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~ lad Sa)'fada Şehir 'Ye 'Memleket baberlen 
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sarkar mı! 
Beyoğiu uyurken - Adliye haberleri 
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• 1 
istibdat ı 
D, • ı·ı 1 ' emokrası e l 11~'=·,··-· 

Boy Ölçüşünce 
1 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN I 

S enelerce dünyanın her m~~
leketinde ıöyle sözler iııtıl· 

di: 

Memlekete Bin Ton 
Kahve, 80Ton Kauçuk, 
5100 Ton Petrol v:e 

Benzin ithal Edildi 
- Dı'ktatörlükler ne yala.n 

çaltı1"""rlarl Bir maksadı gÖIZ de~ı-
-·.1- • d do u •ı:· 

ne kestirdiler mı, h~y ı Köh· 

Ankara, 2 7 (Hususi Muhabi- 1 yolile temin edilecektir. 1 Ankara, 2 7 (Hususi Muhabiri-
rimizden) - Ankaraya gelen ha. .,. mizden) _ Ticaret Vekaleti 
l:ıerlere göre lııkenderuna ilk par- Ankar.a, 2 7 (Hususi Muhabiri- memlekette herhangi bir kahve 

gin oraya doaru gidı,y.orlaı. • "'ana-ne usuller engel olm~Ol':.\ıdi~.cül-
aız münakaşalarla vakıt 0 d 

• "d" kar§l e· ınüyıor Böyle bır gı ışe 
1 

• 
mokra~i nekadar yavan ka ıyorı 
Dar mesuliıyct teiiıJCkileri, son~ 
gelmiyen ımünaka~lar, . can~ 
maksatları ölü ıbir -takım akide v 
vehimlere feda etmeler ••• 

~·- , . 

ti olarak 5100 ton petrol ve mizden) - Ticaret Vekaleti İn· buhranı vuku bulmaması için 
benzin golm~tir. Memlekete it- giliz korporasyonu tarafından Mersin gümrüğünde b~ :rüz ve 
haline başlanan bu benzin ve pet. m~1eketinıizc getirtilmiş vı- güm fstan'bul gümrüğünde de 500 ton 
rollar cenup vilayetlerimizin ihti- rüklerimizde bekleyen RO ton l ak bulunan kahvelerin meım· 
yacını karşılayacak bir miktarda- ham kauçuğun yurdumuza sokul- ~kar ·..ı. 

1
• I . . d" .. . ,. 

B •ıA k 1 Öw . ıe ete nna ı çare ennı uşunmu~ dır. undan sonra cenup vı ayet- maaını arar aştırmışur. grendı. . . . 

d .... .. ınanura 
Gözlerin gör ugu ek b" 

Son gelen ajans haberleri Habefist.andaki İtalyanlann çok mütkUI vaziyette olduklannı ve yerli 
k terin kaçtddannı, ltalyanların Adisa~~'dan 50 kilometre uzağa cidemedilderini bildiriyordu. 
=es~ Jtatyanlann Habqistana yerleıirken kurmak iatedikleri yerli Habq ordusundan bir kıı
mını söateriyor. 

lertnin benzin ve petrol ihtiyacı ğ'imize göre bu kauçuklar ihtiyaç ve ıeap eden tedbırlerı almı~tır. 
lstanbul ve Mersin yolile değil ı n~'betinde bütün vilayetlere mü- Bu kahveler dethal memı.:kete İl.-
doğrudan doğruya lı.~endcrun savi bir tekilde dağıtılacaktır. hal edilccdktir. 

bö 1 ..ı •• •• celere hak verec ır 
Y e -uutun . l ketler 

yolda idi. T otalıtıcr menı e haydi 
bir t{ayeyi ele aldılar mı... ine 
b .. tü k tlcr onun uzer 
~1-ın . uvv~ az zamanda baıa· 

yuıı; enıyor._ ıf. . ··zı ri kamet.· 
nlıy-0r, seyırcılerın go e 

§ıyordu. l 'bnin· , 
ıBir çok •f adam ann zı 

de ıu 1üplhe yer ec:LiSrd~~i hür· 
- Acaba asırla an . h Mc 

riyet_ bilgi. ıtık, halk idareaı, :.n l 
f . . · mek veren, 

men aatı ıç.ın e 
1 

ib. takun 
Veren idealilft adam ar 

1 ır ba b" ' _...ı? Aca •r 
gafil zavallılar m~ı . . ör· 

'llc:t · lerini çabuk ve ~~ g 
nu . o:1 11 • • uaul bir '.kifının vc
rnck ıçın en zyı . Uh<ladı mıdır? 1 
ya bir grupun ıs .. k da· 
Bir tek omuzda toplanan yu l 
ha kolav mı ta§ınır? 

~ üf Qktuı var• 
Bu itte •hir kaç P n 

dı ki ilk bakıtta gözü aldatıyor-

Eritrede · ııa:yanlar 

Bin Esir 
Elli Sekiz Tank • 

Kaybettiler 
Kahire, 27 (A.A.) - ln~iliz 

umumi kara~hının tebliği: 
Ubyada, Derne mıntakasında 

Almanya 
Şimali Afrika 

FRANSIZ KUVVETLERi 
NIN TERHiSiNi iSTEDi 

PETEN 
RET CEVABI VERDi 

harekat şayanı memnuniyet bir V 'ch •..ı 1 "-"r haberde 
d . k' f 'kt d" c ı y ıuen ge en oı 

tarz a ın ışa etme ~ ır.. . Alman anın Akdeniz vaziyetile 
Tobrukıta alınan esırlenn m~- d h y k -·'- d ı·~·ada ol· 

25 b . · .. tm ı.t d a a ço yü'.l>ın an a aıı; r 
tarı ını tecavuz e e11. e ır. d w lb"tıd' T 
Ayrıca. 22 orta ve 28 hafif tank uguAI 1 ın ~:~ •--·ı 

1
• 

. I I 1 « manya, n.oez vası._.ı e ş · 
iğtinam eyledik. A ınan top arın l" Af ik d k " F k taları 

du lıte tunlar: nd h 
·ı _ Milletlerin bay•;• a ~-

rid veya dahili bUhran arl yu· 

1 k d ma ı r a a ı ramıız ı · 
s:ıyısına devlllll o unma ta ır. 1 _.._. . . . . M l p Er. red nın ternısını ısteunt§. arC§a e· 

ıt e . . tain de rcd cevaıbı vermİ§. 
Eritrede kuvvetlerımız, Agor• cAlmanlar tarafından yapılan 

-~~ .. { 

~~.. • • .r. : .. d .. l döniim nokta arı o-
zun en oy e . dk mu-
labilir ki milli kudr7tın .~ 1·. 
vakkat bir zaman ~ın ~_"::ne a -
yık b. milli rebbenn dınue top 

Klfll rağmen .Arnavutluktaki askeri harekat Yunanlılann lehine dat ve Barektu civarındaki mev· bu tqciblbüsün acbdhi, burada bu
zileri tutan düşmanın etrafında ı an 4 tümen dcadar ltalyan 
tazyiki arttırmaktadır. ~u csna?ıt ku~vetinin oradan alınarak İngi· 
düşman dün Hagarı tahlıy~ et~ış· lizlere karşı kullanılmasını temin
tir. Bu İtalyan kolu da rıcatınde d ' 

lanma~ı faydalı olabilir. Fakat 
hürriyet ve münaka§Bdan bu . t?· 
kilde muvalckat bir zaman ıçtn 
vazgeçmek, ha.talık umanı11da 
acı bir ilaç içımcie benzer. l~ç 
hastahğa kartı iyidir •. fakkt i: 
cudün daimi gıdası yerıne onu 

inkifaf etmektedir. Yunanlılar zaman zaman külliyetli miktarda 
esir n llarp pnaimi elde etmektedirler. Resıniıım Yunanlıların 
İtalyanların kaçarken bıraktıkları qyayı karlar altından çıkarma· 
farını cösteriyor. 

yakın?an t~ip _olunma.k't~ır. Bu ır~Marqal Petain, imzalanan 
~rekat n~e ~lmuze. seç· mütarekenin pı'tlannclan ayrılma Tayyarelerin 

k iflenilirse zehir halini ~1~ ve El basan 
ma rw· • ~Rl az 
bünyenin zinde ıgını, n cı·varına Hücumu 
zamanda yok eder. 1 

2 - Bir yarl§la bir atı zor a· 
k iJk bir kaç yüz metre ~e· 

yara k mum· 
safcde i>aıkalarını aec;m~ .. le-
k .. d'' Fakat sermayenın boY ı 
un ur. · ı . arıtı 1 

c ilk hamlede tüketı nıee&. Y 
e -1....ez Me-

Askeri Karargahta 
Yangın Çıkarıldı 

'kaz.anmak mana.sına ~·.. d. 1 
· ukavemet ava" ı . CEPHEDE HAREKAT aafe uzayıp 1§ rn t af mut· 

haıinı alırsa zorlayan ar ! MAHDtrr 
laka safın tiiketir. ·ı ek ! Kahire, 27 (A.A.) - Dlln aqam 

3 _ Ocmokraai adı v: :rdi- 1 İngiliz ha\"a kuwetleri ~mumt ka· 
totaliter rejimlerle muk•Y f 1 rarglhı tarafından neşredilen tebliğe 
len aıatemlerin çoğu, halk_.~en·ı:; göre lnglll.z tayyare.Jeri evvelki gün 
atini arayan hakiki demvr.raaı . 1 Elb~an civarında Bulsa'ya muvaf· 
değildir, gizli h~İ menfaat~:r. fakıyeUe hücum etml~lerdlr. BUtUn 
bu kıyafete bürünen sahte ·' • I bombalar hedef tutulan mmtakaya 
le "d" Yokea halka: kendı mu "• U•tUr. Bir askeri karargtha ve 

n ır. l ak men· d""'l'm T ı bcU ı 
kadderatma hak.im om ' bir erzak deposuna tam sa er 0 • 

faatini bilmek ve aramak, b~nu muştur. BUyUk blr yangın çıktığı 
hü,.n.,etle münak&f& e;tmek kım- örillm"•tUr. Şiddetli infillklar ol· 

.. •.1 k!J.• d mo ra· g ..., b t kanlarını veren ha mı e 'b •tur numnan hava defi a arya-. nok d jetı • muT . r·· tı DU 
tinin herhanei bir _ta.:,.. a• lan 4iddetll bir a~ açmlf r. . Ş· 
dattan fena ohn•ına ibt t rnan avcıları tayyareleriml.zln önfine 
ıavvur edilemez. • . çıkın1'larsa da tayyarelerlmizln hep· 

Roman yada m19 bulunan esırlenn miktarı, ak azminde o~uğunu göater-
timdi bin yüz.den f•zla.dır. m ···ır .. 

Kabine Habqiatanda m1~ ., 
.. Radyo gazetesi· 

Kuruldu 

Kabinede Den1ir 
Muhafız Yok 

Oohilden Ha.bet vatanperver. 
!erinin muvaffa.kryetleri bildirıl· 
mdttedir. 

AmerikaHariciye 
Encümeninin 

HoatA stMA Hafi Celsesi 
YAKALANMAMIŞ Vaşington, 27 (A.A.) - Reu-

Bükref, 2 7 (A.A.) - D. N. ter: Ayan meclisinin Hariciye cn
B.: Genecallerden ve mütehassıs- cıü.meni, bugün hafi bir toplan'tı 
)ardan mürekkep intı'kal kabine· yaparak demokruilere yardım 
ainde. General Ant.oneeco, aynı kanunu projeeini tet\ik etmiftir. 
zamanda Hariciye Nezaretini de Söydendiğine göre, bu toplan· 
uhdeaine ahn!ftır. Buna mukabil hda izahat veren Hariciye Nazırı 
Harbiye Nezaretini bırakmJJ ve B. Hull, Amerika Birleıik devlet· 
Harbiye nazırlıima General Ja· !eri ile Ja.ponya arasında kar11lıklı 
cobici tayin edilmiftir. Harbiye bir anl8f01aya ve ifbirliğine ViU· 

Nezaretinin Teellaat müatqan mak için yapılan uzun gayret• 
General Pantazi ve Havacııık lerin filen noticeeiz kaldığını bil· 
müsteşarı a•hay Jienczco yerlerin. ! dir.miş ve lngiltereye fazlalaıtırı· 
de kalmlflardır. . . Jarak yapılan yardımın Amerika 

Gener'lll Paopeaco da Dahılıye Birılqik devletlerini Avrupa hu· 
Nezaretinde kalmıttır. Gener:ıl bine karlflırmıyacağı hakkında 
Potogan Milli Ekonomi Nezareti- encümene teminat vermiftir. 

Mareşal 
Graçiani 
AZLEDiLDi 

Amanlar 
ITALTAYA 

\'IBLEŞh'OBLAll 
cltalyadan gelen haberler, bu 

memleketteki karışıklıklar hakkın· 

da \"erllcn malllmatı teyit etmekte
dir. 

cHAdlseler Şlmalt İlalyada ve MI· 
10.noda vuku bulmwıtur. Almanlal'm 
Mil4.no dcmlryolunu işgal altına al
dıkları blldlrıliyor. 

Süt İşi Neden 
Halledilemiyor? 
Harbin Patlaması Belediyenin 
Teşebbüslerine Engel Oldu 

Süt i~i scnelerdenberi üzerin- te 8 u katmak yoluna sapmaları. 
de durulan en mühim mesdcJer· bu ~i hakikaten üzerinde durula
den birini te~il etmektedir. Ço- cak bir dert haline sobnU§, ls
cukların, haetaların başlıca gıdası tanhul Bclcdiycei bundan evvel 
olan aüt, müstahsilden sonra elden b'Jnun önüne geçmek için enılı 
ele dolaşarak çocuğa ve hastaya tedbirler alımak tqcbbüsüne gi
fa.)"dadan ziyade zararı dokuna- rifJllİşse de, maaleaıcf mü.bet bir 
cak bir hale sokulmakta.dır. netice alınarnaml§tlr. Belediyenin 

ineklerin k-ontrolsuz olması yü. bu t~lerini yakından bilen 
zünden hasta inek si.itlerinin sü- bir zat !bize bu süt işinin Belediye 
rülmesi, sütçülerin h1'.tta .sokak cepheaini şu şdkilde anlattı: 
kö;ıelerindeki çeşmelerden bile sü- l (De,•amı Sa. 5, Sö. % de) * 

TABiBl 
BİB 

Dibi 

Radyo sazet•I· 
ilin dtla ü,am 
vtınlltl lıabtlre gö
re ltatyaaıa en 
sk«llı kam-dan
lanadaa Habf!şlR
tan fattlıl ~ e Şi

mali Afrika onlu· 

lan~ı 
M.,..a Oraçlaıd 
., M..,..a Ba-
doSUyo, General 
8"4lu ıtW skde .. 
......... 1'41 adedtl
.. .,ur. 
Ma~ Graçlan.l 

balyada Afrika 1'0 

mütt&emltı.ke harp
lerinde bllyük bir 
llıt..u \'fl '4ihret 
aalllbl NYd•akta 
wı. 

Bu rff!im Dqçe
yl, fflllN!ııtlııtaa za.. 
ferhtden ... ra Jto.. 

maya ••ea M_. 
,..at rnllbabtM!t 
ft tak41irlfl kucak
l&rkflft A'tifıtMyor. 4 - Totaliter idareleTin Jehıne si Qslerine dönmUştUr. 

taydedilen ba•lıca menfaat, bas-

makalıp usull;rin haricine f '"•k Wilkie Mesajı 
~alt asıl gayeye do~. ~l jb::e 

ne, General Zviedenek Milli Eko. 

nomi Nezareti MUbacir ve Jaıkan s· c ·ı D h 
~ü.ıteprlıiına. General Staene.co lr eml e a a 

cltalyaya Alman kıtaları gelmek· 
te dc~·am ediyor. Buna, Mussollnl 
ile Hlllerin son mUllkatında karar 
verilm1'tir. Şimali Atrikaya da, ml- ========::::=..:,_:::::..:..::;.:....-=. 
nevlyaU takviye için Alman subay-

ın\kanıdır. Böyle ~r ~id:.e h~• Çö·rçı·le Verdi 
Verimlidir, fakat ietiöd a .; 
bir şey değildir. ltd>datta t 27 {A.A.) - B. Wendell 
kitinin veya bir kaç Jritinin keY ı. Londr-: . ...n .. ı...w.kllel :ıconafında 

• b jdu· Wilkie. bue.~· _,.to · - Churcbill ile neticede ihtısası mutlaka 0 k il B. wıns n 
ğu için rasyonel usullerle a!'ca b&şVek örtlflDede bu1unmU41 ve öl· 
nıuvak:kat surette verim temın o· uzun bir g ekWn ınlııafiri ola· 
lunur. le yemeğini ~ Wllkle, B. Chur· 

Maliye Nezaretine, alıbay Drago· Vaşington, 27 (A.A.) - B. Roo-
mir Bkıon0J11ik P1'nlar Nezaretine, aevelt'in huaRHll ki.tibi B. Early 
General Roeeıtt Maarif Nezareti· Lord Halıtaı.•111 ltimaiınamemlnl tak· 
ne, General Sichitiu Ziraat Neza- dbn merukninin lora eıclilmlyecefinl 
retine, General Gcoreeeco Naha blldlrmlf ve U.Weterı doiııı.,tir ki: 
ve Münakalit Nezaretine, Profe- Beyu IU'&Y ,. Amerika Birl6'fk 
.ör T e>meeco Stlıhiye ve 1t Neza. devlıetJıııri ......, itilQe.tnamenln, 
ret ine, Tem~ mahkemesi müta· B. Rooeevelt'io Lord Ballfaluı'J kar
viri Docan Aıclliye Nezaretine, tılaıdıtı .zamaa tlıWlnl edtbn~ oldu-

(O.Waau 8-. 6. Sü. f ele) *=* tu fikrindedir. 
Bir demokraside hakiki ilıtısasa :.:~~eltin htlBU81 mesajı· 

ı.öı hakkı vererek. verimli usul· nı vennı.tır. 
ıQıed~~ııw~~~~~~:=~~~~~~~~~~~T~~~d~l~O~~~~~~~-~-~~~~.~.~~~~~~~~l~=j 
rnaaı imkanı vardır. • . lik ..anun 

5 - Totaliter idaredelu bıp. 

:;;.::~:~:· :~~~.i!~.iT·a.~;:,::ı: İ H TİK A ~ Uzun Tetkikler Sonunda Hazırlandı 
bin baş oynar. Zahiri 'bır~~k te tik Ankara. 2 7 (Huauai Muhabiri.1 aalihiyeüeri, aümriik ithal ve ia· 
cıddi tazyik karşısında çöker. VERMEME· miz:ıden) - Uzun tetkikler ao· 1 tie.naluı tedvin edi~ lbulun· 

Uzun eöze pek te hac~t yok. YAKAYI ELE SESSiZ nunda hazırlanan yeni gümrük nMılttadu. EAlki tarİıle kanunumuz 
ikinci cihan hatibi dediiiınız boks GE ÇALIŞARAK IBI kanun projesi bq kısma ayol- buaıünün i.t.iyaçlanna cc~ ver· 
maçı, her §CY totaliter tarafın lef VE SiNSi BiR GÖLGE G maktadır. Umumi hükümkri ih- mclrten çok uzak okluğu için tat-
hindc olara.k baılamıt ve o tara ORTALIKTA [)01...AŞIYOR tiva eden birinci kı.nnda gümrük bik~knni ptırtm~ ve milli ih· 
ılk devreyi zahmetsizce kazanm~~- UNDURA kontrolunun hudut ve ,ümulü, tiyaçları müfkfi'l Vaziyetlere ao&-
tır . Fakat karşı taraf, ancak ır ELLİ LiRA YA K .. .rcffU' gümrük mevzuatında hükUınetin (Devıum Sa. 5, 8ü. a ele) ** 
deınokraai için mümkün olan tam tHTIKAR cORMO m~ -

ları gönderilmesi de takarrür ctml~-
Ur. Almanya, İtalyan ordueunun 
iate ve t.echlzat işlcrile de m~ı 
olacaktır. 

cGelen haberlere göre Mareşal 

Graçlanl uledilrnlş ve yerine Ha.be
fillt&nd&ki General Bardi t.a.J'i.ı;ı olun
ınuttur "'ıı. 

-Rad.J·~-

Cianoda 
Aealaa Uzakıa,tırıldı mı? 

Roma, 27 (A.A.) - D. N. B.: 
Recnen bildirildltfne göre, ltaıyan 
hava kuvvetlerinde )'arbay rUtbea1nl 
hals olaıı hariciye nazın Kont Ciano 
bir bombardnnan ta)'Yare filosu ku
mandanlı&uu deruhte etmlftlr. 

Kont Clano'nun kmnanda ettıgı 
filo muharebe mmtau.mda faali
yettedir. 

tnu\avemeti gösterir göaterın;~ DU, YOK DENEN KERf.S-
bundan sonraki devreler kaY. Tf.LER, ADLiYEDE IHTİ· 
dılmeğe başlanmıttır. İtalya ıım: K}.R DOSY Al.ARI, 'YOK· Aka Gündüzün Nefis Yazısı 
diden mücadele harici, yanı sr"' FİYATLA PASLI çıvt 
nokavt vaziyete gelmiı bulunu· ~ SA TANLAR 
Yor. 

~ İ§in yalnız bu kadarla kalmadı· OördUncU Sayfamızda 
iını, demokraei ile i.tibdadın çcar- 1 d 
1>1,rnaaından çıkacak ıabit ve za- Adliye Sütün arımız a 
rııri neticenin şimdaden her tarafta 

~lirdiğini iddia etmek habaz ol· '~-~-------_.. 'Xl•a:. 

BiZE TÜRK DERLER 
Bu Yazıyı Oçüncü Sayfamızda Okuyunuz Şimali ltal7ada mabalefet çıktıiı tekzip 

- ltaıyact. berke. fatiat rejim ine baihdır 1 
edildi: 



2 -----------·---------------·----------.:;-'"y ATAN 

ehirve Nenllekef Haberleri 
~--"....,..,"' ~.SA~i TU~ ----

Olamazdı Bu ! . Hızıra Uzanan 
Eller Mutlaka Kırılmalıydı 

-41-

Beledi gede: 

Vali Bütçeyi 
Tetkik Ediyor 

, 

Armatörlerin Deniz nakliyahnı Piyasa Hareketleri: 

İnhisara Aldıkları Asılsız Peynir işi Kökünden 
Hali edilecek 

Armatörlerin deniz nakl~atını 1 ran komİ9)"onculann iddialarının 
Vali ve Beledivc Reisi doktor inhıs~r altına alacaklarına dair abine olarıık arm&törkr tüccar Fiyaıt Mürakahe bürosu peynir 

Lutfi Kırdar dü~ ögleye kadar dün bazı gazetelerde ç.ıkan ha· yillcü taşımamaktadır. İşini kökünden ıhallıetmek için Hasan ğenç kızı teselliye lüzum lokmannthu koklatıp ayıltın, de· 

Belediye Hesap fılerı müdi.ırıle herler tamamen asıl.srı.dıı. Tüccar yükü münhuıran De- bazı tedbirlere baruımuı ve bu 
bütçe uLerindc tetkikler yapmış • Yaptığımız tahkikata nazaran, nizyolları tarafından nakledil· arada Belediye ve Zahire Borsa· 

;örme.den: di. 
- iarın ne olup rıe biteceğini İki cariye Safinazın cnerini u-

kıınesnc bıımcz. biz her tcdbırc ğup yüzünü ıslatırken, Fatma Snl. 
ba vurduk. Gayri encamını Al· taı:ı inceden ınceye lbu güzel kızı 
ı ... h hayra tebdil eyliye, deıni~ti. süzüyor ve biihtiyar: 

ve ıznhat a lmıştır. Armatörlerin kömür nakliyatın· l mekte ve iki liman arasında mal sından raporlar iatemİ§ti. 
Belediye encümeni de dünkü dan dolayı işleri sekteye uğrayan ta§JY'an gemiler tele hamule ile Belediyenin tanzim ettiği rapor 

~ılllnaz derin duşüncelere dal- - Nokadar da güzel. Ah mu-
mıtı.ı . Artık ağıamıyordu. Bir ara- hakkak kı o da bunu seviyor. 
ıı ... oaoasının :> anınn sokularak: Diye .mırıldanıyordu. 

- tkn I· atma Sultana gidip 

t'<>plaııtısında Vilayetin mlıtenev- bazı komisyoncular bu gihi nq· seyretmek medbıuriyetinde tutul· dün komi.yona bilıdirilmiftir. Se
vi masarif faaıllarını tetkık ı-tmiş. riyala tevessül ederek armatörler ma'laadırlar. Aynı zamanda ar· lediyenin tetK.ikatma nazeran fi· 
tir. Diğer fasılların da tetkikine aleY:hUıe ?ir cereyan yaratmak ia- ı ma.törler K~ord •.• uyon heyeti k~- yadarın arttınlmuı için hiç bir 
devam edikcek ve bütçe 3 şubat- tem~lerdır. rarıle tanzun olunan narh mucı- sebep yoktur. 
ta toplanacak Belediye meclisine ı Bu gibi komiayoncular hüku- hince nakliyett.a bulunmaktadır· Zahire BoraMmdan i.tenilen 1 lır..r ıç ı n şdaat nıyaz edeceğırn. Yapılan iıhtnnam sayesin-de çok 

v ltildar iyı yürekli bir kadındır ge9medcn :iafınaz gözlerıni açtı. 
kı, ben.m masum aşkıma hürmet Fatma .::ıultan onu isticvap etmek 
e er .. c Vczıriiızama nüfuz edıp arzusıle yanıp tutuşuyordu fakat 

verilecektir. metın tesbit ettiği nu·lun fiyatla· lar. ra.por henüz eelmemi,tir. * Ü&üdarda Kasımağa 90kağı rından daha yük.sek fiyat vererek Bundan başka evvelki ıeneler. Buna rağmen alMtadarlar Za-

l llLI ın affını istihsal eyler. . I bu sı~ad~ bir hare~~.ğası ru.h· 

ve etrafının CSMlı surette tamiri· gemilerin kendileri için çalıtma· de taahlhüt a\tına girlimiş bulunan , hire Borsaauıın tanzim edeccii ra
ne ve yeniden ibir tretuvar İnşası· lannı bile iatemişlerdir. nakliyat ü~inde de hiç bir IU· porun hiç bir eeaea istinat etmiye_ 
n• karar verilmiştir. Ve bugünler. Armatörlerin bu gibi i§kre te· r-etle munzam fark ietenmemekte- ceiine, gelen peynirlerin Borsa uedı. Bu fikir httyara da hır sa.t dıleyıp kapının eşı.gınde belır. 

ümıt ışığı gabi görünmüştü ve kı- di ve inec seaile: de tamirata başlana.calr.tır. veaaıül eaneleri birlik nizamname· dir. kanalından geçmeden doiruıdan * Fatiı 62, 68, Bcştk.til§ J 5, si muc:Lince i:rnkanerzıdır. Diğer taraftan gazetelerin iddi- doğruya piyuaya arzedadiğini i-
Bcyoğlu 35, ı O, l.tanbul 6 ına Bun<lan bafka armatörler yal- ıuıı gibi bu iften mutazarrır olan taret etmektedirler. 
ilk okullarla. Y-ilkö}'\'.leki Kimse., ruz devlet mü~l.crinin kömür- bir kaç y;iz kiti ~ğil ancak 5 • 6 

zır.ın f·atma Sultana miıracaatın· -Şevk.etili mdıabetlu Hünkar 
de bazı faydalar wndu. 1 hazretleri geliyor! 

::,af inaz yanma ihtiyar kalfayı Orye haykırdı. 
da alarak Üaküd":.rın yolunu ;ut· Fatıma Sultan babasının bu ani 

-,.- 1 · • _L1 - · · · ·· l · 1 Peynir tacirleri BOTeaya ver· sizkr Yurdunun t.ıunrrine karar erım n1r&ıetme ışutı u:zer enne a • kif~ir. 
verilmiştir. mı•lardır. Nakliyat eakisi gibi muntaza- mıeğe mecbur tutuldukları aidat-

tu ve ayaya vardıgı zaman selam- gelişinden hayrete düı emişti 
lık kapısından içeri girıp ~atma O, damadı cbeminin :rayın~ 
Sult.anı~ _huzuruna kahul edılmek ı •ık Nk tcrcf.bahş olur, saatlerce, 
çarelcrını aradı. giınlcrce batta haftalarca kala-

* İstanıbul Belediyeei BttJNt Her ay 100,000 ton kömür man cereyan et:ınekte ve kömür· tan kurtulmak için peynirleri kü-
müdürlüiü memurları ile kaza naJc.li için armatör fileıpleri iııtiya. , ler V~letçe tanzim olunan nev- çük vce&itle getirsnek'te bu suret· 
lurmıaltamları k-.nların kontro• cı tamamen karplayarnam~tadır. lun tarifelerine u~n olarak ta· le vetirlen peynirler piya.anın iiı-

Tesadüf Safinazı Mahinevle rak yeni,:zovık y · wı_ 
. --... B - _ı_ b~-1. b ı. _.ı. . ı. tiyacı olan peynirlerin % 80 nini 

luna devam etmektedir. Uil'Oan "'9Aa u ™'ocri çıLa- 11nmaktadır. ..ıL Bo '- l te~,..il etmekte ve rsa JLana m-
S . F S I , enı egı-c:nce ve ye. 

karşılaşbrdı. a.lınaz atma u • ni vualatlar t.eminı· rar le · · h -
b 

ı. . . . · f · ı ,.. e rını a 
btan4>ul Belediyesi aYrıcıa. ban- dan geçenler İle ancaJt % 20 ka-

cian sonra yeniden kasap dükikanı Torı·k Akını Başladı dar ciiz"i bir yeJWna balii ohnak-tana ır mert 1'.IŞI ıçın şe aat n•· zırl....,an l'brahim P"-=ya "lt"f t -
ı _ı. w • • 1 k .. -.r ~ ı ı a c 

yazına 1ıeK1ıgını an atır en soz deııdi. 
açılmaaına müsaade etmİ,y'cccktir. t.dır. 

gelişi Hızmn adını da telaffuz et. F tına haha d v 

nıiş ve bu, Mahinevi şa~ırtml.§tı. d " :ı 1 san~ . :ogruca ken• M aart'te: 
Mahinev genç iJcızı yeniden ia- ı uına ge ecegını urnm&lllll!tı. J 1 

ticvaba koyuldu ve çıok geçme· ~u eebeple Safinazla bir kaç .ke- , 
den HIU"tn earaydan çıktıktan lım~_Jk.onuoma~ ve Hızın nasıl ve l.kmektep Başmu:ll mle-

1 . -~d•w . ... w d " nercue tamdıgını 901'Uf> aralann-
sonra e 4; geçınr ıgını ogrcn ı. clak' .. . • • T f f · 

Süraıtle y..,ındıiı tatıkikat da 1 m~nascıbetın mahiyeti hak.· rm.n Op an iSi 
bahl · h-.L. du 1 dib. kında lbır şeyler öğrenmek arzu-

: eyvı ;d&'\re ık '1r ~- ıı:ı- sunu yenemcmi,ti. Fakat çok weç.. İıbrıbul ilkmek.tep ıbatmual-
'--~*':~ . ..J.~nl an ı u ~enı!1 meden odanın iki kapıaı da ar<lma )imleri, tubatın on dördünde top-

1&-.ım a,,~, atmış oııuugu ı- k , 1 k 11' t • 1 b 1 . . ._ _ F S lıt adar açddı ve Uçüncü Ahmet 1 anar• mua nuenn. ta e e erı 
çrn.. ncmen a.1ıma u anm yanı· .. ._. 1 l ile. _ -'-t b 

.____ L ._~,..::- L:ı ..ı:u · rua.ua varan cariyeler ve Tannnın ça 'flllaya t~ ve ~ e e na avpı•ır. uu-. • ..,.ııou;.ıerını an- ıı. _ı 1 · 
lattı. n~u~~a ısecd.e~~ kapanır gibi ~n~an oevam arını temın 

A ı. __ ..J _.ı. __ . d · ,,_ · t" yuzlennı yerlere &Uren ak ve kara ıçın ailelerle_ daha sık temae e· 
~.,.._..anucrı erın ıoır mca 1 wala d'lm . hakıkınd .. "'şec.ekl d' 

içinde ya,ayan Fa.tına Sultan vu· ı ~ r ar~ından wcçerek kwnın Tı . esı Komia ~1~~ F--~~ ır: 
kuatm fil g....., tcsclaülünü büyük asına gırıdi. 1 erun y~ -Teü 
bir bqecan\a dinledikten sonra:. E.amer yüzünü çevreleyen scy· . B~ı gazetel~r, kaib~l ed.ilen ye. 

_ Bu genç .krz H2ınn acvgilı- rek kumral .akalı olma.aa, renle nı terımlere att 'bro~urlerm aon 
sim~. he{' Hazır da oDU sever re~ ~ek ve pırılblıanüce"Vberlere g~nlerde faıkü~le_re gönderildiği
mi} mustagrak olan bu nahif yapılı, nı ve bunlar uz.erinde aynca tet· 

Oiy .ormak.tan keooini ala- ıt0luk yüzlü adamı bir kadın aan- kilcat yapıld.ıiıuıı yaanıtlarsa da 
.,.; mak mümJciindü. ı bu 'haber doiru deiildir. Geçen 

m Hm L h id ,....ı.. _ F •tma Sultan muı·· ..ı. _1 1·k _ _ı • 1ene Mu.riE V eki.letin.ce Üniver· 
nn ayatııMn yen en ... en aun acıun . . .ı... l"f .A. _ 1 • .. _ı 

ı:L- -!-.J~· • d"" .. _ı. t l" larla bebaama dogw ru 'lerled" e aalenın m""'e l fw:>e erme gonue-
U&C)l'e ... ,....mı UfUnerca. e aı ı O ı ı v 1 ·ı . 1 b •. 1 d ı. .ı. 
ed 

_ .... __ b " ..l .,_. çiincü Ahmedin b' k-..l. r n mM} o an roşur er en oapll 
en -.an ODUD ır oe scvgıuaı ır &UJn e ı b .. ..nd :L-:.. ..ı-.::.iJ.cl• A 

old ·"--- ö:. rek enihnez bir kadar küçük ve çok ~metli pır- TOfllr Vo er-·~ ~ . rr. n-
ı_1.-dü. ~- Y lanıah • .;:..::i.Jıerle ..;:..ı·· ı· _ cak, e'V'V'elce teşkıl edilmış olan 

.Ur.,a p\itlu. """'...., ..... u e ıne sa . ı. . nl f 1. 1 . 
_ .. .. nJıdı. terun ır;;onıl9)"0 arına aa ıyet en· 

Hmr onan oaınmun baharıydı. T :_ı_ l cid ı.._ b ne devam etmeleri bildirilmiftir. 
B baha ·· • ıl k k acaoar a ta ar ıuzının u 

ir r rwıgannın ı w o şayıfl kartılatm•uu lbi köted pil t Kıom.isyonlarca lra.bul edilen yeni 
:iüayqı aamıca ı:ıasal agaçlar to- blan Safinaz ~itle taki;:'e ed~- teri:rnler Maarif Veıkaletine gön· 
muıcuıkiantr ve ~l~e .. renk ve yıorıdu. Muıbakkak ki ebinşah ken deribnektedir. 
lbr )'W)'lM?'M, onun omrunun baha. d" . _ f * K" E • - •· ·· · 1 ..ı .ı.L f · · l _ ..ı d _ ını gorecek ve sultan bundan is· unya netrtosunun genı:ı e. 
n ıua 1111& ne euu aaç anQ<Ja, u ifa.el ed ·1m - 1.'.bo <Ied" • 
dMiarm.da vecöiefinde yayarken t l..J:~-: b~" Hızır için şefaate tı ~ V'e a ~atu~ar ::~· dun 
~iiinin derinlikılerinde 4>irbi· ge-.MU ırccekti. aH~lt:rlı ~ ta arrur ~ e.-kınK.en 
__,....... · ı. b"ıb" .inıd · (Arltuı var) ı a maw.uı saıtın aıınara ım 
~~~ ı ıı: .:;,. cazıp "'.e ,. ya En.titüsüne ilave edilecoktir. 
~cm ınuattar erce çı- "' B ··-- ,_ ı _ b ı .ki fltbrtmııt. .. "t) filiz} s 

1 
u hutu9ta mu;ı;cur;ereM:re q an· lam:. arzular ya-=~:~ı. en- oru yor ar? m.,Or. 

SevVıoıdG ve öliinceyedek se- * Umumi Kimya profesörü 
vecekıi de..... ~ bir okuyucumu w~ Arned bugün Üniveraitode cHarp 

Koca& ... Bu bir ki§ mevsimi· foala .. rayor ve diyor ki: te 'ltimyanın rol:ü> hak.kında bir 
Din INtün ÜfÜ!tÜCÜ ve hırpalayıcı Ankara poa&attı lııer giia _...... kon.feranş verecektir. Profesör 
b ..... .-..etleDııi •••ıyan ihtiyar ve. erkendea lla)da~ya selmek· _,,. -. wır n-.a.._ Pracer de ıubatın on birinde 
zir; bir hrtma. !>ir saiane.k, bir • ~ l"M'ta çaataıaruua 
kaımp pi -.vra~, esip ve yük- .... Mr .. ı lflncle ~ l"M'- cHarp ta)'Y'lrelerinin imalinde il-
.elip onun aönlünde açan bahar &ailamelae ceUrUmektedlr. Poe- mi metodlau halc}mıda bir ikon· 
çiçekleöni dökecek, feyyaz filiz- ta ldareıstai• vaıu&aıan da bol- fera.na vereceıldtir. 
teri luraıeak ve siizel ıoncaları ku. dıır. Öyle oldatu baldfı Şlıtllde * Vali muavini Ahmet Kınık, 
... ~---L ---...lı} mektupların te\"Uatı uat altı 
... ~ ~ b ..... __ Maarif müdürü Tevfik Kut, yan-

Olunazdı bu. uç.-.- ~raya kalıyor. Meııe-
Hmra uzanan eller ~urılmalıy- IA pazar ctlnü Ankara mektup- lannıda mimar Şemeettin de ol-

da. lamu aaat yfıdt Hçakta aldık. duğu ha.l<ıe mektepleri tefti§ et-
Kotmak. tacidar babasına hay. Halbuki tevziat f'rlten yapılsa idi mek ÜZıcre buaiin Şileye gldecek-

kırmak ve biricik eev.diii adamı attJe bir tıp için IM>nılan ,,eylere lerdir. 
kurtarmak cerelı::ti. hemen ayni günde mektupla ('A!- * Akhğımız ma!Um.ta göre 

Faka:t. fa.kat İ§te şimdi başka lap verebUecektlm •• ~<"aba par.ar lstanıbul ilk.mek'teıplerindeki tale· 
bir engel, bqka bir tehlike yolu- oldutu ·~ mi tevziat ceclkl- belerin sıhhi durwnlarına ait tf!f

,or. Eter her gün böyle Uıe bu 
nu kesiyıordu. tişlerde bu sene için<le 9imdiye 

Bu ..ıa bı"r L-dındı. Hı ... rı se- l!fl bira& daha taazlm edttek ekli· '-- ..ı h ı. - h" "- · ·ı '° ..a .... presin Ankaraya hart'ketlnden ıuuıar emen nemen ıç vır tı o 
ven, o biricik 'ltevgiliye tesahup 1 va.kası göriilmemİftİr. BCJ, on kı-

l ~vvel te~"7.iatı bitirmek milmldbl 
eden diğer bir sev:gili... Cüze zıl, kızamık va.kasından ba,lta, 
miydi acaba v.c seviy.or 'IDU)"Ciu detll midir! 1 grip te yok gibidir. Talebelerde, 
Hızır onuL.. \. ~ umumiyetle, goörülen adi aoğulı:al-

Fatma Sultan Mahineve dön- gmlığıdır. 

dü: 
- Çağır o kızı .... 

Komi.yon bu Taziyeti de na· 

Balıkların Çoğu Denize Dökülüyor ~~:.;ı~a1t ~~~=~ 
drec:ektir. 

1'.areıclenizden Marmata deni- 1 buz yapmak için de, amonyak la- Tiftik lı.nıaıt 8irliii Aalmraya 
zine bir !J<>rik aık.ını batl&nu~ır. zımdll'. Memlekette, emonyak 
Balıklar Irmit körfezine aığın- yoktur. Bunun içia. ihtiyaçtan Bir H9J9t Göo.-..ıi 
maktadırlar. Bir kaç gündcnberi fazla olan ve iıraç ta edilemiyen 

1 
Tiftik Ye yapıaj ihracatçılar bit-

hararetli bir surette torik tutul- bir k•ım balalar denize dökül- liiinc:ien bir heyet birliğin iftiaal 
makltadır. J.hracat, yalnız Bulga· mu,tür.> mevzuuna dahil maddder ftak. 
riıetan ve Yunanistana yapıidığı ve Dün bakkç.ılanian 'bir çoiu ce- kında bazı taleplerde belunmak 
fazla balıkları earfetmdt ıçı:ı miyele davet edilerek, kendüefi. üzere Aoıkaray bir heyet gönder
mcmlekcttc kafi derecde konaer- ne bu lcaç gün için torik tutukn.a- mitlerdir. 
ve f abrikaıı ve buz bulunmed:ğı muı bildirilmiıftir. ı Heyet piyuanJO maruf iıracat. 
~n tutulan bal*.ların bir çogu Bun<lan ba,ka, kabmnaU_a r, çılanndan Bahri Kınacı, Mu.ıtafa 
denize dökülmüştür. . ihraç ettikleri ba.liklan vereınye N . x_, ·· rıh n~--~ ~ Hil-

B 1 k la · : _ _ı b" ..ı_ı •• ı:... _ı.. ı__u_ ..ı_ un 'JZ&AI V"e ~~e 
a ı çı r cc:mıyetmucn ıze sattu:ıarmı 80YN.Tcrı::a. 'lHlua;çıı.ara id ·· ekkeptir 

verilen malıimat §U<!UT: ı ba1ık bedelinin ancak yüzde dok- i m Öewn mu~w• . :. . 
c- Fazıla miictarda torik tu· aanım ödqeceklerini bildiımit- KT~~e pre heyet btl-

tulma.kta.dır. Mubafozaeı i.çin bu.ı lerdir huu ihraç lİılan9lanmn merkez-
• • den verilmeei karan üzerine hMll 

Naf a Vekilinin 1 

Ziy-.reti J 
T cddklerde bulunmak üzere 

İstanbu!a gelen Na.lıa V dcil; Ce· 
neral Ali Fuat Cebe.oy, dün öğ~ 
\eden sonra Vali ve Belediye Re
isi doktor Lutfi Kırdan ziyaret 
ederek bir müddet ,gö~üflür. 
Vekil bugün Silivriye gideccık ve 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Vekil ayrıca Trakya~a da na
ha itleri üzerinde tetki.lde:- yapa· 
cak1ır. 

Hava Osnemesi 
Haz:r'ıkları 

Bugünden itibaren dört gün 
içinde yapılmaema karar vnilen 
umumi hava denemesi harırlıklan 
ikmal edilmiftir. l.ııanbul Vilayeti 
Seferberlik müdürlüğü her türlü 
terti'batı almıftır. 

Vekalet Sefeıberl:ik Umum 
Müdürü Hüsam-ettin, denemede 
hazır bulunacaktır. Denemenin 
ayın 30 veya 3 1 inde yapılması 
daha kuvvetli btr ihtimaklir. 

I -u "dur acılar ,, Toplandı 

Kundura i!çileri dün senelik 1 !"Ükaelmcıden bir faydalar: dahi 
toplantılarını yaıparek 90n günler- o1madığı net=c.e9ine var::u.•lardır. 
de ayakkabı fiyatlarının yük~'
me sebeplerini konu4ırnutlar ve fi. 
y.dann yübelmeeine doi'rudan 
doğruya m.ığnıa ı;ahiplerinin se
bebiyet Tcrdii'\ni Ye iKiİerin bu 

Geçen senenin raporları oku
narak kabul edildikten •onra yeni 
idare heyetlerini de seçerek içti
:nee. nihayet vemıifleıdir. 

olan vaziyet ?e mubtelif foımali.
teler yüzünden itlerin gecikmesi 
etrafında mal6met ~ler ve 
bazı ~eftie bu:lunacaltlar· 
ciır. Bu arada Rom&n)'8ıY• olan 
tiftik ve J'Bl>aiı .ibracatı etrafında 
da bezı lenaMiar yapacakları aöy
lenmddedir. 

ldhaldt El)'&sı Geldi 
Dün İncif*eredn çıo& milttanfa 

ithal&t qyau gelmiftir. Gelen 

mallar aruında Fayrston, İndiya 
~ Dönlop marka epeıyce miktar. 
da otomcıbil lhtiii. buçuk. de
mir C§Y&. yiin Te pamuk ipliği, 

kimyevi v~ nbl>i ecza vardır. 

Alman:r&7& y ....ı.n ihracat 
Alman.ya ile yapdan tlOD anlaş

malar mevkii tatbbika koanla
mam&ktachr. 

Bu anı.,ma hükümkrinGen o

larak ithal ve ihracı mümkün olan 
bazı C§!Ya ak.& memleket araaanda 
yapılan hu.mi anlqma hükümle
rine iltinllt ettirilmekte Ye Al
manlar bu 1111etle mal mubayaa 
etmek:tedirkr. 

Son günlerde Almanyaya cön
deıdCimiz 1 6 milyon kilo fındık 
ta •bu gibi b1JSU9i anlapnalara uyu
larak ihraç edilmiftir. 

Dün muhtelif memleketlere 
l, 165,000 liralık flracat yapıl
m&§ltır. Bu arada Amerilcaya 
7 60, 000 ürahk ham J,oon, laviç
reye 100,000 liralık tiftik, Al
manyaya tütün. hatya, Yamuıis
tan. Bulp.n.tan ve Çeko.Ion&
ywya balık Romanyaya deri ıröA· 
derilmiftir. 

Safinaz mustarip ve perişan 
kaptn.ın eşiiinde .göründü. Çeh· 
reıi sapsarıydı ve bu ona bir Um· 
bak ıenıgile kolayca yanphikcek 
bir letafet veriyordu. Gözleri yaş
hyıdı fakat iri siyah gözlerinde be
liren yaşlar, bir elmas pırıltısını 
hU8Ufe uiratacak kadar parlak•ı 
ve bir tebnem katrelerini andın· 
~rdu. 

Bu tekllfe itiraz ettim. Nsake&inden bu 
derecede istifade etımaıın dotn ollll8'btnu 
5ÖJ ledlm. Mlslı1 Van llopper'ln bir sün evvel
ki llat&n ha.tınma geldi. Uzak bir yere pıe. 
ceğtml, beni otomobllle g-ötUrmMI lfla 111,.. 
mı, oldutumu zannetmMlodea korld9D. 

Fakat batırmıdan böyle bir ~· biç seç
meını, oldutuna AUab ~imdir. 

ÜZÜNTÜ 
....._ Ghlatwww lllJledb. 

-Kao,............! 
Ba ...ıtae eevap vwdlltm -- .,. de

fa. ctUdtl: 

- llu 799 ı......-. mya&a ....... ttamaı 
n lı:enılble lih'ell ,........ Ne )W.ık ki bö-

Genç kız 1endcliye sencleliye 
bir kaç admı ata.bildi. Bu titTeye 
titreye yürüyüf YC9il yaprakiarın 
aruından bir güneş buzmcainin 
aüızülii§üne benziyordu. 

Ve nihayet dudakları kıpırda· 
dı ve bir mırıltı balia<le: 

- Yalvarırım size 11Ukanım, 
kurtann onu ..• 

Diyebildi ve ipek halıların üs
tüne yıiılıp kaldı. 

Mahinev koştu ve kapı di>in· 
de duran cariyelerin yardımile 
Safina:zı kalciırdı. Fatma Sultan e
lile kötc<feki geniı lbir aayvanı 
eöstererek: 

- Onu buraya yatırın ve tez 

Onunla beraber yemek yemem otel adam· 
}arının &'ÖZÜıade ltlbannu yökMıltmlftl. 

Batc&l'!l()n &&ndalyeml ~e.ldyor, kÖ\"Ök ka
pıcı ben ~~ hlinnetll bir ıa,·ırla etf· 
llyordu. Arkadaşım bu ~lklftt farketml
yordo. Bu lalirmet eııederl ona o kadar tabii 
geliyordu kL. bir cila evvel blllla kunnuq 
sokuk et verdiklerini tabii tahmin edlımrı&· 
dl. Halbuki bu ta\ rr dettflkllll beahıt !'lnlrl
me dokanuyordu. Babam &ibl ben de f&bsa 
detfl, para "e llle\kle l'&lterllen lı~ 
hiç ehemınl7et vfllllM!m ve aldınnam. 

0 aralık daimi!} OllM'atnn ki bana alüa 
Ue bakarak: 

- Ne düştinüyonıunuz.. H~ Cltmlyea 
bir ~· mi var! dedJ. 

Ra.ıfgarwonaa blnlımablre bürmıMll davrau
maaı baaa birçok ,eyler ba&ırlaanuftı. 

B1r a1ln evvel gelm terzi kadın ınadama 

ile ellNM • .,_., S. aauı,ım aedew bua 

y uu: Defne du Maarier -7-

~ elnpau ~erdu. G6ya oaua 
mataaıınna nnulıunr IMın ıt'ttlnnöıJCbn, dl· 
yerell ..... IMl&Ddl'fl blllel'lı:en clzlke ytlz 
frank kcmd8yen ft!ftllf!k letemhftl. 

.,. redde s~ lı:adın lııaJ'T'flt "**': 
- Adet Wyledtr. Matua,.a mtifteri retJ

rene ya pN& komleyona \"e,ll elWııe \ 'erilir. 
Mademlı:J pN& letemlyorR1111'7., bartlnlttde 
dftkliaa bir ufTa11mz da size bedava hlr 
..... •ertl)'tm. dedi. 

Bu bAdbe bende cartp bir isyan uyandırdı. 

J>ar'Mını ftl'llMICUjim bir elblıleyt ctymek ne
deaRe .,._ pflk ~.lrlda göriiDdll. 

Ba lılkAyeyl ...... Wpe aaıaııqrn1 7.am&D 

bealmJe benlıer ctUüp alay Nlecetını zan
..._.,.._, llalbuld pyet cld4I bir tavula 

ı..a: 

- Bll)'tlk bir kahabatbıls var
Daatıllla mi!- llea •7M ....... : 

Yüz trucı veya ell*eyl almalı mıy
dım f 

Dlytnce lı:e1t1re1ırahr1a ~: 
- Yok eaw.. nıa Mllek tstaneıtlın. Jla· 

bıabatlnlz btı ......_. UtAe alanık buraya 

ırelmea17.de.. ha ı, abıe sin detll· Terzhtia 
kornll'Jyoa venMık lldemeıd iNi yeld&ld ha,.._ 
tml'&lla &'Öret.ıflillll& fJll ufak ft a&-, ltMl
,..eıerdm biridir. Ba JDe91eti Mll'edell IMJ('Ü· 

•iz.! 

Balla biyle •llllller MmutU lleır IU!daee 
gayet talıAl pUyordo. Saakl tA eMldenberl 
tamyor:mıq da fleltelel'N'l blrblrbnbıdm ayrı 

kalnı"1S ........ lıtıı d117'110l'ÜmlL 

- t!Jtlkı.11 biç d~udtbaöa ma ! Ya ıtl
nttn 'blrt.de m8dam shAlea ı.a.r... • ...... 
cak o umaafe 

Ben cülerek pnç ve lı:avveW oldatamu 

Te dllQa ,......... u.&lbe arvu ...,_ --

~ o ...... lıtır JeY cleltteo*· 
Haydi ........ ,..... ,...._, ctJ'lllls. ....... 
ye~ 

Bir ... fJln'el .....,... -tak ta..m, ... 
,ıa scı.aa ......... .... lıılJh bir ...... ltlr 
.n.dlılf lllMM Mr ba.78k ...-.,ı fd'ı;mıUle 
~ ..... .......,.. ....... ,....... 
Ugdlml eh ,_ 

iV .................................... 
tulmaz ..... - .,. ............ lıAIA 
11atırt17--. G61ıyhlbı6& lı:9otMr ~ ... 
latlar vardı. aa.ar OYGsllBe 4'MPl7W • ..._ 
ram~ •al+ete' w 11......,_ 
lo )'9llanmda OlabJ•ıdll. OM=le....., .... 0 

daldkap bılar ............... lıılr ,.ntı INıltr-
IJIJ9U. Belld de .,. ...... l'klm tmdekJ pa-
nltmm 1ılr abl idi. ı-..... "6.U ,_.._ 
Itır, ..=11er TWdı. ArlrM'dald lı:ö• dDdJ-
1111' eald .,,..., Mt7llı ...... 7IP" 

- ~ (Aıllıua ..-) 
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Dilimizin Eksikleıl 
"Abaşa lthaf,ı 
. Yazan: OÇ YI...-

- iyi tercüme niçin A 
Y ahan.cı kelimcJer niçin "" 
halinde dilimize giriyor) _ . .JM 

- Cevabımı bır misal ~ 
de vereyim. Fransızcada ~ 
lot, comıpira<tion, conj~ 
attentat, cabale, briguc di.1' 
takım kelimeler var. Edeıbf 
ya ilmi bir yazı tercüme ed 
Jbunlara ayn ayn yahut bir 
bir arada tesadüf ettiğiıaizİ 
zedelim. Bir yanl>Jiık 
mak iç.in yanını.zıdaki en 

en yeni l&gatimize el 
nuz. l!_!e aradığm.ız kel" 
- terciimenizi alibdar ~ 
nadaki • kar,al&lan: 

Complot: Suikut. 
Gonepiration: Suib& 

lbatı. 

Conjuration: Suikaet 
Attcntat: Suikast. 
Briguc: Suilcut ~ 
- Ne çıkar} Bl>im 

de, hilhasa yirmi~ 
ıtürlcçe bir meti:ncle de 
fŞCımı, neyyir, &itap. haıswil 
bir takım kelimelere --ıırı~ı~ 
.dersiniz :ki k~ığıaı 
nuz za:me.n ~. mliiledl_,..,;i 
solcil, eolcil. .olcil çw&.r, 

- Evet ama bunJ.no 
nin ifade ettiği me~ 
aornı giineft:İr. Halb.Hti 
kelimelııerin maoalen 
büyücek. farklar vardır ..... _._ 

umumiyetle fena bir 
icruı için e1hirliği ebnİıf · 
rın gizli anlaşnaınclı1'. 

K onııpirarion 
dareai ve s~ 
ley1hilt'C çok mikta1'da 1ci"im"ll"!m 
ycrptıklan gizli bir tertiptir. 
juration bir memleketteki 
ki ealıi>i ve müaell&b · 
rin OOkümdara ve idare 
ke.r:fl hazırladıkları bir 
tır. Attentat umumiyetle 
..ııısıara yapılan su~ 
fiddet J"Olile .kanunlara~ 
pılan tecavüzlerd"u·. 

Brigue bir menfaat eki' 
mek. için bedeli muk.bil. 
rafına adam boplamalt 
yapılan suikuttır. 

Sonra tunu da unvııımı_.":11 
bu k.ıelimekrin b.ir Omı 
manda ıeıtılah, buılwk Jllbl 
lar ve manala.n aramnda 
dar farltlar vardır ki kand 
lann deliılet ettiği fji}lere 
ayn ceza.lar verir. 

F anedelim ki müte 
'Ve §Öyle bir talrnn eümle1" 
cürne edecek.iniz: 

cQu, on a' imaclne cd 
hommes faieant le c:ıomP 
dire (Paacal) 

c Urre campintion 
par de.a partieulicrs. qu..,d 
eat deeouverte eat an 
Vokaire)> 

cPanni tant de oonj 
oontı'e la pe190nna d~ 
reun ( Bo.uet) 

Bunlan a~ veya 
caya çevirecek inanın uit 
iı tele zıorluk yanındaki ı · 
m.ktan ibarettir. Orada · 

kelimenin tam karfJlıiu:ıt 
daima bulacaktır. Fakat 
kendi ' lıigatimizdo bui 
ka?f'Ük, yukanda göet 
.,l>i. bir sıra suikultır. . 
beicndiiini al. Hele sU 
artık v.üzel türkçede yeri 
mıo kıoyu arapça bir te 
ıduğunu d'iifUnerejt onu d• 
la kalkar-'k keyif biitıbil 
mam olur. 
Şu halıde mütercimim~ 1• 

na ve nüam f arltlanndaOd 
hepsine birden suikast 
takribi bir tercüme yap 
but tek kelime yerine ~ 
dr.Ya mefhumun tarifini 
yahut ta bir kwırumJZIJ' 
P>i dw ketttirme yoW.O 
rek ecnd>ıi kelimeyi a,.,,,, 
lanacakhr. 

Bu, dilimizdeki ekeikle 
nız bir alhasıdır. 

-
GÜNEŞ : 8,18 
öCLE: 13,27 
ndNDt: l 6,03 
AKŞAM: 18,19 
YATSI: 19,53 
İMSAK: 6.33 
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SIVASi 
iCMAL 

1 ŞUNDAN 
L BUNDAN 

Yunan Harbinin 
İkinci Ayında 

70 Yaşında Bir 
Adam Hayat• 

Koııenhagd:ı toıllanan blbllyojlııt 

AJlııılr.r kon~resl ınesnl5lnr. nlhayt"t 
\'erınltlr. 

Dort Baltık de' lctl dllnılerl nra· 

liZE Tii 
DERLE 

r BU YAZININ NAKLi ve TERCÜMESİ HAKKI SERBESTTiR Yazan: Vahdet GOLTEKiN 
ınıln rnilnıı ka,11 edllPn nıCl!lt'lelerdcn 

rn :zlyndo na:ınrı ıl ltkatl çeken, Ko· I 
Ô tnlya Yunanistana harp aça-

lı bugün iki ay oluyor. Fakat 
bu iki ayın yalnız İtalyaya karşı 
değil, bu hatbin mihvercilcr ta· 
rafına karııı da en kati neticele
rinden birni elde etmeğe yaradı· 
~ını söyleyebiliriz. • 

Garp ceplhesinde hare~~~ı~ 
Fransa aleyhine inkişaf ettıgını 
gören ltalya, kendisi için de fı.r· 
satın gcldiiini düşünerek fngıl
terye kargı harp ilan etmişti. Bu· 
gün sekiz aya yaklaşan bu harp 
devresi içinde İtalya bir tek_ f!1u· 
vaffakiyet kazanaımamıştı. Zıra, 
Akdenizde İngiltere ile çarpl§
rnaya geçmek değil, bilakis böy
.c bir çarpl§llladan kaçınmı~tı. 

Fakat kendisini bir faalıye! 
gösterm;k zanuetinde görmeeı 
ona c-daha 'kolay> tarafı intihap 
ettirmiş ve, İtalya, harp ilin_ et
tiği zaman resmen, bitaraflıgına 
riayet edeceğini bitdirdiği ko~· 
şusu Yunanistana taarruz etm~· 
ti. Bugün ikıi ayı bulan Yunanı~
tan harbi daha ilk günlerinde hır 
Arnavutluk harbi tc.ldini aldı ve 
mütecaviz, datıa evvelki bir te
cavüzüne sahne olan topraklar· 
dan uzakla,tırılmaya başlandı. 

Diğer taraftan bithassa şu san 
ay, ltalyanın aleyhine, ~?'et 
süratli inkişaf göateren, hadıse· 
leri kaydetmiftir. Bugü~, Trab· 
!ustan Eritrea'ya, Habefıst1andan Soma)ya'ya kadar, 'bütün telyan 
İmparatorluğu, aekiz ay evvel, 
kendisine dü§man olarak ilin e.t-·-. ı 1 tiği ve «taarruza geçtıgı> ngı • 
terenin hak-im askeri harekitı al· 

tındadır. • .. h 
ftalyanın bu vaziyetı, §UP e-

siz ki, mihver arkadaşın~~ ~a 
h 'd w• b' hal degıldır. oşuna gı eccgı ır • . 
Bunun için, bugün askerı hır ha
rekat halinde bulunmayan fakat 
bu yardımın gedk'tiği ve buna 
muka:bil İtalyanın he~n biraz. 
daha askeri harekata sahne ola
cak yerlerdeki mev~iini ka> bet· 
tiği görülmektedir. 

ALMAN • FRANSIZ 

SULH MUAHEDESl 

Binaenaleyf,, Almanyıayı ltal
ya lehine müdahaloden altkeyan 
sebepleri öğrenmek is~ree~.~un
lan şöyle gözden geçırebıl;rız: 

ı _Vaziyetin hiç bir tarafta 
ltalya lehine bir üstünlifk göster
memesi; 

2 - Almany.anın askeri bir 
harekata hazır bulunmııması; 

3 _ Mevsimin henüz bir çok 
:Yerlerde harbe müsait olma~ad~· 

Bunlardan, Almanyayı §lffi ı· 
ki halde harekete geçmclk.ten alı· 
koyan en fazla ikinci madde ol: 
tnaaı muhtemeldir. Zira. aa'kerı 
kuvvetlerini büyük bir sahaya 
nöbetçi olarak dağıtmış ol:-n A!· 
rnanyanın, pek anutek~~ııf lıır 
kuvvete ihtiyacı olan bır Akde· 
niz veya Balkan aeferini göze a· 
larnıyacağı aşikardır. 

Almanyıanın bu vaziyette ge· 
ne Fransada kendisine bir k~v
\'ct kaynağı bulacağını umdu~
nu görüyoruz. Filhakika ~r~nı~z 
gazeteleri kendilerini ne grbı bır 
sulh muahedesi beklediğini mev
zuu bahsederl'Crken, bir müddet 
evvel Herr Hitler'den Maref'\1 
Petain· e gelen mektuba •. ~are· 
§alın cevabını Berline göturen, 
Viohy hükumetinin Paris ımü
tnessilinin döndüğü dün haber 
Verildi. 

Bu itibarla Altmanyanın f ra.n: 
sa ile bir sulh muahedesi zemını 
hazırladığını dü§ijndbiHriz. Eğ~r 
kararla•"rılan bir askeri harekat 

- - k Varsa bundan sonra başlayaca • 
tır. __ ;_ 

pcnlıag Unhcrsl! ı profe orlcrlnden ı . . w •• 

Jaml's Jl'mscn'nin ,erdiği raımr ol· Tehlikeyı .. sezen, dost~ugu du: ı YAZAN : j Kanlarını kanlarımızla bir saf 
nıuştıır. manlıktan :.uzcn, sırnaşıgı yan çı· ta kıtmağa and içm~lerin h"pa.. 

Bu mlitehas ısa göre, 70 yıı...,r•ila ~en, zorbayı ezen, harp ~ey~an biz ht'pimiz kadar mukadd~ır. AJn1an m otörize kuvvet leri harekete baz.ır ~uiyette 

Son günlerde Yabancı Matbuat n! oıan. lngi1ter~: 
be tbuat yı tehdrt edecegı 

bir adam ömrHnUn "7 M:neslnl uyku ıımnda pervasız gezen bı: mılle- AK O Q N DOZ Bir vücudün bir noktasına bir ıi-
18 ııene!!l~I konutm:ıc. 6 ııeııeıılnl )'f!~ tiı:. Bize rürk derler! ne batsa acısını bütün gövde his-

::ım::;,.z::.: Bal Haberleri Vesi~esiyle de "1f. edile· 'llek \C ı mek, ıs avını da vıkan· Şu kadınanaya baki seder. O acıyı bütün benlik gi-
"nak ,.e tuvalet yap~akla ~eçlrlr. Onun sütü pak, gözü parlak, Dağa bağa, taşa toprağa, göle dennci:!·e r.ahm. işte biz o tek !kanlarda bir ha- mez. .. sıne ~-

e1t !buluna- M)·ANLAR larak boyle hır ~ağ~t~ürkiyeden AL n hareket İngilte-
V'C Yunaniıtta.n..: reye Almanyayı 

Geri kalan 28 senesini de işe 'c gt\ce alnı apaktı~. Biz ~te. 'h~ ~adına- ırmağa vatan <lenmez. 'ücıutiiız. ki acımızı da, zaferimi· 
kı men de eğlenceye hasrflder. naların <logurup yetıştırdı.~·: ~!a.: 1 ;'atan, içindekilerin değeri ile zi de a) nı derecede hissederiz. 

na sııl~n~ kapıl?, ~oyverdıgı autu deger alıp vatan olur. 
1 
Ba .. ka türlü yapamyız ki.,. Bize 

pak, gozu pek, ozu erkek, adı tek Havasında f · Türk der1orl 
bir mılletiz. Bize Tiirk derler! • . . 3.~ .~~ şere esmı- . .. . dan deniz ve ha. Balka,ılara daha. yakından .. 1 · ide et- tehdıt etmek fır. 

Serçe Bolluğu 
va us en e k" · 
mek ~in tcşeb- aa.t ve mev tını 

Budapcşte, serçesi bol bir ~"hlrdır. 
KılJ yaklaşınca bu küçük ku9Jann 
kararglı.hı meşhur Andrasl caddesi 
dlr. On binlerce serçe, caddenin iki 
tarafındaki ağaçların sık yapraklan 
arasına sığınırlar ve gcllp geçenle· 
rln pardösU!erinl, mantolarını, şap

kalarını kirletirler. 

ş Ad b b b k 1 yen, tarihının koku h-e atalarının Kaldı kı oz yurdumuza gclıp 
Ou d am a -~ya Ad · 'b b kana boyanmış kemikleri her ka· (Boğaz) )arımızı sıkacaklar! Yn'· . · ? kazandırmı1' o· 

büslere bgırhı~ect~- Sarkar mı . ıur. ~ • d a am 
0~du' At:1)~ a ka 0 rı§ topraklarında yatmayan, soy- ruz akıllarına değil, akılsızlıkları· 

ırn ınananın eşı ır. ı unııı ar· 11 • ı · -· · 1 
d 'd' At t" k" .. d 'd ' sa ıgının ve egemen ıgının esere- na da ~rız. 
eıı ır. a ur un oz eşı ır ta- . . b • d 
·hı · .. id' C nk ' rını agrın a taşıma,·an ülkeye Dunın !bakalım Henüz toprak 

n .. er~n. gu~eş. ır. e zarının vatan denmez. .. .. . ·. . •W • • 

ğinden a set '- . 
lcr. İnsan dima· ltalyanın Yu-

du!leşıdır. Bız ışte bu Adambaba. ı.~unde adına hızım bıldıgımız 
ların damarlarındaki kandan sÜ· işte böylesi vatan bizdedir. Biz ~:Jbi &ıayp denilen bir harp göıme-

naniatan üzerine ğında yer tuta-
cağına katiyyen yazan: hardketi, bugün 
ifitimal vermiycn "' fngihcreyi • İtal-
böyle bir nokta- aııas etti• " 1181 yayı tahrip hu· Buna karşı bir cpasl! konınma> 

tertibi alınmıştır. Tabıt şemsiyeler· 

le ... Şık bir kadın, Andrası caddesı
ne gc?dl ml, muztarlp nazarlarla 
ağaçlara bakar. HC>men bir delikanlı 
yanına yııklaşır, şcmsıyesinl taltdlm 
eder ve tehllkcll mıntnka ( !) geçi· 
lince bayandan ufak bir bahşış lltcr 
Bnynn da memnuniyetle verir. 

zü)üp gelen bir milJetiz. Bize Türk o vatanın sahipleri ve efendileri- dik ki... (Afrika mÜ3tesna) 
derler! yİ'z. Bize Türk <lerler. Çil yavrularile dolu dümdüz 

nln Alman siyasi susunda nekadar 
Eski Bahriye Müsteşarı ki ] 

ııkeri idare ya a tırmış o • 
ve a d - b" .. 

Bingaziye varan biziz, Galiçya- Dedikodu ftnmız, mertçe iti· <>vnlar.da düdüklü bombalara dü-
da duran biz.iz, Bog· azlarda ''U· dal şiarımızdır. Kem söyleyenin _L • 

amirlerinin böyle . tl 1 lakl w•ı .. .. ugunu ulun 
b' d" .. Ü e saik olan vazıye e- çıp ı~ e goruyoruz. 

_ır. t ~t~~ ederken insanın dudak. Eğer Jtalya Yunaniıtana karşı 

dük makarnası kadar cnemmıyet ran biz... Erkek dosta destek, sözünü, van bakanın gözünü, ıal-
azgın ata köstek, insanlık önünde dırımın özünü bir avuç toz edip verenlerden <leğiliz. Çıngıraklı 
melek oluruz. Oü§man ne çapta dehrin rüzgurlarına savu~z. tank, zurnalı otobüs, davullu mo. 
ne kıratta, ne durumda, ne şartta Fikir arkad~lığı, silah arka- tör operet işidir. O sahne marife-
olürn olsun kabul.. Buyursun 1 dnş)ığı, gönül arkadnşlığı, hudut tine ne aklımız erer, ne de zaglı 

~ını de üstehzi bir tebessüm be. harekeue bulunmamış olsaydı bu. 
ıarın a m ·· 1 ·ı.. · y d ı 
). ı"tcdir. gun ngınerenın unan a a arın· 
ırmefil ld d' d d • h •· 1 · k B' h rcketten sonra e e e ı· a enız ve ava us erı azanrna. 

I ;: :ıicenin faydalı olmasını aını temin etmemiş olurdu. Ve 1-
öc;:;ed;n en kıymetli .inceli.klerine kta1

1
ya bugiıb'nk1ü akdıbetine maruz 

muh1emel tehlıkelerıne ka- a mamış u unur u. 
ve en k . 1 l 1· d h .. d zun uzun dü§Ünme en ıp· ta yanın e ın e enuz yıpran-
'dr .u bir dimağın bile idrak ede- mamıt bir filosu varken ve Ada

tı -~ı basit •bir noktadır. ]ar denizinde kuvvetli hava v e 
ce'tlde edilmek istenilen deniz deniz yuvalan bulunurken A'kde

h va üslerinin Almanyayı in- niz vaziyeti bugünkü vaziyetin· 

Şl\phcsiz, bu ufak hizmeti nezaket 
iktizası parasız yııpnn blrçok Jdbar 
erkekler de bulunur.Fakat bu, cvJilc· 
re tavsiye olunamaz. Zira, akş..-ım 

evlerine giU leri zamıın şcnıslyclc· 

rlnin UstU"ldckl pislikleri g8rcn ka
nlnnnın <Andrasl caddeeinde işin ne 
idi?> sua11ncı maruz kalacakları ~Up
hcslzdlr. 

Hak: bizde Tann mımasına da arkadaşlığı.. Çifte haktan sonra eüngümüz. J lele o günler bir gel· 
gelir. Onun için ikisine birden ta- ta~tığımız erlik ve insanlı1c esas- miye görsün; hay balam hayl He
par, ikisinin her dileğini birden landır. le 0 gafletlere bir dü:ıülmeye gör
yaparız. Bize Türk derler. Sa( yabani rl Havadan atma- sün .. Bakalım Tanrı neyler, ney-

İnsanlığa saldırıp aırtaranların lara, sudan tutmalara, çürük tah· lersc bu Türk eyler. 
insanlığı sevip kurtaranlardan ha- talara l>asmaym 1 der.-ler, derler İşte biz böyleyizdir. 
berleri var mı? 1 va .• Kulak nı(mnyın! Bize Turk derler! 

v1t aeye yaklartıracak bir fayda den çok ba§&ca türlü idi. Jngil
gt ı ~r ettiği takdirde böyle bir tere Ada1ar denizinden ve Adri- 40 c=ıt'ı'k B"ır Ans"ı''l" p "'d' 
emın · ı_n_·ı· F k t 'k d · · ' ..ı.d· k · .• "' ... d" .. nce makul görü cıaı ır. a a yatı _en12ını ten ıt etme mev· 
uı;eti tetkik edersek tamamile kilerinden çok uzakta bulunmak- Çin gazet~lerl, %00 ııencdenberl ta-

~~~bür eder ki Almanyanın ta· ta idi. hı beklenilen 40 elltllk Çin anıılk1o-
l e P edeceği üsler Almanyayı bu- ltalyanın yanlış bir !hareketi, pedMnin blrln<'l <'ildi nihayet baıııla- ı 
~ elinde bulunan deniz ve ha· ~lmanyayı nasıl bir tdtlikeli va· cağını ~azıyorlar. . 
va yuvaları kadar lngiltereye yak. zıyete sokmupa Almanların da Çlnde bir ciltlik bir kamus \arıtır. 

Balkanlara kar•ı dü,.ünccaiz bir ı Bunun son tobı ita iki ,yU-z !!<'ne ev-laştıramaz. " Y ı 
Ekser Man~ denizindeki vazi- hareketi de mihver devlet - Hl hasılınıştır. lk basılışı da iki hin 

• 1 Al 1 1 · · f ı· '- ]' · l .... " 8ene evn•ldlr. yellerinden nevrnıt o an man a. erını e a~eıt ı netıce ere goturur. 
rın yeni lbir hedefi lngilt'crenin Alınan kudretinin istinat ettiği Basılacak bu llk elit 478 snyfadan 
Akdenizdeki hakimiyetini !hava caas, her.kes bilir ki kuvvetli mo- ibaret olup yalnrz YI kelimesine has- ' 
Jruvvetleri vasrtasile tehdit ve im· törlü vasıtaları ve tayyareleridir. redllınl~tlr. Geri kalan SD cilt ılı:ı on • 
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ha etmek i~ bunun için Türkiye- Almanları bu vasıtalardan mah- sene lçlndo haı>ılaeaktır. 40 dit 'ı--ı--ıı--ı 
nin ve Yunanistanın deniz ve ha· rum ettiğiniz gün Alman dehşet S!,OOO ayladan mllrekkep olacaktır. 'ı-ı-ı-
va üslerine ihtiyaç yoktur. Bu- ve kuvveti de derhal .sukut ader. "L......ı-.ı..-..ı-..-iii-....ı...-ı....-.ı..--ı.--1._ı 

··n ,6 tmanyanın miittefiki olan Ve bütün kuvveti felce uğrar. lar Avrupe.nın düz aTaıziıti deği\-
Soldan aağn: 1 - YUlt otomobili ~lyanın elindeki hava ~e. deniz Alm~nya~ın Balkanlar üzerine dir. Ve Balkan milletleri azim ve 

yuvaları bu i~e en elverı§lı olan· hareketı Jnıgıltereye bu fırsatı ve· irade noktasından Avrupa millet. Alaturka musikide bir makam 2 

1 

]andır. reocktir. İngiliz hava ve deniz va- !erinden çok daha fazla metin· Srrt • Bir kumru, S - Ağa • Bir z1 

ltalyan yarım adası Akdenizin sıtaları çok az bir zamanda Al- dir raat alctl 4 Yaş 5 - lşaret ed 
rtasına uzanmış en güzel deniz manyanın kudretini temin eden Bütün cihanzirlerin istila1arını tı _ Bir ne\i cUbbc 6 DlldUk 11~ 

1 ~ !erini koynunda saklamaktadır. motörlü vasıtalarını işlemez bir kıran Anadolu dağlan, yaylaları 
1 sicilyanın ve Panta.laryan.ın stra· hal~ koyacaktır. Ve b.~n.un neti· tarihın vakalarından ders alma· 
1 t "k vaziyeti Akdenizi ikıye ayı· cesı olarak Almn'1Yll buyuk feda- mı" olanlara fili tatlbikat dersi 

1 
eJı k kadar mühim ve dikkate karhkla temin ettıği bugünkü va. vermek suretile yeni devrin yeni 

raca d k j · · · ·· ti k bed kt' tarıhine, yeni nizam tarihine de edat - Yok etme 11 - Haydut - Ser •ayandır. Adalar denizin e i 
1
• zıy1otı~1ı aura. e Ray ece ır. 

1 

gtbl ses - Kc:ıkln blr alet 7 - Ta 
kım - Bir renk 8 - MUhlm bir O 

O - Meşhur bir llşık - lyi ıo - BI, 

1

... d ı · · h ı ngı terenın omanya petro parlak bir hatıra bırakmağa hazır sem Ye titrek. talyan a a arının vazıyetı k'ema.. b" ki . t • 
d y anistanın ve Tür ıyenın mcna ııne ya 8.§masını ın aç e- milletler kar§ıaında Alman müte· l'ukamlan aşağıya: 1 _ Karı kll-
.. el . u~ daha pek çok mühim· decek olan böyle bir hareketin fek;kirlerinin hareketlerinden biz 
u~ erınoen Almanya için nasıl kalkılmaz bir mt>.sul olmayız. lesl - Şatranç tllblrl 2 - Bir \'apu 
dır 1 B w ı 1 rd 'b k ııımuz - Bir renk S - Blr renk • Blı · k d "h' ha.,. a ve deniz hezimet darbeei o acağını görme. ogaz arın asır a an eri u-

Bu a ar mu ım ı · d • b' · ıı t bal k ~ GI diki imlzd 5 . . . T" k'yede ve ne de mek için in4WlnKl kör o rnası ıcap man anııgını yaprnıı ır mı e ın ı "' - Y er en -
üslerın~ ned ubr 

1

1 ak mümkün eder. j bu sahadaki tecrübesi herhalde Bir ziraat aleti - Bir edat • Bir nota 
Yunanistan a u m b 1 · ·ı~ )' · b 1 

w· d' Stratejik kıymet ve e- Romanya petrol membalarını ura ıırı ıstı a eme mı O: eyen '-c 6 - Sessiz iki lıarf - Bu da öyle 
degıl ~r. · k ibariz. ve hiç bir elinde bulundurmak için büyük ılk defa gelecek olan bır kuvve· 7 - Bir iskambil kOğıdı - Su • Mcf-
heınmıyctı ç.o · t · ' · de çıok hem pek 
fedakarlığı istilzam etmiyecck ka- cüretlere kalkmıt olan Almanya- tın e~ruocs.ın T~ k' . hum 8 - Bir nevi deniz vasıtalan 
d akın ve dost, müttefik bir nın yanlış ve aldatıcı bir seraba çok yuks~~ır. . ur ıyenı.~ propa- 9 -- DökUk saçık ve tembel • Bir 
~r y . r d böyle üsler bulun- kapılarak bu sahanın dütınan ta· gandası fıılıyat tle teeyıyut ve te· 

de~le~~ld~n b~na nazaran kıyme· rafından tahrip vaziyetini düşün· barüz ed.er. ~janaların propagan- nota 10 - Bir kumaş - Lezzet 11 -
~~g~ . d ede olan ve pek çok meyen bir Alman ziıniyeti, bu- d&11ına hıç hır zaman benzemez. Hayat cevheri - Dille sılmek. 
tı ıkık~ı I _er~c ap eden füıleri elde günden itibaren Balkanlarda par. Türkiye bir avuç kahramanları EVVEJ.Kl BUl.l\IACANJN llALLl 
feda _ar ıg; ıc ak bilmem mantıki t;yi ikayhe'lı'miş addedildiler. ile istikl&li uğruna bütün bir hu- Soldan ımğa: ı - Kalamış - sc 
be~m~!;::ıt:ıuhakerncsinde yer lnviliz <J:?nanmaa.kının - Karade- aumot dün)k'asıknın Aistilllsını dur 2 - Edebt • Akait 3 - • Llva • ABr1 
ır " nizdeki bütun harp açagı e9yaya durur ve yı ar en vrupanın or· 
t mır d d ltm ') 1 k b' Al 4 - EIA • Tcıslak 5 - Be • Paket -tu a~. i'k' · derecedeki üsleri karşı vaziyeit alması yüzün en taıın a a lf mı ~n u ır -
Boyle ıkı~c~ arfı lazım gden RU'S petrol menabiinden ve bu· man kütlesi sefil ve galiplerin bir Er 6 - Toraman 7 - Ki • Yemclı: -

elde ~tm: ıçın 11 
eti heriıa]de de. gün deniz yolile ve serbest olarak oyun<:ağı halinde kıvranıyor ve Ay 8 - Karton • Era 9 - Edna • 

fedaka~lıs~.a~am eğe değer. Bu Kösteneeye ve Bulgaristana gel· ez.iliyorıdu. istiklalini kurtarmak Amak 10 - Caize - \Jdeba 11 - Em 
rin d~nnk uşun:affakiyetsizlikle mek'te olan harp )evazımatından için büyük Atatürkten dersler al · Senakı\r. 
feclakarlı_ k:J· de doğuracağı m&'hnnn kalmak tehlikesi Alman- dı~ını zaman zaman iftiharla IÖY· l'ukandan aşağıya: 1 - Kelebek 
karfll~tıgıf t~k ~~ de cidden te· yayı daha fena bir vaziyete düıü. l leyen Hitler'in iyi tanımadığı Bal Ece 2 - Adile - İkdam S - Leva -
neticenın ~ a ~ ı • ti bir mesele· recektir. kanlarda acaba yeni bir derse ·n· Anl 4 - Aba • Poyraz ~ - MI • 
emmüle deger a)a 1 Bunlardan ibaıka Balkanlara tiyacı var mıdır? Bilmiyoruz. Bi- Tard - FA! 6 - Yakamoz 7 - Şa -

dir. k akeri harekll· kartı bir hareketin tesadüf edece-, zim bildiğimiz tek şey cgelenin Semen - Ün 8 - Kaltak - Ada 9 -
Balkanl~ra ~~r a .. n Almanya· ği aelc:eri mukavemet cidden dü· elbette göreceği ve öğreneceği Asa - F.lm<'k 10 - Sirke - Araba 

ta tevvc~u.l ~thg r•yük dü§flla· fijnülccelc bir mcşeledir. Balkan- vardır.> 11 - Eti - RlyakAr. 
nını. kendısının en u 

Doktor Diyor ki : 

EL ÇATLAKLAR I 
Bir kadın okııyucnm, her ~ne, kı" 1 Çatlaklar, clr.rinln n t tabakasının 

me~ı;lmlnde, ellertnln !:atladıA'Jnı, ııerfleşıneslnd<'n, yer ~er ufak ~lzgl
bUtttn hlr kış, sık 11ık, htı!iule gelr.n I Jer halimle n~ rılmaınndan nert gelir. 

lbu drı1.adan dolayı pek ziyade !il· Bazı ı:aUaklardnn haflf!:'f! kan ıuzar. 
kmtı !:ektiğini yazıyor. Buna bir ra.1 Ellercle hassw;I.) et , e ağrı yaıWlrlar. 
"' bulmak için ne yaımıak llızun ı Çatlaklar, 'cr<llklcrl ı;ıkıntıdan ba,
gf'ldlğlnl benılen ııoruyor. ka elit üzerinde mikroplar için bir 

Sofıık, hakikaten, vlk>ut tiuırlne glrb;ı kapısı da olablleklf'rlndcn 
yaptıkı tesirler ltlbarllt', sıhhatt çok mUmklııı olduğu kadar çahuk teda\1 
a1Akalanclıran bir Amildir. Bu k"•lrle· edllmf'Jr.rl lfıumdır. Çatlaklara k&nfl 
rln me,-zU olanları arasında çatlak- e' lerde ) aıulacak baı;lt 'c kolay bir 
lar \e donuklar başta gelir. f1llç \Brdır: 

otuk t lrtl l li7.c1e 'c dudaklar- İki limon gliı.clcc &kılır, 11u~ u blr 
ela s,-atlaklar görlllUrM: de hunların tüf~tU-n süzülür. Da su bir şlte1e 
en ç.ok husule gf!ldl!I ;ter ellerdir. 
Çtlnkil ellt>..r, her rtln çahşılırken bir konarak tiz.erine (50) gram •adar 
aUrll ınadd~lerle tema!I C!df'n bu nıad· (ıtl)rerlııe), ( 100) gram kadıır da 

drJnrJn, tıff'r 'arsa. tahrlşJerlııe de 
mann kalıın uı:u\ larılır. 

Çatlaklar, en çok, kı.,ın olur. l"n· 
bunlu, ııodalı 511larla çok o;t nıyan 
Jnııanlorda daha faı:la görülllr. So 
ğlık hnnların h~ulündc hlrlnr.l de
recede müessir bir rol oynar. Mut- · 
fak ı,ımıe uğra..,ıın cw kadınların

da., el ı;atlaklarına her uman rastla
mak mlhnktlndl\r. Fakat cllertnl dal
ma dll:r:gttn ~e yumu,ak bulundur
mak hıteyen bayanların bu ftrızadan 
hiç hoşlanm13 acaklan da !}Üpheslz.-
dlr. 1 

F:yat Murakabe 
Komisyonu 

(Kolonya) flihe olunur. Şf~ çalka
nır. GN'cferl yatarken, ellen! hu llAç 
tan sUrlllüp lylrc O\alanır. IU\ç bir 
kaç gece de\ ıım dmt>Jde rattaklann 
l:t lleştJJderl 'e :.r.all oldukları görü
lür. 

Yapılışının '\C tathlklnln rok ko
lay olmRSı, lrlnd<'..kl el imlerin :ulılr
slz 'c lıl'r ~ erd<' tedariki nıümktl 
olan maddelerden ibaret bulunmam 
bakımından bu tcrtlıl, kolay, ucuz 
uırarsız. 'e !.'Ok fa) dalı bir e'' DAC1· 
dır. 

Dr. Nuri Ergruıe 

Tayy'"re Şeh:tlı.ri 
lhtihli 

Fiyat Müraknbe komisyonu Dün Fatıhtc Tayyare abidesi 
dün lstnnbul Mıntnka Ticaret mü- önünde t yyare şehitleri için bir 
dürlüğünde Vali muavini A'hmet 
Kınığın riyaseti altında toplanmııı- ihtifal yapılacağını yazmıştık. Her 
tır. sene yapılması mutat olan bu ih-
Komİsyıon son günlerde ihtikar tifal bu senden iı ' baren talık e

suçundan yaklanan bazı mücsse- dıldiğindcn, merasim yapılma· 
selerin hesaplarını kontrol etmiş mı .. tır. 
~e sntışlam ıhtikur olup olmadı. Dün Tnyyare kurumu reisi ga-
gını nraştırmı tır. . rd'• . b h 

B d B k w 1 zetemıze ve ıgı cyanatta şe iıt· u ara a a er mngazasının .,_ 
yakknbı satışlarında fahiş karla ler ihtifalinin mevsim itibarile ha· 
ayak.Kabı sattığı iddiasını tetkik vaların daima bozuk kit.mesinden 
etmiştir. Aliıkadnrlnn dinlemi:ıtir. dolayı arzu edildiği bir tarzda ya. 
Komisyon ikinci toplantıda bütün pılamadığından htifalin bundan 
bu gıbi hususatı ) eniden tetkik böyle her sen mayııın yirmi ye· 
ederek ortada bir ihtikar. mevcut dinci gününde yapılacağını aöyle
olup olmadığını tc8bit edecektir, ' miştir. 

zündeki maskesini çıkararak kom 
partimandakileri ayn ayrı selam· 
lndı ... 

HA YAT SIGORTASI 

birdenbire ltompartimanın ka- lahını tuttuğu halde diğerini ile·' kiyotin gibi adam öldürdüm. Ne. I Hopai, ~ttriyen parmaklarını 
pıaı açıldı ve içeri normalden u- ri doğru uzattı ve sesinin en mü- den mi? Çünkü insanlara düşman kağıt~ara uzattılar. Kimse de de
zun boydu, enli kaılı. çenesinde layim tonuyla konuımıya baıladı. olmuıttum. Nerede bana yaran· ğil vasiyetname yazacak, kıpır· 
bir tutam sakalı bulunan otuz, - Bilmem. dedi. Size kendi- mak için ayaklarıma kapanan se- dayacak hal kalmamıştı. Ölüm, 
otuz bq yatlarında bir adam gir- mi tanıtmıya hacet var mı? He- fillere raııtlasam derhal öl<lürü- nerede olsa ölümdü. Fakat böyle 
di. Dört kişi de ayni zamanda pinizin burnunda bir damla kan ~rum. Beni yakalamak, ele ver- dakikaları sayarak onu beklemek 
yerlerine mıhlanmış gıbi kaldı- kalmamasın<lan, dudaklarını2"ın mek istiyenleri hırsımdan, gelip sehpaya çıkan bir idam mahku 
lar. Hepeinin yüzünde bir damlil titremesinden kim olduğumu bil- geçici bir hayat için yerlerde SÜ· mununkinden bile acı oluyordu. 
kan lcaimamı§, gözleri mecalsiz. diğiniz anlaşılıyor. Yalnız sizinle riinenleri ~ğrendiğimden öldürü- ~h yarab'bi, şimdi bir mucize ol· 
bir halde önce gazetedeki resme dos1 olarak ayrılmak isterim. Na- yordum. Üzülmeyin tabii beni aa karşılanılda •hakikaten canlı, 
sonra kapıya arkasını dayayıp sıl olsa ölümden kurtulacak de- de sağ bırakacak değiller, belki bir ölüm makinesi gibi duran a
hepsine nafiz gözlerle bakan bu ğilsiniz. Fkat artık ben de bu io· I yarım saat sonra b.en de size ka- ~am anide bir ~'?.'l~r olsa. Hep· 
genç adama takılmıştı. Evet bu ten yoruldum. Yarım saate ka· VU§Urum. Yalnız aızlere fazla O· sı buna benzer duşuncdetle yer-

- Hayat umulmadık tesadüf· 
lerle do1udur, dodi. Şu zaman
da benim yerimde hakiki bir hay 
dut ta bulunabilirdi. Ve siz ha· 
kikaten beş dakikn sonra heyat· 
la aliıkanızı kesmiş olabilirdiniz. 
Bunun için daima ihtiyatla hare· 
ket etmeli, Yasarken de, oldük· 
ten sonra da size en bü) ük yar· 
3 mcı olacak hayat sigortasına 
ciıtnclisiniz. Şırnd i içinizde arzu 
eden var n cll~rindeki kağıdan 
okuyarak kny.dolabilır. 

. d ld mu•lardı. Z•· 
b h o-ı maceralarıle o ur " · d Semplon ekspres, sa .a ın ü .. k bir inatla pe§ln ~ 

;ahıra kadar çöken ıislerıdardsın· ~ıtat';:iu \:"azılı adam bir türlu 
da. son süratle Fransa hu ~· ~n~ ı ~ geçmemekte, zaman zaman 

ogru ilerliyordu. ilk ırınc be. 'b' . d n uzak yerlerde ken-
rn ,,_ d b' tane· ın ırın e b" 
. CV.ı1;i kompartiman a ır d'ni g~tererek mahirane ır ıu· 

ahı kadın olan dört yolcu, sey~- r tekrar izini kayıbcttirmekte 
at• w b' samı· e . ın aral-arına soktugu ır . ;.Jl. 

rnıyetle konuşuyOTlaı;, z~man ~:. T ckerleklerin re:,; üzerind~. ~ı· r•n her biri ellerindekı gaz~ k dığı monoton ahenkle butun 
erde merakla bahsedilen bir •Y ar h ıı. 1 gar:iı> bir .Ukuta aö· 

dud dalı tren alJ'. . • 1 un vakalarını okumıya .. 1 ÜJ lokomohf :bır an evve 
~rlardı. O günkü gazeteler .. ~~- rn~=;te' kavutınak için çırpınarak 
men hemeh ilk aayfalarını butu~ ~ r ordu 
~Etarı umumiyeyi aylardanbc:ı lle(Z t kitinin merakla gazete 
lflfıl eden ve Kivotin adını ver· lr a daldıkları bir sırada 
d'LI •.; . 1 . ütun arın 1~ eri bir haydudun reaım erı ve ıs 

• 

. d A 1 rd b · h d h d d ..,.liyo O d !arak bir iyilik yapmak içimden lerine mıhlanmı~. elleri tutulmu~ 
ayni ınsan ı. Ya an en a- kard ' u. u ab t .. y-a t ru

1
.z. dra a geliyor! Öyle ya, belki seyahate, dururlarken, yerinde sabırsızla 

vada uçan kuşları bile adıyla tit· en ımı za ı a es ım e ece· iL lk' 1 . • ' d' k k . h d ı · d k ' . . . l b . ·oe ı ev erınıze gı ıyorsunuz. nara be hyen ay ut e ın e ı 
reten, trenier soyan, adamlar ke- ğnn. Yanı sız er enım son va· Hem ölümleriniz meçhul kalma· silahı tekrar havada bir kaç ke· 
sen ölüm makineai iımini taktık· vakam olacaksınız. Hepeıinin gözle aın. Herkes bilmeli, hereks bil· re ı;e11İPdi ve büyiik bir itina ile 
!arı hayduttu. Bunda kimsenin ri dumanlanmış kulakları uğulda. meli! Genç adam tek clile cebin- ce!bijle yerleştirdi. Yüzüne ya
,Uphesi kalmamı,ıı. Yolculardan mıya ba:ılamıttı. Adam parmak- den bir "tomar kağıt ve dört ka- vaş yavaş yayılan bir gülümseme 
birisini aon bir Kayzctle imdat i- lan arasında tuttuğu tabancayı. lem çıkardı. Hepsine birer tane ile: 
f'\retine sarılmak istedi, diğeri ıöyle bir havada çevirdi. Ağzı· uı:aUı. Sonra: An1aşılan dedi, hiç.bir şey 
elini ~bancasına doğru götürdü. nın kenarlannda peyda olan sı· - Haydi bakalım, dedi. Şu- yazamıyacakıınrz. Bari kağıtların 
Fakat ikisi de ayni zamanda kar- lik bir te'beasümle tekrar konuş- raya vasiyetnamenizi yazın, hıtap arkasını çevirin de okuyun. Hep
ı'larında birer ruvdver. ağz~ gö~- mıya ba.ıla~ı: e~tikle~inizin ~line geçeceğine si- i ai k&ğıtl-an aüratle çevirdiler. ~-
diiler. Meçhul adam bır ehle 111. I - Şımdıye kadar canlı bir zı temın ederım. vallcta duran adam bir anda yu 

Hepsi de bu umulmaz rnucı
ze karşısında ıa kın bir halde 
kfığıtlarda yazan ıartları bile o
kumıya Jıi:ı:um görmediler, bü
yük bir helecanla göstenlen yere 
imza attılar. 

Semplon ekspresi devamlı u
ğultularile hududa doğru ilerJi. 
3ordu. 

NECLA MARAŞ 
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OKUYUCU----"' 
....---MEKTUPLARI 
3örünmez Kazalardan Na811 Korunahm 

Sakalda ~ ,.e fldaa ~
rwek salonlarmı, pent'«e , ... laal
konlarnu altallyenlert tekdirle kar
.,ıanm. TabH «tiF.ffllktert dalma 
yanında balundarınU ~- ytttn
de btr menılltrr. Fakat kendi un·
kt. arE1lflU lçla beııılenen hu ciizel 
bewfllll ve merakı ı.,kalannıa 

zararnu aettcfllendlnnlyttf!k l!M'kll
de devam ettı~lkttr. ('~ttttm 

llmnkapı, Yealkapl tM>kaldan 4"·

lertala pelM'eınıhri hep ıaabı Ye te
IN!keler lçlacle ~ ııüslenwı.,,. 

Enelkl pn iMi P8•'-**" iıa 
birtıaden koc- lHr ııMl9t ._,.. 
rak ııokap ve birkaç nae&.re ..._ 
me cHif!Ui. Demek ki bWM IHırJI 

yürlimüş ol~B.Jdtm b11 Aııık8ı beni 
öldürtıhllecek blT etıel ~ .... 

eaktı ! Bu giltl rôrilnmet: karala
ra Mıhfıp olabilen ~yteri ,.a biiüft
tün kaldırtmak v~a telle batfat
mrya me<-bvr tutmak !Azım değtl 

mi! AIA.kadarlann naz.an dlkk ... 
Uıııt celbeder ml81'81z ! 

Muallim Hiiııeyin A'nll 

Beyoğlu Uyurken 

~·· 
Rl•,.vl kıı.ptt'1 ,Obl vine terlikleri-

ni •ınrrdata 1'tJ)rrdata koşuyor. 
TUrlbnem biraz a~lqıyor. Amma 

"''r 'kerf' kendi kendtme söz verdim. 
Toll"rda sabahhVRCttjt'tm. 

tJerllvonım . TA ileride köşede iki 
t!'fflr,f' bl .. blrlne ıııokulmmı lf•liba ko
"u~vorlar Biri avrıldt. Öteki kolun
"'Hl rı-k•vor Adnnlarrmı "'ıklaıştmyo-

nım 

Ben sana ona bakma demedim 
ml .. 

Tıt 11~ hl(' durmadan ~özlerini 
.,!' tlıkm!!'ltltı .. . 

~n dikerim amma aen ~·
ema bakamumn. 

rum. 
Yanımdan geçen bir çüt konutu

yor: 
- Uykum geldi şekerim. 
- Zavallı çocuk, gel seni uyuta-

yrm barı. Ninni, ninni E ... e ... e ..• 
Beyoğlu da uyuyor. Ben de esne

mlye bal'lladım. 

Bayan Afet Antakya,.. Gidecek 
Antakya (Hususi) - Profesör 

Bayan Afet bazı talebelerile pek 
yakında buraya gelecek ve tarihi 
tetkiklerde bulunacakhT . 

Vali muavinimiz Akif İtcan, 
ıtef.tiş için Döııtyıola aitmiftir. 
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•ADLiYEDE• 
Ayakkabı Fiyatları 

Orta Halli BirAileııin Bir Aylık Geçimine 
Tekabül Edecek Bir Haddi Buldu 

Son günlerde ayakkabı fiyat
ları inanılmıyacak derecede yük
selmiştir. Büyük ve 1üka eşya sa
tan mağazaların vitrinlerinde teş
hir edilen bazı a.yaikkai>ılann üst
lerinde 25, 30, 40 ve 50 lira gibi 
fiyat etiketleri gözükmektedir. 
Fiyat Müraka.he komisyonu ve 

Müddeiumumilik oruhaKi oiT a· ' k~t takdir et.tirmişlcrdir. Tak~ 
ilenin b.ir ayl.ık geçimine tekabül dirlerin çok iısalbeüi olmaaı iç;n 
eden bu fiyatlan n.orpıal bulma- ha atYaıkk.Oıların altları kesilerek 
dıklan ic;Uı tetkik~a v~ tahkikata tedrika.t: cenifletilmiftir. Bunlara 
ba.şlamıtlardır. Dün aUı.kada.r me. .. M ''dd · 

1 b.. !!L w la d ,,.ı_ ait cf09Yaların bugün u eıu· mur ar uy._ magaza r an yU11.. 
sek fiyatlı ayakkabtlar alarak bun- mumihie -...erilmeei beklenmekte. 
lan mütehaeıu.elara göeterımifler ve cm. 

lleçla.ı K•lrra•a•lır larllbldaa: il 

BOMBACI RAGIP 
Heı les Ragıbı K ucaklıyolJ 

Zaferini K utlugorlar~ı 
1 Yazan: M. SIFIB j 

[iLK YAZI PAZAR GONKO' NÜSHAMIZDA ÇIKMIŞTlll) 
1336 yılı lkinclklnunun yirmi be- Yüksekçe bir toprak yıgınt.ısmın I" 

•inci, sisli ve so!Uk bir gilnil iqi. risinde sabırsızlıkla bekliyen k~ 
Ödeml.f - Bayındır istikametinde yo- rnanlarımız, intizarın verdiği~bfr,;· 
la çrkmak Uzere hazırlanan bu kü- can ile çrpnıyorlardı. Hele. 
çUk müfrezeyi fırka kumandanı pek titizleniyor, slntr buh 
gözden geçirdi. Pek beğendi. Kahra- geçiriyordu. 
man erler, dinamit kalıplarını bağır- Dildilk ııesleri yaklqıyor, ~ 
!arına basmıı,, sannıt ve saklamış- dan kıvılcımlı dumanlar fışkıran 
!ardı. Hepsi de seviniyor, gozlerJnln 

1 

komotıfin azgın bir cana.var ~ 

içleri bile gUJUyordu. Yüzlerinde gibi parlıyan ön fenerleri go·--_~ 
azim ve imanın parlak eserlerı goril- yor. iki yanlarından beyaz auııı-ı! 
nüyordu. O gUne kadar, Bademye lar pilskUrUyor, azgın bir manM .:..k 
cephesindeki savaşlarda gösterdiği 1 murtusu ile ilerliyor, ilerliyor, ~ 
fedaklrlıklar ile, akran ve emsali yi- yet, tahrip maddelerinin yerlefU":.i 
ğiUer aruında, lAyık olduğu yUkııek diği noktaya geliyor, deh~tll 
şeref ve ,.ahrete erişen Hasan Hilse· gl.imbUrtU muhiti sarıyor 

yin Efe, levent endamlle müfreze· yor. 
nln baş tarafında, bir zafer milekkil Lokomotif, hırçın bir hı~ 
ve mUbe~ı,iri gıbi duruyordu. Mira- yoldan çıkıyor, vagonlar kU1 
lay Şefik Beyin takdirkAr sözlerini lırmalryan çalırdılarla birbiri 
ve muvaffakıyet temennılerinl tunç ne yükleniyor ve de\Tıliyor. 
bir heykel dikliği ve dilslzlitl ile yandan acı ve acıklı feryatlar 
dinllyen Ragıp, beğenilmenin verdi- seliyor. Vazifesıni başaran k 
ği bir memnunluk ile kumandanını Ragıp, mUfrezenin bakiye efra4S 
sellmladı ve tek kelime söylemeden esirlerle birlikte hAdise mahall 
Nazilliden ayrıldı. yavaş yavq çekiliyor ve uza 

Bademlye, Adakllme ve Kazanlı yor. 
köylerini dolaşarak düşmanın vazi- Türle hışmına uğrıyan bu 
yet ve ahvali hakkında malOmat al- birçok dÜfman efrat ve za.bitıerl 
dıktan sonra, Ödemiş istikametine bir hayli de yolcu bulunuyordu. 
doğruldu. Birkaç gecesini Ödemiş el- fllAkın ve müsademenin teetri 8 i r K e reste c i n i n y o k D e d i ğ i vanndaki YenlkUme, Karadoğan. asker ve yolculardan birçotu 

bı:tikir suçlularını takip işi u- 'OzUmlUdere köylt>rlnde geçirdi. DUş- lanmış, sağ kalanların eJcaeri'I 

Keresteler Maaazasında Bulundu !iye ikinci ceza mahkemesine ve· man tarafından dört yanı M örgü- ağır. hatif yaralanmf"1. 
e rilelidenberi bir ay içinde Müd- terle çevrilen Ödemiş kacıabasmın ke- Trenin atıımumdan birkAG 

Sümerbank miieaaeseeine karşı Mihal Kuaoilu, kereatenin metre deiumumiliğe tam 100 ihtiıkal r narlarına kadar sokulmak fırsatım l!Onra, Çamlıcalı Hüaeyin efe rn 

M dd · mur-'-Laına 55 lı'ra 1• .... emi•tı'r. doeyaeı ve 125 kadar da suç 11 elde etti. HattA, gözU açık bir nefe- ze.cılnln Adagide civarında yak ihtikar yaptığı için ü eıumu- ıu>o '"' ••.-y 1 b k 
Mu .. -e- bı'r kaç gu··n •nnra tek· irrtikal etmiıtir. Bun arın İr ıg. r int kasabanın i"ine kadar gönder- , ğı ve fırka karargA.lıma yoU miliğe verilen Unkapanmda 26- ...... ..... .,... __ ,_ f D " 

mının suçluları me~u tur. os- dl, hancı Molla Mustafa Efendi adın- esirlerden Livadyalı T'"'" oğlu 28 numaralı maiazada kereeteci- rar kendiaine müracaat ettiği za· ....,.-
im yaların bir kıs.mı da mahkemeye da eski bir efe ile temM bile temin gi adında bir topçu neferi, bU Hk yapan Mihal Karaoğlu tevkif man verdiği cevap ıu o uştur: l d 

l verilmiş ve duruşma gün eri e etti ,.e bu sa.vede lstediıı.ı malOmatı sademe hakkında "" malClm.atJ edilmi§tir. Müddeiumumilik dün - Kereste ka ma.m)ftır. 6' .,_ 

taıhkikatını bitiTmiş ve Mlçlu asli· itte bundan 90nra banka Kara. tayin .edilmiştir. fazlasile edindi. yordu: 

Ye •'-,·-: c-• mahk-eıııine ve· .o:..lunun m•aazaaınıcla aıra•ırma M e Mak-- ra 1336 yılı şubatının ikinci cuma gU- < ••• On beş gUn evvel dağ 
rK "'""' .... ....... "' - k d .

1 
kr Um V ~ bölUıMh..Uzle Ödem1•e geıı·yo rihni§'tir. yaptırmış ve yo enı en ereste. nü akşamı ve ezan vakti idi. Güneş 6...... . . ..,, bit 

T ahkikat:a ıröt'e hMMee töYie ol- leri bulduğu için Müdc!eiumumili- Muhtek. rl ~ri batmıı,, her yanı karanlık basmıştı. Yarım saat nerımizde anaızmd 
M •• • t' K t t'' • Rngrp Ue arkadaflan, Ödemi., - Ha- fillk oldu ve yürUyüı,UmUzU 

m~r: ge muracaat etmış ır. eres e uc• 
Sümerbank bu müeaeeaeye mii- cannın bir kaç güne ka<lar muha- Müddeiumumilik dün T11ıtÇılar 

1 
cıllyas istasyonu arasındaki demir- du. Hemen ileriye doğru 

racaat etırnit ve kereste istemi~ir. kemeıtine bafianacaktır. 1 caddesinde 3 numarada ti':aret 

1 

yolu üzerinde işe başlamışlardı. MUf- , tertibatı aldık. Toplarrmrzı 
----------------------------• yapan T oma oğlu latepan iamınde reze efradı münasip nokWara yer- ve sabaha kadar olduğumuz 

bır mumcuyu mum ihtikarı yap· ll'!Şmfşlerdl. TU!ekler elde, parmak· kaldık. Ortalık açılınca, etrafı 
Zabıta Haberleri: tığı için yakalatmıttır. İetepan 68 ıar tetıklerde etrafı gözlüyorlardı. \iye gözllye yola dUzWdDk. 

kuruta satılan mumu eekaen kuru- Ragıp Bey de, bir taraftan hattın sonra da atılan treni gördQk. 'f 
'8 aatımıftır. Uzerlndekl taş ve topraklan eşeliyor. lardan az yaralı vardı. Fakat. 

Y eniköy Palas Kapatıldı B ~ 1 nda H L-- diğer taraftan da t&!lrip maddeleri· rm ön vagonlannda bulunan eyog u apopuıv. paN· 
'ında 2 numarada tuhafiyecilik nl tını. hasln•ne ~ .. tbJ7ot4u. lerln 90l'U 6lm~ll. Sat 

Aittik zahttuı Boğazın en gü
zel yeri~ fuhuş yuvaaı haline 
getirilmif olan bir oteli kapatmış. 
tır. Kapatılan Yeni.köyde (Yenı
köypalaa) otelKlir. Bu otelin fu· 
huş yuvası haline gefuilmi§ ofdu
iunu haber alan zab,ta, otelde 
çalışanlardan birini elde ederek 
cürmü m~ut yapmak için terti· 
bat almış, geceyarısından sonra 
otomobillerle kıadınlı erkekli müş 
terilerin otele geldikleri teıtbit e· 
dilmiftir. Biraz sonra otelin ka
pıları kapanm14 ve n:-emurlar o· 
telddki adamNln tarafından açık 
bırakılan pencereden içeri girerek 
içlerinde 14 • 15 yaşlarında genç 
kızlar da bulunan 6 kadınla 6 er· 
keği suç üstünde yakalaımışlardır. 
Kadınlar muayeneye se\ kedilmiş, 
otel müsteciri T evfi.k Başarır mah 
kemeye verihnitlir. 

* Ka.ıwmpıafaı(la oturan Şahin· 
de, Cemile ve Mukaddes adında 
üç kom.§U arasınd<& bir dedikodu 
yüzünden çıkan ka'Y'ga neticeıin
de Cemile ile Mukaddes, büyük 
bir maşa ile ŞahiDdeyi başından 
)'l&ralarnıtlardu. 

J N'k 1 "l l · d Kl Tam o esnada, hattın Ödemiş tara- katarda Uç yüzdPn fazla ıuı'ker 
ya.pan ı ı o a og u stavrı e o- d 

k 
tından c;alı~rlan yere doğru hat boyu ğunu, zabitan arısın A 1 

ver markalı ~~a~a~ 60 uruşa bir takım karaltılarm ilerledikleri (Vilahopoloa) un da bulu.., 
~~k. suretıl·i·ı:1'!ar ~arx7ı!~~: hi811edillyor. O an için iı, bırakılıyor. ötrendlk. Gene .. alin yaveri de 

eıumumı 1 n , Hıuıan HUseyin, Emin efelerle Ada- ldar aruında idi . . '> 

kar hidiaeeini. de. ~ik ederek gideli Mustafa, AdakQrneli Bayram Kumandan minlav Şefik BtY• 

* Cağaloğlunda Şeref .aka
ğında oturan Ziya Belii ile arka
datı Abdullah ve Divanyı0lun4a 
köfteci T ahsinlıe beııber Ahmet 
aruında bir alaoa.k yüzünden 

dosyal.arını aslı~e. ikmeı ceza mah bu karaltılann yolu U~rine dikiliyor. len bu haberlerden birkac gtl:ı 
kemeetne vermi,ftır. İki neferle bir çavu~n ibaret bir Ragıptan da uzun bir rapor 

yıkanırken Hastala dUşman devriyesi olduğu biraz sonra kahraman Ragİp ile arkad8'1 
anlqılan bu karaltılar, tüfek patlat- kazandrğı bu muvaffakryeti M 

nan Kadın Öldü madan kolayca ele geçiriliyor. Fa- karDJık bir .uıcranıa kall11 
kat, bu sırada Ödemiş istikametin- Fakat lnfilA.ktan bir kısım 
den yapılan bir ate., bukını müf- halkın da yaralanmalanndan. 
rezenin keyfini kaçırıyor ve tabia- olmalanndan pek ziyade acı 

* Fatma adında bir kaaın ta· 
rafından gizli randevu evi olarak 
i.tletilen Su~tan&hmette Camı so
kağında 3 7 numaralı ev kapatı(
mıı, burada bulunan kadınlar 
muayeneye, Fatma de mahkeme· 
ye aevke-diJmitlerdir. 

Bir T alui Mütteriai Şoförü 
- Y lll'aladı 

kavga çıLnıftır. Neticede Ahmet T.opka.pı~a otu~an 55 y~lar~?
Tahaini, A'bdullah ta Ziya.yı bı- 1 

da E.da İı91ninde ~ır. k~~n, .~ g:n 
çaklar1a mUbtelif yerlerinden ya- evvel yıkanmak ıçm kömür ya • 
ralamış1ardır. mıt ve yıkanırken banınlık ~e-

* Sir.kecide Anta~y• hanında ç.rdi.ğinden Huelü .. ~~ı.~e 
Memduh Harun ıkardeılere ait 20 katdınbn'§lL Eda dun olmiifl'iir: 
numaralı yazııhaneden yangın çık. T albibi a.dli ~:verVKar~. ceaedı 

· d il muayene etmifbr. CTece~ rapo-
mlflla da ııırayete mey an ver - ra ··re taıbkikata devam edile-
medep söndürülmüttür. ~. 
* Dün aJqaın saat 20 radde- Bab Ôldn 

ierinde Y ediıkulede Balıklı Erme- asını .. ren 
oı hastanesinde yangın çıkmıtaa Katil 
c,l;ı. ııirayete meydan verilmeden Oç aene evvel Kuruçqmede 

söı..diırülmÜflili. babuı Hacı Şe'Y'kiyi öldüren Zeki, 
B~ıikta,ta MURdiye mahalle- 1 d~-TeYk.~~en ~d.de~Ulllu· 

sinde ıbir e'Y'den dıe yangın Çlk· milıce getmlml§ ve yeniden ıfede. 
ıtsa da sirayete meydan veril- sine müracaat eclilnUftir. Zeki ~ 

mecl -nc1 .. ··ım··ftÜ baernı ö!Oürdük.ten ve kardefinı 
1835 nwnaralı taksi toförü Ya. m *e~ 90 u~ut; ö:d .. iıd • yaraledıkıtan 90nra delillt iddia et 

tar Erol ile otomobiline aldığı - ~- .ı ı~·t:m29an3 ;ı 1 er ın a mifti. Ttb'bt Adli müeeeeseai Ze-
Sadık Kaya ve Mustafa pazarlık- rcşUKJeıı.ı nwnara ı tre.mvay· ı_id • ehi' . . u.._.ı k 

1 f .. Lul · · 'd "nd-L" 111. e cez:aı ryetın:ı seA>eUece 
ta uyuşamaımıtlar ve kavpy4l tu- a 'fO or ru mınm ı a.rem -.ı o- b' _L l h 1 - ··--....;...; 

K b .. ·· · mob·ı d'' -'- .. · c!-k ır aAt aeta ıgı go ......... ~.r. 
tutımutl&Tdır. avga ı utvunıut. tıo ı un aa;pırn uzen .:>U. e-
Sadı.k bıçaitnı çekerek toför Ya· cide Ya~ö,kü caddeeinde çarpı- icra Caa Hikimi Vefat Etti 
tarı muhtelif yerlerinden ağır su- tarak hıer ikisi de hasara uğraml§· İstanbul icra ceza hiikimi Ha-
rette yarıam.pır. Yaralı Cerrah· J.ardır. san evvdki gün vefat etmiftir. 
pata hastanCCIİne kaldırılarak te· ' Bir Çocuja Tramvay Çarpb Dün arka.daılannan ve mesle.k-
davi altına .alınmış, ~.rk. yaka- Beşilwafta oturan dokuz yaıın. daşlarının omuzlarında aile mak-
lanarak Ad'lıyeye verilmi§tır. 1 da Oman adında bir çocuk cad- heree1ne defnedilıniftir. Hasan 

* Fmchldıd oıturan Refika Öz. deyi katederken tramvayla çar- kerrdiaini herkese ve meeleltdq· 
,e'ker, f ındıkHda tramvaydan at· pl§mış ve betmdan yaralenmııtır. ı )arına ııevdirmit kt)'!metli bir adli
lamak ;.terken dü§Crdc. batından Orhan Çocuk hdaneııılne kal- I yecimizdi. Kederlıi Mleeine tazi-
yaralanmıflır. 'dırılm~ır. yeder beyan ederiz. 

Bu AJqam SUMER SimıemMmda 

Bu film 

Mquın kaıdın ... Y ılchzlar yıldıı;ı ••• 
En büyük ve tayanı hayret aşk filimlerinin kahrama.nı.-

MABLINB D 11TBİIJ8 
JAMES STEWARD - MİCHA AUER 

Padak bir figüran kitlesi ile ber ııber mü.teena bir tanda yaratılan 

SARiSiN SEYTAN 
ş.heserinde ta*• söyliyecdt ••• Dana 

g&§Yedecektir. 

meşhur Yıfdızm Harpten 80nra çevirdi&eri yeg8ne ftlimdir. 
İlaveten: En 90n harp ve dünya baberkd 

Y erlermili evveld• aldumız. Tel. 42851 

ve 

tUe vakitsiz bir mUsademe bqlıyor. muftu. HattA, bu tren a~ 
Hasan HUseyln ve Emin efelerin fe- muvakkat bir zaman için. de 
hit olmalarına, efelerin şehadetle- sarfınazar etmeyi de mUnaııiJ' 
rinden müteessir olan bazı erlerin muştu. 
tren hatlı üzerinden geri çekilmeai Bol J'1klt, keskin avazlı bir 
hakkında gösterdikleri arzu ve şid- gece.tinin sabahr idi. Ragıp, bir 
detli ısrarlara ra~men, vazife qıkı gUnC4i gibi Nazillide d~uı,. 
Ragıp, işine aevarn ediyor. Nihayet, karaJ'glhmı sevinçle doldUf'lll 
refakatinde kalan Çerkes Ali Bey, BUtUn zabitler, zabit olanı~ 
l?aftam ve Adagideli MusWa ile bir 1'e yaramıyacalt't hWnnlle 
birlikte esirleri alıyor, biraz sonra lardan alaya, alaydan frrka)'S 
kopacak kıyameti ııeyretmek için, edilen, fakat, kazandığı bu ~ 
dinamitlerin tesirinden uzak bir ma- terefii muvtfakryetle kend' ,.ı.,e 
halle çüillyor. lan bu lekeyi temlzliyen k 

Hacrilyas iata.syonundan hareket Ragtbı kucaklcyor, zaferini 
eden katarın dt1dttk aeeleri i"ttnyor. yorlardL 

SORUNUZ -----___.....1 
-----tJÖYLIYELI 

Memurlann Halka Muamelesi 
llıL N. bmlıAlle - ı..... bir safe bulunmasını isterler. Ç01' 

ıı.akaya veya bir ~ kür memleketimblde bu köhrl• 
ctrdJtl uman stiJer ytt.ıe ~ çok ~· llemurlarm 
nıyor. UDkamet clalnılerlnde de muameleainde eakl gUnlere 
çok nazik ve sWer yüzW MIYa& kabul edllmiyecek kadar n 
var. Büyükçe memarlann çolW ve rtııer ytlalwtllt vardır. 

blyledlr. Faka& buma kaçtık ~ u ___ .:..__ t-irtiwmı 
amrlar aruında lnııana bor maa- ....-~- ,,. ..., 
mele edeD çatık yüdtl kh llel' kmda Ewim- Çlkmııt 
ekalk olmayor. Bell adalpa bir Ka711anda A. iL E. 
adam oldatam için bir llD6met Bizde JllllllP&lr.ma, lıılpao-
dalnııltne işim clüıttGtö zaman çok ~ halrlnnda tadbll9 
Ddnttl pçtıtrtm. Aoüıa lııer smıf f.elll edllndt elel' _,. rıul/I 
memurlar, balb ıtuer ytıde maa- ......._. nelerdlrf 
mele efllfl Yfl tıpkı bir Ucare&bane- CZV AP - Sorduğunuz 

de veya blr bukada bir mtlşterl- lard& eskidenberi muhtelif 
nln ~ sfbl llanket olaa- mualarda ve muhtelif 
sa olmaz 1111f llDk6ınet bötibl yazılar çıkmıştır. 

memulanaa bll ,mer J1nUUök Ye Olnnanlıca yazılmı' birçol' 
nezakM n*ad ..,ıh7alnu mı f cUmeler de vardır. Fakat 

CEVAP - Vaziyetin tarif etti· ancak sahaflarda ve eski ~ 
ğinlz gibi olmam icap eder. Fakat yazılmıt. eski kltaplan aataıı 
ne çare ki dtınyanın hiçbir tara- kltapevlerlnde: lsplrtlzm• n 
fmda b&yle bir vaziyet yoktur. lııpirtlzma ve Manyatimıa .. 
Eski zamanlardan kalma itiyatlar- ipten haber almak sanatı gibi 
la bir kmnn memurlar kendilerini larla bulabıllrsiniz. latanb~ 
halktan ayrr görmiye alışmı,lar- kara caddesinde Zaman klta: 
dır. HükQmet otortteeini muhafa- mUracaat ederseni:a alze 
za etmek lçfn arada mutlaka me- ve flyaUannı bildirirler. ' 
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1914 Dünya 
Harbinde LiBYA [TELGRAF, TELEFON HABERLIER B) 
-2-

Harpten Sonra Seferi 
Ku vvetlereKumanda 
Eden Grazianiye 
A raprar Şu ismi 

Takmışlardı 

' 'LIBYANIN BELASI 
BEY AZ ŞEYTAN ,, 

1 
Yazan : 

Niyazi ERENBILGE 
ÜKİ Trabhısprptan rfLK YAZI PAZAR G0NK0 

NÜSHAMIZDA ÇIKMIŞTIR] Sünusiler yakın harbi mukaddesi rilen vasi müsaadeler (Suvani bin 
ltabra ile sulhun akdine ve Lib· gönül rrzasile hazırlıyorl~rdı.> Adem muah,.desi • 19 19) da 

Yadaki TiiTk zabitlerinin anava· cMayıs 1915 yılında ltalyanlar bunları ltalyanlara bağlnmağa ki. 
lana avıdetlerine rağmen A~ap harbe girdikleri zaman is~ m_~s- fayet etmemişti. Mısratayı Al· 
rnücabitleri J.talyan hikimiyetıne tabkem ordugi.hlarımn bır gun- 1 manlar bırakmıpa da ccümhur ~
kar!ll mücahedelerine devam et· ı lük mesafed en daha az ilerisine )inde> kal'm1'İI· Bingazi 19 14 yı · 
:nişler ve Cıban Harbi esna~ında 

1 

bazı kollar sürmekle ve ar.asıra l!nda o~~u~u gibi hala Sünusi ma. 
bu mücadelelerine daha zıyade T unuea doğru Zevarede, Libya• hkanesı idı. ltalyan kı-taları 1922 
şiddet vermi§lerdi. Fran•ız kur- ya doğru Tobrukta poetalar bu- de 25,000 e indirilmi~i. ( 1 / 3 ü 
nıay ıbin'bagtaı M. Lachere cCihan Jundunnalda iktüa eylemiılcrdi. ltalyan, geri kalanı yerli ve Erit· 
Harbinde Türk Savaşı> adlı ese· lta)yan makMnatı mücahidinin rdi). Velhasıl iharp bittiği zaman 
rinde Libyaclaki harp huektel~- taarruzundan kendi po«alarını Ubyada ltalyanların elinde bir 
tinden bahsederken .d~yor kı: kurtarmak ye ltalyan muhibbi ka. kaç liman ve nokta.dan bagka bir 
« 1914 yılının jkincite~rınınde ~.e. baili önlerinde bulundurmak mak §ey kalmamı§lı. Geri kalan arazı 
şinci Sultan Mehmet bütün mus• sadile bir ç.ok siyasi entrikalara 1 ki.milen mücahitlerin elinde bu· 
lümanlaTı ccihadı mukadde~e> müracaat etmiılerdi.» lunuyo rdu. Fatietler başa geçince: 
davet ettiği zamaa b u da~et_e ~k- « 19 16 d a Bingazi ve h a valisi Libyayı her ne pahasına olursa 
Önce Sünuailc.r icebet e~ıflı. a. (tcfıir hariç) Sünuailerin hiikimi· olwn yeniden fethetmeğe karar 
kat Seyit Ahmet Şerif .kı ( ~9?.~ reti altında idi. Trablusgarp ise verdiler ve hazırlığa başladılar. 
den eonra Sünu~il-ı:rin en .~:. Jta}yanların el_inden çıkmış gibi Seferi kuvvel!er . kumandanlığına 
şeyhi olan ve İstıklal Harbı eM'l idi; Sünuailer, Türk taraftarları General Grazıanı (Araplar bu a
sında Anadolud~ bulun.an ve ı • (Süleymanülbanmi) ve müsta· dama Libyanın belası beyaz §eY· 
li Mücadelede hızletlerı sebkat İ- killer (Mısrata .. ilah cümtıuriyet- tan derler) tayin edildi. Mısır • 
den zat (M. N. E.) para~•· ma lerİ) arasında ta kaim edilmiş bu· Bingazi hududu boyunca 300 ki· 
Zemesi ve zabit~. Y?ktu: Bınacı;a· ]unuyordu. J 918 de Prens Os· lometre uzunluğunda üç sıra tel
le;>~ Osmanlı hukumetı b~ za er man Fuat Halife mümessili sıfa~ örgilsü çekildi ve bunun için 100 
unsurlarını İtilaf devl1~~~erıh tara• t"l Guyanda ikamet etmİ§ olup milyon liret sarfolundu. Mücahit. 
f d . dilen ab ~a altını ı e ın an tesJıS e. ') küçük 60 Türk zabiti de muntazam Sü· lere yardım etmek ve onların in· 
aran yelkenld g~mı er vdenizal. nuıi kıtaatında hizmet görüyor· şekrini temin eylemek ;htimali O· 

apurl~rl~ ve k;;~n:: nihayet tardı. 19 18 yılının ikinciteşrin a · lan bölgelerden çoluk ve çocuk, 
gemılerıkdıevT bl~n oenu· yında mütareke olup Türklerle kadın erkek seksen bin kişi snhil 

19 15 r~~~O a rat zam Sünuai· Almanlar memleketlerine gidince 'boyunıdaki telörgülü kamplara 
uda .. ckk munT~rk üniformalı ltalya haıkimiyetini dahilde tesis nakil ve hapsolundu. Bundan ba~ 
en mur ep ve u h fk . d.. .. d . 1 k uı.... d k. b .. .. 1 1 ')' h 
abit ve küçük 'Za'hit 4tuman· ı~ ~e ı ~·~~ .. 1u~u§lle e akıyı~- l a .,.,,a a

1 
ı udhı~~ !n.lyd~n 1s.ı ak: 

d b
. -~ bı'r ,.,,.le b atar- aetmın tercuoıı:ıüı en ve oyna ıgı annın çap arı egı,trrı ı. a ı 

asın • ır oruu 7- 1 
alar makinclitüfek n fenni mu- buna imkan vermemİftİ. Hazırla· mücahitler iğtinam ettikleri, ya· 
llbe;e vaeıtalan (ıtdsiz telgraf, nan seferi kuvvet tahrUt edileme- hut baş-ka suretle elde ettikleri 
eJefon) ilıc toplanınıftı. (Bir kaç mi§, kendi müstahkem zaviycle- cepaneyi istimal etmesinler. O a· 
a Alman mütehlHISISı vardı). Ce· rinde idtiklale alı~ı§ olan Sünu· ralık mücahitlerden bazıları Trab. 
anc ikmalini her on be§ günde silerin reisi Eeseyi<l Mehmet ldri- lusa gelerek İtalyanlara dehalet 
ir muntazaman Mısrata müatah· süssünusi (Seyid Ahmet Şerifin et;ıni!.lerse de İtalyanlar bunları 
cm limanına ve hazan aa Sol- amcazadesi. Ahmet Şerif Türki- aalben ida.m etmi,lerdı. Hatla ıer 

uma gelen denizaltı semıleri te• yeye geldikten 90nra Sünuıilerin 1 nualıea ele geç.irebildıkleri me,hur 
in etmi§tİ.» ıc,,bi ohnuttur) ve d ijer rÜesa ar- Halife bin Aekeri de bu idam olu-
Bu ku:vvetlerin başkumandan· zı itaat ey lememitt i. Ahaliye ve· nanlar meyanında idi. 

ğı. 19 15 şubatında bir kaçak~ı 
ayığile Suriyeden gelen ~nver.ın 
ardoşi Nuri Pataya tefvız edıl· Gümrük Kanunu 

Kaçınmıyacakmış 
Tokio, 27 < A.A.) Hariciye na· 

zırı B. Matsuoka, bugUn mebusan 
meclisi hariciye encUmenlnCle beya· 
natta bulunarak, Amerika hariciye 
nazırı B. Hull'un sözlerine cevap 
vermlştır: 

<Japonyayı garbi Paslfıkde hakim 
bir vaziyet elde. etmek istiyor diye 
tahtıe eylemek doğru olamaz. Bu
na verilecek ce\'ap ııudur: 

«Japonyanın gayesi sulhçu ve 
mUrc!Ceh bUyllk bir -şarki Asyn kur· 
maktır. ÇUnkU artık fütuhat ve 18· 
ttıımar kalmamışlır. Amerika yarım 
garp kUrreslndc hAklm bir nUiuz sa
hıbldir. Binaenaleyh Japonyanrn va
ziyet aldığı ve sulh ve nizam teslıı 

etmek istcdlği şarkt Asya gibi baş· 
kn mıntakalarla uğraşmasa dahn 
iyi eder. Ameı ikalılar l:ı;i dn,une
rek şunu anlamaları JAzımdır ki, bu
günkü Japon • Amerikan lhtllAfınııı 
esaııı Amerikanın müdahalesi siya
ııetlnden ileri gelmütedlr. 
Amerikanın münasebetlerde sulh· 

cu bir inkişaf açmak istedi~! husu
suna B. Hun, .Taponyanm nazarı 

dikkatini eelbecliyor. 
<Buna 'ıı cevap verllrbillr: Japon

ya ötcdenberl Amerika lle iyi müna
sebetlerde bulunmak arı.usunu bes
lemiştir. Fakat bunun müsait bir in· 
kl,af göstermesi için ıJnrt, dlğ"er ta · 
rafın vaziyeti hakkında anlnyı' gös· 
tr.rmektlr. MnatteeasUf Amerika, Ja
ponyamn vazlyeUne karşı anlayış 

göstermiyor.> 
B. Matsuoka UçlU pakt devletleri· 

nln hudutsuz fütuhat programı tan
zim etmiş olduğu hakkındaki ı,llphe· 
!eri reddetmiş ''e demiştir ki: 

cOç Mihver devletinin yegt\ne he· 
defi daha MilAne bir Alem kurml\k
lır J<~ğer Amerika millrti ba;ıkn 

lllrlll dıı.vronır~ıı. esasen fena olan 
enternasyonal vaziyeti bir ltnt daha 
fenaıa,urmazsa ve nlhnyet ehlisalip 
zihniyetinden vazgeçerse dünya sul· 
huna daha ziyade faydalı olur. 

B .• Matsuoka sözleıine şöyle de· 
vam etmlştlr
Arnerlkanın Avustratva ve Yenlze· 

lantlrt)-ı da Am<'rika için ilk mlldn
faıı. hattı tcliıkkl etmek 'e Monroe 
naL'\rl;> esim t lırif eylcmı>ktfr. Ja· 
pony:ı '\rrıc,.11< d:ın bu hattı h rckf'· 
tını dcl'l!lltlrmP"fnl is+,."l'lt'k mel'bıt· 

rlyetlndedlr. Çilnkil ıık~I tııkdlnk iki 
de\'let arasında dostluk mUnR!lrbet· 
lcrl teslııl ıhl imnlleri pek zayıftı r. 

işti. (Sonradan Nuri ~ata anaS 
tana çağırılmış ve yerme 1? 1 

ılı mayısında Prens Osman Fuat 

Süt işi 
(Başı ı tnt'Jde) * (Batı ı incide) ** DUnya medeniyetinin llerlemf'sl ,.,.. 

Sü 
. . I b' ,_.

1
d ya gerilemesi Amrrlkanın alacatı 

önderilmiş ve refakatine de A· 
sturya ordusunda mülazi?" o· 

an Prens Dubaragans terfik e · 

c- " t iıının esa.s ı ır !e.~ ı e 1 m akta idi. Bu sebep ve zaruret· vaziyete bağlıdır. Amerikanın bunu 
halli için evveli hartçiten autu b ol lerden dolayı güm rük siyasetimi- anlamall için elimden geleni yapıJca
inekler getiri\meei, saniyen pa~ö. ze ait olan ve bugünkü tarife ka- 1 tım. Jo'akat ,unu söyliyeylm ki, bun
rize süt fabrikaları kurulması icap nunumuza girmeyen ve lhuııusi I da mu\'affak olabllmeııln yeırAne 
ediyordu. Bu hueu9ta Z iraat Ve- kanunlarda yer alrnıı bulunan e· çaresi dalkavukluk değil, azlmkAr 
kalcti ıle temas yaprldı. Velcalet ııaı hükümlerle gümrük muame· bir vaziyet almaktır. 

GICIRTILI 
MAKİNE 

Bir Kere İşlemiye 
Görsün 1 

Vilkie'nin 
İntıbaları 

Vilkie Eden'le 
Görüştü 

Veft Partisinden 
Nahas Paşa 

Krala 
Bir 

Moskova, 2 7 (A.A.) - Reu- Londra, 2 7 (A.A.) _ B. \Vill. 
ter: kie, bu akşam, Londrnda geçirdi-

arize T akdin~ 
Etmiş 

Kızı!ordunun ga t · olan w l 
K S 

ze es~ gi i k gün hnkkındakı ıntıbalarını Roma, 27 (AA.) Stefanı aJan· 
rasnaya vesda gazetesınin as· oazetccı'lere ~, .. J 1 l t . 

k . h . . d k' o .,,-., e an a mış ır . sının Beyruttan istihbar ettiğine gö-
erı mu arrırı ıyor ı: ,, Bu ·· "~) W• . B v K 

1
. . 1 ... - gun og e y<'megını ay re, cft partıal konseyi namına :\a-

. I u' 1~t 1f'tlman harp mnkınc- ve Bayan Ohurdhill ile beraber hns Paşa, Mısır kralına bir aı ıza 
~ı, d n~ ~ 1 os~nun ;on~r.ol.u al· yedim. Bu, B. Ohurchill ile ilk bu. takdim ctmltlr. Kahlrcde cElmı rl> 
ın ak du oadn h 8~? kendızını. gc· lu;:ıııam oldu. Bir saat üç çeyrek, gazetesinde intişar eden bu arJzanın 

çece erce e cnuz u rctlı de- enternasyonal · t h A t • 'ld' 1 · ı • vazıye arp • me nlndc Mısırın 1ng1ıtereye ya.ptıın 
gı ır. ngntcre an anevi ınüdafa;ı. mAr k ·ı 1 ., ' ' d :1c· 0

' • . . ıb k .. ~ ı n ı e ngırtere arasın a ı fcdakArlık ve yardımlardan bahse· 
styasctını ıra arak duşmana ta· münasebetler ! akk d · " t '.k clılmcktc, bu vaziuetın beıa.-tıııe 
ııırruz ctmok &urctilc teşebbüsü ele Bu h t d hı fınl a gbo.ruş u · " b .. 
almı§tır. I .. . 11 us a a a az a ır ~ey rağmen bazı Mısırlılnrın clA.n Mı· 
~eri muharrir, Kari Max"ın 60)Ö:lı:cmcm. sırın da galibiyet şereflerine iştirak 

arkada§] Angla'ın <Büyük Britan· , ı.;leden s~n~a ~illi Seı;.is}_er etmesi l:'ızımgeldlği halde bunu yap
ya denilen bu gıcırtılı makine b . ~.nzırı B. Bevın ıle hır saat goru~- mnmı;ı olmasını tcessilı le kayd,.t· 
kere harekete geçt· en' d . . 1~ tuın. B. Sevin, mükemmel oir mekte oldukları zikreqllmekledlr. 
neticeler atır» .söz~nü ı ~ı~~ ı{' adamdır. Karşılıklı olarak birbiri· Ariza şu 8Özlerle nihayet buhnak· 
yor. a ır a ı· miz.den o derece b.oıılandık kı B. tadır: •Gayemiz, MaJestenlze Mı ır 

4 İtalyan Tayyaresi 
Düşürüldü 

Kahire, 21 ( A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetlerinin tebliği: 

Dün, pazar günü, Avcı tarla· 
relerhniz, 'bütün gün, keşif uçu~· 
)arını idame ettirmişlerdir. Düş
man avcıları ile bir çarpıama ol
muştur. Dü~ıanın CR. 42 tipin· 
de üç tayyaresi, Demenin ce• 
nubunda Mcdıile civarında yere 
düııiirülmti§tÜr. Deme civarında 
kıtalarımıza hücum eden iki C. 
50 ta)'i)'arcsi de, bir mıktar düş· 
man avcısının bu bombardıman 
tayyarelerini himaye etmekte ol
mauna rağmen, alevler içinde dü. 
şürülmü,tür. Medıile civarındaki 
tayyare yere inme aahaaında S. 
79 tıpinde bir düşman tayyaresi, 
yerde tahrip edilmiftir. Tayyare· 
lerimizden bir tanesi kayıptır. 

~ 

lngiltareye Hava 
Taarruzu 

Londra. 27 (A.A.) - lngiliz 
Hava ve Dahili Emniyet Nezaret· 
lerinin bu akşamki tebliii: 

Bu sabah erken, bir düşnan 
tayyaresi, timali varki sahili.ıı9e 
bir ıebir üzerine bir çoiı: bomba 
atm'ftır. Bu bombalar, az h .. arı 
mucip olmuf. fakat bir kaç ki~ı 

Bcvin'in kabine toplantısına ge.; namına aktedilccek sulhım başkalaı ı 
kalmasına sebe,p oldum. Görüş· ı değil, bızzat Mısır tarafından yapıl
memiz esnaşında, lncihercde ça· ması lüzumunu tahattur ettirmek· 
lı mn şartlarını, lngilterede istih· Uı-.:t 
sal ımüesscsclerini, ne yapılmakta ---o-
ve neler ynpıtacağını bahis mev- Libya va Habe~istan 
zuu ettik. Y 

B. Eden ve Duff Cooper ile ltalyaya Yüktür 
de görüşecc~im ve basın toplan· At ' 27 (AA} A. 
t d b .. .. ' ) 1 ına. . . - tına a· 
uıın a utun ı:;azıctccı ere konu· . b .ld " 
şacnğıın. ı Jansı ı ırıyor: 

Y nn"ıııl b k C't 'd b' 1 E.eı1d Paris elçiliği matbuat bü· 
b .. ararmııı ı > e ır d' k .. .. k' b 

aezintı" yapt•- h - rosu ıre 'loru, es ı me us ve 
D .... ve asara ugrnn11"' .. I rd L M • 
Guildhalli zıya t u· B " t" muSte§Br a an eon accas ın, 
tarihi hnzı'nele ~el eh ım ... b' u bu.11 c ltalya, iktısadi l<' emmüme mah· 

rı ı e u mut ııı ır k. d . . w 
manzara arı.ediyordu~ '" um un ısını ahında )azdıgı ma-

B W"l!k ' . · . d . . kale radyo ıle nesredilmiftir. 
· ı ıe, gon.,mesın e, ılıtı. M h . I .1 Y 

)atkf,r, bitaraf ve diplomattı:-. u arru:. ngı ız ve unıın or· 
l~akat Saınt Pnul katedrali etra· dul~rı~ın m~ııterek ~arbelcrılc 1l8· 

fındaki harab""'c ııon bir z t• kerı ~ır hezımetc ugra;>an İtalya· 
-,, na ara h . ._ d' ·rı· . k 

fettıkten sonra söylediği sözler nın nı y ll):et ııdısa ı ı asa aüru • 
çok acı olmu ur. Tabiler mahaı· lene.cegını ~·azmaktadır. ltalyanın 
lesinde üç milyon kitabın yanmış den'.~ n.nkl.cyatından, otel, turiz.m 
olduöunu hatırlat'tık•an &O •· enduatrılerınden elde ettiği hası· 

0 
' nra ~Y- 1 t 'l b" · d.. Lm le demiştir: . a le. utun unyaya yayı ış o• 

• lan mılyonlarca ltalyanın senede 
<- Patcrne»ter Rov un ateşle mem) -'·et .. .ı d'W• · ı 

h ' b' d h · d . . cıı. e gonuer ıgı yarım mı • 
ta n ı. ao a zıya c sembolık bır yar bugu" l k k 

h
. .. . . • n ar ı urumuş mem• 

ma ıyet gostermıştır. Bu, hakika- balardır 
tin söylettıği mahallin tahTibi ol· Lıb , ·d I 35 OOO I l 
muştur. ) a a :>er eşen , ta • 

yandan onda dokuzunun devlet· 
Bangkok, 27 <.A.A_.) - D. N. ten maddi yardım görmediklCTi 

B.: Tay)an.d ka4bınesı. b~ . ~a.bah için iflas eıtıkl<'ri söylenmektedir. 
toplanarak Fr~nsız Hındıçınısı ta· Libya ltalya için bir )üktür. Ay· 
rafından .. te!klıf e.dıl~~ mütal'c.kc nı şeylıcr, Hııbesistan için de söy
prtları uzerınde muıakerelcrde lenebilir. ltalyanın bu memleketle 
bulutunu9tur. ançak hava yolıle irtibatı vardır. 

aiır yaralamnıflır. Londra 27 

* Maccaa, ndice olarak ltalyanan 
bilhceap. Jtalyanların dediii gibi: 

Bugün öğl<'den sonra, d iier bir (A.A.) - Londraya «Per Manoc di Reşp.iro:t ilatıaa. 
di teaemmüme, yı'kılmağa ve tes· 
!ıin oEmııığa mahkum olduğunu 
y.a:z.mak1adır. 

dütman bombardmıan tayyaresi, gelen ll. Wlllkle, bugün latıhbarat 
nezaretinde lngillz, mUt.te!ık \ e blta

prk sahilini &eçımiş '\le bomb1&la- ı af gn&etecllcrlc göı U mllş proğra-
rını atmı1thr. ' B b .ı.. 1 .. . . mını açık kalplilikle nnlamış ve de-

u omoa ar, muteaddıt kım· rnı,tır ki · 
senin ö lümüne sebebiyet vermıı· j • 
t ir Bir ı.a b " h w cAmcrlkanın basit bir vatandaşı 

• a. Ç ına asara ugranu,tır r tll 1 • B dü bomb _..J • sı a e nglltcreyc gelolm. Pasapor-
u fman anııman tayy•- ı t d 

rC111
• d " .. "'-- " .. um o. avukat diye kllyıUıyım Mem-

UfUruııımuttur. 1 k • c elınizln yüksek sıyaset adamln-

Hanovre 'de Eıtdistri 
Hedeflerine Taarruz 

rlyle, nazırlarlyle, bUyUk endüstrile
riyle ve bllha sa oı·tn hallı lngılızler 
ve halk tabakası ile görüşeceğim. 

Mussolini, ltalyan milletini aç· 
tığa mahkum edccelc , İn giliz ve 
Yunan kuvvetlerinin kahraman 
bekçileri ve. müteyakkı.t f-ıikimleri 
oldukları bu e'bedi Akdeniıt yü· 
z.ünden ltalyan a!keri mıWdneai• 
nin tamamıle durmasına sebep 0 • 

lacaktır. 

ilmişti) . Başlıca zabitan Ca~r 
aşa Elaskcri (ıbilahare M~sır a 
ir iken kayınbiraderi Nurı ~aı· 
İn iğvaatitc Oı>manlı devletı?e 
anet edip Faysalın ordusuna ~~

ihak eden ve bir iki sene evve ı· 
ine kadar Irak hükumctininw Baı:· 

muvafakatt~ b ulundu. Bu ;,teri le vcrejimlcrine müteallik huaua· <Amerika, Avrupada harbe karış
yapmak için sekiz yüz bin liraya )arı gümrü1c kanununda toplaımak tığı takdirde Uçll7.IO paktın 3 Uncu 
ih'tiyaç vardı. Bu da fU §ekilde üzere yeni ihuyaçlara göre lbir maddesi ileri sUrWeblllr. Amt"rlka 
halledildi: 550 bin lirayı Ziraat kanun projesi vücude getirilmiş kıtasına taarruz tc~ebbUsil doğru· Loııdra, 27 (A.A.) - lngilız hava 
Vekaleti temin edecek, 50 bin li· bulunmaktadır. dan doğruya Almanyadan grllrse bu nezaretinin tebliği : 

Geldikten birkaç saat sonra halk 
tabakası ile temasa gelmelt fırsatını 
buldum Bu temasım, Ameıikadan 
ayrılmadan c\'Vclkl duygulanmı te
yit etti: lngillzlerin maneviyatı mu. 
k<'mmeldlr. Tek bir adam görmedım 
kl mtı.ne\'lyntı bozuk olsun. Dtin, g<'
ce karartmanın ne oldufu hakkında 
bir fikir edinmek için 11okağ'a çık
tım . Kendimi bir mezarlıkta yUrUr 
sandım. 

FRASADA 
Un Stokları Azaldı 'ekaletinde, Harbiye Nazırlıgı~da 

ulunan ve sonra katlolunan kım: 
e. M N E ) Süleyımanülbarun ı . . . H l'f 
rnecli.si ayan a'Zasından), a 1 e 
İn Askeri ( 191 1 • 1912 yılında 
lalyanlarla dövüşen ve Ouc~Y 
uahedesinden sonra Tunusa : 1• 

~ca eden zat) idi. Türkün d~~ıp 
ın}j me'ktebinde yetişen bu ruesa 
narşi ruh1u ahaliden asker to~
arnakta, 1eşkilat, talim ve terbı· 
ede bir hayli müşkülata mar~z 
almışlarsa da en nihayet 30 bın 

nsan top)amağa muvaffak ol· 
uşlardı.» 

T '<>planan bu kuvvetler üç mak 
da tahsia cdilm~i: 1 • İtalyanla 

~ Libyadan kovımak, 2 ·Mısırı is· 
ılaYb teııel:1büs etmek, 3 • Tunusu 
'Yana tahrik eylemek. 

Türkler bu harp mabatlarını 
915 ve 19 16 yıllarında kıemen 
~de etmişlerdi. itilaf devletleri: 
ın 100,000 den fazla aakerinı 

ceJ>'helerde tutmuşlard ı.> 
Daha 19 14 yılı sonlarında İtal

arıların Gat ve Gadanni•deki 
uVV'etleri mücahitlerin tazyikı 
~"rinc Tunuaa ilti<:a etımit ve 0 • 

adan deniz yolile Trablusa nak· 
cdilrnifti. 191 5 yıltnın birinci ya. 
ı_~ırı_da ltalyıanlar yüzlerce esir ve 
ulll)etli malzeme (top ve cepa· 
e). bırakarak (Cehdi Trab1usu:t 
iıl;ye etmişti. Tekmil kıtalar ~e
arede, Tra;b)us Humus ve Bın· 
•.~ide cernedi~it olup buraları 
lıstahk~ orducah h aline ıo-
~lrnuıtu ve aralarında irtibat de. 

t I~ YoUle oluyordu. Bu rnev:kiler 
tasındaki sahil k11111ını ancak 
~ahri faaliyet ııa1rjmüeesir 1Uret· 
~ tnuhafaz ediyordu. O 9uretle ki 

.tarata koyu Almanlarca bill· 
'l)u1külat denizaltı gemileri istas
:0nu haline getirilmifti (telaiz tel· 
~raf 1 1· ;ı•b' ma zeme depoları, ta ım· 
a • telefon santralı ve saire)· 

ra. müatahzirlerden alınacak, itd madde mevzuu bahis det!ldlr. Bunun İngiliz hav" kuvveUerlne mensup 
yüz bin lirayı da Belediye, bütçe· K M ki I . A d mln&11 4udur ki Japonya, mukadde- kUtUk bir bombardıman tayyaresi 
sinden ayıracstı. iZ e ep ar ı r2sın a ratmı ortaya koymaktadır. Bınaena- lefekkUJU, bugUnUn ilk saatlerinde 
. Kurulacak iki pa1törizc &Üt .~·b: Voleybol Ma . a Jeyh ihtiyatlı hareket etmek lazım· Hanovre'de endüstri hedeflerlneı mu-
Tikaaından birisi Anadolu, dı.gerı ç r 1 dır. Şunu herke.s bilmelidir ki Jap<ın- vaffakıyetll ııurette hücum etmı,ur. 
de Rumeli yakaeında Y.~pılacaıl_t1ı. Ern!nönü H alkevind<' kız mek· ya taahhlltlerinden keçınmıyacak- lkl bllytlk ve l:>lrçok kUçUk yangın 
Belediyece tam tetebbuae g~çı~e- tepl erı arasında yapılan \•oleybol ' tır ... > 1 çıkanlmıftır. 
ceği sırada harp patladı. Ta~ıat1ıle maçlarına dün devam edilmiş ve I Tayyarelerimlzln hepsi iliıleriııe 
fabrika için )azım olan .?1.~kboıne1 ~- 1nönü lisesi - Kız Muallime, Kan· Kont Çaki Vefat Etti dönmU~Ur. 
· ve diğer taraftan ııütu ı· dilli lisesi • Işık lisesine galip gel· ---<>----

rı~-I · de hariçten getirilmeıi mi§lerdir. Budapeşte, 21 (A.A.) - Ma. , JAPONLARIN 
Sevyetleri Kandırmak 

n~ erın ) b · H · · N K C k 'ı-'ı·anı kalmadı. Bu suret e u 1§ Maçlar her zamanki gibi heye- car arıcıyc azırı ont sa ·y 
IT1'& d 1 ) Jün gece ölmü~ür. 

akamete uğra ı. . • . • .. can ı o mu§ ve temiz bir spor ha- * 
IStanb ul Beledıyesı, bu ıtı uze· vası içerisinde cereyan etmi§tir. B'!l. 27 (AA ) · d b l cak iare§, · · - Kont 

r 'ıne almak niyetın e d u una Maçlara hafta arasında devam .,.._ak ' b pa '-.el Y ye perfcm e günü milli ce. 
herkese en büyük yar ım ı ya • edilecek.tir. naze merasimi yapılacaktır. 

caktır. cd' ı· -------------- Kont C.Uky'nin halefi tayine· 
Gö'ru"lu'·yor ki, Bel rye_ e_ın· d 1 d H k mk Siyam Hindı·ç·n· i inceye k• ar aridye i~lerile 

den geleni yapınıt. f~ at 1 
• an; • 1 1 Baıvekil mCfl'ul olacaktır. 

sız1ık1ar kartt•ında bır netıcey Muhasamatı - - - o·- - -

varam•_m_1il_1_r._.'1___ Romanyada 
Vichy, 27 (A.A.) - Havas blldirf. 

Gayreti 
Tokyo, 27 (A.A ) _. Mebusan 

meclisinde hariciye n3zıı·ı Matauo
ka'dan bir mebus şunu sormuttur: 

SovyeUer Dirliğini dünyada yeni 
nlzamın kurulmasında iş blrllgine 
ikna için Japonya Rusyaya bir nU

f j y. al Murakabe yor: (~ı 1 incide) •=• fuz mıntakası teklif' etmiş midir? 
Prof eıör Crainic Mıııthuat ve Pro- B. Matııuoka şu Ce\'abı vermittir: 

S 
. Tayland ile Hindi-Çini arasındaki 

Memurlarının ta1ı muh•aamata 2s klnunusanı saat 

27 (HıMU•İ muhabiri. 
Ankara, . Vcıkileti Fi · 

mizden ) - Tacareıt 1 
M.. k be t --1.ilitında ça •ta· 

yat ura a C>- F" at 
k memurların İıtanbul ıy 

Mürakabe müfettifliklerinin ne· 
· ı .....,aları· zareti altında 9taJ arını yar:·· 

nı muvafıık gönnÜ§tÜr. StaJ. yap~· 
cak bu m emurlar Vekiletın .. lu· 
zum gördüiü y erlere kontrolor o · 
!arak ııöndcrileceklerdir. 

Bir müdd eüenberi §eh rimizde 
bulunan Gümrük ve Jnhiearl~r 
Vekili Raif Karadeniz, d ün lnhı· 
sarlarda mc...4'gUI o'1nupur. 

Vekil letanbul Gümrükleri Bat· 
müdürü Meftıiden gümrükler 
hakkında izahat ahnıttır. 

ıo da nihayet verllecekUr. Bu kara
rın tatbikine nezaret etmek üzere 
29 k!nunuaanlde, Salgon'da Franaız, 
Japon ve Tayland delegelerinden 
mürekkep bir komiayon toplanacak
tır. 

Alman lktısat Nazırı 

paganda Nezaretine, sabık A d liye Sovyet • Japon mllnasebcUerlnl 
Nazırı Mihai A ntonesco Devlet tanzim !~in bUtlln gayretler yapıl
Bakanlığına tayin edilmiştir maktadır. Eğer bu mllnasebeUer ıyl. 

K .. ıı- . • kuru u w .~ .. IC\Je<:ek olurııa iki memleket arasın 
aomenın ıuugu uugun d ki • 

aaat 17 de ilin eClil.rni§tir Ye • I a mUıakereler dUnya vuıyetl ba
kah. d h. bir le. . b 1 nı kımından ve daha geni!} bir nlsbet· 

dı"..e eib~ __ ,_. 1!.oner u un· te cereyan edecektir. 
ma ıgı gı ı e:JAI reJıme menıup Dl"' 1 t h · b ' _..j. 'yet L .er b r mebus da !}Unu sormuş-
• ıç ır s-ull yo~tur. tur: 

Romanyada Yeni 
Tevkifler 

Bugün b~·eklll ziyaret ederek B. 
Rooaevelt'ln bir mektubunu verece
ğim. 

1ntıhalarımdan bahsetnıek şimdi· 
ilk mevsimsiz olur. Fakat dUnyanın 
hUr matbuatının mlimeeslHerlnin 
toplanmı, bulunduğu bu aalona ha· 
karken bliyllk bir tesır altında kalı
yorum. Şunu m~ahnde ediyorum ki 
böyle bir toplantı, ha\'a hUcumlanna 
rağmen 1ng!ltcrcdc vukua gelmekte
dir. Sizler ve ben, blrl~eblllyor \'e 
serbestçe mUnaka,a edebiliyoruz. 

ı,tc, bence, demokrasi budur. Bu 
demokrasiyi devam ettl~eğiıtnl U· 
mit ediyorum. Demokrasi, y .. amak· 
ta devam etmelidir. Sizler, lngHhder 
de y ... makta devam etmelialnlz. 

Bu toplantıdan sonra B. Wlllkle, 
hariciye nezaretine gitlerek B. Eden 
lle görUşmUftlir. 

lngilterenin 
Y unanistana Yardımı 

Londra, 27 (A.A. ) - Reuter: 
Orta Şa&tıııki İngiliz kuvvetleri 
başkumandanı General W11vel'in 
lngilterenin Yunani.tana halen 
yapmakta olduğu ve istikbalde 

Viohy, 27 (A.A.) - Un ıtok
larının azalması dolayıaıle, 1 ıu· 
battan itibaren e'ktrnck tayini bü 
yükler için günde 350 gramd an 
300 e ve işçiler için de 450 gram 
dan 400 ıgrama indirilecekt ir. 
O ndan sonra herkes için müsavi 
olarak tes.bit edilen 80 gram her 
ay bu mikıtarlara ilave olunacak· 
tır. 

Kü~am n Niyeti 
Nevyork, 27 (A.A.) - Tass: 
Assoclated Press ajansına göre, 

Amerikan hariciye nazırı B. Coldell 
Hull, KUbanın Amerika Birleşik dev
letlerine ilhakı teklifinin Be~az sara
yın "e hariciye nezaretinin malQmatı 
ve muvafakati olmaksızın Ayan Aza. 

sından B. Smothers tarafından ya
pıklığınr bildirmiştir. 

Küba maslahat&"Uzarı B. Baron 
tarafından neşredilen bir teblltde 
KUba milletinin tsUklO.llnden vu 
geçme niyetinde olmadığı blldırll· 
mcktedlr. 

Nevyork Times gazetesine ı;öre, 
Küba matbuatı B. Smothcrs ın ileri 
sUrdUğtı tekll!fn gUIUnç ve KUbanın 
milli 11erctlne halel getirecek mah • 
yette olduğuna dafr nC\Jrlyatta bu· 
lunmaktadır. 

- -o-

NiellA Tünelinin 
inşası Bitti 

yapacağı hava yardımları hakkın- Madrtd, 27 (A.A.) - SLefaııı: 
da aon günlerde Atinada görüı- Pirene vadlalnl Huesca'ya bağlıyan 
mclerdc bulunduğu bugün Lon· Nlella tUnelıııln inşa ı bilmiştir. Bu 
drada tl"yit edilmiı1tir. mıntakaCla havnıann fenalığı yUztın-

T d Se ::~ -ır R--la den nıUnakalAt ıscnedc ycdı ay dur 
una • 11'....,..er .._,. dı 1 mıııktadır. • 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Bu· ~JM metre uzunluğunda olan bu 
vünden itibaren Tuna üzerinde tünelin lnifUına 1928 da b .. lanmıt-
ıeyriacfain ycntden baılamıftır. tır. 



---'"----------------· - • i'ııl. ,. rra •• 

G 
R 
• 
1 
p 
• 
1 
N 

' ·•( . . '... . . 

G 
R 
• 
1 
p 
• 
1 
N 

.... dlı atnl81"1, anle, lnrplhll we lflmeldeu 
mttnelllt 1tltlD aatıraplarlll ... ı .. am De lterabor 

aldmıza 9ele11 UIE illa ebalnbr .. 

Mldeyt·bozmadaa, kalb va 
blbreldere doll•••adan 

1 ... _E_N_s_ER_l_T_Es_ıR_, _EN_KA_T_'l _NE_r_ıc_E_ı 
Lüzumunda günde 3 adet almır.: faklitlerinden sakmınız ve her 

yerde pullu kutu lan urarla iateyiniz. 

Gayrımenkul Satış İlanı: 
İstanbul Dördüncü icra Meınurluğundan: 

Mlllga Eytam sandığına ipotekli olup yeminli Uç ehli vukuf tarafın· 
dan tamamına (55000) lira kıymet takdir edilen KUçükçekmecedc Ka· 
tender mc'> kUııde hat boyu 152 - 1 ve umum 64 numaralı ve tarafları 
Patika \'e dere ve Florya çlftllti mutasarrıfı Agop bey veresesi tarlasile 
mahdut mukaddema tarla clyevm maa mllştemllllt ispirto fabrikasının 
e\Safı ve mesahası aşa~da yazılı olup gosterılen şerait veçhıle açık 

·u ttırmaya çıkarılmıştır. 

KUŞ TfJYfJNDEN 
Yastık, Yorgan, Ya.tak kullanmak hem kesenize ve hem de sıh

hatinize faydalıdır. 

ala KUi TITI 1'AITIK 1 LIB&Bıa 
Yastık, yorpnları da pek ucuzdur. Adree: ~ Çakmakçılar 

KUŞ TÜYÜ FABRİIU.SI TELEFON 23027 • 

Devlet Demiryollan ilanları 
Muhammen bedeli (4166) lira (l'SO) kuru.f1 olan 50000 adet (takri· 

ben 2777 kilo) İsperme~et mwnu (10/2/1941) Pazartesl gUnU saat {11) 
on birde Haydarpaşada Gar bina.sı dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (312) lira ( .. ) kuruf]uk muvaklı:at 

teminat ve kanunun tayın ettiği vesaikle birlikte eksiltme günll sa.atine 
kadar komisyona müracaatları luandxr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağ'IWmak· 

tadır. ( 404) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Cimi 
Sandalye 
Pa.c;pas 3!5X60 

lükdan 
350 A . 

12 > 
> 55 X 100 10 > 113,90 L. 83,55 L. 
> 60 ;<, 120 10 > 

Maarif Matbaası için satın alınacak olan eTSafı ~artnamesinde yazı
lı sandalye. ve paspaslar 7/2/1941 cuma ı;UnU saa.t 16 de YWuıek Okullar 
Muhasebeciliğinde açık ekı.!iltme ile tedarik edilecefinden 1ateklilertn o 
giln yazılı gün ve saatte pey a~eleriyle komisyona müracaatları. 

Şartname Müdürlükten parasız olarak satın alınabilir • {475) 

Daniz Levazim Satınaima K3misyonu llAnları 
İmtihanla «4> elektrikçi Ulltuı almacald.rr. Taliplerin lbun olan 

vesikalarilo b1rhkte O&tctDrte deniz fabrikaları umum mtldUrlttfUne 
·racaatlan. c553> ,I ............................. ~ 
Kızılay Cemiyeti 

Un1umi Merkezinden : 
Aç.ık eksikme ile niimune ve §Artnamesine göre 

12.000 ADET YÜN KAZAK 
Sipariş verileceiincien imale talip olanların nümuneyi gör

mek üzere Jstanbulda Mimar Vedat caddesinc:ie c:Kızılay> 
E,sar ,e Mesahuı hanında Kızılay dcpoeu direktörlüiünc müracaa.tlan ve ihale 

giinü olan 3/2/91ı 1 pazartesi ıgiinü eaat onda bu dircbörlük 
A Şımale mUtevccclh kapıdan gırildiklc, g-eni!J bır arazı Uzcrlnde dairesinde hazır bulunmaları itin olunur. 

61 U.i5 metre murabbaı üzerine inşa edılmış altı muhtelif Pavyon şek· L 

---

~el'··· 

SABIRSIZUKLA BEKLENiLEN 

DIECCA RADVOLARI GELMiŞTIR. BU TIP, AL, TERNATIF. 

CEREYANLARi LE VE AVRtCA BATARYA lLE 

Y E G A N E R A O V O O U R. B U A L A 

MA~AZALA RINOA TEŞHl·R EOlLM STiR. 

h ............ w DECCAIMM~ 
...... ı.tir, 

DECCA 8. modell2 plftaa ........ 
aeccA llA ....... ı 110/220 ""' 
teraatif oerera•• ... ,,.. ........ 

Iınde yekdiğerıne muttasıl etrafı klğir duvar ortUIU çatı ve kalan aksa- •
1

••••••••••••••••••••••••••" 

mı kAmllen potrcl ve lizeri galvanizli kalın saç ve orta kısnnları demir- --:_---------------------------------------------------------------------
1a1111 r 

den aydınlık ,•eren camdan ~ apılmış bina dahili zemin! beton üzerine çi-~ 
mento şanı ve tahta zemin kanal teşkUAtı ve pa\'yonlar dahilinde deko
' 11 hattı ferşedilmtş yazıhane, depo koyunhane, salma dairesi ''e mağa
za gıbı aksama el\•erlşll müteaddıt oda ve salonlıu ı ihtıva etmektedir. 
lşbu binanın kapılan ve ekserlyeU ve kısmen de ahşap çerçeve aksamı 
ahşap olup ekserisi harap ve sökWmUştUr. Ve çatı aydınlık mahallin tu~~d ~l'tifL'&AI 
trasmlsyon tesısatı enkazı ve dahili kolonlarda da tıreveisyon yatakları 8.00 Program, 8.03 Aja.nıı haber· 
koyulacak maztıut şekilde plraceller mevcuttur. Jeri, 8.18 Hafif prcıpıuu (Pi.) 1.46/ 

Bınanın cenup tarafında bınaya çıkıntı olarak in~ edilmiş iki su 9.00 Ev kadını • Yemek listesi. 
kulesi Uzeıinde saç depoları , .e pıreze tinglerşile inşa edilmiş bacası ve 12.30 Program, lZ.33 Türkçe şar
bir su havuzu vardır. Bına dahllinde iki kazan ve aksamı sökUJmUş bir kılar CPI.), 12.50 Ajans haberler!, 
makine mevcuttur. Deposunda dört dekovil arabası ve müteaddit \'e 13.05 P!Aklarla türkçe .,..natar pr'QC· 

cümle kapısının bir demir kanadı ve muhtelif hurda aksam mevcut rammın devamı, lS.20/l4.00 Kan.flk 
bulunduğu ve fabrikanın etrafı erbaası ipotekli arazi ve muattal ve program (Pl.). 1 
arazıdc ve içinde 9 ağaç incir ve 23 ağaç kavak ve beş fidan kavak \'e 18.00 Prqgram, 18.03 Caz müziği 
bir dıl,en ağacı vardır. (Pi.), 18.30 Konuşma, 18.-tfi 'Müzik: 

Çiftçinin saati, 19.00 Koro <Ses ve 
B Yine mezk~r ipotekli arazi üzerinde antre kapısından girildiği tel birliği , 19.30 Ajans haberler\, 

zaman sol tarafta 196 metre murabbaı ilurınde inşa edilmış ve iki I 19.45 !<"asıl heyeti, 20.15 Radyo ga· 
bölük olarak kullanılan çerçeve ve kapı aksamı mevcut bulunan ve bir zctesl, 20.45 Radyo klime heyeti -
bö!QğUndc doşemesı sôl.UlmUş olan 'e üst katta bulunan i oda ve lki Klltsik program. 21.30 Konuşma, 

ııandık od ı \ e aıt kı ımda ekseriyet çimento serllı 8 gozden ibaret 2ı.45 Radyo salon orkestrası, 22.30 
çatISJ alafranga kiremitle ortülU bir daıreııl vardır. Bu g-a.yri menkul Ajans haberleri. 22.45 Radyo salon 
Hat boyu sokağında olan kısım duvarla Çe\ rıli ve diğer kısın1 tabll hu· orkestrası programının de•amı, 28.00 
dudıle çevrılı ve dUz bir arazi Uzerlnde olduğu ve işbu gayri menkulün Cazband (Pi.), 23.25/23.30 Ka.panış. 
5207 metı e murabbaı 75 santim üzerine inşa edilmiş 25 dönUn1 olup ve 
inşaat harıcı kısım mahal 1 e gayet uzun kumsal topraktır. 

1 - İşbu gaynmenkulUn arttırma şartnamesi 29/1/9-H tarihinden 
itibaren 38 3787 numara ile İstanbul DördUncU İcra dairesinin muay
yen numara ında herke ın gorebllmesı için açıktır. İlflnda yazılı olan
lardan !azla malOmat almak ıstıyenler, i.şbu şartnameye ve 38/ 3787 
dosya numarasıle memunyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbelinde pey \ eya milll bir bankanın temınat mektubu tevdi 
edılecektır. (Madde 124) 

3 - lpotek sahıbi alacaklılarla diğer alflkadarlann ve irtifak hakkı 
sahıplerınln ga,>Tunenkul Uzenndeki haklarını huauslle fa.ız ve masrafa 
daır olan ıddıalannı işbu llAn tarihinden itibaren on beş gUn içinde 
evrakı mllsbıtelerlle birlikte memurıyetlmize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilli lle sabit olmadıkça satu; bedelınln pay
l&fDl&.sından harıç kalırlar, 

4 - Gösterılen günde arttırma.ya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lUzumlu malfımatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve ıtıbar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 17 2 19H tarihine müsadıf perşembe günU saat 

14 den 16 ya kadar İstanbul DördUncU lcra memurlutunda Uç defa 

bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedt.'-

11 muhammen kıymet.in yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isUyenln 
alacağına rUchanı olan diğeı- alacaklılar bulunup da bedeli bunların bu 
gayrımenkul ıle temin <ıdılmlş alacaklannın mccmuundan fazlaya çık

mazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ıo gün 
daha temdıt edilerek 27/2/941 tarihine mUsadlf peqembe gilnU saat 
H derı 16 ya kadar İstanbul Dördüncü lcra memurluğu odasında arttır
ma bedcll satış istıyenln alacağına ıilçhanı olan dığer alAkadarların 

Yeni Neşriyat: 
Habeş eli ve İtalya - Habeş har

bi - Kuleli ve lf'k lteelerinin kıy
metli cografya muallımi M. Niyazi 
Erenbilge tarafından bu namla çoıt 
fstlfadell ve resimli bir ese.· ne9r ,. 
lunmuştur. Son Habeş harbi dolavı· 
slle orada df'"am etmekt~ olan ha· 
rekAtı tak!p icln çok ıuwmlıı olan 
bu eseri okuyucularımız çok bete
neceklerdir. 

1 
2'1 tıUNClKANUN lMl 

1 ••••& 
... ,.... 

Sterlin 5.J• 
Dolar 132,20 
lsvlçre Frc. 29,6875 
Drahmi 0,9975 
Leva 1.'225 
Peçe ta 12,"75 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
İsveç Kronu 31,005 

Eı.1ıam ve TallYila& 
1938 % 5 ikramiyeli 19,86 

bu pyrimenkul ile temin cdilmış alacakları mecnıuundan fazlaya çık- --------------
mak ve muhammen kıymetin yUzde yetmiş beşini tutmak şartlle en ~ok • ŞEHİR TIY ATB08U 
arttırana ihale ealllr. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve DRAM KISMI 
aatış 2280 numaralı kanuna tevfikan gen bırakılır. BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
6 - Gayrımcnkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen EMtLIAtıALO'ITt 

mllhlet lçınde parayı vermez.c;e ihale kararı fcsholunarak kendisinden Her gun gişede çocuk temııllleri 
evvel en yuksek teklifte bulunan kımse arzetmiıj olduğu bedelle almıya için bilet verlllr. 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazııa hcıncn yedi gUn mUd· -.-------------
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. lki ihale ara- ...... ..------------•ıııııı., 
aındakl fark ve geçen gunler içın yUZde beşten hesap olunacak faiz ve 
dığer zararlar ayrıca hükme hacot kalmaksızın memuriyctimizce alıcı
dan tahsıl olunuı-. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har
cını, yirmi senelik 'akıf ta vız bedelini ve ihale karar pullarını vermlye 
mecburdur. 

MUterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellatiye resminden 
mUtevelht belediye rüsumu ve müterakim vakıf iearesı alıcıya ait olma
yıp arttırma. beuei ... \. ? .:..~ o~llaUT ~bu r-ayr~n nin:o! :· .karıda glSsttırt
len tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında ışbu ilAn ve 

cOeterilen arttırma şartnamesi daıreslnde satılacatı ilin olunur. 
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10.000 40.000 
5.000 20.000 
2.000 12.000 
1.000 30.000 

500 30.000 
200 18.000 
100 30.000 
50 15.000 
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