nıbcr gitmcktedic. Tabiidir ki ııevk.ulıeeyşı nokta- lı İmparatotluğu .bu §art.lan kabul Abd1llhamidin huzuruna Cfriyw. Uy- }'O qrılmuı w n01'ulhı bir 

~in .Ak.denizle mühim lar yalnız deaiz hiWmiyetinin mu etmedi. O aman müttefik do- durduğu kuyrukla yalam btböra İngiliz htmaJiet ve 88.habet1ııe 
alak.uı ( 1 7<M) tıe Ciıbralte" Diıı if· halezaat.n1 t.e?ıine medar olamaz. na.ıt:na ( 182 7) ~e ~ IDkAye ecn,w: Yanmaaı. Rus.ya b&bıetiııin 
galile başlar. Bu t.aribte F ranaa- < 18 ı 5 > tıe lnıgiJıtereıı.ia deniz fa- l Navıu:in) ôe Omnanlı donanma- _ c:.. ~. cli3'or· Lortc11aı1a eetıne bJç de unun geimemifti. 
nın ciüny.a ~Ü esneliae ikiyıeti mevcut vıc bu kuvvet git- smı aıqtırarak harbe iıcıbar ve bulunan batn Jl:rmenllerden bir klll- ktl. o aıralarda AbdtlUJamit bir 
kaqı ~ iki1'Q deia olara.k tikçe tak.~e 11e •Wı edilmekte taıfırip ettiler. mı zatı şabaı1Slbıe Mrlkastte bulun- tan ıwtak.ı müaeUeee, diğer 

Adliyede: 

Sahte Sterling Süren. Fransa ilıe haq> i:-ı;ndc Mü. iıdi.. Deniz ~uun takviyesi Bunun üz.erine ITIÜl!ltakil hir Ya- mak u.re bir komita ~ ettiler. tan da fncfltereye matem...,O 
Mıubaftlbeain aonunda İagilte.. tem.in eclildi. Fa.kat bu kadar mu- nan devleti ıc,dt:kül etti. Fakat Bu kom1tanm İ8tanbulda da gisl1 ele- cepheli blr lliyaaet takip ediyor, 

B 1-n 1 Bir S -..~ı&-m ... , ........ __. rede elitin umumiye a......4 ya. azz.am ifleai bir milletin omuzuna hudutlarının tayini meaek.i dev- manJan oıctutmw haber aldım. Jl'a. lan fazlaca ihmal eyliyordu. epa ..... e•reaVW"Ua VVVIMAI& Y8f .YlWaıf ~ bir cereyan yüklemek, mali balnmdan. bir yL \etler arasında uzun uzun müca- ka.t, bunlann kimler olduklarım pek AbdüJ.hamidin Almanya im....,._._ 
L.::......1- -- - __ ıı.. .... miieıtahk_,., ola- lum olacaiını idrak eden lneilte- d-' ] ·L d. B h- ı na lt&rfl ta.zla iltifat 'ff lUmat 

Türk polisi111n cidden yüzünü 1 da bir muı...dan ahrerif eder- ~re::-~ rm~: .. edil- re artık diplomuinill yardımlDll ( ~3;) ;~::der vd:V~ ;ti. ı: iyi öfreneraedtm. Yalnm. Londnda· tennesı Çarlık Rasyayı Adet& 

•&artacak ve ımrvaffalciyetleri se- ken manavnı ~ üzeri- miyeı-ek iadeai ~nde adi. lüz~ bieeetti. giLtereııin tek hedefi Akd.enizin kilerbıi '8irn isim bUf,_,nn. Bu ko- tıyanlu. Bu lebeple Rualar, .A» .. ~.-
nsiııde mlihim bir yer alacak o· ne .ta:lin ban.itaya göeterilmit ve Fak.at, ~re perlamentoeu, Bugünün pek çıait müvenilleri emniyetini temin etmekti. mftanm atı fabanaise Mdkaste te- midi İngiliz -.ıe AJmanlardaa 
lan bir hadUH: dün Müıı:l<leiwnumL ,d>dte de bö,.leoe yakalaıtnufbr. Akdenizin, Hint ~orlujunu lnıgilt.erenıin on dokuzuncu urın tebbOlı edıeoekleri gt'ın. ~ -.e malt kendi lliyueüerine Wldl 
lığe intikal etti. Beynelmilel bir Hakim Re,it sor.gulann1 yapbk anaıııatana ~.an büyük deniz ilk luelmlanada İnıgi'lıtere Harici- ~!) ~~:: ta~~---7n:ı Z:: Anadohın9a muhtelif J'81'lerinde btt- "l'Uiyete aokmak için harekete 
sahteltarlık tebekeainin dokuz uz- tan sonra bunlu.dar Jozef Vay- yolu added::ilemez olduğunu ileri yeeinin ltendi eiya.etini. eiY.ui iıaa- --,, hınan elemantan" onla.mı taraftar. mi.flerdi. Bwmn için aldıklatl 
vu sorguya çekildiler. Bunlar ah- zer, Antoaıı Rap. Yoliyos Vemer .üren ~ fikidere -imen. liyetin.i tecMz edilmiyen faraziye.. =~eriae karfa Türkiyeyi takviye lan da 8ep '**"1 i11Jaa edecekler- birler arasında, mtttrit Hınç 
te steri in sü.~ için ...Me ~ ile Alfred Haylmi tevkif etti. di-1 bu cer~ k-.. ..... v aksa kr üzerine iptm.a ettü-.diiini yu:- R-- ...-_ ı...., ...:..ı_ı _ __. ____ ..._ _ ttir •.. .>. altından himaye ,.. Oamanlı ft 
portlar1a Turk budutlanna guen ğerlerinin de mubakemeJcrinin J ilt:erenin pr.kla ticareti 0 kadaz ınMttadır. _,,_ ~~~ ~ H.t>er, Abdmbamidtn RHınk ve meti ~ 9'ddetlıo tMrik 
ve içlerinde Alman, Leh, • Çek, gayrimevluu ya.pıJma.sına :k.arac ve d':k.ate dejer bir iakipb:a dıeğı1- Ba rnüvel'li!lerin iddialarma deeile ( 1833 temmuz) Osmanlı ftiphelenni .,_blandll'l)"OI'. Mıgır da de bulunuyorda. 
Bulgar, İtal>'.'a? bulunan bır Mu- rerek d09)'ayı ve suçluları tekra.r 1 di. göre lrwgiltere, Ruşyaaın emelleri.. hükUınetini zayıf ıbir hülrumet ihbıuianmn mahatabmda ~rdl- Rualar bu YUifeyi (.Muoç.t) 
tcvı şebckesıdır. 1 Müdc:leiumumiliie gön~ Sah- Napoi)oon'un Hincfmtanı şark ni. Rusyayı taavvun:la.n daha faz- şek..linde muhafaza ederek Rusya.. fi teatrleri farkediyor, nnlan4dcıça mında gizli bir llfyut memurla 

lsım!erı §unlaıGır: te paaaportlar için de polis ayrıca yıolundan tehdit etmeie ha~ığı la kuvvetli bir hükômet olduğuna nm himayesi akma aLrnak vaziye- nazlanıyor. Nihayet. bin uz " eda Ermenilerinden (~ Gvo 
Marten Sandcz.. Yakıop Vays, taıhkikat yapmaktadır. tahaliuk edince lnaüterede eJ. düfijnerek gömnünde tutmakta tini takmm•a idi. He yalan torbeJlmln apmr tekrar v~ ve her ikisini kWJtyetll 

Jozef Vapacr, Artoy Kotentar, Bir s.Lakalmm Marifeti kin umwuiye bu yocMun $emmi- ve Osmanh imparatorluğunun .,. açıyor. Ortaya.~ v«rlmlerinl s.i8at ile İ8tanbula göndenrUfdo 

Jozef Po~elta, Ant~an Rap, .Al- Bir arkadaşını öldüıdüğü IÇID yetini taltıdir ederek bu denizin kuvvetini de okluğundan dana zi- İnıgiltere Osmanh devletini her- ayaklandıracak, :merak ve veııveeesı· iki Rull adamı. lstanbulda.ld 
fred Hayım, Oke Kınay, Yoliyos on sene napiaanedc yat:tııktan eon. de Şimal derrizi kadar bayati bir j yade zayıf olduğunu kahııl et- keain zannettiii gibi (Hasta A- ni arttJracelt daha' türıtl ınrtU inat r: ~· :nı=d. 
\ erner. .• l emniy.ette ıbuhınmasmı .i.drak etti., mdde idi. Maamafil bu yanlışlı- dam) olarak kabul etmiyordu. ve iftiralar BaÇIJ'Or. Vaziyeti öyle 

Bunlar sahte Holanda ve dıger ra seııbest kalan smail ismmde bir Napolyon'un hareketi ile teza- ğı buaule getiren seıbepler ve ba- hi.d:•a. kal'anlık Ye l}lllpbe içinde taavir edi· etmlye muvattak olmuşlar, 
memleketlerin pasaportlarile la- sa-bıkalı, dün Gala.tada bi.r polis h.. _..ı b t-.ı. •ike Nclaon'un diaelec de meYCUt bulunmakta Osmanlı imparatorluğu, ..... lstanbulda olmak üzere ~ 

b 1 · · l · ı L b" memuruna vazife halinde hem ha- ur euen u C1U tın tazyilu altında, Yunuistanın yor, komitanuı procram ve ~ini, feat komituı daha kurm 
tarv u a gırm)§ er, gner erır.en ır (Nil) uharebesindeki zaferi idi. komitayı tefkll eden kimaelerin httvi· 
çok sahte sterlin getir.dikleri gibi ~:~e,::c~ ;:~ ~ (Baird) min Mwrdaki muvaffaki: Çarlık RtlSYaet Oaima Akdeniz- kontrolunu kaybetmişti. Bunun İ- yeUertrıi elde edip. ötrenip bildirece- Bunlar, bir taratt&n Ollmanlı 
.dı mektu~larla c:!a ~ acUarma ,.;inri; ceza hi.k.imı ~-· ... n.. yeti ve ( 1798) de Minorka'nın de yayılaftllk Hindistan için emel- çindir lci lıwiltere Kırım muhare- ğinı öyle bir usta.cuma vaadediyor :==:.e~~ 
a:hte s~erlı~. g;elmi§tu. Bunlar ~---- --..- ,,_-- zaptın ( 1-800) de Malta"nın İt- ler beslemekte 'W! bunu teyit e- besinde Oemanlı knparatorluğu ki, Abdtllbaınit Weıta ~yillenm• 
m~rkez_ı Mılan~ da olan ~~~~- tı ve tıevktf etti. pli ile hertuaıf edilmit oldu. den hareketler yapmakta olduğu- ile ber.her ıbaııbetti. Bu muhare- dönöyor. 

milel bll' sahteki.rlık tcşelc~~u~un Alaca Karanlıkta (Amycna) te yapılan sulb ile nu gö.teren yak.ek tonda propa- be Osmanlı lmparatıorluğunu ye- Mıprdıç Tahrilli)'&ll, o andan iti-
.kollarıdır. Sterlınler M?-"? da İngiltere Mmorka'yı ter.ketmiş ve gandalar ik beraber aekeri nüma· baren. Xıgtr Bey oluyor ve htinkA· 
baaı~mı,ar. Bunlar . Miılino dan Gırtlağına Sarıl Malta'yı ifpli akanda muhafaza yiılerde de ~ta iıdi. Fran- niden canlandırdı. 
Hulganstana, Bulganstandan da t · tir sa diplomaaİsillıin bazı hareketleri Görülü}'Or 1t.i Jnıgilterenin Ak- rm hU ve aaddt bendegbı aruın-
1 urkiyeye gelmişler, buradan da mışlar e ~rebenin ( 1803) te bit- de bu korkuyu arttınna.kta adi. deni:ııde daima oir müttefike ihtt- da mtımtaz bir DMWki alıyor. Bir 
• -Lte st•rlı.nlerı" reke . _ Lvı'l ettik ____ ı_ N ('""-"'L d R. } ) _..ı y-· ... -. ..Jır. Ve bu mn··ıtefikı' ara- hatta kadar Beyoğlunun yilkııek bir 
ilO ... K d"· Y ~ l A .• • Bir düğüne davet edilen Bey meeini takip eden ııcmcrcrde a- uwı. e 1fC yo :.mmanmoa -.. • ıu 

t~dn s~~lra .u use ve ıoe - vıv c Süreyya sabahleyin saat bqte Ka_ po)yon Akdenm Mdcrar t.ahakkü- Fransa devletinoe arllk eski müt- mak ıztıraTındadır. lngiltere bu- ı otf'llnde Itazinei baeAa heeabma dört 
11 eccıı. ermlf. . dıkôy vapur iskelesine gelmİ§ ve mü altuı.a almak üzere iltiaci bi.r tefik.leri Türkiye ve J..,eç ~kı gün komıularının, bugüne k.adar b8"' mamur atir ömtir sllrdükten 

Suçlulardan Alfred Hayım . t• LeJ "nd L'-'-' - , te--LI.:· ...;..,;_.· hr-lasız addedilmekte ve Fran- itimat ettiği ık.uvvetli doatlukları· sonra, cepleri ve cft2ıdanlan bol atl-

ur~ ta uyetınıoe ~- ug_unu . ıa zanmlflır. Burada muayyen vak.it- Napoijron, NapoH"yi zaptcde· aaaın Rusya ile ittifak çarekıi a- nm aeıncresini acı bir tekilde top. y ere yor, ·~~·e T .. •- b'· ·- ..J ld • idd. ın ı.zar pey.r. en en ouıame u 1 ~ e--r•· yu el l doldunıhı ---. ele lııir 

eden ve ltalyada kurk tıcaretı ya- ten evvel yatmak ve oturmak rek kaı'Gqi (Jozef) i :burada tah_ ranmaaı lüzumu ileri sirülmdtte larnıttır. Kendisine vefakar bir nişan takılıp yola çıkarılıyor. 
pan bir adamdır. Sultanahmct _..ı·u·~·. · L-l.-:l d b" .1 t · . .J: f-L-· T _r_ıı_ar'.l _ ..ı_ '..ıı· dost, ve müttefik sıfatı ile bag-lı Bu soysuz, m~tiyetin i!Anından 
sulh bırıncı ceza bakımı dün s~r- peykelerin üstiinde bir eivilio yat- nanmasıru ka~ttilııten sonra. ka- Bu endite }D41ilterenta <gözleri- olan Timciyenin kuvvetli bir de- bif"uç sene evveline kadar Londra 

• • • A • • •• menouuuıgı ıçın ıı;ııc...,.. er en ınsı 1 a geÇlrU&o ~ rM.ıu.& ua ~- Ki • 

gularını yapa~~en bunl~rda~ dor- tığını görünce ken<lisine memnu- lan Franea donamn.nm&n Jtalya- rvi( 182 ı) de ~ olan Yu- niz fil08Ulla maille olmıwn için yar- ile Paris aruında mekik dokum._.., 
du . suçlarını ıtıra.f. etmlflerdır. Ü- iyeti hatır:latmtttır. Bay Süreyya 1 nın her iki aabilioi ve Sicilya ac:la- nan ~tilili.ne çıeviıPdi ve bunu ileri dmı ederek tarihib mühim devre- yalnız Ermenilerin detll o sırada Pa

zenndc 1.'f5 ~terim b~lunaa Al- bu ihtarı dinlememİıf, ikinci bir sını da ınuha.iazaya muktedir ola.. sürerek AlcôenWıı nıziyetini hi- lerinde İngiltere ile beraber yürü- rilrte bahman Jön TUrklerin de aleyh· 
fred Hayıml dıyordu kı: . bekçi dahe gelmif, o da buradan mıyacalt bir vaziyete dii§meei in- rinoi •itaya çıkarmas11aa teluw miif olan Türlniyenin bu do.cluğu )erinde ispiyonluk yapmak, A.bdW· 

.. - B~ ~alyadan Bu~rıstana çJanasın<la ısrar edince SiUeyya gilizler ta.ra.fmdan kalyan deniz sebebiyet venii. unutmıyacağım zımnediyorurı. Jn- bM»ttden ak 8* &tiyeler, lledi)oeier 

kurk. ge~rchm .. Orac:lan b_a~ bu i.kisıiııi de tıokatlamıştır. limanlaruun ilgalini intaç ettiği si- lngiitere, Ruısyanm Yunan me- giltere Sqvekilinin cTürkler kara çarpmak llUl"et1lıe mllbbııı bir servet 
ıterlınlerı verdıler. Sonra iki defa Sult ah Ih .. .. .. bi (Maida) da Fransızlara ltarp selesi ile yalandan ali.kadar 0 1,. giin}erde kork.naz dostumuzdun sahibi oJlllU.fbD:. Bu laeritin ~ 
da adi mektupların içinde adıma an met 8\1 uçuncu ceza -- - L ·ı Lt A ı_..ı __ :_..ı _ fa cümlesi tabiidir ki İn.aHtcre ana An•-'1..ala- 811'881 -'An...., ), ........ 

b 1
. 

1 
.. nd ild" 

1 
hakimi dün bu hadiıllenin durut- bir kara zaferini temin etmİftir. ma& llUl'etJ e prıu .M&Ucıu~ue • _ _,..,... ...... &<., 6~..,... -,, 

u ater ın er go er ı. Suçl d. rd ki. Bu mail~ rajmen Napo~ ikiyet eJde etmek emelini beele- siyasetinde Ouodan 90nra unutul-
Ben İstanbula saıhte Holanda j masuıı yaptı. u ıy.o 0 

• yon Akdeniz için bir üçüncü te- mdde oWuğuna eıöriiyor Ye bun- maz bir bat olarak kalacaktır. Biz 
puaportile gelirken yanımda o· - B~n oraıd_a o_turmanın mem- ~aten geri durmadı. elan Ciddi wlldte eadite ediyor- bundan eminiz. 
nar liralık on iki sahte İngiliz nu oldugunu b~ıyoıdom. Alaca (Tilsit) muaıheckaile Ruslar- da. 
banknotu getirdim. Bunlan Sof- karanlıkta gırtlagıma sarılan ba a- dan Yunan adalarını .aldı. (Vene.. --~bu vazi.yet .karp.nda 
Yada Türk tebaasından Kohen İs· damlan soyguncu ve hırsız sanc:lı • ..ı:L) . d.. . . ··ı--L- .ı_ . .--J..._ •• _ _,_..ı L---L~ -•-e-

w • • k d' · _,, ..ı f . ~ uı utmean1 mo ~p ı&.ı c..,..... azcnuue ~ '""'"" 
minde bir tüccar vermi,ti. Aynı gım ıçın en mu muua aa ettim. ( 1797) Franıea donanaıaaı Venıe- ği ku.1aıııtudL Biri diğer devlet.. 
tüccar sonra posta ile de aodnna Hakim Sür.eyyaya altı gün lwt- dik lmp.ratorluğmıun etindeki leriD dikkatini çelaneksıizin Y11-
sahte sterlmler gönderdi. I pis, 52 lira para cezası YeUÜ, fa. ada\an işgal akmda tutmaia kud- nanhlara yardan etmek ve diğeri 

Bu şebekeden birisi Beyojlun- kat tecil etti. ret gö~yonlu. 8-ılıar iize.. de diğer devletlerin Yunan ..abes 

Her memlekette aylarca gösterilerı ..• Her smemada al~ topla
•an... SınflllA dtlnyaıımm JDast..Da y' 11 i 

GEL BARIŞALIM 
IRENNE OUNN'un allan sesinden ateş alan 

CARY GRANT'm neşesinden zevk toplayan._. 
GtızeJhği dillere dMtaıı eien ..• ŞıiMareti memıelGetlıı!ır .,... ınAper rum 

rinde RuMw ve lw:.klıer l.ak id- ti.ini kendi emellerine hadim kıl
dia ediyorlaııdi. Uzun müzakere- mamalan bmuBano tc.nilı etmek. 
!erden sonra lb. adalarm Türkiye İntıikere Y unenhlan mubamn 
himayellİlıc:k ve Rua pmİzonu telakki ederek zibiren bitaraElıiı
bu lurı:ımık ta rtiJe bar ( Ca.iri nı ilin etti. V • k.eaıdi siya. lti •· 
Seb'a) c:Cnbmi)'di Wıfküinde ~ ~ine bir karamı çık•'"'- göz
la,ular. önüne alarak bu meu'cniıı tetkiki 

Bu vaziyet, Rt19yanm bu ada- İçıİn bir koı:ııgrenin ~ 
lan Fransızlara ( 180 7) de ter- muvafakat etmedi. 
ketmek.tek.i malaıedını eıçlk bir su.. lnei]tereo.in bu h.-ueta tattuiu 
tette izah eder. F auaeanm bu za- yıol. a:numi teki}de, eed>esti mö
feri, kara ordueuDllll ve q,loma- cadelesiN talııd.ir euneC '9e yardma 
aieinin bir zıaıferi idi. V c taıbii de- edere& tahii vaziyette merl PR 

rüzlerde vaziyeti deiiftiremedi çıkacak tekli kabul etıaeeti. 
Fransa Sicilyayı :ııaf'*edemeciiii lngiltere .be it için muktazi İe-

cllr. 

Manisada 
800.000 Kilo Tütüa 

Satıldı 

yana tefvtk ediyorlardı. 
ÇM-Jılt Rusyuı arzueunu 

getlnn1'tf. Abdülhamldi hem 
nllere düfman etmif, hem de 
siyasetine iyice meylet.Urmlfti· 
dfilhamlt, Hmçak lcomlt.a.smm 
kWUııden çok enc:Uıııe1enmiştı. sıa 
dLteeinl izale için şark vilAY• 
deki Kürtleri elde etmek ı 

hiaıtetm~ti. Bır taraftan bunuO 
\IÇ&flyor, dfter taraftan da. 
ne mdık zanneWği Ermeni 
lerle, Türk dostu Ermenileri 61 
gir ediyordu. Artık BUrgilnlet 
~etlle ba.tlamJf. bu yüaden 
ni dQıpnanııtı bütün Türklere 
tınbnJftı. Killaeler, meklepa.t 
kında Taktlle Yerilm1' olan nı 
.lı:i.r fermanlar veliler taratıpGll'"".' 
ltlk obunıyw, fermanlard&kl 
deler tahdit edlliyor, ternı.
tenlt olmıyarak hWcametin 
sile açılan mektepler birer 
patıhyordu. Veqi tahsili~ 

ftddet.1er iltizam etttrWyor. 
manda B:rmenilere mı.wallat 

Enrtlere fala yü& 

ciheti bHhaaa kaydetmek 
Jd, be ~ muamelenin 
da, o.manıı hatramet1nden 
)"ilde. l&I'&)' Dzerinde notuzıarl 
nan stzH Rus ıaemuriarı 
yorlardı. 

Bu za.ftlblar. mecburiyet 
wntıkleri bu lalrU'da hakil< 
damnlflardl. Ba karar 
netıcııııai çok tMJMrelt bir 
8"kediyordu 

Çllnkn. iltihak .ttikleri 
tamamlle Hınçak)ardan kU 
yorlardı. Hmcaıc komltasınlll 

da lıdare&ini ellerine alanlat 
mllen Rus orduswufa h~ 
hır, Raslarm gizli cemiyeti 
sup bulı • bRret idl-
pm dil 
tefi: 

Bu akşam LALE 
takıdDıde bu Yuaan acW.nnı e&- tm&ratı da~ im.han P....- Samsunda Yarli Mallar 
de tutmaia muv.H.ı& olanuya- nm Rusya ile iş birfiii yaparak 
calı• tabii. Bunun neticesıi olarak Mora üzerioe hareketi. lngiltere 
bu adalar birer birer laıııilterenin faaliyetiP.i tezytde vesile olein. 
eline geçti. Yalnız K,,rfu adaaı Ayru zamanda Jngiltere, Rusyanın 
Napolyon'un karadaki kati mai- bu hareketini menetmek için Fran 
lUbi,ei i mı __. ~e aa ile it birliii yapmak b~ 

Samsun, 22 (.A.A.) - Yerli mal
lıı.r paza:rmm aı..un. ..,ubesı d 

MARLENE DIETRIC 
DbtKAT: oonya harbinin en mWıim safhalarını gösteren en son 
gelen PARAM'UNT JURNAL Numaralı yerlerin evvelden kapa.tıl

masını rica ederi&. Telefon: ""5a& . ~ .-. 

açıbnıft.ır. M.Nıifatura plya.ıı· 

tanzim edecek oleaı bu mUeSSl' 
faaliyete ba.tl&!1)881ndan halk 

mat .......... .ar • 

Sarışın Şeyta 
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VATAN 

Türkiyenin Biricik Stadında 

Allah S eni Ayırmasın ! 
Mikicinski 
Hala Yok ( ıreograf o TeDefon HabeırDerı) 

Kadından Başka Birçok Şeylere Aşık 
Olan İnsanlar da Var 

Ate§e a1ı"k kelebekler vard~_r. 
Onlar karanlJdann içerisinde goz 
lerini kamaştıran aleve şuursuzca. 
•ına atılır, yanar ve ölürler··· • 

"l" len Onların bu yanı§ ve 0 u§ 
lşkın en büyük timsalidir. 
Kadına a~ık inıanlar vardır. 

l1ecnun gibi. • • 
Sevgili Leylisını aramak ıçın 

Yazan: 
Faruk FENiK .__...------

·-

Aklıma geldi. 
- Aynı şeyi bir gün Ladou

mcgre de Nurmi'nin resmi kar-
111ında duymuş, dedim. 

Götleri faltaıı gibi açıldı. 
iki ıcvdiiı adam. Bütı.in hayat. 

!arını okuduğu iki ıpor ıliıhı. Söy
lememe vakit bırakmadan anlat
tı: 

töllerde bütün gençliğini ve h~Yd· 
ını feda eder. Onun . ~~l~ın t 
raşattığı ideal aık. sevgılısını bu -
ıluğu zaman bile kayıbolmamıttır. 

- Ladoumcgrie daha henüz 
çok gençtir. Nurmi'nin resmini 

ı camekanda görüyor. iki elini k191ı 

ıd " man· •\radığı lcylasını bu UiU za • 
c- Leyli. benim kalbimde ya

Jattığım Leyla sen iıcn atkım ya· 
lan, eğer benim kalbimde yaşa~aıa 
Leyli hakikatse .s~n ~alandsınL: l~ 
ve gene eskili gıbı çoller ~ Y 
t':iını arayarak mahvolur gıder. ._ 

,_ k k teylere •· Kadından ıga§ a ço el 
ık kimıeler vardır, lıte bl c~ 0 

son Ankaraya gidi~imde at etızme 
:.şık eski bir atletle kar§ı~~tun. 
·ı· ı. • Küçük Besım .•.• 

panta\onun iki delik cebine ~~l
Clırarak bir şeyler araştırıyor. l a. 
bii boı. İçeri _girerek istiyor. Yal· 
varıyor. Elde edemeyince dükka. 
nın önünde onu seyrederek ağla
maya başlıyor. 

c- Evet> dedim. 
c- Sonra> dedi. Bir gün La. 

doumearic de mcıhurlar aruına 
karıııyor, Berlinc geliyor. Nurmi 
hayret içerisindedir. İstasyona ge
lerek onu karşıll)"Or. Ladoumeg
rie yemek yemek üzere Nurmi'yı 
de barebcr lokantaya götürüyor. anıyaca~aınız. • • f amızı 

Ay yıldızlı mıllı .
0 :f1 kah-

dünyanın bir çok ycrlc~ın etlctiz· 
ramanca müdafaa etmış, •

1 
t ~ 

.. .. • Nurmi henüz yemekten kalk-
Atlet Kuçük Besım mıştır. Fakat bir gün kendiıinc 

~ ça ış ıgı· 
ınin A sını öğrenmcge 11.1 . d L ninarat, ı• os-
mız bıt zaman a e .. ibi 

varsa ona vermişimdir, dedi. 1 hayran olan bu gence şimdi ken-
y b . · · çıkıp ta ona hayran disi hayrandır. Onunla ba,ha~a 
arın ırısı k • · 'k' · 

l · derse ne yazık ki o· kalmak ve konuşma ıçın ı ıncı 
' A . Belarat Bukreı 1 
Kova, tına. • . ve' idealinin en 

0 maın ıcap c . . .. k l 
nun için hayranlık olabilecek hıç 

1 

bır yemeg at anıyor. . 
bir şeyim kalmadı. Son etofman t~runu ıkmal et-

Bütün bu atletlerin hayatlarına mişti. Arkad.aşl~rıl~ berabe~. dut 
yerlerde zcvkının . • ek 

''k k ertebelerıne crııer. . 
} u se m • . T" k kudretını 

· ler' ve resimleri ayn ayrı almak üzere ıçerı gırerken muaaa. 
aıt eser ı • . 
klase etmi~imdir, dedi. de ıstedı. . . . . 

fürk kabiliyetını, ur 
d .. tanıtmaya çalıımıt genç unyaya 

ntlct. i b tctten ko-
K Besim taptı ı u a . k"l 

Bir gün Ladoumegre'in clos· Aktam olmutlu. P1.1tı? il~e~ın-
d olmayan bir reımini tanı- de beyaz, bembeyaz ıerıt gıbı u-· d h atanarak gen çe 1 

• 
Ju kana ı ırp 'f bulmut bir 
ımişti. Bu scf er onul' ld a rivili a~ak. 

ydakml ~ birisinde görmüştüm. zanan çizgilerden baıka hiç bir 
ı ar an .... k ·· du 

yalvardım ve istedim. Şu ıtı ya- şey gozu muyor • . 
parsan veririz, bu işi yapartan ve. , Sevdiğine tekrar kavu~an Bcsı-
ririz diye beni ak~ma kadar ça· me: 

ckildc ve gene e ın e " 
~ .. d" 
ııtaplarile 1ıor um. biri· 

Türkiyenin ve Ankaranın 
cik ıtadyomu. andır 

lıttı;dılar. «- Allah seni sevgilinden a• 
Re1mi aldım çalıştığıma hiç yırmasın> diye, dua ederek ya-

P. t' üzerinde uzun zam , 
11 ın . . . k n vi.ızen 

h.sretini çektığımız a a • ~ yanmıyorum. 

kuleler.... •• l • va§aratak 
Tabloyu tıoZ erım ~ 

seyrettim. .. 
d •· tum Tobrukta 

Gittim ve alnın an ~p • d 
c- Kendim için dciıl. a~a aı (Bao:ı ı incide) ** 

)arım jrin çalı9ıyorum.> ~edı. Qb~· altına alınmııı Olan VC her gtln ~-
" k b · ·,, n ne u· " ~arla çalııma enıın ı .. ı ı:u kuvveUerl ve tayyareler tarafı.ı· 

yük zevk. h .. .., 7 dan d!SvUlcn Tobruk müstahkem 
- Yok Besim. daha enudaha ı mevkilnc knrşı dU~manın taarruzu, 

yatındaaın. senden l ~. ıcnc . akşama do"'"'1 anudane bir muhare-
çok ~eyler beklercbılır~:. c;!edı~~- beden aonra dUfman, mtlltahkc 

Sc,·indi, aankı ona b~tu~ ~fo me\·klln şark mıntıı.kaııındakl me\'Zl-
anın ıerveti hah edilmış gibıHıe- lcr hattına r;lrmlyc muvaffak olmuş· r . d wı aklı oldu. oş 

tıincın en ai am • . k d. · tur. 
dünyanın bütün scrvetını en ~11- (Radyo gazetesi): Şunall Trablus
ne verseniz onu bu kadar ııevın· garbin en güzel ,.e en tabii bir ııma· 
dircmczsiniz ya.. !ere nıdır. Osmanlı ldart'slnde bir nahiye 

c- Tapıyorum. onu sı;ven il idi. İtalyanların eline geçince mo
ve onun üstadlarına, atletı.z.me t • dern binalar ,.e vlllAlarla süslendi. 

m > dedi. Vaktllc nU!usu 1680 idi. Şlmdı lıc 
pıyoru · · · kaybet- Uhlm ker _ Hayatta her fcyımı . pek ~ok artmıştır. En m . : 
t' Hiç üzülmedim. Fakat b~r ve.n ve otomobil yollarının blrlcştığı 
ı:!1. !" den çivilileri almaya ka - yerdir. Deniz ve ha\•a Uslerlnl do lh
fa~ak ıb;r adam bilsin ki canım a· Uva ettiği için tok mUhlmdlr. 
lınmadan onları alamıyacakt_ır. I 1911 de ikl ıtaJyan ddtroyeri 11· 

- Taptıklann arasında kun er manın önUne gelmiş ve kumandan· 
var, dedim? ta dan teslim olmuını Sıtemlftl. Ret 

- Kimler Y'ok. Fakat en b~~ cevabını alınca eski kakyl bombar· 

N · LadoumC!gUC. Ha ıg, dım&n t'lti \'e ertesi gUn tehre glr-
urmı, . d d' ı nı 

Lovv gelmcktcdırler, e • '- .. dl. BugUn ayni limanda talya arın 
H rh ide mukavemetçı oldugu San oıorglo kruvazörü yanmakta ve 

. . cb"t~'n bu isimleri saymıştır, harap kalenin burcunda İngiliz bay-
ıçın u u tlayıcı 
di ece~ im sırada, cıntçı, a rağı sallanmaktadır. 

Y g b' •· .. 1·sim daha saydı. ve atıcı ır suru 
Güldüm. 

- Ne zamandanbcri spora mc· 

rak saldın? 
B d 15 • 16 sene kadar 

- un an kt 
1. me e· evveldi. Mehmet& ıpaıa 

binde okuyordum. Taıozda~ Ybu-
1 · · B'r müsa ananlı izciler ge mııtı. ı 

ka tertip ettiler. Bir ik_i kilo.metre 
gidilecek, dikilen bir ıJ&retın ya, 
nından dönülecekti. 

Cörcil Diyor ki: 
' ' (Başı J lneldt) • 

muazzam yekun tutan bir mevcut 
. t' r Ordunun mevcudu mese
ıs ı!b~ senebatında bir kaç hafta 
~~1 d L llcdildi. Kararlarımızı 
ıçın e na .. 

• . . cd'k y cıgine yaptııımız 
dcgıştırm ı · .. 
d •. 'kl'k fazladan on tumen tcç. 
~gışı 1 

k ldu Buiün silahlı ve 
hız etme o . k . . 

. I d"' t milvon as erımız 
tcçıhızat ı or "'· 

d D .. t milyon asker mcm· 
var ır. or d .. ) 'ne . "el faasın a uzer erı 
Jekctın mu a k 
düşen vazifeyi baıaraca tır. 

nından ayrıldım. 

SelaniQe Akın 
(Baı,ı l ım~ıde) -

karşı vuku bulan hava taarruzu 
hasar ve zayiata sebep olmamııı
tır. 

İtalyanlar tarafından ricatları 
esnasında K-mtara' dan birlikt-e sö. 
türdükleri Yunan vatanda,Jarın
dan J can Dimas bir kuyuda ölü 
olarak rbulunmuıtur. Ceseddc ku:-
ıun yaraları bulunmu,tur. 

Yunan Tebliji 
Atina, 22 (A.A.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
Dün aktam neıredilen 87 nu· 

maralı teblij: 
Muvaffakiyetle neticelenen mev 

zii harekat olmuıtur. 

MacaristandaTrenler 
Tahdit Edildi 

Budapefte, 22 (A.A.) - Bu
sün geccyarısından itibaren bil
aaSla yolcu trenlerinin yeniden 
tahdidine :ait kararname meriyete 
girmektedir. Bu ıuretle mevcut 
yolcu trenlerinin adedi yüzde 12 
nüıbetinde azalacaktır. Bu karara 
sebep, Macaristana ilhak olunan 
arazi dolay11ile lokomotiflerin ar
tık kifayet edememesi ve Tunanın 
da donmuı olmaaıdır. 

Macar Harbiye Na:aırı 
Budapeoft.c, 22 (A.A.) - Macar a

Jımsı blldlriyor: 
Ml1lt Müdafaa Nazırı General Bart 

ha. Alman ordulan başkumandıınlı
ğının daveti .uzerlne burun yanında 
tılrkaç kişi olduğu halde Almanya 
~ a hareket: etmı,ur. General Barth'I, 
Mareşal Kaltel'ın ziyaretini iade e
decek ve ayni zamanda g:ırp muha 
rebe meydanlannı ıesecekllr. 

(Ba.,ı ı incide) = ı\1ihverin Akdenizde ı 

Müşterek Bir 
Taarruzu mu ? 

Ne\'york, 22 (A.A.) Nevy.,rkun 
b~lıca iki gautesı olan Ne,·york Ti· 
mes 'e Hcrald Tı lbune gnzeteleı 1. 
Hlller - Mussollnl mlll ıkalını bahııı 

mevzuu ederek Hltlerln, Yuııanls

tanda \'e Arnıwutıuktn uğradığı he· 
zlmctten dolayı Mussollniyl tnhtıe 
ettiği nıUtaltıasındn bulunuyorlıu. 

Ncvyork Tlmes gazetesinin Berlln 
muhabirine göre, İtalyaya yardım 

hususunda mezkQr mUllıkatta yenı 

tedbirler derpiş olunmuştur. 
Hcrald Trlbuııe gazetecılnlıı Roma 

muhabirine göre de mihverin Akde
nlzdc .gllttrcye karşı mUşleı Cn wıl 

taarruzu beklenmektedir. 

Siyam- Hindiçini 
Muhasamatı 

Dün üzerinde çalıgılan ipuçları 
ara11nda sarısın bir kadından da 
bahsetmiıtik, Bu -kadın veya di
ğer bir kadın, müsteşarı bir kapa. 
na götürmek için vasıta olarak 
kullanılmış mıdır? Son yirmi dört 
saat bu suale de kati bir cevap 
verememi§tır. Bununla beraber 
polisin çok dikkatli takipleri so
nunda hiç umulmadık neticelerle 
karıılaımak ihtimali de vardır. 
Zira cesedi bulunmamı olan bir 
cgaıb> in mutlaka öldüğüne hük. 
metmek te hatalıdır. Belki bir ıilr· 
priz halinde yaşayan bir Miki
çinski ile knrıılaıabiliriz. Belki de 
ıhadiııe horhan:gi ıbir ihtimalden 
bambaşka, bir aık işinden çok 
uzak bir yabancı zabıta vakaaı o· 
!arak ta inki§af edebilir. tarazıı 
diplomatik valizlerinin masuniyet 
ve ketumiyctinden istifade eden 
bir kaçakçının ~erikleri ile kavga 
etmit olmaııı gibi bir netice ile bu. 
run buruna gelebiliriz. Zira pek 
zengin olduğu rivayet edilen «A· 
merikalı ana:& nın mirasına henüz 
konmamış bulunduğuna ve Şili 
sefareti milsteşarlığından gecede Hanol, 22 (A.A.) - Reuter: 
beş yüz lira ycmetinc imkan 1'Ttınsız Hlndıçlnlsl umumi vnllsl 
verebilecek bir maaş alamıyaca- Amiral Decouks tarafından 20 son
ğına göre bu ekselansın servetini 

1 
klınun tarl.hli n~redllen bir tebliğe 

gilndüz gülahlı gece silahlı b:r göre, Siam dan gelen haberler Hang
gizli kaçakçılığın yüksek gelirle- kok radyosunun neşriyatı Slam'ın 
rinde bulmu olması ihtimali de Hlndlçlnl lle doğrudan dotnJya tek-

i rar tcmruıa ı;-clmeğı dN piş edebilemevcuttur. 
VeThasıl, ş~mdilik ıtahkikat 

hususi otomobilin bot olarak bu
lunduğu Taksimdeki Kristal gazi. 
nosunun önünden b~ arpa boyu 
uzaklaıamaınıttır. 

Acaba müsteşar nereye gitti) 
Otomobilden inıncc Kri•tale gir· 
di mi~ Ayazpaıaya doğru mu, 
Beyoğluna doiru mu yürüdü) 
Takıim apartımanlarına giden 
sokaklardan birine mi saptı? Har
biyeye mi yollandı) Yoksa K1t~
mis apartımanının yanından dik 
aşağı inen sokağa mı girdi? 

Meçhul. •• 

* Dlt;er t.r.ra!tar. yaptıjtırr.111 hu w•i 
tahldkat, 1-ııyırı sC'faret m ls~q. •:·ıııı 
hususi hııyo.ı ı.l.l nıt şu malf.ımatı 

toplamıı".(. ln:kı.ıııııı i11.t.ıı verml.şllr 

Mlk cınsklnln Şl~ll civarında otur
duf\I söylenen, fnkııt mllllyctı hak
kında ltı t tı.r nınlünınl mC'wut ol· 
mıyan l\'l '•• nş rede., kl\1,1~.;ll ılt' 

uek ynkıııd,. ı n.\.r.&&f'!;ıctı \ "'I' dı. Bu 
kızlarda" lıU;;ı\ğll lnkn ~urıyı•de hu
ıunmaktııdıı. Bu l'atlm Hl4U ıw ·i 
tklnclkılnununun dordllncll caı amb • 
a-Unll aabalıı T>ro:: ekspresi llt' Hny· 
darpaşadan l'"rt '.t.lı" Huı1yc~e slt· 
MIŞ ''<ı btı ıı ıulıt·. ı çıknrke ı bera· 
lı~rlndc kUll13' :ı miktardı\ altın, pır 
lanta n al~ r mUctvheral llo bir 
nı\ktar kliı.I! \., blı· mıı.taı· da nn· 

ceğini ıhsas eylenıcktedlr. 

llu tebliğin neşri Hlndlçlnl ile Si· 
nm ILl'ıı.sındıı.kl ınuhasemntın duı du
rulncağı Umltlerlnl kuvvctlend11111ış

tlr. Esast'n bu iki memleket blriblrı· 
ne harp illin etmemiştir, 

-o--

ROMANYADA 
(Batı l Jnelde) + 

zerine almış bulunduğunu bildir
miştir. HükCimcte riyaset etmekte 
olduğu dört ay içinde yalnız vata. 
na hizmet ettiğini illve eylemit· 
tir. 

General. beyannamesinde, sü
kunu bo:ımağa çalıoan «muannit 
unsurlar» dan hahsetmi~ ve sözle
rine şöyle devam etnıi§tİr: 

Sük.lın, 24 saat içinde yeniden 

tesis olunmalıdır. Bütün Rumen

leri .. ·azifeletini yapmağa davet 

ediyorum, 

Rumenler, itimatla resmi ma
kamların etrafında toplanınız, be
nim azmim katidir. Sizlerin sada
katiniz de kati olmalıdır. 

Edene Göre: 
kit altın ıot.til · '1]ftU~. ııu mll:.-e\ he· (Başı 1 lnc1de) X 
rat vesaire, ,, sırnd.1 ftornanv.ıdnn !arının ve menfaatlerinin korun-
1 lanbula l<ar'ln YahuıHlerle Pulon- ması için muvakkat .bir anlatma 
Y" mlllt~·lcı·ı ta~arındaıı lstanbula akdi hu•usunda Madride lıpanyol 
getlrllmlştll'. ve lngiliz mümessilleri ara11nda 

lsml Kaı·ır.- ıııkl olan n ötedenht-- müzakereler yapılmaktadır. 
rl Samııon Mlklclnsklnln Romanyr- Böyle bir anla3ma Tanca enter. 
dnkl ı,ıerlne bakan, Beyu bir Ruı, naayonal idaresine ait muahede
bu muhacirlerle bll'llkte iatanbula !erden doğan lngiliz ve diğer all
ı:elnılş \'O 7.lkrolunan mUcevhtrat \C kalı tarafların naklarına dokuna
altınlarla nukudu beraberinde getlr-

maz. Müzakereler memnuniyet 
mittir. Samson Mıklclnskl, bu ada- verici bir tarzda devam etmektc
mı vapurda ziyaret etmiş \'c bu a-

dir. Bu hususta yakında tam be· drımın yanında bulunan mUcc\'herat 
-re s:ılreyl kendi üzerine yerleştire- yanalla bulunabileceiimizi ümit 
rek tehrtmlze ithal etmiştir. ederim. 

Bu mücevherat araıınd& bir kı· B. Eden, Tancada ıimdi hiç bir 
sıın kıymetli pırlantalar da bulunu· lıalyan denizaltı gemisinin bulun. 
~ormuş ve bu pırlantalar, yine R1· madığını da ıöylemiıtir. 

manyadan tstanbula kaçan ve bir - - - --- - ----- -
motörle Slllvrl civarında batan Yn· 
hudllerden blrlne alt bulunuyormuş 
Aslen Polonyalı <>lan bu Yahudi, bu 
prrlantaları vapurda kendilerini zı. 

yaret eden Samaon Mlkiclnsklye, bl· 
IAhare Yunanistana gönderilmek U 
zere emanet etmiş ımı,. Bu ada· 
ının vapurda mağnıken ölmeal Uzerl
ne bu pırlantalar Samaonun nezdln· 
de kalmışUr ve bunlar Samson tara
ıtııdan g~enlerdc Surlyelılere satıl· 

mıvtır. Aldığı paradan bir kısmını 

s 

de. mUna..cıebctte bulunduğu o kızn 

vermiştir. İşte Samsonun çekindiği
ni aöyledlA"I kız budur ve çekinmesi
nin sebebi de bu pırlanta meselesinin 
fuyuudur. 

Oalatada boya nıÜl",llllCM!Jcrlnden 

birinde kAtlhfl olan bir matmar..el de 
ıeçen eumaclanbcrl ,ehrlmltdcn te
pnUp etmltJ bulunmaktadır. 

Bu tegayyUp te prlp glirUlmektc

dlr. 

Rooseveltin Nutku 

Azmin ifadesi 
Vaşington, 22 (A.A.) - Havas n 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Rooııevelt'Jn UçUncU defa olarni': 

devlet reisliği \'aZ!feslne başlaması 

mUnasebctlle söyledl81 nutuk slyast 
mahfillerde rclslcUmhurun şimdi)"( 

kadıır takip ettiği siyasi yolda bil 
tün km•\ et ile sebat edP-<.'eğl azmi ıl• 
bir ifadesi olarak tellkkl edilmek 
tedır. Rel lcUmhurun nutkunu dın 
lıyt'nler, Roosevelt'in cDcmokratıı~ı 
bugUnc kndar ula maruz kalmndıt't 
derecede bUyUk tehlikeler karljısınd 
ıdanıe etmek 1 zımdıu sözlerini so~ 
ltrkcıı ifadesindeki lmıın kuV\'\!tlnı 

teslı 1 altmdıı. kalmı,lıırdır. 
Merrısım, 1938 te olduğu gibi mil· 

il bırllk havnııı lçınde cereyan etmiş
tir. 

Zabıta İşleri Askeri 
Makamlarda 

Bükrcş, 22 (AA.) - Stcfani: 
Dahili vazıyette bir değişiklik 
yoktur. Zabıta i leri askeri ma
kamlara devredilmiştir. General 
Nicoleseo Cociul, lejyoner Chi 
gh'in yerine polis müdürlüğüne 
tayin edilmi tir. 

Matbuat sansürüne kontrol 
vazedilmiıtir. 

Binbaşının Katili 
Bükreş, 22 (A.A.) - Stefani: 

Alman binbatm Döri114i'in katilı 
Sarandos iımindc biridir • .32 ya
şında olan Sarandoa, Türkiyede 
doğmuttur V'e Türk tebaasından· 
dır. Katil, geçen ıenc Belgrattan 
Romanyaya g_clmiıtir. Katilin cÜ· 
nim şeriki olduğu söylenen lrba
snb isminde Türk tebaasından biri 
dahn aranmaktadır. 

Rumen Valiliklerine 
Subaylar Getirildi 
Bükrcş, 22 (A.A.) - D. N. B. 

Propaganda Nezareti Matbuat gc. 
ncl ackrcteı i, di.ın akşam, yabancı 
gazete mı.imcssillerine beyanatla 
bulunarak, \•alılerin yerlerine su· 
bayların getirilmesinin muvakkat 
bir tedbir olduğunu söylemiştir. 
Subay valilerin vazifeye başlama
sı esnaaında, memleketin bazı 
mahallerinde ııuıtcfehhümler vu· 
kua gelmiştir. Bükre~te sükun hıi
kum ıiırmektcdır. 

Eritrede ltalyan 
Ric'ati 

Kahire, 22 (A.A.) - Buraya ge
len haberlere göro Erltrede İtalyan 
rlcatı devam etmektedir. MUhlm hiç 
bir çaı pı,ma olmamış ise de İngiliz 
kuv\•ctıerl dllşmanı yakından l< >Va
lamakta ve gerllt'rinl nıtltemad\ye•ı 

hırpalamaktadır. ltalynnlann hıı :ut 
tan 130 kilometre ötede bir demir
yolu başı olan Agordat'da mukıwe
mct etme 1 bekleniyor. Orada ltal
ynı.lar evvelden hazırı.anmış me\'Ü· 
lcrl mUdafaa edeceklerdir. 

-o-

Antonesko Vaziyete 
Tamamiyls HAkim 

Londrn, 22 (AA.) - Rcu
ter: 

Bükreştcn haber alındığına gö
re, Başvekil •General Antoneıco 
Romanyada vaziyete tamamen 
hakim olmuştur. 

Dün Demirmuhafız infiratçıları 
bazı resmi binaları iıgal etmiılerae 
de askeri kuvvetler bunları ora
lardan çıkarmı,tır. 

Almanların şu veya bu tarafın 
hareketine iştirak ettiğini gösterir 
sarih bir delil yoktur. 

&LI 

Yarııa hazırlanmak için ald~
ğım laıtak pabuçlan koıa koıa. ?1~ 
günde eııkitmiııtim. Bir yenısı~ı 
verdiler. Yarııa baııladık. Alabıl· 
dığime gidiyordum. İııaretten dön
dı.iğüm zaman yanımda kimse 
yoktu. Onlara yarı yola geldiğim &! ti yemek odaııından çık· ~---------------------------------1111111111\ 

ad dan claha en· ak ada o o o am k napeye oturnı m • 

±&2 &SL :s 1 
düf, ) efenim Bllllnln arkadqı Mı.ter Do 
Vlnt"r de burada:»' dedim. M18ter BWl'nln 
\'C karuının rf!llhnlerlnl &'Östereylm. Balayı 
aıeyahatlndeler ... Karı•ı Dora ne l'U&el kadın, 
dekli mi f BUll ''ık mı ••ıktır. Kızı bir bll
yUk baloda tanıdı. JlattU o baloda ıılz de 
\'ardınıt. l<'akat benim clbl lhUyar bir kadını 
tabu batırlamazsııııı.. 

zaman rasladım. 
Evimiz dik bir yokuıun batın

da idi. Babam öteberi aldırmak 
için çarııya beni yollardı. Y okur 
i\n indiğim zaman mahallcnın 
kadınları gözlerini kapar ve avaz. 
ları çıktığı kadar haykırırlardı. 

Mahallede böyle tanındım. Ka
ısa'bayı İz.mire bığlayan ıoıe tren 
L • 'd di Orada her •ıattına muvaz.ı gı er • • 
aabah 4 • 5 kilometre gıd~r ve 
d•. rd' B' tütün ekıperı tren• one ım. ır . . Ü B. 
le her gcçiginde benı gör~ bf·ld il' 
gün kasabaya gelerek benı u ur 
du. V c Altay kulübüne yazdırara~ 
lzmirdeki yarı-'lara i,tirak ctmemı 
temin etti. v 

k mı ııor-Hangi ko§uyu oşacagı .. 
dukları zaman 800 dedim: ç;:un· 
kü benden evvel benim ismımı ta
§1.Yan meşhur bir lltlet tc 800 ko· 
ŞU} ordu. Ömer Besim .••• 

Ve böylece iııte ben de hayatta 
600 cü olarak kaldım. 

- 400 ve 800 cü Harlig'i se· 
Ver miıin) dedim. 

- Söyledim ya ona :hayranım 
Ve bende hayranlık olabilecek ne 

mak ,·e nıt"Şbur a dt'dl ki: z N T 
mm gııyetıl idi. n:":ı.ma çıkınız. Dolabnl 

_ Haydi ı:abu mektaP ,.e realmler 
lı:lnde yetenlmden ff'lrn Urlıd&. 

1 , bana hemea ıe ,·ar. Hep8 n. Böyle ınaaa kom-
PlAnı hemen anlad":.;..ueıl olacaktı. Ho-

ıuınuda bir tanıfll'& d vardJmeı rolü 
ıtmetıln ben e • 

ımna sttsln ' Mabllll ta\'lrll ıenç 
oynamQ'a mecbardam· blo afSU9U yoktu. 
adanım blı.1mle tanı,nuY• 

Buna emindim. -•--"•n ,.e rau-
d ....... decllkod--

Etrafta o_,_. kuJainn& çalmdı-
telerde ı:ıkaa )'ar.ıtard&n h ıanan blrlAI 
"""na •öre bu edam lnzhadaD °' ,.. • • t mealn ma-
ldl. Fakat lıter lıteeln, llter' IA e 

1111 
k~U-

damla tan19m17a mahkOmcla. On 
&.. tuzağa mDtlaka dtt~tı... .. 
"- 119ulta do-Elimden ırelıse :vemek ..ıonuna 

• IU hakkında 
nettk "" kendltılne kurulan pu ki bu 
kulatını bükettkUm, fakat ne çattı 
mümkıin deflldl. En iptidai nezaket ka.lde
Jerıne a) kırı olan bu harekttl yapamazdım. 
Çarcıılz mektup 'e l't'fllmlt'rl atmak Uure 

bir de ne ,·ukan çddım. Döndüğüm z.aman 

~oreylm! in 
1".a,allı adamrağtz Ml8l11 \'an Ropper 

örilmcck ağına tutulmu,tu bile ... Mektup ,.e 
... .-.. ı-mecıen kadın ona bıtap etmek J'fflmlerl _..... 

Yuan: Defne du Maurier· -2- Çeviren: Renan A. E. Yalman 

itin vesUe bulmut. hattA J'UIU kaaapeY• 
bile oturtmuttu. Yanlaruaa yakl&ftım. Mell· 
tuba madama verdim. Kadın muv&ffaloye
tlnden o derece memnundu ili kayıtsız. bir 
tanrla mektuplan alimden aJclı. bmlml an
Jaıtılmaz bir eldlde sö)1l)crek beni adanla 
takdim etti. O lıemcn yerinden fırlamıttı. 

Madam benim kendi maiyetinde ına&IJll bir 
hmual kltlp oldutumu derhal anlatmak 
lıtedl. Amlrane bir ta' ırla bana dedi ki: 

- :Mlıter Dö \'lnter kahveyi bldmle ı~c
«>ek Oarsonclan bir flnr,an daha l•ter ml•I· 
nlr:T 

Bu &öderlle Hııkl bana haddimi blldlrıll 'e 
onlantı konatmaıııana karıtmıya hakkım ol· 
ınadıtını ,.e benim için ayaita kalkmıya IU· 
zam olmadıtını anlatmak tstf~dl. Yabanrıla
nn yanında bana dalma bu tanda muamfl
le ederdi Buna tıebep, bir defa bizi tanımı· 
) an blriı.haln beni kendi kızı z.annctmcı.I) dl. 

llllltdan o derecede ıdDlrlenml!}tl ki yeni 
taaıdıfımız blrlıılaln lllünde bana o r.aman
danberl dunnadan ... ırier verirdi. Bent 
herkeee o kadar ehemmlyetAlz bir lnaanmış 
«lbl takdim ederdi ki bdnllar llade bir bat 
8allamasUc iktifa ederler, erkekler de bana 
;\er- filin -.·ermek zahmetine &"lrmezlerdl. 
Halbuki bu de.fa Hylo olmadı. Dö l'lnt.er bU
tUn bu müklle111e eıuuulllda )'erine oturma
dı 'e ·benim ıanonu ratırmama meydan 
hıl""&kmıyarak kendisi \l&tırdı. Sonra da bana 
tnalııaa olan k~ük \e kah hıkemleye ot11ra
rak madamın yanındaki rahat ~eri bana 
hırakh. Bu hareketi macl&mın e\·velA hlQ 

hn,ana fltmedl. Fakat f&re.ıılzllk kal'!}1111nda 
oldııfanu hl91M1tllnf"e, ht-nl unutmayı tettlb 
rttı. Ellnd" tuttutu mektup 'e reıılmlerl or
la) a ko)arak &öze h119ladı: 

- Yemek odaaına prer &lrmez ıııl:d tanı

dım. Hatta kendi kendime: cXe prlp teııa-

\ ' 

Bu aözlcri knTak bir ııetı \'e bayıra bir te
beHUmle ıHSy~mı,t1. Adamcatız l}U ce\abı 

\ermlye mecbur kaldı: 
- llllAklı Madam, mllkfJllUDd llatırhyo-

rum. 
o uman t'la ayni ~kUcle bUcunılara ma

ruz kalm19 olmalıydı ki buna aautmam19tı. 
Sonra devamla dedi ki: 

- Kalabalık l erleri, baloları hl('! ıe\•ıncm. 
tnı~hayı le\'dlll tipinden de belli idi. Ka

labalık ycrlerdt', balolarda, -ıılAJlarda Ml\'k 
alacak bir adama ~naemlyordu. Eııkl za
manlardan kalına h&Ma• 'e eararh bir l'Ü
ır.emtı '\'arc1ı. Arkuındakl modern t'lbl~Jerl 
ı:ıkarıp bir orta ı:al kmıtuınll il) dlrecek 
olwar mlluılrrln birisinde sUrdütliın bir 
tablo)a Jlf'k bcnzl)ec>l'ktl • ..,l&'araınnın kUIUnli 
lükayt bir ta\lrla ııllbrt>k IJlhe etti: 

- Yirmi t'ne eHt-1 de böyle etlencelerl 
ıııe\ mezdlm. 

(Arkası var) 

Hitler - Mussolini 

Mülakahnın 

Son Akisleri 
Bern, 22 (A.A.) - Trlbune de 

wusanne ga.zeteııl, Hltler - Muııııo

lnl mUUı.katı hakkında. dl;>or ki: 
Faşist buınının lisanı iki hedef ta· 

kip etmektedir. 
ı - İtalyanın oynadığı ro!U met.-, 

hll ııena etmek. 
2 Mfh\'crın iki dc\•let arasında 

dalma ve d:ıha sıkı ış blrllğt lüzumu
nu İtalyan milletine anlatmak. 
İtalynya gönderilen yalnız Alman 

ha\a kuvvetleri dcğldlr. Diğer harp 
mıntakalarından da mUhlm ku\'Vet
er scvl<edllmlştlr. öyle tahmin edile
bilir ki. bu kuweUerln 1taıyada bu
lunuşu düşmanlarının hakkından gel 
mek için hlt kimsenin ye.rdrmına 

muhtaç olmadığını llAn ede gel~ İ
talyan mllletınde muhtell! h!Sler u
yandırmaktadır. 

F'aşisl gazeteleri, Akdenlzin aske
ı1 \ "c bahri harekııtın bqlıca sah
nesi olduğunu yazmak auretlle Al
man kıt.alarmın cenup A\'rupasmda 
bulunduğunu haklı göstermlye çalı· 
.şıyorlnr. 

Orta Şark 
1 Java Tebliği 

Kahire, 22 (A.A.) Orta 
Şark lngiliz Hava kuvvetleri teb
liğinde deniliyor .ki: 

Ordunun taarruz hareketine 
müzaheret eden ıbombardıman 
tayyarclctimiz llobruk f !crine 
20 .21 sonkinun gecesi akınlar 
yapmışlardır. Hava difj batarya
larının üzerine bombalar atılmı!I 
ve bataryalardan ikiıi austurul
mu tur. Baıka bombalar da El
gubbi tayyare iniş meydanının şi. 
mali şarki kısmına düımüı ve bi
nalar arasında ıiddetli infilaklar 
olmuştur. Avcı devriyelerimiz bı.i
tün -gün büyük bir faaliyet ııöıter
missc de diıımanla temas ha11l ol
mamııtır~ 

Şarki ltalyan Afrikaıında 20 • 
21 sonkanun geceti Maaııua'ya ta
arruz edilmı.ştir. Seçilen hedefler 
ıbir elektrik santralı ile büyük bır 
fabrika olmu~lur. 

o---
Amerika Harp Gemi~eri 

ve Deniz Kafileleri 
Vatington, 22 (A.A.) - Ste

fani: B. Rooşevelt, Amerika harp 
gemilerinin lngiliz deniz kafilele
rine refakat etmesine muhalif ol
duğunu ve Amerikan donanma
sında hizmette bulunan gemilerin 
İngiltcreye satılmasını hiç bir za
man hatırına ııetirmediiini yeni
den beyan etmiıtir. 

------o--

1 n g il tere • HUr Fransa 
lkhsadf Anlatmaları 

Londra, 22 (A.A.) - lnailiz 
hukumcti ıle General de Gaulle 
müdafaa konıeyi arasında Came· 
ron için bır iktııadi anlaırna yapıl· 
mı~tır. 

.lngiliz huknmeti, hı.ir Franıızla
ra iltihak eden denizaıırı FranllZ 
topraklarına iktteadi yardımda bu 
lunmak huıusunda yaptıiı taab· 
ıhütleri yerine getirmektedir. 

0-

Bu Harbe lştirAk 
Eden ltalyanlar 

Roma. 22 (A.A.) - Stefani: 
Bu muharebeye iıtirak edenlere, 
f aıi•t partiaine girmek için bir ia. 
tida ile müracaat etmek hakla 
verilmııtir. 

-o--

Stokholm Kilise 
lerinde 

Stokholm, 22 (A.A) - Ste.. 
fani: Kömür tedariki ımkanuzlıiı 
kartısında Stokholm kiliaeleri ba· 
günden itibaren kapatılmııtır. 

-0----

Ceneral Moges'in 
Teftiş Seyahati 

Vichy, 22 (AA.) - Faı 11· 

mumi valiıi General Nogueı Fuın 
§İmalinde Sefru mıntaka11nda I>• 
teftiı ıeyahati yapmııtır. 

--<>---

Amiral Darlan 
Vichy. 22 (AA) - Bahriye 

Nazırı Amiral Darlan Amerik• 
büyük elçisi Amiral Leahy"yi ka
bul etmiştir. 

Elbaaana Han HUcumu 
Atina, 22 (A.A.) - lnııHz 

hava kuvvetleri tebliği: 
lngiliz tayyareleri dun E.ıbıısan

~a askeri hedeflere taarruz etmiı. 
!erdir. 

Wil~ie Geliyor 
Nevyork. 22 (A.A.) 

Wilkie, Londraya gitmek 
Clippcr deniz tayyaresile 
Lizbon · a hareket etmittir. 

B. 
üzerf 
huııüı 
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İz mitte 

. 
Maarifte: 

10 Mektep Kaçağı 
Mekteplerine 

Sevkedildi 
DUn, Beyazıt, Aksaray, Çapa, La-

1 

İzmirde 

l 
ıeıı mrntnkalarında b•r araştırma 

Mey va Pahalılıg"' ı 1 Zeytine ilik Kursu vapıımıı;ı ve on mektep k~çağı taıe-
bc yakalanarak ıncktcplcrıne sevke· 

lz:mit (Vatan) - lzmit, İstan. lzmir (Vatan) - Bomovaoa '.!ilmiştir. Araştırma. sık sık yapıla-
bu, Vf" /\nkaraya meyva ıhraç e· bır zeytincilik kursu açılmı~tır. Bu ak, talebenin mektepten kaçması
dcn ouyuk hır çok istıh al mer- kursa, Silifke, Manavgat, l·enike, nın tamamen önU alınacaktır. Yaka
kczioir. Boyle ohnakla beraber Lkenderun, Manisa, Akhisar, anan on talebeden bir kaçı da Be
İzmittr meyva bulup yemek her Kırkağaç, Bergama, Menemen, yazıt kUtUphanesinde bulunmuştur. 
bahtıyara nasip olmaz. Bu sene Tıre, Ödemis, Kemalpaşa zeytin Hukuk Fakültesi İmtihan 
meyva az olmuş, meyva fiyatları bak!,_m memurları i~tirak etmişler. Talimatnamesi 
da derhal ateş pahasına çıkmış· dir. . Hukuk fakUltesi ımtlhanlar tall-
tır. * lzmir (Vatan) - Göztepe matnamesinln bazı maddelerinin de-

Elmanın kilosu 30 • 40, armut 
1 
Kız. Enstitüsünün 19 39 ~ 1940 se. ~ıı;;tırllmesı takarrur etmiş ve bu işi 

30 yv 50 k ruştur 1 ncsı mezunlarına merasımle şeha- hazırlamak i\zere bir komisyon teş-
' a a . u ' . detnameleri verilmiştir. Taşra- kil edilmiştir. İmtihan verilmesi ve 
Bu vazıyet karşısında, ınsa!', da bulunanlar şehadetnamelerini devam edilmesi mecburiyeti birinri 

yerli mallarımızı, uzaktan uzaga mektepten alacaklardı sınıftaki istatistik, içtimaiyat, lkin
se~etmekle ıktifa etmektedir. * İ:lmir (Vatan) ~ 940 yı· el sınıftaki fikı1 haklar, işletme eko-

lzmit (Vatan) - Şehrimiz Jında İzmir Müddeiumumiliğine nomisl, UçUncU sınıftaki toprak hu
Halkevinde, çok alaka toplayan 8978 muameleli evrak gelmiş, kukıı, sosyal ekonomi, lktısadl mes
rcsim ve fotoğraf sergisi açılmış· bunlardan 843 7 si neticelenmiş, ilkler, dördüncü sınıftaki mukaye-

t S "d K 1 Z F·ahr"ı 5 A 1 · d 9 41 l . clı medcnt hukuk der .. ırrl için de-ır. ergı e ema eren, " ı e · senesine devro un-
Seyrek ve Mel h Dölen imzaları muştur. Ağırcezaya gelen 4 1 1 da- "am ve imtihan mecburiyeti kabul 
bılhassa dikkati celhetmektedir. vadan 294 ü neticelenmiş, ı 1 7 si edilecektir. 

İzmille Kahve Darlıg-ı yeni seneye devredilmiştir. Rektörün Çayı Üniversite rektörU Cemil Bilse!, 
İzmit (Vatan) - Şehrimizde, Üniversiteye iyi derece ile kaydolan-

son günlerde kahve sıkıntısı art- T oroslarda Kayak ıar1a. onıversıtede sınıflarını iyı de-
mı tır. Bakkallarda kahve bulu- ~ 1 rece ile geçen talebelere şubatın ilk 
namamaktadır. upOrtarı haftası fakUJtede bir çay ziyafeti 

Bir Adam Karısını 
Öldürdü 

lzmit (Vatan) - Kandıra ka· 
zasının Şeyntımar divanının Şek.
şek köyünde İsmail oğlu İbrahim, 
6 çocuk annesi olan karısını bir 
l:avga sonunda yaralayarak öl
dürmüştür. 

Katil koca yakalanarak Adli
yeye teslim edilmiştir. 

-0-

Bargamada Bir 
Kaplan Oldürüldü 

Bergama (Vatan) - Şimdiye 
kadar hiç kaplan görülmemiş O• 

lan bu mıntakanın Turnalı nahi· 
yesinin yiıksek bir köyü olan 
(Çamoba) sında yapılan bir sÜ· 
rek avında Leopar cinsinden bü
yük bir kaplan pusuya düşürüle
rek öldürülmü~tür. Kaplanın de
risi yüzülerek Ber,gamaya getiril
miş ve elli yedi buçuk liraya satıl-

Toroslarda kayak sporu 
yapan gençler 

verecek, bu ziyafette talebelerin istek 
!erini dinliyecektır. 

Di,çi Mektebinde Y apılac:ak 
Islahat 

Dişçi mektebinde ıslahat ve tadlllit 
yapmak Uzere teşkil edilen komis
yon işini bitirmiş, raporunu Maarif 
Vekfıletine göndermiştir. Kabul edi
len esasa göre, dı~i mektebi 5 şube

den ibaret bir enstitü olacak, profe
sörleri tıp fakUltesi, profesörler mec 
llsi lçtlmalarına girebileceklerdir. İlk 
iş olnıak Uzerc mektebin mUdür)llğü· 
ne tıp fakUltesl hıfzıssıhha profesö
rü Muhıttln tayin edilmiştir. 

Askerlerimize İktısat Fakültesinin 
Hediyesi 

İklısat fakUlteslnln geçenlerde ver 
diğı çaydan iki yüz lira hasılat ol
muştur. Talebeler, bu para ile eşya 
alarak, askerlerimize verilmek Uze
re allıkadar mUesseseye teslim et
mişlerdir. Tabit illmler ~be5i ile 
kimya şubesi talebelerinin verdiği ça 
yın hasılatı ile de askerlerimize eş
ya alınacaktır. 

Muallimlerin Kıdem Zamlan 
İstanbul mektep mualllmlerinden 

olup ta kıdem zamları Maarif VekA· 

VATAN 

i Zabıta Haberleri: 

Kaçakçılarm Evlerinde 
43 Kilo Esrar Bulundu 
İstanbul ve Yalova arasında es

rar kaçakçılığı yapan ve içlerinde 
üç le kadın bulunan bir şebekenin 
yakalandığını yazmıştık. 

Şebeke mensuplarından Kadir. 
gada oturan Hikmet Hızlının e
vinde 3 kilo, Sultanahmet İ9hak· 
pa~a mahallesinde oturan Nuri 
Akbal ile metresi Lemanın evin
de 150 gram esrar, Bcşiktaşta 
Kapancı sokak 9 numaralı evde 
oturan İsmailin evinde iki kilo, 
Mac;kada Taşkışla caddesinde 26 
numaralı evde oturan Haticenin 
evinde on sekiz kilo ve Yalovanın 
Kirazlı köyünde Ahmedin karısı 
Hüsniyenin evinde de 20 kilo es
rar bulunarak musadere edilmiş, 
kaçakçılar da Adliyeye verilmiş
lerdir. * Galatada Çeşme sokağında 
bir marangoz fabrikasında çalı
şan Kamil sol el parmaklarını tcs. 
tc~eye kaptırarak yaralanmış, Bey 
oğlu hastanesine kaldınlarak te
davi altına alınmı~tır. * Şoför Turanın idaresindeki 
21O7 numaralı otomobil T ozko
paran caddesinden geçmekte iken 
Ali Uygur adında birine çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılarak te
davi altına alınmış, hadiseden 
sonra kaçmak isteyen şoför yaka
lanarak ta'hkikata başlanmıştır. * Beşiktaşta Köyiçinde oturan 
Fethinin 4 ya,ındaki kızı Saadet, 
evinde oynamakta iken merdiven. 
den düşerek başından ağır suret
te yaralanmıştır. 

Saadet Şi~li Çocuk hastanesine 
kaldırılmıştır. 

~······ 
rrograa 

8.00 Program, 8.03 Ajans haber· 
leri, 8.18 Hafif program (Pl.), 8.45/ 
9.00 Ev kadını - Konuşma. 

12.30 Program, 12.33 Fastl heyeti, 
12.50 Ajans haberleri, 13.05 Fsıl hey· 
tinin devamı, 13.20/ 14.00 Karışık 

program (Pi.). 
18.00 Program, 18.03 Radyo caz 

orkestrası, 18.40 Radyo ince saz he· 
yeti, 19.30 Ajans haberleri, 19.45 
Seçilmiş muhtelif şarkılar, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Şan soloları, 

:?1,00 MUzik: Dinleyici istekleri, 2130 
Konuşma, 21.45 Radyo orkestrası, 

22.30 Ajans haberleri, 22.45 Cazband 
(Pl.) 23.25/23.30 Kapanış. 

1 IOBIA 1 
22 tıilN CİKAJ'lllJN 1941 

Ka~ 

Sterlin 5.24 
Dolar 132,20 

İsviçre Fre 
Drahmi 
Leva 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 

İsveç Kronu 

Sıas • Erzurum 2 
Sıvaa • Erzurum :: 
Sıvas • Erzurum 6 
Anadolu Demiryolu mU· 
messll peşin 

29,687:'> 
0,9975 
1.6225 

12,9375 
3,175 

31,1375 
31,005 

19,•2 
19,42 
19.35 

39,80 
İstanbul Tramvay ıııir· 
keti hisse senedi tasfiye • 
halinde 2,20 

* Unkapanında Unkapanı cad SAT 1 L l B 
desinde 4 ~umaralı işkembeci 
dükkanından yangın çıkmışsa da Çok gUzel cins ve modern 

1 
stilde yatak ve yemek odası 

geniş emeden söndürülmüştür. mobilyaları satılıktır. Her gUn * Zabıta, dün beledeiye nizam saat 3 - 7 arasında Beyoğlunda 
namesine aykırı harekette bulu- İlk Belediye S. 5 No. Küçük 
nan 1 6 ıoförle tramvaydan atla- ı TUnel hanının 4 No. sunda 
yan 2 5 kişiyi cezalandırmıştır. •••• görebilırler. 

fEBIK TtY.6.T&f' av 
TICPJ:BAŞINDA 

OBAM &18111 
BugUn saat 115,30 da 

Akşam 20,30 da 
ABDAL 

Yazan: Dotoyevskl 

TJ:KSILLE&I 

1ST1KLAL CADDESl:-iD• 
&OKJ:DI ll1Sll1 

Bugün saat H te Çocuk oyunu 

Ak!Jam 20,30 da 

KIBALIK ODALAR 
rnıştır. * Beııgama (Vatan) - Zel
~leden yıkılan Ovacık köyünün 
43 <hane olarak yeniden ve başka 
bir yerde inşa edilmesine başla
nılmıştır. Kazamızda imar hare
ketleri artmıştır. Yeni bir imar 
planı hazırlanacak ve yeni inşaa· 
ta başlanacaktır. Kaııabamrzda 
bir de şehir kulübü açılmasına ka
rar verilmiştir. 

Adana (Hususi Muhabirimiz· 
den) - 18 kişilik bir kafile ha
linde Torosların en yüksek nokt:ı. 
!arından biri olan cTopakardıç> 
mevkiine, kayak sporu yapmağa 
çıkan Adana kayakçıları Toros
lardan dönmüslerdir. T opakardıç 
mevkii üzerinde 2400 metre irti
fada yapılan kayak ıhareketleri 
yedi gün devam etmiıt ve tam bir 
muvaffakiyet elde edilmiştir. Ka
yakçılarımız neşe ve zevkle ge
çirdilderi bu müddet zarfında 
aynı zamanda av ve atıcılık ta yap 
mışlardır. 

letlnce tasdik edilmiş olan muallim·----------------------------
!ere önllmüzdekl şubattan itibaren ~·-•••••••••••••••••••••••••-. 

Tütün Satışlan 

zamları verilecektir. 
* Profesör Sadrettin Celil, dün ilk 

mektep mualllmlerine matematik 
tedrisatı hakkında bir konferans 
vermiştir. 

Askerlerimize Kışhk 
Ankara, 22 (A.A.) - Askerleri

mize yapılmakta olan kışlık teberru· 
ata ait bugün bize gelen haberlere 
göre. Bursa halkı son gUnlere kadar 
1378 parça yün fanlle, 20,668 çift 
yUn çorap, 3620 pamuklu, Hl55 ka
zak. 7548 yün eldiven ve 371 muh
telif eşya olmak üzere askerlerimize 
35,038 parça kışlık hediye eı,ya ver-

Ereğli Kömürleri 
İşletmesinden: 

8780 numaralı kanuna mtl9tenıden netreclllen !/12899 namanlı 

kararnamenln 8 saydı kararına göre tefekkUI ede• Ereğli ffaVZMJ 

Kömürleri S&tıt Blrlltı, S86'7 namaralı kanan ve Z/l•M'7 saydı karar

namenin tatbUd neticesi olarak 1. Kbaaaaanl. 1941 tarihinden ltıba

"'n Taaflye haline konnnq olma111na blnae• IÖZtl geoen Blrlllde T ... 

tiye tariblııe kailar aktedUmlş olaa makavelelerlD kömllr t.Uml .. 

clbelert ve llJbU Vecibelerden dolacak bak1ar tşletmemb tarafDclaD 
devren ve naklen kabul edDmll}ttr. Bblaeaaleyll 1. KA.nanaaanl. 1941 

tarthlnden itibaren kömllr teallmllle mötealllk talepler lçla 7.ongul
dakta mahdut meeollyetll Eretll KömllrJıert t,ıetmeel mtl•ı•n'ne 
müracaat edilmesi UAn olanv. 

23.t-Mt---

.__ Ereğli Havzası Kömürleri-mm 
Sabş Birliğinden : 

8'780 namarab baua möateaklea......,..... !/lZlll .,...,. 
kararnameaba S aaydı bruma söre t1ı9*1ı:ll .,.._ EretU Ba.
Kömlirleri utrş Blrlltl. aldrea mevlkil nter17ete ko ..... 181'2 __. 
ralı kanWt ve ~/HM7 eaydı kararname billdbDltırbllD t.atlıAld _...,.. 
ıl olarak 1 Dnunuual 19U tartblDdeD ltllıwea taatl19 ..ıı.e _. 
mu, tur. 

Satrıt blrlltlle ,1ındJye kadar alltedJlmit olan müanlelerta d
mür tesllmlne müt.ealllk vecibeleri ve lfbu •edbelenlea 4oPCall ...... 
lan Erej'll Kömtirlerl lfletmesl tarafmdaa kabal olaaarall kömür .... 
llınatı işba mukaveleler btudbnlerine söre yapdBealmdaa ... ..
için alAkadarlarm Erefll Kömllrlert lfletmeelne ve taıdlye ~ 
evvelki muameleler lçla dahi merkml 7.onpldallta baluu, Mil _. 
flyede EretU Banası kimllrlert .. .,.. blrllltJle ...._.., ~ 
llb olunur. 

• 
T. iş Bankası > 

> 750 > 
4 > 500 > 

1941 Küçük 
a > 2~ ~ 

35 > 100 > 
80 > 50 > 

Tasarruf Hesapları 300 > 20 > 

K~deler : o& Şubat, 2 Kaym, 1 

llıramlge Plllnı tos, 3 ikinciıe,rtn 

pılır. 

Devlet Demiryollan 
21.1.941 aalı g1lnQ puarııtı yapılacak olan 600 ton mı.ter 

Jflenerek mamul hakle idareye teelfml ~ pua.rbl'J prweıı 
Uzerine 7.2.9'1 cuma gtınU saat: 15 e talik edflmlftir. c881> 

İzmir, 22 (A.A.) - TUtun satış
ları hararetli iblr şekilde devam et
mektedır. DUn akşama kadar yapı· 
lan satış on sekiz buçuk milyon ki· 
loyu bulmuştur. Halbuki geçen sene 
ayni devre zarfında. bu miktar tUtUn 
ancak bir ayda satılmıştı. Fıyatıar, 
memnuniyet vericidir. 

Adana Dağ sporları ajanı ve 
kız lisesi beden terbiyesi öğretme. 
ni Bayan Fahamet Taçkının orga. 
nize ettiği bu T oros gezisine At
letizm ajanı Abit Atamar, Futbol 
ajanı Ali Dayı, kız lisesinden türk 
c;e öğretmeni Süeda Okyay, ta· 
rih - coğrafya öğretmeni Sıdıka 
Tanyolaç, rostm öğretmeni Rik
kat Kalyoncu, erkek lisesinden fi. 
zikçi Meohmet Altıok ta iştirak et
mişlerdir. 

A<lana Beden Terbiyesi müdü
rü Bay Rıza Salih Saray, T oros
larde kayakçılığın inkişafı ıçın 
takdire değer gayretler sarfet
mektedir. 

mişti~ ................. ••••İlll•••ll••-.... ~ 
Artvin merkez ve köyleri halkı_ ·---------==------------------..::..----------------------------..-ıılll! 

2024 parça. eşya ile hediye tedariki 

:~~:~i~:!5:k::a~ı~:~ep ~: ~~ CDmhuriyet Merkez Bankası 
Ankara Şarki Karahisar kazaaı 3208 ve A- 18 llıinci Kllnun 1941 VAZiYETi 

parça eşya, Giresun merkezi 1176, 1 

Kanalizasyonü 
Hava Kurumuna 

Teberrü 

lucra kazası 988 parça olmak üze-

re Giresun halkı 5507 parça ef)'a t.e- A K T ) F P A S 1 F 
berru eylemişlerdir. I.ar. Lira 

Ankara, 22 (Hususi MuhabirL 
mizden) - Nafıa Vekaleti Anka
ranın kanalizasyonunu yaptırmak 
için bir kanun projesi hazırlamış 
ve Baıvekalete vermiştir. Projeye 
nazaran V ekalct her sene bütçe
aine bir miktar tahsüıat koyarak 
bu i~i pek yakın -bir zamanda biti. 
recektir. 

Bütçeye konan tahsisatın mik· 
tarı 6 milyon 500 bin liradır. 

Kanalizasyonun halka açılmasın· 

dan itibaren 6 ay sonraya kadar hu· 
ısust mülk sahipleri çukurlarını ka
patmadıklan takdirde muhtelif ee· 
zalara çarpılacaklardır. 

Hükumet ipliklere 
El Koyacak 

Ankara, 22 (Hususi Muhabirimiz

İstanbul Dokumacılar Birliği M .. h. e· K f 
reisi Bay Yahyanın gösterdiği ım ır On erans 
yüksek alaka neticesi o 1/ rak birıi. 1 Memleketin kUltUr hayatında bü
ğe dahil bütün esnaf Hava kuru- yük hizmetleri görUlmilf olan Ilım 
muna bundan bir müddet evvel adamlarımızdan ve eski Maarif Na-
1630 lira teberru etmişlerdi. zırlarından, Tahran elçiııi Ayıntaplı 

Bu hamiyetli yurddaıılar tekrar MUnif Paşanın hayat ve eserleri hak 
faaliyete geçmislcr ve yeniden a- kında bugUn saat 18 de EminonU 
ralarında topladıkları 1000 lirayı halkevinde bir konferans verilecek· 
kurum veznesine yatırmışlardır. tir. Konferans kıymetli mualllmleri-

Tayyare ve tayyarccilikteki ha- mlzden ve muharrir arkad&flarmuz
yati mahiyetin en çok tebarüz et· dan Hikmet Turhan Dağlıoğlu tara
miş olduğu şu zamanda bütün fıııdan geniş bır tetkik eseri olarak 
yurddaşların Hava kurumuna yar. hazırlanm!ftır. 

dım bakımından hamiyet müsaba.-
kasına başlıyacaklarım ve şu su· 
retle en mühim ve milli bir vazi
feyi şereflerile mütenasip bir şe
kilde ifaya koşacaklarını ümit e
deriz ... 

Y&TD 8autell 

den) - HUkQmet bütün memlekette- Halkevlerinde: 
ki ıplik miktarının tcsbltini alAkadar _ ___..__ ____ _ 

ue ,.. 
lara emretmiştir. 

Ellerinde iplik bulunan tuecarlar, 
iplik miktarlarını birer beyanname 
ile mahalli en büyük millkiye Amiri· 
ae ibildireceklerdir. Öğrendığimize 

göre, hUkfunet bu ipliklere el koya
caktır. Hazırlanan kararname Ba.IJ· 
vekalete \'erılmck Uzeredır. 

Eminönü Halkevinden: 

1-23/ 1/ 1941 perşembegü
nü (Bugün) saat ( 18) de Kütüp. 
hane ve Yayın şubesi komitemiz 
reisi Hikmet Tuman Dağlıoğlu ta-
rafından (Münif Paşa) hakkında 
bir konferans verilecektir. 

2 - 27/1/ 1941 pazartesi gü----o>----
1 

nü saat 18 de Evimiz ingilizce mu. 
zmirde Adliye Faaliyeti allimi Oğuz Oran tarafından 
940 yılında lzmir adliye daireleri- (Cervantes ve Don Kişot) mev

nin faaliyeti hakkında bir istatistik zuunda bir konferans verilecektir. 
bazırlanmıştır. Buna nazaran müd- Davetiye yoktur. 
deiumumiliğe geçen bir sene içinde Senelik Toplantıya Davet 
8978 muameleli evrak gelmiş, bunla· 18.1.941 günü tehir -:dilen <Kara-

8 > 

• • 
6 • 
6 • 

• 
• 
» 

• 

• 
> 
» 
» 

1 .. 
16 
51 

Abone Gcreu 
Türkiye dablllnde: 

Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 

1400 750 400 150 Kr. 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık Saylık Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

rın 8437 si :ntn': edUmiı;ı ve 5U de deniz L!seleri Mezunları Cerniyetb 
::ene zarfında icı-a d.ılıeler .. e gelen 1 nın senelik toplantısı 25.1.DU eumar
yPni sem!),. d~ Vl'lllunmıışt ıt. Ay11i 1 test gUnU saat Hi te Eminönü lıallt· 
20 !?39 evı-akt~n 10,ur:: si intaç ve 

1 
e'i ınde :ı apılacağır.dan bUtün Uyele· 

9677 .11 )'eni seneye dcvıedümt~tir. nn ;elmeleri rica olunur, •••ll••ll•llllllllllll 

Kua: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot. 
Ufaklık. 

Dalaildeki Malaabirler: 

Tllrk Lirası • 

Hariçteki Muhabiri•: 

72.603,018 

• • 

• • • 1 

Altın: Safi kilogram 5.010.756 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 

Diğer dövtzler ve Borçlu kllriııg 
bakiyeleri • 

Huine TalaWleri: 
Deruhte edl. evrakı n&kdiye karfılıtı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tara.tından vaki tediyat 

Seaedal Cüzdana: 
Ticarl senetier • • • • • 

Ea1aam ..-e Tah'Vilit Chdam: 
(Deruhte edilen evrakı n&kdl• 

A - (yenin ~wgı esham ve tah· 
(vUAt:: (ltib&Tt kıymetle). 

B - Serbellt eshaD\ ve tahvilA.t • 

A.....ıar: 
Altın ve dövtz üzerine avana 
Tahvilll.t Uzertne avans • 

• 
Hazineye kı8a vAdeli avans • 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karfllıklı avans • 

7 

6 

102.121.952,9 
15.695.769,-

2.432.607,7 

294.253.7 4 

7.048.029.5 4 

29.913.118,53 

168. 7 48.563,-

19.923.781,-

2M.302.133,43 

46.&M.278,93 

8.111.849,53 

8.970,78 
7.808.722,-
7.014.000,-

114.584.926,75 

liilaeclarlar: ................................................ 

Ptluhtelif: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yekim 

120,250,329,73 

294~3.74 

36.961.H8,07 

138.82(. 782,-

256.302.133,43 

M.068.126,46 

129.416.619,53 

4 .:S00.000-
11.213.211,31 

751.830.604,27 

~: ................................................ . 
llati7at AJr.çe.i ı 

Adi ve fevkalide • • 1 1 1 1 

Huawd • • • • 
Teclaftldeld "enkrıtl.n 

Deruhte ed1leD. evrakı D&kdire • 

• 

• 
Kanunun 1-8 inci maddelerine t4l'lfl. 
kan hazine tarafmd&n vAld teıll1at 

Deruhte edilen ewnJa na1a1Qıe büi-
yeeL • 
K&rfllıtı tanuurwı altın olanılıı 

UAvet:en tedavWe vaadllea • • • 

Reeskont mukabW ııa.vetaa teılavtnıe 
vazedilen. • • 
Hazineye yapılan altm karfdlldı • 
vana mukabili 3802 No. b kanun ... 

ciblnce U.wten t.ed.PWe "IU'd''" 
Me•claal: 

Tllrk Liraaı • • ı 1 • • 

Altın: Safi Klg. 878.809 

1111 Ne. la a.m s1re ~ 
acdaa ..... •üMW ... ..... 
altmlar: 

SatiKDc. M.Ml.930 

DövisTulalriiclabı 

Altma tahvW kabil dövialer • • 
Diğer dövialer ve a.ıacaklı kllrhıg 
bakiyeleri 

14..000.000, 

- - -
29.036.418,88 

ftfalatelif: ..................................... . •····•···••• 

Y.an. 

1 T- 1138 tarilü.den itila.reı 
..... o ....... . %4 Allm. iM A1JWS°'f 


