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Çok Pahalıya 
Mal Olan 
Bir Ders 

• 

Evvela Fransızlarla hıgi
lizlerin, sonra Almanlar
la. ltalyanların kork';'.~ç 
fedakarlıklar bahasına og
rendikleri dersi, biz iptida
dan bilerek hareket ettik. Doktor Ref ık 

Saydam, Basve· 
kalete geli inın 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN ikincı yılını dol· 

ıcı 1 • • dünyada en güç 1 dur mu bulunu· 
h nsan ar ıçın . . du· or Bir buçuk 
U sey, hayalle hnkıkatın hu . Y 1 • dünyanın 

d H gı· yı ı. 

··kum 
Se • 

esı 
s n'at. hic şiıp· 
hcııiz mukndde
r tına hukınedcn 
suvarı ınin de· 
iuı~;ınn orç1u 
olduğumuz bir 
eserdir. Bu ese· 
re k rşı duydu· 

== a 

MUHTEMEL 
a rruz 

1- İngil ere? 
2-Akdeniz? 
3- Ball<anlar? 

unu ayırmaktır. . oııumuz~ ha· mısli görülme· 
den bir hayali daıma cı bıd. . mi!I bir buhranı 
k!katin ye~ıne gcçircr~k ~C:h~~~ı- içınde geçmiş o• 
zı avutmaga meylederız. . lan bu ikı } Jl. 
bir mesele hakkında karar v~rır· Milli Şefın ıktı· 

um uz ha> rnn· ı 
l ğı i.ı:har için 
bu unabilecek en 

Balkanlara Bir 
Taarruz Rumen 

PETROLLARINA 
rVıAL OLUR 

k · · ·· JL t un urları uze· ._. · en, o ışın mu5oe dar mt"" ti:lln& tcv 
. d d K ndi arzumu· d k nn e urmnyız. e e· di ederkl"n o • 

za göre delillf'r ve emarele.r selçl tor Refik Sa} -
· ·htımn e· rck hoşumuza gitmıycn 1 damın şahsında 

re göz yumarız. k s· ne güzide ve ol-
Hayntın hiç şakası :> 0 tur. ı· gun bır devlet 

··ürken ve b 
zi açık gözle rüya gor k tı adamı sezmiş u 

1 kil ise h•r 
e enine cama

dan 'urulmu s 
, ız gemıl<"rın 
ka) hıra çarptığı 
ve) n düpedüz 
·aynadığı bir fır 

• b · ·arıs -hayalle hakikati bır ırıne • _ lunduğunu açık. 
k k 1 d hal şamarı ın . · rır en ya ·a arsa er ça göstermıştır. 

dirir. . an Doktor Sa)dam. 

tına ıc;.inde, vc· 
nimi, olan rota· 
dan şaşmaksızın Hükünıeti üçüncü yılı idrak ednn Başvekilimiz 

doktor Refik Saydam ve işaret edı!mış 
olnn kerte üzerınde kıl sektirnıek· 
sizm ilerleyen bir geminin diım<'n 
> <"ke ·nı tutan emniyetli ve tecrü. 
beli ellerin dürüst, fedakar ve v:ı. 
zife ın s sahıbinı se\ gilerimizc- ve 
say ılarımız<l muhat p etmeyi ih· 
mnldl'n ç kınm ktır. 

Son bir buçuk senelık z~~ Basveki\lettc- geçirdiği hergiın ıle ll't teknesinin ne kasırgalar, ne 
· · k dar korr.unç ( ı· d'· de fırtınalur, ne ta• funlar ve ıiıunl r ıçınde bunun ne a . j . Milli Şc in mc u ıyet te\. ıın • ,, 
misallerini gördük! lptıdaları l . tidat Vt' ıhtıaas le: h. ındt' gös· ara ından en ufnk bir )Ulpa vur· 
gilizlerle Fransızlar hay~!e kap~k terdiği dt'vamlı isnbetlerin . ~ize madan, en kiıçuk bır arızayı u '· 
drlar. Majino hattına guvener I· birer yc-ni nümunesini verm ııtır. ramadan 'c tayfaları ile yolcu .ı· 
rahat bir uykuya yattılar. ve ~ Her dakıka ı bin kanlı ve kor· rından tek mu ab 'ermcd n s V· 

ınanlar bu hattı zorlam.?g~ ça~~: k sürprize gebe olduğunu ıh· ~kedi mıs bulunduğunu anlam ; 
• • L turlu nor. unç · ) b '-•f d. ııırken kendilerının _!1er va· sas ederek gcı p geçmış o an ~ ı;,.ı • ır. . . . 

sanlan tamamlamasa bol bol iki yılın •onundan basımızı gerı Bır gemınrn se' k ve ıdares~-
Doktor Refık Saydamın B 

vd uleti a ındakı millctlernr 
(Dc,anıı: ""a. 5. ~u. 1 dt') * kıt bulacaklnrını sandılar.. d evirip şöyle bir bak.malt dev· de gosterılen bu buyuk ve c.-s ız 

Buw~tkhQ~ ~emındeek~· !y~eJç~~~~~~~=======~==~~==~=~=============== 
1 ·kı kere ç ti· 
aşmanın cezasını. 1 ··re! .. kleri 

ler Birincisi şu kı hor gl u d.k 
dü~an, kendilerini bek emdeklı : 

h etme ı erı 
leri taraftan. esnp fil 
usullerle baskına uğrattı ve gn 1 
avladı. I 

ık. . . elı·nce· Fransız ar 
ıncısınc g • k 

bir defa hakikat alemini bırn ıp 
hayal alemine dıılmtş old_u~ları 
. lb. ·frattnn dığerine gıttıler. 
ıçın ır ı d'. .. k 
Kendilerıni dehsete u~urme 
ıçin Almanların yaydığı rıvay~t· 
le en h ps n· h. ıl uz eçın· 
den geçırmedcn doğru dıyc ka· 
bul ettiler. 

G "kt n )ağan paraşütçülere, 
o e 1·· .. I" z 

alev mnkinelerıne, tür u tur u g~ • 
ı .t mubaHi.onlı haberler, a· ere aı o •

1 
d D • 

· l · · bu"sbütün bııg a 1• c sıret erını 

nilebilir ki Fransızlar tank, ~ay-

B. Roosevelt 

K rşıla ı 

Otoınobilile Sefarü Lv 
Götürdü 

Halifaks 
rıkeya mU\asalntınd k ı ıl ııı tır. 

ROOS"\C'll ln nt r bU,>Uk el Roosevclt 
Yare gibi maddi siliı'hl?rd~n zıy~· 
de B inci Kol vasrtasıle uzcrlerı- --------------ı rcflkn mı g tir n cGcorgı- ..ı zıhlı· -------·--------

1 sınııı demlılcd ğl Ch opC' k koyun 1 R 'd eş h l" umcıcılarct ne s:ıldırılan ayn ı 
ınağlüp oldular. l l 

A lman ar et 
Bundan sonra sır 1 

ltalyanlara geldı. Almanlar, kı°" 
giltereyi kolayca istila edcoe. ~
rın· h. b. 1,..,.,iliz tayyaresının e ve ıç ır . .., - n:ı 
Alman ufuklarını a~mayacagıd 
hern kendıleri inandı! r, ?cm ~ 

1 . . h lkını anandır rnenı eketlerının n 
dalar. Çörçıl'ın Kanaday? kaçmd a· 
ğa, rneobur olacağı dakikalar an 
istihfafla bahsettiler. ltalyanlhard Moskova, 25 (A.A.) - Reu 
&elince Graziani ordu u Mısır u. ter: 
dudunu asar aşmaz zafer tcran~· Tas ajansı, Bulgar Zor~ gaze· 
leri ba~ladı. Kendilerini Süv~.yşd: tesinın verdiği bir ha~erı y~y
Vc Afriknnın efendisi mevkı~n maktadır. Bu habePrl~. ~~~eBiıkr;; 
&?rdüler. Bir taraftan da ellenn.?f~ mirmuhafız azası, os. ıl d. 
kafi rnaddi kuvvet olmadan blo petrol borularını kcıımış c~ ır. 
le Yunanistanın üzcrıne yiıklen· y· Tas aJnn anın Bukre!ll~.n 
ıneğe kalktılar. aldı~~~ir habere göre, kıtalar u· 

ı ·ı· 1 bu . .t de ar tırmalar > apmı . Uyanı~. acı oldu. ngı ız er . nıverııı e 
defa rollerini değiştirmi lerdı. !ardır. 
Kendi kendilerini aldatacak y~~ R omanyada Alır. a l 
de tehlikeyi olduğundan da bu· 
Yük gösterdiler ve halkı bir taraf· Parası Geçmivor 
tan Ölüm ve esaret, diğer taraftan 
en korkunr tehlike ve fedakarlık· iık !I 25 (A.A.) - Roman· 
1 " b bı B r~.. halkı Alman paras.lc an eeçmek arasında ser est • b kası 

ya an • . tı kabul etme{!le· raktıhır. lngilizler, zafet kaza~- yapılacıık tedlıya kt dir Alman 
ınağn ba lı:ıymca hiç bir şen~ı~ v d t ey eme c. · 

d ·ı ı ge avc tmı" olanlar pa· Ynprnndılar kendi ken ı erın parasını kabul e . kadar Ru· 
lafla tıarho • etmekten kaçındılar 31 kanunusanıye 
ve islerin pem'be tarnfı üzerinde ray~ bankasına götürerek Rumen 
değil, Yeni yeni fcdakurlıklar me ·ı d g· i"tireceklerdır. 
b k d pDrası e e ' d •· dı· c leyen acı tarafları üstün e bankası ver ıgı 
du d 1 Romanya b' paralarının r u ar. • b k rdn ecne ı . 

1 ger ır ara . de"iştirılme ını 
Cözumuz önünde dôvüşen mı . Alman paras.ıl~ .. 

l tlerin, pek acı tecri.ıbeler pah.ı· de > asnk et mı tır. 
knn, Yemden belleme·,e ~:~bk~ Al anlar SJyirci Kalmış 
aldıkları bu denu çok ukur m 

biz çoktan ögrenmi bulunuy~: 1 r 25 (A.A.) - Yarıres· 
ruz. Buhranın b !lındanberi bızı _Bb~r ın, mbadıın b dırılı)or: 
da· ın C'n mı ır me . h len 1rna 8} akt tut n ve Yarın l 

1 
asi mahfillerı. a 

korkunç htıma lerıne bile c~. ar~t: R Ber~~a~; vukua gelmekte olan 
le kar ı koymamızı mumkun ı h .o;n 1 :>ın yalnız. bu memlek~tt a· 
an ııır i le budur. ;k ı~:; edt'n bir mesele te kıl et· 

Hiç bir tehdit bizi yıldıramaz t•• ·~i beyan etmckıtedir. Bu mese· 
ve uk . . · "'~ete- ıı;ı l k ıh et te nı avem t azmımızı ge . I ·ıe alakadar o ara fJU c 
~ez. C..ünkü her türlü ihtimalkrı e ~ ·· ttirılmekt~dir ki Honınn· 
ıpt~dadun ölçh.ik, biçtik. ~lür_n· tc n:u:uf unan Alman talım ~ıta· 
~Crın en fena şeklinin bile istıkl~l. rd çok biı} ı.ik bir ihtiyatkarlık 
~n "e mukaddcratımıza huk•m ~~\ermi"ler ve bu dahili hudı e· 

h
01

ntak imkanlarından mahrum bu gos h' kar m mı lardır. 
ald . ld • na lerl' ıç Ro k e ya amaktan İ) ı o ugu . Almnnyanın arzu unun, . 
~t<ırırnız.ı verdik. Kc.ndi kuvveti- n ada normal artların yen.ı· 

nı~e ve azmimize ınanıyoru.:; ma y ··süniı ve memleketın 
nı . . . d n tecsııu k ld • 

Ueadelenin sonunda, etimız:n ede . • t rakkisini gÖnnt' o ugu 
Yen h . t rıcı e k d ntez cm ten olduğunu er mu r d giı:lenmeme te ır. 

(De, ım: ı-. 11• 0 , t"ı ı. 4 te) = Bcr ın e 

Potomac yatıyla gelmiş \'C zıı lılı~ Q manya a 
varmıştır. L-0rd 'e L dy Hallfak 
z:rhlıdan yata geçml.şleıdiı Rel I· 

cUmhur yeni lnglllz b ıyük el 1 lııın 

elı hararetle s:kmI~ tır. 1 
Dundan sonra >at salıik do ru yol 

almI tır. Öğle ycml.'ğl yatta y mı • 
tır. K !abalık bır h lk \ c ı; Zl'lt ı 

kUU 1 lskc!C'de bckll;>ordu. 
neısıcUmhur y nınd lngılı.Z elr 

ve Lııdy Hallfaks olduğu h ld ot ı BUkreş. 25 (A.A.) - Rcuter nıu· 
nıoblllc Vaşlngto a hareket elmı tır. h b 11 blldlı lyoı: 

* Lord l-' l· 

mıştır. 

Ha ifa sın 
Beyanat 

INGIL TERE VE AMERiKA 
TARİHTE GÖRÜLMEMiŞ 

DERECEDE BiRLEŞMİŞTiR 

(DC\lUnı: sa. rı. lı. 8 te) ** 

K ı e nnsınd:ı ol n ve 
~ar 1 ani nn sayı ı hakkında ıak· 

kamı r )Ok a dn bunların yckfınu 

yUI k oldu ı zannC'dıllyor. ): r~lıuz 
t lcfon mcrkezlnde ve clvnrındn vu
ku bulan hır kaç çarpışmada nsl<r.r· 
kr nrasmda 200 kad:ır Cılll olmuştur. 

Alman .kıtalar: perşembe gilnU sa· 

ccHaftn sonunda dünya si
yaseti toplu olarak şôyle hu· 
lıisrı edilebilir: 

«Şubat yı yaklatbkçn Al· 
manyanın ilkbaharda taamız 
hardceti bütün diınya matbu
ntını yakından ilgilendiren bir 
mcV2udur. 

«Almanyanın büyük mik
yasta bir taarruz hareketi yn· 
paca.gı Almanynda da gizlen
memektedir. Geçenlerde, Pro 
pagımda Nazm doktor Gö
bcls bunu, .zaman ve mekan 
tayin etmeden açıkÇa söyle
mişti. 

«Almanyanın, son znman
lnrda lngiltereye hücumlannı 
büsbütün tatil ebnemcklc be· 
rabcr, gevtelmİ§ olduğundan 
herhalde yapacakları taarruz 
için benzin tasarrufu yaphfiı 
&Öylenmektedir. 

<:Almanyanın bu hareketi, 
geçen ilkbnlııırda yaptığı gibi 
bir Ürpriz olacağına şüphe 
yolttur. 

«Evvela, Büyük Britanya 
dalarına, daha büyük hazır· 

lıklardan sonra yapılacak tn• 
arruz hareketi, Almanların bu 
defa hava, deniz ve kara 
l.u., vctlcı ini kullanacağı söy
leniyor. Geçen yıız oylan için
de, evveliı havn kuvvetilo ln
giltcre hava mukavemetini 
kınn k, sonra kara <uvvetle
rilc ta rruza geçmek istemi§
ti. 

ccBu defa yapacağı büyük 
(l>C\IUlll: 811. 5, U. il le) -

örçil 
Müdafaa 

Iiatlarını Gezdi 
B. Londra, 25 (A.A.) 

Churchill, dün Douvrcs mıntakn· 

Yunan harekatının inkişaf jstik 
gösteren harita 

AFRIKADA-1 

' 'l'<lzyi'{ Altında 1 

1n ıllz umumi 

Hab lstnnda, 'Matemma'nın 
Jnndn, düşman llzcı ıne tnzyık 

malctadır. Meml ketin daha zly de 
içi rinde, Hab ~ tanp rverlcrl'l 
muvnffntny Ucrl bıldırllmektedır. Ilı 
çok lt ly n knrakolları lc:rkedllm 
bulunmaktndrr. 

İtalyan Tebliği 

İtalyan itirafı 

Arnavutluk'ta 

v ............ a artları 

Taınaııııyle Dağıldı 
A Lln , 2 ( A A ) Estı:ı gazel 

inin c ıılıcd h h ı p muluıblrl yaz:· 

rekeUerıne 

aını ve cenubu şar1ki tıahili boyun-1 lttııyad bir m h ı, 25 (AA) 
c müdafaa hatlarını zıya ret et-: 232 numaralı İtalyan teblıtuıdc d • 
mi tır. nlliyor ki: 

B. Roosevclt"in hususi mümes· I Tobn.ık'un r:arp mıntnk:ısında clila· 
sm B. Hopk;ntı, bu ziyarette, Baş. mnn ta rı uzuna ııevmıdanc muka\ 
vekile rcfak t eden zevat arasın met cd n son mUfıczclcr de dlin tcs
dcı bulunuyordu. 

John Winant 

W. Wi:kie 
Lizbona Vasıl Oldu 

Llzbon, 25 (A.A.) - B. 
Wandell Willkic dün Clipper tay
yaresile Li2'.bon muvasalat et· 
mi tir. B. Wıllkie bir an evvel in. 
giltereye hareket etmek niyetinde 
olduğunu söylemiştir. 

Bir Macar Heyeti Moskovaya 
Gitti 

Mo kova, 25 (A.A.) - Sov
yetler Birliği ile Vlııcari~tan ara
sında doğrudan doğruya münaka
le tesi i için müzakerelerde bulu
nacak MacaT P. T. T. ve demir· 
volu heyeti dun Moskovaya gel· 
mı tir. 

lngilizler, Afrikanın hemen her tarafında ltal~ nlar lt~ı te-
ebbü ü ele almış vaziyette bulunmaktadırlar. Bır taraftan Lıbya

da ileri harekt devam ederek Derneye dnyanmı bulunurken diğer 
taraftan Eritrede ve Ha.beşıslandn d harck tın inkiş fı bildiri}. 
mclrtedir. Fırsat buldukça, bütün Hnbcf h~lkının: .hattiı resimde 
görüldüğü gibi li silah tutan çocu::Inrın bılc lngılızlerlc ve İmpa
rntorl ril birlikte harbcdecclclcri ve etmekte oldukl rı ş.üphesizdir. 



-----YAZAN: M.SAMi TUi;$ -----

3 u Gecenin Hatırasını Ben Kal-
imde Taşıyacağım. Sen de Hayalin 
le Avunan Kadını Hahrla. Dedi. 

-39-- ı 
xvm 1 nın çevrildiğini, yer yer fırlatılan 

~·ı tabanı yanmı~ it gibi ayak- kementlerin boyun!arı~a, kolları-' 
.:ı bumadan lbrahim Paş.ı na. ayaklarına dolandıgmı ve her 

arayın.ı doğru koşuyordu. A- bireri birer heyula gibi fırlayıp 
a rıarını bıraktığı yere yaklaştı- karşılarına dikilen ada~ların . irı 1 

' s rada onlardan birinin koşa palalarını savurarak uzerlerıne 
• ooa kendine doğru geldiğini ka- saldırdıklarını gördüler. 
.... Kta farketti ve yanından ok Hızır derhal çevik bir adımla 
.1.>ı geçen herifin yakasından ya- sırtını duvara dayayarak kılıcını 

pı ıp durdurdu. ~~kti ve boş kalan elini kuşağının 

• 

VATAN 

,..-

~ Şehirve Memleket Haberleri 

Resimlerimiz dün Eminönü Halke"i reisi Profesör Yavuz Abadan tarafından Halkevi mensuplanna verilen çayı ve dün açılan D 
grupu resı;amlan ser-sisinin açılma merasiminde bulunanları gösteriyor 

Onlar Velinin ayrılışından son- ıçıne daldırıp hançerini çrkararak 
ra aynı sessiz.lik içinde geçen saat- başının Üstünd~ rslıklar çalıp bo!. 
ıeri takiben biraz evvel sarayın nuna dolanmaga ıbaşlayan yaglı 

etrafında bir hareket sezmlişlerdi. kemoendi kdesmcğe kok~ludlduh. k Mısır Çarşısı Dftrt Yu··z Çuval Piy?sa Hareketlerı": 
Yirmiye yakın gölge :brahim uraun a aynı ŞC' ı e are et V 

Ptıııa sarayının etrafını çevreleyen e~m~, _fakat diğer ~oldaşl~rı ken- p • • 
1.ouvarların beri yanında ağaçlar dılerını toparlamaga vakıt bula- rojesı Kahve Verı·ıdı· Zincirleme Tire 
ve tümsekler arasınöa yer alınış- mıyarak boylu boyuna yere yu· 

1 1 d Mısır çarşısındaki istimlflkler mi- 1 
ardı. var anmış at' ı. ht•k,. y } 

'Ana Dili Kül .. 

[g ün v purda tesadüf 
ğım bır eskı nrk daıı 

- V tan'da bır fıkra 
d m, dcdı, gramere karşı 
.) m.ı!lsİ.ln. ParadoK.S mer 
bır adam o san paradoks 
j o sun diyece .... tun. Sen ç 
mu oldun? Gramers;.z d.I 
nrıır mi? 

Suali hufıf bir ~aka ile 
tir.mek isted m: clnsnn bil 
ğıne dü~nn bir hayva 
Mazur gör. dedim. Fakat 
daş yakamı bırakmadı. l(e 
ne soy ~dij;im şeylen buradl 
te ... rar edıyorum: 

- Gramer oldum olası 
teplerin muteber bir ıl 
Onsuz mektep .>•oktur \ e 
galiba tasavvur da edil 
J(aynanasız ev grbi. cıG 
nedir~ Neye yarar?> Uciınif 
iyi kötü mürekkep yalaınıt 

ı 1 b . . . • il mar Prost tarafından hazırlnnun ı arı apan ar Ellerinde birer iri yatağan taşı er ırının üstüne çu anan bi· ..... 
_an ve gecenin karanlığında birer rer heyula, ellerindeki iplerle ça- pl!Uın göre devam etmektedir. Pros- B ll Kah Yeler Birlik Azalarına O ecri l Son gUnlerde bazı muhtekirler, pi-I 
am yarması he.>•betile ağaç dip- halayıp duran bu adamların elle· tun projesine gore Mısır çarşısında .,, • b ya~ tire satarak ihtikAra tc cbbUs 

lı insanlar olduğumuz için 
hatta münak~a ctme'k b 
yıp;:ır. Gramer neyse odııl 

.erme sinen bu go"lgelerin ireriden rini kollarına bağ1amağa savatıı· her tUrlU gıda maddesinin bulunacağı I\uru Kahvecıl ere Tevzi 11 dildi etmektedirler. 
,. l d B' l k H l bır köşe yapılacak ve burnd:ı soğuk / 

.• kacak olanları gözledikleri hes- yor ar 1• ır ara ı ız.ıra ses enıp hava tertibatı da bulunacaktır. I GUmrükte bulunan bin elli çuval vcciler eskiden olduğu gibi halka kah DUn, fiyat murakabe bUros•ı me-
oelliydi onları daha gafil avlanmaktan G d ndd-' . tıl kahveden dört ytız çuvalının tstan- ve.vl kilosunu 180 kunıştan sat murları Marpuççular ve Taht.al ale-. k 1 y · • ı :ı m aen sa aC'ak kısnnda 

Bunu öğrenen Veli fbrahim Pa- urtarmış o an elı de, agır pala. ; 6 bal k , •- k , 1~ rcl ., bula verilmesi için emir verildiğini makta demm et.'l'lektedırler. de rı;r,xırtada :> kuru a 35 metrelik 
11 k d k. 'k' ı çı, ~ wı\'U çu, .. c...,e . ) • k al ta b k M 

anın Hızıra &aray içinde bir .. ey sanı sa ayara yanın a ı t ı a- '·-- 8 b ct 0 yazmıştık. Mıntaka ticaret ml\dUrU, Bir tUccar, muharrlrlmlze kuru ı ma nr ar sa n ır aç USe\•i ya-... d ı :ı.. :t.. H ld I ...... ap, manav, 4. se ze , 1 :\'ağ ı. 
, apmayıp dıprı çıkarken hücum am a ıJeraDer ızıra sa ıran ar:ı 2• b '"k 1 6 kt b 1 1 • Kahve birliğine dahil tUccarları da- kahvenin ht\lı\ ytlz seksen kuruşa sa- kalanuşlardır. Bu makarlar, yerli 

k d .L.. • • 1 .. a,. a , a ar u ttna<'a ttır. 1 llkt b d , 
.tirerdc öldürteceğini sanmıştı. ar a an nucuma geçml.Ş'tı. Bu dUkkiı.nlar da yine kunm kısım vet ederek blrll~in vnzıyeti \'C k·Lh- tılmasının tabii olınadığınr, çiy ltah ı P en ura a yapı.mıs mal~arlnr-

Fakat bu hare.ketle iki sarhoş ~- Bu ani saldmş sa.y~ı yirmiyı olacak, meseli baltkallar bir koşcd . ve tevzii haltkında kendılerile görüş- venin HO • 145 kuruşa satılmMı .,u dır. Komisyonun e\•vclce 155 m t
şagın anlattıkları arM11nda garıp ıbulan ıre kıyafetlerınden saray kasaplar bir köşede toplanacaktır. mllştUr. Birlik azaları, kahvenın tev- rctlle halka ucuz kahve verilmesinin rchk zinctrl! makarlar için tC'3bıt et
bir tezat vardı. Ka.fasının içinden Bos'l:ancılarından olduğu anlaşllan Buradaki satışlar belediye tare..Cından z_Ilnde halkın mcnfaa~ne yarayn<'ak temin edilmesi Uızım geldiğini soyle- Uği fiyat 8,5 kuruştu. 
birbirine uymayan mülahazalar 1 muhacimleri şaşırtmıştı. 1 devamlı bir surette kontrol edilecek- fık\rlcr ve c.<ıaslnr ilen sl\remcdiklc- mış ve şunlan mı.ve etmiştir: Dlln yakalanan muhtekirler bu 
geçiyor, bir §ey yapamamaktcı.n 

1
~ Fakat bu ani baskını yapanla- tir. Bu suretle halk hem her şeyin rinden ticaret mUdUrU, kahvejı bir- c- HUkflmetln kahve işinde aldı· makarları bir toptancıdan aldıkları

doğan garip bir eza içinde boca- nn üç kişi olduğunu ve karşıların- iyisini ve tazesini alacak, hem de al- ilk a.zalanna değil, doğı·udan doğru- ğı bu karar tamame:ı yC'rindedır. An nı, yakalanan toptancı 1 " bunu bir 
\ayıp duruyordu. da müdafaaya hazırlanmış bulu- danmamış olacaktır. ıya kuru kahvecilere vereceğini bil- cak bu usulü dığer bir çok istihlak fabrikntlan aldıklaıını öylrmişler-

dirmiş ve o yolda hareket -" r k dir. thtik ırın böyle mütesel ılcn bir - Aıh. diyor<lu, Dursun ya· nanların yalnız ikiden ibaret kal- . ._..,.. c eşyası hakkında da tatbik ederelt, 
. d w .. k b k . . dort vUz çuvnl kahveyi kuru knh\ c- kaç şahsı alı\kadar ettl:'?inl nazarı 

n~da olsa ~'lh~~te kı ka~a ıka~ay; ~~~n~. gortre , k eşe ~rşı. ~ırmı Maarifte: cilere. datıtmıştır. Bu suretle kah\e h:ıvndan pnra kazanan bir takım mu itibara alon komisyon ilk elleri ara.ş-

Dver~p ko~un L" 
1 
ır ~br~ uL ur

1 
u . ~· ı ır teh~vvu ces~rdet ehrını art. işinde birliğin delı\lcti kaldırılmı.,.- tavııBsttlıırı ortadan kaldırmak yo- tınnaktadır. 

egne sız -s.or er .8' ı çaua ayıp nnış ve ucuma yem en ız ver- Mektebe Gitmiyen t ltınn, ,·akit kaybetınt'd n girılmc'<llr Bıından ba.,ka peynire 1 ~d n Ea-
vakit geçiriyorum. Nişlemeli bil- mişlerdi. 1 ır. 

1-· Talebeler Yalnız kahve birliğinin ettiği ktı.r Bu suretle hayatı bir mlktnr ucuz lıkpaır.arınd l Bur a p :- ı R.hlbı 
mem ıu. · · Şimdi saray du,·arlarına sırtını ı d 1 .. '" k k !atmak mUmklin olacuktrr. Jnk Ben onun muhakemesi neticelen 

F - 'L_ b' d ~ d' 1 · . d b ·•· I ortadan kal ın uıb. halde uru ah-
AAat ır en agaç ıp erme sı- ayayan eş yıgıt e; A 1 --------------------- miştir. 

nen gö~derin lupırtJannı arttır- - Ha bire ar11lanlanml Ko- raşhrı ıyor vı· N YATAK .I c TANE DUkJ•Anında Uç d rt tenclte peynir 
dığını ve ileriden koşup gelen bir man, şu edepsizleri ele geçirin. ~laarif mUdUriyeU dUn Beşlkt.r, Ü _ bulunduğu halde mUşteriye 250 gram 
adamın soluk soluğa gelip: Her ıbir.inize beserJcese akçe vere- mmtııkasmdakl kahve, gazino \e ~- peynir vermekten çekinen Benasonun 

- Tepe yanında'ki kapı ara-1 ceğim. lence mahallerinde mektep kaçağı mahkemece verilen beraet karan 

6.ndı ve içeriden beş altı kişi sü- Nidasile te§Ci edilen bostancı- talebe bulunup bulun!lUldığmı araş- E u Sene de 400,000 Lira Ayrılacak mUddelumumlllkçe tekrar temyız e-
zülüp çıkarak yola düzüldü. Jmdi !ar arasında yaman bir çatışma tırmıştrr. Bir klsım talebe yalm.lnn- dılml.Ştir. 
bunlar beklediğimiz heriflerdi •. başlamıştı. Hızırın, Duraunun, Ve. mış ve mcktep!enne SC\'ltedilmlı:leı- istanhu1 Belediyesi en büyük tnneleri gozönünde tutularak ya- o·· k.. 1h t 
dediğini duydu. linin palaları vinlayarak ölüm sa- dir, ihtiyaçlarımızdan birisi olan has- pılmış v~ mımar tarafından hazır- un u raca 

Bu haber salı:lananlan artık ted çan ibirer ejder gibi ileri, geri, sa- * Ekalliyet mektı.-..,leri, maarif mU tane mcaleeini de halletmek için .an3rak Belediyeye verilmiştir. Dlln, Romanyaya çok miktarda p:l-
bir ve ihtiyatı terkedcrek grzlen- ğa, sola savruluyor; klh bir kola, dUrlyetlnden müaaade nlmal;: arti.le b:n yata.kit bir hastane yaptırma- Ha 111· en ufak teferruatına muk gönderllm{ftir. Bir mUddetten
dikleri yerden kalkıp ileri atılma- kar bir omuza çarpıp kanlı bir :z çay ve balo ''erebı'f.'<!Cklerdir. Bu,. ğa karar vermiş ve bunun proje· kadar her ti.ırlü modern tertı'batı beti teferrüata alt bazı anlaşmamaz
ia aevlı:etmişti. bırakıyor, kah bir çelik palaya ve dan başka, bu mekt,.plerde h" ta o- a:ni bir mima.ra vermi~ti. ha'z bulunacak ve Avrupanın en lıklar yUzUnden Romanyaya sevkiyat 

Filhakika bu çıkanlar Hızırla demir bir miğfere raslay1p, made- lan muallim'erin yeılelncı v~dl olrı· Sunun için her sene bütçesin- n oderıı hnstanelermden biri ola-, yapılamamakta !dl. 
arkadaşlarıydı. ni bir seş rıkarıyordu. rak tayin e<lflccek mualhmlere nısıf d d.. .. L.! ı· k <'aktır. Btlttln bu pUrUzler halledlldiğinden 

r "cret verilecektir. 1 en ort yuz ıu n ıra ayırma ı· 13 ki d b' h K thüd d (A k ) u .n yata ı mo ern ır asla· sevkı""'t normal bir devreye glrmi"· 
kafa: ard~~e 1::::.~n ~:~~~~~ r as• var * İnöntı kız li<-e.'!i mlidilrlUl:ilne cap ediyordu. ' ıtck 'm 9 39 v.- nenin inşası hiç şüphe yok lc-i, Is- Ur. ,,_ y 

veroiii emirle demir kapılı oda- ,.. .., ~taş orta okulu mUdUrU Mahl 940 seneleri bütçelerinden sekiz tanbulun ihtiyacını karşılayabile- İlk partide gönderilen bu mallar-
daki mahpu.ları çıkartarak koru- Soruyorlar'· Saya tayin cdilmıştir. yüz bin lira ayrılmış \ e bankaya ccktır. lstan'bul Beledi.ycşi, proje 1 dan başka ikıncl bir partı de yakın-
7.• ıetirmif ve sonra dönüp oda- * Fen fakOltesi fizik doçenti Nus- yatırılmıştır. Bu sene biitçesinden teık;k edilip ıon şok1ini aldıktan da se\•kedilccel<llr. Dlın Romanyaya 
nın demir parmaklıklarını lurdara- Bir talebe mektupla Hnıyer ve 'ret KUrkçUoğlu mUhendls mektebi de dört yüz bin lirn a!Yrılacaktır. sonra bankaya koyduğu :tahsisatla gönderilen pamukla beraber ı mil-
ralı: mahpueların bu suretle pen- diyor ki: mu::ı.lllm muavinliğine tayin edilmiş- Bu hastanenin inşası içın iki mil- derhal inşaata başlayacaktır. Bu ı yon 400 bin Uralık ihracat kaydedll-
cereden kaçmış oldukları zeiıahı- Sabahlan 111ektebe l tir. yon lira kadar bir para sarfedıle. hastane kıymetii Valimizin latan- mlştir. 
nı uyanduacak tertibatı ikmal et· yetişmek * İstanbul maarif mUdiırjyetl, bu ceği anlaşılmaktadır. bula hedivc edeceği en büyük e- ı Bu arada İtalyaya, Bulgarislnn:ı, 

:iç.la tramvaylarda yer bulamı- p · F b'" "k h \ k ;..t· sene ilk me'ktrp talebesı için biri ro)c ransanın en uyu as. ser o aca tır. Yuııanlstana balık, Macarl.stana fm-
mar1· yoruı:. Tramvay ldartı91nce ge-

A ı_._._ .Ja_,ı_erı" olup Lı'ten 
1
•
1
• 

1 
Floryada, diğeri Suadlyede KUçUkya- dık, Yugoıdavyaya yine tiftik gönde-

M&...-ımı oo ıg ren sene yapıldığı gibi bu M"ne de ( G k 1 
ıemen ötürü haıa keooini bir rü-, talebeye malutu8 tramvay ara- lıda 01mıı.k üzere ikt kamp açacak- Basra Yoluyh thılat ümrü ve nhis:ırJar rumişur. 
yada sanan Hızır, sabaha .karşı balan tahsis edildi. Buaa teıtek- trr. Fakir t.alebelerden çal~lmn olan- lbracal l..i.anlan 
kafesli kö ..... ten çıkmı•, kethüda lar da masrafı <İlk mekteplcrdekı Yap1nlar Vekilinin Tetk"kleri İhracat tUccarlarından bir grup, 

1 
il"' ~ k kiir ederiz. Ancak talebeye malı- fakir talebeleri koruma blrllğb ta- bakin, nohut ve dığer bazı maddeler 

yamak arından biri onu ar adaş· , sus olan bu arabaları bir dcla 
rafından verilmek llzcre bu kampla- Memleketimize Basra yoluyla mal Bir kaç gUndenberl ı:ehrlmfule bu- için ihracat mllsaadesi almak Uzere 

!arının yanına götürerek yüksele kontrol etseler KÖrecekler ki, hu ra gönd\!rilecektlr. ithal eden tacirler önUmUzdeki çar- hınan gtlmrük ve lnhisarlıı.r vekili Ankaraya gitmişlerdir. Tüccarlar. 
duvarların harice geçit verdiği arabalara halktan da blnealer ve şamba gilnll İstanbul mıntaka ticaret d b ri d ğn d d ~ 
küçült 'bir kapıyı göstererek: mAnl olmak istlyen '-atmana Tramvay Fiyatı rında mUdUrlü~\nd~ bır toplantı yapacak- =~~::=~~~~ ol~~::~~r~ar :::~~y;~c::::nv:;fl~ti ı:rıu:n~:n ~e: 

- Haydi yolunuz açık oisun kafa tutanlar oluyor. Talebeye !ardır. Bu toplantıd:ı nakliyat ambar rllmckte olan ihracat lisansına alt 
•w• ı_ d" _,_ 1 d mah8atı tnınınylantan malaıat Vekil, önUmUzdekl ayın haftasına 

yıgıtac.r, ıyer«:A. yan arın an u- Yapıl,cak D g"'ı"şi.kf ı· k lan mUmessillerl de hazır bulunacak- bazı rormıılitelerln mıntaka ticaret 
ki dl..._ __ ..__, __ ···'k --11·- kadar !stanbulda t~tklklerine devam 

za aımıştı. llli"r ..--......no ..._ ım ._....., •- lardır. mUdllrlüklcrince yapılabılmesinln ih-
Hızır kendisine: sılan mektep &a.lebetıinln bir ka- Tramvay Uc:reUcrinln kıta farkı edecektir. racaat işini kolaylaştıracağını da söy 
- Gönlüm gönlüne ölünciye- ~ya uğramalanrun önllne 1'"!:· gözetllmiyerek birinci mevki fiyat- Karadeniz Li.elerinden liycceklerdlr. Her hangi bir noksa-

dek bailıclır. Şu bergüzarı parma. mek lcfndlr. Halbuld talebe tnam ıannın 7 ve .lltlı:ıci mevklln de 5 ku- Mezunlar Cemiyeti 1941 Matbuat 8.:.IOSU nından dolayı kAğıtlann ticaret ve-
ğına geçir. Ömrümün ilk günahı vaylannda talebe glrec.-.elc yer ruş olarak tesbit edildiğini ve ayrıca Karadeniz Uselerinden Mezunlar kA.letlne gönderilmesi zaman kaybe-
olan bu gecenin hatırasını ben bulamayllK'.a yine ayni , .. zıyet aktarma biletleri de ihdas edJleccği- cemiyetinin cumartesi gQnQ öğleden Bu sene verilecek olan Ba.aın Balo- dnmeelne sebep olmaktadır. 

ha8ıl oluyor. Tramvay ldareel bu i ... +.ı.. Tram TUn ı E s h""'plıkla ı.~.ı tı kalbimde tqıyacağım, sen de bu- n yazın..,~. vay, e ve - sonra Emlnönll halkevinde yapılan unun -~ nna "'°"'l'anmı.ş r. Mürakbe Bürosu Manurlan 
na bakarak hayalinle avunan ka arabalara )'ahuz mektebe Yetife lektrik umum mlidUrlUğtl tetkikleri senehk umumt toplantmmda nizam- Balonun mutat parlaklığını temin Fiyat murakabe bUrosu nezdinde 

«'ek muaDhnlertn blnrnelerlne ti · i b. h ıt d • __ ... ı dmı batırlar1'n. Ve eğer başın ne ceeın ır rapor a n e ......... ık namede bazı tadilAt yapıldıktan son- için azamı itina g&ıterflme.ktedir. çal41flcak memurlardan beşi daha s-
darda kalır ve ıbeni tekrar gör· mÜllalıde etmelldlr. Aeaba ... ka edilmek Uzere vekAlete gönderm!Jtl. ra yeni idare heyeti 11eçilmiftir. Reis- ,....,.mtaz bir h•yetin idar _ _._._ ter- tanbulda. 'Tıcaret VekAletl mUfettlf-

klmsderln bu arabalara blnmele- A k ~d ,.,... i bil .. ,...... 1 .mu ~ '''"'""" meii arzularsan, •rayın küçük n araya &• ec .. &.n um.uğtmlz üğe profesör KAznn sınan Gtlr.kan, !erinin yanına verilmıstir. 
kap ... na Kelip kapıcı yamağı Kara .' ::ı:.uı::n~~~acak bir ~anı d6fll- umum mUdür Mustafa Hulki Anka- Enver Karadeniz. Avni Keteli, Milr- tip edilen Basın Balcısu, senenin en Stajlarını mUfettişlerin yanında 
Abmedi çağır ve yüzüğü ona gÖ~ rada bu hususta temas cder~k iza- teza Sağnak, Suat Anlc, SalA.haddin zevkli g~lnl te.ıJkil edecekti•. görecek olan bu memurlar çok ya-
terip cvar ona geldiğimi ula§tır> ""' ha.t verecek, taadlkten çıktıktan son- yeni idare heyetine intiba.p edilmiş- Bu seneki balo, Taksim gazi"'osu kın bir zamanda bUro emrinde faal 
de; 

0 
zaman beni tekrar aörmen ra tatbikata ba.şlanacaktır. Ierdir. salonlarmda verilecektir. vazifelerine b8'lıyacakiardll'. 

kabil olur. 
Diyerek ve gözlerinde bahar 

we!>nemleri pmldayarak parmağı
na yüzüiü geçiren kadını dütü
nüyor ve: 

- Boynuma bir yağlı kement 
eçirterek lişemi sokaklarda aü· 
ütmek heveeine kapılan koca ve· 

zıri naaıl unutmıyacakaam, bana 
ayatımı ka.Undıran bu güzel ka
mı da unutmıyacaiım. 

Diye mınldaıuyordu. 
içkinin. iliıcın, eksirin birbirine 

kanpp bil& ba~ının içinde derin 
ir ağırlık bimetmekte olan Hızır, 
özlerini gözlerine dikip kolları

nı boynuna dolayarak kwl du-
daklarile ona aıkı tattıran kadını 
diifünerek aendeliye aendeltye i
lerliyordu. 

Hepei birer birer küçük kapı· 
dan çıkıp bir toprak yuldan yü
rüyorlardı, Hızır dalıgındı, Ö'teki
ler de hali sersemlikten kurtula-
·amıılardı. 

Birden bir 9ell: 

- Kendini kolla Hızır! diye 
gecenin ~izliği içinde gürledi. 

Yedi ar1cr1daı, anaızın etrafları-

ortuına kadar Uerleml~tim. Kendl"1nl ~ 
rünce artık seri dönemezdim. AııanMlrün ba-
9U1da bizden kM;tığı aadanberl karşılaşma
mıftık. Ak,,am yemefiae ı;elmenılf U. Her 
llalde l ine bize rutlamamak için alacaktı. 

Kendimi vaziyeti idareye maktedtr hisset
miyordum. Daha ya.flı, daha tecrilbell olmak 
istiyordum. Gözlerim .-bit ltlr aokta,ya dlktl
mllf olarak mauma kadar ytlrüclüm. Fakat 
bu aıcemlce oyıaadıJ'lm roltta t'.lfl!ZMmı <rerhal 
çektim. Maaaıuo üzerindeki ç~ aalı:snıını, 
peçıetenıi alırken devirdim. 8a a.tömü bü

lflrnl ve 10fra örtösüaU ulattı. Ganon yemek 
ll&IODUDnn ibllr ucunda oldafu ~ IJlr ıteY 
gönneml,tL Bir uaiye IOllra o, 7ertndea 
kalkaralı: yaıuma geklL EllıMleld ~ He 
-.ı kurulamıya çalqırken: 

- Bu ..ıak muada oturuı..&. ~taltuu:ı. 
kaçar. Buradan kallunn, ılfodl 

Bir taratbn suları 11Ulp, bir tan.itan da 
ba aözlerl aöylftyorda. Vaziyeti Ki\rea ganıoa 
bemea koştu. Ben mabcup bir &anrta: 

- Zarar yok. Eanwla oturorum. Za&eo yaJ
au.un. Madam huta. dedim. 

O ıaman pnıo11' döae,'* *eli 11.J: 

- O halde benim Mframa bir talmn JJAve 
r..tlr.lz. Mis ltelllnıl" uenaber ylyettk. 

"rn ~il:r.lhle itile IMlkMtya C'9"Aattt NIMnl-

ÜZÜNTÜ 
Yazan: Dafne clu Maurier -5- Çe'Viren: Rezzan A.. E. Yalman 

rur.ııı ... 
- '>lıııa7., k:»:ın: edemem, sizi ~n: e

derim, (1fV"rdum. 
- Rahatsız mı edeniniz!' Ba ne demek!' 
Q,, ap veremiyordum. Fakat içimden her 

halde benbnle yemek lstemedllinl ve hunu 
11ırf bir neuket lf'abı olarak U,kllf ettttlnl 
lıl'llledlyordam. Davet.JDi IUllml eder5em bel

ki de keyfini lm(ıracaktmı. ('flflur olmağa 
,. o baklkatl olduğu gibi sliylıenılye karar \'er• 
dha. 

- ~ ederim, 41ectlm. Fazla nezaket gös· 
tenneylnlz. tçlnld sıkan bir şeoyt nezaket di
ye yapmıya mecbur delllslnlz. Ganon -
mı tfımlzledlktaı 90JlJ'a pek ıUA bea orada 
yemek ylyebllirlm.. 

- Fakat emin olanm: ld, bunu bir neza
ket olBua d.17e ıı6ylemtıdlm. Slzlnle yemelı: 
ho,urua ,;diyor. F:kf:r muann ııılanmsnn, 

elsaydı da aJzJ yine da•et edecektim. Niçin 
bana ö7le lnaamıyormuş gibi bakıyol'IJUDUZ !' 
Haydi buyurunuz otpralım. Eğer benimle 
konu'ınaktan ıulnlı111aıuz susarız. 

Sofraya oturduk. Y emeklerlmlzJ cımarla
dık. Herkesin yaptığt gibi bana tarihten, nı-
11lm ve maıdklden baluıetmlyordu. Dal<lkalar
ea bir "'" söylemedea durduk. 

Sonra sordu: 
- Misis v- Hopper'la neıai varf 
Grip oldufunu duyunf'.a: 
- Vah vah, dedi. 

Sonra tekrar tn111tu. B1raa soara ııöse d~ 
,.am eUI: 

- Dün ne kadar da terblymlzoe ~ 
ettim'!' Fakat 90D.ra •izden özUr cllledhn. 

Mddabama aklnuz, detfl mi f YalDJZ )'ati· 

ya Yllfry& terbiyemiz oldum. Bagüa benim
le lteraber yemek Ymaeti k&llul etUjtDJz-

dm dolayı size •e kadar tfll}Mkllr e&lıem 
azdır. 

- Malle1rp olayormn. Böyle ııöylemeylnlL 
ZanllfJdenwım madam da bu bareketlnkl ~ 
ha balrnadı. taauıları o ~ ra.bat.ııız ed.1-
)'0r ki, bu.aa blyle maamelelflftl maruz ~ 
lıyor. Bmaa .........,r. işi gücü mühim lu
ııaalula cörüşm.lye çalı!Jmak.-

- Ya, clemril mlhlm IMalllarla DWJtgul
Şu halde benden ne ısıtyor'!' 8-.1111 bJç blr 
fibre&lnı yok ki.. 

Bir an tereddüt ettlnı: 
- Meşhur Manderley ~u slzbtle Dllllt

l'ul olmasına bir &ebep detıJ mi'!' 
Hiç cevap vermedi. Bn •ük6tulldaa onu 

rabatan etml!f oldofmnu hl9ııettlm. 

Memnu bir sahaya r:trnılş gibi kendhnl 
kalıabaW gördlbn. Acaba dUnyacs meşhur 
olan bu ptosuııdan bahsedilince neden slnlr
lenlyordu '! Adeta stildltUe araya bir set ı;e
ldyordu. 

Smmuş bir halde Yemettmıze devam et
tik. Çocukken başnndaa g~ bir hldiMı 
batınına l'ifmlştl. Bir gün bir kaıipodalcı 
dllkkAnında gUzel renkli btr kari görmüıf
tüm. Bu kartta yeşD bir orman içinde mu
uaam .amuıa ve menUvenll blr şato reınnl 

(Arkas1 var) 

o kalr.caktır. 

- Gramerin mekteplere 
rar konmasına canın sıkıh11ıf 
görünüyor.dun. 

- Böyle bir şey ydk. Bil 
sene ev·vel gramerin 'kıılcl 
sı beni faz.la mahzun etrn 
Onun iÇ'İn onun yeniden 
sine de pek Öjle bayrarıı 
"'de kadar sevinmiş değiliJo. 
sele bundan ibard. 

- T dcrar soruyorum. 
mersiz dil öğrenilebilir ıni? 

- Öğrenilebildiğine Jtl
0 

yok değll. Mesela sen, be~ 
Türkçeyi nekadar biliyors-"! 
nu herhalde gramerden .. 
mi!'I değiliz. 

- Öyle 9Öylenw!. Hele 
zamanımızda türltçe dem6 
mer demekti. 

- Maalesef öyJey.di. 
zaman.mızı mef ulünfih, 
lünanh ve saire edatlarını. 
ye ve beyaniye izafctleriDİ
s1gasını ogrenmeğe h 
Fakat mefulünfJı ve anb 
!arını doğru lcuHanmayı i 
den değil etrafımızdaki 
hudan ve oacuduğumuz ki 
dan farkında bile olmad 
rend"k. 

- Done dola!l;a yine 
rin faydasızlığı ncbceıioe 
yoruz. 

- Hayır bok'Sör Dem 
yumnrklarını kuilanmak 
natomi ve fiziyoıo,ı ilıı1' 
nekadar fa.} dası olnıu~a 
dilimızi öğrenmek bua 
gramerin o kadar faydası 
tur. Y,cuk tiırkçeyi evveli 
di kendine ve gramerden 
vasıtalarla öğrenir, soor• 
yesi yükselmeğc. her şeYİlll' 
ve nasılını aramğa başlıad 
man da öğrcnmış olduğu 
mahiyetini kendrsine izah 
Hiç unutmam. Vaktile 
mutehassısı bir papaz mll 

miz vardı. Bir giın ken<l 
naliz loji'lc"in neye 
sormuştum. Verdiği ceVaP 
aklımdadır: cOkuduğurn 
renin mruıasını srhhatle 
tün nüanslıı.rile anlamaın 
met eder demiş, sonra 
arasından gülümseyerek İ 
mişti: cMaamafih o 
manasını sı'hhatle ve bti 
anslarile daha evvelden 
mışea'k doğru bir analiz 
rmz.a imkan yıo'ktur.> 

Benim itirazım gramer• 
ana dili tcdrisatmda bütiill 
lığı ona yükleten ve ç 
m,zda dil kültürünün 
zayıf ka masını onun 'Y 
izah eden zihniyetedir. 
<lert bmbı.itün bıı.şıka ta . 

Eskiden ana dıli tedr 
cuklara gramer, okuma 
li öğretme'kten ve bir de 
manası beUeıtmdkten il,a 
nedilirdi. Kitabet vaz:if 
yalnız gramer ve imla 
rını düzeltmekle iktifa ol 

Doğrusunu .öylemek, 
gelirse bugün de dk i an 
pek kurtulmuş sayılma 
rupalıların ve hatta rn 
mizıdeıki ecnebi mektll 
yapt.Jiı gibı çocuklara 
en. güzel parçalarım oJ,;11 
lil ettiren, ruhlarını, deriıt 
\arını ve güzelliklerini k• 
ğa ugraşan muallimler' 
nüz azdır. Şimdiye 1c.a 
şenler kendi keru:lilerine 
yanlar ve hatta maalesef 
nnın irşatlarına bir pa 
çizenılerdir. Gramer k 
sıra ile eı.:berlotmek kot»! 
dediğim metıodla çocui" 
j en.isine istinas ettimıd 
ve kor.kum eıı\i ab§k 
yardımile muallimlerin 
dersini ta4ında bırakın 
birün yükü tekrar one 
ğe meyletmel.erindeıefü• 
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FARABi--1 

~DVASi 
ö<CMAL Doğumunun Bininci Yd · 

Münasebetiyle Haya~1 

ŞUNDAN 

BUNDAN 

20,000 Ala Balığı 

Dantzig Sularına 
Döküldü 

Baltık balık en tıllısU. gcçt"n haf· 

Avrupa Harbi 
Ve Amerika Faika ON lüN 

yazan: Vahdet GOLTEKIN lnbnÜ "" Llo<oi Febdc Hoca" t . " " """' Rugrn """'"" "' r.na, W nıar \ e Lub ek koylnrn :ı 20 000 I 
~ merikan Birleşik devlet- Doğumunun binincı yılı mUnasebc- bUtün mUverrlhlcr Faı nbl'nln yaş • den fazla la ılığı '1< 

1 
mU t \ı. 

Yazan: 

~ !erinin Avnıpa harbine tile Türk tefekkür tarihındeki mev- dığı dc\•rm bUtO'l nıUtcfekklrl rln· 'l: apılan hususi tetkik rdo, alab • 
k l kil ve eserleri etrafında nc"rlyat ya- den U s t ll n ve bllhns n man- Iıklan M 

1 arııı a dığı vaziyet ilk günler• ık k n erıı n balık! rı ılc c;ok bir 

ALMANYANIN 

SUYA DOŞEN 
HESAPLARI 

-2-
l İlk yazı 8/1/941 tarihinde 

çıkmı§tırl 

Yazan: 
samettln tlıseı 

E ki Bahriye MUııtc~an 
de.ki • pılacatını duyduğumuz Farabi'nln t ıt::ı.pl ırının şerhlnde d ıuıer gôs !arkı .}'Oktur v Ktılc onl r d d 

resmi bıtaraflıktan yava~ bal tarcUm-inl vrrlp ilmi ve Celse· termek hususunda pek nıU\'llf'ak 0 1. Yavaş h b · ük b k ~ ""' • d yaşıyordu. Teallbelcrdc lab:ilik· 
rnı d, ar e müessır ab~- fi kıymetini belirtmenin faydalı o- duğunda, ateşli zekAsı lle berab r !arın denizde yaşP-abıldıklerlı ı ~e 

n an gittikçe dııha faal ır Jaca""'nı dU .. Undilm. Turhanm oğlu şair ta.biatli bulundu,...•nda, bu"d n " Ahnnny"'nın kudrcllı ortağı mu ıokle d • .._. rd" b• T b.. • çok bUyUdUğünU .. osterınlştlr. l l 

M

. ogru cereyan go;:H.e 
1
• Ebu Nasır Farabi hicretin 259 uncu b:ı.şka metafizik teCekkUrnttan tasa "' azzam ta yanın askeri vaziyette ıste R 1 • · l ilt e " En tltU, hususi havuzlarında bulu· ::. d ~ 

r ooseve tın ng crey yılında MaveraUnnehlrde halen Ttlr- vu!a ulaştığını s6'-·lemektc hemfikir u~ra ıgı muvaffokiyetsizlikten si· Yard · 1 Arn ik J 1 " nan bu balıklan denıze salıvcrmcldc · l · ım proje eri er a ı arı kist.anın Taşkent ;ıehrlnln bulunduğJldlrler. MUteft\kkirln riıtale \'c kitap nır enen Almnnyanın btınu tcliifi 
""' e,.ın mu,.m a • F•"'P bcld..ınd• doğmuştu,., ıo.,..nda şuroya bumya kaydeUıt• fi •- etme ,çm '"' ta ve gnrptn kuv· 

dcnıok 'l · .. _. k d va çoğalmaları gayesini -ıtmeltte<)lr. k . k 

gına bağlarken efkarı umumiye· Filozon, matematik, mantık, psl- klrlertnde iki Mkim temayu. göze Leipzig Arslan vcdi ve tehdit edici sıyasi faali-
de de hu ;.tiluundie büyük h ;,. kaloJI ,., altl•k• alt• ,.,.,,. y\l•l•rl l ç"""''· yetim geçtiği hundan e~cl ki y • ~mfıa,.J,k görülınciie haılando. goçcn o<<h, teıiflorll• '''' toblaU mul B1" km Ml•b> ııo EfiAtunu u•- Yetiş.iriyor zodn izah cdUmi•tir. Garpta I• ıılhuki Amedka<la fikirlerin siklde1<1 vukuflle Türk tefokkllr ta· laştırrnıya uğra~tıtı gibi Aı·lııto ile ı.nypzlc:r hayvanat bahçasl. yalnız panya ve f"rane üzerınde teknsuf 

ne.kadar s•rb•st ve avnı zaman· F bl ilk '-'-~Ul 1 ..,.,.latl t·'l! 1 "' ~ d b t k ' 1 d • • , riblne mal olan am ~~ n ~ 0 • ça •ım"> bit Qok nokla· b" ı.att. içimi• 16 anlan """"'" • en u "''' m •panyonm mih· 
a ncl.ada,. bii>ük bir muanz· pek mamW' b" belde olan doğduğu laMa yakl.,brmok lmkAn.,•1'8• d~ l oatm.,tot. Bunlann <:<>ğunu m hu' "" zoı menfaat V< dUşlinU,len lıkla tenkit edildiği mafumdur. memlekette yapmı;ı. gllzelllk hisleri· layısile tenkitle~ blle u111-amıatır Busc.-h c b·-" 1 1 ylı:ı:unden crnerc vermedig-

1 

ma· 
Bugün Ame--''-a, ln<>'iltere ıle ı M clA • b' .., nm "'"''anes mıştır 1. d b ~ ·- nl yine orada sımyon n<h,.inln ve bin 1 "" '~"' tilo"'1und•n •lemin Loyp~gd<, 1877 d'"b•d hakiki bl,. um ur. 
eniher, demokr.,i dav•""" 

0 
bot tabiat gUZ lllğioUn •U.lodltl dl- ,,.ııyeU hakkondald flk1"1ul •hyo>', ""'lan r bnkM• vOU'drr Ş<hrln Bumd ncvmoı olan A \m,.yo 

ka<iar kuvvetle ıarılmı.flır ki, ln- yard& bcsleml.ştl. sonra d& bunları tııllıml <'$aslarla le· hayvanat bahçesi ... 1881 den l 91 c cen~bu ııarki A\ rupnya yu:ı:unu 
gille<eye yaNlom projeoinin mü· Doğduğu m•mlokot.te llk tahsilini ııre oahO>yoMu. Bu ytttdon wluk- k•dnr 9 d~i 8 ,..1,. 90 ymu doğur- «"'"''" vo nufu•unu bu monlnk•· ıncssiller ve ayan meclislerinde· yapW."tan sonra orta tahS!linl yap- lara uğrarn14 ve IUrazlara manız muştur. Bunların 77 si hCılA sağdır. dakı hukümrtler uurındc ku lnn. 

ki müzakerlerden, büyük bir ek- mak 1l%cre de Bağdat yollarına dl18 kalmı~ı. G mı tır. ser· l kab' 1 , 1 k çıka- 1 F bl eçen a ı·ın nttuıyctlnd , Laypzlg M h ~ete u reyı a ara tU. ara • ayrı ayrı tetkiklere mev- damgasını haız 200 ar ııın \nr(lı 1 

ver n yc.-nı nızamına karşı 
ca.ğı muhakkak görülmektedir. AbbRSl haltf~iğinln tamamen TUrk zı.ı olacak kadar çok veçheli blr mtl· Fnbrlka, 193G da 1,000 ine! arslanı eark Avrupa ının \ t:' Bnlkanların 

Amorikamn Av..up• ha ,l.inde ''"' geçtiği, Tih'klerln hl'"" mod•· tef okkıntt... EvvclA bllyUk bl,. mon- """ gö,ı,.doği muhı elif , oz., etim teı-
nuhver devletlerine kar§ı aldığı nlyctlnl benimsediği bu devirde Bağ· ı tıkçıdır. Sultan Bahadır Yakup za- O vakit, senede 35 o.relan yeti ti· kv. C'dt:'rk n ) eııı nizama ırki \ t" 
"phe: hcrgion biraz doha kuv· dot h" taraftan gcl<• 1llm adam- manmd• Fum • ül • Hlkme'olnl '"""'· tnllm ve terblyo ..ıııı,..,...ı, mnnM; ,.,.fhğmdan dol•yo uyan v.ıl...ımckto ve daha faal bir ıanna "'"""" olmuo. kUtUphan<lorl, şcthodlp Jomall Famblnln d• ya•.d•ğ• ve <.OOO • G,OOO marka ••bl>yotdu. toprnklula bu ıchdotlere kulnk 
ookle girmektedir. Fah,kika. mm mu....,..ıerı taM11 için koşup glbl Af1"toyu '"hl•rindon dolay> mu B~lm ok,.rtyotlc sh1d<>' "' .ıne- """"Y•• aznnk&r mJlletlerln endi 
Mr. Rooseveh'in Avrupaya ge· gelen taleblerlle şöhret almıştı. alllml ~nl adını almıştır. mnlar alıyordu. 1 şesiz ve ibrete :ıyan kudretlerı a 
len ve bilh•"• ~,k; Avwpad• G••IO IRçUdo flkk luu'<k.Uerln• Amb>ya öyle hayran idi ko. bız,nt mınndaki mıibab veoici [n,k, do 
••m .. ınr yapn ,.ı..; müm..,;li sahne olan Bağdatta ateşli bh· , ... 1<0rn1Wnln •Amb> , ... ~mda ,...... 50 Sena Hapiste Kalan görmli• ol eağoz. 
So •,, a ve Bt' gratta, devlet reisle· ı JlycUc Sanskrit, Yunan ve Fars dil· sa idim, onun en sadık \•e ynnm· Azımet noktası olarak 2 7 ey-ı..L 

1 

d h lerinden nım. felsefe, ve tıp kitapları dan ayrılmaz en ba~ talebesi olur- B~r Adam Jul 94U tanhınde Japon"ll, Al-

rile bulundu6u müı.Uat 1lr a er tercUmc olunuyor, bilhassa 'Fı agor, dum• dcdlğl rtvayct olunur. l ~ L ld ik ih d v İtalya k-'ı 50 d be ı c 11 manya, tıı.lya nra ında Kdedı.• 

1 

" r- ana hapuıhanesl de b ı 'lal mı olnn uç t..ıratıı l p Kl) ı kauul 
oa e Aıner anın, m ver e • 

1 

EflAtun, Aristo. Artmidın eserleri Farabi, heyet, tıp, rlyazlve, .,.,1• , .... • sene en r ag • 
letlc.-rine karşı demokrasi erin ga· ilim ve tedris dıli olan nrapçaya çcv· koloji, ahlıl.ka ait teltfatta bulunduğu n u unan " c.-co etmek icap eder. 
leheMnl ;.ta.dal eden p!Ana yoni rlllY"· b1" çok muht<llf me.,.,ıu ı;tbl s1ya,.1111m<donlyo, sı,.,.<tonnafl Loone'yl atf<bnlf. H tC'dm t ıımt ll k le lslmll klta l ril Leone, 11)91 scnemndc blr k uı u pnkta Avrupa de\'letlerın n 

• mıınuamıa,. yapd>yotdu nu,n,., mndd,.lndm dolay> mti bbct kUr g ' • · ıu.umu •km " """•a· 'faalı'yet "emı"nleri hazırlamakta· 1 Uzerlnde a ' m na aşa ve p a e b!r ideoloji yap- ltrh k • b 
d'" ı bl bö 1 hl uhl Si t mahkdm olmu.tu. mn oncdi kaunh ,.dalanm nndo 

tarafta". Jngılterenin , şte Fara , Ye r m ttc ve yaso otorlteslnln menşeı dlı a t hd dk~ 
Diicr ' f<ih"'ll dünya>• tubnu• mlitof okk1"- olan moru,,şiye ta,.nfta,. olmakla ı,,.. Sebcy? "" k k chk ' """ lndo ' n e ' .,. ' a vey 

1 

r.ln rla ilôn 
Amoriknya oefü oluak Lort vo d•ny dcvleıi<nnon > eni n,..-

F bt ll'ı ö- dl s 1 k t d m esaret uncır erıle agıanma-Halı. fax' ı go'"ndermes"ı de, Ame· !erden feyiz aldı. TUrk oğlu Türk rabcr, hllk!tmcti bır cOmhurlyot 0
• kan mı bıçakla mut ndd t yerler n- a 

1 
b 

rı.ka ı"le lngı'ltere arasında büyük ara eV\'e nrepça o• rn . on- ara asaV\'Ur ctrn~tlr. İnsanların en yurnlall"a ı ' e e cdlnl nehre at· d b ;k h l . ra da Ebu B~M•n mantok, Yuh•nna bt.. <omlyet halinde ,....,.ak, b>rlbl· mnso.. ~m an • ·a •·•• çaro • o lmado. 
ve geniı mik.yaııtn hazır anan ııı bl H yl Yunusdan f 

1 
f rl d I gı da açık lısanı rla beynn edıl-bitliğinin yen• bir ,alha,.na baş· n a an '" ' n< ,..,. om ""'anndn olduklntom Von<. mbc t M•k•hn< def,>'u m"ıi. 

langoç .. ,..labtl1'. zrra. H.,iciye okudu. kabul otUkten ... ,. en mu• ... ~ l k6ylln• gltm • F k • n ali lnd ••• ı l•pany hu dnvoh kahu 1 odc 
nazırlığından evvel, Hindistan Farabi bir müddet te krAılık yaptı devletin bUtUn insaniyeti kavr m ne d tanıdıklarından bir n1 bul bil· mıyecc.g.nı, 1- raruıa d b t 
.,mum! valiliği yani <Kral vekil· Fakat gUnlllk ifl"'ln dağd•J:u•ml•n llz>m gcldıgtnde ''"" etmı,ıı,.. mi "'· , d m h• • at ka md lld - f d a - u '"' en hğini• u. eımiı olan Lort Hali- ..... .,. .... Uml ve <•ls•fi tcrekklli'ata 1 Alim, dokW, fllmıof F•rolıl. ny ta atollnm,,tot. r. f~h·:;·:t:~· hutonct•ar b0t ·~ n· 

fax gibi bir §ahsiyetin Amerika- dalabileceği salun bir hayut.J öz.1U- zamanda bir sanıı.tkô.roı da ... 
ya elçi tayin edibnC<Ji oiyn•İ c- yon!u. MahrnmlY•UI bd• obıa b onu Kanun donen "'"" "' ruotinln k ,. Cü~~· ~~ 4 :ilı"OO Mo otof • da, Berline gelerek 

tere

'" .. tU dı" icadı old 1'- b t 1 " J lıtıer' ı zıyarct ettıg-ı zam··n y•nı· 
h,,.,miydi btlyük ola" im h~do· ( "' ' · unu Y< ZZ b • • , " • sedir. Lordun cK.ıing Ccorge V> Farabi. bir mlıddet Bağdatta kal· ki ı\letlerlnl mcharctle kull d• sır \. .. rmış ırm nı bııdıren bır da dıktan sonra. her sınıf ilim adamları· vay~t olunur. tı t dım edildi 

kruvazörü ile yola çıkı§ı da bu Bırl hfMfüenm f evlalôd cllğini göze "' ıopıa,.,p onlann Om! mübahaoel•· ı Scytlldd•VI•, F"nbl nln bin d • d ym nezuKct nole rirıden zevk alan, mUte!ekklr ve şo- çalmasından pek haz edermiş, b 1 bu Y nı nız mın c:ız.p ziyafet of. 
çarptıran 'bir işarettir. I irlerl koruyan, bu uğurda bir çok gUn bir eğlenti meclisinde 8 z çal· r nda rn unumaync:ağından nıu· 

Ha !hul<i. iki büyük dcmokta· maddi f«lakA,.hklar )'Bparak, ilim "'''· baz> ağaç ,,.,...ıon 11'ortnc , u• """" ıc,., urlctmi boıd 0tdo. 
•i 

8

,.,,ndaki hu aıko ~e faal .. io ive oanatl teşvik odon H•l•P Emlrl 'arak ç•k•M•ıt• """'"'' dlnıı,onı Bu "' •e oınaz cyeni mzam• birliğini kendi aloyihknndc gorcn Soy111<ld""lo'nm yanma gitti ,,.,.,... otmla ve .,,,.,. •n gD!dOrmU• '' bulund$mU mü "' nm d,,,.,
0

,. ve mume"l 
ve küçümocmck i~teycn Ahn•n· 1 Em1"m kondlatn• hllyllk bl,. tevoc- ""°'" <"''' tanm• doğl,ılm ı • bil ı, b"' ha,.,..ı li bu unan /\iman) yo, mf ., 
lar, Lort Ha!Uax '" Amcnkaya cOhU vanl• BUyllk lk,.amlanndan .,., ••••tm•• vo nlhnyet bl,. •••er mU,lor. nufuzunu kurt.,m oçm, Alman 
buvazfülc gid~ini, Atla• Okya· ''''""'"" tav..m• «ıoştınnodl, hal· çal•!• •• etrarm• bUy\lleml , k'"· S•Y•n lçUmalyatç>ra go,., Çmdc kud,eıi n ketiy.,min tehdidi kar
nusunda Alman ta'hteı.h~hirle~i I tA kendlslne tahslıı olunan yUksek dinden geçirip uyuUnu~ ve geçip {;'it· 2 milyon, Aıabtıılanda 00,000. LI· şısında bu unan mrmlrketlcrc çe. 
laroJmdan ocyrtloefc>İn guçlcth· bir m..,, kabUI otmeylp ancak go- mı,... boton'da da P k çok "" " <dot. virdi. Mncnri lan, Slovakya ve 
rildiği şeklin.deki iddialanna bir çlneblleceği bjr parnya kanaat ~e- Ttlrke has bUyt.lk blr kadirşinaslık· En iyi Muam)lg Romanya,>ı bu mengenenin ta

7

_yı. 
delil gibi gôoı.,.mc!< ;.ıiyot!ar. ttk y .. •do. la ,.h.ıyet ve .,..,.ı,,.ıntn bll>'"k bir 1 k• alıma ala.ak liç tmfh p•kta 
Bu iddiay> ileri •Üten Alman ... ' Mert. d11rtl>t ve olgUn Fa,..bt. Soy IUaa vo .WOhlyeUe inceleneceği bo- G tiren bri ç: n j e ~ i r ookıu. ve bu .... ııe ga,pln kml->cıeai he,balde böyle bir tehlike rUddevle'nln yanmdon hiç a)"'ilm•· gUnleMc on~ ha eephosl ayn nyto "''" ol m nufuzunu kurtardoğo hul-
ol,.yd, lngilı.,enin, büyük bir m•• hattA Şam>n fclhl eon.,ond• tetkik me=>u olnoakln'. P<k yakon· An• rikob Içtlm,.,y•lço, Çmd ki Y••m• kendini innnd,,do Bulg-..~ 
kruva,örilntl bu ocf<re y<>!lam>ya- Emin> blzZat ,.efnkat etmif "' bu bb' g<'l<e<kt< bu doğ.,.11 ve ><rlmll e ltl•rl• p<k iyi m~•k gö"10kl - tan Yu o•lavyanon ıwbbu•· cağmo Lort Halifax',. Amorika· .,,..,,, 339 tarlhlnd• ölmıı,tU. tetkik netice!" ini h '""' beki mek rint ,....yo,. Bunlann hem n h I' ı im k>r , ,.,delil k \., i iliraz ve 
>• ta,..,.ntc ile gidebileceğini dü· Sayfolannda Farabl'ye Y" Vot<> to)'IZ. htzmetç>dod.,, Pek ' ko b,. Çin muv ff kiyeı.idoklerd= oonm ye ıUnmek i.ıcmemiş görünüyo,., anon 1 •iri rin, • 

1 
.,,.dond'n n• nl<amm mue,..,i olan Almanya 

Horhalde Lort Halifox'm A· Doktor Diyor ki : addolunm.,ru •m""
1
" yoni mznma girmek osıeyen dev· 

>ncrikaya """'' ne lngi!ıcreyc Amu•kablon on "yade ha,.,..tc Jetine att>k (paktm) kapolannm 
Yardım planınm tatbik mc~Üne G ( D A L A R J N K J f dilşUren Ltbrrta'da ellın hUrrlyrtlne kapandığını ilan etmek zaruretın. 
konuhna.,na doİ:>'u yeni kamlar Y M ET 1 •ohlp oımoyan birçok klm"l"ln bu- de kaldo ve o znmnn Hitlor Al· ""accekıit. ıunm"'""· m•n işçihlne verdoğl nuıukı. 

Gıdala"n vtt<'u4c olan 11\zmn Hı tıktan sonra, hlr ıııilddet ff} din· Llbt"rlıı. 1821 de zencilere mahsus «yeni nizam> dan artık hiç bnh· 

Hariciye Tayinleri 
Ankara, 25 (Telefonla) -

Bükreş elçihği lconsolosluk işl"erini 
ted'-;re mcrnUT izzet Medeni mer
keze, merkezden Ragıp Rauf 
Bükreş clçiliğı konsolosluk şulbesi 
müdürlüğüne nakil ve tayin olun
muşlardır. 

Nafıa Müfetti;liği 
Ankara. 25 (Telefonla) -

Nafıa Vekaleti teftiş hcıreti kad
rosunda ac;rk bulunan müfetti§liğe 
Ankara vila)"etİ yapı ~!eri mü
he.ndisliğinde i tihdam edilrnekt-: 
olan yiıkeek mühendis Lutfi Fikri 1 
tayin edilmiştir. 

ehe.mmıyetterlnl, uzun u:ıadl)a. 1- lflnmlye muhtA(tırlar. 7.amanlı 7.n- olarak tesis olunmuştur. Amerika sctmcdi. 
zaha 1ıaCet yok. Bunu, ar. (ok. her manııız hazım bormıunu dolduran bununla \ftıhar edı)'ordu. (Pnkt) kı men Rusyayı tehdit 

,, ~Ü _ _ v~ ıstı a e iyor u. Bunun için· 
kes tıııır. canın tıoğa7Aan geldiğini gıdaları, durmadan, li~iltmı~r. ,,. .. _ 1 ihd f d d 
söyllyen Atalar sö:ıU, l)l beSlen· lıpn hazım değirmeninin hu atır dır kı Rusyaya, Jnponyn ile ihti· 
menin tınıhat 'e hayat için mc,eut ytık altında, bir gün howluklar \C n:ıalar 'e tUrlu tl\rtil hn.aıt<ılık- !uflarını h llederek mihver cephe-

(',hemmlyetlnl pek canlı olarnk tc- aakatlıklar g8stennt>Sl pt"k tabii· lılr do~'"Unıhlllr. • .
1 ih k 

ba<ll• ettınnı,tlt. F>k•• ı,ı ..,.. dl,, •• !mide.,.,,.,.,. • .,.ıım ..,,. :•:;d~.1 ' için lnzyokl<t yapolo 

ıenmek çok yemek ) emekle 01• Kara clğc.r, banıaklardan kana liri.en bun1'nn ımsıl 1) ı dmıtcıı 

ma

L ,..,ıeneeeğlm dl>• - bulu,.. •=• ., •• n•oddelorlnl• llk u~- Fgcr Ru.ya, Alm••>• tuafm• ,..u olmıılan aranır 'c pi lrlllrkrn ııa· ,..erers (b l b k ..L 

,. ,11..,ıerin bRll•• (nburiokl • .,.. ...,,._ Bu mllhlm u~v, banalda~ 0 

• c a an en a,~edoyim 
'"' ki. buoı.nn, bU rena ıtlyaUa- daa ""'"' ""'" ""'' moddel•ri, '' ı,tah "'"' hl' ••fa>ette •ima- Kuy•ukl " oz kaz•nm) vazoy•to: 
nndan d•I'>'• botazıanndaa >11· hayaU bir llbontu•'a,. gibi, t"1<lp la>'• 1 •~•"' udkta<lanrun da ın- ne duoccekbr " lngilıerc zafeoi 
,uuorln• ean dotll· blll""· ·-· ,. ""'ıu ...... oalan vil<u .. ya- ""'tam d•>-"" '° b~ll><'<ok tcmm od., e Ruoyn P"tiyi koy· 
hk g<ll,., n,_. -ya,.,,.... .. nnı,..,.,. '''' kador olmaoooa, o •u...,;ıo ltlna et- heden Malta olacakh,, 

Miktarına ,-e druılne ehemmiyet .,ekle sokmakla ınetruldUr. •• 11 mf'k gerektir. J aula gıCl:ıııın da, Eger mihver kazanırsa Rusya-
vf'rmcden durmadan )enım gıda· halde çok yiyenlerin kara ciğerle- eksik gıda kadar \iİt·udn 'l'.ararlı nı~ bır tarafında gnlip Japonyn, 
lar, mide "'e bal'!laklara ~r bir rl hlo clam1adan ı,lfımek ve boıı olalılloceğlııl dl\!lllnmek \il hunu dıger tarafmdn nıuznffer Almnn-
yük teşkil ederler. BUtUn, ur.adar yere yonılm&k zaraN!tlnde kala: eheınml.>etlc takdir etmek 1 mn- yu bulunncnktır. 
gibi. mide ve ban'aldat da, iyi .. eaktır. Kara cıter htlc?Mlnln yor- dır. Kendisınin carpta yerle t•w • . -ı aı-"I ...__ . .u. u- k 1· - ıgını 
görebilmek iç.in. bir mUd,tet ~-Kf· ıra ua an ..., HCG•""" eht'!mmlytıtll or. Nurt ERGF.:!\'E \ c uvvet ı oldugunu temin ettikten sonra Almanytı şimdi nıemle. 

1 giydirirlerdi. Sizin pembe renkli, c- bualkll 
1
brn, dalma sizi dUşUııüyor, ha

:> n zı bır tUrlti unutanı 

UIKAYE 
tekleri kısa. kolları bol bir robunuz 
vardı. Koşarken tabU bir kelebeğe 

benzerdiniz. 
cBen, kıSa cekctlm, paçaları bol 

pantalonum \'e parlak iskarplnlerım
Je bir cenWmen gibi l:llın. 

H ıyordum. 
er ncre~e gitsem. her neye baksam 

hep, h p sızı görUyorunı gtbı gcll 
du. yor· 

cEvet sizl .. Dalma sizl dll•Unu 
du:m H h -r yor-

t 
• c.r saat, er dakika, her sa-

Bld yctte Ce"l.O.p verl,}'Ol', taUı ve IQ
tufk r zlcrlnizlc gönlUmU hoş cdi· 
yordunuz. Ve d Una 9u cbmle ile mclt 
tub nllınyet \enyordunuz: 

<S nı sevıyonun, inan bana, 
c:Sonraları mcktuplarmn: seyrcklcş 

ti, daha sonra bUsbUtUn k ildl. B 1• 
mcm nlçln? ZAVALLI AŞKIM/ ..• 

Tarıhlni tayin etmekte ne fayda 1 dı. Blzlm köşkün sol tarafında kil· 
Var? Senln ve benim haurıaınıımız çük bir çam ormanı "·aıdı. Hatırlı· 
kıttı deı'.;rJI mi? Mademki sen de, ben yorsunuz bunları değil ın1? 
d bunun çok, pek çok zaman eV\'el esiz, on bir yaşında tdinız. Ben de 

0 du unu bllıyoruz... on dörde bosmıştnn. Her gün, sabah· 
O vakit ltöfıtlerimlz yanvıına 1 tnn 0;kşama kadar bahçede, ormanda 

dı l:! hçel r miz arasından kUçl)k gezer, oynardık. Bazan kol kola girer 
r çay geçiyordu. Sizin köşkUntızUn 1 clele \•erir, ko.-,rdık. GUnef batmıyn, 

~rarı bUyUk Lır bal t,f'ylc c;e\Tllnıl.şti. 1 etrafa karanlık çlSkmiye b~ladı mı 
<l az Idu mu güller, mimozalar açar- kö.,klerımlze dönerdik. 

1• b y~n kokularını etrata saçar· cPıızar günleri yeni clblselerlmlz.I 

cYağmurlu günler, ya ılz biz.c gc
Urdiniz. ya da ben elze ... Yemekten 
ııonra ya bir sinemaya, ya da bir ti· 
yştroya giderdik. 

sonra. günUn birinde, hatırlıyama
dığtnl bir sebepten dolayı, allelcrlml
zlı1 arası açıldı. Blrfblrlcrlle görllş
mcz oldular. 

cBu, senelerce ıUrdU. Tabii biz de 
blribirimlz.I göremiyorduk. Siz yaz
lan artık köşke gelmlyurdunuz A· 
daya gldıyol)iunuz. 

cSl.zden hiç babsolunmuyordu. Hal· 

n ye &izi dUşUnUyorduın .•• 
cZlrn, sizi seviyordum Kalbi 1 • m 11 O• 

lanca kuvvetllr. nıhunıun bütQn kud
retilc sizi seviyordum. Bcrn>..-....,.,r, ye.n-
~ıwın bUyUdUğUmUz yıllarda bu lLŞ· 
ım dahıı ziyade artıyordu. Siz do be

ni oovlyordunuz ve ~ltecrtycUc: 

< BlıytıdUğllm Zll.Pıan aızinle ev
lcnmelc ıstel'tm!> diyordunuz B · un-
dan bUyUk bir ze"•k, bir gı.ırur d uyu-
yor, kalhcn rr.cmnun oluyordum. 

cBırlbırlmızl sönncd n ycdı sen 
ge~U. Size bir çok mektuplar ) zdım. 

<Bır sabah bahçeye çıı.tı nn za. 
maıı, s nelerdcnbcrı pancurları knp • 
1• durun kö kUn önUnde yük ara.ba
ları durduA"unu göı dlim. Sabahlc.>1n 
crkl'n<lcn g ld' ınlzi anindnn. Akı,ı~ 
Uzerl, p rmaklığın önünden gı--ccrken 
bahç•--de oturduğunuzu kit P okudu-
ğunuzu rdilın. 

<Ali hun! Ne k dar dC' ;i.şmı ti 
r- nlz. 
uuyu uz u '11111 ÇC'hrcnlz bir bn 

zil k g lmi U S.ırı 8 1 tınız 
ınd n diAha zly de ı;ı:ı.rlı~or~· ~~ 

ket 

net ce 

Yu osla~yn ve Bul un t n n 
zılerc bu unc k dar mukave t 

d"l mt:' 
gostC'r ı er. l· ğer Almanya bu kı 
dc.-vlc.-tı Yunıınltl rııı d rb ı 1 
tı:ı~n çırpınan ltnly ının m - u . 
yıt"tınden evvel (n :ı:i) reJımınr
katabilmiş olsaydı f'!bt:'ttc: daha 
muvaffakıyetli bir hcreket tc.-m n ° 
etmi!I olurdu. 

Bunun! berabl"r hrr ıkı hukıi
metin de bugünku (mc.-vkı) !eri 
memnuniyet verıci dt'gıld' . Yu 
g.oslavyanın lngiltert:'ye mutc.-vcc· 
cıh olduğu ll ikurdır. 1 ak ı Al
r.ıanyanın Romanyayı i " lı d n 
ııonra mihverin iki kU\"\ eti ar 
da sıkıFJlıı bir haldedir. 

3 

t amDı 
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OKUYUCU--------~ 
~--MEKTUPLARI SANAT 

lleçbal Babramaalar Serlsln\&en : d 

Şehir Tiyatrosunda Dağıt.lan Muhtıra 
Şehir ~a&roMma gtdenlıeriıl bir dDlr ltllnUyorm) dl.)e l>ir le\ila yaz 

kmnuna ufak bir mahtın 1. <!ıiyor- ııralar daha iyi olar.» 

Jar. t)zf'.rinde tiyatroya yeni .relen Buau ya:r.m~r. iyi kötü herke· 
tıtoyircllere mabKwıtar, d ly.. bir ka.- Mı datıhyorlar. Fakat l\'erde, hıl· 
~ rt 'ar. Bu mulat.ıra !!ieylrdlerdell baıı8a l.arıMllde bol bol fıııdık, fıı;· 
bazrlarma uırllip. bauJanna \ 'erD- tılı:, çekirdek satıfı.)or. 

• 
GENÇ ve AMATOR BiR RESSAM 

• Cüretkir Bir 
Gencin Macerası 

medlğloe ~önı, demek ki. bunu ki 1 1 lııt 1 ıa.r LL,, l · ı_ _ l e r 
Madem ~·t: -Jmeıı 0 em yor Eminönü Halkevinin son ter- 1 sanaaar a.nn yenı ~ygı anna Y 

dağıtanlar her laalde kimin 11k, ki- \"e 1 -t.. ıeıo;e adabı mwu,eret denııl • ind Yazan ·. v.........,.;.. bulunmaktadır. Bu yeni-min bir 11a~ defa tt--,·a •efdJ. tip ettiği amatör resim sergıa e - •• ....,.. b' 
- .. -~., " , ·ermek lstı~·orlar. o halde bu sa· _ı..· d'l 1 d N Iik - k.i her yeni.ilk gibi cak i lt 

Nejat Melih'in Eserleri "Göreceksiniz, Müfrezem Ne 
Harikalar Yaratacak !,, 

""ini anhyabllecelı: kadar İl!ltattn-. te,ıuır e ı en eser er arasın a, e. I N allab BE B K d ' 
.. - lf'ŞI OOOllO ntenctmlyorlar'! • '·1 l :L • __ ı_ h ' -'k ") LO ar metadır - ananevi teknik en ı• 1çlnl B(ıp olnınııanrz biç 1e bir se- Jill ı\' eun UilLCW h• aç yag ı ı.> -

\ 
ı-

Muntıra 1940 senesinde ba."11- bl · t · ı · d"'-k t ve şelerinin canlanmaaından ibaret -~in iye hrtap oıunmıyacak d_.e- ya ta. o zryare çı enn ııı; a 
dı ..... l,.ln arka.ıirndakl tak\·lm de 1. k km' t ' B bu resı'm· tir. Desen de, form da, terkip tar de arg-o Ue J"&&l.lml'!. Wr ~ öğüt. ,.. ~ a a asını çe ış ır. en b lık d bil' d h 
194-0 r gu .. ıerlv. or, be.rkt'ti 19-t 1 in 1 · · · d degı" ·ı fakat Ne- le ayran uyan ıra. ır. zında mevzuun intiha.hında a • Yazan : M. SIFIB 

«Bazı bha., «ö~ hıMnla- en scrgı yerm e ' . T d . d _ ı_l ~'-· ' 
i"lnde takvl-. aldanarak çok defa · d bah d • l ' ed'L · · iz « e rıc;> eme& e, sanaııxarın, ölçülü, daha bilgili, daha muva - 1336 yılı iklncikA.nununun ilk haf· nn ttyatrnda (tf"""'D eıuıa11ında) " Ja ın ası, eger ı wımız . Lg nl ··'- . . k' tt' ı b" 

1 y M ı :L · • • k d ~ u uğa va.r. md.JI. ıçm ta ,1P e. ı- zeneli, bir kelime ile klasik. ır taları idi. lıtlklA.l savsuıında Aydın fındık, fmtık, çeklrdf'.k ~hl ..,yl&- yanı 1 or. zet e wm, ve enı.ş.tesı ar a a· _ k -... 
v- ı h t Fik A- d · ı · · - .l k gı safhalara ı§aret etme ıstcrım. sanat arzusu uyandırmıştır. Bu cephesinde hArikalar yaratan, TUrk· rl gtirilltti <,"Tkararak. çıt.tur çutur Ya taln·lml kalcllT8rn a r. ya u şım · ret ı ın evınoe ya ın- l b 

,ec1ıklerl vardır.» «Bunlar ciil'ihı· l!Hl e g-öre bir taJn1m busmlar. dan görmüş olmakla, tetkrk et - Her şeyde 0 duğu gı i sanatte klasik saoati meydana getirmek. IUğün bUyük varlığını. azim ve ha-
k. f ld · B ' t ' de, tekniğin çetin taraflarını öğ- yani 0 yolda eserler yapabilmek ma.masetinl yalruz d';"""anlarına de· lttlae ( B iz Wr tıyauo naıı;ıl llCY"l- F .F. me ırsatını e e ettım. u ı ı- d ll '4'"'· 

ı barla hem eserlerden, hem eser renmek içın geçirilen etü yı a- iç.in, figürü, manzarayı, in ceden ğil, bütün cihana tanıtan 57 nci fır-
~ sahibinden bahsedebilecek, bu rı vardır. E!ikiıerin, klasik sana· inceye etüd etmiş olmak, klasik ka, karargA.hını Nazillide kunnus 

~ED~~ 
münasebetle de sanatin mühim tin esaslı bilgileri a~dettikleri terkip ve tert.ı,i yeniden öğren - ~gaJ kuvvetleri Ue taraf taraf cen 

. ~ h _ir meselesine a_it. bir iki düşünce.. c<lesen> teşrih. menazır, hatta mi- mek lazım gelmektedir. Bu ba - ge koyulmuştu. 
~ _ ~ -=- ~ ~ yı sıralıyabılcccgım . mari elemanları, c.kompozısiyon> kımdan büfta.ssa cdcscn> b irinci Bır gün, fırka kumandanı mirala) 

1 
Henüz 1 7 yaşında olan Nejat denilen tertip ve terkip sanati, nİ· planda bir rol oynamaktadır. Şefik Beyin oda.ııına uzun boylu, ge 

M 1:1.. 1 · d .. "I b hayet renk etüdleri, talebenin bi- Morfoloj ik bakımdan tetkik e· ru, omuzlu, ter bıyıklı bir delikanlı 
• e inin eser erın e goru en aş b k k ek 1 k • 

B g .. n k u· Maç 1 a r 1 hassa, renk bakımından göster- rer İrer tet i etm • ça ışma - dildikleri zaman rengin hi:ese, anı girdi. Kumandanı selO-miadı. Vekarlı 
U U k h. ı · mecburiyetinde bulunduğu şey - he-.:ecan ve fıdl.ırmalara, dese nin bir eda, ciddi bir askere yakı.şan sert 

Milli Küıneye Dördüncü Olarak Hangi 
Takıının Gireceği Alakayı· Çeknıektedir 
Lig .maçlarına bugün ytne Şeref larla yer almışlardır: 

\ I:< enerbahçe stadlarında de\'Rnl c- Kabataş: Cem - Halil, Kemal -
duecek, aynca Karagümrilk ve A- .l<'aruk, Namık, Semih - Kemal, Cc
ııadoluhisar sahalaruıda da ıkincl mil, Nevzat, Hüseyin, Muzaffer. 
kUme maçları oyna.nacaktır. Da.rtlşşafaka: Salfl.haddin - Murat, 

Beşıktaş şampiyonluğunun tahak- Saffet - Hasan, Galip, Necip - Mch
kuk etmesı her ne kadar hg maçla· met, ŞUkrU, Türklı.n, Nuri, Nıza.met
rıııın ehemmlyetını i·aybettirmtşsc tin. 
de milli kümeye girecek dördUııcU Bırincl devreyi hAklm bir oyunla 
la.Jiımı yın meselesı alAkayı arttu- geçiren Darllşşafaka.lılar Ttirk&.nm a
mıştır. yağiltı bir gol kaydederek devreyi 

Pera, lstanbulspor, Vefa klüplerı· 1 - O galıp bitirmiştir. 
nın dördüncUIUğtl tutmak için her İkinci devrede de hakimiyetleri de
ç reye başvurmaları bir hlı.dise ha· \'am eden Darüşşatakalılar H Unctl 

ıı almış ve maçların ehemmıyetinln dakıkada ıkinei gollerini de yapmış 
rtmasına da vesile olmuştur. !ardır. 23 lincU dakikada frikikten 

Süleymaniye _ Kaıunpap Kabatıuııııar bir gol kazanmışlardır. 
Feneı oaııçe stadının UJ< ı.arşılaş- Maç ta bu suretle 2 • 1 Darllşşa.faka· 
ası SUleymanıye - Kasımpaşa ara- nın lehıne neUcelenmlştır. 

mda olacaktır. Bundan eV\ el al· j İkinci mUsabaka da Galatasaray -
yi neticelerle sonuncu olmak Vefa arasında olmuştur. Bu maçta 

hllkesini atlatmış bulunan genç j takanlar şu kadrolarla n.lıada gö-
ımpa.şalıların SUleyman!ye ile ya rünmüşlerdir: 

ttı bu maç, mü.sa\; kuvvetler a-ı Galatasaray: HUseyın • Alı, Ba.srı 
mda oynayacağl ıçln her halde İsmail, Mahmut, Eııat - Mehmet, Ah· 

zevklı olacaktır. Maamahif en iyi bir met, İlhan, Nuri, Naim. 
oyuncusunu bir anlaşma iıt? bu hafta Vefa: Nafiz - Rahmı, Burhan -

pora vermiş olan Kasım· Selim. NazU11, Sulhi - Necdet. 1bra
şalılar bu oyundaki kazanma şanıı- hlın. Zeki, Şamil. Necatı . 

ını zayıflatmış olmaktadırlaı·. ~ Oyunun birinci devresi ba.şınd n 
ı un lçtndır lu, bu müsabakanın • ı niheyete kadar mlitcvazııı ve karşı· 

evvelden yapmak bır parça lıklı hUcumlarla geçmiş ve den ..: v-C 

Uç olacaktır. bera.berllkle neticelenmıştlr. 
Pera • Fenerbahçe İkinci d d ..... ır ·Jd • u Fener stadının 'Jon ka·oıuaşmasmı evıe e aynı .,.......ı e \e m 

da Fenerbahçe _ Pera yapacaJda • tevazın olarak cereyan ederken Ga· 
. DördUncillUk için çal111Makta 0 • lata.saray İlhanın aya.ğile b•" r;rıl ka· 

lan Peranm sarı JAct\·ertlUer karşı-! zanmı.,ur. Bu gol Vefalıları da.ha zı
ı tda ne gibi bir derec: alacakları yade canlandırmış ve beraberlık go-

akla beklenebillr. JUnü de kazanmışlardır. 
Peralılar, son oyunlarında 0 kadar Galtbıyct golünü yapmak l:,i ı• her 

dereceler almamakla bera~r sa- iki takım çahşniarken maçın bıt.me· 
, llcivertlller için ıhmal edilmez bir sine ikı d::ıkıka varken Oalata aroy

\'\'ettir. Maamaf'ıh Pera damıa Fe- lılar galibiyet go!UnU yaparak ,.aha· 
rbahçe karşısında oyununu i')'na· dan 2 - 1 galip aynhnrıJlardır. 

maktadır. Maçın ehemmiyetini 
g zönünd~ tutarak oynayacak bir 
Fenerbalıçe takımının galibiyetine 
muhakkak nuarlle t-a.kmak lbmı
gellr. 

&IT LMA CA 

d. iği b. e.rcket, fış ırış, ır ke ıme " i""" 
ıle clırızma :t) dır. Burada hesap !erdi. Bu itibarla c tedriç> c ria- yani çizginin ise müfckkireye, en- bir sada ile: 
ve kitaba, düşünce ve tahlile sığ· yet edilirdi. En çok dahi yetiş- tele'.ktüaliteye hitap ettikleri mey -Kumandan beyfendi. İsmım Ragıp 
mıyan, hıssin ve model karşısın- tiren halyan Rönesansında bile dana çıkar. Bu itibar-la renkçiler İstanbullu f ve ihtiyat zabit vekill
daki ani aksülanıelin ani ifadC$i genç sanatkar, evvela ustanın bo- his in.sanlan. çizgicilıcr d e m ü- yim. Fırkanıza iltihak ve Milli MU
olan bir renk alemi, cıvılt.aı için- ya larını ezmek ve atölyesini siı· . felaire insanlarıdır. Bu iki yol - cadeleye iştirak için lıtanbuldan 
deyiz. Belki biraz fazla tiz per pürmekle başlar, sonra yavaş ya- dan birini tercih etmek doğru - geldim. 
deden intihap edilen ve faı:la çiğ vaş, mesleğın ı~iliğıni öğrendik- dan doğruya bir miz.ac meselesi Dedi. ZekA fışkıran gözlerini ku-
olan kırmızılar istısna cdılirse, çe, kollektif ane8i1İye iştirak e· olmakla beraber, eserin temelin- mandanın gözlerine dikti. 
Nejadın renk ahenklerinin umu - der ve nihayet şahsi eserler ya - den bqka bir şey olmıyan çizgi O sıralarda, fırkanın zabit kadrosu 
mi heyeti hiç bir zevk hatası, hiç- ratmıya başldrdı. bilgt&ine vAkıf olmanın ehemm i- çok noksandı. Kumandan, kendlll· 
bir uygunsuz ımtizaç gösterme - Modern zamanlar, b u tedriç yeti karşısında bulunuyoruz. ğinden mUracaat eden btı gencin ser 
mek.tedir. kaidesini altüst ederek, sanatkiı- Sözümü yine Nejat Melihe i.n- best tavırlarına, muntaz.'U?l kıyafe· 

Hadisenin ehemmiyetini, bu ra büyük bir serbesti vermiştir. tikal ettiriyorum. Bugün'kü hali tine baktı ve sözlerıne inandı . lhtl
neticelerin kendisinden ziyade, Bilgiden ziyade orijinalite arıyan ile bu genç, renk bereketi, renk yat zabitlik vesıkası olup olmadığını 
vücut bulma şartlarında buluyo· muastr dınamizma, ani parlayış- mizacı ile desen ve inşa h u susun- bile sormadı. Hemen, yüz yetmiş ~
rum. Demin de söylediğim gibi, lara, fışkırışlara hayran olmuıı ve claki bilgisizl iği kendinde top lu- şind alayın B~ayır cephesinde bu
Nejat Melih çok genç, henüz ço· böylelikle e9kilerin çok çetin bil- yor. c Kuşun öttüğü gibi resim lunan taburuna yolladı. Aradan çok 
cuktur. Bundan evvel resimle meş dikleri sanat yolu, derhal yaka - yapmak> istiyorsa tuttuğu yolda zaman geçmedi. Ragıp, tayin edildl
gul olmamıştır. Cec;en yıl, bu va- !anması icap eden, aksi takdirde devam etsin. Fakat, zamanımızın ği taburun kumandanı taratmdan 
kitler, resimle ve güzel sanatlerle ebediyen kaybolacak olan bir endişelerinden kendine de pı-y alaya iade edildi. Evrakında, Ragı
h iç.bir alakası ydktu. Bu YC!ldaki nazlı peri halini almıştır. Böyle- ayırarak h is ve fikrin, şehvet ve bın ef'al ve etVarmda zabitlik mes
yegane tecrübesi, Fikret Adilin likle cFauves-. ler. kübistler, o- akli muvazenenin, yani kalh vt! !eğine uymıyan hareketler görilldU
duvarlarında asılı duran, ben;m, nirikler, muasır sanat keşiflerin.n kafanın birleştiği klasik sanati ğU ve askerl inzibatın temini için 
Bedri Rahmınin. Abidin Dino - bütün mümeseilleri her ne pah a- tercih ed ecekse, eserine hakiki geriye gönderlldiğl yazılı idi. 
nun, Fikret Muallamn ve diğer sına olursa olsun yeni bir şey buL bir mikrokozm şeklini verecek Alay kumandanı, bu iade keytlyt!
arkadaşların eserlerine bakmak mak, seyirciyi deıhal teşhir et olan ezeli bilgilere mera k ed erek tini bir anlaşamamazlıg-& hamlede-

c b . · d • b' mek yollarını aramı .. lar ve Fran- . etu"Je ba•lamal· Jır. rek Ragıbı diğer bir ta.bura gönder-olmuştur. ünün ırın e, anı ır y u ,.. KJ 

kararla, Nejat Melih. fırça ve bo- sıı:ların dediği gıbi, ccoup de Ben ötedenberi, sanatte, cala- di. Ragıp. meziyetlerini bu taburda 
ya alarak resim yapmıya ba~a - foudre» sanatini meydana çıkar- imi 3ema> nın sihrinden ziyade, da gösteremedi. Bir tttrıtl kendıni 
mış ve bu sahada h~ bir etüd sa- mışlardır. muvueneli bir toprağı aydınlatan mafev'klerine beğendiremedi. Nlha· 
hibi olmaaığı halde, bizim gibi Fakat 1880 yılından bugüne mat bir ışığın metanetine hayran yet, alay kumandanmm bir tellkere-

• d 1 d ' • · · h dd' 1 ı sile fırka kumandanlığına 9M'kedil· profesyıonel rcssaıuları böyle h av kadar devam e ege en bu en ışe oldugum ıçın, o na, a ım o mı- d bu ~ .-ı 
1 ld · k b .. ih ı_ ı. b 1 • 1 • dl. Tellkerede e, genç zaun. uaa• rete düşüren net:Ce er e e etmış- artı ugun tar e ll&nşan, genç yara.-, u yo u ışaret ey erım. ha...... ._ . ......., _ de-

l d h
. .:.;. __ ...;-., _____ ..;....;~;...;..;....,....;_.-.._ _________ maz, , .. , .. ı,...... ...,.. yaramaz, 

tir. l:.rr. inö nü 1 aı.,evin e teş ır • nlldl. Kumandan. aeki.sı çehrdinde, 

edilen tabloların bazıları. birkaç ( ' tavır ve Mnıltetlel"tnde bllJ"tZ bir 11a-

yıldartberi boyaları karıstırmıya T 1 v A T ~ o 1 rette beliren, fakat her neden ise 
alışımış. onların mütekabil aksü- ti vaaıflannı, meziyeUerini gösteremi· 
limellerine vakıf bir meslek ada- - yen bu genci, bu defa da Nazillideki 

mının olgunluk ve pişkinliğini K J R A L ı K o L) A L A .~ askert hastahanenin inzibat za.bitli-
göstermex tedir. •' ğine tayin etti. 

NeJat Melıhin belli lla lı vas - o sıralarda, işgal ordusunun tz-
fını ve hayrde değer, anı neş\ ü <Kıralık Odalar \odvılı gibi !Çın· \'ermesıni kabul cttirlyor. Odalardan mirden trenlerle cepheye taze kuv-
nemasını kaydederken, sanatte dc zer. c kadar fıklı bulıu mıyıuı pı- birini bir Rum musikişinası tutuyor. vetıer getirttitf duyulrnwı. fırka ku
yaıı ve tedriç meselesine - ve- ~w;lerııı t.:nkıdındc dlişünce peı vane İkinı-i ıtjnl dolandıncı bir züppe, üçfuı- mandanı da bu trenleri dinamltle 
!ev çok salhi bir şekilde bile ol- .si ha\'ıUla dıinmektedir. Bızım bir cüsünı.i hizmetçisile bır Ermeni bar attırmayı, nakliyatı sekteye uğratıp 

k · · 1 am·~ ı·çın c::tAhı·r t'ıyatro- kadını, dördUncUsUnU kızlarlle İstan· sa - temas etme ısterım. ~ey er y112.m "' ~· düşmanın mAnevl kuvvet.ini sarsma-
Sanat ıanhinin süratli bir göz· sunun komc<lı kısmı flkirlı komedi bula gelen bir ka.rı koca. Bu sonun- yı. zihnine koymuştu. Fakat. ne ya

den geçirı.ıııi bızc gösteriyor ki. lC'ı· oynamaz ya. Esasen, kor.ıcdi ti- cusunu bar kadını, avlamak istiyor. zık ki o sıralarda fırkanın elınde bu 
b 1 t Z · resı nıwı·· 1l'l' n oldu Cemil lstanbula aileaile yeni gelen umumiyet ıtı an e c yag_. m..ıay- ya rosunun vıı. ı '' • ı.te kullantlacak patlatıcı maddeler 

yen bir kanuna tabi değıldir. 1 7, ğu kadar cgülmekten ınsanın dala- kızla 1~ pişlrmiye Uğr&.flyor. Dolan· ve vasıtalar yoktu. Elde bulunan, 
18 yaşında eser vermıye başlı - ğını hııreltctc gctirtmektır. Doğ- dırıcı züppe tip binlik Jlralarmı boz- BUyUk Harpte denize atılmış, karaya 
yan dahilere, 30, hatta 40 yaşın· rusu bu vazifesinı hakkıle ~.ı.pıyor. durup bir tUrlU para veremiyor. Mu· uğı'arnış bir kıt!llm maylnlerden çı
dan sonra sanat yoluna sapar. bı.i. I,urnumun ucundan gUlınck lıdcUm sikişinasın sinir hastalığı vardır. karılan çok mlkduda dinamitten 

1 vü!k sanatkarlara tesadüf cdiyo- olduğu halde, cKiralık Odalar> da Cemli onu tedavi ediyor. Sonunda ev ibaretti. Ancak, bu dinamiti kulla-
• b 1 k " <rilJdU B sahibi ansızın geliyor. İşte bUtiln ruz. Kımi, kaba ta iri e, çe ır - ilk defa katıla katıla nu m. u nacak, tahrip işini ba.şaracak bir za-

Beykoz - T opkapı 
Şeref stadında oym~ aı.:.u< Beykoz-

Topl<apı karşıla.şması da sonunculu

rd ok bunlar Kiralık Odalar vodvilinin dekten yeti mış, kimi, h<"men he- gUldUrUşUn ınllkll.lcmclc e mı, Y • zıt de yoktu. 
-'---'---"" men hayatının yansını bulmu~ - sa artistlerimızln kuvvetlennde mi esMı otmuş oluyor. Bunu insan ki- Fırka kumandanı miralay Şefik 

1 u lkin ı h H taptan okusa gilleceğini ummam. . ken birdenbire sanat istidadını olduğunu dUşUn yorum. c a n Bt-y, buldurduğu bir mikdar dınamıt 
ğu tayin noktaBından mUhimdır. ' 
ÇUnkU her iki takım da. ıkincl klhnc· 

e gitmek korkusu içindedır. Ve bu 
~aziyete düşmemek içın uğraşmak

t dırlar. Bununla ,l>eraber p.libiyet 
şansı Beykoz lehinedir. 

8efiktaf - lstanbulspor 
Beşiktaş • tstanbulspor nı·asında-

...... -t--+--

kl maçın ehemmlyetı şudur: Bırısı ıo 

f8rnplyonanın be.tında gitmek itıba- 11 

rlle bir mağlQbfyete uğramamak, di· ~ 

1 in f""i\ kil Bunun için piyes adaptasyon dairesi-kend isinde görerek, parlamış ve galip olduğıına anıyonım. Y' n kapsUlü ile mayin dinamitlerinden 
yükselmiştir. Bu itıbarla yaşın Rum taklidi, Ermeni taklidi, Kaysc ne uğratılmış. Orada bar kadını, Er· istifade etmeyi düştlnUyor, tetkikler
bizd e uyan<iıracağı hayranlık nis. rıh taklidim rııııvaff'akıyetle yapa. meni; musiki.finas, Rum; aUesile 

b"d' herhan-ı hir artiste halknnız güler dışardan gelen adam, Kayserili ve 
ı ır. ı · 

J 7 yaşında kuvvetli eserler ve- Bu Adetimiz meddah dinlemekten 11Ah. ohnu.,lar. 
ren bir çocuk bizi ne kadar :hay· kalmıştır. Necdet Ayral'm Rum musikiıplnas 
rete düşürüyorsa, 40 yaşında ol- Cemilin dayısı alleslle seyahate rolündeki kadar muvaffakıyeUni baş
gun bir insanın da birdenbire, e· çıkıyor. Ev boş kalıyor. Cemihn ta- ka bir yerde görmedim. Türkçe ko
lınc çamuru veya fırçayı alarak nıdığı bir Ermeni geliyor. Ona iki nuşma taklklini de son derecede iyi 
büyük sanatkar olması o ni.het· Uç ay boş kalacak odaları kıraya yapıyor. 

TAKViM 
:?41 bUNC!KANU N i Ni 

PAZB 

eri de dordUncUIUgü tutmak ıçın 

p.lıp gelmek için çalr.şa ı~tır Her 
hafla lstanbtıl piyasasından aldrğı 

eni yeni oyunC'Ularla sahada görü
n 1 tanbulsporlularm ~iktaşlılar 
arşısı da çıkaracağı oyunu her hal 

allkalı olaca.ktu. Bununla bera
ber Beşlkta.şın galibıyeti normal bir 

tice olarak kabul edllmelidır. 

Soldan ııağa: ' tsunr1Julıın yazlık iJır • 
semtı; Uç, 2 - Edebiyata müteallik; 
Akideler. 3 - Sancak; Modern. 4 -
Göz rengı; Kroki. 5 - İkinci harf; 
Eşya demeti, Nefer. 6 - Genç irisi. 

S A R A Y Sinemasında 
Bu hafta taman.en renkli _.n am ve mubte.,em 

Bar kadınının hizmetçisi rolünde
ki muazzez Arçay da kendine güldü
recek bön bir hizmetçi tipini güzel 
yapmilfUr. 

Şimdiye kadar her rolünü iyi ya-

YIL: 19'1 - AY: 1 - GÖN : 245 
BUMİ: llM - 2 lnclkln- ıs 
H1CB1: 1118 - ZILlllCCI:: 28 
•• ....J'.1' \ , .. .,.~rı a.:...~ı 

GÜNEŞ: 8,18 2,02 
öGLE: 13.26 7,10 

Galatuaray • Vela 
GUnUn en mUhım maçı, Şeref sta-

7 F.dat. Aş; Zamanın k.ısmıla.nn

dan. 8 - Mukavva. Berat şehrinin 
ortası. 9 - Pek alçak; derinlikler. 
10 - Atiye: GUzel sanatlerin bir ko
luna mensup olanlar. 11 - Masaot; 
Metheden. 

VAHŞiKOŞU 
F llmlaln sösterlldlfl bel' ..... ta ..._ t.mamm dolmaktadır ve 

yer bulamı7aalar pırl diameldedlrler. 80! rollerde: 

tKtNDt: 16,01 9,45 
AKŞAM: 18,17 12,00 
YATSI: 19,51 1,85 
lMSAK: 6,:U 12,18 

• 

le uğraşıyor, hattA demiryolu 
rinde gizli tecrübeler yapıyor ve 
hayct, uğraşa uğraşa bir kata.rl 

vaya uçurabilecek bir usul ve 
buluyor. Artık i~, bunu öğreniP 
şarabUecek bır zabit bulnuya 
yor. O günlerde kumandan, ışte 

zabiti arıyordu. 
Hastahane inzibat zabiti 

işi bUen ve icabında blmekten 
mlyen bir zabıt aramakta _,_, .. ,._ ... 

işitti. İçin için sevlnc:h. M 
rma: 

- Ben bu işi yaprnıya ııazırını 
kada.şlar! .. 

Dedi ve bu ~ tayini için k 
dan nezdinde delA.let ve tav 
bulunmalarını hepsinden ayrı 

rica ettl. Bu dilek ve teklif ,,.,,,_,n 
dana bildırildi. 

Mıralay Şefik Bey, cephedeld 
lüklcrde bir işe yaramadığını 

ğı bu toy gencı yanına getirttL 
velce de dikkatini celbeden 
karşısına dikti. Tavırlarmı, har 
lerini, hattA yUz; çizgilerini ·-·-• 
inceye bir daha tetkik etti. 'l' 
diltıU bir eda ile: 

- Ragıp Ef'endl, dedi. Bu \' 
kabul edip de yapmamak, Y 
mak dUşma.na karşı bir sı 

ifşa olacaktır. Bu hareketin c 
da kurşuna dizilmektir. Katı 
bil ki, böyle bir vaziyet •--·-• 
bu cezanın tatblkmı hiç de 
etmem. Bu cihetı ıyı d6'Qn. 

Talihin, çok az bir zaman 
ayakları altına zafer ve~ cıel 
leri serditf, başına kocaman bir 
har eklW iliştirdiği Y 
aoydan kahraman olan bu del 
lwmandanın ileri stlrdtlğtl öliln1 
likelline, Türklüğüne h&s bir 
llk ve titizlikle omuz silkerek 
verdi. O anda. ruhunu ı. .. rnt:ıll.l~ 
tatlı ve ıteYinçli bir heyecanm 
ile, top mermısı gibi gürledi. 

- Tereddüt etmekte h 
efendim. Fakat, vereceğinız ' 
yapmadan. ya da yapama.dan 
ve şayet huzurunuza sağ ola~ 
lirsem. lnanmız sözüme, razıyırll 
na JAyık goreceğiniz o alçakça 
me! .. 

Dedı ve pınarlarında birer lrf 
ci tanesı katrelenen gözlerini 
mandanınm parlıyan gozlerıne 

Vereceğı kararı heyecandan 
dudaklarından d!Skillecek emri 
ledl. 

Mıralay Şefık Beyin bqkal 
telkinine mt;ıtenıt ve pek de 
olan tereddUcJU. bu kahramanlıl< 
udinin göeterdiği azım ve 
ateışi karf1ısmda yavıuı ya.vaş 

di ve eriyiverdi. Vazifeyi 
verdi. Tahrip iflnde keşf etttğl 
teri birer birer ve birkaç gtln 1 

öğretti. Yaptırdığı tecrllbelerl• 
gözU pek delikanlının UJtenil 
e1ıemmlyetl1 işı baljllrabileceğifl• 
ce kanaat getirdi. 

Ragıp, artık becerikli ve m 
li bir bombacı, o gilnUn düf!'P 
na Adeta korkunç bir umacı 
tu. Maiyetinde yirmi seçme ve 
den geçme erle, Sinekçiler kÖ 
yaman yiğitlerinden Ha.ııan il 
Efe bulunuyor, efradı blrbirı.nd8" 
vuz olan bu kUçUk mUfrezeSU-
zim kahraman Ragıp da, pelC 
olarak gururlanıyordu ve zabll 
kadaşlanna. her gün zaferler 
d iyor ve: 

- Göreceksiniz beyler, 
MUfrezem bu cephede ne 
yaratacak, umulmıyan ne ınu 

luyetıer kazanacak. 
[On birinci kahramana ait 

yazı aalı uyunızda çıkacaktır 

dı da son olarak oynanacak Vefa • 
11.tasaray karşılaşmasıdır. Her iki 

t kımm son vazlyetıerlnı göp,()nUnde 
utarsak bu maçın çok sı.kı olacağını 

bul etmek icap eder. Yalnız fUnu 
nazan ltıb4ra almalıdır kı, Ga-

1 tauray hUcum hat•ı Ankaralı 

\ lfle oldukça kuvvetli ve iş gorUr 

Yukardan aşağı: 1 - Cici bir bö
cek: Kraliçe. 2 Bır kadın ismi; 
Gayret. 3 - Bir ecnebi para: Birden
bıre. 4 - Bir nevi kumaş; Bir rtız. 
gı\r. 5 Bir nota ; gemide top gunı 

CLAUDETTE COLBERT - HENRY FONDA 
BugUn saat 11 deL eoa dlinya , .e llarp haberleri 

lli vet.M: FOKS .JURNAL tenzUAtıı matine 

1,parak dikkati çeken Mehmet Kara
ca bu seferki Cemilin tanıdığı Erme
ni rolünü daha iyi yapması kendin
den beklenir. Bir Ermeni a.çıkgözlU
lükte yedi Yahudlye bedeldir. Onun 
için bu açık gözlütünU daha iyi g&ı
termesi IAzımdır. Cemlll odala.n ki
raya vermek için kandırma sahne
sinde pek hara.ret81z.dir. 

Bu piyesin adaptasyon ve ten:tı

mesfıü yapan Bay Zlncirturandır. 

~ Zincirkıran bu sene bununla Od 
komedi sahneye koydurtarak ayni 
zamanda rekor kıran olmuftur. Teb
rik ederiz. 

SORUNUZ--------= 
~--~öYLİYELİ 

hale girmiştir. 

Diğer taraftan Vefalılar da dör
d neUJUğil Pera ve lstanbulspordan 
blrtsıne kaptım1amak !çın çok çalı· 

bu, Bır musiki işareti. 6 - Denizin 
fQE;forlanması. 7 - Tenı konmuş ye
mek; Semizlik; Şöhret. 8 - Eyer; 
Kara parçası. 9 - netııek; Zahmet. 
10 - Ekıfi bir mayi; bir nakil vası-
tası. 11 E&ki bir Türk de\'leti; 
MUraJ. 

aklardır. Bunun lçlndır ki, güzel E VVELKi JIUJ,MACANJN HALLI 
bir maç seyredeceğız demektir. 

Mektepliler Arası 
Futbol Şampiyonası 

Mektepliler arası futbol şamplyonıı.
aı maçlarına dUn öğleden sonra Şe
ref tadında devam edılmlş, Darüf
f&faka, Kabalqla, Galatasaray da 
Vefa ile kU1Ila.fM-.tır. 

OUnQn ilk karşılaştnuı Darllff&fa
ka De Kabataş arasında oynanmıf· 

ar. Her iki takan sahada fU kadro-

Soldan sağa: l - Saklambaç. 
2 - Sual; İse. 3 - J.'ım; İnanmak. 
4 - Mat; Al. 5 Ruam; Çete. 6 
Ray. Yad. 7 Anıt; Lebn. 8 -
To; Bağ. 9 - Yelpaze; Saz. 10 -
Alf\; Bait. 11 RUstem Zal. 
Yukardaıı a.şağıya · Fınıat yap. 2 

Asi; Noel. 3 - Kumkapı, Lar. 4 

La; Mat. 5 - Alim, Bals. 6 - Naz; 
eaz. 7 - Biat; Gebe. 8 - Çal; (t} 
am. 9 - Çim; Edepsiz. 10 - Saat; 
.A.ta. 11 - Beklenmez. 

_.. TAK Si M Sinemasında .... 
Türkçe ııözlü • Mözikll - DaMlı fBm 

BIRTORKE 
GÖNÜL VERDİM 

BUyük takdir, alkış ve rağbet gördU - Filmdeki Aşk, tahaasttr -
kahramanlık 8aıhnelerl bllyük alAka uyandırmaktadır. 

üstat SADETTtN KAYN AK ve EYYV'Bt RIZA.'run tertip ettikleı ı 1 
şarkılar. Aynca: MlK1 MAUS ve Yakın Şark Jurnal'da Yunanistan 

hlı.dlseleri V. S. 
Bugün saat 11 de de tenzilA.tıı matine. 

Yutıaf Alııakalr 

Köylüye Ziraat 
Öğütleri 

A nkara, 25 (Hususi muhahiri
mi:ıx:lcn) - Z iraat Vekaleti köy. 
lünün ekim jşlerinıde bil&isini a rt· 
tımıak ınakaaıdile bir öğüt k itap
ları serisi hazırllımlfUr. Bu k itap 
lar köylüye tevzi e<IHmekte ve 
h e r türlü ekim işleri hakkında 
kendilerine m ufa .. l izahat veril
m ektedir. Kitabın baaılma tarihi 
pek yakın old uiu h alde bir çok 
tab.lar yapmlfbr • 

Muamele Takipçiliği 
Mualtldp Seyfettin Okan soru

yor: 

DMalr arwada m-=e1e &aklp
çllltt yapmak .. tedlm. Fab& .. i
cabı Mr daireye mönc:aatunda a
vukatlar kan ıu m uclblDoe avw
ka&lardan mudaı muamele ı.ldp
çllltf ve )'UICdrir ft )'Mlh •y llÇ· 

IDUIU imkAll olllladıp (Ye baaat, 

TM'Wnme ..... olla) ........ le 
meaedlll)'OrWll. AfflılaMrr ım..

nanda taklPOllerla IMMf'llmeıMlle 

dair bir ............ Dllllırf 

Ve IHır ~cari mllllr ve 
tatbik mevldbMle midir T Der ilan-
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VATAN 

( 1 Bildiğimiz 
T rablusgarp LiBYA 

,_-------------:--------------------------------------J ::--=----~----------~-
Yeni Zaman Vaziyeti ve 

Meşher MUHTEMEL Iktısat Vekaletinde Daimi 
Eski, Orta 

donanma (Kontr amıral Fara,•clllnln 
Eski Mısırlılar Llbyaya beyaz mA- ldıncsınde 3 fırkadan hunlardan ba'l-

nasına gelmek Uzere L, bu veya Te· LIBYADA MÜHİM MUHA· ka 3 dretnottan, 7 zıı·hlı ltrU\'azor· 

T j Burada Köylünün Giyinz Eşyası Teşlıir E ,"i/ecek a ar ruz Anknra, 25 {HU!msı Mulı ıbırlmlz· 1 C\'\'Plcc lplıdnt vesaitle imal ettiği lard·r. BULUn bu faııhy tten g Y<' 

hennu derlerdL Yunanlılar ise Aib· REBELER OLURKEN VE den mUrekkcptı) ve bUytlk bir ordı 
vcs, İbraniler de Lehablm namını İNGİLIZLER BiRBiRİ AR· ıkumandanı Canena olup 100 blr 
verınışlerdl. Meşhur cogrıı.!yıı.cı Era· KASINDAN EN MÜHİM kişi kadardı \'e şu birliklerden mU 

N ? 1 den) Jktısat \'ekAIPtı, Vcklılet bı· cşyu ve bu c .yanın köy odalarıncl n TUrlt kö)IU Ilı un glyıın \. )P ını kcn ereye !nasında d:ıl.mi bir meşher nçmrya
1
aynl şekilde meydana getlrlldı. Dal- dl clıle temine }:llChm clnek \e -:ok 

• karar vermış \'C muhtelif dekorcıtBı. mi mc ht'rdc cıınlanchrılacaktır. Dl· ucuz koylU clbl esi ıne:ı;dana gctır· 
lostenes'den sonra Libya adı yalnız LİMANLARI ALARAK iLE- teşekklldi: 84 piyade tubııı u, 11 sll· 
Marmarlka ve Kyrenclka ile bunun Rİ HAREKETLERiNE DE· varı bölUğU, 21 sahra batnryosı, 13 

( Başı ı incide) - !er ç lıştırnrnk ıneşhcrln dckorlanrıı ğcr taraftan VckCılet, dokuma tez- mektl. 
t k t • t" l d t vOcude getlrmıştır. Bu meşherde j 

gerisinde çöle değil, Alrlkanın ma· VAM EDERKEN KIYMET- dağ batal')'n.c;ı, 6 ağır batarya, mU-
aarruz, a 1 ne ıce er va e • kö ıu u u k dl 

11 
d k gAhlarının t1.wzılnc ımknn nısbctın- Dlğeı taraftan bu mesai netle in· 

mekle beraber tehlikel:dir. Y m z n en e n en çı mı',I eıı. 
Yası bulunacaktır. de de\ anı cd<."cek ııyni zamanda bu de muhtelif kövlU <-"lb e numuneleri 

lOrn olan bUtUn şimal kısmına aıem Lİ COGRAFYACIMIZ NI· teaddlt makineli tüfek bölllkleı1 il 
olmuştur. Yerli halk ise Libyalı adı· YAZI 1:-:RENBJUGE GAZE· fenni kıtalar, 10 tayyare \'(' iki ba· 

Muvaffak olmadığı takdirde 
nazi rejimi de yıkılabilir. MalQm olduğu Uzere vckAlet köy- lczt:Ahlardn kullnıulan iplikleri de de vll ude g<'lınl olacak ' bu k y-

«Kahinlere göre, Akdeniz- IUnUn kendi giyim eşyasını temin 1 nlmıyn devam ederek köylUytl bugUn ıu tlpleı ın ln şehirlilerin mod ı e-nı Mısınn garp hududunda Ukonce - I TRABLUS lon) ne Llbyaya tnan-u~ etını, ve 
bıktın eden kabllenın .isminden al· TEMtz İÇ N ( • ıı birinci teşrinde Trablusu, blı gUn 
ınıştır. Libyalılar kırmızımtırak, es- GARP • LlBY A) HAKKl1N- evvel ve bir gUn ııonra da Humus • 

DA DÖRT y AZILIK B R 
rner renkteki Mısırlılann hilAfına. iŞTiR BU Blngıızl, Tobruk ,.e Bombaya aBl<('I 
olarak açık tenli, JAplska saçlı, Jrl SERİ HAZIRLAM • çrkarmış ve buraların ilhakını ııruı 

de Jngiltereye karıı giritile- maksadlle el dokuma tezgahları tev- olduğu gibi hiçbir zamcı.n lplıksız bı· ı rinde adapte edllmcsı mUmkil;ı c'a-
cek bir taarnızda Almanya, zl etmişti. Bu yeni tczgOJtlarda 1 le· ınkmıyacaktır. Yerlı !nbukalarımız caktır. Me her pek yakınd'l \ek lct 
bunun için İspanyanın, Fran- nen giyim eşyasından köylUrnUzUn da bu rndlde mesall<'rinl arttım l!\I· binasında halktı. açılacaktır. 
aanın yardımını temine çalııı-

Yarı, gUçJU kuvveUI insanlardı. Bu· GÜN BiRiNCİ y AZIYI eylemiştir. İtalyanın çok bUyUk ve 
gUn bu ırkın tarik ve mUmeyylZ alA- VERİYORUZ faik 1<11vvetlerıne mukabil Osmanlı 
llleUerl miiııhasıran Atlas ve Rlf d devletinin Lfbyadakl kuvvetleri pe~ 
dııfJanndaki kabilelerde göze çarp· ta f(ivalyclerlnc verilmiştir. 1551 " azdr. Trablu11garpta önce Nc..,et, son 

G 

1 

K nunt zamanında mc.ş· 
maktadır. İhtimal ki Libyalılar ro· suıeymanı 11 ra Reşat Cevlerln ve en sonra da 
M h 1 1 Turgut Reis burasını zap· ı - k agnon ırkından idiler. I.lbyanın e· ııur am ra k MUnlr Paşanın kumandasında olma 
men her tarafında bıı ırka alt birçok tetmlş ve osmnnlr tııkeslne llha ey· Uzere 2000 piyade, 300 : 400 ıUvarl 
eserıere rasUıınmıştır. ıemlştir. Libya Osmanlı ımpaıator- askerinden kale ve sahra olmak 

Hemen bir çölden başka blrşey ıugunda bir hayli müddet eyalet su· Uzere köhne 24' toptan ibaret bir 
ilh 'd olunduktan sonra 1714 olmıyan Libya eski zamanda b as· retlnde ı are • kU\'Vet vardı. Blngazi \'e havallslnde· 
G O ıı umerasından Kara· 

yor. 
«Kolombiya radyosu Al

manyanın, Fastaki hava üsle
rini Almanyaya lerki için 
Vichy hükünıetine bir nota 
Yerdiğini söylemiftir, Amiral 
Darlan buna taraftardır. Ha· 
riciye Nazırı Flanden taraf· 
tar değildir. Mareıal Petain 
henüz cevap vennemiıtir. 

sa şehlrlerUe şöhret almıştı. arp yılında sınan kl kuvvet ise bunun ancak dörtte 
Cihetinde öa (bugQnkU Trablusgarp) ı manlı Hamit Bey zamanında Libya- biri kadardı. Blltı.hare lstanbuld n 
l.cptı.s ve Sabratha ~rk cihetınde nın idaresi ocaklık olarak ve irsen \'e Osmanlı lmparatorluJ'.!ı,ınun muh· 
blltı.hare Yunan koı'onlstıcrl tarafın· Karamanlı ailesine bırakılmıştı. Jo"a· telif bölgelerinden bazı hamiyetli za. 
dan kurulmuş olan Bcrnlka, Tuşıre, kat bu aile efradı arasında sık sık bitler Mısır tarlklle gizlice Llbya:ra 
Barka Apolonya ve Kyren kasabıı· kavgalar zuhur eylemiş ''c ara &ıra geçmişler ve orada Araplar arasın· 
ları b~ılunuyordu. Bu cihetle Libya· göçebeler şehirleri, bllbaMa Trab· d:ı teşkiltıta başlnmışlnrdrr. Bu su
nın garbına cUı: şchlr - Trlpoll• ıusgarbı yağınıı etmiş olduğundan reUeTobrukta Halepli Ethem Pş. Der 
Şarkına da cbeş şehir== Pentapolls> 1835 de Osmanlı devleti Trablus oca- rıede Binbaşı Muııtnfa Kemal (Ata
denilmiştir Trablus Tripolinin muar· ğına. nihayet vererek Trablusu bir turk), Enver, Blnsıızlde Fethi ve 

1 rebldır.Pcn~apollse veyahut en bUy~k vUAyet. Blngazlyl de mllatakll bir Mısırlı AziZ (salnk Mısır orduları 
!Jcıhrine nlsbetlc l{yrenclka'ya ıse sancak haline koymuştur. ba.tmUletllşi) beyleı· kumandıuıında 
Araplar Berka tesmiye ctmişlerdır. 1902 de Libya cihan elyuetlndc 10 : 15 bin kadar Sllnusl nwanı ile 
Bu şehirler, bilhassa garptakiler rnU· bir mevki almış, ltalya ile Franım göçebe aşiretler toplanmıştı. Derned" 
htm bl ticaret şehri idiler. Sudıı.n· arasında aktedllen gizli blr muahe- ayrıca 800 nizamiye askeri ile 10 top 
da k ~C: kervanlar Fizan yolu ile deye me\'ZU teşkil etmiştir. Bu mu· vardı. Türkler sık Bik mevzilerini t\c . 
bun şc:lrl:~ altın tozu. fildişi, aba· ahede mucibince eğer ltalya ı:an- A1•tlrmek, arazi anzalarından mU· 
noz d · kU"U ttıyU. Cll ve zenci cslr sanın Fasta takip ettiği emper:> al. kemmelen istifade etmek \'e ~n.nl· 

• e\ e ., 1 Uzaheret edecek olurs 

«Üçüncüsü, ve daha çok 
bahis mevzuu olan ihtimal, 
Balkanlann İfgal altına alın
masına matuf bir taarruzdur. 
Filhakika, Almanyanın Ma
caristan yolile Romanyada 
asker tahıit ettiği ve bu ta
haHüdün henüz arkası alın
madığı malumdur. Bir taraf
tan da Yugoslavya ve Bulga· 
ristan üzerinde tazyik yapıl
maktadır. 

«Macar Harbiye Nazırının 
Berl"ne sitrnesi, Yugoslavyayı 
istihdaf eden bir mahiyet ar• 
zetmektedir. Söylendiğine gÖ· 
re, bu ziyaretten biliatifade 
Almanya, müttefiki olan Ma
caristan vasıtaıile Yuaoılav
yayı tazyik etmek istemekte

getirirlerdi. Sonra bu kıymeU CJ1Ya sıyasete m yeUI isabeUerde bulunmak surctıı 
lar buralardllll gemilere ;)1lkletllorek Fransa da ltal:ı;anın Libya! Ol zeriııdl elu bu toplan o kadar mahirane kull • 

800 kllomet- hterls emellerinin terv c ne ça ışa Romaya, Man'!llyaya ve mu 1 k ti I!! ılndo nıyorlardı, ki İtalyan topları ad l • 
re w:unluğundakl sahil yolu ile dt' cak \'C onu bu ment ete n b 6~ rlh kat kat faik olmalarına rağmen bu ,. 
Rartaca 

11 
gtlnderlllrdl. Netsi Libya· serbest bu-akacaktı. şte u a • 

Y h bubat biraz hurma t sonra ttalya 1Jlklrını elde etmek larla baJJa çı~amıyor, keza tay•• r • 
da lııe biraz u , en i 1 ve ukert her tUrlU hazır- !erle de bunların mcvzll rtnı bir tUr U 
ve biraz zeytin yetişirdi. 1k1Nncl Püdn için a yaagcrn1I vermiş Llbyadnlti keşfedemlyorlardı. Bunlann kumnn· 
1 d a garbi Libya • ume - Iıklanna • 
ınrbln en sonr 1 ğı 1 kııvvoUeı lnln hakiki vaziyet danı Binbaşı Mehmet Ali B )'dl. Da-

ya (Ceznlr Berberileri) kdral :. na., Osmalnkdıarlarını iyice lncek • ış yerli taryaları başında ,ehit olmuştu. Tı ab 
b k 1 .,., Aarkf Libya a ... ısır· ve m • 
ıra 1 mı.,.~, ., f d idare lk arasında tUrlU tUrlll propogan- lusgarptalti kuvctlere de 7-8 bın kil· 

dakl Batlamyoslar tara ın an ha 1 t 
!b nomalı· ı d 1 yaptırarak hUkumcte karşı dar Arap iltihak etmiştir. Harp om 

olunuyordu Blldh:ıre L ya a ar tını •t 1 1 
· 1 Mlltıdın UçUncU h ııu so&utnuya çnlışnuş ve nlhaye bir sene devam e ş ve .ı n :ı;an ar 

!arın eline geçm ş 'e a e 
d Stptem severus zamanında Qsmanlr tmparatorlağunun zanfın· kuvvetlerinin nlsbet kabul etmlyecelt 

nsrın a. 
öa merkez olmak uzerc Provlncıa i dan, duygusuzluğundan, ayni zaman derecede çok olmasına ve sllf.hları-
Trlpolıtana namı altında bir vlllı.yet da ltaıyo. donanmasının denizlere htı nın faikıyet ve mUltemmcllyctl:ıe 
haline konmuştur. 7 net asrrda ısıtım kimlyetl dolayısile Osmanlı hUkQm · rağmen sahillerden içt'rllcrc bır adı 
kumnndanlanndan Aka.be tbnl Nafi Unln Trablusgarp ,.c Bingazlye tak· atamamışlar, hattA blr<;ok mUsade
taro.fmdan zaptolunmuş ve sonra ı";l· ı \'-iyC lutıınlı göndcrem )" " \lir hal· melerde mqlClp olm lar ııı!IAlıo P· 
rasıle Tolon oğ\lllannın. ınctlllerln, de oımaaından ve binaenaleyh Llb- hane ve her tUrlU mal%eme bıral,a
Patnnllenn. Eyyubilcrln idaresine yanın coğrafi vaziyeti neticesi ola- rak çekilmışlcr v~ ancak ısa.hile ~ • 

e mi , hattA bir aralık Tunus Ume- rak Osmanlı hUkQmetJnln dalla bld~- kın yerlerde yapmış olduklıırı 1 tıh-
g c; ş 1 Ukmetm'•lir On yetten itibaren aııllerlik bakımından kAmlarda tutunabllmlşlerdı. D ikan 
rası da burnyn ı "I' • 

n nlhııyetlcrlne doğru passi! bir vaziyete mahkQm bulun· Harbi Uurlne BabıAll iki ateş ara· 
beşinci asrı fakıı.t mUsta!;ııl bir mıumıdan bllistıfade 28 eylQl 1911 dl' j sında kalmamak için ltalya ile uyu~ 
Libyn.da. kUçük, d k çme- l birdenbire Babıa.Jlye blr Ultlmatom mıya mecbur olmuş ve 1912 ıenesı 
devlet kurulmuş idisc e ç~ gel rak , verml..ş ve ertesi gUn harp ilf.n ct· 1 ıs blrlnclte.frlnde ıs,·içrenln Ouchy 
de bu devlet tnUnkarız 0 a ' ı lh hed-...ı n 

1 
hilk 1 mişt.lr (Emri \'nki • !alt accompli) O ,ehrlnde aktolunan su mua =,. 

0507 de) Libya İspanyol a.nnb 1 ~ ı biıincite.şrln 1911 de, yani harp llCl· le Trabluagarp ve Blngaziyi lt.alya-
ınU ıtı rrlrmlş V<' ll'i30 da eş ne a na ., Ul Mal· nından on iki gUn sonra kU\"Velli bir 1 ya bırakm111tır. 
larl tarafından zeamet sure e 

Dr. Refik Saydam 
(Başı ı incide) * Ve bu üçüncü devreye doğru yü-

81 1:.ik ··ç safhaya ayrılabilir: rürken -doktor Refik Saydam ka· 
;po.. a u ı·ı·· b'ınesinin üçüncü yılı başlıyor. 1 1939 nisanı ile ey u u il• ) .. 

- k ~ıklık Biten iki yıldan sonra ge en u· 
raaındaki 'kararsızlık ve arı~ .. ü -yılda da iktidar mevkiinde 
d . 1 çunc d d' . evrosı. .. w a kendisini gönnckte evem e ışı· 

2 - Lehistanın tecavu
1
ze

1 
ug~I- . ·ık ıki de,•rede tecrübe edi-

Y d y a&t nın ta ya ı c mız, ı S d ı~ın an unan a 1' .1 doktor Refik ay amın ne 
harbe başladığı ane ka~ar devam :~~affak bir iıntıhan vermiş ol· 
eden sürprizler devreın. b d w na delalet etme'ktedır. 

Tarihi Hadise 
(:S.,r 1 lncldt!) ** 

recede blrl"mlf bulunuyorlar ve hiç 
9Dphem yok ki, slzln yardımınızla 

galebe çalacağız ve elzln ve bizim 
medeniyetimizin dayandığı esasları 

kurtaracağız. 

Lord Hallfaks, ReıslcUmhur Roo· 
sevelt'in bizzat gelerek İngiltere bU
yUk elçisini kar91lamak surctile BU· 
yUk Brltanyaya verdiğı şerefi de e· 
hemmlyetle kaydeyleml9tlr. 

3 - Kl§ln ya~la~mas.ı ve 19~~ u~e imizin gördüğü bu haki-
~arnası üzerine ikine•tke~rın 1 ın· kat :Cpimize. önümüzdeki aylar Hal ifaksın ilk Ziyareti 

anbcri devam et.nıcı le 0 an .• · 'd dünyaya mukadder ne o· 
tız d · ıı;;ın c .. ar e\'rcın. . . . h .. I olsun bir emniyet ve guvenç 

Muhterem Başvekılunız ve u. ursa k d' 
kUınetteki arkadaşları kararsız~ıf. telkın etme te ır. 

Atlee 

Vqington. 25 (A.A ) Lord Ha· 
litaks, bugün ilk re.sın! ziyaretini 
yapmış ve Cordcll Hull ile görUş· 
mUşlUr. lnglllz bUyUlt elçi i, Roose
velt'e iUmatnanıeslnl pazarteııı gUnU 
takdım edeceUır. 

ve :karı§ıkhk devresinde, Mıl ı 
Şeften almış oldukları direktifler~ 
tama.mile intıbak eden bir zeka 
ile Türk milli siyasasının du~sl· Bir Nutuk lrad Etti s· 'M hf il d k'T . 
lük ve asaletini tebarüz ettıren Londra, 25 (A.A)-:- Reutc~: ıyaSI 8 8 er 8 1 0Slr 
bir haairat 'li'e vekar gösterımielcr• .. . Oxtord Ünıveraıtesı· 

~ . Dün aı.şam ı. 'l:~b" .. 
dır. Bu devrede cspcculatıve . alist demdkrat rou"' unun 

ib •. t di 111n soS)' d . ··yte ... •en ic· 
eorn inaison> !ara karşı gos er • b '° Jantısın a 90Z • 0 

J .. 

ğı kibar bir çekingenlikle ve ken: ır p · • · · hiikUınet azaaın· 
dısini "U veya bu zümrenin 'letı çi partı•Aı lılderı zcümle deıniıtir 

y dan B. tt ee c 
addettirmek niyetile çevrilm~ aa-
Yısız manevralan bora çıkarmak· ki:Har en evvelki dünya. artık 
in, yapılması muhteımel tahrikleri ptd _ ·u· Ham 90nrasının .. 1 '·) evcut egıı:aır. • :r . • 
c.amanında sezmek ve ön cmero e m . • d 1 dünyası açın 
t "k' · d vem ve daıba 11 

1 ı.J emayüz eden rürkiyc, 1 ıncı ev.: J • h rb. sonunu ·be• eme. 
rede temkin ve basiretin sembolu proıe er, a ~ 1 maya baş· 

L den .. imdiden nazır an 0•muı. deruokrasinin henüz ta· " 
mamıle toparlanmağa ~uvaff~k lamahdır: d h ''kümetin si
<1,.ımadığı bir sırada belırme'k ıs: H~rl? zamanın 1 a :ktatarından 

d d b d mokrası vasetının en eeas ı n · 
.. a ı gösteren ve u e b" 'ni. bu noktanın mitrı aiyasetın 
ıçın pek mC§"um neticeler verm~- d~~amlı bir parçası haline gdmlc· 
ıi muhtemel olan ıbir çok complı· k _ı.. ·1 ey e· 
catıonlar, bu Türkiyenin hayirhah sine nezaret etme teil""ı 

f 1 tur mc:ktcdir. 
rnüdahalelcrıle bertara o muş • · ve tem· 
r~ahhütlerinden hiç birini feda Harpı en aonra zendg.ın . ve 

1 bc1 bir sınıfın mevcu ıyetınc 
Clrne.den, bilakis dostluk arını VC • • I'~ · • d batlamaeına 

Vaşington, 25 (A.A.) - Roo cvcl· 
t•ın İngiliz bOyilk elçisi Lord Hali· 
faks'ı kartıla:nak Uzere .A nnapolls'e 
gitmesi, siyasi mah!ıller Uzerlnde de
rin tesirler yapmıştır. 

SJyast mahfiller Amerikan mil
leti reisinin ilk defa olarak böyle 
bir jest yapmış olduğunu tebarüz et
Urmektedır. Bu jeat, bilhassa Albay 
Llndberg'ln yardım kanunu projesi 
hakkındaki beyanatından uonra yıı
pılmış olmasından dolayı bir kat da
ha ehemmiyet kesbet.mcktedlr. 

lyl haber alan mahfillere göre, re· 
ıs. projenin fekle alt kısımlarında 

• bazı !edakArlıklarda buluıımıyo. ha· 

zrr olmakla beraber, hemen hemen 
mutlak bir lngtllz - Amerikan tesa
nUdUnUn mevcudiyetinden kııU su· 
rette mutmain bulunmaktadır. 

lttifaJdnrını, hayatı ve diın~Y1 i:· :::a~!.:e 0r~~~~kceiini za.nn~t· 
a~ ıs tarzını her fırsatta t rar • ...,.ı'yorum. Jnai1'teredc zcJl6ın4ık. • t·• • Git • ) A 1 

Yarak ve baö-)andıgw ı medeniyete ... ..- d ,.enne nuyen er ı edilecek 

k " l l !erin tevzii süratle değioın_ek_ le ır. k 25 (A A 
rnu adder mes'ut iırtikba e 0 an Bü re~. · ·) - Stefani: 
iflaneın-dan zerre dcaybetmiycrek Alman fktuat MmtefA11 General Antoneeco tarafındnn 
•Yakta ve emniyette duran b~ ı.uıano, 25 (A.A.) ::>teııınl: nctredilcn bir tehli,-de memur· 
I ~rki) e, bilmelidir ki asla batıl iki mihver devleti aruındaJd lktr· !arla itçiler derhal vazifeleri başı-
~0rülc?1iy~cck o~~ bir siyasi mu· sadt müzakerelere iştirak eden Al- na ~ittneğ~ d avet ~dilmelctcdir. 
•ffakıyetın eserıdır. 

1 

iktısat mu.tef&" Dr. Landlrl· ı Aksı takdrrdc azledılccekleri bil· 
. mandUn akşam Mılanoya gelml9Ur. ôinlmelttcdir. 

Şımdi üç.üncü de\-re yaklaşıyor. ed, 

dir. 
«Macar Baıvekili Kont Te

leki, Macar - Yugoalav doıt
luk paktını, taıdik için medi
ıe verdiği sırada ıu sözleri 
söylemiJtir: 

«Harbiye Nazırı Berline, 
Alman müdafaa kuvvetleri 
kumandanı i!e Almanya ile 
askeri, siyasi i~ birliği görüt
ınek ü:ı:ere gitmiştir. 

ccBaıvekilin, uaskeri it bir
liği» kelimelerini kullanmaıı 
c!ikkatten kaçmamı~tır. Fakat, 
Roman yadaki hadiseler, Bul
pri:;tan-- Ye Yugoslavya üze
rindeki tesiri izale etmekten 
çok uzaktır. 

«Almanya, böyle bir hare
ketin ikhıadi neticelerini de 
düıünmek mecburiyetindedir. 
Almanya, ,Balkanlardan bil
haua yiyecek maddeleri ve 
maden cevheri almaktadır. 
Almanyanın Balkanlara yapa· 
cağı bir hareket üzerine Ro
manyadaki petrol kuyulan 
bombardıman, demiryollan 
altüst edilir. Almanya bunları 
nazan dikkate almak mecbu
riyetindedir. 

- Rady-0 gazetesi -
,/ 

Nafıa Vekili 
Ankara, 25 (Telefonla) 

Nafıa Vekili Fuat Cebcsoy bu ak
şamki ekcsprC3lc İstanbula hare· 
ket etmiştir. 

Çok Pahalıya 
Mal Olan 
Bir Ders 

(Ba'ı l laclde) = 
lecavize isbat edebileceğimize 
eminiz. Fakat mücadelenin kor
kunç olacağını ve her birimizden 
ağır fedakarlıklar be'kleneccğ:ni 
de biliyoruz. Kendimizi bir daki
ka için bile aldat.mı}oruz. 

Bize tecavüz etmek aurctile 
haıhin umumi neticesi üzerine, 
yapılacak fedakarlıklara uygun 
bi1 tesır elde cdilemı-z, Bunun 
için aklın ölçülerine göre müteca· 
vizlerin bize ve emniyet sahamıza 
hücumdan uz.ak durmaları bekle· 
nir. Fakat aklın ha.kim olduğu bir 
zamanda yaşanııyıoruz. Her türhi 
delilikleri, müııbet bir ihtimal di· 
ye heaaba katmağa mecburuz. 

l tc böyle bir ihtimal lcarşıaın· 
da delilerin başına veli gömleğini 
geçirmek iııi bize düşecektir. Jca· 
hında bu işi kendimize ve İnsanlı· 
ğa karın bütün mesuliyotimizi du
yarak yapacağı:t ve bunun icap et. 
tirdiği bütün fedakarlıkları göıe 
alacağız. 

Biz. yıldırılmaz bir milletiz. B"
şinci Kol umacılıırına kar§ı şr.reet. 
liyiz. Çünkii insanları en büyük 
zilletlere sürükleyen ölüm korku. 
suna karşı iptidııdan zafer kazan
mı!! bulunuyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

De rne ~8~,. y ~!~~ + Arna~~!!~~J.~, x 
1 
Romany~~~, Y.~!iJ!f 

kıtalar bir piyade fırkası, bir orman Muharebeler devam eylcmektP. ve vollhı·ına benzın dökerek atq vcr-
muhafızları tabunı, bir ıılyn.h göm- kıtalnrımız durmadan ilerlemektedir ~işlerdir. 

!ekliler taburu, bahriye ve topçu mU! Yunan Teblı.g"" ı" 1 Almanlar, Yahudi mahalleııılnd 
rezelerinden ibaret idi. Bunlar cemnn . yapılnn hruı:ırlnnn bllyUk bir iti 
20 bin kişilik bir kuvvet teşkil edi· Atına, 2a (AA.) Yunan ordu· :ile etrrıfını nlmışlardrr. Oeneral A 
yordu. Bu kıtalnr 19 gün mUtcma· lnrı başkumandanlığı, tnrnfmdan 2i tonvıko, isyan esnasında ynpıtan bü 
diven kıırndan, dc.."llZden ve ha\ adaıt kil.nunu ıınl akşamı neşrcdıl no nu " en " • tUn haımrlann fılme alınmBSinı emre1 
Yapılan bomb:ırdımanlara mukave- marnlı rcsmt t bil~· 

0 mlşUr. Tü kı mt'mleket lejyoner m 
m<'t etmişler ve dört giln nihai hU· MU\ affakıyctıı netict'ler veren mah rıtlerının neler yapmış olduğun.ı 
cuma karşı durmuşlardır. Topc;ula- dut hareld\t yapılmış ve yUze yakın görsün. 
rrmız son mermilerine kadar end:ıht cslr ahnmıs ve kUlllyetll miktarda 1 
ctmı.,ler ve Avustralya müfrczckri harp malzemesi lğtinnm edllmlştlr. Hora Sima Aranıyor 
nrasındtı. derin rahneler açmışlardır. G<'ncral Antone ko, dıgeı· taıa!tan 
İnsanca ve malzemece zayiatımız da ıtalyan Mukabil Ta halkı isyan mOşev\iklerını bUk()mc-

bUyUktl\r. arruzu Püskürtüldü te blldlrmlye da\et etml'1tr. MUc-

Esl·r Generallar rım1eri himaye eden veya saklryanıar 
'Manastır. 25 (AA. ) r.euter n- cUrUm ortağı addedılecek ve !tddeUe 

tngı"lı"z Kararga"hıncla jnnsıı•ın Arnavutluk hududundaki cezalandırıl caktır. Bu emir, ortadan 
muhnlJltl bildiriyor: kaybolan lejyonerler relll Horlıı. Si· 

I..ondrn, 25 (A.A.) - Dally Tckg Arnavutluk cephesinin slmııl mın· ı ma'ycı da pmlldlr. Horla Sima'yı bul 
raph gazetesinin Tobruk'u işgal ede takasında dUnkO hareketler de\Tlye mak lçm 9lmdı:ı;e kad:ır earfedllcn bil 
lmparatoı luk kuvvetleri nczdlndeltl luallyctlerlne inhisar cıtmlştlr. Buna tUn gayretler netle iz kalmıftrr. 
muhabiri, bu şehir teslim olurl<l'n mukcıbll ml"rkez mıntnkasındıı De· General Antonesko'nun cmıile mU· 
ııir cd.len yüksek rtltbt'll İtalyan SU· veli \ adiıılndc Yunanlılar İtalyanların teaddlt mUfrezcler Horla sıma·nm 
baylarınrn isimlerini blldlrmekt el r ı;lddt!tll mukabil taarruzlarını plla- takibindedir. 
Bu aubnylnr şunlardır: 6l inci anll 1 kUrtmtl lcrdır. Soylcndlğlne gorc, Horta Slma'run 
vatan fırkası komutanı G<'neral Del e ıi Tepeler Alındı t.ar ftarl rını eUkQnctc \C işgal edı-
la Murıı, Tobnık deniz U ı kuman- len binaları tahlıycye davet eden e-
dıını Amiral vıotına \'e Cene.ıal B r ı At n . 2., ı A.A ) Yunan radyo mlrnamesl p rşcmbe gOnU general 
berlsen. ııozeUsl\ tlln bildi dlğine göre, 21 ilk· Antoncsko ya arzedıldığı \'akıt gene· 

'd b 1 UI k {ltb 11 kA u ı tarıhınden 24 sonk mııı tarihı· ral hiddetle bu emirnameyi fırlatıp 
Tobnık a u tınan y tse r e 

n<' kad r Y man kuv\•etıerl tal'ııfın· atmış \e cl3u bmı al. kadar etmez, ltalynn subnylan namınn inglllzrr 
dnn nrnıarmdn iki hırıbaşı ve 17 ktl· bütün bunlara bir nihayet vcrcceblr kaç sör. &llyllyen Amiral Vlotln 

t<." llm old•ıklnrını bildirmiştir. Gc--
çUk rUtbeli ııubny bulu ~mak Uzer<' ğıın dıye haylmmıştır. 

nerııl d bir kııç "'ÜZel sözle cevap 
vermiş ve sonra 1tıılyan subayları 

bir tayyare ile İngılız knrargü 1 ııııa 
getlrllmlştir. 

Esir ter 25,000 
"Kall!re. ~!5 < A.A. - Muhlelıf a 

janslnr tarafından ,•erılen haberlcı <' 
göre, Tobruk'da bulunan Jtnlyan e
slrle.rlnln miktarı 25 bini bulmnııı 

muhtemeldır. 

İtalyan )'=Blı ve c lrlerlnln naltll· 
ycslnde 1ııgıllz lıahriyesl bUyUk bır 

rol oynamaktadır. 

T obruk Zaferinin 
Akisleri 

530 kadar 1talyan csiı 1 alınmıştır. 
SözrU, Yunanlılarm fena h v ya 

rağ"ınen dil~ cephenin merlcez kı • 
mıııda taorruzlı.nna d \ nm ••werek 
yeııldrn mfüıtahkrm m('vkller 'e lt!· 
pclcr lsg..ıl etUklel ınl hlldıı Mlştır 

. 1rrltez rephesınııı dlr,-er 1' ı k mm· 
d:ı ltalyıınlar rnukabıl !a "ru1lan:la 
bulunmu lor 1 dr 'Yu an llrr1 ı..rta· 

lan tarafından pU l<llrto·mucıcro r 
Dl! ağır 7.A;) at ' d r tm~t r 

Yunani standa Bolluk 
Kahve Sıltıntısı da Kalmadı 
Atına, 2 J (A A.) Al nn aJaııııı 

blldlriyoı : 
'F.kslkll~i hl edilen y<'gı\nc maddP 

olan h::ıhvc bol mıktaıd.~ ~elml"llr 

Ve pııznrtesl •llnllndC'n ltı1'ıı>, ı lı:.ll· 

ita serbestçe ıı:ı.tılncaktır. 
Atına, 2:1 (A.A.) - BUtUn AUna Eltm<'k, et, ta\'uk balık, eb.,c, 'e· 

gazeteleri, lnglllzlt'rln yenld<''l Tob· reynğı, sut gibi diğer gıda mat:ldel n 
ruk'da kazandrkları muuı.fferiyete n- halle ve oı dunun ihtiyaç hı mı tamn
lt makaleler neşretmekte \'e faşist mile kan:ılıyneak mlkta-d • tJ ~11~ .. 

imparatorluğunun yakında tamam ı Bu euretlc her akşam ".:"unanlıların 

yıkılacağı knnnatınl izhar e:> lemck ne 7.n.mıın oçlılıtnn öleceklerlm soran 
tcdlrler. İtalyan rndvolan .,ımdl mUsterıh o-

Oozctelcr, ayni zamanda tral<'jik I' bıllı lcr. Yuıınn milletinin ''e ordu
dchası. Afrika harbınln gllg!Uklerını sunun gıd 111 mUltemmel olduğunu 

onlartı. temin edebılıriz. Fakat Yu· 
yenen seneral Vavelin resimlerini de nan mllletı ve ordu.su nç kalsalar bl-
nevrotmektedlrler. le mUlC<"ll~ lzı mağlClp cdeceklerdır 

Atlmı sinemaları gUndc bıı kaç ke- Girittelci İnqili:r. Aıkerlerinin 
re lngill:r.lerln Afıikn ve bilh sstı. Si· Yardımı 
eli Bnrranl'de kazandıkları pnrl::ılc za- Londra, 25 ( \.A.) Cirıtlckl 

fcılerc alt filmleri göstcrmcktcdlrlı r glll~ kıtalarının kumandanı lngilız 

Beyaz perdede İngiliz askerleri gö· erl<'rlnln sil h altına alınmış Gırıtıı 
rUndUğU ve duble edilen !ılmde rum· lhtly l efradın all<'lerinc yardım için 
ca izahat vı.:rıldlği zaman uzun al· arnlarında toplamış oldukları iGSOO 
kışlar kopmakta ve halk heyecanlı drahmiyi Girit umumi vııllsıne \Cı-

tez.ahl\ratta bulunmaktadır. mıştır. 

B. Roosevelt 
Lindberg'in ifadesini Okumamıı 

Vaeington, 25 (A.A.) - Dün 
a\:oam gazetecilerle yaptığı gö
rii'"1ccle B. Roosevelt' ten, Jngil
tereyc yatıdım projesi hak.kında al 
bay Lindberg' in encümen huzu
rundaki ifadelerini okuyup oku
madığı ıorulmu§tur. 

Almanyada Şiddetli 
TedbirJer 

Bcrlin, 25 (A.A.) - Stefani: 
Fiyatların gayrıme~ru surette yuk 
ııdtilmesine ka~ı açılan mücade
lede spekuıa.,yl." yapanların şid
detli cezalara ~ ·uptrılması derpiş 
edildiği s~lilhıyetıar Alman mah· 
!illeriııde beyan edilmektedir. 
Dalıa büyük cüriımler için idam 
cezasının tatbtk edileceği ilave o· 
lunmaktadır, 

Yeni Hükumet 
Yeni hUkOmetln nasıl te~kkUl c

deceğıne dair tafsilat yoktur. Maa
ma!ih a kert mUtehassıslardan mU· 
rekkep ve teımayUlO de burjuva ve 
Alman taraftaı ı olacağı zaıır:olun

maktadır. 

Jeyan h rek<'tlnc mU:taheret eden 
feJyoner gazete! ı1 Ctıventul de dahli 
olmak Uzere kap tılmı9tır. Askerler 
bunların ldııı ehanelerlndo arqtır· 

malar yapmı\ltrr. Şimdi yo.lruz tek 
bır gazete çıkıyor, diğer gazeteler de 
ıra ile birer gtln çıkacaklar. 
B.r çok lejyoner reis nln Alman 

clçtllğine ilticaya te cbbU etlıği f 

k ıt kubııl edilmediği söyleniyor. 
0<-"ncral Antonesko tarafından ne -

redılen diğer bir enılrnamcye gör 
asker kıtalarına \ey ı sh•ıllere at 
ettiği görlllen her fcı l hemen orada 
kur una dıZileccktlr. Çalınmış e ya 
veya mUc 'her satanlar da çok fld· 
detle cezalandırılacaklır. 

Vilayetlerde 
Vtllyctlerde:ı henOz ta!allit y k 

tur. Tran 1lvanyada, Bırıncl ordunua 
raporuna göre. tan1 bir sUlcOn \ar 
dır. Tranııllvan:ı;n ı;r eral Anto e 
ko')'U sadakatle tutmaktadır J ı 

Ploestl \ e Bra.sov da ciddi karış k 
lıklar olduğu blldlrllıyorsa da heııib 
tafsılfıl alın mamıştır. 

İsyanın srbebl lcnoncrlcrle genrral 
Antonesko ara ndakı lhUIU olduğt 
söyleniyor, Bu lhtl!Af uzun zaman 
danbeı i mevcuttu EndUstcıyl mili • 
!eştirmek için llkteşrlnde tayın edl· 
len komısenn ar:.11 buhıana patlak 
vermiştir. Bu komi erl<'rln icraatı 

ml'Tl'lleketlıı ckonomı hayatını bozd • 
ğUnd n general Anloncsko bu la ı 

azletmişti. 

Blnba ı Göıfng·ın katlı mllna eb • 
tile lejyo ıerlerırı d ı~duklaıı ı ı 

alı göstermek 1 n te "bbUıı Cll•kl • 
nUmn~ leı kati bır ı; bcp için b :ı 

ispanya Nazırlar 
Toplantısı 

Mndrit, 25 (A.A.) - Nazır· 
lar heyeti de,1ct reısi General 
Franco'nun riyasetinde iki gun· 

B. Roosevelt, albay Lioo
bcrg'in ifadesini okumadığını ve 
bu sebepten do-layı bu hususta 
müıaleada bulunamıyacağını bil· 
d rmi , bdaharc, biraz tefekkür
den sonra c:bu ifadeleri okumak
lığım içıin acaba bir sebep var 
n.ı)> di"A ıormu§tur. 

0 denben :>apmakta olduğu toplan· 
Suriyenin Eski Erkinı Şamda talara nihayet vcrmi tır. Bu top· 

lnıiltere lapanyaya Bujday 
Veriyor 

Madrit, 25 (A.A.) - Jspanya 
ya ln .. ilizlcr tarafından buğday 
gönderilmesine devam olunacak
tır. Arjantindeki fngiliz ihtiyatla
rından 5 O bin t'On buğdayın İs
panyaya nakli için nnlaşmalar ya. 
pılmı,.tır. ilk parti, hemen derhal 
gelecektir. Son zamanlarda Kıı-
11ndn buvdayında olduğu gibi bu 
•fer gönderilecdc buğdaylar da 

1 panyol vapurlan ile nakledile
cekı . 

Londra, 25 (A.A.) _ Müsta. lanular e nasında hır çok muhım 
kil Fransız ajansının öğrt'ndiğine kanunlar ka-bul edılmi~ir. 
göre, Şabandann ölümü e"na- Kn:bu) edılen bir emirname ıle 
sında lraka iltica etmi" olan Su- bir milli pasır mudafaa teşkılatı 
riye teşrii mecli inin sabık reiai kurulacaktır. 
~.utfi B~ Haffıır, Şama. dönm~ş-ı Kabul cdılen bır kanun. çoc.ı.ık 
tur. Cemıl Mardam Beyın hugun. duıürmeğı mencımektedır. 
lı-rde Sama d()nmesi beklenmek- N 1 h 5 34 • 
tedir. ıtzır ar eveıı, 11yıuı 

Duçe Stefani Ajansının Müdürünü 
Kabul.Etti 

mnh'kum hakkında bır af kararı 
çıkarmıştır. Oıger hır kanun ku· 
ğıt i tihlukinı talıdıt eylemektedir. 

<:,.ıkarılan en muhıııı kıı.nun, İs 
panyadn dcmıryoll ıııa aıt lıu

Stefanl ajanaının reisi Mnııllo Morga- !un.maktadır. Bu knnun ınucıbın· 

1talyada bir mahal, 25 (AA.) 

nl lle ajanl!ln yeni mUdUrU Dr. Ro- ce, şırketlcr!' dil bulunan dcrn•r· 
berto Sııster, Duçr tnrııfındnn k b ıı :>olu ı-bek ·ı ı t n ııtıl ., 
l'<l 1rnı.ıl dlr .. 
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Adliyede: 

SemtinEnGüzelKızı 
Genç Kızın 

Tetkik 
Neden Öldüğü 

Ediliyor 
Sanıah·ada imrahor caddesirvle 

15 numaralı evde oturan on do· 
.kuz ) aşlarında Matmazel Katina
nın on gün evvel ansızın ölüver· 
mesi şüpheli görülmüş, Müdde:u. 
mumılık muavinlerinden Ed"p 
dün bu şüpheli ölüm tahköcatile 
mesgul olmuştur. 

Katine semtin en güzel bir kı
zıdır. So" zamanlarda bir gençle 
eevi~tıkleri, nişanlanmak üzere 
oldukları da şayi idi. Gerçi Şifa 
Yurdu doktorlarile Belediye dok
toru matmazelin uremiden öldü
ğü ha~ında rapor vermişlerse de 
)"apılan ih:barda bir kürtaj netice. 
sinci~ öıduğü iddia edilmiştir. 

de zengin olarak tanınması da bu 
ihtimali kuvvetlendirmiştir. Müd. 
deiumumilik Tabıbi adli Nuri) i 
hadise yerine göndermistir. Vere
ceği rapor vaz.i,veti aydınlatacak
tır. 

Bir Cinayet Davası 
9 39 senesi teşrinisanisinin on 

ikinci gecesi Laleli Tayyare apar
tımanlarının önünde Behram is
minde bir genç dört tabanca kur. 
şunile vurulmuştu. Dün ikinci A
ğırceza mahkemesinde bu hadise. 
nin duruşması yapıldı. Suçlusu 
Behramın meslekdaşı Tophane 
Dikimevinde çalışan Celaldi. Suç
lunun avukatı Besim Şerif uzun 
bir müdafaa yaptı. Muhakeme 
karar için i:>aııka güne bırakıldı. 

Bir Tecavüz Davası Beraetle 

Neticelendi 

Zabzta Haberleri: 

Mezbahadan Azgın Bir 
Manda Kaçtı 

Salih adında bir kasaba ait azgın 
bir manda mezbahadan kaçarak Silt
l!ice ve civarında halka saldırırken 

polis tarafından tabanca ile öldürül
mUştUr. 

VATAN 

Tütün Satışları 
25 Milyon Kiloya Yaklaştı 
Bu Sene 

Kal ite 
Daha Ziyade Yüksek 
Tütünler Satılıyor 

* Şişlide BliyUkçiftlik sokağında Ege nuntakasında tülün satışları l Harıç alıcılardan hlikfimet namı-

oturan Halı! oğlu Abdiilltncllr, evınin haraıetle devam etmektedir. Rckol- na mUbayatta bulunan memleket A· 
Ust katından kıı.lorifc!r dairesine dU- te 33 - 34 milyon kılo aı·asıııdcl._ t . ınerlkadır. MUbayaaya Amcrlcan Ta 
şerek muhtelif yerlerinden ağır su- ı ı.-~iyatlar geçen Geneye nazaran oldul• 1 bnco iştiıak etmiştir. 
rette yaralanmış ve Şışli Çocuk has- ça yill!..ıcktır. Al.:'lkadarlar bu tezn- .Almanların iştiraki içın yeni bir 
tanesıne kaldırılmıştır. yüdUn yüzde 8 • yUzde 10 nisbctlndc haber gelmemiştir. 
* Şoför tstepan Knrapyanın lda- olduğunu işaret etmektedirler. Diğer alıcılar Fransa, Çckoslovak-

re .. indeki 4167 numaralı 'tamyon Be BugUnc kadar yapılan satışı· ~ 1..n- :;ıı. J.'inlandlya, Macaristan ve İsveç
şiktaşta tramvav caddesinde 16 yış- ha zıyade iyi kaliteler Uzeı ınde cc- tir. Macarlstanla tUtUn hususunda. 
Jarında Hilscyin kızı Nnzıfcye ça'T • reyan etmekte, orta ve diışUk kalıtc- yeni bir ihzari anlaşmanın esasları 

rak ıraıhtclif yerlerinden yaralE'o'nıŞ· lcr nlsbetcn daha az müşteri bulmak· tcsblt edilmektedir. 
tır. Yaralı hastahaneye kaldırılm.,, tadır. Bu \"aziyetl nazarı itibara. a- İnhisarlar satışl:ırn iştirak etml· 
ht\disNlrn sonra kaçmak lstlycn şo- lan bazı tüccarlar ellerinde mevcut yor. HUkumet Yerli Mahsuller 'l'Ur .. 
fı..r y'lkalanarak tahkikata başla•.- kalıte tUtiınlerl piyasaya nrzetınek-ı Anonim şlrket~ve TUrk Tütün Llml 
mıştıı. ten çekinmekte ve spcktlt.syona te- ted şirk•f 1 namına mUstalısllden doğ * Galatada bir der.•lr dcposund11 şebbUs etmektedirler. Orta ve daha rudan do~uya tüttin almak için 4 
ustabaşı tıya ayağına bilylik bir de- dUşUk kalite tüttinlcrin satı larır.,':I . mılyon li;alık bir sermaye nyııı;nıyıL 
miı· diişcrck yaralanmış, Beyoğlu be- en ziyade kliçUk tUccnrlaı·rn faaliyet karar vermlııtir. Bu suretle tUtUn fi· 
ledlye hastahanesine kaldırılarak tP- gostertlikkıi göze çarpmakl..ldır. Sa- yatlarının d~şürülmemeslne çalışıla-
dı:ıvi altına alınmışt.Jr. tışlar ufak parlller halinde yapılmak caktır. 

tadır. * Pındıklııta oturan 'Mıthat Kl"Jt; 

adında biri Tophanede trnmvay.ıan 

atlamak isterken düşerek başındn• 

yaralanmıştır. 

Son yapılan ihracata nazaran bı.. 
seneki Ege tUtUn piyasası çok mU
sait bir şekilde kapanacaktır. 

İzmir, 25 (A.A.) - Satılan tUtUn 

1 B081A 1 
%5 1.KtSClKAl'"lJ ... • 19.fl 

KapanJt 

Sterlin 5.24 

Dolar 131,50 

İsviçre Frc. 29.7725 

Drahmi 0,9975 

Le'·a 1.6225 

Peçet& 12,9375 

Dinar 3,175 

Yen 31,1375 

lsveç Kronu 31,0975 

Esham '\'e TabvUAt 

Sıvas - Erzurum 7 19,50 

Y.&'lA11 Gazete.il 
lLAN rtYATLARI Kuru5 

Baflık mfiktu olarak '7.50 
ı inci 8ayfı. Santimi 600 
2 ]) » • 350 
8 • lt " 300 
4 J> lt J> 100 
5 J> ]) J> ... 
6 J> lt • 60 

26. ı - 941' 

NEVROZiN 
Bulunan Eva Baş ve 
Diş Ağrısı, Grip, 
Nezle Gibi Hasta:ıklat 

Girmez. 

Ba~ını:ı "e dlşlnl:ı ağrunıya 
ladı mı hemen bir kaşe 

NEVROZiN 
Ah ıız. Bir şeyini ı 

K 1 .. az. 
icabında gUnde 8 kaşe 

" 
Ceset mezardan çtkarılmış ve 

Morga gönderilmiştir. Morg dün 
otopsi yapmıştır. Raporunu yarın 
Müddeiumumiliğe verecektir. 
Müddeiumumilik te bu rapora 
gÖre suçlu sanılan doktorları ça
ğırarak dinliyecektir. 

Diğ3r Şüpheli Bir_ 
OJ Um Hadisesi 

Şimdi kapanan eski Şemsülme
katip müdürü Hasan Şen, geçen 
sene on dört yaşında Türkan is
minde bir leyli talc'beye tecavüz 
ettiği iddiasile tevkif olunmuştu. 
İkinci Ağırceza mahkemesi dün 
bu davayı neticelendirdi. Hazırla
nan uzun bir k~rarnameye göre 
Mediha ve Halime isminde ik" 
kardc..ı Türkanı Hasan Şenin od.ı
sında görmüş olduklarına şehadet 
etmişlerse de mahkemede ve za
bıtadaki ifadelerinde bir çok te
zatlar <>Örüldüğünden mahkeme· 
ye suçun işlendiği hakkında ka
naat vermemiştir. Mahkeme bun
ların şahitliklerini malul gördüğü 
için Hasan Şen hakkında beraet 
kararı verdi. 

Belediyede: 

Şimdiye kadar 24,.5 milyona yakın 
bir satış kaydedilmiştir. Hariçte en 
bl.!yilk alıcı bugUn için 1ngnteredlr. 
İngiliz firmaları doğrudah doğruya 

satışlara. iştirak etmemcı,.:,e, mUba- miktarı yirmi Uç milyon kiloyu bul- .. -------------.. 
yaayı mutavassıt tüccarlar vasıtası- muştur. Fiyatlar seviyesini, satışlaı 

P'<>lis ve Müddeiumumili.k. dün 
şüpheli bir ölüm tah'kikatile meş
gul olmuştur. Arnavutköyünde 
oturan altmış yaıılarında Ali kah. 
ya isminde bir çoban odasında 
mangalının üstünde kafası yan
mış bir halde bulunmuŞtur. Polis 
Ali 4cah) anın mangala düşerek 
yanmış olması ilitimalini uzak 
gördüğü için bunun öldürüldük
ten sonra mangalda 'başının ya
kılm11t olması ihtimali üzerinde 
durmuştur. Ali kahyanın muhitin-

Sahte Sterlin Sürenler 
Dört Genç ve Güzel Kadın Tevkif Edildi 

Yollarda Açılacak 
Bacalar 

Çukur ve 

Yollarda açılacak çukur ve bacala
nn bundan sonra ait oldukları şir

ketler tarafından açılıp, tamiratı mU
te;nadiye ekipleri \"C tek bir elden bir 
müteahhit tarafından yapılacağını 

yazmıştık. 

Sene\1 on bin liralık bir iş olarak 
tahmin edilen müteahhitlik bugün
lerde 1stanbul bdedıveslnce mUnaka
saya konarak ihale edilecektir. 

* Hava. gazi tarifeleri her Uç ay
da bir muntazaman bir heyet tara
fından tetkik edilmekte. bu heyette 
belediyeden bir zat bulunmaktadır. 

Bugüne kadar heyette çalışan tram
vay, elektrik umum mUdUrU M-usta
fa Hulki Erçin, işlerinin çokluğu do
layısile •alışamıyacağmı bildirmesi 
üzerine bu vazife, belediye makine 
şubesi ml\dUrU Ertuğrula veıilmlştır 

le idare etmektedir, j da hareketini muhafaza etmektedir. 

Sıvasta Kayak Sporları 

Gençlerin Kayak Sporlarını Öğrenn1eleri 
İçin büyük bir Gayr ... t Sarft;diliyor 

Sıvas (Vatan} - Şehrimiz 
gençlerinin sabırsızlıkla bekledik
leri kayak sporları mevsimi Sıva
sın her tarafında neşe ile karşılan
dı. Memleket ve yurt müdafaası 
için lüzumlu bir spor olan kayak
çılık, Sıvaslıların yegane kış eğ
lencesi haline geldi. Sokakta, 
caddede, her yerde kayak spo
rundan bahsedilmektedir. 

Sıvaıta kayakçı gençler 

Den iz Levazım 
Satmalma Komis

yonu llan'a"ı 

İmtihanla ( 4) elektrikçi ustası alı
nacaktır. Taliplerin 16.zım olan vesa
.ıerlle birlikte Gölcükte deniz fabri

kaları umum mUdUrlUğüne mUracaır. 
ları. (553) 

Türkiye d:llıillnde: 

Senelik 6 aylık 

1400 750 4.00 
Hariç ınemleketler: 

Senelik 6 aylık 

2700 ıuo 

ŞElll.B Tlİ°AT&f' ilU ı'l:HS1LLK&I 

lSTlKLA.L CADDES!.~D· 
"OMJCDI &I&lııll 

'Il!.t- EBAŞL'-'DA 
llKAM alS.ilı 

BugUn saat 15,30 da. 
Akşam 20,30 da 

ABU AL 
Yaz.:uı: Dotcye\'sk.l 

Gündüz saat 15,30 da 
Akşam 20,30 da 

K1RAL::[ OD~ 

Her gUn gişede çocuk temsilleri lç\n bilet verilir. 

l\ay !:eri Tayyare Fabrikası Satınal 
Komisyonu Başkanlığından: 

Aralannda Alman, Leh, Çek, ttaı-ı Polis ve mUddeiumumllık tahkika
yan bulunan dokuz kişilik bir sahte tını tamik etmiş ve diln ikinci lılr 

sterlin sUrUcU şebekesi müddelumu- I grupa alt dosya birinci sorgu hAklm
mlllğe verilmiş, bunlardan dördü tev ligine verllml.ştır. Bunların içinde 
klf edilmiştir. Bunlar Mılanoda ha- Marten Sandez, Ynkop Vays, Arto
zırlanan sahte 11terlinlerle, sahte Ho- katentar, JozeJ Pokcka, Okekinya
landa pasaportlarile Bulgaristana ve 1 dan başka beş te çok gUzcl ve genç 
sonra da Tilrklyeye gelmişlerdir. Sul- kadın vardı. Soı·gu h~kıml bu kadın
tanahmet sulh birinci ceza hlkimi, lardan da dördl\nU tevkif etmiştir. 

* İaşe tP..şkilntı faaliyete geçtıkteıı 
sonra, belediye lktısat mUdilr!Uğ!l 

kontrol teşkl!Cltı da, memurları da i-
aşe teşkllAtı memurlarfle mesailerini 
birleştirerek raporlar hem belediye, 
hem de iaşe bürosuna verllecektlr. 

Bu hafta başta vali Akif Jyido
ğan olmak üzere mektepler, mÜ· 
eıtseseler ve beden terbıyesi mü· 
kellefiyetine tabi 2 5 O ki~ilik bü
yük bir kafile 4 kilometre mesa
fedeki Şahna Kümbeti civarında 
Beden Terıbiyesi tarafından gön
derilen eğitmenlerin nezaretınde 
çalışmışlardır. 

enıir üzerine sporcuiarın bir an 1 
evvel kayak öğrenmelerine çalı· 
şılmaktadır. Mevsım sonuna ka- ı - Fabrika garnizonu dahilinde iki adet erat pa.vlyonu 
dar Sıvasta 2500 genç kayakçı zarf usuıu ile ihale edilecektir. 
yetiştirilmiş olacaktır. Sıvaslılar A - İhale 5/2/9U çarşamba gUnU saat 11 
bu spora karşı büyük bır alaka alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

Akh ·sar Tütünleri 
,Genel direktörlüğün verdiği bir duymakta.dırlar. B - İlk kefil bedeli elli dört bın altı yUzyetmlş Uç · 

bunlardan dördUnU tevkif ettikten oto bil il t k Ch ö d ı mo e ev ·a aneye g n erı - İzmir (Hususi) -Tütün piya-sonra tahkikatın genişletilmesi için 
hepsim mUddeıumumllığe iade etmlş
tı. Bu şebelcenın te "kır edılen eleba-

mlşlerdır. Polis ve mliddeiumumıllk sasının seyrini tetkik ve takip için 
şebeke hakkındaki tahkikata devam şehrimize gelen heyet Akhisara 
etmektedır. Başka alfl.kadarlar görll- gitmiş ve tetkiklere girişmiştir. 

,ııarı şunlardı: 

Alfred Hayim, Jozef Vayzer, An

tuvan Rap, Yolyos Verner. 

ıurse onlar da UçUncU bir grup ha- A k Akıh" d b" ••t•• 1 . . rtr ısar a ır tu un mcse e· 
!inde sorgu hCı.kımllğıne verılecekler- . k l d w h""k d b'I" · 

1 
sı a ma ıgına u me e ı ırız. 

dır. Akhisar tütünlerinin büyük bir 
-----------------------------·kısmı satılmış, elde ancak bir kaç 

Çorluda Tıbbi 
Müsamere 

lzmirde Bir Fidanhk 
Kuruldu 

_ .. • lzmir (Vatan) - Belediyemiz 
lyorlu (Vatan) - Çorlu bu- ı İnciraltı plajı civarında büyük bir 

yük hastanesinin altıncı tıbbi mü- fidanlık tesis etmiştir. Burada na
sa~~:~si, ba hekim Asım Türen ·n rcnciye fasileainden fidanlar ye
reıslıgınde, yapılmıştır. tistirlimektedir. Fidanlığın etrafı-

Doktor Ruhi Ün'!_t tarafından n~ 4000 lira sarfile yakında du
had mide genişlemesi, d~kt_or var çektirilecektir. 
Nurı Ergene tarafından zaturrıe- * v·l· f d w 

b ·r d kt 5 · ı ayet tara ın an sıgır nes-
yGe .... enzeyenf tdı 0

• lot ort d a.~1 
linin ıslahı için evvelce hazırlanan 

urun tara ın an a ın e avısı, V . ..d .... N. 
d k A f d · "k programın, eterıner mu uru ı a a. tor zer tara ın nn sıyatı , U z· .. d .... R f t 

parti kalmışlır. Bunlar da pek ya
kında satılacaktır. 

----o----
Manisa Adliye Sarayı 
l\'lanisa (Vatan) - Eski vali

mız Lütfi Kırdarın gayretlerilc 
başlanan Adlıye sarayı bitmek 
üzeredir 

Traky:da Süt f,y..tları 
Yukse:~yor 1 

Yalov .. da htvsim 
Haz.r. ud"rı 

Edirne (Hususi) - Beyaz 1 Yalova (Hususi} - Bu sene 
peynirlerin bu kış fazla para et- yeşil Yalovamıza diğer senelere 
mesi, bazı sennaye sahıplerini nazaran daha fazla bir rağbet gös. 
peynir imaloiliğine sevıketmi§tİr. tcrileceği anlaşılmaktadır. ()aha 
lst.ln'bul peynir toptancıları nam şimdıden bir çok evler ve bazı 
ve hesabına hareket ettıği söyle- evlerde de katlar 'kiralanmıştır. 

ı nilen bır grup süt sahiplcrile te- ilkbahar ~e yazı. geJinnok ~ç~n 
masa geçmişlerdir. Bu temaslar, gelecek .!11ısa_fır~erı agırlamak ,çın 
süt fiyatlarında daha şimdiden e- I yakın koylerımızde de hazırlıklar 
hemmiyetli terehülerc sebep oİ· başlamıştır. Yalova hamamlan 
maktadır. Edime, Kırklareli, Lü· idaresınin ,!:>u seneye mahsus ol· 
leburgaz ve civarlarında bulunan mak üzere fevkala~e ~i~ _sürpriz 
geçen sene mahsulü peynir stok- hazırlamakta oldugu ışıtılmekte 
!arının mahallerinde sarfedilmek ve fakat, ala-kadarlar bu hususta 
üzere pey altında bulundurulduğu sıkı bir ketumiyet gösıermekte
hakkında, Jstanbulda çıkarılan dirler. 
şayialar, burada hayre.tle karşılan
maktadır. 

---o--

Türk Hava Kurumuna 
Yardım doktor Emin Yücel tarafından 21?1 ygur, . ıraat mu uru e e 

S t 1 k 1 t •·d' ı Diker, veterıner ı yarbay Hakkı 
perma ose va a arı a·A 111} e- G"'k .. "f . M" h .. k 

dılmi!I VI'! doktor 1 lali! Gürün ta- .o goz, çı tçı ~t. att.an muteşe • 

Adliye sarayının batı cihetinde 

bir de cezaevi yapılmaktadır. Ce. 

zaevinin 60 bin liraya çıkacağı 

tahmin edilmektedir. inşaat sür

atle devam etmekte olduğundan 
yakinda ta.mamlarvacaktır. 1 Torbalıda Tütün Satıtları Kayseri, 25 (AA.) - Şehri· 

Torbalı (Hususi} - Herman miz Türk Hava kurumu şubesine 
Spirer tütün ~irketi Torbalı mın· son günlerde 2032 lirası fitre ve 
takasında Lütün almakta rekor 8948 lirası kurban bedelinden, 
kırmıştır. Mevcut tütünlerin he- 5 5 65 lirası kutban derileri satış 
men kaffesi 45 _ 75 kuruştan sa- gelirinden, 2 78 7 Jira51 da asli ve 
tılmıştır. Geriye kalan mİ!ttar da yardımcı aza taahhüdatından oi
lnhi:sar idaresi tarafından aıına- mak üzere 19 3 30 lira teberru e• 

f d f · L kk kıl heyetçe tet'lcıkı nıhayete er-
ra ın an. rengı ve uyuz na ın· . dik" . . z· Vek' 1 
da bir kanferans verilmiştir. '"? 1ş v~. tads ·ı 1 ~çı~ ıraat a e

tme gon erı mıştır. 
Münakaşalara doktor Asım . 

T .. R h O t Nur· Ergene * Halkevı sosyal yardım ko-ure, u ı na , ı • . . f d H lk · I 
Hasan Korgün, Muzaffer Tezo- mıtedu tark~ ın ban ak e~.1 l~abo· 

S . G"" .. M h t Ali nun a 8C iZ şu atta ostum u it 
nar. amı urun, e rne b I •1 k · ş· d"d ·· 
ı · "t "1 h t Al" 1 - ·· Ce a o ven ece tır. ım ı en mu-
"'em~ı , n e me. ı şıgıgur, - . 1 ~- d 

t () kt 1 ı::- __ • y·· 1 ve hım hazırlıklar yapı mada ır. va o orog u, ı:;,anın uce . • j . 
eczacı farmakolog Necati Tan- * Zeytınyagı hracatçılar Bll'-
yolcı.ç iştirak etmişlerdir. !iği idare heyeti bir toplantı yapa. 

Çorlu büyük hastanesinde, her rak fiyatları tcsbit ve bazı satış 
on beş günde bir, yapılan bu mÜ· i~lerinı yeniden tetkik etmişlerdir. 
ııamereler tababet bakımından ---- ,,._ 
çok ilmi bir mahıyet arzetmekte Sunada Kestane Fiyatları 
ve doktorlar ıçın çok istıfadeli bu- Yükseldi 
lunmaktadır. 

<>>---
Verem Mücadele cemiyetinin 

-----o 
Zeytin Piyasası Durgun 

Gemlik (Hususi) - İstanbul 
piyasasında zeytin tanesi fiyatla
rının tereffü etmekte olduğu ha
beri, Gemlık. Orhangazi ve Mu· 
danya piyasalarında sevinç uyan
dırmıştır. Ancak, lstanbuldan ge
len alıcılar ve siparış mektupları 
bu fiyat yüksekliğini nazarı dik
kate almamakta ve mubayaaları
nı eski fiyatlar üzerinden yapm.ı.· 
ğa uğraşmaktadırlar. Bunların a· 
rasında, hazı ihracat komisyoncu-

1 Jarının alıcıları da bulunmaktadır. 
Zeytin sahipleri bu vaziyet kaTşı· 

caktır. dilmiştir. 

Halkımız, buğday satışlarından ı ·~~~~~~~~~~~~~~ 

şikayet etmektedir. Buğday mik- 1 Askerlik işleri 
tarı da ihtiyacı karşılıyamıyacak 

kadar azdır. Belediye, bu iş ile Ş be D t 
• u ye ave 

ciddi &urctte alakadar olmakta- Emlnönfı As. Şubeıdmten: 
dır. ı ~mır 6 Adli müı}a\·lr l'usur oflu ZI 

ya 311 Bolu, Smıf 6 Adli mll!~avlr 

Karako Müesaeaeai İhtikar 

Yapmamıt 

Azl~ oğlu Mu!ltafa 315 İ!itanbul. 
Kayıtları tetkik edilmek üzere 

niifuK hü\·l~·et eüzdanlle birlikte ~u-

Dispanserleri 

Bursa (Hususi) - Kestane al- sında satışları tevkif etmek ve pı
mak üzere son günlerde şehrimi- yasanın alacağı şekli beklemek 
ze gelen ve köylere dağılan alı- kararını verdikleri için gerek zey. 
cılar arasında ötedenberi mevcut tin tanesi ve gerekse yağ pıyasası Bir kaç gtin evvel IMıklr yapan-

lar hakkında malumat vermiş ve bu Verem nıUcadele cemıyetının hazır-ı olan iUifakın bozulduğu ve araya I durgundur. 

beye müracaatlan. 

ı meyanda Karako mUessseslnin de 80 
ladığı faaliyet programı tatbike baş- rekabet girdiği anlaşılmaktadır. -----o-----

kurusluk bır surahiyi yUz clll kuru-
landıktan onr şehrın muhtelif Babasultan, Aksu, Gözede köy- Zeytinyağı Fiyatları Yükıehneie şa s~ttığılll yazmıştık. Yaptığımız 
. n Llerı de fakirler için 15 verem l lerindeki müstahsiller bu rekabet-

1 
d d bi 

1 
b 

cı paı eı ı yapİlacnktır. Bunlardan . f d . . 1 d b. Mütemayil tahkikata gore deya a ın a r u 
ten ıstı a e ıçın ara arın. a . ır . . , • ı müesseseden aldığı cam eşyayı yUk-

b\rıncl!!l de şubat ayı içinde Kasım- anlaşma yapmışlar ve talıplerı bu Edremıt {Hususı) - 'ı ag k f' tl t ş ve Karako firma-
) 1 d f b" . .• · ı k 1 h ·ıı . b 1 1 ı. se ıya a sa mı paşada açı acaktır. Cem yet bu prog- e a ır~.z ıstıgna ı e arşı a~ış· müsta sı en: u yı yapı acaı.; sının allkalı olmadığı anlaşılmıştır. 

ramı tahakkuk ettirebilmek için \'a- !ardır. Koylerde _başlayan bu fıyat istihsal se\tkıy.atının hem~n yarı- Bu hususta aldığımız mektubu aşa-
rıdat membaları aramaktadır. Bu tereffüü Bursa pıyasasında derhal sına yakın mıktarını temın ede- ğ ko yorıız: 
meyanda da balolar tertıbı dUşünUI- tesirıni göstermış, fiyatlar kilo ba- cek mi'ktarda yeni ve eski 'tene- ıya yu . . 
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mektedlr. ·ıc k k d ··k 1 · I b"" .. 'le b"d 1 • Sayın gazetenızın · . l arlhlı şına ı ı uruş a ar yu se mış· 'keler e uyu ı on M' temın 
Şubatın on beşinde verilecek balo 

hasılatlle ErenköyUndekl sanatoryo· 
ma yeni bir pavyon ılave edılecektır. 

tir. ve celbe muvaffak olmuşlardır. ıV..shasında tlcarethanemize atfedilen 

* Bursa (Vatan) - Hatkevi Bu kaplar kısmen Edrcmitc gel- ihtikara mütealhk bir fıkıayı esefle 
temsil salonunun tamirine başla- miş ve kısmen de gelmek üzerı• okuduk. 
nılmıştır. Tamiratın on beş gi.ın· fzmir ve lstanbuldan yola çıka· Mevzuu bahis surahi gerçi mağa-

HaJkevleri ve Odaları Hakkında de bitirileceği ve temsil faalıyeti- rılmıştır. zamızdan alınmışsa da müşteri tara-
Brotiir ne geçileceği söy.lenmektedır. Yağ piyasası durgun ve müs· fından tıerhangl bir fiyatla ahara sa-

CUmhurıyet Halk Partlsı Halk * Türk Hava kurumu, yeni tahsil fabrikatörler ıh""racat ko- tıımasında tıcarethanemızın bır gO
evlerı vc odalarının 1940 sene durum- teşkil edilen bir komite vasıtasıle misyoncularının talep ve sipariş· na dahi Qc a![i.kası olm:ıdığından. şe
larını gösteren bır broşür neşretmiş- aza kaydına başlamıştır. Teşeb· lerine karşı biraz müt~red.iit ve ref ve haysiyeti ucaretımtze taallilk 
tir. Yeniden ac;ılacak ev ve odalarla büs, ha•k tarafından memnuniyet- müteyakkız bulunmaktadır. Zey- eden bu hususun ehemmiyetle ta.cıhl
mevcut olanların vaziyetini gö~ter- le karşılanmakta, herkes kayıt i· tinyağı fiyatları yükselmeğe mü- hini diler ve bu vesile ile saygıları-
mek Uzere broşür her sene muntaza-1 çin kuruma koıımaktadır. tcmayildır. mızı sunarız. 

i.agu•.a i-rog.raa 
9,00 Program, 9,03 Ajans haberle

ri, 9,18 Karışık ve hafif parçalar(Pl) 
9,45/10,00 Ev kadını- Yemek listesi. 

12,30 Program, 12,33 DUğUn tUr
kUleri, 12,50 Ajans haberleri, 13,05 
Şarkılar, 13,25/14,30 Radyo salon or
kestrası. 

18,00 Program, 18,03 Radyo caz 
orkestrası, 18,50 Fasıl heyeti, 19,30 
Ajans haberleri. 19,45 Şarkılar, 20,15 
Ml.izik: Milis kardeşler (Pi.), 20,30 
Avrupa halk tUrkUleri (Pi.) 20,45 
Şarkı \'e türküler. 21,15 Konuşma. 

21,30 Temsil: Devlet konservatu\'arı 
tiyatro şubesi taleblerl tarafından, 

22,30 Ajans haberleri, 22,50 Caz
bant <Pi.) 23.25 23,30 Kapanış. 

c~te73> liradır. 

C - Muvakkat teminat 3984 lira kati teminat 7968 ııradıt• 
Ç - Şartname, p!An ve keşifname malıyeye yatırılacak 

kuruşluk makbuz ~ılığında fabrıka satın alma ko 
nundan mesai zamanında tedarik olunur. 
D - Teklif zarfları 5/ 2/ 9U çarşamba günU saat 10 na I< 
komisyondan kabul edilir. Her ne suretle olursa ol-un saat 
dan sonra gelen zarflar reddedilır. 

2 - lsteklılerln Tıcaret Odası \"e Nafıa ehliyet vesikalarını tbr 
mecburdurlar Aksı halde eksııtmeye Jştı:-a..k edemezler. (20t - sod 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

1 adet ~000 Liralık = ~O o ..... 
3 > ] 000 3000· 
2 750 ~ = 1500 ....... 
4 > 500 :. - 2000 ....... 
8 > 250 > 2000 ....... 

35 > 100 > - 350() . ...-. 
80 > 50 > <1000 ....... 

800 > 20 - 6000 ....... 

Keşfdeler : 4. Şubat, 2 Mayıs, l 
tos, 3 .ıkıncıteşrin tarıh!erınd• 
prlır. 
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