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YUD A 
ASLANI 
Habeş İmparatoru 

Memleketine 
Girerek Habeş Bayrağım 
Kendi Eliyle Direğe Çekli 

HABEŞ 
Ordusu 
YDrQyor 

'd bul dutu, üç beJ sün evvel, tayyare ile memleketinin bir yerine Hartum. 24 (A.A.) _ Reu· 
Uzun -andanberi Hutum • un tonı Haile Selbiye, Hartum' da bulunduğu 11rada kendi· d L ,_.. H be lmpara ter ajansının Habeg - Su an nu· İndim de dün ifta edilen a il~ __ !_, :..;.. -Lu .. rmet ve tazimlerini kabul ederken • h b" · 0

• ıine sadık bb e ~er-- .. dudunda bulunan hususı mu a ın -______ .::..::::._ _______________ =~----~=-~--=--ı bildiriyor: 
imparator Haile Selbiye'nin 1 ~ 

AMERI• KAN 1 j kanunusanide Halbegistana geçtı· 
: ğini şimdi ifga edebiliriz. Jmpara. 

ı tor Hartumda bir lngiliz bombar. 

C h • d k • dıman tayyaresine binmiı ve avcı 
e P eSID e 1 tayyarelerinin refakatile Habeı • 

Sudan hududunda dinamitler atıl-

ı• k• f mak suretile ve kazmalarla çalılık n ışa 1 bir arazide hazırlanan bir tayyare 

Ekseriyet kararın~ ve~i~
ce demokrasi terbıyesının 
neticesi olarak münakaşa
lar susacak, el birliiile 
tatbikata geçilecektir. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

D ngiltere havalarında, Afrika· 
O da, Arnavutlukta devam ede~ 

mücadeleler ve Balkanlara d~~r 
hazırlanan ihtimaller nekadar ~~
him olursa olsun, bugünkü har:uı~ 
ana cephesi Amerikadır. lk~ncı 
cıhan haminin bundan aonrakı ~
mumi seyri üzerine en çok tesır 
edecek amil. Amerikan yardını 
ve aliıka81nın derecesidir. Bunun 
için bu saniyede bütün sözler A· 
merikaya dıkilmittir. 

Amerikada bu gibi kararlar 
yavaş veriliyor, igkr üzücü ... ~a-

. ·· aka- muna· lardan geçıyor, mun ,... 

Radyo pzeteainin bildirdipıe söre kaçbjı anlaflıan lejyonerler 
tefi Horya Sima, Romanya Baıvekili Antoneıko ile doıt 

bulunduğu 1U1llarda 

Romanya da 

Son Vaziyet 
Lejyoner Şefi Horya 

Sima Kaçtı 

1 ,-B-u-lg-a-ris-ta_n_ 

Yugoslavya 
Ebedi Dostluk 

Paktının Devaını 

Balkanları 

meydanına inmi,ıir. 

l 
Jmparator burada iki oğlu, Ve

liahti ve Harrar Du1cü ile Sudan• 
daki lngiliz kuvvetleri kumanda• 
nının bir mümessıli tarafından 
ka~ılanmı~tır. 

cYuda arslanı> tayyareden i· 
nerken uzun boylu, baıı sarıklı 
Sudan müdafaa orduıruna mensup 
bir kıta tarafından selamlanmııı· 
tır. İmparator hududu otomolbille 
ıgeçmiıtir. İngiliz subaylarının ku. 
mandasında bulunan Halbeı kuv
vetleri yol boyunca dizilmiı bulu. 
nuyorlardı. Suyu kurumuş bir de. 
renin yatağına süratle inen impıı· 
rator burada bir rahip tarafından 
takdis edildikten sonra hazırlanan 
direic kendi e\i!c Habeı bayrait· 
nı çekmi§tir. Bu meruim esn .. ın· 
da ıborular çalınmıf, erler şe)im 
durmuştur. Bu vakurane Ye aade 
merasimden sonra imparator Ha
befiatan dahiline doiru seyahati· 
ne devam etmigtir. 

* Londra, H (A.A.) - Habe· 
ıiatan ordusunun ilk muntazam 

kaşayı takip ediyor. Fakat Ame· 
rikan demokrasi hayatının k~rj.: 
luşuna göre bunun bagka tür~ 
olmasına ihtimal yoktur. Amerı· 

l ·ı· ·x.: olan kanın mukadderati e ı lfl•• 1 

Antonesko 
vaziyete hakim Memnun Etti• kafilesi Avustralyalı genç bir mü

lazimin kumandaeında dügman a

işlerin inkişafı için bir tek yo cRoma.nya vaziyetine gelince: <An· cBulgarietanla Yugoslavya a· 
vardır O da bir fikir cereyanının, toneskoya k&rfl ayaklana.n Demir· rasında 19 3 7 senesinde imzala
rnuay;en münakap uıul v~ met" muha!ıZlardır. .Antonesko, vaziyete nan cebedi dostluk paktı:. nın 
halclerile zihinlere hakim bırhha e tamamile hikkn değilse de herhal· 4 üncü yılı her iki memlekette bü. 
gelmesinin yoludur. Geçen arp· de Demlrrnuhafızların mukavemetini yük tezahüratla kutlanmı§tır, 
te de Amerikanın i§e kanıması vq cc-._edi miaakın suya dü•tüğü 'dil . ynı kırdığı anlqılıyor ve yaV141 ya J:JD ,. 

için aynı yollardan gı mlf, : r biltlln Romanyayı ele geçirecek gıbl zannodilm~i. Simdi bu iki devlet 
ıncrhalcleri birer birer geçme ~· görünUyor. arasındaki paktı canlı olarak gör
zım gelmişti. Cidif bize yava! ~ı- cRumen radyosu spikeri bugün mek Balkan memleketlerinde 
bi görünüyor, fakat bu de~~ı .1•0 " uzun uzadıya, Romanyanın her tara· memnunivet hu.ule gctirmi§tir. 
ki~f geçen harpten iki ~ ı sur• fmde.n Antoneskoya gelen sadakat Bunda, Romanyadaki vaziyetin 
atlidir, 1914 • 1918 h~7e ~- telgraflarını okumuflur. Radyo, bun· çok tesiri olmuştur •.• > 

razisinin içine dojru 240 kilomet. 
relik bir yürüyüşe geçmiıtir. 

Kassala, 6 gün evvel zaptedil· 
mİ!«İ. O zamandanbcri lngiliz kıt.. 
alan 100 kilometre ka<iar ilerlc
miılcrdir. İngiliz hava kuvvetleri. 
nin Habcşistanda Cojjam' da Hin 
Oanghila halyan üssüne kartı ln
giliz hava kuvvetleri tarafından 
yapılan akından 72 saat sonra J. 
talyanlann hizmetinde bulunan 
ıbinlerce müsellih Habeıli köyle
rine dönmek veya Habeı vatan· 

(~amı Sa. e, SU. 8 da) X§X mcrikanın bitaraflığı ıra masa (~'Bini sa. 15
1 

Sü. 4 de) ~= . Radyo gazetesi • 
ve bir tarafı tutmağa karar ı:-e~- =~::::~~~~===::=::;;~=========:================~:=== 

a:s~~~: :ın~e:::t:~:nbfreı~:~~ T ·· tu·· n Alım Sermayes·ı 
h:~d:as~=İ~1r7~~~ır~ür~=deki11:~ U 
tışı. ister radyo gibi geçen har~t.e 00_ rt M .

11
yon

8 
Ç 

1 
karı I d 

1 olmayan telkin teçhizatının fikır 
ccreyanlannı hızlll§tırmaııını sebrp 
gösteriniz. hakikat herhalde bu· 

::~::~;!:~'h.l:~.~:k:"·~~~~ Tıbbi ve /spencigari Müstahzarlar 
işlerin ilk safhasında Amerikada d D "" • •kı •k V [ 
ancaik bir azlığın temail ettiği fi· VQRURUR Q eglŞl l ~ apl ıgor 
kirlerdir. Çünkü çokluğun gözü ~ 1 

pek yakın ufuklar üzerinde dola· 81 Muhabirimiz· den) - On iki aenedenbcrl merlyet 1 makla beraber tıbbi ve ispençiyari 
şır ve tehlikenin Amerikaya ııçr•· Ankara. 2

" (Hu:elki kararname mevklinde bulunan tıbbi ve ispenci· maddeler listesinden çıkanlm1ı7lardır. 
ması ihtimalini akla getirmez. U· den) - Bundan e Türk anonim fir· yari mUırtahzarlar haldundllkl kanu· Serum ve &IJI ıstıhsaUı.tımız memle· 
znğı gören münevverlerin, balkın ile Yerli Mah8uller L'mited şirketi nun tatbikatından alınan netıcelere ketin ihtıyacına yetecclc bir raddeye 
ekseriyetindeki görüı kudretini keti ve Türk Tütün ; ğnıdan doğ· göre, Sıhhat ve 1c;tirnal Muavenet varmış olduğtmdan, dışarıdan gele· 
arttıracak ve tehlikenin Amerika· namına mUstahsilden ° hslS olunan VekAletl bu kanunu değiftlrmlye ka· cek bu gibi maddeler daha sıkı kon-

•-L t k · · ruya tUtUn almak içltncdtaa\.ıl &e"""aye rar vermiftir. Projeye nazaran tıbbi trol edllecektlr. Vekillet dışarıdan ya da geleceğini ı:ıou~t e me . ıçın 11 lık mü ,, uu 

P
ek çok ug";raşmas.ı laz.ım gelır ..• 2 milyon ra 4 milyon liraya gıdalar ve devat sabunlar ilAç zUm· gettrUlecek maddelerin vasıf ve şart-

b d d h J ve saJAhlyet ~aran resinden sayılmaktadır. Golemlque larmı tesblte ııallhlyetıı olacak, ha-
lşin içinde mühım .ır e a ' 

1 lbllğ edılmi~ır. mııstaıızarlar ampul ve komprime beri olmadan get1rtilecek maddele-
ihtilat unsuru vardır ~ı 0 

da .harp T.bhl MiiataJaarlar Kanuh b~~ız- halinde yalnız eczahanelerde satıl· (De\·amı Sa. 15, SU. ı de) *=* 
l iızünden Cümhurrcisıne gelıı 9.:9:" Ankara, 24 (Huausl M a ...... 

~hi\etl~Rrm~~um~~~~ =~=:~=~==~~~~~=========================== A . 'k d d'ktatörlük kurulaca. men a a ı . . ehi' 
öı v .. kac>o hürriyetının t ı. .. c muna :ı:- d a·· J 
keye diı eceği korkuıu ıır. ~y e 
bir korkunun yerinde olma~ı~ın~ 
dair Cuınhurreisinın halka ıtı~~ 
telkin edobılmesi ve bunud ıçın 
ad,ınıakıllı uğraşması lazım ~· 1 

Viliyetin Tebliği 
lşt~ bugun bütün hıı mer a e· 

ler nşılmış hulunuyor. Rooııe· 
Vclt'ın kati teklifleri kongre. ~u-

Hava Denemesinde Halk Ne Yapacak? 
:z , d K 'n Harıcıye Uruncta ır. ongrenı . w• • b'ld' • A w d 
"n · · b" k varmak içın 1 J ı_ 1 2 11. (A A ) Jetan· ı edilecegını ı ırıyoruz. Hgı a. •ım"nı ır arara I stannu , ., · · - 1 · · 1 
iht d 1 dinlemek e 1 .1• . d • ı·w d'I iıtir· k! husus ara rıayet etmı,> en er ce· 

ısas n am arını dd·' bul Vı avetın en teo ıg e ı m • l kl d 
ıtıc ld·· 1 . da tere: ut • 28 31 zaya çarpı aca ar ır. 

ı; • ur. şın esaııın l 194) ikincikanunun • H lkın · et mecb ld w 

«"den \tolmanı•ştı;. Biitün. ~ese~· 'hl ri arasında tayyare tehlike- ~et ~~ e ur o ugu 
~crccc ve usul pürüzlerının ha • t~rı ~ 

1 
lstanbulda pasif ko· A ' • .. 

!ındl'di• sıne arı l . lacaktır 1 1 - Alarm, yanı tayyare hu· 
" tI a deneme erı yapı • b l ..ı·· 

Bir t_-aftan Amerika aanay runm elerde naııl hareket cumunun aı angıcı canavar qU· 

(De\ıamı Sa. 5, !!~. 3 df') ** 1 Bu dene.na 

düklerile haıber verilecektir. cCa
navar düdükleri kuvvetlenip aza. 
lan seslerle üç dakika devam e· 
der.> 

2 - Alarm işreti olan canavar 
düdükleri işitilir işitilmez halk. te

(Deftllll 2 11cl sayfatla) 

Mikiçinıki'yi karada arıyoruz, denizde olmum? 

Mikiçinski Boğuldu mu? 
Dün Bulunan Bir Ceset Gibi Acaba 
Bunu da Birgün Bir Balık Ağına Takılmış 
ve Şekli Değişmiş Olarak mı Bulacağız? 

fşte, müııteıarın kayibolu,unda
ki esrarı aydınlatmak imkanını 
vermeden yedinci gün de gcçmiıı 
bulunuyor. Mikiçinekiden ne seıı 
var ne aada. Bu iki sual hala ce· 
vapsız kalmaktadır: 

1 - Bu zat lstanbulda mı? De. 
iil mi} 

2 - Ölüsü mü bulunacak, di· 
risi mi? 

Sıra Erifrede 

8000Kilometrelik 
Yeri ltalya nl a r 

Tahliye Ettiler 
Kahire, 2.ıf (A.A.) - Eritre 

cepheeinde her fCY yolunda git· 
ınekteıdir. İngiliz i.ttla kuvvetleri 
ıimdiye kadar 80 kilometre de· 
rinliğinde ilerlemİ§ bulunuyorlar. 
ltalyanlar Eritrede hudutları da
hilind~ 8000 kilometre murabbaı 
bir sahayı tahliye etmitlerdir, Ri· 
cat etmekte olan iki ltalyan tü· 
meninden ibiri Bialıia ve Barenta· 
nın 24 ve 32 kilometre gatbında. 
ki müdafaa mevziini i~gal ediyor· 
)ar. Mütebaki ltalyan kuvvetleri 

(~amı Sa. 6, su. 7 de) § § 

Donovan 
Yugoslav Başvekili 

ile Görüştü 
Belerat, H (A.A.) - Havas: 

B. Rooaevelt'in evvelki akpm 
Belgrada gelen hususi mümessili 
albay Donovan, dün sabah Ba~
vckil tarahndan kabul edilmiıtir. 
Mülakat yanm saat aürmÜ§tÜr. 

A'Y>ay Donovan, B. Roose· 
velt'in Prena Paul' a hu&\ni bir 
meeajtnı himil olup olmadığı su· 
aline s:evap vermekten imtina ey. 
lemit ve yalnaz vazifeeinin B. 
Sunner Welles'in vazifeeine hiç 
bir suretle benzememekte oldu
ğunu eöylemelcle iktifa etmitt,ir. 

Alhay, eeyahatinin bundan son 
ra.lc.i kısmı hakkında demiftir ki: 

Bclgrattan sonra Atina ve ora
dan ~a eıra ÜC l'.ürkiyeye, Filisti· 
ne ve Mıeıra gideceğim. Şubat or. 
talarına doğru Mıaara varmıı ola· 
cağımı zannediyorum. 

Donovan. ıryrıca. yolda mühim 
diplomatik vesikaların deiil fakat 
pasaportunun kaybolmuı bulun
duğunu müpbed~ ettiğini tasrih 
eylemi,tir. 

Farinaci Azledildi 
Londra, 24 (A.A.) - Müeta

kil Fransı% ajansı bildiriyor: 
Dab Express gazetesinin ltal· 

yan hududundaki muhabirine gö-1 
re, B. Muaeolini Yahudi aleyhtar. 
lığı ile tanınmıı olan Devlet Na
zırı Roberto Farinaci'yi vazifeain-

1 den affetmiftir. 

Böyle mühim ıbir meselenin 
tahkikatı esnasında polisten, elde 
ettiği ipuçları hakkında izahat a· 
ramk doğru olamıyacağı için za
bıtamızın tetkiklerini nasıl bir e· 
ııas üzerinde yürütmekte olduğu· 
nu bilemiyoruz. Fakat bir hafta· 
danberi bu mevzu üzerinde akla 
gelen her fCY söylendiği halde bir 
noktanın unutulmuş olduğunu söy 

Ha lif aks 
Amerikada 

A merika Tarihinde 
Eşsiz Hadise 

Büyük Elçiyi 
B. Ruzvelt mi 
Karşılıyor ? 

Vqlngton, 2't (A.A.) - Reuter: 
Bir Roosev~t, bu akşam otomobil 

ile Va.\'lngtondan hareket etmiştir. 
Reisin nereye gittiği btldlrllmemlıı
tir. Fakat pek muhtemel olarak s~
nıldı~na göre, B. Roosevelt, lngıl· 
terenin yeni bUyUk elçisi Lord Hali. 
faka lle buluşmak üzere Annapollse 
gitmiştir. Eğ-er bu teeyylit ederse 
bir Amerika Birlef>k devletleri reisi, 
devlet relsterinden başka bir şahıs 
muvasalatında karşılamak üzere Be
yazsarayı ilk defa olarak terketmlş 
bulunacaktır. Mamafih şu cihet na· 
zarı dikkate alınmaktadır ki bir 
nıllletin hariciye nazırı bir yabancı 
hUkQmet nezdlne bu milletin mUmes· 
slll olarak gönderilirse, o zaman o 

(Devamı ısa. A, Siı, 5 de) =**= 

liye,bilecek mevkideyiz. Yani ıu 
noktayı: 

<Acaba müste~ar Midciçinskinin 
otomobili Şili sefaretinin veya Po 
lonya kon90losluğunun önünden 
kalktıktan sonra Taksimde Kristal 
gaunosunun önüne nasıl ulaştı~ 
Acaba ıbu otomobili Mikiçinskı mı 
Taksime götürdü, yoksa bu oto· 

( Dtwıunı a. li, it. J deJ 1 

Arnavutlukta 

100 Kamyonluk 
ltalyan Kafilesi 

imha Edildi 
Atına, 24 (A.A.) - Resmi Yunan 

sözcUsü demiştir ki: 
Arnavutlukta merkez ccpheslr.d 

Yunanlılar son yaptıklan taarruzd.ı 
ltalyanlnrın 1 500 metreden dah ı 
yüksek tepelerdeki yeni mevzılcrı de 

zaptolunrnuştur. İtalyanlar ağır ıa 
ylat vererek çeklliyorlar. 

Daha şimalde, Yunanlıların llerı 
bir hareketi sayesinde dUşmanın ıa 
arruzu tardedllmıştlr. Bu taarruzcıa 

düşmanın zayiatı bilhl18Sa ağır ~• 
muştur. 100 kamyondan mUreJ<kep 
bir İtalyan kafilesi Yunan navt 
kuvvetleri tarafından t:ahrlp edllm 
tir. Bir Yunan bombası bir kaya1ı • ı 

mlş ve kaya da yuvarlanat"a..t ·)Q ·ı 

tıkamış olduğundan f:a.l'Ue ~r.-ı..•, 

siz kalarak kolay tir lıedef ~e ııiJ 
etmiştir. 

200 Esir ve Mühimmat Abndı 
Atına, 2f (A.A.) - DUn ak 111 

ne,şredUen 89 numaralı tebliğ: 
Bugtln muvaffakıyetli harekllt 

nasında bazı düşman mevzilerini 
gal ederek 8 1 subay olmak Uz re 
200 den fazla. e la- aldık ve k1lllı) ı 
11 harp malzemesi iğtinam ettik 
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: Şehirve· Menlleket Hiıberleri 
Keseleri Ellerinde Hoplatarak Akçe 
Şıkırtısıyle Y orgosu Yumuşattılar 

-38-
.l:brahtm Paşa uşakları lafla ' üfleyip eti kızartırken \luratını 

pıcynır gemisi yürümiyeccğini pek tütsüleyip gözlerine kaçan du
iyi bild ıkleri "çin kuşaklarının ara. ' manlar, çehresinin rengını yarı 
:;md an çıkardıklan keseleri elle- 1 pişmiş bir et kızıllığına düşürmüş 
rinde hoplatarak, akçe şıkırtısile bulunuyordu. 
Y orgosu yumuşattılar. ı Böyle olmakla beraber taifei 

Kapı aralandı ve u~klann ar· nisa makulesinden .bir nesnenin 
dından Veli de içeriye daldL Yor- hizmete koyulması İbrahim Paşa 
gos onu da berikilerin yoldaşı adamlannı alakalandırmıştı. 
sanmıştı. Fak.at ötekilerin başka Yahya yılışarak Mu.saya bir 
yana, onun da diğer bir -qıasa ba- dirsek çarptı ve Musa ağzını yaya 
şına gcçtiiini görünce çipil göz· yaya bir kahkaha savurup masa· 
!erile dik dik Veliye bakma.ğa nm altından Musaya bir çimdik 
baıladı. attı. Voli, heriflerin gözlerinin 

Veli ek meyhanecinin çe~sini küçük k121n tümseklenen göğsü· 
açtırmamak .için kufllğının arasın. ne takıldığını sezdi. 
dan şifk,in bir keae çıkarıp gene Sarhoşlaşmıya başlıyan iki ka· 
koynuna soktu ve gözile, kaşile fadar, yağlı ellerini geniş kuıak· 
bir de ipret çaktı. lannın arasına sokup keseden bi-

Paçavra 
Stokları Birikti 

Geçen se~ye kadar serbcat dö
viz mukabili har.iç memleketlere 
sevkedilen eski paçavra stokları 
bugün fazla miktarda birikmiş bu 
lunmaktadır. 

Harice ı.evkine müsaade edil· 
miyen bu paçavralar dahil men
sucat fabrikalarımızda da itlen· 
mcmektcdir. Esktden yarım mil· 
yıon liralık serbest döviz temin e· 
den bu paçavraların fiya-tlan sev
kiyatın durmaeı yüzünden 56 .ku
ruştan 30 kur~ düşmüttür. 

Ellerinde stok bulunduran tüc· 
ca~lar alakadar Vekaletlere mü· 
racaat ederek paçavraların hariç 
piyaııalata sevki için müracaatlar
da bulunmuşlardır. 

Müsaade verildiği takdirde es. 
kiden senede yanm milyon liralık 
serheııt döviz temin eden bu stok
lar şimdiden .bir kaç milyon temin 
edebilecek bir yekun arzetmek· 
tedirler. 

Çok geçmeden içerideki iki sar- rer çil akçe çıkardılar ve bimiri 
hoı yeni gelenlerin yardımile kapı ardınca kızın avucuna aık11tınp, 
dıf&J'ı edilmif ve bakır kupalara baygın birer i§llret çaktılar. Ha-
.,araplar d.ot4urulup kuzu kelkle- murundaki maya bir somun par· Denizde İki Ceset 

Bulundu 

Hava Denemesi 
Talimatnamesi 
Halk Nelere Riayet Edecek? 

,.~~~ ! ler, ista.<ıyon1arda veya garlarda ise, 
!aşa kapılmadan he.men evlerine :yolcular hemen trenden inerler.' istas
girrn ı-.k üzere hareket edecektir. yonun korunma yerine veya cıvard::.
A ıa:m başladığı zaman evlerin 1 ki umumi korunma yerlerine glrer

dı-.n uzak bulunanlar, en yakın u• ler. 
murni korunma yerlerine girecek. Al~ verildiği. zaman i.<ıta.ııyonlar· 
!erdir. da takat harekete hazır bulunan 

Piyasa Vaziyeti: 

Pamuk Fiyatları 
Yükseldi 

AnadotudaJti teyezaılıa.r yUztlnden 
pamuk tıyatıa.rı eskisine nisbetlc 
yüzde l O kadar yüksel~tL Şimdi 

bu yükseliş yave., yavaş azalmıyn 
bqla.mı~ ve fiyatlar eski seviyesine 
yaklaşmıştır. 

Perakende satışlar şehrimizde 

65 - 70 kunış arasında oyna.makt&· 
dır. Yakında Romanya.ya külliyetli 
mikt•rda pamuk gönderilecektir. Ih· 
racat fiyatı olarak Ege mmta.ka.sı 

Aka.la cinsi pamuklara 73 ~ ti· 
yat teıbit edilmi~lr. 

Ayakkabı Fiyatları Tetkik 
Ediliyor Alarm düdükleri çalındıktan trenler olunıa ve yol açtksa bu gibi 

L lkı t el . .. k trenler, yollarına devam ede<:ekler- Son günlerde ayakkabı fiyatların· 
sonra _na n ayyar erı gorme dir. da bir yükseliş göze çarpmakt& ve 
mera~e peru::ereler~n d n.rkmi:ı 1 I'fıkların tna8kelenmeııl ve ısöndü- bazı müesseselerde bu. ytlksellş bir 
veya orunma yer erın en çı - ül f ta . lhtikA.r teşkil edebilecek bir vaziyet 
ması rnakinelitüfek ateşine hedef r 7nıeH ....,.,. rzı. ıldı"" li ü ak arzetmektedir . 
şk :ı d ~ · d hl'k lid " - ~neme yap o• g n n -

te. rı e ecegın en te ı ~ ır: ı;ıa:mı ve gecesi resmı ve hususi bina- Fiyat mUrakabe bürosunun me-
~ılhassa buna çok dikkat edılmesı !arla evler ve bilfımum ma.ğ:ızala.r, murları dUn şehrin muhtelif semtle
lazımdır. dUkkıinlar ve müesseseler ışıklarınr rinde dükk~nları gezerek ayakkabı 

MotörJü ve motötısii% nakil vasıta- ına.'lkelemek mecburiyetindedirler. fiyatıarmı tesbit etmişler ve baZila-
lanrun lı::u"•ket tarzı: - .... Işık maskelenmesi geçenki tecrü- rından nilmuneler almışl ..... ull' • 

3 - Arabalar, otomobiller bilelim- belerdeki şaı-tlar dairesinde yapıla- İlk toplantıda tetkik edilecek olan 
le motörlU ve motörSUZ nakfl vasıta- caktır. bu mevzu hakkında f iyat müraka.be 
1arı alı\rm işaretinden t&yyareler Vitrin, cephe tenviratı ve diğer komisyonu SUmeı· Banktan, ayakka-

• i ve ciğer yaıbn.ilcri ile dolu len- çasını nasıl .kabartıp iri§tirirııe. 
gerler muaların üstüne oturtul· kendisine bir yosma gözile bakı· 
mU§tU. Günlerce su W;memiş bir lıp iltifatla beraher akçe de ıu
ınsan hllaile taraba saldıran iki nulması çipiün Jozank gözlü du
uıak Velinin orada oluşundan bi· m.an iaile kararmış yüzlü Marisi-
haber idiler. ni de değiştirivermişti. 

Veli önüne konulan kupadaki Alaca bezden yapılmış dört 
şaraptan bir yudum alıll(;a buruın peşli entarisinin eteklerini çekip 
:ukendik.çe ü.tüne su katılan sirk.e $eçerken iki hovardaya aıkça sık· 
k.ozması bir nesne okluğunu anla- Ça sürtünüp geçiyor. Raflara uza
dı. narak kedi tırmıkları ile ekmekçi 

Dün Boğazda Kefelik.öy açık- şehrin Uzcrine gelinciye kadn.r geçe- görünür bir h:llde açıktaki ampulle· bıcılar cemiyetindm ve Jcoo~ratiften 
lannda balık avlll<yan Salih reain cek milddet zarfında şehirden mHın - rin ya.kılması veya ampuller üzerine fiyat yüzdPlerini sormuştur. 
idareeindek.i dalyandaki balıkçılar l ktln olduğu kadar uza.klaşmıya ça- mavi, kırmızı, yeşil kAğrtlar koyarak Bu yüzdeler 37 - 38 senelerindeki 
ağlan toplarlarken ağlara ağır bir lr.ı,ırlar. . ışık sızmasma sebep olacak ~kilde fiyatlar nazarı itibara alınarak tes-
şeyin t.akıldığıru anl":.mışlar ve ağ- Bu mlimktin olmadıg-t tnkdirde, ,1 hnreket etmek yMaktır. bit edilecektir. 
lara bır Yunıwı balıgının takılını~ yani a.ltirm verlldiği zaman nakfl va- c • K•ı• } p • İhf k" 
olduğunu sana-Tak. ağlan ya,vaş ve Sıtalart şehirden Uzakla~cak Vl\Zİ· I amı ve 1 ıse er eynır } an 

Bu • .p.raptan gayri her §CYe 1 çetelesine dönanüş bacaklarını 
oenzeyen burultl!.U suyla iki uşa- ı sarhoşlara arzederck, alakayı ve 
ğın 8.o.ha kadar sa.ıiwt olmıya· binDetice baıhŞl§ı ~rttırmıya sava
caklarını kestirerek onları da teş· şıyordu. 

dikkatle çe.kmeye başlamışlardır. yette bulunmuyorlarsa, yol ağ"IZlarını S ., QI k Peynir ihtikArı devam etmektedir. 
Nihayet tamamen meydana çıkan kapatmamak ve yaııgın muslukları- lglnak mıyaca ' Fiyat mUraka.be bUroau memurları 
ağların içinde bir ihtiyar erkeğe nm Ustünde durmamak şart.ile mU- Ayın yirn1i sekizi ile otuz biri ara- dUn peynir sa.tmak istemiyen birkaç 
ait ceset çıkmıştır. Yapılan tahki- nasip bir yerde durup halkı ~altır· , ııında yapılacak umum! hava dene- tUccar teabit etmtştlr. . 
kat neticesinde cesedin bir müd- Inr. meıoi için, denemeyi idare edecek Peynirciler mal gelmedifini ilen 

det evvel ortadan kaybolan A· Arabaların hayvanları çözülür. hakem heyetleri sığmaklann yer· sürdUklerlnden peynir meeeleeinin 
lekaan<lr T eodoridis isminde 65 Hayvanlar bir ağaca veya ara.baya l ferini tayin etmt.ştir. halli için Belediye J.ktm&t KUdilrlQğ(.I 
yaşın:da bir ihtiyara ait olduğu ve sıkıca baj\"1arup torbalan başlanna Bundan evvel camiler ve kiliseler ile Ticaret Odaaı Trakya Ticaret 
kazaen den.ize dü~erek boğuldu· takılır. Böyle durmuş na.kil vMrtala- de sığmak olarak kabul edUmi'11. · Odalarına . birer mektup yazarak 
ğu anlaşılmıştır. rından çıkan haik en yakın urnumt Halbuki son karara göre, camiler ve peynir vazıyeU hakkında mutaa&l 

vik malua<lile: Veli. işin cıvıyacairnı sezmişti. 
- Bre zemmi! Şarap diye Ö· Çipil Y Org.c>R işin sarpa aaracağı

AÜme alirdüğün nesne mide aktat'- ru işaretle anlatıp kızı bir yana 
ınaktan bqk.a bir işe yaramaz. savuşturda ve sarhoşlara ho~a 
Tiz bana avnt dudağı gibi kızıl, ıbir ·~ktaşi hikayesi anlatıp kızın 
bir yoııma öpücüğü gihi baş dön- dumanlı kafalannda yer alan ha· 
düren fUap ileti yalini oradan silip çıkarmıya ko· Beıildat A.çddarmda Bir Çocuk 

Diye haykırdı ve sözünü bitirir yt.tldu. Cesedi ,Buhmdu 
bitirmez iri bir bakır parayı da Bektaşi hikayesini Nasreddin Dün Beşiktaş açıklannda da bir 
çipil Yorgosun anünıe fırlatı. hoca fıkralan ve onu da baştan kız çocuğuna ait bir ceset bulun-

Veli aynı zaman<ia elinin tenile geçen sercncamlar takip etti ve muştur. 
önünde daran prap kupaRna da uşakların da çeneleri açılıp kahra· Osman isminde bir balıkçı Be
vunıp meyhanenin toprak zenli- manlık ve kaıbadayılık destanları şiktaş 19 uncu ilknıektep açıkla· 
nini euladı. anlatılmak yarışma germi verildi. nnda balık avlamakta iken mek-

Bu hareket Velinin umduğu gi. Laf lafı açıyor ve ıbu lafların tebin rıhtınıın.a dalogalar tarafın· 
bi iki apğı çabukça tahrik etti ve arasına iki QJağın o aktam saray· dan atılan bir kız ç.ocuğuaa ait ce
onlar da Veliyi takliden keselere daki icraatlarına dair malfunat sedi görerek poliee haıber vermiş. 
saldırıp gümüt a.Jcçeleri mualatı· kırıntıları da karışıyordu. Niıha- tir. 12 yaşlarında olan ve kazaen 
nın üstüne çarptılar ve: yet Veli, gece yansına doğru sa· denize düşerek boğulduğu anlaşı-

- B~k.iıi bir hotÇA söyler, raya girenlerin bir odaya tıkılmış lan bu kızın hüviyeti benü:ıı: tesbit 
i>izler dahi praıbın alasın iaterüz. ve Hızmn da ölü ile diri arasın- edilememiştir. 
dediler. da bir dunımda korudaki kafesli --------

Ç•pil Yorıgos toy birer miras- ba·hçeye nakledilmiş olduğunu u·· nı·versı·te Profeso··r 
yedi tavri.le ve batta henüz birer öğrenmifti. 
yudum prap için sarbo! olmadan 
para saçma yanşına kalkan müş
terileri memmın etmek lüzumunu 
ıid-detle-hisactmi§ti. 

Y apnc!An umulmayan bir çe
viklik.le meyhaneniı:ı ard kapısın· 
dan kayholıdu ve çok geçmeden 
iki d:inc!e •birer testi ııarapla dön· 
dü. 

Az sonra meyhanecinin girdiği 
kapıdan kalaylı temiz kupalar u
zatıldı ve çiP.il meyhaneci onlan 
masalara sıralarken bir lengere 
tepeleme doldurulmuş sığır sövü
JÜ de verildi. 

Artık teklif tckeTiüf kalkmış. 
Veli adlannın Musa ve Yahya oL 
duğunu öğrendiği lbraMm PB§a 
u~arile :bakır ~upaları tokuştu
ra tokuştura şarap içmeğe koyul
muıtu. 

V.eli çipil meyhanecinin de ayık 
k\lmauıa.sını ve u,akların ağzını 
ararken onun da far.kına varma
masını arzu euiğinden. ona. da bir 
kupa prap ikram etti ve bu ik
ram öte.kiler tarahndan da yapıl
dığından bira:ıı: ıonra Y orgos ta 
bot bir fıçıyı masanın yanına çe· 
kerek üstüne oturdu ve damağını 
şaklata ıaklata parasını müşterile
rinin ödeyeceği şaraba ve lenger
lerde her lahza azalan et parçala. 

(Arkası var) 

Soruyorlar? 
Blr okuyucumuz &elefoo1a ao-

ruyor " diyor ki: 
Ara8ma pzetderde göztimllze 

dçkJli lokantalarm:ıt ve cetten
ce yerleıinho tarif•i diye b&ber
ler illşf yor ve yine bu haberler
den Belediye lktnı&t Mödttrltttü
nttn bu tarifelerle llJt\kadal' oldu
ğunu a.n.lıyoruz. 

Ortada araya kaynıyan ,.~ya 
gad.noeulaN>.a araya kaynatılan 

bir nokta vardrr: Bu saztnola.r, 
~kileri. daha M,'Skçası rakryt tn
hlaar ftyatlanndan üç, öç buçuk 
mJllllne utt.ıklarma. göre eter bu 
fiyatlar Beledlyeoe ta.dile edil· 
mlştle. öyle zannediyoruz ki, iMl
na muanen bir mikdar mezenin 
pa.ramz veırDmelll de dahlldlr. 
Halbuki ~ de b3yle olmuyor. 
M"'tfoırDer hem faJılt tçkt para-
111, hem 4e aynca meze pa.raaı 
verly.>rtar. 

ve Doçentlerinin 
Konferansı 

Üniveraite prole3ÖT ve doçent
lerinden elli kifi, memleketimizin 
muhtelif vilayetlerinde 25 Halke
vinde Cümhuriyet Halk ftrkaaı 
~ına birer kıonferane verecek· 
lerdir. Kon.feramt verile<:ıek ~ehir
ler aralltnda İstanıbuL Edirne, Bur. 
sa, İzmir. Adana, Diyarbakı:, 
Konya., T raıhMn. Erzurum, Sıvas, 
Eskişehir, Zonguldak, Balıkesir ve 
diğer ıbazı şehirlerimiz vardır. 
Konferanslar daıha ziyade o mın
takayı iktıııadi, içtimai bakımın
dan yakından alakadar eden mev 
zıılar üzerinde olacaktır. 

Verilıeeek. konferanslar kitap 
b.alinide neşredilerek Halkevlerinc, 
li!Jkre ve Üniversitenin muhtelif 
fakültelerine dağıblacaıktır. Bu 
k.onferanıslann telif hakkı ve yol 
masrafı olmak üzere yüzer lira ve
rilecektir. Profesör ve döçent
ler konferans vermeğe gitmeden 
evvel Üniversite Rektörü Cemil 
Bilsel' in riyaseti altında bir top· 
lantı yapaca.klarodır. 

veya hususi korunma yerlerine ve- klli~eler sığuıak olarak kullanrlmı· rapor i.etem!flerdir. 
yahut siperlere gtrer. yacaktır. Levhalar, denemeden evvel Bu raporlarda rekolte vaziyeti. 

~ - Tramvaylar da a1Arm1a bera- stğwıı.klara asılacaktır. Da.ha ziyade maliyet tiyatlan vesaire bildirtlecek· 

ber halkı bo~tır ve münıtSlp bir einema ve umum1 yerlerin Holleri tir. 

yerde dururlar. sığmak kabul edilmıı,tır. TUneı Çıko~atacı1arm Toplantısı 
Vapurların hareket tanı: de sığınak olarak kullanılacak ve 
5 -- AlArm. duyulduğu ve.kit va- deneme esnaımı.da i!Jlemiyecektir. 

purlar iskelede ise halk o iskeleye Bu iışlerle yakmda.n al.A.kadar ol
boşaltılrr. Yolda ise halk en yakrn mak ve denemede bulunmıııık üzere 
iskeleye uğranarak bo'81tılrr. Dahiliye VeMleti Seferberlik umum 

Trenlerin hareket tarzı: müdürü Hüsameddin de İstanbul& 
6 - Alfınn verftdiği vakit tren· gelecektir. 

Frans ız Ressamların Genç 
Sergisi Bugün Açıhyor 

DUn İ11tanbulda bulunan biltUn çi
kolatacılar Sanayi birliğinde toplan· 
mışlardrr. Toplantıda son günlerde 
gelen kakaonun tevzii meselesi görü-

şfilmllftttr. 

Dünkü ihracat 
Dtın muhtelif memleketlere 1 mil

yon liraya. yakın. oldukça m1lıhim 

bir ihracat yapılmapno. Bunun en 
mühim lasmmı iş~enmlş olarak Al
manyaya ııevkedileıı tt1tttıııer teşkil 

etmektedir. Bundan ~ Bulg.ari&-

s • d S d T d E } ta.rı, tta.ıya ve P'ilüıt:ine balık, lılaca-
ergı e, e an aarruzun an vve ristana tiftik, tmdık, ıtaıyaya yu-

f ransadan Çıkarılan murta gönderilmifttr. 

1~ h E d"l • Bura Y olilıe K.mele Geldi Elliye Yakın Eser eş ir ı ıyor :eaııra yoıu ile ae ton ham k6lele 

Muasır genç Fransız ressamları

ıun sergisi bugün saa.t 18 d.e Beyoğ· 
!unda yeniden tanzim olunan Ana
dolu hanının alt salonlarında açılı
yor. 

rey'nln Fransn: köyü tablomı sergide gelmi4f.lr. Ayakkabı fmetAtmd& ~ 
te,ıtir edilen eserler aramnda olduk- 1anılaıc&k olan bu köseleler ayatdta.
ça takdir kazananh!.rdandır. bı fiyatlarını ds'hal d1lş9recekttr. 

Sergi bugttnden ltlbann halka açı- dahili ptyaaaya tesir etm1' ve felıri
la.cak, 15 gttn kadar burada. teşıtıir mizdeki sığır derilerJn1n ftya.tı dlln
edildtkten sonra Ankaraya ve ora- den U;ibare-n yl)zde l& ~. 

Sergide 50 ye yakın r.ser va.r. 10 
dan da Budapeşteye naklolunacak- Dün Gelen İthalat f.tyaa 

eene içinde meydana getirilen bu 
tıı.blolu Sedan ta.a.rnızundan evvel 
Pariııten Sofya.ya gönderllm~. ora· 
da a.ltx ay kaldıktan sonra İstanbula 
getirilmiştir. 

Bu sergide Fransız genç res2'8.mla

tır. 

Et Fiyatlarındaki 
Yükseklik 

rmın zengin bir panoran1hsmı göre· Belediye llı:tısat müdürlüğü ile 
biliyoruz. Nature Morte'den Kllbtz- kaza kaymakamlı.klan et fiyatları
me, ve FQtürlzme kad&l' her tQrlU nı kontrol etmektedirler. Bu arada 
eser vardır. Sergide en ziyade mu- ı Belediye canlı hayvan fiyatlannı 
va!tak olan Teeaamlar &ramnda meş- da kontrol etm~.ktcdir. 
hur kadm resıwn V. Prax da var. AIAkadarlw fiyat yük.ekliğinin 
Mytologie'ye alt blr esen harllrulA.- §1.ıl>atın on beşine kadar devam 
de, Sun:~allstler'den A. GourmCfl'in edeceğini söylemektedir. Çün• 
tabloları çok enürenndır. kü ancak on.dan sonra ku-

Chapelon M.tdy'nin Venectik ~ zıa mevsimi doJaywı1e hayvan gel
su Sa.lvat'm PariS ma.nzarasr, Fon- mıeğe baılayacak ve fiyatlar da 
ta.rıorasa'nııı Diep liDl&lU, Ren6 Du- taıbiatile dÜ§ecck:tir. 

Dün memleketimi.Ze Almanyadan 
birçok ltb&16.t eşyeııı gelmiftir. 

Bunlar arasında tpHkçfiik maldnıe
si, selltiloıı:, kA.tıf., asit kl<>rdrik, ani
lin boyası, sa.rgıl:ık ki.ğlt, smı1 ipek, 
karton, mukavva, karpit, vernik, 
yazı makinem ~ abamı, ~ de
mir tel, l!dgara kAIJdı. ~lanmış Ga
ma dertaf, tahta. ınaka.nuı: vardır. 

Suriyeden de karabiber, hindistan 

cevJzl ve çay ~· 

Zeytin Y~ Tak.eldi 
Romanya ve Bulgaristandan gelen 

!azla talepler üzerine zeytin fiyat
ları ytlkBelmiye be.şl&ıruştır. Toptan 
30 k~ alman ze:ytlııler 32 - 35 
k\ll'Ull ~mda satılmaktadır. Pe
rakende olanlar 37 - 38 kuru.,tur. 

datuna da ll&ve ettt.. 
r.ına saldırdı. 

Hancı sarhoş, yolcu sa11hoş ol
duktan sonra işin zıvanadan çık· 
maması kabil değildi ve meyha
neciliğini unutup kendini bir mi
rasyedi sanan Yoqros ard kapıdan 

Hl~. ce'\·ap vermedim. Ne ııöyUyebUlrdim 'l' 
Kadın HÖzün~ devamla gülerek: 
- Haydi, haydi surat etmeyiniz, dedi. Si

ze ara sıra nasihat etmek bakkon detti m1 T 
Anneniz yaşta bir kadın olduğumu 11Htma-
yımz. 

ÜZÜNTÜ 
- Sis bu llJI yapullMUllJZ, ~ en .,.. 

tı on beııJ sen yatakta .kalacaktır, dedi. 
Ben lttraz eU.lm. Pek Al& bir hadıahakıca 

olabUeoettml ileri ııürdllm. Falıat ~ 
gltdlha ki, bMta da 61ôoruB ftkrtne lft.bM 
~ ve bealm hizmet gtimw.ml lıltemt)or
da. Anıa.,dan llastabfma far.la ......,m'1'fıt 
'ffJlrOme9lnl. ahbeplarnmı 9iot* s&adermeel
nl, herlme&ln alAka De ıalllaata hllklmtda -
lfbnat lııtanestat ana edl)"orclu. 

ıçeri seslenerek: · 
- Bu akşam oldu olanlar vre 

Mari. Tez gelip ağaların hrzmetin 
.;ör. dedi. · 

Bu emir kapı dibinde durup 
testiler bittikçe boşunu alıp yerine 
dolularını uzatan ve oracığa koy• 
duğu bir mangalın üstüne yerlet
tirdiği iskarada. yuaıılblnuıı bir el 
arçasını kızartmaya çalışan kü· 

çük kızı harekete getirdi. 
Et parçasını bir kabın içine ko

yup sıçraya sıçraya ~eri girdi ve 
masanın üzerini dolduran bota!· 
mış lengerleri ·birer ,ana çekip 
kızarmış et lengerini ortaya sür
dü. 

Çipil Y orıgosun Marisi belliydi 
kı henüz çocukbı. Bakımnzlıktan 
keçelenip bir.birine kantan saçı 
tepe.inden enaeaine doğru bir at 
kU)'l'Uju gibi sallanıyor, mllD8'alı 

Sonra terLlain kendlshal beldedlii edaya 
acele ile ~rdl. 

Odada cereyan eden konu~ laüWıı o 
moda bahltılerlne hiç alı1ka duynnıyordwn. 

Penl'ereye yakl~ın ve dı~nıum aeyre dal· 

dım. Ha'\·a ne kadar güzeldi! Göneş n.nb, se 
rln ve IA.tlf bir rüzpr esiyordu. Yarmı saat 
•onra kadının mutut briçi başlayacaktı. Ka
palı pencereli, duma.o kokulu, lllt'all kalori· 
ferll btr odada kapalı kalmak ne kır.dar güt: 
bir ı., idi. Yarı ısönlik ııigarala.r, şoi(ola ve 
şeker kmnblarlle dolo tablaları dökmek ba
na dliıfüyordn. Benim gibi ancak çocuk oyun 
lanna alışını" olan bir kız için briç oynamak 
ne kadar m~dtt ! Zat.eıı kadının doııtla.rı 

da benlmle oynamaktan hO!Jlanmryorlardı. 

KendDerfnt rabatmz ettfğhne 9öphe yoktu. 
tatecllklerl gibi cJedlkodu kazanlamu kayna
tamıyorlal', lmanlvr batırıunıyorlardJ. Er
kek ahbaplara pllncıe alaycı bir tavırla ba
na mmlld ve reelm bakkmtla ....Uer soru
yorlar, benbn ancak ba gtbl mevzulara alA· 
ka dlQ'aldleeellml IAlllza Be bau .blııeeUlr-

Yazan: Dafne du Maurier -4- Çniren: Rezzan A. E. yalman 

mek lsUyorlaı'dı ... 
İçimi ~ .-~ 9fJklldlm Dqar

daki hava imana ~ ve nadeıt va4ıecllyor
du, ha.lbakt. cttndel.lk hayatımda IRkm&ı ve 
llzünttıden b..,U. ne vardı T 

Elime bir k'trf:, kalem alarak re8lm çiz· 
mtye t-,ıla4ıın. Pannaklanm dalma ~ çiz
gileri çiziyordu. Rqln gösQl, mağrur dudaklı 

gtlzel, orta. ı;:qdan kalma bir yüz... Tıpkı 

eski l)Övalyelerln elbiselerine benzer daatel 
ya.kalı bir de kadlte <ıeket çh:erseaıı eski şö
"·aJyelere ne kadar benzlyecektl. 

Tam o urad& kapı vuruldu. Garsonun biri, 
elinde bir mektup tutuyordu. c:Madam ocl&
ıundadın eledim. Mektubu bana ozatarak; 

- Sizin l(lnd.lr MI&. dedL 
Zarfı açtım. Beyaz blr sayfa kAtn tizeriDe 

fU sözler yazılı kil. 
«Beni affediniz. Biraz evvel ı;ok terbiye-

slzllk ettim.> 

Ne ~ a u 'INl.fhk v&l'dL Fakat u.rfıa 
tbedlMle mmm ve -yadım pJ"'l& datra ala

rak JUdı klJ. hmlm1 dotnı olarak yuu 
pek DadlJ'dir, Ganoa llOrdU: 

- Cevabı var mı f 
- ffaJır. 11&,yır, t'~ yok, dedim. 
Gklerlml kAtıttan ayrramryordUDL Niha

yet mektabu cebime ko7dwn. Ve reabn ,ap
ınrya devam ettim. Fakat ç17Aljthn k1'oktlere 
modelin lilzeWl'J.ıü ve llacleııtnl ve~ 
duın. 

IJ] 
Ersel 118bah Mlsilı Van Hopper, ha.Ata ola

rak uyandı. Bal}I atnYor, ... botazı yanr:yorda. 
Ateı}I vardı. Hemen doktora t.elefon ettim. 
Geldi ve ptp oldutuna ııöyledi. 

- Ben milaaade etmedea yataktan kalk
mıyacakııouz. .Kalblnl& sayıt. IOlll'a Jlanıt
mam, dedL 

Soara, bak1kl ltlr .bastabakıcıya llatl.Yaç el-

Bar Do ........ llaaw.lam pldi. .. 
nberee madamuı .. "nne*'-tal gördü. Ea 
ıtızd ve slMlti ıeeeQIDi g1ydlrdlk. Renkli 
~ çarşatlar lrtttlk. Yatatnu "" kead191-
nl plln ırR>I llÖllledl1l.. Alqıun bert otelde
ki dalre8IDe ...... etUtt ahbaplara da mada
mın r&h&Ws eldu#ana ve kendUertnl kabul 
edantyecettnl t.elefonla Mber Vf!l'dbn. Mutat 
yanek saattndeD yamn saat kadar evvel a
~ yemek ...._ tndlm. Salon bom
boştu. Herkes blrclen evvel yemek yemiyor
da. Yalmz bizim muamn yamndald mua 
dola ldL .... kODllJllDnlZa bq kadar ~ 
tewltif edeoeflml ~ .. tim. Bir ela 
evvel I09pol'a gldeoettal llÖJlemlfU. Herbal
cle b6yle -- ,.emek 7flDlelli de bize leea
düf ~ I~ olacaktı. Yemek BalollllDllll 

(M .. vad 
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1GllNIDEN· 
,GüNj 

Yugoslavya ve 
Bulgaristan 

Yazan: OÇ YJLDıı 
JB ir kaç gün-denbe:i ajtd 

t elgrafları Romanyaya bf 
karışıklik ve gerginlik hilvıttl::. 
yayılmakta olduğunu bild inıı 
tedir. 

Şimdi asıl mesele Rom~ 
nın iki sağlam komşusunun ~ 
manyadan esecek böyle bir 1"' 
vadan nasıl kurtulacağı ve 

ginl ik mikrobunun onlara da 
yetinin nasıl önüne geçil 
melesidir. 

Y~&lavya ile Bulgariıı~ 
iki tarafında iki ayn ibret ~ 
vardır: Romanya ile Yu~ i 
tan. Hangisini beğeniyorW-,~ 
na benzemek kendi haklanoı .. ; 
istiklal ve milli gurur d~ 
nın derecesine tabi bir k.cy6"'1 
tir. 

tur. 

* 
Bulgaristana gelince, proE 

Filofun -geçen haftaki nutkd, 
nun da ayaklannın suya erd 
ni gösterir. 

Yalnız rcali.ııt bir görü~n · 
desi olan bu nutukta hafif 
tereddüt noktam göze -a,....,.'nı"'I• 

du: Profeaöre göre Bulga · 
küçük bit- milettir ve böyle 
ıhengamede harp veya sulhun 
lii üzerine tesir yapmak k .. 
milletlere verilmemiftir. 

Doğru. Fakat f1.H1U da uıı 
mamak li.zımdır ki büyük 
hirleri küçük küçük. ınn~ 
meydana getirir. Avrupa k ·· 
milletleri tehlikeyi vaktinde 
rerek aralarında elbirliği e 
ve her biri kendine dü~n f 
karlığı va:ktinde · yapını§ ol 
bu milletler bu kadar ç.buk 
kolay dökülecekler miydi? 
ta meacli. Balk~lar rneeeleı· 
BalgarUtan Balkan İı8tild&li 
Vll11UU kendi küçük revi . 
davuı furtünıde tutsaydı ve 
iıa sağlam bir Balkan .Dl 
meydana .gelseydi Roın 
topraklarmcla eaen korkunç hl 
hiç olmaz.sa biraz daha uzak 
da bulunmayacak mıy.dı? 
çülc milletlerin araların.da • 
§8ıl11amış olmalan için s---~·-.
ncn de coğrafi va'Ziyetleri j 
rile ayn aY.fl ve kolayca avl 
cak yerlerde bulunmaları. 
mokrat devletlerin vaktinde 
zım gelen enerji ile on lan Ç 

çeviremeı:rriş olmaları gibi 
makul eebepler gıösterileb 
Fakat bunların hiç bir k .. 
milletin gözlerini kapayarak 
dun kehd:iııini yemesini bekl 
•ine ·bir mazeret tctkil edeııı 

l}te Yunanietanl O cesaret 
zeka ııah!hi bir milletin ke 
dütcnıi iuıhramanca ve bir b"" 
millete istinat etmek 3uretile 
ler bap.rabileccğini ve b" 
davaya ne.sıl hizmet edee 

dünyaya en güzel bir misal ile 
bat etmi~tir. 

Y ugoelaovya ile Bulpıist 
Romanyada gördükleri fa · 

dehfC'tindcn gözleri karar 
baılannı cenup kom,ularııı•. 
virm1lleri kenıdileri için en i1' 
ham kaynağı olacaktır. 

Belediye 
Belediye daimi encümeni. 

çeyi tetkike devam etmektedir• 
tetkik ayın aonuna kadar taJll 
lana.rak ,uhatın üçünde toPI. 
oak. Belediye umumi meC 
verilecektir. 

TAKViM 
26 lKlNClKANUN t9'1 
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SIVASl 
DCMAL 

Bayrağına 
Kavuşan 

Habeşistan . 
V ~ asırda mUletlcrı 

hürriyetlerinden ve istik
lallerindıen mahnmı etmek müm· 
kün olahikcğini sananla-r. d~: 
dcnbcri. gafletlerinin derecCSJ~ı 
ölçmek imkanını vaen yeni bır 
dersle karş;ılamnı§ bulunuyorlar. 
Bizden binlcr~e feraah uzaklar
da, dağlan lbizim dağlarımıza, 
vauilcn bizim vadilcrimi%c ben· 
zerniycn 1&rki Afrikanın, en az 
iki bin yıl evvelki maceraları~
dan inraanlığa minnl ıkalmst hır 
dekoru andıran ıbir kö~0 

verilen bu dcra. taarruz ve tec•· 
, ,r: .. • _ .J • ' • olanları ne ·uzu aan at eo ınmı,.. • 
derin ıbir hayal kırıklığına ug~a
tacakıa hurriyet ve ifltlk!Allerın· 
den tıo;rat t~avüzlerk mahrum 
edilmi§ bulunanlara da 0 ?erjc~ 
Yukae.k bir ümit bab§ctm~ 0 a 
caktır. 

Bu ders, H~ J~
tonı Majeste Haile Sel'""asır
nin Hnh~ ı.oprak~arma ayak _. 
81p ıbeş buçuk yıl c'YVel ıgayct 
lt b. --".ı... --.dnnİ§ olan 

C m rr tcc.ruue e:t-cr ınill ti• 
muhteşem tarihli Halbet. Ue:ile 
nin milli bayrağını kendı ~- __ 1 

--"-· IOU-lun• 
istiklal direğine -r--~ olan 
rnalarından çıkan! 
deratır. tas-

Tapusunu en az otuz ~ra_ de 
d 'k . diğ' bir toPrak ustun ı ettır ı ' il . 1 k k 'b. Ha:b..... mı etin n oa oca ır 7 . 

1 0
• 

ırgatla§ttrııılbu°'=eiin1 :Ufe1 t!rÇ
lanlar meş'um bır tcaa . . k 
lu oldu-klan «Z!lfer> le~~~i 
kısa sünnuş olan 7 ccek-
çok acı bir busranla ey 
1 • •. y ... 'k.lıı~aktadular. 
c:rı g\lnC .. L ı·-

Grtlçyani oniulanmn ~at ıa.m-
larilc. Ad-aba'daki Amenka 

L • •• ··-..le vfrrlerÇC Habct 
ııcuırctı o~rw ,1- " - nn.clde 
münevvenne hançer ~ 

1 in11anhğa artık mukad~.er 0 ~:~ 
lazım gelen g\ize! .taliin ~ o• 
durdura.bilcceldenm .illa~ . 
!anlar bu dersten . ~ ~ ıÇJD. 
Majeırte Haile Semıye nm Su· 
dandan ~layan muzafferane 
.. .. "tu'"nu·· So~i hududuna yı.ıruyu 

kodar ula,t.ımıasını bcklememe
lidiıler. 7..iTll İt lynnın istikbali 
son giinlude Libya, Somali. Ar· 
n vutluk ve Hııi>qüı.nda_kcm
di.ine verilen dCf'Slerden ewatlo 
mütendl:lbih olup o1mım•m• 

VATAN 

Ailelerle Çocukları Hakkında Konuşmalar 

Çocuklarımızı ve 
1 SIRASI GELMIŞKcN 1 

Bizde de 

1 . . . Olursa! .. 
Genç erımızı ku::.::ızı ·~:::= ;:r:~ t:: 

Ç l d Ç k tan Nedir? dınla 25 yaoına gdmi, ol•n er· i e en l ar kekleri evlenmek mecburiyetin
de tuttuğuna dair ha.ıbcrlcr ve-

! . ; 8 llt'O ULT A 9 1 riyorlar, 
_ Ta ı a D Hemen aklıma .böyle bir kanun 

b' şeytan· körpe gönüllerinin içinde nice bizde de vazedibıe: 
Çocuk:uğumuzcla ıze k l b !' k' - Ac ba ne olurdu?.. dıye I d " Şeytan ço şeytan aı- e ırme% ı... b" I ld" 

dnn b~k:td:~~r ~~lülkfı.r bir ha· Bazı ailelerde 9ocuklarının a~· ır E;clf ~de kaim ihtiyar 
fenıı.. •9

1 "' .. 1 k fenalığa zulon kıyılıp aulamaz. Annclcrın lf 
yaldir. nsanı ıgu ere bi· hele büyük annelerin tefkatine kızlar kına yakar, bayram yapar• 
"rükler. Ona uymak ahrette .. 1 .. 0 l •ı Çocuklarımız bu l lardı. Onlann uzun &enelerce haa. 
f~ cehennem ateşind~ Y~.nma~~- ~l~~.U: ::fkat 'kl.e•indcn içmiye r1etini ç?.kti~l,~r! lcoçad'ya kavu§?ll•• 
a sebep olur derlcrdı. Şoyle ~u- 1 Jt 1 { lak~t de yaularına arını ggrm~ ıeter rm. 

z .... d .. Jll Dünyada bu kader ın· a ı r •r rmrt k eHer .u.v1 her iıtedi- Bir de cemiyette her eye be-
ıunur u Şc. y-n kaç tane acaba? yap11ır a ı • ,,...., ., h b 1 ·"-. • 1 rdır 
şan var. ... 1 b ' tü ği anda eline ıcçinnek alıtkanlı- ane u an Dlr tn> genç er va 
B mcrakmn o zaman ar tr r• ~ d ı:..-. ı' ki bunlara: 

u • t' Bazı bilgiç gı 0•~ .. er r. F'lA 1 1 d d'kl ' 
lü giderememıa un. .. d e MM\rumiyeti bilmiycnler acıla. - ı n a ev en, e ı erı n• 
kom~ular ;,eytanın dun~a r~ v rına tahammi,il ctmC1ini de bil- man: 
ahrettr. tek olduğunu . eoy ~y:::- mezler. Çocuivmuz her iıtediğini - A .. O cahil. 
1 ~ Ayni saat, aynı ıanıy c - ._ Y f 1 ;q 
a 1

1
• herkesi baştan çıkarmıya eltne llJ~rdik~ !ti azı1ac-tır - a a an •• 

n~ı ? muhakkak. lıtenilen ıeyi ele gc• - O çirkin. 
Yetitobiliyordu bu ~tan · • 1 • k an elı"p rattır.ın- - Ya fi man H. 

Gu'"nu··n birinde yafıytın ı~san çırem yecc ıam 1J • ~ 
Jduğunu da gençlerin kıvnm kLVnm yana• - Onun aklından zoru var. 

kadar şeytan ırnevcut o . caklartnı .öyl•...,ı.•e hacet yok. - Pckı geçen gÜn gösterdi· k . Anladım ki ıcytan ın· .,,..,...,. 
far: ı eu;;·aıber doğuyor, inııanıa O ıaman itte ıbh:im delikanlı ıe· iim ~ 1 .. 
~an b ~lüyordu. O halde gey• ref hudutlannı aşar; dizginlerini -O kaihJ ... 

era U:::ıun içinde YllllYan kötü koparmış k~çilk, atlar gibj . ., Bakalmı bu cina olanlar ne ya· 

ht~~-_...ıir dedim ve buna kanaat Bol harcamıya alı an çocukla- pacaklar~ ... 
... ~ rımız ve gençler yalruz süse dü,- YirJllİ bir yaş deyince güzel 

getirdim. d l mcklc kalmaz. Yerli yersiz, ıura- çirkin bakma yok. Hem Japon 
Bir gün mektep arke aş arım• ya bura.va, '-.Lvcfıandcrc alııır. d ] 1 k lf 1 " lik 

d L"rinio eline mntaddan fazla ....,, ~~' k'I lü ov eti ev cneee ç tere ustc ı 
an °1 nl b" k t Arkadaolarına, yarun<la ı ere - ıborç para ..la verecekmiş. O za· ...-......TA Bunu a ır pa e 1 ç.< 

para &~..-·--.· b zumsuz ikramlar ve göıteri§ er , man bucak bucak koca arıyacak-
. a almııtı. Ondan sonra . u J 1:1.ı L 1 h 

sıga.r k sigara içmiye alıımıı gıt· yapar. BQy c ~ e ~o arcamıya lar. 
ç~:. Alıştığı için de her gün si· alıımak gen.ci farkında olmadan 1 Nihayet kör topal bir köroğlu 
mış ı. lmak maksadilc nereden ahllk11zlığa kadar eürükler. bir ayvaz bulacaklar. 
~~: ~ulacağını dü~ünürdü. Te- İnsanlar bizzat çalııarak kııuın- Bir de ana ku~su olanlar var-
p • bir aile çocuğu olan arkada· dıklannı, hucanıaılar da hazır· dır. Onlar analarının dizi dibin
mız d d gmı· y baı· dan gclmi§leri miras ~l· harca· den ayrılmazlar. Kapı kapı görü· •ımın için e şeytan o a .!...\.. 1 d 
;ı- mıya alıtırlara aync~. tcııw~ .. e cUlüğe gKıerler. Anatıı evet derse 
la~~n dünya, çok çe,itli bi:- olabilirler. Artık, hoylcler! ı~m evettir. Hayır derse hayırdır. Y~ 

ald Telefon· "Alışılrak kN&nmıı.k da gıtgıdc onlar ne olacak"' 
pazar manzarasın1 ı. ..- ·.ı. l r .. 

ı t.ı..:- ı-•-aflar. radyolar, külfet hatti bir nevi ı,....ence o ur. A 1 taıı..akk"" ~ 25 f 
r .. ""6 ..._. Ail~ ve ~eti için tehlikeli na arının n umu ş ne ga~ofonlar, bisikletler, foto1ı:· bi k I _ .J f L kalır kadar. Ondan sonra çarnaçar o 

t ı tr ler r a puaQ.Qan ne ar,.ı k d 1 • b " . . raflıı.r, kağıtlar, g~e e c;"• en • . . . zıımruıa n ar ev enmem~ ırını 
""'""-'rlar ve tayYarelenn . ~ovaı, bayl~inin~ Mıras yedilik .mcı- bulup bıı.ğırlanna baııtıracklar, 
·.....-- tl · ki ilanlar hurdur *"--·L)arrmn:ın bı.zden . d k -1.

1 
. 

ok çqİ i gıyece er, ' ·L~l 1 la Yıı. bır c ızlar erk<:Jl!i ere nıs· ~cktamlar, her ııevi satıı dUnyayı alarak na 1 arı pora an .on r betle az olur veya kızlar çok olur. 
• l rde~ · · ı..."ylece kolay ele _.Çml.f m•· ı pazar yerine çevıren fCY e ..- !Çin 'PO • • • • ..,- sa o zaman ~ olan tarafın ktlru· 

d;ir. Bunlarla hayatın huzuru ka.~ ras l!ayabilmz. Mıras yıyen.ler hem mundan gcçilemiyccck. Hadi kı:z:. 
tı. Alınıw:ak o kadar çok fCYr ıa· ahlaksızlığa, hem tembellığe me- lar çok ohırşa onların zaten kuru. 
tenccek ve can çekecek 0 kadar yilli oluyorlar. Böyl<: çocukların mu vardır amma, ya çok oluna o 
çC§itli metalar çıktı ki baait ya§a· içinde köt\ilük tohumları çiçeklen. ıamnn. gözü Y. aşb kızcnğı:ı:ların er• 
mak imk:Bnı k.almadL DUnün var• k ki d d l 1 
!ıkıl a il_;..,. 1, • .....ı:n artık fakir aile miye başlamış demektir. Kazan- e erın peşın e o aşm~ an er• 

• ..........- '"tS" d bol h ak alışkanlığı kekler hesabına pek keyıfli ola-
dzyoruz. ma nn arcam c:aktır . 

Bunlar hep bilinen eyl~r. Eş- günün birin-de bizi kepaze eder Japonyada iş bu kadarla da 
yanın nevileri ve satış sanatında- 1 ıüphesiz. Neticede aürdiiğümüz almıyor. B karlaTclan im de be
ki teknik ~~mça. ;htiy1abm:: sefil hayata da kimse acımaz. karlık vergiai alacaklarmış. Hatır· 
90ğalıy~r. k ~)a~:ar. .wd a n~~ Biz ana • B~a ne kadar var· lııdı~ıma göre, bir ııımanlar biz-de 
ele geçırılle JSte erttnız e ar 1 J lcJ J k } J çocukluktan de böyfr bir Vefiİden bahsccfil• 

1 ı 0 uraa o a ım, · · d b" k · yor, J • l mıştı e, ırço zengUl ve meş-
bağlıdır. Biran iç.İn her yafta ~ulc all· baıhyarak 01t11llanmı:ım ve kıı a. bur bekarların tehevvürünü mucip * mm bu çeşidi ve ca:dbesı çok. ha· nmızın ihtiyaçluı ıbasit olmaz: olmuştu. Eğer hu kanun bütün 

ıng''ltere, bcı !buçuk yıl ö~~ yat pazarında d~nellm. lhtıyaç temiz olacağı yerde süılü, e•aalı memleketlerde kabul cdilmiı ol-
,.. cd ğ bolluğu içinde ~şkınlık onlım d,a v• lüzumlu olanlann yerine onlnr saydı birk'lç gu""ndenıberi kadın pe. Haheşistana yardım ece 101 1 · ı· t' t k t ı ... 

so'"yledı'gwi zaman gülcnle.r. olmuf'" sardı. Renk i rcsım 1 ar ıs b~\ iıÇin ü:r.uli ve mall'aflılırı alını~• §inde dolaımaktan batına bir be· 
t O •. gülenler ibugun ağla- çikolatalıırdan iba~.lıya~k ısı - çocuğumuzun içinde ıcytımı bız lii geldiği zannedilen Samsan 
u. gun • jünda al'9- }etler, ıincmahır, kulf~~lı spor l v~ yaratmıı,ı, be_şJemi§ ve büyütmüı Mikicinski orada, burada dolaş
n1nğa başlarken ıtte il k l k la oyunlar, mektep. m~sarnl ~reber oluruz. maz, evine gider kınııile oturur· 
lanı Britanya arslanı 1 

e ? 
0 

barçlan, aüslü ~ı e_!h•~.e erı, ~- Pı:rayı iyi idare etmek hüner- du. 
H~Ç-kletor,p~a~!llf;c1,..: ~=e:'ier, yunbağlan. ipeklı, yunl~. katkoi" dir. Bunan için harumada ihti-1 Fakat düıünü-lecek bir nolcta da 

i ._ ~-· d'lerin yırdım lar, yazlık. kı§lık ayn blÇltllde e - yatlı olmak itiyadı alınmalıdır. boıaıuna nasıl olurdu? Madem 
ngilterenin Ken 

1 
e lt b biaeler, ç~i ayıkkabılan, saç Paraya hakim olabilmek de me• ki evlenme rneaburi. Ya boıan· 

vadettiği gün atılmış ol~n a • taraklan, cep -·~~arına varıncı· ziyettlr. Gençlerin eline, para, ma? 1.. • 
kahalar için de bC>yle bır mesut ya kadar aüru suru. m• onlamı lüzumlu zamanda ıreçerae lüzumlu ~e ı.annedıyorum ki her· 
cevap mukadder ordu~na inan- 00 ibtiyaıı;lanıu çogalttı. Hatta ıeyleri yerinde ve zamanında ala- kes evlenince kimsenin gözü dı· 
ınakta haklıdırlar. bunlara •igara, kah~~anelerde rak •rfctmekle paraya nlkim ol- prda kalmazdı. V~ra i>elki aos· 

--------~~-:ı"ı:-· •N.-~ bilardo oyunlannı d. ılivc ctnıek masını öğrenirler. Yoba çileden yet.e icabı bazı ufak tefek aoktao-
Zigana Yolu Açıldı gerek. . çılcar çocuğumuz •.• O zaman da lık olurdu amma o kadarı da hoı 

GUmüfAl!C. 2-i (A..,,\..) - 12 gün• Lüznmlularından ba~9: ifı.tıya": ibizim için dövünmek para etmez. g_örülehilir. 
denbert kardan kapamDif bulunan 'd' çoğalınca ıçunizdelu " Ç t k F"'(. 
Zlgann ve Kop yollarmda.n Zigana ;:a~a~liycti de o derece _art- Halkevlerind3: a ma " il 1 
Yolu o.çıinuştir. Kop yolmıU açmak ;ın~kta. Düny. paz1 ann~_1?!;1~; Dilimizde bazı fiiller vardır ki 
için ameleler devamlı bir surett:e kanlığını ya~n ilan ar, re.ıua. MUhim Bir Konferane birçok mana-da kulhlnılır. Meael& 
tlllı.'10alttadırlar. Bu yolun d& bir fotoÇaflar, radyolar da klfı ge- Beyoğlu Halkevinden: çatmak ... 
k~ güne kadar açılması beklan• l.iy 1 _ J ı / ı /941 c.uma günü aa• Çatı çatmak, yani bir evin ça· 
1lıektec11r. r· cytaoı daha körpe oldukları at 17,30 da Evimi2in Tepeba,ın tısını kurmak. Ekserj kaynanaların 

TUtünlerimiz Yübek Kalitede · · ç ş !eri daha çahuk kavn- dald merkez binuında İzmir meb yapllğı gibi çatkı çatmak. 
Samsun, 24 (A..A.) - Bu seneki ıçın ç::klara dahi kolay<:- !°u• uau profelÖr Mahmut Eaat Boz· Ona buna sinirlenip lca§lan çat-

tütun mahsulü kallt~ tıakunmdan ııe- yorl. 1 biliyor Para Ye ihtıyaç kurt tarafından cAtatürk ihtilali- mak, iki genci evlendirip çöp çat• 
kiz '"ldanb-' ...ıtrülm-•• derecede •al at o a . ihtiru kazanı• ib "L b 

,,. ""' 
6

" "''""Y • · izde Jtaynıyan Eg nin anlamı> mevzuunda mühim maklar gı i çöp çatan tÖoiri un-
tok )'{lkaektır. Mtıstahsll tUtQııQnQ açıın. tik ıeytanlafbnyor. er bir konferanıe verilecektir. dan galattır. 
anbarlara lndlrmcğe b~amıF· !;~ ~~-~eı.~zın arzularmıd.~e::k 2 _ Herka gelebilir. Türk milletinin bugijnkü dün-
Ynsanın yakında a.çıla.ca#J tahnu&& ~ ek hatasına life 
edDmektcdt.r. temm etm 

toslar saçarak cakalı, fiyakalı aıır 

fekilde kasabedan aynldı. 
- Uğur ola! 
- Uğur ola! 

pnyl~lllyorıardı. Hele pek yakın
da naa ve baba olmak saadeti yarat
uklan acvgidcn daha başka. de.ha 
kudst bir mba ile tecelli ediyordu. 

11 AK 

_ Bu ııelA.ınot. temennisi en gönW
den bir lırtekle her ağızdan ayni ..,.. 
:mımı blr dilekle IOylenmlfti. 

D Q G A N I' Teğmen Nlbat *Nana d&t uzun 

Yavrularım ne kadar çok sevecek· 
lerdl. Bir dUzUne 1az ve erkek iamlni 
ffmdiden yasıp haarla.nuşlardı. Hat· 
tA tatlı. tatlı doğncak yavralannm 
laılm mnnakaşasmı bfle yapıyorlardı. 
Lekesiz. saf. tertemiz blr a.şlan har
cile yuğunıl ,.. ıım ımhlp

lt>rl olmak bahtiyarhğnu içten duy
muş olan ln8nntardı ... 

Uç gQ.ndUr yağan kar bu sabah 

dinmi§tl. Gök maa ms.'1• yer bembe
YaZdL Yollar kapalı otduğU 1ç1n {E..) 

gidecek yolcular bir haftadır kUçUk 
~.. artan bir 

kasaba otellerinde her 1>- bek 
Sabırsızlıkla yoTiaMn açııınasını 

llYOrtardı. . . ünde teker-
Öğleye doCTU oteıın ön 

Iekıerı z1nclrlf JdlçUk bir karoyon.1:; 
rusu homurdanarak durdu. ;Mıı.vı gi. 

klarl • luınu sam esmıa bağ ya.pra 
• .., vlnl" 

bi kirli ve lekeli blr şoför nıua · 
mı., 

- Hnydl (E ... ) ye giden var . 
biye bağırınca, otelde g!Sze çarpan 

b r lelAş ve hareket bnş gösterdi. 
CUntt-rce devnm eden UzilntUlU inU· 

r devr inden artık sabırlıın tnke
tılp taşan gı.ırbet yolculan, oovullan, 

"aIU:ıen, çıkınlarlle otobUsUn durdu
h Yere koşuyorlardı. Ve herkes ce
vabı verllmlycn bir suali soruyordu. 

. • ısene ~ Onmı annd.ife nam-
- Acaba gidebilecek miytıl • set olduğu bir surada OL.) tayin e-
- Yollar ~ılın.ış nrı? d!lDdft1. Kl9 kqMtıette gtdeccğ1 )'Ol-

k gtıne9H ııavanm nırdtti lann uzunlufmıı:ı. ,.. çekecekleri mlı.v 
Ve a(I s.mı ynzıe- ktllatı dtlfOnerek Nur'u lata.nbaıa 

bir itimatla bOttın yolcu! c:sinin yanında bırakmak 1sıemı-. 
... ..- vardı' haıt- aıın .,.-

rinde tattı bir teO'Cll'J..... ' ti F8kat Nur ona ~: 
reUilerine kavuşmak, yolcular ı~- . _ Beni de beraber giStftr Nihat, 
sinde diğerleri gibi bir ba!t.adır be - aeruıtz yaşayamam, denllftL Hem 
Uyıın ve bUtUn yoleularm merakları· daha e.nne olmuma da çok zaman 
nı tızerlertnde toplıyan iki ldşf var- vardı. Blltün yapslan ıararıar fayda 
dı: Genç subayla, kıı.rısı Nur idi. vermedi ve iki gün fçerlainde yent 

Onlar heııfiıo: Jstnnbuldan geliyor- evliler yola çıkWar. Genç kadın: 
lardl· Bol kUrk mantosuna sarılmlf _ senin yanında bulımduğum za. 
oımasma rağmen genç kadın yakın an kendimi o kadar mesut hlsse-
blr anneliğe namzet görOnUyordu. m ki Nihat dlYordu 

lr k i t "' Nihat o· diyorum ' · Bunun lçlnd • eomcn • • Onların müşterek duygı.ı ve rnUş-
tobUslerln ya.taldı vagonu ol:ın şofor ek scvgllerlnln mı\nası çok 00.,ka 
yanını onun için kiralamıştı. Nur'u : Birlbirlerlne lnanmqılardı. Birl
oraya oturttu. Kendi de onun arka• ı.rıerinl seviyorlardı. 

k apclcrin ilk srrasma o- b 
sındnkl an !)iyi, kötUyU, saadeti, ıstırabı ayni 
turdu.. rak trat zı- 4uygu, ayni mUfterek benimsenıe Uc 

OtobUs koma çala ' e ma 

* - Neye rengin &arardı Nur, ra
hatsız mısın? 

BUytlk bir ıstırabl dişleme sıka
rak ycmnek ıster gibi ceıtclcri killt
ltnen genç kadın. aldatan sahte bir 
g1llllş1e bAfDU kaldırdL Gözlerini 
sE vdiği erkejtln gBzlcrlndcn saklıya 
:ak ce\'llP verdi: 

- Hnyır Nihat. 
Yalan söyU1yordu; '8kaklanndtlJl 

a.şatı dökfilcn irl ter taneleri cnma. 
çnrpıp sUzUlen yağmur tomurcuklan 
gibi yuvarlana yuvarlana yanakların 
dan ·~ sUztlll.\yordu. 

Gece çoktan olmuştu. Gök, loş ge
celerinin göz olan parlaklığı tlf' gergi 
glbt idi. Yamn suratlı ny bembeyaz 
tablatin koynunda kirli bir gaz IAnı-

lngiliderin ileri hareket mıntakumı gösteren Kassala • Agordat • A&rnara 

Sudan • Eritre bududundaki bu 
ufak F cllG.h köyünün atratejik e· 
hcmmiY'cti büyiik değildir. Ne 1-
talyımlar burayı kaybetmekle 
mahv, ne İngilizler burayı almak
la ihya olurlar. Yalmz ltalyanlann 
ahı ay evvel büyük ümitlerle ~ 
gal ettUderi bu yeri, hemen de 
ihiç bir tıızyike maruz kalmadan 
kendiliklerinden terkedivermele
rindc öyle büyük bir mana ve öy
le hazin bir akıbet vardır ki bu
nun üzedndc durmaya değer. 

Haritaya d ikkat edilirse goru
lür ki bu köy; ltalyanlımn ı rki 
Afrika mü temlekelerini (yani 
birle§mlş olan Eritrc, Habeııi:ıtan, 
İtalyan Somalisi ile son zamanlar. 
da i al edilen İngiliz Somalisini) 
Libynya bağlayıın en kısa yolun 

baılangıç noktasıdır. 1940 yazın
da Grııziani sahil yolile lskenderi
yc ıııtikıımctinıd-e yürümcğe ve çöl 
yolile de cenubu şarkiye ıınrkıp 
E.ritre hududuna wrm~yn teşeb
büs ettiği vakit bir taraftan da 
~rki Afrika müstemlekelcrindeki 
kuvvetlerine §İmali gamiye doğru 
ilerleyerek Libya ile birle§meleri· 

Doktor Diyor ki : 

Askerlik Bahisleri 

Kassala 
Ricatinin 

A 

anası 

kuvvetleri bir çuvaldız boyu iler 
ledikten sonra durdular. 

Şimdi an köyün ltalye.nlar ta
rafından tcrkedildiğinj f ngiliz 
kuvvetlerinıe ha.her veren Kassala 
,eybi. aym xıuna.n<ia Ubya ile şı:ır
kt Afrika ltalyan müsteml~keleri· 
nin birl~e ümidinin iflas ettiğ;. 
ni de dünynya ilan ediyor demek. 
tır. 

Kassala karpındak.i çok uf<\k 
Jngiliz kuvvetlerinin komutanı ne· 
kadar cesur oluran olsun, duş· 
mania daimi teması dahi muh.ı-

Y azan: faza etmediğine göre cura bu 
takdirde ltalyan ricatini koyun 

M. ş vkl Yaz D fCYıhi değil. kendi müfrezeleri ha
·----------.----ı ıbcr verirdi.) bu demiryolu istas

yommda otunnıış düşman ku.,,·
ni emretmişti, 1~ hu emrin ilk vetkrini buradan istı"fude ümidi 
ttıthikatı olmnk üzere fll.rki Afrj.. baki bulund11kça canlarından bez· 

1 

d . · · t tt' · ek akıl al· kadaki ltalyan kuvvetleri Athara- ınp ncaA ek~ıL~ .
1 

L" 
· . mazd1. nca anu. wya ı e v..ıır· 

ya gıden demıryolunun ba§langı;' 
1 
lcımc Uınidi suya düştükten so:ı· 

noktMında bulurınn bu köye iler· ı ra da insana rahatsızlık , eren bu 
lcmi~lerdi. Öyle y-. bir yolun in· yerde direnip kalmanın man~sı 
ıJZlflı gibi bir )"Olun çabuk yürün- bJrnaz. Zira Fld Afrikada koy 
me.si için iki :b tan hareket en ve arazi kıtlığı yok ki. 
doğru bir trırzdır. Fakat §İmalde Şarki Airilc d k.ıtlık malze~me
olduğu gibi burada da ltalyan de. ccpancde. benzinde, hatta yı· 

)"Ceektc vardır. Keza anavatan• 
dan binlerce .kilom~ uzakta bu
lunan ve ar:tlk tayyarelerle dahı 

CAN BOGAZDAN GELİR 
birlqme ümidi k:ahnııya.a. her tn. 
raftan dü§D:lanla çevrilen Afrika
mn btı hatin parçasında en büyük 
kıtlıinı ma~tta 'kendini a-ös 
tcrecğine ve gösterdiğine de 3Üp· 
he yoktur. 

(Oan bolazd n g'Qllr) diyen ata-
l&r ııöz.Unttn holi:lınllktek1 mtl.na ve 
kıyınett pek bUyUktllr. ''licııdl\n 

kuvvetli olmn.sr, mikroplan '° h:ı • 
talıklara ka.rşı mıılta\cınetll bulun
muı tııhhatlml7Jn muhafıtz.ası bakı· 

ınından pek ıuzumludqr. VUcot mR• 
klneıılnln kömUrll demek ola.o gıda
ların kemi) et ' keyfi et itibarile 
bedeni ldRte edeblleoek laynıet~ <ıl· 

nıa.sı arttır. 

BtiYte olmadı ı takdirde txııden& 
mh en \1lcut r.s) ıf dllfer. ?.nyrf dUf
me Jıoll vUcutWıl yaj kaybolup Jd· 
ı~a dilı;rmk gibi basit blr mtl.nada 
tel6ldd olunon>a belki eh ınınlyc~lz. 
&'ÖrUnUr. :Fakat işin hakikati böyle 
dt"ğlldlr. 

Zayıf dtitıncl<, ooktmllktc \1kudUn 
mikroplar!\ 'c harici mUesslrlr.rc 
kal"IJ• muka\ Nn t 'e ıntidnfnıı. kabl
llvetlnln aznlınnsı nı~n. ınl\ gC'llr. 

• lnıınnl nn muhitinde bulıınup on
larla br •abcr y 'ryıın \e gözle g~ 
rlllme-ı. hlr rıııuılar 6.leaul teşkil eden 
mlk o!l' "· A .. ' 1t ~tcrınck için 
, llcndUı , h ı~ -ı bir, r.ayıflılı 'e 
dlı,kllıılUI h ini hclderler. Kıuıda, 

hU ttlerde, t\.• d:ı., b:lc Amlll rtn te
!!lrU" mi r p' "la ııa• ruı lmblllyet1 

ya a'hvnli önünd~ dimdik dura
rak yaptığı hareket, hudut bo
yunda ıilah çatmak. 

Fakııt bütün bunlar.dan başka 
bir d~ birine çatmnk ve bdfıya 
çatmak vardır. 

Gnzet.cmiz ç1k<t1ktan:beri diğer 
refiklerimiz hüsnü niyetle olııun 
veya suiniyetle olsun mütemadi
yen bize çatmışlardır. 

Yıın baktın çoL .. Doğru baktın 
çat... Scrlevhaya çat... Ona çat. 
buna çat ... Bir c;atırdıdır gidiyor. 
Çatmanın fiillerinden olan birine 
çatmak, onlara düıtüğü gibi diğer 
bir fiili olan bclô.ya çatmak da 
bize dü~ü. Biz de belaya çattık. 

Mithat Perin 

bası gibi J>N"lıyordu. 

Nihat. yava.şça l}OfiSrlln kulıığma 

eğilerek sonla: 
- Kaç kilometre var? 
Şof!lr bn.şmı ~irmcden cevap 

verdi: 
- Bir Arıza olmazsa şııfaktA bera

ber fclılrdcytz. 
Genç subay durmadan kol aaatine 

bakIYor, gCzteri kıı.rh :ronarda görtı
nccck şchlr ~larmı arıyordu. 

Yolculardan bir kısmı uyukluyor
du. tçi geçtp horulda,yanlar bflo var
dı ... Yalnız motörUn homurtusn her 

~eye hlkimdi. O, durmuyor, eusmu
yor, k(lfUyor, koşuyurdu_ 

Sabnh ohıyordu. Karla örtmtl be
yaz dağların arkasında pembe bJr 
aydınltk sabahı göz kırpmadım bek
lıycnterln Qmltlcrini tazelendiren bir 
gtızc111kle göründü. Oh .. Şafak söku
yor ... 

Faknt bu sırada kimsenin beklo
ml!dlı'tl bir Arıza oldu. I..Mtik mut. 
hiş bir gUrUıtU llo paUadı. Yeni bir 
hareket, yeni bir canlılık, takat, to
IAşlı v tlzUnlWU bir intizar ... Niha
yet şofor feci vaziyeti ifşa ctU. Mo
t!lrde bir Arıza ohmıştu ve blr hnyU 
beklcmlye mecburoulnr. Bu zamana 
kad r bUtUn mukavemetini, bQtUn 
enerjisini muhafaza eden ırenç kadın 

aı.aJdığı 7.all1&11 mlkroplann faallyetı 
ve lınatalıklann hwmle cehnesl k• 
la) ln.şmrş olar. 

Onun içindir ki oğtık, rutubet, 
h:dltuun, yorgunluk, açlık gtbl haller, 
hcldnılllctc hn!!talıklar lı;ln (bazırı .. 

Bütün H b~ hııri>i C1nasındıı 
ve obu ha1*ıin ıba langıcındanberi 
ltalynnlnnn en büyük tehdıdi ~ar· 
ki Afrikndaki müstemlek~lerıle 

)1cı ehepfo.r) diye telildd edllmft- . . -~· A "k" kıs 
lerdlr. ı3 ı ,c kan bir gıda ue ~o- Uby•y1 bırleştırmCA, guya ı ı -

L-- or•..,n·..l-Ll Mısın ntili. eyle-~ in anlann '1lcudU nılkroplana ı ...-r ..... ~wo • 
hiicumuna ofl'Ma bile basta olmaz. mek suret ile butiın ıimali Afrika 
ÇttnkU bastalıklarm hoımlllnde mlk- dan ve Akdeniz sahilinden lngİ· 
roplann azgınlık kabiliyetlerinden !izleri sö up atmaktı. Hnnt "~ 

h&fka. ~1k-ude alt makavemetııJdllı: gaz.ete aut\lnlan üzerinde bu pN 
"' zayrflık gibi Mr takım ~arın jcnin mı.ahtC§rm ve korkWlç gö· 
da l~ln içine kar:r!!mış olmaıu lc.-p rün<lüğiine d~ uph<: yoktur, T· a· 
eder. 

n ,;,n.,n _ __. ( ~ d kat nevlenıin ki io tatbikat saha u --:ı'..-.-.,otır cao ...,6 az an gc- • 
ltr) sözünün ifade etmN< ıstedlft H>~ mna intikal edince akai zuhur ettı. 
dz. mAnayı, sll7.clce autatmı.)a kAtl Şarki ve firnali Afnkadnn tası t 
gelirler, Fakat gıda.om: kalmMi kor- roğı toplamak İtnlyanlarn düııtü. 
kmıtle elo &\'UCa ne ı~rse onu Ter- Şimdi ne olncak? lngilizler 
H yçn,1z, :zaınanlı zaın&m<n'., mhleye hem sa'bırlı ve hem de hesaplı ın· 
htdlmıek M doğnı olmaz. ÇünkU eanlard1r. Bu çöllere büyük kuv
mlde tüp tenekesi dct'lldlr. İtine h-er I t " • ··"-- dular'a vet er ge ırrp, mumııı ol' 
şey atıtnuu:. har~ketc geçmelerine intizar etme 

Gıdanın, ar. yenme!!) kadar, ook melidir. Bilukıs uf k kuvvetler v~ 
yenmesi de \ilcut \e ıuhhn.t için r.a- ltııL..anlara sla ısınmamıs olan 
rarlrdır. ,,. 

mahalli h lkm ) ardımılr birbirın· 
Dr. •nrt Ergrne den açılan, uı. kla ın bu ıkı kuv 

Radyomuzda Yugos:av 
Diliyle Neşriyat 

Ankn.rn, 24 (Huıru.'11 Muhahi.rimiz
clcn) - Ankara rodYoaU yıırm ak-
9,undan itibaren YugoııJay clilne neı,
nyo.ta ba~lıyacaıttır. Bu neşrtyatı 
YugOfllıı.vyıuun Ankara elçi8'l Ynga&o 
lav millctlnc bir hıtabe ile açacaJt. 
Ur. 

lnh!&arlar Veldllnla 
Tetldldırl 

veti a) n ayrı 'l' olduklnn yrrdc 
tcf cssüh ~ttirıp çökc.-rtm~yc çalıııa
caklardır. Bu ış ıçin iiç beş tcskı· 
!atçı fng.iliz subayı ıle Habeş Ne
cafiıırinin soıwu:z ( r.as reis) ler 
kii.fidir. MotörJü ve muntaznm in· 
giliz kuvvetleri T ohrukun da düş· 
mesinden sonra daha başka ve 
daha verimli yerkrdc kullanıla
caklardır. 

1,ıe Kusala ricntinin ifade et· 
tiği mahdut insan ve malzeme iti

barile yani mutlak kıymctı bakı· 
mından değil de İtalyan ümitleri· 
nin yıkılma mı ilan eden hazin 

Cümrük ve lnhisanar Vekili cepıhcşinden görmek ve izafi ba
Raü Karadeniz dün de lnhisarlar.

1 
kımdan kıymetlendirmek doğru 

da tetkiklerde bulunmU§tur. olur. 

nlbayet dayanamadı. Buz gibi obn~ 
ellerlle e:rlceğlnin avuçlannı tuttu. 
Bir inJlt1 gibi: 

- ÖlOyorwn Nihat, &dl. 
Ve sonm yalvaran gtmıerlle ona 

baktı. Beni kurtar, beni oraya ka
YUŞtur, demek lırt!J'm btr n~ var
dı. Orada hericestn yanında btr dağ 
başında doğuro.catmdan korkuyor
du. Sıkılıyordu. Ç(lnkU çektiği ısaneı 
doğum sanem idi- Ve ana olmak 
llztteyd1. Vakitsiz olmuum rağmen 
bunun bir tek mlnası oydu. 

f)afa:k ııöktı)"Ol"dn. Sabah ol ııyor

du ve tA uzaktan şehrin kenar ma
hallclcrlnln tek, tUk ışıklan görllnU-
yordu. Paltosuna sanlan genç su
bay karısını mukııddEi'I bir emanet 
kucaklar gibi kolları nrasma aldı. 

Blr kaç yolcunun müdahalesine rağ
men k1mseyi dlnlemcd1. Koşar admı
ln hedefine varmak fstiyen bir asker 
hızlle karlan çlı'tnlycrek yürüyor ve 
adeta koşuyordu. 

- Üo!JUyorunı Nihat; kansnıı y&\'q

ça y re bıraknrak paltosunu çrkart
tı ve onu sararak tekrar kucaklndı. 

1mkıı.nmzlıkla rnllcadcle başladL 
Taşıdığı yOk ona ağ-ır gl'lmJyordu. 
'Fakat yollar hallı utundu." nert.sı u
zun, &'crtsi tlmltalz.. KU\'Vctl Ulkco-

rnlştt. Adanları ağlrla.şmıştı. 

Uzaktan ha\lıyan, ulayan, köpek 
~lert duydu. Oh, bu korkunç sesler 
Şimdi ne kado.r tntlı ve ne kadnr U· 
mit vcrlci ldL Demek artık ~clıre yn 
kmla:;mı~ardı. Demek artık sevgili· 
sıni kırrtaracnktı. Ve .. Ve .. E\1Adını 
da beraber-. 

KUcatmdald yilktin bfr anda b r 
thUlAçla bir ku uçar gibi koli rın

dan synlarak karların llıı:crine atıl· 

dığını gördQ .. 
Ve blr kadm sesi, ınce, hıçkır n bir 

kadın ııest: 

- B nl nff'ct Nihat. Seni dlnleme
liydbn v nt lkt BC\ giden bırd n 
mnhrum ctmt"m 11 idim. ölüyorum 
Nlhn.t.. ölilyorum kO<' cı#'ım.. dıyor 

du ... 

* Biraz sonra korn öttOr I l'k nr'k • 
dnn yetişen olobU yolcu! rı ne ol· 
duklarmı rncı k ettik! rl yol ark • 
d:ışlannın Uç tiki rlnl m mnunı\ t 
le, sevinçle görd 11 .r. G ç k dı 

ka.rl::ı.r Urerlnde nnnc olmu tu 
Ynvnılan ) 'ıyordu lI ttA onun 

adını bile koymu !ardı: 
- Akdoğan .. .. 
Otoblls şehre korna ç !arak bir ge

lin arabaın gibi girdi . 

Mahmııt Attila A Y.Kl.JT 



.. 
I 4 

OKUYUCU------.. 
,----MEKTUPL ARI 

• 
oltnamış Tramvayda(Dolmuştur) Levhas1 

Şişlide Bayan Su7.an Dinçer- bur kalıyonız. Dikkat ccllyorwn. 
den oldıfımız mektupta denlliyor Be;\·azıttaıı dönüşünde de ;\·nrını 

ki: saat l\;inıle Kurtuıu-: - lk.)07.ıt 

.c~lşll • neyazıt ara.. .. ında ı .. ıı. arnbıılarırıdıın iı~· tune, .'11'\'.ka -
yerı ;\andan kapılı tram\'ay a;a- Heya7.ıl arahalarından dört taııe-
lıalıtrıııda birinci me~ki kı .. mı si, Fatih - Harhiyr, llnrlıl.) c • 
knlnhulık olunc·a \&tınan, iklnı•i Aksaray arabalanndnn ikişer ta-
nım kiin dolmuş oluı• olmadığım ne.si gellıı döndliğü haltJe bir tek 
gıirrmrdl~I için (Dolmuştur) lfw- şı,ıı • !ftt'.) azıt arabası gelme-
luı .. ını indirerek \e hiç bir te\"ak- nıh;ıtlr. Tranl\ay ldar~lııden rl-
kııf ınah:ılllnde durmryarak geçip ea edrrlz. Bu hatta arabaları srk-
R' tmektedlr. Bu suretle şı,uden ıa,tınnak 1!,;ln biraz. Uitufkür ol-
H.-Jaz.ıta gitmek için yarım saat- salar da hlraz da Şişli hallcıııı 

tcıı fa7.la tram\'ay bekleml.)e me<· du,un eler, mlitcşekklr kalırı:r.. 

~~----------------------------.,,/, 

w•~••!·~~ 
Ç.,k Gar:µ va H ıyrat EdifecJk Bir Had.s3 

Gençlik Klüpleriyle Spor Klüpleri 
J-.. yrı Birer Teşekkül müdür? 

Beden Terbiyesi uenel Dırektörll• teşkilA.ta bağlamanır ~manlığı yU
ğtl, spor kulüplerim ıntlbak kararı zUndcn belli idı. 

VA TAN 

.. 
: . 

Haftanın firamlerinden: cGel Banphmıt dan güzel bir sahne 
"ermlye davet ettikten sonra, bir Bazı kulUplerımızın, şcırayi Oev
kulUbUmUz kongresini toplıyarak lelin şahsiyeti mAneviyelerinin alma· 
t~kllA.ta daha ziyade bağlılık gös- mıyacağma karar vermeden evvel M h e e R 
termış olmak lçln blı• karar veriyor. intibak için tereddüt etmekte ne ka- u arrırın oma 

Bundan bir mUddet evvel spor ku- daı· haklı olduklannı bu hlidise açık· nını 
lüplerinın şahsiyeti mAneviyelerlni cıı. göstermıyor nıu 1 • 

:e~:::;a~~:~rin:ev~~~~ı':!:~u~ * Kemal onan Sahne Vazıleri Beyaz Perdeye Nasıl Geçirı·yor 
Feııerbahçe kulUpleri intibak kararı Erkek Liseler Voleybol Maçlan 
vermekte t'ereddüt etlıler. Nihayet Erkek liseler voleybol maçlanna Bir muharririn tahayyül edebi. Benim kitabımın kahramanı Orane Demazis (Madam 

25 - ı - 941 _ ___; 

Ermenileri K imler 
NiÇiN 

~-ve Nasıl Aldattılar ? 

1889 Yılında 
Hınçak, 

Fırkas ı 
Hakiki Bir ihtilal 
Haline Gelmişti 

Anlatan: Pc.ntlkyan - Yazan: ,!. Sıfır 
rTercüme ve ikb'baa bakla mahfuzdur] 

1889 senesinde TUrkiyede bulunan 1 niler de mutedllleı·ıe birlikte 
Ennenllerin hal \"e vaziyetleri son mı..>cburlyctinde kalmışlardı. 
de.recede mUşkUI bir dereceye gel· Patrik Aşıkyan, Türk dostıııP 
mışU ve Ermeni meclisi, Patrik A· hlikClmet taraftarı blr ada.nı idi
şıkyan vasıtaslle BabıAJlye müracaat rikhane binasını bu mllfsıuere 
ve şikllyet mecburiyetini hissetmişti. İstanbul Ermenilerini de bird' 
Fakat tekerrür ve tevali eden müra· olmaktan az çok kurtarmıştı. 
caatlar, şikA.yetler bir netice vcrmi- bullu, taşralı Ermenilerden kendl 
yor, Ennenile,r hakkında tatbik edi· rınde olanları başına toplanııf. 

len şiddetli muameleler gün geçtilt- lanmıya hazırlanan Hmçaklar• 
ce artıyordu. Çtinkü, bir taraftan oldukça kuvvetli bır cephe 
Rus memurlan, diğer taraftan da mıştı. Sarayın ve hUkQmetin 
saraya intisap ettirihnlş olan Hın· nller hakkındaki teveccUhllnU 
caklann gizil taraftarları sarayı, Ba· ve Türk doatluk ve vatand 
bıAllyi mütemadiyen körUklUyor, A· takviye için her çareye baş 
nadoluda vuku bulan lhtlllU hareket· çırpınıyordu. 

lerlnln hep Abdillhamldln şahıs ve O sıralarda, artık müfrit 
saltanatı aleyhine matuf bulunduğu· taraftan Ermenileri temsil 
nu ve blltUn Ermenilerin bu hareket· olan Hınçaklar, haklkt bir i~ 
le ata.kalı olduklarını ileri sUrüyor- kası haline gelmişti. Bunlar, -
!ardı. caksa bir an evvel olsun, diyor. 

Artık, mutedil Hınçaklar da tatlı- teşebblliıleri göze alıyor ve bir 
lıkla bir şey elde etmek mUmkUn ol· için ehemmiyetsiz bir sebep ve 
madığına kani olmuşlar ve yavaş ya- ne araştırıyorlardı. Nihayet. ııo 

vaş müfritlere iltihaka başla.mışlar- haneyi de bulmuşlar, hazırlığa 
dı. Bu arada TUrk dostu bazı Emıe- yulmuşlardı. 

Hmçak komitacıları, e esnada 

tş ŞQra.yi Devlete aksettL Şfu"ayi dün Beyoğlu ve Eminönü Halkevi leceği en heyecanlı, en mükem- küçük Kristiyan Votie de işte Votie) 0 gün çalışmıyacaktı.Fakat 
Devlet de birer cemiyet olan kulUp- salonlarında devam edilmiş ve şu ne- mel macera muhakkak ki haya- bunlara benziyordu. O Cla anne- Luden Baroux (Mösyö Votie) 
leıin şahsıyeti mAnevıyelerlnin elle- ticeler alınmıştır: Eminönü Halke· !inden çıktığını sandığı roman si ile beraber tıpkı bunlar gibi so· yi ve küçük Jean Fuller (Kristi· 
rınden alınarnıyaca.ğına karar verdı. vinde lstıklAl lisesi Yüce Ülküye kahramanlarının hakikaten ya~a- ğuk bir bekleme odasında saat· yan) ı oynarken görmek istemiş, 

Buna ragmen ı.·ener Yılmaz kulU· 15-7, 15-6, Taksim 11.se.cıi de Muallim dıklarını, sizin benim yaşadığım lerce beklemiş, küçücük kalbi onun ıç.ın gelmişti. lki prise de 
bU kongresıni topluyor. Şahsiyeti mektebine 15-5, 15-8 galip gelmlştlr. gibi, konuşarak, gülerek, hareket sebebini kendisinin tayin edeme- vue arasında uzaktan üçünü bir 
mllnevlyeslnl doğrudan doğruya Ge- Beyoğlu Halkevınde yapılan mUsa- ederek yaşadığını görmektir. Bu diği bir heyecanla çarpmış, kapı· arada gördüm. Hala da bu sah
ne! Dırektörlllğe bırakmıya ve genç- bakalarda. da Boğaziçi, Darllşşafaka liafasından doğan, emrine amade nın her açılışında, her i8'm çağ· ne gözümün önünden gitmez. İş
lik kulübü olarak faaliyete de\•a.mı ıle Haydarpaşa da Işıkla oymyacak- mahlukların, harici §ekilleri tabii, rılışında işte tıpkı bunlar gibi he· te üçü de bir arada: Annesi, ba- • 
karar altına alıyor ve bu kararını lardr. kendince malumdu. Fakat onla- yccandan nefes almayı bile unut· bası ve Kristiyan. Tıpkı amma , 
da teşkilAta blldiriyor. Takımlar gelmiş, fakat hakem rın yalnız bazı hususiyetleri, dik- muştu. Acaba benim Kristiya· tıpkı kitabmıdaki gibi .• üçü de • 

Bu kulUp, bu kararla daha zıyade bulunamadıtından maçlar oynana- kati çeken tarafları malumdu. ntm bunlardan biri mi idi~ Han· hararetH hararetli konuşuyorlar •• , 

I UL llAC A 
yadan 11Uk vllA.yeUerlne sUAJı. 

hane ve bomba ta.şıyor, ya 
ihtlllUin stoklannı hazırlıyo 
faaliyeti, Erzurum Ermenll 
TUrk dosUuğu mUrevvlçl 
(Bedros) adında biri hwnınıeı
llce haber vermişti. Hük~et tA 
zı Ermeni evlerinde ve bllhass& 
rum Ermeni murahhasa ııan 
bir araştırma yapmıştı. Haber 
len slllhlarm hepsini değil 

Hmçaklann ihtUAI te,ebbUsl 

teşkllAUn oz malı, öz. evlAdı olmuş- mamış ve tehir edilmiştir. Böyle baştan ayağa kadar etten gisi idi?. Bütün bu çocuklar be- aralarına karışırsam, aile ara.sına 
Luı·. Asıl h&.dlse bundan sonra baş- Haftanın Lig Maçları ve kemikten olarak onlan karşı- nim Krlstiyanım olabilmek için sokulan bir yabancı, istenmiyen .• 
ldJllıftır. Te,kı!Atın öz evlAdı olarak sında görürse, o muharririn heye- buraya gelmislerdi. Acaba o han- mütecessı"s bı"r yabancı olacagvımı ' · 

Birinci küme lig maçlarına yann • 
ı,.11uşan bu t.eşekkUI bir rızasını tes- Fenerbahce ve Şeref stadlarında de- can duymamasına imkan var mı? gisi idi?.. sandım, yanlarına gidemedim. ' 
~·ı ettirmek için, formıılltelere uy- vam cdllccclc. Fener stadında Fe- Falan kahramanın yuzu, şu ırı, Bir gün yine yazıhaneye uğra• ı Fakat herhalde sahne vazıı benim 
&"Un blr halde t~lerinl tanzlrn ederek nerbahçe _ Pera, Kasnnpaşa _ SU- boyadan mesamatı sayılabilecek mıştım. Elime bir resim verdiler gibi düşünmüyordu ki gürleyen 
..... Lanbul bölgesı sicil fefliğı.nc leymaniye, Şeref stadında da Galata- kadar açılmış burundan, şu kır· ve sadece: sesini işittim: .. 1--ı-_....-
mUraca&t ediyor. Bölge bu kultip saray _ Vefa, Beşiktaş _ İstanbul mızı, minik, tavşan gözüne ben- - İşte bul dediler. _ Baroux! Kristiyanl •• 
ıwı.recı.ınne şu cevabı veriyor: spor, Beykoz _ Topkapı karfllaşa- ziyen gözlerden. u dört köşe çe· Saf yüzlü. tatlı gülüşlü, koca- ikisi de kalktılar ve dekora gır- •-

- Siz artık ıdmancı teııcll ettire· caklardır. neden ibarettı. Elbisesi de yünlü, man kara gözlü bir .. ,..cuktu bu d"I t"" ki t · Soldan aağa: 1 - Bir çocuk oyu
nu. 2 - Soru, Bir edat. 3 - F-ehimln 
başile iki ayağı, İman etmek. 4 -
Donuk, Bir renk. :; - Bir hayvan 
hastalığı, Baskıncı bölüğü. 6 - His
se; Anma. 7 - Abide, Alı;ak. 8 -
Ters dönmüş ot; Rabıta. 9 - El van 
tllAtörll, İnce kamı,. 10 - İyi, Uzak. 
1 ı - Zal oğlu Rüstem. 

Y""" • ı er.. opera or ışı arını anzım 

mezsını.z.. <;unku gençlık kulübü ol- 8 ... 1•
8
mlerl Da•et gümüşü bir külçe, sol cebinde biri - ismi Jean Fuller'dir, on ;ki etti: 

o.muıo. Artık bızden cıktmız. AA • stitlosu var .. oturduğu yer: Oraya yaşında .. siz Kristiyan Votie'.>i 5 h ') K k 

B k lu 
·d ısı i haki 1 b b 1 k d h ı· b"" 1 . ah .. 1 . . . - es azır mı.. ırmızı ışı u cevap, u p ı arec n ı İstanbul ı-·utbol Ajanlığından: o. uraya u atı ara o a a ıne oy e mı t ayyu etmıştınız? ı ta ;ı M t"" 

1 rak tın t k k 
. b 1 k . . 1 E 1 E 1 marn Pli • o or ... 

o a f&Şıt ışır. Hakemler arasında yapılmakta onma ıstenen ır ara ı , ıçerı· - vet vet .. .. .. . . ·v• 
Ben ~siyetl mAııevlyemi teş- olan toplantıların ikincisi 27/1/941 si her gün, her saat duman kaplı, Ne cevap verceğim 1 şaşırmış· d But~n ışı~Ia;.ın te~cih e~ıldıgı 

kutu.a veraım, artık onun öz evlAdı ı Pazartesi akfamı saat 18 de Bölge kesif sis tabakası arkasından guç· tını. Kendi kahramanımla olan k eforda Mosyo V.otıc oglu.nun 
oıdum, diye düşünen bir teşekkül merkezinde yapılacaktır. lükle bir merdivenın iskeleti se- bu karşılaşmada fazla heyecan- ro un an tutmuş yava§ yavaş ıler-
spor yapınaktım, teşkllA.tın içine BlitUn hakem ve hakem namzedi çiliyor .. bu kadar izahat onun ro· ı lanmıstım. Sanki bu çocuk biraz ıyor ve ona: 
ıu:aauu sokmaktan menedılırse, şa· arkada.şiarın tefriflert rica olunur. maııına kafi idi. Çok zayıf bir per- da benim çocuğumdu. Elimde - Nasthatle~imi u__nutayım de· 
şırmakta, hayret etmekte elbette hiz yemeği kitabı besliyebiliyor· fotografı evirip çeviriyordum: me, dıyordu, eger agla derlerse, 
haklıdır. v e r e m MÜ c ad e ı e du. Fazla teferruata gırışnce ese- - Bunu bana verir misiniz~. projektörlere bak, gözlerini kır-
Madernkı spor ku!Uplcrlle genç- rin şeklinde, akışında bır ahenk· - Hay hay .. şimdi de Votie-l pıştır, alnını kınştır. 

ilk kuıUpıcrını a)Tl bırcr tcşekkul I Cemiyetinin sizlik meydana geliyordu. lerin evini görmek ister misiniz? Kristiyan baıtını, anladım der 
Oı&raK gvıcceKlerdı. Ne için eski A ... o· F k . d" b k"t b b" h Ve bana bir mühendis planı gibi sallıyordu ve uzakla,ıyorlar. 
Ku!Upıerın sonuna birer ısını vererek ı çacagı ıspanser a_ at şım 1.' u 

1 aı· 1 Bır ska • gösteriyorlardı. Baktım. Kitabım- Mösyö Votienin Kr.iatiyanı bir 
ne vazıının e ıne vere mı. u a- d iI •V• d k b ··b k d 1 · · k · · 

gençlik kultibü dl)e kabul ettiler? Verem Mu""cadele cemı"yetı" u""ze- d vt•k . h t d rh I a tar ettıgun e orun uraya tecru e ur e esı çevırme ıçın ar mug a ıza a e a )avaş . l b. d" t""d •· ·· d··~·· --L 
Gençlik kulüplerıle spor kulUpleri · ld w "f · ff k" k·t l b 1 v·· resmı yapı mış, eşyası tes ıt e ı- s u yoya gotur ugu aanne.. 

rıne a ıgı vazı eyı muva a ıyet. yavaış· şe ı.f admlıya haştal r.d ruz !erek hazırlanmıştı. Çocugwun oda· 1 - Kesiniz!. Ki.fil. İyi! •• 
,, " ..,,,~ evve a arı e ı e b b d D rh 1 ki ·· d"" ··ı·· bunların hepsini Beden Terbiyesi b"" 1 · · b l kt d b l k b""t"" f k t ( sını. anne ve a asının o asını, e a ışı ar son uru uyor ve 

~birinden tamamen ayn iSc ne için le bacarabilmek irin yenı" t .... -b. t n a arın an 1 
• us rre gırmIJ u unma a ır. aş ıyakrad ~-un, bu lmacı ~ erlru- mutfağı gördüm. Lucien Baroux ile Jean Fuller, 

venel DlrektorlUğtl binası alUnda Bu te§dbbüsler cümlesinden o· atına a ar vucut u ıya oaş ar. l d" b d fı O D · ·· d"" ·· 
Lupladılar? !arak Kasımpaşada bir dispanser Sonra e1bise tarife göre örülür -d şte mer ıv~ . ura a, : rane em az ıs ın yanına onu· 

aşkılAt memlekette bUtUn spor daha açılmasına karar verilmiştir, örülür, kılık kıyafet halini alır. rın l a şurBada.I. dıyd~ ızahat verı- yor .. 
•cŞekkUllerlnin nAzımJclır. Kendısine Cemiyetin hedefı" olan 15 dıa" pan- O d v I · ı· d yor ardı. un arı ınleiken ben Ben muharrirleri olan ben, tek. tur ugu yer ya nız o ıs ı, U· b b . k" b d 1 
daha zıyade bağlanmak dUşUncesile ser peyderpey ikmal ed~lecektir. manlı aralıktan ibaret değildir, 0 ' ;akcla a henım ıta ım_d~') aBn at- rar onların yanında bir yabancı 
f&halyeti mAnevıyeslnı kaldıracak Önümüzdekl" salı gu""nu·· &anayı·- d d b k d l ı arım ep saçma mı ı ı. un· olduğum hissine kapılıyorum .. o anın yanın a aş a o a ar ve 1 h k"k d d b d 
kadar fedakArlık gosteren bir teşek- ciler toplanarak Verem Mücadele başka odalarda da başka adam· ar h"~~ı a1te~ :ar. ı a en sa. e· nasıl temenni ve nasıl tasavvur 
kWUn bu vazıyetle karşılaşması ne cemiyetine sanayiciler tarafından l d B""t"" b I b""t.. ce ı aye erını mı yazdım> dıye ettiysem tıpkı öyle şahsiyetler ya. 
kadar acıdır. ar var ır. u un un ar, u un düşünüyordum t 1 b · ·ı·· ·• b"tt" yapılaıbilecek yardım işini halle- vuzuhu ile meydana çıkar. S b k ·b. .. "Ik h rn mış ar.. enım ro umun ı ı· 

GörWUyor ki; t6'klla.t veyahut da deceklerdir. . . . . Sahne onra aş a ır gun, ı sa ne- ğini ve onlarınkinin başladığını 
İstanbul bölgesi daha ne yapUğın· B 

1 
S . d . 1 Muhar.rır fıkır verı.r... )erin çevrileceği gündü, stüdyo- iyice anlıyor ve oradan uzaklatı· 

dan, ne yapacağından bile haberdar u ayın ın e ccmıyet men· vazıı şekıl ve can verır. ya gitit 
faatine verilecek balonun hasılatı s· h . . . m. yorum. 

değildir. d K d k ır mu arrır eserme can ven· 
Bugün esa.ııen teşkilA.t işin kolayı- l a tkama~end. asımpaşa ah .uru- lirken yakından takip etmiş, duy· su M ER s 1 NEMA s 1 

aca yenı ıspanaere ta sıs e· 1 ( G d • 
ııa giderek eski kulüplerin hepsini d"l k . gusunu an atıyor: ran eur 

ı ece tır. ) _ L ·• b". ""kl""kd ıençllk kulubU olarak kabul etmiş- nature taoıı uyu u e oynı· 
tu. hoyle olduğuna göre, bir gençlik Q yacak olan çocuklar seçiliyordu .. 
t.eşekkUIUnU kendmden saymamıya H ~Zl.&l J:S ir ı um annelerin çocuklarile bekledikle-
kalkmak kadar mil.nasız bir hareket Orman Mektebi İdare MUdUrU ri odaya girdim. Rejisörün gel-
olamaz. merhum İbrahim TUrkUn oğlu ve mesini bekliyorlardı. Bütün yüz-

:Müdüriyeti: lzdıhama maruz kalmamalarını teminen saym mllşteri
lerlnin bugUn tam seans zamanlarında teşriflerini rica eder. 

~tlRElLLE BAJ.t!ll • ERİO V. STKOHEİM 

tarafından !evkaHide bir tarzda yaratılan 

T EHD i T 
Keııdisinl, kongre kararile gençlik CUmhuriyet re!lkhnizln .Baıımuhar- ler endişeliydi. Kadınlar faz! .. 

kulUbU olarak kabul ederek teJjkilAta 1 rlri Bay Yunus Nadinin ka~nbira- ciddi, fazla heyecanlı idiler. Ara· 
büğlıyan bu kulilp, acaba kendi ken- deri GUndUz TeztUrk mUptelA oldu· da s1T1ada çocuklarına doğru eği· 
aıııc fc.'51h kararı mı vermiş oluyor ' ğu kalp hastalığından kurtulamıya- liyor, yana kaçan kıravatlarını 
Yoksa faaliyeti, haftanın muayyı:n rak henüz on sekizden ibaret çok düzeltiyor, bozulan bir perçemi 
günlcıınde birkaç mUkellefı bir ara- genç yaşında dün hayata gözlerini düzeltiyor veya sol ceplerine dan· MUst611na. film her seansda salonunu baştan başa doldurmaktadır ... 
)•' toplıyaıak eller aşağı, eller yuka- yummuştur. Merhwn Sanatlar oku- telli bir mendil yerleştiriyorlardı. 11Aveten: FEVKALADE HARP HABERLERİ: Arnavutluk harbi." 

Yukardan aşağıya: l - Eline fır
sat geçen. 2 - Karşı gelen; Bir yor
tu. 3 - ıstanbulun bir semti; Cemi 
edatı. 4 - Bir nota, Donuk. :5 - Bil· 
gın; Sebep. 6 - İfVe, Zenci orkes
trası. 7 - Tibi olma; Hamile. 8 -
Bir ressamrmızın memleketi; bir 
harfle noksansız olur. 9 - Çimen, 
Terbiyesi noksan. 10 - Vakit lletl, 
Cet. 11 - Namemul. 
EVVELJU BULMACANIN HALLİ 

Soldan -sağa: 1 - Ok, kahve, MI. 
2 - Kamara, Süt. 3 - Saçak. 4 -
Set, ayak. :; - Mustafa. 6 - Sal 
kir. 7 - OzUlmek. 8 - Zanu, man: 
9 - Tamam. 10 - Meç, Alamet. 11-
tt, Altın; La. 

Yukardan aşağıya: 1 - Ok; ôk
sUz. MI. 2 Kav, Azamet. 3 - Sü
IUn. 4 - Kluıe; LQt. 5 - Aratmam. 
6 - HllÇ. Mat. 7 - Sokmalı. 8 -
Kat; Aman. 9 - Yakm, 10 - MU· 
dafi. Bel. l1 - ıt. Karga, Ta. 

Muratbcla Saihk itleri 
Muratlı (Huausi) - Nahiye 

Sıhhat memuru Adil Gürkaynak 
sağlık işlerin.de çok titiz davran
makta ve eanafın gıda m addele:i. 
nin taişifinc meydan vermediği 
gibi, teraiti aıhhiyeye uygun olma
yan üç atÇı dükkanı kapatıldığı 
gibi 15 emaf ta ağır para cezasına 
çarptırılmıfhr. * Murırtlıda askerlerimize kıt
lık h ed iyesi olarak mühim mikta:· 
da çorap, gömlek ve sair ewa 
toplanmıttır. 

rı yaptırmaktan mı ibaret kalacak- ıunun son sınıfında bulunuyor ve Yazıhaneden 1geri geri çıkan kü- Yunan ordusunun llerilemesi... Göricenin zaptı... İtalyan esirleri .. 
tır? memlekete iyi bir san'alklr olmıya çük bir namzedin hemen etrafını Atıl'\ada zafer şenllkleıi. SOR, TAT, rz 

Bit fikirlerini lsbat edecek 
da sllA.h ile bir hayli mektuplat 
muftu. TablJ, suçluları da tutıll 
hapishanelere tıkmıştJ. 

Komita, yapılan bu ara.+·,,..nıı• 
tevkifleri lef1ebbUs edecekleri 
için iyi bir veelle teJA.kkl e 
her tarafta gizli faaliyetlere 
!erdi. Akıllarınca hllk~eti p 
edecek ve ecnebi müdahalealni 
edecek kararlar vermtşlerdL 

1890 senesi iptidaları idi. lB 
Hını;aklannm fesat' başılan o 
man gizli bir fesat kaynaJI 
Y edlkule hastahanesinde bir 
yapmışlardı. İstanbul ve diğet' 
yetlerde yapılmasına lüzwn 
nümayişlerin programlarını 

mışlardı. Bu t~ebbUtılerl el al 
ıdare eden baş komıtacı K 
(Zehrap Agoyan), hastahaneni'I 
şısında bulunan ve o zamanın 
re yerlerinden biri addolunan 
de, son bir toplantı yaptımııf. 
len kararlara gQya İstanbul 
!erini de iştirak ettirmek 

Bu toplantıda, 7..ehrap Ago 
pılacak teşebbuslerin muvaff 
ne~........ -· .,. •••. hükümet 
olan Patrik A~ıkyan ile bit 
T4lrk dostu Ermeni ricalinin 
mesl ve Patrikhanenin ele g 
si ltızumunu mUdafo.a etm~· 
sen toplantıda bulunanlar hef 
seviyede ve ayni dUIJ(lncede 
Ermenilerden olduğu için, neti 
len tekllfier turazsızca kab&JI 
rnlş. ve yapılacak sulkastlerln 
vazifealnl Zehrap Agoyan ne 
da.tlanna verilmişti. 

Mart ayının soğuk ve y 
gUnü idi. Zehrap Agoyanın 
altında, o gUnlerln zorlu 118 
kanlı feaatçılanndan Papas ( 
Alatcıyan), BakQlu (Apik 
)&n}, Muşlu (Mikael Pehli\19 
evvelce bahsettiğimiz Çu 
Ta.şha.ndakt mahut odada top 
lardı. Bu içtimada, aslen 
lan ve o sıralarda .. atanbul 
faretinde Ermeni işleri ile 
gizil servise mensup bulunan 
slmof) ta bulunuyordu. 

DUn bu ku!Up idarecisini gördüm. hazırlanıyordu. alıyorlar, hep bir ağızdan fakat Seanslar: 1 • 2,30 • 4,30 - 6,30 ve 9 da V l Y V • 
Za\allı bölge .merkezinde cırpınıp Cenaze namazı bugün öğleyin Be- usulca soruyorlardı: ~~iiiiiiiiiiiiiiB~ugU~~n~sa~a~t~l~d~e~t;e~n~zfi~tl~!u~ı~m~a~t~in;e~iiiiiiiiiiii~ ö V'/YE 1 duruyordu. ldmancısının f14i elinde yazıd camilnde kılınarak nft..Jı Mer- _ içeride size ne yaptırıyor- ,. ___________ ..,) 6 Lı L 
bölge sicil .şe!ıne derdınl anlatmıya kezefendl ha tiresinde hazırlanan me- lar?. Neler soruyorlar').. , GWmek mi t&ttyonuouz '! .... 

mi. ıs" tedlnız-• • ·avıp duruyordu. zanna tevdi olunacaktır. _ Hiç .• ne yaptıracaklar?. 2 saatinizi zevkine doyulmaz bir n~'e ile geçiıımek , 

Bu vaziyet karşısında, böyle bir Merhumun kederdlde ailesine kalbi Şey.. konuşturuyorlar sade.. işte Bug·u· n L A L E ye Koşunuz 
karar vermekle, kendini daha ziyade 1 tazlyetlerlmlzl sunarız. k d o a ar .. 

DONY ANIN 8 inci HARiKASI 
İnanılmayacak derecele müthiş ve muazzam sahneler arasında en nefis bir aşk macerası, 

FEDAKARLIK MOCADELESI 

1 N D RUYASI 
Baş rollerde: TYRONE POWER • MYRNA LOY • GEORGE BRENT ve 1 O binlerce figüran 

TÜRKÇE Sözı;O nüshası Fransızca sözlü nüshası 

iPE ainernasında • MELEK•İnemasında 
Ayrıca e n ıon FOX dünya havadisleri - Bucün saat 1 de tenzilatlı matine 

Amerikanın en yUksek san'atlelrları 
tRENNE DUNN - CABY G&L~D'm 

19t0 Seneslnde Yarattıkları Yepoe Süper Film Olaa 

GEL BARIŞALIM 
(Fransa.ca) 

Baş döndüren bir lüks ve ihtişam ... GönW ceken bir Müzik arasında 
hepinizi kahkahadan ağlatacak ... Neş"eden bayıltacaktır. 

DİKKA"r: En son s-elen PARAMUNT JURNAL'da Son bombardı 
manlann yaptığı tahribat... Havada, Denizde çarpışmalar, seneni 

en bUyUk hava zaferi ..• ve tekmil harp ... 

Bııgiln saat ı de tenZilMiı matine ••••••r 

Sele Zeytini 
Birkaç okuyucwnuz &ele zeyU

Dlnln naaıl ve mı vakit baurlaa
dıtuu Mrmaldadırlar. Bunlardan 
biri kendlalne muhtelif usuller 
göeterlldJtlDI ve bunlardan bancl· 
ilinin daha fenni oldufunu aoru
yor f 

CEVAP - Sele seytini Yf11i evle· 
rlrnlzde yenilen salamurasız zey
tini hazırlamak için apcmda si· 
yahlaşmış zeytinleri toplamalı. 

2 - 3 gUn Jv\vada az gün~ yer
de bulundurmalı. Küfeye bir sıra 
zeytin sıralayıp üzerine ince tuz 

Nasal Yapıhr? 
serpmelL KUfenin ağzına k 
tarzda zeytin doldurmalıdır· 
gün içinde kUfenın dibine 
renkte bir su sızmıya ba,ıa" 
halele zeytmlerl kOfeden ~ 
havalandıra havalandıra ~ 
zWmeaini temin ettikten 
tekrar eskisi gıbl tuz se~ 
feye doldunnaıı. Bu işi 3 • ' 
yaptıktan sonra zeytinlerin 
suyu artık aiyahlqmış o~ 
maz. Zeytinler de buruf111uf 
lar kı iatenllen sele zeytilli 
edilmı. olur. 
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VATAN 

ROMA 
imparatorıuou 1 

r TELGRAF0 TEILEIFON IHIA~ERILERH l 
~ ~--------------~----------------------~----------J SICILYAYA On Altı Aylık Hava 7000 

Tonluk 
iT AL YANIN AFRİKA iM· 
PARATORLUGUNA GÖS· 
TERDiGI ALAKASIZLIK, 
ROMA İMPARA TORLUGU· 
NU YENi AVRUPA ÇEV· 
RESi İÇİNDE KURMAK AR· 
ZUSU lLE iZAH EDİLMEK 
İSTENiLiRSE 1T ALY AN MİL-
LETi DE DAHİL OLM~KÇ Yunan askerleri, yaralı bir ltalyan esirini 
ÜZERE DONY ADA H hastaneye götürüyorlar 
KiMSE BÖYLE BlR ŞEYE 

l 
1 

Bir ltalyan 
Gemisi Bath 

Londra, 24. ( A.A.) _ Amlralllk 
dairesinin tebliği: 

Yeni Hücum 

Tayyare Meydanları 1 

Bombalandı 
Kahir(', 21 (A.A.) Orta Şark 

Harpta Harbi 
İngiliz Zayiatı 

60,000 Kişi 
Londra, 24 (A.A.) - Avam 

Derne Yine 
Bombalandı 

kamarasında 22 ikıncikanunda K.ıhire, 24 (A.A.) - lngıli.z 
MAZ Y .Binaenaleyh ltalya için Alman· İNANDIRILA 1 kla elde edilemez. Bi~zat ~: !arın yardımı olmadan Balkanlar-

Londra, 24 (A.A.) - Müsta- ~anlılar bile 4.m~~e~ad~~::n~:k da hiç bir muvaffakıyet ihtimali 
kil Fransız ajansı bildiriyor: . ma muza~fr.drıybe lerıtduklarını> i. yoktur. Fakat Almanya yardım et 

~ı·brvet- _ _,L "yetın e u u 1 b"l b it 1 
Libyada uğranıla? ~~g u i:ndi ~eauurı ktedirler. Çünkü bu mu· meği kabu etse ı e unu a 

ler Üzerine Mussolını nın. ş l· tıraf e~ınel . her biri bir dağ 111. yaya Balkanlarda bir imparator 
Balkanlarda bir muvaf!~.kıya~m~n z.aff~r~ye~:r~~ ile n.eticelenmekt~- luk hediye etmek için yapmıya· 
de etmeğe karar verdıgı t ff k" ı •ılesının Pd"l n bu dağ ailsileıı· cak, başka yerlerde olduğu gibi 

Akdenlzde denizaltılarımız, ltal· 
yanın A!rlltadakl ordusu ile deniz 
mUnakaleslnl kesmek vazıfelerin 

mu\•affakıycUc ifada devanı etmek· 
tedlr. 

lııgUız ha\•a kuvvetl,ri umumi ka· 
rargflhınm dün akşam bıldirdlğln<' 
göre, 22 2~ kllnunus.-ınl gcc('St 1ngl· 
llz bombardıman tayyareleri Sicilya 
dakl tayyare meydanlarınn "ıddeUI 
bir hllcum yapm"lardır. 

Coolso'ya birçok yangın hoıubaları 
ve tnClll\klı bombalar atılmış 20 dakl· 
ka arka arkaya infıllı.klnr \'ltkua 
seldiğl görUlmUştür. 

öylediği nutukta Başvckıl ez· hava kuvveıleıının teblığinde de. 
cümle demistir kı: nılıyor kı: 

16 aylık bır harpten sonra tak- Bombardıman tan areleri, dün-
rıben yarısı siHI olmak üzere ıkü per embe gtiniı yf'nıdcn Appo. 
60,000 kişi dii man taarruzu ne· lonia'ya hücum ctmışlcrdır. lnfi· 
ticcsındc ölmüstür. j liiklar 50 kılometreden müşahede 

ed"l · L'b ınuva a 1
• d"ır k; zapte 1 e · h b t k d b" Alman heg,.· ı mektedır. ı ya . bir . .. nda rnüteakıp bır are. u mın a a a ır • 

Yctaızlikleri Arnavutlukt11; hıç i nın ka~§ıatl edilmesi lazım gelen monyası tesisi için yapacaktır. 

Akdeniz başkumandanı, Parthlam 
denizaltısının İtalyanın ııenubundı: 
ceınnn 7000 tonlll\toluk ağır surett 
yUklU bir İtalyan l141e gemisini b:ı. 
tırdığlnı bildlrınektedir. 

Romanyada Vaziyet 

Augustıı. tayyare meydanına da 
bombalar atılmıştır. Syracuse'dc mU· 
teaddlt bUyUk lnfılllklar vuku bul· 
muş \'e koyun cenubunda yangınlar 
çıkmıştır. 

Milli muhafızlar da dahil ol- edilen yangınlar çıkarmıştır. 
mnk üzere toprağımızın ve ocak· Appolonıa ·nın 80 kılometre ce. 
larımı:zın muhafazası için takriben nubu ııırkisinde Maraua ile Der· 
4 milyon iiniformalı askerimiz neye de hücum ediLmistir. 
vardır. Şarki itatyan Afrikasında. ce· 

Tütün Allm 
ı:nuvaffakiyetle telafi dd~re:ıı~ ~~!le ~a dağ silsilesi bulunmak· Hulasa İtalya, Arnavutlukta ta. 
tir. Fakat Arnavutluk ~-~ a~ ol· ı~cr Bı: aebepledir ki. ıevkul· mamile ezilmekten kurtulmayı 
çetin mevzilerde tutuna k~ m aha- ta ır. b kımından parlak bir mu· tecrübe edebilir, Almanya, Av· 
rnası ~saolini"nin har~. t 

1
v. Ü· ce~f k" 

8 
t olan Klinuranın zaptı rupanın cenubu ıarki kısmındaki 

sında daha iyi günlebr. goebrmepg~eı· vd~ a l)'az~de kazanılan aynı ehem· büyük emellerini tahakkuk ettir-
. · · • k" f"ı ır s e uz ar f · t" "'za k ·· t · Yunan In•t etmesı ıc;ın a . tt bir muzaf erıye ın go .. me arzusunu gos erırae 

Başka tayyareler de Catanlo. tay
meydanlannn hUcum etmlş!C'r· 

kil ettiği anlaıılmaktadır. l mıye e neticelerini vermemiştir. kıtalarını ve lngiliz hava ku'Vvel· 
k · e kıta arının çarpan d"ldiktei'I ı · · A ti kt yalamak mu Avlonyaya ta vıy . h di.. Bu noktaya ipret e ı A' ennı rnavu u a o dlrrnlştlr. . 

(Başı 1 lnclc\c) *= yare 
dan böyle bUtUn lejyoner tc!lkllfıtı dlr. 
nın Antoneskonun eline geçUğlnl btl· Ser av asi 

(Bn,ı l incide) 
re el koyacaktır. 

nııbi Afrika birliği tayyareleri, A
disababa'nın 200 kilometre cenu. 
bunda Saciaecinmanna üzerine 
muvaffakiyetli bir hücum yapmıı1-
lardır. Bu hücum neticesinde dört 
dü man tayyare.si tamamile tahrip 

*=* edilmiş ve başka tayyareler de 
çok hasara uğratılmıııtır. akını ,Uphesiz bu suretle iU .~eri aonra ıurasını da ilave etınek la· kabilinde Almanyadan bir müka· c:BllAhare bir tebliğ neşrctmıştlr. 

lebilir. Bununla beraber • k"l d k. ltalyanlar, Yunanlıların fat almağı ümit edebilir. Bu tebliğde, lejyonerlf'r kumandanı 
1 d vların tet 1 zım ır ı v f J d _,, 1 erede münekkitler, kar 1 .ag alannın ilerlemesine mini olmaga muva • Fakat talyaya bu ka ar cana Horla Sima ve diğer ş.,..er n n 

ettiği manialar, tak~ıye ~ıt iaıe- fak olsalar bile, yavaı yavaı aynı ve paraya mal olan Afrika impa· bulunduklannın en yakın polis mer· 
refakatinde gönderılmesı ~ek'"IA t. ··-v·ı· t ile kargılaşacaklardır. .. k .. ·ı ı· k kezine haber verilmesi, blınları evle· 

d·ı mut u a mu9A-u a 1 .. de ratorluguna arıı goıter.ı en a a a. I rlıtde saklıyanların vatan haini addo· sinde tesadüf e 1 en . "b" D h müsait hava şart arı ıçın. I R t 
kamyon kifayetsizliği ve saıreegıtı·n~ h;eket edecek olan a~etçe faık eızlık talyanın oma ımpa.r~ ~r-ı lunaeaklan bildirilmiştir. 

ı 1 ukavem b" k b 1 taarruz luğunu yeni Avrupa .çe~reeı ıçı~· c:Bu haberi veren Bllkreş radyosu· ııebcplerin ta yan ·ım . hareketine kuvvetlerle 1 ır mul a ı •. külatl.J de kurmak arzuw ıle ız~h ~dıl- dur. Londra ıse llorla sınıanın Anto· 
den ziyade Yunanı~~ . et• yapsalardı talyan ar mu.ı . 1· 1 1 11 t d• 
rn• . ldu.;., kanaatını ızhar d. .. adele etmek ınedburıyetınde mek iııteni ırte, ta yan mı e ı .- nesko ile beraber bir beyanname neş· 
anı o •- 1 kt Bar ıa ınuc d .. , k dahil olmak üzere dünyada hıç rtle bUtUn Rumenleri ırtlk~nete davet rnektedirler. Arna~.t u a ffakt- ı--lacaklardır. Esasen ag ı ara· 1 L· • d la 

ve Tobruktaki lnsilız muvffa . • :ide bu faik kıtaların yayılmatı da kimee böy e uır ,eye ınan ırı - ettiklerini bildirmektedir. Ancak vazı 
··nd bir muza enye.. k··ı b" "ıtir maz. yeUn, Antonesko tarafından BUkreş 

yetleri ölçüıu ed 1 il kolay• oldukça müı u ır ı • radvosunun bildirilen şekilde olduğu teknik sebepler 0 ayıs e " 

v 1 d ? da henUz bilinmemektedir. . . s k ı· B o g u u m u • Almanyanın roın hcnUr. anla~ıla· M I• k 1 ç 1 n mnmaktadır. Lejyon('.rler Alman la· .. k .. le hay- ğında buhınamayan Mikiçinski'yi ! 
.(Bat• 1 1Bclde) * nındakilere gosterere IOY bir gizli bakara masasının batın· rartarıdır. Antoncsko dn AlmllJl tarn 

. . • . kinin yalnız olarak kırmıı: . b k d benim ııe· dan mı kaldıracaklar, yoksa al· tandır. Almanların, bu lht!U'ıfa uzal<· 
mobıl Mıkıç~n•d lan ile ıittiii bir c- Gali~a ul a ~n tında mı bulacaklar? tan seyirci vaziyette kaldıkları anla· 
veya ba~.ar b~~!sı tarafından i· bebi felaketım o aea .> d Yahut müsteşara deniz tarikile şılıyor •.. > 
yerden d"lır k mi Taksime götü- Polonya kouoloalufun a... gıdilen bir semtte mi raslayaca· - Radyo Cnzetesl -dare e ı ere - 1 

rülBdü??. ek mühim- oir ci~~- Mikiçineki'nin kayholduiu ge· gızbtomobilinin Kristal gazinosu ı Horia Sima 
u olJlCe p bihn ce Park ot.ele gitmezden önce .. .. d . z· .Lu takdirde otomo ' J } w "d - · • 0··y önünde bulunması vuzun en on•I BUk 

21 
<A A) Hnvas· B tır. ıra ıu b an· Şili konıo oı uguna gı ecegını •. . 11 d ki h reş, . . • 

T.ksimde ıbulunuıu za ıtayı .!'aka lediğini yazmıştık. Bir muharrı~ı· hep kara ~·o arın a arama a a. Horla Sima. lejyoner tcşl<il~tı şefli· 
1 bir yola eev'ketınek v~ mız· yaptıg-ı tahkikatı .tiyle bildır- ta mı etmış oluyoruz? Acaba M~- ""I \'azlfcslndcn azledilmiştir. Lcjyo· ıı J k ibi bır ar· :..- k" · sk" J b ) h rb g· bır b 
mahallini giz eme g b di: ıçın ı stan u un e an ı ner harekeli şclllğ!nl bızzat Ccne· 
zunun eseri o!~~: ~ıtamıhs~du~ «- Müsteşar söx_lediği saatte kıyısından bir motöre bınip uzak. ral Antoneslto deruhte eylcmlştır. 
ı"ht"ımali de gozonu. n. de. bu v _ - )aamııı olmasın i 

ld u- Polonya konsolosluğuna ugramış .. • 
rarak tahkikata gırış.m.ış. 0 ugd l p I .. l Dün polis haberleri arasında 

Orta a ve orada konsolos a o onya mu. 
nu tahmin etmcmemız ıçın şoyle bir haber vardı: Antonesko Vaziyete 
bı·~ scbp bulunmamakla beraber tecilerinin pa1aport meseleleri et• «Kefeli köyü açıklarında balık 

' 1 ka rafınıda konutmuıtur. Konaoloı· aklımıza gs!!en bu ihtima İ Y· A at avlamakta olan Salıh reis ağları· BUkrc,. 
24 

(A.A.l _ Hava11: Ge· 
d tmekten de kendimizi alam•· luk ibu ziyaretin azamı yanın ·~ · na ağır bir ıeyin takıldığını hi5· neral Antoncsko, ordunun mllzıı.he· e devam etmiş olduğunu ve Mıkı· b" 

Hakim 

dk d k k r b setmiş. bunu evvela bü,>ük ır ret! ile. vaziyete lı:lkımdlr \e Aelle· 1 

1• d' ]elim hususi tahkikatı· çinıkfnin gİ er en pe ı:ıeıe 1 
u- balık zannederek sevin misse de rln teşrbbllıı ı tamıı.mile kırılmıştır. 

m 1 ge . . l . lunduğunu bildirmektedır. o ka· vl k .• . <L· • l 1 
n dün bize öğrettığı ~ey ere. dar ne§Cw imiş ki Polonya konııo- ag arı çe tıgı zaman uır ınsan ce· BUkrcşte halkı tedhiş eden çete er 

mızı d d k" hadisenin ilk losu kendisini bir müddet·d· aha. a.· scdi ile karşıla~mıştır. Polisçe ya- slllhlan tecrıt eyleyen ve muko.ve· Hatırlar a. ır •. 
1 

•Park Ş I C pılan tahkikat sonunda bu cese· met ,,.ö tel'mek isteyen lcjyoncı leı 1 d b ınusteşarın " lıkoymak i.temiş. fakat ı ı se ırı- ., 
günün en erı ld• ;u •1çin p 1 din, evvelce aranıldığı halde bu· te\•klf f!den ord\ın\ln eadakatl ve dl· 

b . devusu o u., ne söylediği gibi müste!lar, o on. 
otelde ır ran I amadı· p k tel"nde lunamamış olan Aleksandr Teo· Rlpllnl ııay~lnde memlekette nizam 
sefaretteki ziyafette ~u un ya konsolosuna da w ar 

0 
•• [ · e· dori6 olduğu anlaşılmıııtır.» yeniden teals edilmiştir. 

ğı~ tekrar edilmektedır. bir ~~ndevusu. ~ldugunu soy ıy I' Acaba bir gün Mikiçinski.yi de General Antoııesko, h lka hıtabcn 
y Olan franıız: rek rtızar etmı tır. • bir balık ağına takılmış canıı~ ve lklncl bir beyanname ne"retml tir. 

atı Polonyalılarla temaam sebebı: şekli değişmiş bir ceset halınde General Antaneııl<o, bu beynnnıı· 
Jik ··n yaptığımız tahkikat n~- 1 

mi bulacağız) meslnde. mitralyözlerle ve toplarla 
. • gu e randevuya gelıp Acaba Mikiçinski neden Polon· ed 
lıccsınde, o i_ec d M"ıkiçinski· l I rd ) hUkOmet binaları fü:erlnc ate., tn 
saat on buçuga kn ar . olan yalılarla fazla meş.gu .o uyo. u A •k 600 lısinln te.<ıllm olmıya icbar «'dil· 
Y:İ beyhude yere beklernl§ b" Tn~ikatımız bu işın bır y~nı saf- merı an diklerini \•c ml'mll'ketln hC'r larRfın· 

rkadaıın ır h nı da aydınlatmıştır. Muateşar, to t ı ı hilktlm sUrmek davetlinin veya a Bu· ası . d C h • d k• da devlet o rı ('S n n • 
F' tduğunu yazmıştık. . Polonya taraftarlığın~an zıya .e ep eSJD e 1 tc olduğunu blldlrml"tır. General, bll· 
g~~~~ :atın hüviyetin~ öğ~enm~ş vazifesi dolayısile bu ıse ehemmı. tUn Rtımt'nlert. rermt makamlar, 
b 1 z Çok zengın bır tacır -.·et vermekte imi . Ron~a.nranın İnkı·şaf devlet ve ordu ,.c kral etrııfında bir· 

u unuyoru . 'k t den ,, ··r ltına gırıııınden 1 ı ti 
olan ve Park otelde ı a

1
mek ~d Alman nu uzu a lt:'ııme)e davC't ctm tı r. 

bu zatın adı Bay San B ani a ı~- sonra Bükreşteki Polonya konso· (Ra,ı ı incide) ** j Dt'mlrmuhafız teşk!H'ılına mensup 
Kendisi geçen yıl lıtanbu a~ ge1• losluğu da lstanbula ... ~aşınn~:·i sefrber edilirken ve harp malze· 

1
,,

11111
erln yerıne olbaylar tayin olun· 

rniı, memleketi harbin aiırlıg_ı ~ • Polonya tebaasının butun l _ş mesıni mütecavizlere karıı ko· muııtur. Bunun tızerlnc vılfı.yetlerde 
tına girince buradan gitınem!ftır. Bükre§teki Şili koneoloı uguna yan demokrasiler yetiştirmek bazı hll.diselcr vuku& gelmı,,ur. l'u 
Bay San Blanka denizi çok .s~v~n devredilmiq bulunuyormu!I. Sına. için ameli imkanlar hazırlanırken, hAdlselerln birinde lejyoner şecıertn· 
'- · d d Kendıemın, aleyh müsteşarın R?ma

1
nyay. bir taraftan da Amerika, dünya· dan Salaglo olmUşUlr. oır sporcu ur a. en . I . d ıl o an se- h f h • "" 

şimdi Trabyada demirli bulundn gıdiş ve gel!f erın e am 1 nı? .er tara ın~ -~ııusı ~eya .res· Hldlst'lerln mesullerl bUylık bir 
güzel bir yatın ..hibi olduiunu a bep bu imİ.f. mı bır takım gozculer gonderıyor faaliyetle araştınlmaktadır. M111ctin 
söy]iyebiliriz. ik" t eYTel: ki Cümhuriyet fırkaaının reıs nam. mevcudiyetini t'.hlıkeye koymuş olan 

Bu zat dün kendi&ile konu14n Vakadan ı aaa zedi B. Vılki bu aradadır. B. Vilki mU!rlt unsurlara ltarşı ağır cezai 
ı_ ' l " le .. k d hadise hep müstc· seçimde kazanmamı~ olmakla be- tedbirler alınması beklenebilir. "CJİr muharririmize ıun arı soy · Dune a ar 1 b R 1 · · · · k"' 
-i .. tı"r·. ş·ı· f etinden ayrı ışın· ra er oosc\ e t ın } ıtmı ·usur • bl d deıı.ı,ıkllklt>r yapılması ... ~ rın ı 1 se ar 1. d .1 • k d" le"" Ka ne e &• şa . "b tetkik edi ıyor u. mı yon reyıne arıı on ye ı u- b h 1 d muhtelıf mahfillerdeki ka· 

- Bay Mikiçinsld'yi, 
0 g~ce, dan ıtı. aren'h . ·miz de Miki· ıur milyon rey almış bir adam sı· 8 s nGe _, .Antoneskonun buhran 

randevu rd..... tte gelmeyınce Dü bır mu arrırı d ·ı A .,_ d •. .. .. naat. ener .... 
ve ıgı saa ·v• . n ·• . f ete ug"ramaz an ev fatı e merıKa a sozunun ve re· a" aeında ce areUe kendisine muza. on buçuüa kadar bekledıgımı b. •.zı. . kının se ar d w • • b"' "k b. k t" d ""'n 

• d çıns d d 1 mış ol ugunu yının uyu ır ıyme ı wr ır. t ed nsurlardan aynlmıyaea· 
gazeteler yazmıılar. Ben ken ısını vel nerele~ e ~·aş su malı'.ima:ı Bugünlerde lngiltere ile Amerika here k e~ ~edlr. 
ancak 1 S dakika bekledim ve son tetkik etmış ve ıze "' arasında yeni bir manevi köprü ğı mer c n 
ra yemeg'" ı"mı" , .. 1·yı"p saat ı O, 5 ta ya·. . · !ltir. k k .. Lo d 't Macarlstanla telefon muhaberatı, ,, k getırmı, · edi urma uzere n raya gı meaı 'd Is ed 

1 tağıma gı"rdı'm. Bunun sebebi, .i .ı B t o gün saat tam y . 1· b" h,.d. k'J d bu sabahtanberl yem en tes l • k c- u za ~ ote• ehemmıyet ı ır 11 ıse teı ı e er. 
ıenedcnbeıi tanıdığım Bay ~1 ı- buçukta Park otele ~gra~ış, eain· Amerikanın diğer sözcüleri de A· mişllr. 
çinski'nin randevulanna daıma lin cadde üstündckı pkas ~Jdeki merika hesabına muhtelif memle- v • t K k 
saniyesi saniyesine gelmiş ol~•.sı· den pasta almıftır. P~r M'~içinı· ketlerde manevi telkinler yapan azıye anşı 
dır. Gecikince cherhalde muhım baıı garson da aynı gu~ 1 

biye ve demokrasinin müıterek emnı· Londra, 2t (A.A.) - BugUn Lon· 
bir sebep olmalıdır> diye düıün· ki"~in. otelde otura?, b~~-~-~c sÖY· yet cephesini lcuvvetlendirmeKe drada beyan olunduğuna g~re Ro

düm. 300 lira verdiğini gordugu I ·•e 1 çalıpn adamlardır. Bunlardan al· manyada cereyan eden hldlaelerl 
«Bu •-dm benim sebebi feli· !emiştir. Pastanede ~u.lunab~ ar 

1 
t- bay Donavan·1n Balkanlardaki z: tenvir etmek 9ımdılik lnıkinaır.dır. - k • . lını ce ınc a . . nd A k . ket• la--•-t • para verme ıçın e .. beı yaretlerının aonu a n arayı zı· ırn o Qlll .:ıt. •. t arın yuz ve . h h ld . 

d ·v· ·ze tığı zaman mus eş b. a a yaretı er • e mcmnunıyet ve H r·ı 
1 Diğer taraftan öğren ıgı~t

1

.v• yüz liralardan miirekkep ~ p r. alaka ile kar~ılanacaktır. Avustralya ava 1 o arı 
göre, Mikiçinıki sık •ı'k. dırı bı~ı tomarı c;ıkarmıt olduğunu, u P~ Amerikada kati kararlar veril· k 
Pa k 1 d b berın e ır .. b" f"radan aşaıı Artaca r ote e ıuma era .. .... ra miktarının uç ın 1 l • 

5
•
1 
artık bir gün meselesidir Bir .. 1 • d ""türurmu,... . w• • ""y eınış- me . ~uze ve zarıf ka ın go d ". tahmin edilem1yecegını 90 d f bu noktaya vanlınca Amer·. (AA ) A 

'"akat her gidişinde yanın a go l d" e • d hT ·· k 1 k Londra, 24 · · - vuı-
riilen kadm mutlakıı bir baıka ka- er ır. * kadda akı ı ~u~. a~ ~r ıut~ca tralya hava filolarını mühim mik· 
d • b k lırss b ve cmo rası te1111ıycsının netıcesı • 1? olurmuş. Rivayete • a ı b imdi... Bakalım tahkikat u· 1 ak ekseriyetin kararı etrafında tarda arttırmak taııavvurundadır. 

(Bqı 1 incide) =•*= 
zat herhalde IAalettaylıı bir bUyük 
leçl değildir. 

Yeni kenundıı.kl bir maddeye ns· 
znrnn ccz:ıcıların da mUstnhznr yap
nınlanna mllsaadc olunmu,tur. Ayrı
ca hUtUn l!iborutuvar 'e lmall\.thanc· * lcr \'f!k ıletc;c muntazaman kontrol 

Londra, 21 (A.A.) - Re men bil· edilecektir. 
dirildiğine göre. lngııterenin Amc Vckl\.let meı I kanunun 6 ncı mo.d· 
rlka yeni bUyUk elçisi ile Lady Hıı- d ı <:'~I tırrrek yerli mUstahzar
llfaka Va.şlngtona gitmek üzere bu !arın yalnız toptan değil, perakende 
gUn Amerikan topraklarına nyal, s .tıı;ı fıyatlnrının da sabşa arzından 
bMmı,lardır. 1 evvel Veklllctc bildirilmeleri mccbu· 

Lord ''e Lndy Hallfaks Atlanlll< rlveUnl ' z tmlştır. Halka hiçbir 
denizini «Ceorge 5> zırhlısı ile geç- fıı.ydnsı dokuıımı• o.n husus:! ambn· 
mlşlerdlr. ı J ve 1 mlerle piyasaya çıkarılan 

İngiliz ba;ıveklli B. Churchill ve !?' 1 maddelerin satış l çıltarılma.sı mcno· 
Lord ve Lady Hallfaks'a 1nglltcrc- lunacnktır. 

nln şlmallne kadar reft1knt <'tml!J· Yab nrı sıhhat mUesscseleı inin 
l<-rdlr. Şimal sahıllnde lıulunnn bir ylırdumuzd bulunan mUmes illeri 
Uste kendılertle vedala~mışlardır. mUs desi alınmı' bir ecza ticaret· 

Ru zırhlı 19S9 'ubatında denize in· hanesine sarıp 0ımadıkları takdirde 
dlr11mlş \'e bu ınnıftan yapılan ve entac klnrı nıU tahzarların yalnız 
1939 da denize indirilen be~ zırhlının bırcr nl muı e ınl bulundurabilecek· 
ilkidir. Dl{\'er Zıl'.hlıle.r c:Prlnct' of lcrdlı. Ak l takdirde eczacı \'asrını 
Wales>. c:Duke of York-., c:Yelllcoe haiz bir me 'ul mlldtlr istihdam 
ve cBeetty, dlr. Bu zırhlılar otıız l rdl'C' ı l<-rdır. IJlfr<'r taı nftaıı tU\ ale· 
topla techlz <.'<illmlşllr. Bu toplarm tc mah uı; mllstahzarlar harıç dlğcı 
menzlll daha evvelki zırhlılarda bu- t,!Clmum ınU tntu:arlnrın stn<-mıı Ci· 
Junan 15 pusluk toplann menzllınd n !imleri, ı~ık'ı, ışıkeız sfışler ve rnd· 
daha fazladır. Bu yeni ztthlılann SU· yo sıe reklflm edllmcst menedılccek· 
rntl de 30 milden fazladır. ur Tahlıl ncticesınde Cormllle uymı· 

İtalyanların 
Kara Haftası 

)an mUstahzarlnrı yapanlardan elll 
liradan, beş y\iz lira) n kadar ağır 
p•ra el!zası alınacak \"t' mUatahzar· 
ı rına 'ıızl.} et cdllecı>ktlr. Ruhsatsız 
mil~t.ahzar yapan ve e;alanlardan, 

Kahire, 24 (A.A.) - Reu- elli !ıradan iki yüz llraya-Madar mUs
ter"in fngiliz umumi karargihın· I t :.hzar imaline salAhlyetl olmıyanlar
daki hususi muhabiri bildiriyor: dan ık ytlz liradan be.f yUz liraya 

Bu hafla, Afrikada İtalyanlar kadar ağır para cezası alınacaktır. 
ıçin bir kara hafta olmuştur. Tıp mU• tntızarll\rı taklit eden \'eya 

Tobruk düı1müştür. Habeşis· satanı r Uç aydan bir seneye kadar 
tanda ve Eriırede Cle ltalyanlar hııpl H' yUz liradan bin liraya ka· 
durmadan geri çekilmekte devam <I r ağ"ır parR Ct'ZBl!I, yalnız eczaha· 
etmektedir. ftalyanlar, şimdi, Ma- ıelcrdc atılmru ı 1 ııp <-den mUstah· 
vi Nil ile Setit ırmağı arasında ka. zaı lan haı1~tc ııatlıranlar da elli lira
in Tana gölünün geniş garp mm· d:ın ytız liraya kndaı· ağır para ceza. 
takaııını, fıilen, yeni bir vatanper. sına mahkfım cdıleccklcı dlr. 
verler ordll8unun eline teslim ede- Zehirli maddelerlt> yalnız doktor 
ceklerdir. Bu mıntakada ltalyan· reı;etc ile 11atılnn maddeleri satanlar 
ların ileri karakol garnızonları, va ise 200 lir dan 000 !ıraya kadar ağır 
ziyetin kendileri için fazla cidcii ı :ıra cezası \•ereceklerdir. 
bir mahiyet almaya başladığını 
i'Ötmüılerdır. 

Bundan baıka Carabule YBha
sındaki halyanların yiyecekleri ve Yuda Aslanı 
içecek sulan yok denecek kadar (Ba,ı 1 incide) X§X 
azalmıftır. Bunların vaziyeti h:lc; perverlerine ıltihak etmek üzere 
tt-: oıpta edilecek mahiyette de~i 

e firar etmişlerdir. 

~·~bruk. Jngiliz kıtalarının içinde Bu~lnrın adedi, bu .. mınta~ada 
civil halk 'buldugu ilk ltalyan şeh. son gunler zarfında gunde yuzde 
ridir. Normal vaziyette Tobrukun 1200 - 300 kadarwltt'tmııtır. Henüz 
nüfusu on bin kadardır. Fakat 12 yaşında oldugıı halde 5 sene· 
ltalya~lar, 'herhalde, Avrupalıla- dcnberi babasile beraber ltalyan· 
rın ekseriıini tahliye etmiıler ve larla arpıean Habeş vatanper· 
arkalarında yalnız Yahudıleri ve verlerinden biri ıim.di iri bir n~
Araplan bırak.mı ]ardır. şancı olmu,tur. Hartum dan Tı· 

Müstakbel harekat i-ıakkında met gazetcaine gönderilen bir tel· 
pek muhtemel olarak sanıldığına ı grafa g~re bu çocuk orma~.da .. k~. 
göre, altı haftada 320 kilometre- rulan. bır PUIU csnası~d~ olduru· 
den fazta kateden lngiliz kuvvet. len hır ltalyan gencralının madal
lerinin l>u fev:kalade ıeri ileri ha· yaııım göğsünde taşımaktadır. 
reketlerinden sonra nefes almak 
için bir mola verilecektir. 

Hindiçini - Siyam 
Muhasamatı Durdu 

Tokio, 24 (A.A.) - D. N. B.: 

Balkan Milletlerinin 
Gözleri Açlldı 

Londra, 24 (A.A.) - Times 
gazcteıinin diplomatik muhabiri· 
ne göre Almanların Balkanlardaki 
planları hakkında yeni haberler 

Adısababa
0

nın 400 kilometre 
cenubunda NE">gelli'ye de hücum 
!ar yapılmış ve şehirde resmi da· 
irelt'r hasara ucratılmış ve kam· 
yonlar muvaffakıyetle bombardı
man edilmiştir. 

lngil ere üzerin.de 
Keşif Uçuşlan 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman 
orduları baıkumandanlığının teb· 
liğı: 

Dün yapılan silahlı keşif uçuş
ları esnasında Alman tayyareleri 
lngilterenin gark sahilinde bir li· 
manda askeri ehemmıyette he
defleri bombardıman etmiılerdir . 
Uzun mesafe tayyareleri lrlanda· 
nın garl:>ında mecmu 81 00 tonıla· 
toluk silahlı iki düf!ltan ticaret va. 
puruna taarruz eylemiılerdir. 

S1ra Eritrede 
cna,ı 1 lnC'lde) § § 

BiShia ve Barentu iııtikametinqe 
ıüratle rical ediyorlar. lngilizlerın 
hafif motörlü kuvvetleri Jtalyan· 
lan takip ctmektedır. Motörlü 
kıtalar duşman müstemlekesinde 
ilerledikçe arızalı araziye tesadüf 
etmektedirler. 

Libyada Son 
Harekat 

Kahire, 24 (A.A.) - fngiliz 
umumi karargahının tebli~i: 

Trablusta, kıtalarımız garba 
doğru ilerlemeğc devam etmek· 
tedir. 

Erıtre· dl" ltalyan kuvvetleri 
Keru ve Aicota'yı tahli}e ederek 
ricale de~am ctmektedır. 

l labeşistanda Habeıı vatanper. 
verlcrinin son zamanlarda TanA 
gölü cenubunda ve garbındaki fa. 
aliyetleri hakkında gelen raporla
ra göre, dü,man kuvvetlerine za. 
yiat verdırihriiıtir. 

Kenya' da büyük bir sahada, hu 
duda kadar ve hududun ötesinde 
şiddetli devriye harektleri olmuı 
tur. Pek az düımana tesaduf e· 
dilmiıtir. 

" Nil Ordusu Grazianiyi 
Afrikadan Artacak,, 

Ne\l'yorlc, 24 (A.A.) - cNev· 
york Sun:t gazctcıiİ, Trabluı har
binin göstcrdıği inkışaflar hakkın
da diyor ki: 
Öyle gözüküyor kı Nıl orduııu 
Marc!lal Graziani ordusunu bu
tün ııimali Afrikadan çıkarıp ata· 
caktır. Avustralyalılara diğer in· 
giliz kuvvetleri" c hür Fransız kıt· 
alan da yardım etmiştir. Fakat 
başlıca vazife Avuıtralyalılara ve. 
rilmittir ve Tobruku düıürmüş ol· 
mak ıerefi onlara aittir. 

ltalyan Radyolarımn 
Şaşkınhgı 

Bangkok'tan alınan haberlere aö
re, Franıu: Hindiçinisi ile Tay
land • Siam arasında muhasamat 
fiilen dumıugtur. 

Bir mütareke anlaşması hazır· 
lanmaktadır. 

ıgelmiıtir. Hitler, Romanyadaki Londra, 24 (A.A.) - Tokb~u. 
tt_.. k d' kun sukutunu mazur goıterme ıa· 

oarn·ızonunu ta•ıı.vıye etme te ır. 1 --'· b 

Fransada Milli Meclis 
Vichy, 24 (A.A.) - Bugün 

resmi gazetede çıkan emirname 
ile milli meclis ihdas edilmi§tir. 

lngilizler 62 Şilep Aldılar 

~ teycn talyan radyosu. sandan r 
lngilizler, Türk hükumeti ve er· ı taarruza intizar edılmedıgını ve 
kinıhamiyesilc yaptıkları bütün iııtihkllm işlerinin bır günde yapı
mUkilemelerde Türklerin Alman· lamıyacağını beyan etmektedır. 
lar tarafından cenubu şarki Bal· Londra, 24 (A.A.) - 6 tem 
lcanlardaki menfaat sahalarına ya. muz 1940 ıa Roma radyosu Kas-

ı k b _ı.d"d k k salanın Sudanın anahtarı olduiu ~ılciçinııklnin beraberınde bu; gün nasıl •bir mecra takip ed~cek~ ol~~rliğile çalışma başlayacaktır. Bu filolar, İngiliz hava kuvvetle-
undurduğu kadınlan, 1•eY• 

5 
Acaba yedi gündenberi blJ' ço Ne "tekim mecburi askerlik da'\tasın· · ·ııı.ve edilecektir. Avusturya rn k d ·ı h · · e en ve ı bu hl· ı rıne ı 11 

h a ııa ı ı e !c r~dıze gPolonyalı dedikodulara mevzu ~ ~-'j k ve da Amerikalılar birbirlerinin gÖ· Hava Nezareti Mac Even, domin. 
Ur&dan geçıp gı en . y I diıcnin esrarı artık çozu ece .. ünü çıkaracak şekilde mUnakn a- . . . · d b l kız ve kadıniaıdan eeçermıf. a • . d b" ıehrin en büyük fOh· z d k k · b" d f k yon arazısı harıcın e u unan A· 

b 1 Son bır en ıre f .. t lar e er en, e serıyet ır e a a.
1 

r·ı I l k b. rııı ur.un bir ı•li111Hı o muş. • Lalini alan Şili se areti mu• e• ince ortalık ııüt lima 1 vustralya ı o arının ae ece ır 
RU • d :] • Jı surette retı n 1 it i> rar ver n o • . . 1" h 
b· nler r. yanır • evnm • b" rı ile karfl ataca mıyız f uı ahenkli bir tekilde tatbika a kaç ay içinde ikı mıa ıne atta da-

~~ icadın gorülchilmiı. Hatta ~: ta Kadın kadar kumara dab me • , m eçiİmiıtir. ıha fazla
11

na çıkanlacaiını bildir-
•un Bay mÜı1teşar, oampanya. 1 n bu zat. çıkAHa aca a ne. ır Ahmet Emin YALMAN . f 
ı;ekip ne~elenince cüz.danını açıp 1 tun o a ıka<"tık) ~ir •"'vvili lcuca· mı~ ır. 

u kadının reem:ni ç1lcarmt~ ve va. rede" ç 

Nevyork, 24 (A.A.) - lnai· 
]iz ticaret filosuna ceman 107 bin 
ton vapur ilave edilmittir. Ameri. 
ka deniz komiıyonu lnııiliz arrna
tıörlerinc tn-.ezkur miktar tonajda 
12 ıilep aatıldıiını bıldirmektcdir. 
Komueyonun ııervia haric~ne çıkar. 
dıiı vapurlardan 40 taneei Jnıil
l" ,. tnrl'lf'",.ı •n s11tın alınmı lır. 

pı aca ir ten ı e arıı mu •· d b h 
. . nu söylemekte, ~u anın u aasas 

vemet huııueundakı azım ve ka-
1
• t "it · • 

noktuının ltıa ı ngı ere 1çın 
rarlarını mÜfl\hede etmişlerdir. meoum bir hadise olduğunu iddıa 

Bugün Alman tazyikine maruz etmekte idı. Aynı radyo 2 1 ikinci
kalan Balkan milletleri, Almanya Unun 1941 te şöyle ııaylcm:ıtir: 
tarafından Selaniği ve Ege denizi Kaaaala eıa en hudutlanmızın 
sahnlerinin ifgalinin kendi iıtik· dıoında bulunu> ordu Y f'glne ro-
li\llerine nihRyPI verprq".,ı ıınl:ı- lü ·ı,.ri ı,· , 'T1 
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Tütün Piyasası Normal 
VA.TAN 

Kartalda Beyaz 
Peynir Bulunmuyor 

Her Akşam : T AKSiM'de 
Fiyatlar Yükselmete Meyyaldir. Şimdiye Kadar 

• Milyon Kilodan Fazla Tütün Satıldı 
Yirmi 

lzmlr (Hususi) TUlün piyasa· 
ııında dc\'lclln müdahale satışlarını 
yerinde tetkik etmek üzere Ziraat 
Banka. ını temsilen Jzmlrc gelml;ı 
olan ht'yct, tetkiklerine devam et
m~ kledir. Heyet yakında Ege tütün 
mıntakası dahılınde bır tetkik seya
hatine çıkacaktır. 

Gcç~n eneye nazaran eski müşte
rimiz olan bazı yabancı firmaların 

piyasaya lştırak etmemelerine rağ· 
men tUtUn plyasamır.da bir gayrita
billik yoktur. Satıııılar hararctinJ 

Adliyede: 

muhafaza etmektedir. Şimdiye ka
dar (20) milyon kılodan fazla tilttin 
satılmı.tı olması mahsuliln Uçtc ikisi
nin satıldığını göstermektedir. 

Birkaç gUndenberi fıyatlarda ge
çen seneye nazaran yüzde 15 bir tc· 
refCU gözükmekte olduğu gıbl fiyat· 

lar yUkselmlye meyyaldir. 

da hl'nilz: satışlara başlanmamışsa 

da devletın müdahale satışları bura· 
larda da fiyatların dllşmcslne mani 
olacaktır. Bıız1 müstahsillerin elinde 
ekstra mal bulunmaktadır. ÇünkU bu 
müstahsiller tek bir cephe halinde 
maim fiyatını bulmasını beklemek
tedirler. 

Akhisar, Manisa, Kavurköy ve sın- Halen müstahsil elinde on, on bir 
dırgı mıntakalarında mahsu!Un bil- milyon kilo tUtUn bulunuyor. Satış
yUk bir kısmı satılmış bulunmakta- lar pıynsanın tik hararetini muhafa· 
dır. Her ne kadar bazı mıntakalar- za etmektedir. 

A ile Bahçesinde Başlayıp 
Cinayetle Neticelenen Kavga 

Adliye Neşriyatı 
Daha Veriınli Hale 

Getirilecek 
Ankara, 24 (Hususi Muhabirimiz.. 

d• n) - Öğrendiğimize göre, Adliye 
Vekaleti, mahkeme ne.,rlyatını daha 
verimli blr hale sokabilmek ve ken
dıslnden beklenen verimi alabilmek 
için esaslı tedbirlere başvurmayı dil· 
şUnmektedlr. Bu cümleden olarak 
mahkeme kadrolarında pek az olan 
kl tip sınıfını asgari bir misli daha 
arttırmak tasavvurundadır. ÖnümUz
dt:ki malt yılda Meclisten tahsisat 
alındığı takdırde bu teşebbUsünU 

derhal kuvveden fiile çıkaracaktır. 

Ayrıca adliye katip sınıfının pek az 
maaş almakta olduğu da nazarı dik· 
katte tutulmaktadır. Bu sınıfın da 
diğer devlet dairelerinde ç~n me· 
murlar derecesinde maaş almalarını 
l<'mln için yeni bir kanun projesi 
hazırlanmıya başlanmıştır. 

Kaldırım Taşiyle işe Karışan Adamın da 
Cinayetteki Rolü Meçhul 

Geçenlerde Aile bahçesinde ba.ş.lı-ı yapmışlar. Dimitı·I de bu sahte vesi
yan bır ağız kavgasından sonra Çar· kaya şehadet etmiştir. 
11rkapıda Uç arkada., kamaları sıyır· DUn birinci ağır ecza mahkeme
mı~lar, birbirlerine ginniı11er. Bu sinde bu davaya başlandı. Fakat suç
kanlı bo~ada HUseyin isminde lulardan Ruşen Eşref, eroin iptıJA.
blr genç de ölmllştür. Dün birinci sından dolayı akıl hastahanesinde 
ağır ceza mahkemesinde bu kanlı hA- altı ay tedavi altına alındığı lçın 

dıBenln muhakemesine başlandı. Suç- mahkemeye gelmemişti. Mahkeme 
lu yerinde Ekrem, Mahmut isminde diğer suçluları dinledi. Fevzi hadise
ıki mevkuf vardı. Bunlar suçu tama- y1 itiraf etti ,·e: 
men inkar ediyorlar: 

- Onu bir başkası öldUrdU, di· 
yorlardı. Şahitler dinlendıler. Tale
beden Hüseyin Mdlseye şöyle şeha· 
det etti: 

Gece çar.,:rkapıdakl evimin 
&nünde bir boğu.,ma oluyordu. Cç 
klşl kamalarla birbirlerine girdiler. 
DördUncU birisi de kavgaya kocaman 
bir parke ta.şl1e karıştı. Taşı evvell 
Mehmedln koluna vurdu ve elindeki 
kamayı yere dUşUrdU. lkincl taşı Ek
remln sırtına indirdi. Bu dördüncü 
adam b1en HUseylnl mi müdafaa edi· 
yordu. Yoksa facıaya mAni mi ol
mak istiyordu. Bunu anlıyamadım 
amma HUseylnln yaralanarak yu
varlandığını gördüm. ÖldüğU zaman 
&\-Ucunda kamamnı sıkıyordu. 

Aile bahçeel sahıbi SU!eyman hl
dlse hakkında esaslı bir şey bllme
dığlni söyledi. Servet Cengiz ismin
de 17 yat'lnda bir kız: da şahtt ola· 
rak çağnlnu,u. Servet dedi 'ki: 

- Evet yaptıkları şey sahtedir. 
Bana tanıdığım Ruşen Eşref, Hüse
yin Avniyi bir başkası gibi tanıttı, 

ben de ona güvenerek şehadet ettlm. 
dedi. 'Muhakeme gelmlyen şahitlerin 
çağrılması için talik edildi. 

Hastanenin Y aahğmı Çalmıf 
Bir hırsızlıktan mnhköm olarak 

Zabıta Haberleri: 

Ayağı Kırıldı tevkifhanede yatan l<"aık hastalan
dığı ic;in tevkifhanenin hastahanesi
ne kaldınlmış. bir mtiddet burada 
tedavi edildikten sonra tekrar tevkif· 

Ayvansarayda Eıbe sokağın· 
da 14 numarad oturan Kadr" 
Nikel, arabasile Lonca caddesin· 

haneye nakledlllrken hastahanenin den geçerken arabadan düıerek 
bir yastığını çalmış ve on beş kuru· sol ayağı kırılmış. hastaneye kal· 
!!il satmı11trr. Diln Sultanahmet sulh dırılarak tedavi altına alınmııtır. 
birinci ceıza mahkemesinde duruşma· * Şoför Şükrünün idaresinde
sı yapıldı. Hlklm, Faik'a altı ay ha- ki Taksi otomobili Köprü üstünde 
pis cezası verili. 7 yaşında Samiye isminde bir kı· 

Arkaclatlamun Efyasını Çalmıf za çarparak muhtelif yerlerinden 
Bayram isminde bir delikanlı, BU· yaTalamıştır. Samiye Şitli Çocuk 

yUkçekmecede çalı!Jt.Iğı bir taş oca- hastanesine kaldırılmıf, ıoför ya· 
ğındaki arkadaşlarının eşyalannı çal- kalanarak tahkikata baılanmıttır. 
dığt için dün yakalanmış ve Sultan· Tramvay idaresi Gasetec:ilere 
ahmet sulh birinci ceza hA.klmlnc İzahat Verecek 

Kartal (Hususi) - Kartalda 
bulunan bütün bakkallarda beyaz 
peynir arandığı halde bulunma• 
maktadır. Esbabı ise tüccarların 
pen irin tenekesine dokuz lira ~te. 
mckte olmaları ve bu itiıbarla bu 
fiyata alınan peynirin bakkallar 
tarafından perakende satışı bir 
kar temin edememesin<len ileri 
gelmektedir. * Kartalda altmış kuruta satıl· 
makta olan koyun etine beı1 ka· 
ruş daha zammedilmek euretile 
altmı~ beş kuruşa satılmaya bat
lanmıştır. * Tapu ve Kadutro Umum 
Müdürü Halit Ziya ve muavını 
Ahmet Salih ve müfettiş Emin 
Kartala gelerek Tapu ve Kadastro 
idarelerinde tetkikat yapmışlardır. * Kartalda mvhtac olan mek· 
tep talebelerine Çocuk Eairgeme 
kurllll'lu tarfından muntazaman 

mekteplerinde yemek verilmekte
dir. 

Şerir Bir Katil Yakalandı 
1 

Mardin (Vatan) - Mardinin 
Musiki köyünden Ali oğlu Rem· 
mo adında birisi, bundan üç -.ene 
evvel !kendisinden kaçarak Oiya
n'bakırda İbrahim adh ba~ka bir 
erkeğe varan karışı Hansayı Di· 
yarbakırda hançerle öldürmÜ§ ve 
Suriyeye firar etmişti. 

O zamandanberi Suriyede bu
hmen ve zaman zaman hudırtları· 
mıza sokularak fenalıklar yapan 
katil Remmonun gizlice Mardine 
geldiği haber alınmış, komiser 
muavi.ni Hamit Okay ve maiyetin
deki polis mü.frezesi takibine ko
yulmuftu. Şiddetle aranmakta o· 
lan Remmo yakasını zahıtamızın 
elinden kurtarmııyarak evvelki 
gün tehir dı§ında bir mağaray'l 
girmek üzere iken göriilmüt ve yet. 
kalanmı,tır. 

Askerlik işleri 

Bir Pudra ı 
Tecrübesi Karşısında 

10.000 
BA D i N i N 

BayreU 

Daha 
Fa.&th Askerlik Şubeıılndea: Yedek genç ve 

Şubeye Davet 

jandarma Yzb. Hüseyin oğ. Necdet daha sevimli 
(2822) in şubeye müracaatı. 

V&TAll 8uetaı 
ll.AN FİYATLABI KUMl!!f 

görünmenize 
yarayan kat'i 
BiR TECRÜBE Buırii •u 
Pudra aleminde TECRÜBE 

Bentm sorgu mahkemesinde 
başka bir işim vardı. Benim adım 
hu dosyaya yanlışlıklıı. karııpnıştır. 

l3t'n Mdlseyi hiç bilmiyorum. 

verilmiştir. Hakim Bayramı tevkif Tramvay malzemesinin hariç· ! 
etmiştir. , ~ık maktu olarak 750 

1 
yeni, cazip ~e son yi !apınaz. 
hiT ketif .• CiLDİ GÜZELLEŞTi· 

' REN şayanı hayret ve yeni bir 
1 unsur, şimdi ipekli ell"kten geçi· 

Mahkeme gelmlyen şahltlcrln çağ

ten temin edilememesi dolayısile * Türbe tramvay durağında Pcr· 
ta isminde bir mel<tcp talebesinin tramvaylardaki intizamsızlık her. 
cebinden çantasını çalan yankesici gün gazete sütunlarında yer bul- j 

tlması idn talık edildi. Servet de tevkif edilmiştir. maktadır. 
Karı,ık Bir Sahtekarlık Davası D Grupunun Resim Sergisi Tramvay ve Tünel Umum Mü-
L!\ğvedılen İstanbul ikıncı notı-rlı- ' Bııgl\n Gtlze] Sanatlar akademi-· dürlüğü gazetecilere bu hususta 

ıı-ı bal/kft.tlbi Ruşen Eşrefle, arkada.,ı il sinde CD) grupunun 9 uncu resim daha etraflı malumat vermek iç:n 
Fev-ıl KaymRkzllde Hüseyin Avni is· "·e heykel sergisi saat 16 da açıla· muharrirleri davetle bir toplan~J 
mlndc bır tüccara sahte taahhütname caktır. yapmağa karar vermİ§tir. 

Maarifte: 

Maarif Müdürü Mek
tepleri Teftiş Etti 

Eğlence yerleri- Bir Ar.abacım~ Yaralan
masıyla Netıcalanen 

nin Tarifelerine Tramvay Kazası 
Zam Yok Üsküdarda bir arabacının ağır 

surette yaralanması, bir beygirin 
İstanbul Maarif müdürü Tevfik Bazı gazeteler eğlence ycrlcıi ölmesi ve diğer bir bey,girin ya-

Kut dün Aksaray mıntakuındaki tarifelerine yüzde on be~ nisbe- ralanmasile neticelenen, aynı za· 
bazı mektepleri teftit etmiştir. ı d ) 1 d tinde bir zam yapılması içfo Bele· man a tramvay yo cu arını a 

Kitap Komite Komisyoau d" etk'kl d b 1 ld w korku ve tela~a düııüren bir kaza 
Maanf Vekaleti, ilkmektcpler· ıyece t ı er e u unu ugunu olmwıtur: 

deki okutulan tabiat bilgisi kitap- yazmışlardır. Üsküdarda Muratbey mahalle. 
larını tetkike lüzum görmüş, bu Dün bu hususta Belediye lktı· einde Köprülükonak 90kağında o. 
maksatla bir komisyon te~kil et· sat müdürü ile konuştuk. Bize ay. turan arabacı Bilal T osna, araba
m1ştir. Bu komisyona iştirak et· nen funlan söyledi: sile Nuhkuyusuna doğru giderken 
mck ifzere İstanbul muallimlerin· _ Böyle bir zam mcvzuubah's atlar ürkmüı ve araba sürüklene
den biri seçilerek Ankaraya gön- değildir. Zam için müracaat edil· rek ala-bildiğine ko,arken kartı· 
derilecektir. di, usulen tetkikat yaptık. Hayat dan gelmekte olan vatman Hasan 

Bir Mektep Serpi pahalılığı dolayısile zam isti> or- Pınann idaresindeki tramvayla 
Bu tatılde, olmadığı takdirde lar. Bu meJruhat ve mekıilata çarpışmıştır. Çarpı~mamn §idde· 

önümuzdeki ders senesi ba~ındıt zam yapılmasını icap ettiremez. tinden araba parçalanmı§, ara.bacı 
Beyoğlu 1 5 incı ilkmektepte bir Çünkü eğlence yerlerinde esasen Bilal muhtelif yerlerinden ağır ve 
mektep sergisi yapılacaktır. Bu ı yemek fiyatlarında bir tarife mev tehlikeli surette yaralanmış, bey· 
sergiye ilkmekteplerde yapılan el cut değildir. Fiyat serbcattir. Rakı girlerden biri ölmüş, diğerinin a· 
ı•lerınden beğenilenler konacak· ve şarap için verilen cüz'i meze· yakları kırılmıştır. Bu sırada tram 

)erden dolayı zam ietenemez. Çün vayın camları da kırılmıpa dcı, 
tır. kü ne veriyorlar ki, bunu istemek. 1 Y0 •• 1c.u. lara bır şey. ol~am•t.. fakat 

Havacılık KonferllftSI b k k k 1 rcl Y te hakları olsun. Bu itibarla encü- uyu or u geçırmış e 1r. a· 
Eminönü kazası dahilindeki menden ne böyle bfr karar istedik ralı arab.acı Haydarpa§a Nüm.une 

ı lllci Sayfa SanUml 500 
% it it > 360 
s > > > 300 
( • • > 190 

5 > > > '15 

6 it > » 50 

Abone ucreu 
Türkiye dahilinde: 

~elik 6 ayhk Saylık Aşlık 

1400 750 400 160 Kr. 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 

2700 1410 800 Kr. yok~ 

rilmiş en ince bir pudra ile mü· 
1 dekkikane bir tarzda karıştırılmış. 
tır ki bu sayede cilde bir parlak
lık ve yeni bir hayat verir. Es· 
mer ve çirkin bir ten. gençliğin 
tahii renklerile güzelleşir. Fazl.ı 
olarak terkibindeki ııayanı hayret 
bir unsur olan «Krema köpüğü» 
imtiyazlı usulü sayesinde iki m~· 
li fazla zaman sabit duTur. 
HAKİKATEN FEVKALADE 

BİR TEKLiF yüzünün bir tarafı· 
nı «Krema köpüğü> havi Toka· 
)on pudrasile ve diğer tarafını da 
herhangi bir pudra ile pudralayı
nız. Şayet «Krema köpüğü> havi 
pudra ile pudraladığınız taraf di· 
ğer tarafa nazaran daha taze, da. 
ha genç ve daha cazip göriinmü· 
yorsa aldığınız Tokalon pudrası· 
nın parasını iade ederiz. TOKA
LON pudrasının fevkalade rağ· 
bet bulan yeni 1 O rengi vardır. 

iEHlB T l YAT& ı- 1111 Tll:llSlLL&SI 

l8T1KLAL CADDı:.sl.:."'iDB TJ:PICBAŞINDA 

D&All Kl8Kl • 
Bugün saat 15,30 da 

Akşam 20,30 da 
A B D A L Akşam 20,30 da 

Yazan: Dotoye\'Skl Kl:BALm ODALAR 

KOll&Dl &18111 

Bugün eaat 14 te Çocuk oyunu 

Her gUn gişede çocuk temsilleri için bilet V6flir. 

ılkmektep son aınıf talebekrine ve ne de zammı düşündük: hastancsıne kaldırılarak tedavı al-
Eminônu Halkevinde havacılık tına alınmı§tır. fi!!!!!"!:!'~"'""~ 
kurumu tarafından bir konferans 
verilecektir. 

Yardım Sandıjl 

Mesleğe yeni giren ilkmektep 
muallımlerııfin «Muallim Yardım 
Sandığı> na girmeleri için bir sir· 
küler neşrcdılmiştir. 

Talebe Numaralan 
Maarif müdiriyeti mekteplere 

bir emir göndererek inzrbat mec· 
lisi karan olmadan talebe gidiı 
numarala.nnın pek iyi ve iyiden 
atağı takdir edilemiyeceğini bil
dirmiıtir. 

4 üncü Okul Binası Genifletilecek 

Azıh Bir Kaçakçı Eroin 
Satarken Yakalandı 

Sabıkalı kaçakçılardan Hüsnü 
Soyeal Aynalıçe§mcde 75 paket 

eroin satarken yakalanmıştır. Hüs 
nünün Kordela sokağında 36 nu-

C•gb•I Prograa 
8.00 Program, 8.03 Ajans haber· 

!eri, 8,18 Hafif program (Pi.) 8,45/ 
9.00 Ev kadını • Yemok listesi. 

13.30 Program, 13.33 Türkçe plllk· 
maralı evinde yapılan arama neti· 

cesinde de 50 paket eroin bulu;. lar, 13,50 Ajans haberleri, 14,05 Türk 
muıhır. Hüsnü, ıbir kaç sene evvel <;e plaklar programının devamı, 14,20 
35 kilo morfin satarken suç Üs· Rıyasetıcllmhur bandosu. 15,00 Hafif 
tünde yakalanarak mahkum ve program (Pi.) lo,30 Müzik. 
sürgün edilmif azılı beyaz zehir 18,00 Program, 18,03 Radyo caz 
kaçakçısıdır. orkestrası. 18,40 Saz eserleri. 19,0C 

Eminönü dördüncü okul bina- Konuşma, l9,15 Halk tUrkUler!nder 
sının tevsii için yanındaki bina sa- * Tophanede oturan Hasan örnekler. 19,30 Ajans haberleri, 19,4 
tın alınacaktır. Bundan başka, Ekir isminde bir hamal, Sirkeci Mli.,terek ve tek şarkılar. 20.15 Rad 
lstanbul 62, 67, 68.; Beyoğlu vapur i.kelesinde yük ta§lrken sol yo gazetesi. 20,45 Fasıl heyeti, 21.1 

35. 46 ıncı ilk okulların esaslı bir kolu iki mavuna arasında kalarak Konuşma 21.30 Radyo salon orkes-
tekilde tamir ve tadil edilmesine . trası, 22,30 Ajans haberleri, 22, 
başlanmıştır. Bu mekteplere önü. ezillll'İ§, Cerrahpap hastaneaıne Konuşma (İngilizce) yalnız kısa ctaı 
müzdeki sene başında daha fazla kaldırılarak tedavi altına alınmı§· ı ga postaslle), 22,~0 Cazbant ı p 
taleobe alınacaktır. j tır. 23,25/23,30 Kapanr,. 

Devlet Demiryollan ilanları 
21.1.941 salı gUnü pazarlığı yapılacak olan 500 ton BUster bakırın 

işlenerek mamul halde idareye teslimi işinin pazarlığı görWen Jllzum 
üzerine 7.2.941 cuma günü saat 15 e talik edilmiştir. c:38b 

İstanbul Belediyesi ilini an 

Ka.dıköy Kaymakamlığından: 
Belediye sıhhat işlerinde 15 lira maaşla bir l<Atipllk mllnhaldir. 

!'otcmurin kanununun 4 Uncu maddesindeki evsafı haiz vllflyetler ara
nda imtihanla bir memur alına~mdan taliplerin imtihan günü olan 

:o 1 941 dt'n evvel Kaymakamlık ve Belediye şubesi mUdUrlU~ne 

müracaatları llı\n olunur. c:476> 

KRiSTAL 
S ALONUNDA 

Mer-!ıılreffm•sl• k1JmıeW ~ elaa Bayan 

MUALLA Kemani SADi we Arkadaşı 
Saym ha.Jkımmn yWcaek ,ıAk& ve tevl!ICclllılerile muvatf'Aklı""llll 
aeanalarma devam ediyorlar. Ayrıca.: 15 k1fillk memleketin • ..,.._..._ 

ııan'at.kl.rlarmdan mlltcfekkll S AZ B EY ET l ve me.fbı# 

PO &&••I a a •ı• O• &llTBAll 
(LlLt ŞEKY lclattıBIDde) 

HergQn saat• ten 7 ye kadar HALK MATİNESİ 
13 buçuk kunı,tur. Tel: 40099 

1. GENÇLiK 
2. GOZELL 
3. SIHHAT 

ı.te ytlluek bir 
de araaan bu ...... .nı._ 

lerin bepalni 

KREM 
PERTE 

Kuru ciltler için Nh ve yaib ciltl• için ~ 
bmusi tüp n ...,ı... Yardır. 

2 > > 
4 > > 
8 > ~ > 

35 > 100 > 
80 > 50 > 

300> 20> 

Kefldeler : • Şubat, 2 Mayıs. S 
tos, 3 

pılır. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık blnumm muh88ebe mtldllrllltO Jmnıınnıcla 

520 lira U kW'Uf k8'1f bedelli raf ı.,ı açık eksiltmeye Jcenuım 
İhale 30/1/9U perıııembe gUnü ııaat on dörtte KUll EmlAIC 

IUğUnde toplanacak komlayonda yapılacaktır. 
Taliplerin bunlara benzer «500> liralık ı, ya.pWtl&rma dalt 

meden sekiz gün evvel vllAyetten alınnu' ehliyet vealkası _. 
teminat makbUZl&rile komisyona müracaaUan. d90> 

Konservatuar Müdürlüğünden: 
ll<incl devre için talebe kayıt ve kabulüne bqlanmı,tır'· ı. 

1941 Cumartesi gUnUne kadar istida ile müracaat edUımeııL ( 
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