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Altındaki 

it~Iya 
deli bir izdivaç facıası 
Elli yedi senelik, beş per-

Yaıan: Ahmet Emin YALMAN 

Ü talya, bu saniyede Roma im· 

Londra 28 (A.A.)
: . B. ~·) Dün Anıe
r:ka Ayan har:c 'ye 
~ncümcn:n. e b:yanc..t-

Llbya harbinin cereyan etmekte olduğu Deme -ve Bingazi mıntakaıım a~ıterir harita la bu:unan Amerika 

paratorluğu rüyasından pek 
acı bir §ekildc uyanmış bulunu· 

Bomba Haric ·9 e Nazırı B. 
Cordel Hull, 1. ü. ki-

Yor. Fransa, Belçika, '>.anda, 
Danimarka, Norveç.. • .... ınanya 
nasıl Alman İfgali altında memle. 
ketlerse İtalya da aynı zaV'allı sa· 

D Q Ş t Q genin bir taarruza 
Kahire, 28 (A.A.) - Trab- ugrarsa buna muvaf

lusıa Bomba deniz ve hava üssü- jakiye!./e m ll k a be/ e 
nün İtalyanlar tarafından ter:ke· 

Yunan Veliahdinin efi Kliaure zaferini halkla birlikte tes'it ediyor 

fa d'· .. _... Mihv:erler kuran, 
uı.mu'j'.ur. be 

Alrnan '-nın yanında atbaşı • 
raber ~ .. mck iddiasında bulunan 
İtalyadan ortada eser kalmı.:mıı· 

dildiği öğrenilmiştir. lngıliz kuv- edeceğinden emin ol-

tır. bek· 
Almanya ile ltalyanın bu 

vetleri bu üsse girmişlerdir. Bu- d . .. ·· l • · 
rası tahrip edilmış tayyare enkaz- ugunu soy enııştr. 
larile doludur. Bunlar arasında 
deniz tayyaresi enkazı vardır. 
Derneyi dö""<'n Jngiliz toplarının 
sesi buradan ""izah olarak duyul
maktadır. 

1 ek'ld kucaklalf11aaı, enınez f ı e . son p Uzun bir iz:dıvaç facıa11nın 
• . .1 d' r Bunun Perdcsını tcşkı e ıyo • . 

·· d aeçıre· safhalarını kısaca goz en • Nerede ve Nasıl lirn: 

muyor. 

İkinci perde 

J9 l I eylulünün ıonunda ltaly~ 
e bir ültimatom dayıyor v~ dı. 

ki: « T raıblusgar'bı alacagım. 
r • . . · de bana 
s:kerınıze ernır verın 
ukavcımct etıneain.> Almenya 
. l b' · Çünkü Almanlar, p ere ınıyor. k ,r 
amanlı lmparatorlujunu e.n • ı 

d . qatmak i9tı-yat sahaları ıye Y ·1 
rlar Halbuki Çarhk RuS)"lll I e 

· k w aıra ar· 
1 arkadaşlan yı mga oTra'blus-
taraftardır. İtalya. J ti 

rba saldırmakla Ru9)'anın a el 
d' ve Osman ı 

c hareket e ıyor Alman· 
paratorluğunun altına ·Jk 
rın düfltlanlarının hesabına bu 

ndağı kayuyor. A\:::~:l<laki 
anete pek kızıyor. .. le 
firleri Baron Fon Mar!al fOY 

O ·· J" "ttifaktakı sandal. 
Yor: c çıuz u ı Kendile· 
!arını dıtarıya atalım. . 

. ..J ı· Yerme i kapı dıtarı eue ım. ak 
'rkiyeyi alalım.> Bunu yap.m 
. l . 'nelen gelıyor. tün Alman arın ıç.ı • lti-

at İtalyanın açıktan açıga 
f devletlerinin tarafına g~e-
i gö:ze alamıyorlar. lbanetı ya· 

P )'Utuyorlar. 

Üçiincü perde 

1914... Umumi Harp bafla· 
ıtır. Müttefik İtalya nerelerde~ 

b • h' t heves r e kan~aga ıç e . 
e d -v • •• ...ıı.. A'-anlar hır de 

r ıgı """" •• • ıını İ 1 
kıy-orlar ki Fransızlar. ta 1~.a d tın • a u• udunda kuvvet tu .. a~ l· 

bile görmüyorlar. Butun A 
b ":ııden n askeri heeapları u yu 

Üst oluyor. Fakat ihanet bu ka. 
tla kıahnıyor, 191 5 te hal~a, 
ırıanya ile Avusturyanın du.ı· 
nı diye filen harbe girmez k mı? 
seneHk izdivaç, böyle kor unç 

facia ile kapanıyor.Ü 
1 

de) * 
( Devanu Sa. ~. ~ • 

* Kahire, 28 (A.A.) - İtalyan. 
ların Trablustaki deniz ve tayya· 
re üssü olan Bomba mevkii bu· 
gün bir harabeden başka bir şey 
de~ildir. Bu mevkiin bundan eon. 
ra lngilız seyrısefainine zarar ve· 
rcbılmesı mum1cün değildır. 

Mühim T op:antı 
Vaşington, 28 (A.A.) - Mcbusan 

rnecli inde tetkik edilmekte olan, ln· 
l'lltereye yardım kanunu proje.ıılnln 

tadili hakkındaki teklifleri mUzake
re etmek Uzere dlln akşam rlyaaeU· 

%5.12.l&H cec-ı llmnkaptda k d cllmhur sarayında fevkalAdc bir top· 
bekri DunAIDD, vazife Sll'Ulnda Toplanma ta ır lantı yapılmıştır. 1 
bıf.alda yarabyarak tabancuını 1 CUmhurrelal B. Rooııevelt, bu top· 

Başhca Üç 

Cephede 

alan ve 28.12.UMO &1lnü de ayni cBurUntln alyul faa.llyetıerlnln lantJya hariciye ve maliye nazırlari· ı 
taban<"• ile Tak•lmde MavlkÖ!Jtl atırlıtı ba,lıca Uç cephede toptan· le, mcbusan meclisinin demokrat \'e 
içkili gulnosuna g1derek kasa· mıttır: cUmhurlyet partisı erkAnını davet 
clald paralan almak tttn pnon ! ı - Amerika),, lnglltereye yar· etmiştir. 

Cemale ateş eden ... e bu 8Uretle 1 dandan men lı;ln MlhHır le!febhuı;ü, in· i 'er""ya Yard ım 
~kavetl andrrır hale ellret eden 2 - Garbi Akdenlzde, \'lrhy hlı· -' 
Mebmet oğla Ahf Sert hakkın· k1hnetlnJn tngtıtereye karşı yardımı· AMERiKA AY AN HARiCiYE 
clakl da,.-ı.ya örn idare Koma- nm temini, ı E. CÜMEN~ DÜN HARiCiYE 
tanlığmca el konma, ,..e kendisi s - Balkanlar üzerinde taı.~1k. NAZIRİLE HAVA. KARA, 
htanbw örn idare Mahkemesi· eırtocı <".ephe .Japonyaya bırakıl· DENiZ KUMANDANLARINI 
ne te"·dl edUmlfttr. mıtttr. DiNLEDi 

\.. -! \°leh}' cephtı11Jndekl "-a:dfeyl Al· Londra, 28 (A.A.) - (B.B.C.) A· 
manya görmektedir. merlka Hariciye Nazırı B. Hull, İn· 

Amen.ka _ japnya Balkanlardaki ,..az.ıte, ilk C\'\('J gııtereye yardım lAylhL"lı haltkında 
halyaya bırakılmıştı. Pakat. ttalya· Ayan hariciye encUmenlnde beyanat· 
nm son ı.amanlarda aJradıJı ı.aaf ta bulunmuştur MUtcakıbcn h~·a, Anlaşamıyor dolayıslle bunu Alman)-a gorııcektır. kara ve deniz kuvvetleri kumandan· 

n 28 (A.A.) .Ayan .Japonyanm, Amerika UzerlndeJ<I lan da mUtalAalannı söylemişlerdir. 
V~infn° ~lclye encUmeni, bugUn tazylln l(lttlkçe artmaktadır. Japon j Celse gizli olduğundan resmi maJQ. 

meclisin t aparak demokrn· baf,·eklll "-e harldye na:un birkaç mat mevcut olmamakla beraber Reıı· h n bir toplan ı y 
a mı kanunu projesini tetkik g1ln e'"'fll &öyledlklerl l(tbl Amerika, ter ajansı muhabiri topladığı bazı 

sııere yard Avrupadan ellnl '-e kolunu çekmediği haberleri bildirmektedir. Bu haber· 
etm~tır. u 11 Amerika ile takdirde bir harp teh.llkeıilnr. maruz Jı:rc göre hava, kara ve deniz kuv· Hariciye nazın ,uu ' IA 

smda kar~ılıklı bir an· kal&C"aktır. veUeri kumandanlar1ndan UçU de • 
Japonya ~8

1 blrllflne varmıık için cJaponya, Amerikayı yUrUdüğU ylhaya taraftar olduklarını söylc-
18"maya 'e !uerin kaldığını bildir· yoldan fe,.1nnek için tt1hdlUe.r ııa· m1.4tır. 
yapılan gayr pılan yardnnın vurınaktachr. Japonya ile Amerika 1 Hariciye nazırı. Japonya ile iş bir· ı giltereye ya . 
m~ ve n ik devletlerini Avru· arasındaki ,·azlyet kötü bir hal al- J!fl için sarfedllen bUtUn emeklerin 
Amerika . blrlican tırmıyacağı hak· ı makta ve kanplıklı münasebetler boşa çıktığını, lng1ltereye yardım et· 
pa tıarbıne ş inat \•ermiştir (Devamı Sa. 5, Stı. 5 de) =* m!'!nln Amerikayı Avrupa harbine 
kında encUmene tem __ iştirak etmekten koruyacağını söy· 

Satı an TDIOf! 26,5 
Milyon Kılo 

Jarı hararet· ı olduğu için müşteri bulunacağı tabii 
tzmlrdekl tUton aııtış U Un en ıyl görülmektedir. TUttin satışı dU· 

ktedir Tül n 1 il i b le devş.m etme · ımadığın· ne kadar 26,5 m yon k !oyu ul· 
kaliteai istenilen fıyatı ;~lep fazla m~ur. 
dan tüccarın elindedir. 

lemlştir. Nazır Japonların Hlndlçlnl· 
yl kontrolları altına almak istedikle
rini söylemiştir. 

AMERIKADA MAHREM 
VESAiK ÇALINDI 

Va'1ngton, 28 !A.A.) - Devlet 
tecrUbe ve araştırma btlrosundan 
mahrem vesaik çalınrnıştır. Yabancı 

devletlere mensup iki ajan tevkif 
edılmlştir. 

PA-sir aoı~N-~~ .. ~lliPLEl~Ni TEFT~fl 
...... 

Bitecek 
«Bir çoklannızın 2ihninden 

seçen tudur: Harp nerede ve 
naııl bitecek ? •.. 

«Harbin bundan ıonraki 
seyrinde hangi tarafın daha a· 
iır baaacaftnı aöyliyebilmek 
için her iki tarafın kuvvet ve 
vaziyetlerini gözden geçirme
ye lüzum vardır. Bunu tama-

mile ve doğru olarak bilmek 
kabil değildir. Bununla bera
ber, .. .tı ıve ~ talunin 
miimlriindiir. 

«Almanya, itsal altında ha
landurduiu yerleri kara kuv
vetlerile tutuyor. Denizler, Al
manyanın kuvvetinin bittiii 
yerlerdir. Almanya1 bütün A•· 

rupada harekat aerbestisine 
malik olaa bile denizlerde ıde
iildir. Abluka edilmif bir vazi
yettedir. 

cO haJde, Almanyanın yap
mak istiyeceii ,eyler )'a lnril
tereye, ya .da Afrikaya atlamak 
olacaktır. İtal)~nın hezimeti, 
bu ikinci ümid(, Mııır "Ve Sü-

veyti elde etmek ümidini suya 
düfiinnüttür. 

cBalbnlarda açılman muh
temel cephede Almanlar harbi 
kazanarmyaaıldar, İnıilizler İle 
harbi muhtemel olarak kaza
nac:aldardır. Bu ıaon ihtimale 
söre Almanyadaki naziznı, t. 
talyadaki fatizmin yıkılmaamı 
takiben inbilil edecektir •••• 

• Radyo gazetesi -

Bükr şte 
Şiddetli Tetbirl r Al nd. 

Bükreş, 28 (A.A.) - Bu N· 

hah Bükrqte fev:,kalade ıiddetli 
polis tedbirleri alın.ı:ıuttır. Aeker 

1 
müfrcz-eleri, yollarda bütün oto
mobilleri duııdunnaıkta ve içlerini 

1 

araıtıwmaktadır. ! 
Halk sakindir. Horia Süna'yı . 

bulmak için yapılan ara§ltırmalar 
neticesiz kalmS1tır. 

1 

J 
Braşov:la Çarpışma 

• .. " pasif korunma ekıpleri teftitinde bir I'~ ar \ .,. ekipinİD yoldaıuna ıını, 
• eal tec: rübeleri IÇID .d~ --•·- .yapılan ilk tedavi ve ıibtimama söstermektedJr. i1\IZ, hava denem _-..11.. ile naklim ve o 7 __ ,_ 

Londra, 28 (A.A.) - Ro
manyada beş saat süren_ bir çar
pışmadan aonra Antoncııko taraf

j (De\amı sa. ~. 8ü. 1 de) ==k= 
bir~_,. 

• • 
ızmır 
Belediye 

1 Şkombi 
Vadisinde 

Reisinin Yunanlıların 
Yazısı Tazyikı 

Türk Elen 
Dostluğu 

Mevziler ltalyan 
Ölüleriyle Do~u 

KUVVETLi ŞUUR VE TEMiZ BiR ITALY AN TA YY ARESl 
HİSLERiN SEMERESi YUCOSLA VY Ay A İNDİ 

lzmlr, 28 (A..A.) - TUrk - Elen 
Ticaret Ofisinin fikirlerini yayan 
TUrk - Elen mecmuası son sayıııın
dA Belediye reisinin iki memleket 
arasındaki dostluk ve tlttısadl mu. 

1 

nasebctlcre alt bir yazısını neşreyle· 
mekttıdlr. lzmlr Belediye reisi bu 
yazısında iki memleket arasındaki 
sıkı dostluğun tarihçesini yapmakta 
ve iki memleketin temasları ve kit
le halındc bulunmanın neticesi ola· 
rak içtimaı M Ueri, lisan ve musı
kile.rlle birbirine kayna.şmış bulun
dukları ve TUrk - ;Elen dostluğunun 
her şeyin fevkinde ve zinde, kuvvctıı 
kalmış olmasının böyle bir kuvveUı 
şuura, bu kııdar temiz hlSlere da· 
yanmasından ileri geldiğini kaydcy· 
lemektf.'dir. 

Japon yanın 
HOLANDA HINDISTANIN. 
DAN lSTEDlGI FEDAKAR. 

LIKLAR 
Londra, 28 (A.A.) - Verilen ha· 

bere nazaran Japonya Hollanda 
Hindistanından mUhlm tedaklırlıklar 
talebinde bulunmuştur . .laponlar ez. 
cümle maadlnlerln ve dnlyanlann 
Japon ameleıılle iletilmesini istemiş· 
tir. Bu taleplerin kabul edileceği 
9Uphelldlr. 

Manastır, 28 (A.A.) - Reuterln 
Arnavutluk hududundaki muhab rl 
bıldlrlyor: 

«Şlınal cephesinde şıddetli muhn 
rebf.'l<'r olmaktadır. Yunanlılar, bi 

taarruz yaparak mühim tepeleri ele 
geçirmişlerdir. 

cYunanlılaı·; Şkombl vadislnd 
tazyiklerine devam ediyorlar. Fakat 
ltalyanların şiddetli topçu ateşine 
marµz buhınuyorlar. 

cDcvell mıntnkasında şiddetli sün 
gll muharebeleri olduğu bildirilmek 
tcdir. O trovlça \'C Bordla dağlart 
arasınd::ı. l lalyanlar fazla gayreU 
göstcrmışlersc de hiçbir mll\'llffalo· 
yet elde cdcmt'mişlerdlr. 

cHcr iki tarafın hava kuvvrtlerl 
faally<ette bulunarak cephedeki me • 
%1Jere ,.e ate.f hattmd ki noktalara 
hücumlar yapmışlardır.> 

Bclgrad, 28 (AA.) - Dlln, bir 
İtalyan bombardıman tayyare31 Z11g· 
rcbdc yere lnmıştir. İçinde bulunan 
6 kişi, bir otelde mevkuf Jrnlacaklnı
dır. İtalyan tayyareciler, yollnnnı 
ka) bcltiklcrıni söylemlşl<'rdir. 

Atına, 28 (A.A.) IB.B.C.) DUr. 
gece neşredilen Yunan tebllğldır· 

DUn cephclrrdo mııhalll faaliyet' ol
du. Bazı İtalyan mevzileri zaptedlle· 
rek 00 c lr ve otomatik &llAh alındJ 
Düşmanın zırhlı otomoblll<'rlt' yap 

VILKl'YE VERiLEN HATIRA takları tanrruz pUskUrtUJdU ,e ' 
Londra, 28 (A.A.) - \•ilki bugUn zırhlı otomobil iınha edildi. 

İngiltere bankıuıına giderken alArm Atına, 28 (AA ) (B.B.C.) Dür 
işareti verilmiştir. Vllklye bu lşare· gece Atına radyo unda beyanatta 
tın hatırası olarak bir bomba parça. bulunan Yunan sözcllııü oon günlerde 
aı verilmiştir. 1 (Delamı Sa. ıs, U. 4 de) *=* 

Haile Selisiye 
Nizameddin Nazifin Bu Güzel Yazısrm 
Bugün Üçüncü Sayfamızda Okuyunuz 

~, ___ _ 
-. ULCIJ - .. 
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iKiNCi KISIM 
isyan 

Beyazıt meyıdanını çevreleyen 
l..ahveler lalığı kl)'9feti birbirine 
uymayan Te birbırinin dilinden 
anlamryan oüppel.i, saltalı, hayda
riyeli. gocuklu. poturlu, çakşırlı, 
sar klı, kül.ahlı, kalpaklı çizmeli, 
çedik pabuç.lu, mcstli, k:ıociııralı: 

Ayakkabı 
İhtikarı 

Pi.lJ"Sa Habeı ieri: 
Yapağılar Sümerbanka Teslim 1 

Edilecek 
Bir müddet evvel hük\ımetçc 

hakiki ve hükmi şah~ların ellenn
de bulunan yapağı mevcudu ve 
bunların maliyet fi)•atları sorul· 
mU§ ve bunlara el konduğu da 
bildirilmişti. 

Dün şehrimizdeki tüccarlara ve 
müesseselre ellerinde mevcut ve 
beyanname ile miktarlarını bıl
dırmiş oklukları yapağıları Sü
merhank müessesel.~.::hıe hemen 
teslıim etmeleri bildirılmişıir. Fa. 
kat bu arada ne fiyat soy1 nmiş 
ve ne de leshm şartı z:.kredilme· 
miştfr. Fiyatlar teslim sırasında 
yapılacak ekspertiz netıccsınde 
tayin edilecektir. 

Tüccar ve müe~csc ellerinde 
bulunan yapağılar kısmen banka 
ardi}elerinde bulunmak.ta ı.c bun
lar içfo de avans sıirmarfandiz 
alınmış olduğundan bu ve buna 
~nzer djğer mahzurlar miı~esc
leri tereddüde düşürmüştür. 

Ala.kadarlar vaziyeti Vilayete 
ve Mıntaka Ticaret miıdürluğiıne 
bildimıe.k lüzutnunu hissetmi~ler 
ve bir heyet seçerek salahiyettar 
makamlarla temasa geçmek kara
rını vennişlerdir. Sö-ylendiğine 
göre ~rimiZıde 700 ton kadar 
yapağı stoku bulunmaktadır. 
Anbraya Giden Heyet Döndü 

Bir kaç gün evvel bazı ihracat 
tüccarlannın noıbut ve bakla ve 
saire iç.İn ihracat müsaadesi al
mak üzere Arrkaraya gittiklerini 
yazmJ§tık. Heyet Ankaradan dön. 
müftijr. V e:kaletin, bu maddeler 
halkıkmda ihracat müsaade&i ver
mediği anlaşılmıştır. 

Tenekelerin Tevz:atım r·carc.t V _kaleti idare Edecek 

Bir Günde Yapılan thracat 
Dün muhıtclif meınleketlere 

261 bin liralık ihracat yapılmıt
tır. Bu ihracat ara.sında Finlan<li
yaya ç<>k miktarda tütün, Yuna
nista.na arpa, İaveçe tiFtik. Bulga
ristan ve Romanyaya balık, Yu
goelavyaya tift& gönderilmjftir. 

Dlln Ticaret VekCı.leti, İstanbul 1 Tenı>ke tevziauna VekAletçe yakın- Çivi Tevziatı Tamamlanch 
Her &ene yapı'ı:nakta olan ber- , Mıntakn Ticaret MUdUrlUğUne bir da başlanacağı söylenmektedir. 

berlerin i.mıtihanı dün yaıpılmı~ır. emir göndel'erek bundan sonra mem· Son günlerde İngiltereden gelen 
Son günlerde Bulgariııııtandan 

ithal edilen 6 1 ton çivinin tevziat 
işi Mıntallc.a Ticart.t müdürlüğü 
tarafından tamamen ikmal edil-

İmtihana giren b.fr ço-k namzetler lekete ithal edilecek tenekelerin dojt
a.rasında ahı ke.ıdın ve 4 erdcdt )m. rudan doğruya. Yel~letçe tevzi edı
tihanı muvaffaJdyctlıc ikaz.anarak ıeceğ!nl bildlrın"1ir. Teneke tevziat 
bcrıbcrlik dipı[omalarını almışlar- hst ine girmek üzere Ticaret mU-

16 bin sandık teneke levha da bu su-

reUe tevzi edilecektir. Bu tenek~ler 
mi~ir. 

dır. dUrlU ,Une mUracaat eden tUccarlara, 

piyasanın ihtiyacım uzun bir mUı.ldet 

karşılıyac&k mahiyettedir. 

Diğer taraftan yine İngiltereden DÜZELTME 

Esnaf cemiyetleri toplantıları 
devam etmek:tcdi.r. Yalnız bunlar
dan çoğu ekscrivet olmadığından 
kongrdenni yapa(."Jla:ını§larıdır. Cu 
martesi günü saat 1 5 te teblebici
lıer tıoplana~laı-dir. 

B ı_,_ I',- •- :.... b' k Vektı.lete müracaat etmeleri söyien-eruc:"r tK etmeıı; .-eyen ır ço 
ta plcr hariçten imtihana ginnek mlştlr. 
i.çin tcşdblhüslerde lbulunmu.şlar- Tüccarlar, thtiyaçlannı vesikalarla 
dır. Bunların vaziyetleri de tetkik ispat etmek euretDe teneke alabtle
eclılhnekıtedir. l\1uvafı'k görüldüğü cekl<m:lır. DOn bir kumn ttıcc&r1ar 
takdirde deriııd imtlıanlan yopı- tevziat listesine girm('.k tçin Ticaret 
lacaktır. VckAletine müracaat etm~ir. 

gelen H bın otA>mobll lAstiği de bu

günlerde tevzi ectf.lecektir. VilAyet, 
Belediye, Emntyet ve lılmtaka Tıca
rct: MUdilrlllltlerl tara!:mdan teşkil 
edilecek bir komisyon taralmdan 
idare edilecektir. 

DUnkU sayımızda Ankara ha
berlerimizde cıooo çuval kahv~ 
cUmJesl bir yanlu,hk eseri olarak 
cıooo ton> olarak çrknu.ur. 

Düzeltir ve özür dfleriz. 

şapkayı, ökçesiz 8pör papuçlarmu sanki hA· 
fil üzerimde lmtş glbI hlssedlyomm. Mltm 
Van Hopper'l \C rrtplnl unutrnuttum. Briç, 
koktcJ 1, eğlf'ncel«"r, benbn ldktlbellğim, hePf!I 
hepsi unut.lmUıftu. 

Çok rUzpr olduğu için resim yapama
mıştun. Tepeye kadar otomobille çıkmıfbk. 
ı:·onar ~k güzel 't'C muntazamdı. Otoınobll 

hlr kuş gfüi kanatlanmış. uçnyordıı. Ben 
bir düzlJC gfilllyordum. Bir aralık o da ae,e
me l.ştlrak etti. Pakat hlraz ııonra ylae es
rarlı sbkfltuna sa•kl K&r•lmP. gibi sustu ve 
neşeırl kaçtı. 

Otomobil tepeye ~srmıştı. Artık yolan HO· 

nu idi. Sanki han da neı,emld cJalıtmak 
lstllor gibi bird~nlre Mtğuma~tu. Sofok bir 
yd eıdyordtı. 

Bir şey !IÔ) 1emı, olnıak lçitl deıllm ki: 
- Burası 11e kadar &iizel, daita e\"\'el de 

gehnl" mlydhttz ! 
Seıılm 1-.lhık lçllMle maruu.ız bir şekilde 

akaettl. O da dalmıı, olduto ııfildittan saııkl 
uyaıurrmş gibi sıu .. ;ndl, bana bakt~. Gözle
rindeki manaıdaa korktum. Beni &aald o 
anda sörmllş gibi idi. Saatlf'-rdenberl orada 
olduğumu unutm01ttı. BakJ!1l&rmdan adeta 
korktum. Onım yüzde yiiz normal bir luan 

ÜZÜNTÜ 
Yazan: Dafne ela Maurier - 8 - Çeviren: Reaaa A. E. Yalm.ul 

'---------------------------------J oldupndan fÖphe ettbn. Bazuı böyle bir· 
denblre ~ıldıran Jmaala.r olanııoş. Ya ba da 
Öl le oldu ise. bu uzak 'ftl U-Uba yenle nlbııı 
ne olurdu'!' 

Tabii ohnıya çalışaa bir tavırla: 

- - Oeç oktu artık, dömlek 1111 ate derıdnlz '!' 
Dedim. Ht!rhalde boş yert1 korkmuştum. 

Heıı:oen o ac·alıı tavrı geçti. Tabii bir hal aldı. 
Rüyadan uyanır gibi kendine reldl: 

- Affedenılulz. Bir an için öyle dalmıtJ
tmı ki •. ylmdl lnlf epey güçtür, dikkat et
mek IAZ1111... Sakın donemeçlerde korkma
ym17;. dedi. 

OtomobUi ga~ et ;, &\aş ve malüraae bir 
ımrette kuJlanıyordo. 

- lmnek ki eV\·eJce buraya l'elmlftbüz. 
ı:· olları iyi blllyorııunuz. 

BU - l6ll8tuktan unra: 

- Evet.. r" "gU. Birbo llW en·eldL 

B91re•mı ~ mi tUye menık ·ettim. 

- Peki ....., Mr '91' var '* f 
- Ha,J'lr, iller te1' ,Yeril yert.h.. 

Ba llla&lye dejn bu dhöıf MHI epey öz
m .. ştU. Fa.kat neda acaba bmltl yapa.rllea 

beni de lf8hlt olarak ........ Madde berbal· 
tle onw üzen bir ,eyler ohnaıf&.a. Ne oldafu· 
na bUmtık l&temlyontam. Faka& ........ N
ralıer buraya pidlflme de lnelllll1111dam. 

Hiç ko•~• 4l&•c1Wı;. Göneıt hatıaak 
üzere JdL Hava yealc1e• sfttlqe ~
yordu. Birdenbire o 9öse bafladı. Bana mua 
uzun ~1' ~ belaeetU. Ken
disine ve bayatma ut bir ta bilme eöyle
ıne.11. Sadece Ol'MIDJ, orada tabiaU, baban, 
~ W.tmamu, ~ uJaUı. Ballı

-- ...... ~ kohlan9du .... etti. 

llattf. kuı bnie91. Manderley de ginel çiçek 
koiuılarmm pek fazla olmaımıd&o flkAyet 
edermlt- Fakat kendJsl ç'9ek kolwırmaa ba
yıbnmJ. Ç.oculdupnun ea gilzeJ batıraaı, 
aaloadald b~ umulara u ... beyaz ley
lıUı: dallaruua etrafa ııaçtltı koku imiş. 
Şatonaa lııalaçe81 denbe kadar lnenntş. 

Bir mayıs pcesI ~ doı.,ırken l~ 

saaJd lııötb tablatl kuca~ gibi olurmuş. 
Soma ._.... ~. nan azaa ko

•aıptlL 

Art.lk pee olmaştL OtomobU •llratle 
Mentekmteya t1ofn selt~rda. Nerede ime 
otele~ 

Arabama kapmadald 1'- celıln Jçlae el· 
dlvenlerlml bJ1111Lt*mn. Oalan arwke11 era-
cla IDee clhll .,... llüap elime 111,a. ı...mı 
oblmya gUıftua. TmD • arabk ...... oteli• 
lllbde dllnmlf&.L 

- Şiir 9eVel'lleDb Mı» ...,....__ ıledl. 
SfJ9i pek tabii ldL Gtmel .............. ........ 

ti. JDtalıl ..._.alyeCSe aldım. ..._ 1ç1a 

pek hartkalide olan ıtnlll bMıruı .. ,.. 
matlak• bir ,ey almak lbmldJ, Yolma Adeta 
banma riya oldntana kanaat ptire<ıekUm. 
Çtlaktl benim lçJJa fmkADAIS lıtr •HdMID 
afbldanm ~ 

Elli Liraiık 
Kundura 

Yazan: OC YIL[)d 
~l i liraya bir ayakk 

Sandal, b' ik t, Ege i 
larında bir ufak zeytın K, ıç 
nado uda }aşlıca f kat e arı 
yarar bir çıft öküzü de ·ıl, 
dedığimız ma~ ... z 1 rdan b 
camd<anında bır cıft ıskaTPııı -

Gazet<.'nİn e\ ve u mürettiP 
musahh.hinden uphe e 
cMuh kak bır rakkam ) ani 
olacak ded m. Sonra bızıı11 
harrır ark da,. arın günahı119 
rer gıbi o\dum: .\ilah_ !..w 
C'tsin nrasmı ı.;fak mubalair-11 
.. j irmeler :)1 panz .•. Bu da 
bır Şt'Y o aeak, dıye d ~J 
FW.at her şey g bı bunun da 
kul hır h -ddı -.;ardır; b r kU 
ra et.::ketıni hangi mi..:.barok k 
üflese bu k dar irm 'e ~ 
değil.dır. 1 'n nilıa)~t n r: r.~ 
teci ell· lrranın ne.' d('m k d 
b"Unu en iyi b en m ek a 
lanndnn bıridır. 

işiniz yoksa bu rakanı 
rinde bir çok eğlenceli h~ 
hayal oyunlarına koyulab 
niz: cE.lli lira haremdeki 
d<.'rec.enin karşılıgıdır~ onu 
bı\hilmek ıçın kaç sene 
bilmek i aı k sene 
kadar zaman gayret ve 
katl<" devlete hizmet etnıİf 
mak azımdır? E. 1 lira k~ 
hangi şar.tlar iç:nde çal~ 
tiyar rneımurun tel.nüt ayl 
Mernlt'kettc eW lıra ı e 
çocuğunu geç~nd ren aca~ 
aile vardır? Ve saire ve 

Elli lıraya b'r ayak.kabı! 
ziımün önüne ücra b.ir Ao 
ıköyiı kahvesı geldi. O<: 
çalı çırpı veya tezek att'ŞJ 
sında genç b'r adam ke 
ıbir lstanbul gaz<'.'t<.'suıdc 
raya bır ayakk hı havad' 
ku;or. Peykelerde, bası 
oturaru.k yahut ellen rp k 
larına sokulmuş ayakta bd 
m'!.maz peri masalını d.irJe 
rin muum h yre ofll 
bıyi.m. lstanbul ( l~tanbu 
ğı.m zaman cllı ıra k kU 
~l}cn beş on bati ar ile 
ber i.ıç dört defa pençede«l 
m.ş altı liralık kundura 
ler ve hepuniz) para 
bızden büsbütün bn "a 
ölçüleri olan bu temiz lfl 
ra kım bılir n115ıJ görunu 
Yazık ve ayıp 1 

* Jht"'.ar sava ı me.murlarl 
denberı paha ı ayak abılatl 
layarak eksperlere muay 
tiriyorla1 :rıış; hatm ta~ 
çok isabet i olma ı içın 
nın tabanları bıçak a k 
mu~. 

Lüb eşyaya paha bıçrP 
lay deği dir. Kırk !ıraya 
lan bir palto ile yüz ellı 
yaptırılan palto arasında 
maddelerin cıns ve tartıtl 
rile pek az fark. vardır. 
fark hatta bir çdk .k' 
gözüne görünm}yecck k• 
fak ve üç.üncü bir sanat 
fa:rkıdır ki büyük terziye 
yüz on lira fazla para o~ 
lodır. Yani tıirkçosı lüks 
tura eşyaaile başa çıkılarrı 
tı.1adi bün)"C3i bize benze 
mcmleketıtc daima btı 
mevcut servetinden yahııt 
harç verecek bir zümre ., 
bunda maaleaef kadınlıır 
ye.ti tcŞtll eder. Bana k 
zümreyi kenıdi haline ı:er 
dir. Elli liraltk kunduraf! 
cek iktidarda kimse heıfı8 
çok akh ha§lnda olduğu 
lecck. bir insandır, k''--~
nıayesine muhtaç değikiif 
iirahk. kundwayı giymek 
ne düştükten sonra icab1 

nafla gizli anlaşma da 
Evet elli lıralik kund 

cek inun müdafaaya ~ li 
ğildir. Bırakmalı ne ha 
görsün. Devlet memurlal'I 
ru.re dar ve mahdut ol::-
ve zamanlarını haNcın d 
iı ihtJyaçlannın miidaf.,; 
vakfctme.üdirler. 
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SDVASi 
iCMAL 

Almanya ve 
Akdeniz Harbi 

ltaJ .. n 1'anmda111u!ald Bununla beraber 

1 

ltalyanm A~- *- bu idare altında 
manlar tarafın.. Veal Ec•ebl l,gaU da İtalya birlet-
dan i§gali, ltal- Veıllellfle mQ2tlİI. cenup kı· 
yan yarıma.da.ı mn!an türlü tür .. 
için yeni bir ha· lü yabancı m~ 
diıse sayılamaz. ı• TALYAN Letlerin yıol uğ-.ıf 7 6 aenesinde, 
Roma Jmpara· rağı olmu tur. 

Bu arada Nor· 
tıorluğu kati bir Tarihinde Kısa manlar u z u n 
9llrette inkıraz müddet Sicilya .. 
buldaktan eonra Bir Gezinti ı.: ı-
1taıya ti 18 70 ya hj'kim ·a 

• kadar mıtlardlr. acnesıne b · 

VATAN 

HADİSELERiN 
PEŞİNDE 
• • • 

WilKie 'ye Atılan 
Yumurtalar 

3 ... ----

Geçmiş Günlerde 

Ns.Baile 
_ıı.._ '-

11 tr 476 SENESiNDEN talya, ütiın Ammka --imlerine dimhurtyflt ooneai ~ate· ALYA bu . e<:nebi i~al· ~~ ... 
Yazan: Vahdet GOL TEKTN rinden ihiç bir 1870 SENESİNE KADAR p.ıırtıslnln namredf dlyn kan,an B. 

kurtul· 1-cri arasında an· \\111kfe günün adamıdır. lngtltemdtı Seli siye ao ta};yaoda Yunaniıstan hezime-
tinin. 

0

erkanıharbiye reisi 
Mareşal Badoglio'nun iıırtifasile 
başlayan akısül&me1i, daha son· 
ra ibir -...ıt. diğer ltal~n ordu 

ll""A • ı · ve rüesasının, :IJek mcsu ı 
znuvaffal-iyet im'k:Snınclan uz~k 
gördükleri vazifelerinden çdcıl-

. Şü'-'ı..e nıelerik devam etmişti. .!"'' • 

siz bu cvazifoden çdkiime~u 
arasında istifalar :kadar azıller 
de va:rdır. Bu sefer, Afrika orİ 
dttlan badkumandant Ma~a 
Graziani'n'in vzızi~inden ayrı• 
!ışı da, do.ha ziyade biT a2'il rna· 
ıh . tin" • .. t rm-•~cds- fakat 
ıye ı .go:ı e ~· · ıı,dd.:. 

bu da, Mareşahn.. ü~_ri. b·İ~ 
vazifey'.i ifa edemryeceguu 1 

dirmesi üzerine verilmiş bir ka· 

rar ola'blfü. f "'--daki 
Diğ~r !taraftan, A fllfO,CI 

İtalyan orduları ba~umand~ 
nırun azlinde .~~ny~nın Zi· 
tesiri olduğu duşilnulcıbılir.G 

h d r Marctal ra· 
ra, ~ · .a n lk' b' . . ~ hı1fta evve ı ır 
zıar. ., - 1 b' t 

'!C:ı mağ u ıye • 
rap '. . =·•h ediyor 

nı -
, irırtclnlarının ve • ... , .... a •. ı) et 

az.ı; ... 11 bildiriyıoroa dida gdne 
uhdesine d~n ve ikt' arı a· 
hil.in,ıde olan lbazı faa).)'et ;c ~e· 
nüz ıtamaınile inikan daırc;dn· 
den çıkanış lbub.ınımuyo . u. 
K d . . . enn' e tnvin -cdılen 

en ısın ı.n Y ""' - • __._ :..d 
Gene.fal Bazi. Habeş harv.ıu e 
y,arnhkları görühnüş bir ku~a1;
dan denilmekle beraber herna • 
de Marqal ıCraziani nıin ba§a· 
ramadığı .bir zaferi eLde edecek 
kuvvetten çok uzaktır. 

Binaenaley, ha~~ya ~~okı· 
nan ve cenubi lta~a i~ Sicilya
daki üslerde ta~1t edılen Al· 
man kıtalarını da ırözönünde ~~
h ndurursak Almanyanın, -~ t • 
Lcr • Mussolini ımülô.lka.tı~~n 
sonra haber v.erildiii gQ:ıı -
cHar.bin idaresini ıkendi el~"!e. al
mağa> çalıııtığını düş~~ılirı:ı. 

Şüphesiz ki b~n ıc;rn Al
manya, İtalyanın Akdeniz kıyı
arında Jngittere irc olan muha

rebelerini idare edecek maddi ve 
ukıeri imlkar.\lrdan çok uza ır. 
Bunurrla beraber, 1ta1yamn za
yıflayan ukeri idı~e deha 
~ 'bir nüfuz icra edecek ve 
bu aurdtle İtalyayı, aynı z.aman• 
da kendi menfaatlerinin emr~· 
tiği istikamette kurta,na · \; v~ı
yeti eline ge;;irmiş eayılabıhr. 
Esaecn İtalya, Mrhver kuruld~
ğu gündenberi 8iyasi iş teşcbbu· 

.. .. dolma Ahnany8(Ya kaptır· 
sunub 1 ----•·ta 'di. Hadi3clerin 
mı"' t u UrıııIMlA 1 1 l 

-s • • d de ta ya· 
cereyanı harp ~~.e a haki· 
nın Al'ınanya ışg 1 vey 

. , t' lhndaki diğer barzı yıer· 
nuye ı a la ı.nna 
ler gibi, Alman harp P . n • i 
zemin ve malzome h~dtin 
gbrmdt 

0

\.izer.e ol.duğunu pter-

mekteclir. •w• • 

F - '--t dün de jpret ettı;.-ntz 
11AL1 ' A:ı...l • hav· 

b. AJ-anyanın ,.._...cnı:ı . 
g ı, ~un '- __ ..ı· 'd sı 

l;llman "- ECNEBİ iŞGAL VE ENTRI- cak 4'.rsa müd- kendisini el füıtllnde t.,., ıyorlar. Se-
mamr,ş, ou ara· v ~ LARINDAN BAŞ KAL- detlcr iç.in istik· LArkadqmm: 2''1zameddlıa Na-
da Almanlar da ~ i Tt A lal yüzÜ göımÜ§ çimlerde rakibi olan B. R009e\dt zır, llabcş.l tan imparatoru l\la-
defalarla İtalya. OIRMAMIŞ, S KL L SA- kendisine bir mesaj '1emı~tlr. Bunu j tc Halle el.biye ile Avrupa.da 
nm 8a.Libı' o 1 HIBİ OLAMAMIŞTIR ve Vened:ik ve kf'ndl eli• le f .. .,.U~lere '\'t:rlyor. Si· 

n ,.. ı · ı · d " -.. t n11Jmıı;ı, muhtelli HısUclerlo mu-.... u-"'-~dır. Mem· CinevİZ' r erın e yasf mUcadclelorde birbirinin <'amruı 
- ~·· "- n~· • • hJtlnde lıulunmu., 1986 yılı haura--
k*:etin ecnebi i~. Yazan : niz na'&ımıyetı susamı, gtbl görtlncn lk1 11lya!!f ra- nında, CcmlyeU Akvamda. Hallet 
gali altında ol- sayesinde bir a· ldp, şimdi Amerika menfaati nıımııır meselesi mlh:akcre edilirken lnıd 
mayan tarafla. 1(! B ZAL ral,!k har}~ lya· Jş hlrllf;rf yapıyorlar. ettiği mühim nutku dlnloınlş ve 
rı- ..ıa da daam' a .. • • yılına Un"1ln arı. s-ım -''nlerindekl manr.nm pel 

1 
bti 

R'l.l -.. b" mparat<>run tlln muhactıret ha-
kiiçük ve rakip .. .. nı da bulmu~ur. ba ka idi. Ronsu~lt taraftnrtım yatı ~nasında ıılyaıııl bir ııılllAkat 

YAZAN: 
Nlzameddln 

N zir 

ğundan; 
Dünya edebiyatına vukufun· 

dan; 

Avrupa medeniyetini kın bir 
zamanda §ariti Afrikaya sakin•· 
ğa muvaffak olduiundan, 

Şah.i asaleıtmdcn, lcibarlıiın· 
dan, zcikiısından, 

Dem vurup duruyorlardı. h .. ,1_A et,_r hu"·'·u··m surmu• ve Fransız ihtilafinin tesiri altında Wllikle'nln hllcuml:mnıı o kadar in· 
1 

li 
1 11 

k b 
u:r;wn l'C 11. .. ;-tapııın n, saac es e a uJ ettiği 

bunlar bir düziye birbirlerile çar· 1 794 te Milan bir iayan merkezi zıyorlardı ki bau yerlerde krndl!lr. hlrlclk (uetec-ı o~u.,tur. l'ek Sonra bir gün, ıuadan bir kaç 
pı:ıp dunnu~lardır. . olmu~ ve İtalyadn bir hürriyet ve yumurtayla bomtısrdrmıın rttller. ha,ln bir taarruzla karşıl~ınca sene gegtik.tcn aonra bir sün, ~· 

Yirminci amrda bütün Akdenı• birlik hareketi tbaşgöstermiştir. (:'\e,·~·ork Tlme5) gazetesinin oku ellndrJd kunetlcrtn kca\in; c.dcn !eri ile güçleri ile uirapn namualu 
ze sahip olmak ~diasile .ortaya Fakat Froosız ihtilali, lnılyenın yuculanndao biri bu Mdl eler hale kıınetler yanında nl bet kabul insanların dünyada bir Afrika, bu 
çıkan İtalya. tarihın. ecnebı ord.u· hürriyetine değil, bir taraftan kında gazetesine ŞÖlle bir nıelctu etmll•ıcek dercccct az olınasınn Afrikada bir Habe~İ9lan ve bu 
larına çiğnet'mdc ve halkını hır: Fransızların iNaline yol açmış, ynı.mıştır~ rağmen mllletı Ue blrllkte harbi Habqi.tanda bir Neaüı bulundu. 
birine czdir.mek için ezeldenhen 1 798 de Venecliğin istiklaline ni· cıBıuı kimseler Wlllklf'l'nln fikirle· göı.e nlmnl..'1a bir ııanl~e tereddüt l{Unu unutacak derecede derin bir 
seçtiği ibir aahn~ir. hayet verikrok burası da Avus- rlne tnraftar olmadıkları için Ur. dmC"mt, olan, eayı ıı. f"ntrlkalam iulh tenperverliiine tutuld~ları 

Cermen barbarlarının jştililın· turynlılerm eline dü~üflür. Na· rine yumurta ah)orlnr. Bu hisleri ''e fhanr.tıcre rafmen !!on kurşu mesut günlerden bir gün, bu hal· 
dan ve gnr1bi Roma imparatorlu· polyon İtalyada :>"eni bir nizam ifade etmek l1;ln ba~a bir "'eıt:n nuna kadar sılrtıktıın sonr yada resmi ağızların bUdenbire 
wunun inkırazından sonrıı fUılyan kurmuftur. Moikovaya gide~cn mlırncaııt etmf'lcrinl ı rarla ta' l.) e meml11ketlnden ııı.akl~11ya mffl· kin ve tehcfü p_iliıılcüren birer vol-
g amnadasının geçin:liği tarihi ma- 1 beraberine ltalyadan 2 7,000 ltal. edeceğim. l'umurfa l.}1 bir gld.'ldı bur kalan bu hllktımdar hal~krn kana döndükleri, yan reami veya 
~erntar, en meraklı ve heyecanlı 1 yan &Skeri d~. atm11. bunlar~an Yemek defli, Jınlmret ifade etrnr' da, '\'ahını a ka' u!'mak ııı:.detlnc hu8usi bütün ajans, gazete ve 
bir roman t~il eder. ancaic 333 k~ı memleketlerıne için kullanılın;n israfa ut;-ror, mlkd" uln..'}bğı lıugUnlerdc, yazılacak eıı ajanların, bir kaç yıl evvel Ne-

Bu romanın ilk babı, 4 76 se· kavuşabilm~ir. rı lhtıynca kfıfl gelmez, fiyat yUJ ealllılyeuı ~ıı:t.ı elbette bu nrlı.. gÜ8Ü methetmİ§ olan büttin ltal· 
nosinde son Roma ln'l;P.arato.ru 1 Napolyon düftiikten aonra Vi· sellr, fnldr ve tukııro ~,ımıırtıı tcıl" d&IJımızın kaltmlnden çıl<ahlllrd,, yan gazotclcr.inin dehhB.§ bir ban-
momulus"un tşht.tan indırHmesıle ya.na kongrcai; Ltalyanın da mu· rlk edf'mer_ Dlinyanın hl'!r ~fın Bunun için \:e>slkalara ve müsahc· do tefkıjl edip korkunç 'bir ölüm 
b 1 1 kaddere.tıile m~I olmu,tur İn· ı da hfıyle ;\'tlrnurtaları arw.ak ya deye do:mnan hu yazmın beğeni- k<mserine baoladııkl.arı duyuldu. a~9 ar3. . de Cermen n&ın· "lt A t L" • 'le ını1ıı göreıı ~!arın halini Kıizönll hıce •ine emin bıılıımı"orıı:ı.] 

"' senesın , gı ere ve vus urya: r ransa ı " İhtiyar Mareşal De Bono ku· 
d n !larki Gotlnr ltalyanın istila· merkezi hatyadud kilrük hüku- ne getirelim. Sonm tavuğa da acı mandasında''-~ Be-·l~rl alavlan 

a " K 11 T . .,, ynıım. nır "Umurta vıımurtınmnı :11;, ·- J- "' . 

1 
aını ,tamamlamı~lar ve m an e metler anısında bır tampon koy· ~ •. Negüs... Eritre • Ha'b~istan lhuduc:lunu 
oclorik, Kral Odeacer'i kendi clile malt arzu5ile Sardinya Krallığını bir tavuk tein hlr günllık, 7.ahmrt" Onun simasını ilk defa, başı Musadaiı yanından geçip Raz 
öldürerek ltalyada zayıf bir hU· ku'VV'Ctl~dirmeğe ,f\lıftJ\ı~ar ve bir ı,ur. Birkaç ta'utun bir ~imi taclı bir ya~lı kadının önünde hür. Guksa adlı vatan haininin p.haın-
kfunet kumı~tur. Kral Birinci Vfktor Emanoel'e mttı~ı mah«ulu h~ atıfta )ok et metle eği:'diğlni te.Sbit eden bir da büyük bir yardımcı buldukları ! Bizans ftmparatoru Ujlüsedtinya~ hem Nis"i ve civannı,d~:~e-~~- nı:f!~;.~~ı:a::ft~!~~ her kafa".,. fotoğral'ıtn gönnüŞtüm. Sırtında, r~erüs Haile Sel.Uiye anda Roma, dün.vaya öy)ıe bir Ne. 
barbar inalin~ tahamm emı· n:eviz araz.ısını ver ırm'9'eruır. dank dcml;;tir. Amerikalılar lınkn· omuzlarından ancak kalçalarına branşın büyük ve reşit evladına, gÜs akseUinneğe bqladı ki bunun 
yen İtalyanların ba,ına geçerek Mi.an, Venedik ve Dalmaçyayı ret ifade etmek tçln yumurta' atmak kadar indbilen bir beyaz pclerın, ınnı sn •nnnt naibi bulunan dev- yanında o eli kanlı Şikaso ııan· 
55 3 scne3inde Vezüv civarında Avusturya alını§ ve bütün Jtalya, l<leUnl bırakmısl:ırdır. Sfülcudlıttnc bacn.1-lnrındn, kunduralarınn ynk· let lu Ras Tnfari'ye ~rettüp et- gstıcr1erini kuzu ai:>i muum ve 
bir muharebe.de Gotları mağl(l~ Avusturyanın he:kimiyeti altına göre açıkgüz labrlkacının. biri der- la§tıkça darnlnn bir beyaz panta- mcktcd ir. Yeni Negiis".ün tahtıı tarihe hMY« aalmıt bütün 

0 
gad· 

e..tmiş. bunda!} sonnı ltalye, Bı· düşm:üıtür. Venecliğe ait Yunan hal ortaya atılnu1', sh'&.'11 mücadele· lon vardı. Yüzünde kıvın:ık b ir çıkışı gerek tevarüs gerdı: istihkak dar hüidimdarLan, f~aza bu eori. 
zanaın bir vilayeti haline inerek adaları İngiliz himayo,,ine geç· lerde mermi dl ·e 'kullandmak Urore sa:kal ve gür eiyah saçlar... ba:kım1anndan tam bir rnqruiyet nin en lco&unç ~ beyaiı nümu· 
bir umumi vali ve bir takım Yu- miştir. içi Mrı boyn ılolu bir sunl ywnurtn Habeşistan tahtını kendinden arzctmektedir.> 1 nelerini verimi§ olan eski Romanın 
nan dükleri tarafından idare o· ı Bir müddet şonra ltalyada hür- vllcnde getlnnlştır. Amerikalılar bu evvel iwal etlmekte olan bu t:aclı Neron"larını, Kall'wulB'lumı bi-
lunmuştur. rİyet ve istiklal namına yer yer nyeıde kıymetli tılr gııta nıaddtıtilnl kadın, yarım asır e\'velki İtalyayı Bundnn bir müddet eonra. sabık rer Hırİstiyan azizi kadar hayır· 

Umıuni vali Narscs, 56~ s:n~- hardctlcr başlamıştır. 1846 acne· kraf etmeden et.>kl idctlerlne uyabl· Adova'da paçavraya c;evirmi§ o· lmparıttorluk naibi Ra.s Tafari. h'Bh ve digergam sanmak icap et. 
einde Bizans lıuparatonçesının sinde bütün Avrupa hüniyet na· lcceklerdlr. lan mo,~ur Habeş lmparatoru Negü.s Hn;fe Selusiye unvanı ile ti. 

1 hakaret dolu lbir mektubuna. kız· mma. ihtifallerle çalkanırken, İ· BARDI Mencl&'in zevcesi idi ki ölümün- Avrupa aeyaha.tinc çıkıyor ve hal. Fakat Musadağ oetelcf.erin.de 
mıf ve Lomba~lan ltalyayı ~~.al talyanın muhtelif yerlerinde de den sonra saltanatım tevarüs et· :ya J<ır,a,Jı haşmetki V~ttoriyo f.m. atılan ilk kuTJUnları takip eden 
ve yağma etmege davet etm~ır. krallar m-ruti'--:cti kabule mec· miati ve r~min çekildiği anda manucl~ d·ı Savoya kend;sin~ en bUtün h~ .ı•· •ler:. Romadan konu· 568 · d k • -s- J Bh.lm Radyo gazetesinin l!IÖfledl· ··-v , illU ... 

LoL-nhardlar scnesın e arşı. bur olmu .. laniır. Seba Melikesi Belkis'in ef-sanevi d~debeli rm .. rasimle -k•nu)ayan ,.,.n aX.-4arın ve Romaclan a1clık-k yık ak } '"":# ğlne göre Mareşal Graçlanl ar.ledUc- ,..~ - r ,... tj;u.. larımlaki mu avemcti ar • İtalyanın ecnebi ~aline bil- rek l'erlne Habeşlstnndakl İtalyan tahtım devletlu yeğeni ve ealta- ve izaz eden bir hiı"kümdar olarak lerı direktiflere göre çallflln b· 
ta~anın şimaline h~~ olrnu§lar, hnssa Avusturya.ya kar§l mUcade- kumandanı General Ba.rdl geUrllmlf. nat naibi Ra.s Tafari"yc devret- temayüz ediyordıJ . Bu iyi kabul· lemlcrin devamlı birer tekzibi ol. 
diser tarafta rna'hallı ıdarcler ~- leleri ve dahili birlik ve iaıiklal Banu ı,ıten IAtlfecl bir arkada, de- mc.k üzere bulunuyordu. Bu sıra· den doğan memnuniyetini imar du. Ve ltaJyan Soma&i hududun. 
rulmuştur. Bunlar ~raeı~da . su· tetebbüaleri yarW1'1 asır de'Y9nl et. dJ ki: da bau Avrupn merkezlerinde ve Jtalyayı Ha~istana bailadıiı dan Haheşilltena dafen Maretal 
rültü, ka;ga ve entrika ~ç bir d. mi§tir. BüyıUk halyan devlet ada. _ Efer ba doğru lae ıtaıyaııları akıl. kamil bir meşru varia sure· rivayet olunan do•luğun yuka~ Gra9,Yanimn (H] Ru Oe9la'yı 
man ekelk. olmamıft,ır. biru arıı & a mı Kavur, maksadına ennek ve dofru tttrnlyorlar, dedt. tinde gö terilen, memleketinde dereceaini tebarüz eıtinndc: kay• kat1etıtiği gün, mağlü'biy.ett~ mağ 
Papalık to başlı b&t!na enıtr a garibi Avrupada taraftar kazan· ı _ Nlçfnf i'e yarı mecnun veya zırdeli ol· gusuna dü en Negü•, ftalyan M• lılbiyete uiradıiı iç.in nibayet u· 
membaı halinde kalmıştır. mıak için 185 5 te bizimle beraber - Koskoca Jlardla'nın hakkından I duğuna kr:laat ııetiriJmiş olan bir rayı tarafından tekrarlanan riu· ledilmi§ olan ihtiyar Mare,al De 

774 Şarlman, ka~abası o· Kırım harbine ııinniı, 1866 da da ıelf'n tngtllzler bir hnrr ek11lkll prens, Adisaba'ba civarındaki sn· lan reddedemiyor, Romadaki Bono'nun yerini alrp Jperit hçıla· 
lan son Lomlbard Kralını mailüp hal;ya Avu.tur:yaya karıı Prwıya Bardl'nl~ hakkından dııha kolay go- rnylardan birine kapatılmı~ bulu- ikameti u:ıadlkça uzuyondu, Eti- rına haea bua, tııp1u bir binbir etmiş vıe 800 senesinde P!lın O- ile ilk ittifakını yapmı§tır. , llrJer! nuyordu. yı~iya hnparatıoduiu oTdueuııun gece cad•ı ai;>i Aıdİlllbaba"ya ula· 
çüncü Leo ile anlaşarak an l 872 de Roma almaraık. Jıalya, Diinyanın dört bir tarafındaki «fitta ornri [•]• rütıbC9ine ait gan B.doalio'nun yüzlerle Hwbq milletiııin Rdma imparatorluğunu M _ f ı d w ~· it l • '--t . • memleketlerde gazeteler iki.}"C ay. parlak i.lameıtlerle aüslü ünifor· C'..:... • •-L 
ku ........ u.,.ın. Almanya ile Papalık on bet asın:lanberi İıK de a o a· ugu gtaı, a yıının ınzıı;nı ı ıçın . k , l münevverini ~opaya payi......-

•••• ,.. l ra1' yabancı ıifgal;erden ve dahili b' kuvv tle imdıı.cla çağırıl- ı rılmıılar, Habct tacını gıyecc· · ı muılc krallar k11lh, sık ıık, tlyan tınıdaki medeni dünya mümeaeil-arasında.k.i miip:hcııp an aşna ve t-Likal--.ıan kurtulmrn• ve tam iı- ccnet ı <e r ba,ın lehinde ve .aleyhinde nC§rı· Kraimın paraıd arabalarında gö- }erinin ...Hzleri önünde, ın.ala ve nd d w k bet aaırlarca "rr llTQ ..,, mı§ ır. 1 rd Y L b' ~·ı·· _q_~ 1 1· ha .. ·- ,,... 
bu an ogbanlLirbe alı :. '' lti.i" I\• tiklit ve birlik ..hU>i olznu..ıtur. B . d Kavu '!ar Ca- yat yapıyıor a ı. aınız ır tnem· ıu Uyor V'e Ş<:.Mr nrı rz .sea su· han,....,. üsürerelt parr.aılıtttıııwı ...tin, A e ... mıru r u sanzyc e r ın, J-JL rd lci bü' ·• 1 . ') . . --11.. ,_ ,,~ • ,,_ •-vrupanın ..,, •- w 1 ı· ibald ''[ · M · ··ı · zar c&et va ı tun gazete erı, ı varı crının uzun pa.,-ıarına ben· N .. H ·1 c_ı.c...:... b ı · millerinden biri olrnuttur. . 1 Eğer talya, empcrya mm ~v- rı ı enn, azzını erın me • nk' ib' ·n- d . • gib' b f lcıa 

1 
eauı at ew>e_...,.e. e•rıen mo· 

Dok ncu ...urla. Araıılar Si· dasına !capılmasaydı Aicdenizde lannda manen işkence çektikle- 1 ır TTll 
1 ~v~ ':"1~ ·-ı. ~ zeycn a t anı n postundan dern vahşet ic.a.Tt?Slnda Avrupa 

. uzuyanmad.nın cenubunu mUhim bir ilcıtleadi ~r «auna· rinc fiiJYhe edilemez. merdvzuda tam bır ıttahat gocıterı· yapı~lış b_?l~.nk, ı,rıtf13Hı ~ltından ınedcn'İ'yetin.in iPk kahraman rnı.i· 
~ılyfeckıYC ek R~ı tdldit etmi§- c.aJc ve bu sahanın bir sulh ve is· Zorbalık ve mütecavizlik sidi • yıo u: . ımam . u!.u.. 'Otr w a~~ ar- dafii sayıldı ve laa·dan yirmi aaır 1~. r t.ikrar Glmili olabilecekti. Fa- ler.inin neticede nereye von:lığına ltalyanın gazetclcrı.. mııaı. ıle ~tu kal.!1agı ılıe ~o- sonra azabın en &el!Ana en acil 
kr 9Sİ ·ı 961 .enclcri aruında lı:at Jtalya, cüsseeilc. mevldile ve \'e aÇGözlülüğü bir mi11etin varlı· .Romanın,_ FloranM nın, Milli· >:u. ~r kat dana yulı:.el~. m•a· bir taban.nü! ııöetenniı olan bu 

l J; bir hükümdar olan halkının ruhi temayüllcrilc uygun ğıyle '"C istikliılile ödemek lôzırn no nun, Toruıo, Vencdilc ve Na· firmın yanında ha§Inetlu ltalyan tacidar. bir ikinci tertemiz İn· 
Zaşındaki bir haibi .K.CnUl 1 are 
ahına ala'bibmcıi için, ))er ,ey• 
den evvel, Franaa ile olıaın meıııe
lelıerini halleıtanesi lizmn gel: 
ıne!ktedir ki, q\U},un hen~ ~dndı 

ra.n . tB ~ Jtalyaşı rbirlq;tir· olme,y•rak 191 1 de filen harici goleoeğinc Jt.alya ilk ömckıtir. Yi. potinin, §tmafi, eonu'bi, fllrki ve Kralının boyu bir kat daha ufalı- ııan. bir ikinci lsa mertebeıine 

1 

lk~c.ı e~iklil sahihi e1meğe ui- fütuhat )"Otlarına dÜftllÜftilr. Bu ne İta1yanın misali: dahili istik- ~arbt lı~l~~ın küçük bU~~ ~U- y~rd.~ . '!~. bu sırada küçüklü _bu- yibdtildi. 
mege vf kat halyada milli hia.ten rüya ilk hMlledc 809')'aliıctler bile rar91%lığa ve karışıklığa harici mll· tiln şchırlenndc çikan, gunliik, yüıklu butun ltalyan gazetelen: 
raısrnıf. ~ d ğını bet.kın her bir dahil olduğu halde bütün halyan- ceranm pc!k fena. bir deva oldu- haftalık, aylı'k bütün gazeteler, 1- Ncgüa'ün Avrupalılığm.dan; C• I Amlıarf dtttncle Manşal mlna-
eser 

0 a~ 'bir ecnebi teeirc !ara tatlı ıröriinmüttür. Fakat böy· ğunu ortaya iooymu~tur. Gariptir tnlyanca konu§tln her di~ ve ital- Tahsi'linin yüksekliğinden: ....... 
· or u• lehinde ıbir safhaya ııım;~ kik 

ğunu kaıbul edt:me:>'İZ. Fı ~nd a, 
Beranm Vichy ihitkümeti en 
Afrikaıdaki Fransız topraklar~· 
dalci askerin ta'hliyeei '9ten::t 
Pc.tain taraftndan bu talep " 

kı91'Tlının klu~u gıörünce ve hcı l k yıoMaT<ia yiirü.düla;e batmı~lar ki halyada dahili ane11i ve. sınıf ykanca yda:zan her kelem ,öyle hay. iki üç Avrupa dilini konuıtu· [H] O zaman henUz ıeneraidı. 
taraftar 

0 
hü a uğrayınca Sa'&· ve ecnebi tesirleri altına dü§mc• kavtraları ilk Habeş harbındcn ırıy<Jr u: 

taraftan l c~·yu )'l&n:lıma ça· ie baflamıtlardır. Neticede bün• sonra kapanmış ve harici macera cliapso.lunan prens bir mcc• 
eonya KraBı üzerine İtalyan yeaİ, em~ryalizmin ywlediği a- veya istibdat l"Olile eun"i birlLk nundur. Habq kancdanının eal· 
ğımuflır· dnun Atman lmpara· iır y\Se tahammül edcmiyerdc arandtkça, i!ller bir kat daha kö- tanat süren branşı varissiz kalınen 
KraHıit. ea ece ilave olunmu,tur. çökmU, ve pek etlci aeırlarda ol- tiile~iftir. elbette tahta çlbnek hallı ikinci 

deıdilmi tir. 
torlarının tacına 

:az 
-:==~=~::::s:s:ı~;=;:::z ~~=:-::-:~~1:~;::~1.~ na doğru gltU. ŞUphelcndJB'f adamı n.J /; tıJJdp eden bir polis hnflyc~;ı dlkka· 

YE 
~ ~~ t'lle takibe karar vcnnıvtı. 

U 
' 
K~ ~~,~~ Her &iln &ellp g1ttığl bu yol tıze-

7'"" m,, rinde ~erce &ilzel, fUh, zarıc ka· 
dma tendUf ediyordu. Fakat otuz 
senelik bUtUn ldrAk çatınca bir kıı· 

E ~ ş [ K dmın arkasma takılarak onu takip 
t t H E y K E L R 1 '. ettifi,nl hatulamı)'Ordu. F&kfr bir 

aanatkArm mUte\•azı Alemi içersin· k uşnıası mı, ur.a 
Kekeler Jlbi on lan mı de kendi kendine oyalanıyordu. GU· 

Necatı GUlmez, bir rtınlUk yoructiu -•··' yak~ını ..,.n ıaç idi ,.. __ ...., d .. ıı.ıldı 
k... mış l!IM'A'

1• lhil""-t.sız ""yinlş Rl defi • ~•6•" .... . Günün lşJnln büt"- mihnet ve mc~ ,... yıts ve .,- e• 
"" ıığn'l kla yok&a ka ız nurınde Jtmnlk tsteJdulne uygun parlak bir etiketin 

oınuzıarma yUklcnm~ bir 
1 

tanı mı genç kfr; Kendiıılıte neza- de sahlbt değildi. Duygıılaruun mUs-
Yorgun ve druS'Jn Kadıköy vapur ts· bir tesir yaprn~tı. ad·-a kfbarC!l bet btr hayal ne hınslanıp, şahlan· 
kell'slnden ı;ıltarkcn ayağma birfey genç ... ~ ard bUtUn b 
takıldı. Bu •ık bır kadm aldlvenl ket gÖSteren beraber dudakla· dığı zamanı a u güzel gö-
l • T GUZel za· teŞcltk11r etmekle ~n de rtınen hakikatler 6CZ't bir tren gibi 
<li. ~ını kaldırıp baktı. ' nndakf ltaln ve zalim !uratle ~- onun masum hayallerinin önüne diki· 
lif bır genç kız kaıa.tıaııtr ~ gizllyemedi ve hemen bl SUadlye nyor ve o zaman acı, acr gillerck: 
hızıı, hızlı ytırUyordu. Herh e U geım~ bulunan r 
eldiven onundu ve o dUşUrm~ . yona a atladı - Hayal, h&Jdkattcn taUıyrnış diye 
~tıldl, eldiveni aldı. Genç kıza tram• tra.ırwayın ~Uçtlk Modada IJlti· söylenerek hırsını dudaklannm ucun-

Necatt GWnıez eY1 de panetyoner da toplanan ıslık seıılerlnde botu· 
Vay ~lMyonundn. yetişti: dly•elc yar Hayganu~n. ı-""t: evtne d&ner, yordu. Tramvay; vuoya konulmut 

- Affederııhlz bayan, idi. Her ak~ •f rra kit· dem 
elinde tuttuğu eldiveni uuttı· eğin! yedikten ııonnı g'eç va Arif çlçdt eUert ribl renk, renk 

- Siz düşUrdUnUZ ~anrı~ertm. yem kadar çalı~rrdr. İlk vapurla da bOY• boy aıratanmı, kÖ4)üırln blrt 
- Ah .. çok t~eklrtlr cder1111·1dı61 lereı bllftn& giderdi. Ulak tefek önUnde durdu. Gtnç k~ burada 
Necatı GWmez yUz yüı:e ge •• ~~~er hariç, otuz yıla varan hay&· ımrnvaydan indi. Necati GUlmez onu 

genç kıun bir tablo kadar nefıs ıü· ~~d• onun bu ıuyadmı boS&n hi~:. biraz arkadan takip ediyordu. Ak· 
~illi ve bır heykel kadar nıunta· fhrt~n• h6dltlc zuhur etmem fll'!'\m alaca karanbtmda ııataJt yol. 
Ztrn endamını gördUIU zaman tır~· rn akat' onun bu itiyadı ilk defa bU ıöyah btr :roba sanlm1' beyu bir 
11 Y1lztlndeı:ı, ınamış saçlarından A.de-~ gartp bir tMadUfle boSUlmut; kllf&k rtbl uzanıp rtdlyordu. OenQ 
ı. Utanarak ona kekeler gibi cc,·ap yaJ<lan gayri lhtıyaı1 hareke ~ arkumd& tok bir .. fle aaf'altı 
"'erdi·. tıı .. a _, ... Blladi~ tfaD)"Jl!;. - • -

etınek QrJere ,..._. -
- Bir şey değil bayan. 

- == z s 
glğncycn ayak seslerinden Uphelcne· 
rek &'f'rl dönUp baktı. Ve hayretini 
Jizllyemlycn b:r sesle: 

- A .• dedi, Biz miydiniz? 

Necatı OWmez faşırmış olmakla 
beraber bUtUn cUrcUni, btlttln ceııo.

rctlnl nefsinde blr anda toplıyarak: 

rap sarası lçenıtnde dinledi ve o ak
~am ilk defa kocaman bir ~işe rakıyı 
içerek sarho;ı olmak lı!tedl. 

Madam Hayganu~ onun a~ndan 
bUtUn sece bir nakarat halinde hep 
fU llÖ%lcrt dinledi : 

- Bu fena tesadüf, bu fena t.t-.sa-

* 
- Evet benim. sızı daha iyi tanı- dUf .. 

mak ve lıımlnl:ll öğrenmek feretin· 
den beni ma.lırum etrn ... lnlz zanııe· nt!rt l!lene ııonra Necati OUlmez, 
derim, dedi, dört scr.c evvel aynldt~ tııtıuıbula 

dönüyordu. Kendini (fena tcsadUf) 
YUzUncı çarpıhnıt bir tokat S'lbl dıye lsjmlendirdlfi ilk aşkının mn-

Jculaklnnna akseden genç bir kız sum ve savatlı fi.bidesi bir kahkaha 
kGhkahaeı onu yerinde mıhla.mışt.ı. darbellle yıkılıp gttUktcn sonra iz. 

Bu onun 6'önül işlerinde ilk toy te- mirde kendisine lekllt' edilen kUçUk 
90hbUıU ve ilk feci lıeztmeU oldu.. bir vazifeyi mcmnunlyeUe kabul edc
fakat gelmişken bot dönrnlyecektl rek latanbuldan amlmqtı. DönUıjı 
Hiç olmazsa bir ancta bir tesadüfle onda, bUtUn unutulan hatıraları tek· 
lradl'.'sinl aıtoııt eden ve kendlBlnl bu· rıır canlandırdı. Bir ba.tt.& ııonra yine 
rnlara ka.dar bir 8afrllllrnenam gibi blr teladut ouu bir kere daha C6kl· 
sürllkleylp getiren mhcl kıam ldrn sinden kuweuı blr sademe ile ııamtı 
oldu~nu öğrenecekti. Bu tııte!f nde Genç nssamlar tarafından açılan VP 

muvaffak oldu. LA.kin bu öaTent~ ha- rru:ctcle".lc uzun, uzun tenkitleri ya
yallnln lktnd ve Bert bir sukutl.l ol- pılaıı bir resim ve heykel sergisini 
du. MUtcahhit R~ı Beyin btrlclk feziyordu. Birden sözleri, blltUn hat· 
kızı Jııle GUrm&nın bu civarda pek larlle, bütün güzellik ve ih~Ue 
me~ur olduğUnu '111 hattl }'IAj me- onıı. bcnzl:Y'!n mermer bir taş parça. 
zecı.1 Yorginln kendi ifadeıılle: amın dllııU: ve saıtrr varlıtmda 118.btt-

- Korkamrı bc;ytm sen de n8bet ı"~· Sergi tenha idi. Bulundutu 
bekllyen Aşıklardan blrt.~n. dediği salonda. kendinden ~ka ziyaretçi 
zıı.man, Necati GUlmC"z bu sözleri tc· yoktu .. heykelin tA yııruna g'fttl. Ku
aclll ve lhn1d1n1 ltaybctm~ btr ıan- j ıa.klannda tiz bir G'cns lm kahkaha-

lllıamelldl• rıaılflll N •• A d 
Gelecek Taa11 egus vrupa a 

•mm akislerini duyar gtbt oldu. Du· 
dakları tltre~)t onun jıımlnt tek· 
rarladı: Jale ... Ne kadar ona benzi· 

yar.. kUçtik pltWI. üzerinde onu ya· 
ratari ve yaşatan snnatkArm fsmınl 
okudu: Necdet '" daha UCak bir yı
zı flc de ~ylc yazılı idi (etüt). 

Bir hatta en tenha eaat:ıert tntJhap 
ederek, her gUn gelip bu h~ykclln, 

bu mermer taş ~mın klll'flsın· 
da dört ecnedlr fuururıa tıAkim olan 
plltonlk .. kının hareket.iz, fakat 
VUZUhlu gtlı<olll#inl d~ doya 1eyre
dlyordu. Hiç olmazsa bu "soğuk la<\' 
parçMı bcnzly~nl gibi mtmtelu:I ve 
matnır deflldt.. on& fildUrUcU kah· 
kahıuılle muk~e etmiyordu.. nlh•· 
yet dayanamadı, bütün gtlnlertnl Vt 

hattA belki bütün 1SmrilnU bu harı· 
ketstz taş parçn.smın önUn<le ı:eçlr· 
ınlyc razı olacak kadar marazi~n 
sovgt hislerin! ve 9Uphelertnl hallet· 
mcfl< i:;tedl. Kim blllr belki de ona 
benzlycn bu dış parçıuıının sahibi 
blrtnclsi kadar merhametsiz deflldl .. 
belki o; gttzell~I bir hf'yktllr&IJın 
çelik kalemine satmış maııum bir 
uvaııı idL Btı niçin böyle olmasm? 
Kam tasını bir burgu ilbl oyan ve 
nazbut lUyatlannı perl'8fl eden g0. 
zel km o, bUtQn vnrtığile, bUtlln 
bJeslle ve hattA bUtUn fUurile çılA"tn· 
ca BOVmlfU. Bunu Jıiçiıı ittraf otmo-

2E 

aln.. ae~ mcmurlarmdan reaamm 
adreetni (lfrend1. Bu belki, dedi be 
nim fçln kötU tl'S&dutUn iyi bir neU· 
cesı olacaktır, 

Heykel~ Necdet, Ayazpa.-cSa 
bir apartımanda oturuyordu. Gitti 
buldu. Mcn1ivcnlerl çıkarken kalbi 
çarpıyordu. . Blru aonn her ,eyt 
öğl'enmlş bulunacaktı. Necatı GUI· 
mezl heyktılt.rq Necdet, büyllk bir 
neaalceUe k&llıladı. Bir t.mrtnı. ını 

var? dlye eordu. Necati GUlmez he
yecanla konıJ9U)'ftT'du: 

- 'Orstadım, si%! bUhuu takdir 
ve tebııkc ~ldlın. Bir hattadır hrr 
gUn sergiye gtdlyoı:, ibda eltlflnl• 
büyUk eserinizi ha)Tanhkla seY"dl· 
yorum. Yalnız mlleaade edereents •I· 
ze bu flhamı bah~en modelin sahi· 
blnl ötrenmek isterim. Bunu bender. 
•irpm .. ll)iz değil mi? 

Genç lıeykcltraf içini dolduran bil· 
tUn btr h11la alablldJtine ~en bir 
kahkaha attı. 

Bu kolay hem pek kolay azizim, 
dedi .. Bu modtl kendi karımdır. Ba· 
na tezimi kazandıran, beni fÖhrete 
kııvu9turan karımın .. 'e kapıyı aça. 
rak dıfarı ııeslendl: 

_ Jale, gel, ~ eserimin yeni 
bir takdirklrı daha,., 

MUmut Attl1l A YKVf 
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• NiÇiN 
Arttırma işlerine Müdahale Edifır mi'? 
Dırın ku.&'41na baflı ({)a'l'UljÇU· 

rnrü) nün sazlık H'. kıuru,tık yPr

' "i btedenberi ll~n mallyefilt tara
fından taliplerine ihak': edllmekU!-
ıllr. Ru götfın ııaa ve k111111,1arı ,.. 
-neııl t(ımmm:undan 941 ıııenrısl 

t,.mmuzuna kada r bir 1'fltlelitl MM 
liraya talibine ihale P.dthnk nldu
tu haldP, nrtada hiçbtr kanuni ııe

""" 'okkt'n llırın kaymakftmı l1tbu 
lhalt'yl feııhf'tmiş Vf' )"enideın art
tuma 8'f""1nda rlvar lrii~r i hti
yar he)"'ffnl twlkl \irml defa <'f'!l

hfıdel?.k möltednıln 11H1U'1na muh
tar ,,.e 'lzalan "'°ilin "az 'e kamı,
lannı almıya trhar ıatmlstlr. 

kamlana cHkkM _,FE?D ~ 
nJ:ı.le <'ribtni rica tıelertm. 

11~ Ç&Vll~aröl 

SAMATY A KRALIÇES:: 
BuSuretle Anılan Gü~el Kız Neden Öldü? 

~-ve Nasıl Aldattılar? 

HINÇAKLILARIN 
Azgınlık Devri 

·~~ 

Mevzu kanunlara '" hDha8!!& 
arttırma ~ kano••- ı-öre 
arttırma lıplıertnin mütlahaleden 
l-.ıle almuı JM.ımpllr. Bu ~ befi 
alh k liy halkının da 7.&rannr ma

rlp Vf! hattA ha7.lnenln hile ızra

nnı Mdl olmaktadır. Çönkn, Dk 

ihale tarihi olan %8/1/9 ... tariltl 
ile fha~ ~ larlh arM1ndan 

altı vedl ay bdar bir Zllm&n ~

m lc ı>l8"akhr. Bu müddet içhtdf! 

de btlttin sıu "' lnurnşlar mah\'O· 

lap rfClec'.ektlT. Ştmdl""1 bflf' ka
m" namına lltc:btr fl'e>" kalmedlfı 
da ırörtllmektedlr. Hallnmızrn şi

klyetlerlnl dlntiyeeek l"f•.snd ma.-

Sabah Güriiltiileri 
GüriilUı ile mfteadele ~ vlll
y~ lttlhu. f'JCtllm~ olan karan 
tıatırlı~·nrum da bu karann Be
yotlundl\ ba7.ı ııemUerde n için tat
bik f'dllrnedlline akıl erdtrt"miyo
runı. Gece Mat %4 den 8Ctnra or
talıkta bl~bh' gürültü sesi kalmı
) or. Fakat NIMhları beniz tatlı 

uykunun -rahatını tamamlamadan; 
nıııhteHf R&br.ılann kanJık ton
larda ııeslertle uyanıyın·uz. Beyof
lunda Tttneihı arkaMna ruthyan 

Tekke ııemtlnde hfor sabah Mat 

GeçenlerM Ortakoyde Şifa yur- kamuştı. K'ftrtaj yapebı'km ~ Asımı dinlemiş w ba8tabaneohı mü
dunda ölen Samatya kraliçeııi şöhre-1 tfir.> Denildi. fa.bede rap<rl&rmı ve hutahğm f!V• 

tini tqJyan Matmazel Katmanın Müddeiumumllllk be iddiayı t1d'ı· satım ıetJdlt ~- KatlDanm bu 
ölümü etrafındaki esrar perdesi dün- kik için Katinaıwı on gGıılllk cesedi- hall!Jt&banede 26 g11n y&ttıgJ anlaşd
den itibaren kalkmıya ba.?lamııııtır. nl mezardan çıkarmJ.f ve Morga gOn- 11U4tır. Müessese Jcımı ürentidea öl
Katina çok güzel bir kmhr. Kendi- derrn~li. Morg dün ilk tetkikatı ne- dtığlhıil iddia etmektedir. Dinlenaı 
sini gölge gibi t&kip eden birçok t.iceeini MUddcltmıumiliğe göndenniş Belediye doktoru da ölthn raponmu 
gı!nçler vardır. Son zamanlarda bir ve cesette kürtaj Arazı balundultı bastahaneo.Jn ihban üzerine verdiğl
gençle seviştiği ve hattA n1'anlaıı· neticesini bildirmişti. Bununla bera- ni söy\emiştir. Küddelumuml maavi
mak üzere oldukları da pyi idi. Bll ber cesedin neecleri ftzerinde de ~t- nJ bundan aonra da Dr. Kı:nkçıyan 
güzcl kızın bırdenbire ölüşU bütUn klkat devam etmektedir. 've Dr. Htldaverdtnin de ifadelerini 

alA~larım şüpheye dtişürmüş ve Tahkikatı i.datt eden mUddeiumu- t.esbite Hlzum gönntı.ftür. Morg bu
nihayet Müddeiumumilıtc yapılan mt muavini Bay EdJp, ~mdi mMulü ~ katl raporunu verecektir. Bun-

veyahııt mesulleri ara:maktadrr. OOn dan sonra mesullerin ortaya çıkaca-

Bunlar, lstanbul Ermenilerini 
Kandırmağa Çalışıyorlardı 

Anlatan: Paatlkyaa - Yazan: M. S••ır 
[Tercüme Ye iktihu baldo mabfmdw] 

Diyarbekirli Agop, o gün verilen 
teminaUara değil, birbirı üzerine 
lçirilen keskin cibre rakısının, biraz 
da ev sahibi Nazik Perunya.nm gü
zel ve nulı luzı (Alljel) in sllılrll 

bakışlarına kapılıyor, göekütük de
nilecek bir sarhoşlukla bu lşe atılı-

li taraftarı ve hattA o gönl.erdelD fr 
sadın, isyan hareketleriııiıı gid -' 
sinsi bir alemdarı olan (hm~ 
ile, evvelce babsi geçen 1Dıef1wr Jlr 
gır Bey oyn&mlŞlardı. 

6 dan iUbanıa prtp bir -ıe M

k'p satan hirisi l'flya 111J11arlamnış l 
da K&Jep ~etlnnlııt ıPbi kapı t;alar
<·aHına ııalep l&tıyor. Arkaıuncbn 

ta:uı stmlt ve on.-ı ~ 111't(il, gu• mhesdleri ı:dfYor. Ta.n
dfat anlbuntın da g'iiriiltihıö r.a

ha. Acaba lııfttft11 ha gthVttUlft -
tışları ônltyec-ek bir tedbir bolu· 
namaz mı!' 

bır ıhbarda: Ortak'" ş••- du '"'- k ü .ıı.. ve darhaJ •--'·if --""ece'·'-rl t-'ı· oy ,,.,.. yur na g......,re m es- 6 • ~ '""'"" ......, ıuo:: .... 

- Katina sevdiği gençten gf'..be &e8eılin sahip w mOdlirü Or. Ahmet min edilmektedir. 

Yaramaz Kızlar Kafasına Çıkmışlar! 1 Maarifte: 
İzmirliyan, tertip edfJım .ıat.t 

mektup '\"l beyannameleri. öteıdell" 

beri neminde bulun,durduğu ~ 
komitasmın İstanbul fube8i mmıl" 
rtl ile mübürlÜ1'0f', Mıgrr Bey d9 Jaelf' 
gün bunlardan bir kaçını AhdlllllW' 
midin huzuruna seriyordu. Enftelll
ler hakkında makas kanaatler .-i" 
yor, gUn geçtikçe artan ~ d
rüklUyordu. HattA, patrik ~ 

s p o 

Okuy1H·a larmndan Tekke 
t\Okatmda O. K. 

R 

Başka Bölge-lerde Kaza, 
İstanbul Yaparsa Ceza mı ? 

FcıJl1a T'9'Ylk S119lasa ll ... bd lif le Mltlalaa itti 
Müdddum~ilik~ on bir ve on Madam hüngür, hüngÜr ağlı-

dört yaşlarındaki Türit laziarını .)"Or(iu. Verdiği klllEl eeıvap §U idi: 
§~_na huna ç~~ i9in evve~i 1 

_ Kabahat bcnd-e mi. bu ya-
gun hakkında tevQUf karım aldıgı ramaız kızlar geklilcr, kalama çık
Madam Pipina, dü~ ~~ hu- tılar. Benden gıenç entele iıırtediler. 
z.uruna çıık.anLdı. Hilicim Salahat-ı Hat.ta ~nlılanoı da 'kıendileri 
tın soruyorou: ._..· _ı~ı _ _ . g ..... ıra.uer. 

- Madam ell:i yaşında oldu- u..,._. bu !I._ • • f k 
- ·· • .ı::.... .....L la I'T&ll;nn sar<111 ıtua arşı:sm-gunu 80..r..,,-or&nn, aı~ ws nrnan 
liz.ım goelnıcz mi? On bir ya§ln- da te-vit.if kararının devamma ve 
da.ki ~qzla.n e*eklere çt\arıyor şahitlerin çağınlmaeıoa karar ver-
IDU§Sun? di. 

Kocasından Boşatmk İstemişler 
Flfyo:kuşunda oturan Bayan ldm~ye 8Öyloersen, seni keser ve 

Ha.dlıı.e d\in Sultaınıa.hrnet sulh i- bodruma atar-
kinci ocza hikımi Salah.att.\ne an· Niha.~ çocuğu tutup sokağa 
latıy<>rdu: attılar. Benim 91.1ratunı da pc&til 

Yeni 9İc.İl taümatnarneainin do
rınıoucwu. pa-İp hiıdilıeler devam e
rp d unl.)'Or. Her balta takunlan 

batlca bdrolarla, aktard
lf a,sunculıula sahada görÜJ"o-

diğer bö}gele.rde hiç tc böYle ya- - Evde yalnızdlnı. Yanımda gibi c:ııd.iktıen ve kan iç.inde bırak-
pı\madlğını öğreniyoruz. Nafıa isminde bir çocuktan başka tilct.an sonra mütecavizkr kapıyı 

Feoeı'bahçeli ful.boku Basri kimse yıokıtu. Ka(?ı çalındı. Aç- çc4cıip giÜiler. 
kl..Alüne hiç h&~r vıenneden, ani trm. İçeriye; burada suçlu iekem- Suçlu Bürhan ğelmemişti. Züh. 
bir §'ekilde ziyaret kudHe lzmire 1osinde oturan Zühtü ile :kudeşi tü topyeıkun hıer şeyi inkar edi
gidiyor. Bürhan girdiler. Züıht.ünün ilk yordu. Bunıdan ac>!lra şahit Şaban 

Klüp\erin rakibe göre diier ta. lzmirden gelen haberler Basri- teklifi şu oı.cıu: dinlendi. O da: 
nin bu nafta Altay takımın.da !i.k - Hadi kocandan deı+ıal bo- - Kapının öniinıck:n geç~r-

nılıula )l&Pıhıkları kıorti>irıezıon- maçl.arma iftirak eftiiini bildir- şanacabın. Boşanma ma&rafını dum. Evden boğu& !leS!er İ§İ.ttim. 
_.!:._ lıdalıılt o,.ancu t.alopkri bir- mdd.edir. Güzel dıeğil mi~ ı biz verceğiz. Evvela aOka,ia bir kız çıktı. Sonra 
rrini ta&ip edi,ııoc. B · · : ... ·f k., ı.L Ben ıloor-8rna samimiy-et.\e bağlı öd adam çıkitılar ve u:zakia.ttılar. 

asrınm -"ası ro ne ~- h. ı_ _ _ı A ---'- -.ıt..• Y .. 
Y.!nız oanıdao bir kaç hafta bün. d Lrt nhul BOi · · ır ~ınım. u 90g~ ve mana· Sonra da.vaC1 bayaın .,_,ı. üzu, 

:ı_ un. ne Ve ba ~-baın sız t-'-l:f kar ... •~ında·. •· - ka h id. E 1" _j_ YYel, Sorayonar başlığı altın- haoen var. e u oyuncu xua aı.N.. .7"'' ı. _. -. d" d gozu n ı. vv>eıa ÇNL&n er-
a çaa*n bir yamda dör.t '-- 'lY d 1 L }"'- • • -~- et - e muna.sell'C\ r ıy<>r um. ke.kkrin d e renkleri balmumu gİ-

"""1 uy uru ara~ ~ maçına ~ıra.. - Ç 1:,L 'b" 'k" l b"'-ki · b M'oJ.. · L:._ L _ 
ukadıdcım İeıtanbulda bir Jd;öbe f ·ı· e ıx gı ı ı ı e ırc el'111le ya- i earar.mlfh. Ül:nlf "OC" ocyecan 
..., edip, Böl.gecc bütün f.or- ın ~r. .. . pıftı. Ben baığıraca:k.U.m. Bir el de geçiroikleri çohre.lerinde oku nu-

aliteleri bıal edilen bir K!:nan_ anbut ~ea ayt...rca_ cevap-ı gırtlağımı sıktı. 5'ırahma demir )"Ordu. Ben lt&dınm istaııem Ü· 

ıya b:mir ~1 boD9Cl'vis lt1Z kalan bir mektupla brr spor- gibi yumruklar in~or, iı:eekin tır- zer~ kartımı veııdim. Şimdi dl" 
elmediiıi için m... .eıilııoediji- ~uyu 1 ~r bö~l . L~~ menede_~: 1 naklar yüziinü ji+et gibi doğru- burada ~ha<let ecliyonım. 

ık. "'!n• mnır . ~ IYOCT veıırn~ yordu, Boğu'k ıbir ses te yanımda Minimini Nafia da yemİ:nliz o-
i ~ ~}li bir lü:mmunu bik lrwıeetaııed~ mu- hulu nan on ilc-i yaşıru:lalc:i Nafıe.yı laraok. biklideriıni anlattı. Muhake-

amııek yapıyor. lcorkutuyorou: me Büıbanm buldurulması için ta-
M. ......,. tıeamıüHıe.- icahı İdmancüara göaMek değ.iftirir - E.ğcr bu yaptilda.nınızı bir tik edildi. 

ı:ewı ... b'-n bir yunun bir IPi>i k'tiip dciittirmek. ldüpkr a
paöddeıt.a" b.lunmMI ~ bu nıöô- ra.mda ~it dobsnM. kıoiayl.t
et~ C.CVIJ> ~ 0 ğını ver.en vıe dlUcre deıltan oian 

.aam a;.a.-r ~ 1 ,.eni secil talimatnameei acaba 
.~ 't.&uıbal Bölgesi i'M:r lbölgeck &ıYn ayrı mı tefair e
~ hihuqoNZ ne dü- dili)"Or? Yıdk&a bu, yukanda da 

i1ıe liıNsae 91Cdmbn4"tc ısr:ar i,ıp.ret ettiğimiz gibi loıalıdao ziya-
lettiiiıı" n" dıe m...e -.ıi;tic. de k-ral ıtaraftw:rhjt kal:ıilindcn 

l.e-4..lda bu baldan ~ ~~mı? 
tauiftmlıiı dıewım edelliıııen ~em.ı Om 

MELEK------.. 
Hvikutı\ıdc ınuihw.:ı,em bir flhn 

HllD RUYASI 
Ballmıııadıan gıiiırftttl bOyft: ~t iiımerine daha. bir Uıç giin 

t.a.lit~. 

rJtm!r: A)'lli fllarin l P E K Bhw.ımamndll. IJijı\ ı:illhelı:bt otan 

~ 1'iiılılllı n9ııbası da da.ha 1'ir kaç gtbı wtdııiiiftu. 

SARAY Sineması -.. 

ROBERT DONAT ' a 

ELVEDA GENÇLiK 
GENÇl.hC .•. 6'0Zln. G1"JıfLEa.. .. Ye iLK AŞKLA& •• 

~--••fl'WllM'a 8ktil ilimini t.luMm MeııdlUr. 

Müzik ve Caz dünyasına 

HOLlVUD OTEi . - K.OLUJ,tLER &EV()st)' - DON ANMA G.ELt't'OR 
ftlintleri sfbl merkr ywat.an 

DICK POWELL 

Y&rm akşam L A L E 
Yeni Şarkı ~ 

Btttün za.ferlerlnı gölgede bırakacaktır. 

BAHRiYELiLER ŞARKiSi 
Vazifeden Ateş, Dostluktan hararet. Aşktan ilham .• 

~---.-a.ura.ı Def'.e alu Mkal '* .,Uellel'dir. 

Sur H:!ndekleri !Polisim Di;erekPara 
İçin-le ti Ölü ıKoparmağa l<' alk~nış 

Müddeıiumumilik ve polıis dün- Muharrem Doyan iaminde bir 
denberi C3rarlı ve şüpbdi bir ö- genç dün Bey.oğlunda tüccardan 
1üm tahkikatilc meşgul oluyorlar. Mehmet Bıııba.cana gitmiş ve: 
Dün sabah Mevlanakapısnulan - Ben polisim, sen asker ka
geçcn ib çoban 9llr hendeklerinin çağlsm. Hakkında tev4cif kararı 
ir;ıine uz.anmış bir İrlı6an oesedi var. Seni yakalayacağım. demiş 
gormüşl.er ve h~n poMae haber ve para İstem.İflir. 
veıırnaşleroir. Nöbetçi muavinle Mehmet Babacan bu mıiracaa. 
Tabibi adli Nuri Beller hitd.i.w ye- tı şüphen gördüğü için Muharremi 
rine gitmişler, ölümü şıüpft.eli bul- bir po İse ya.kaı4ltnuştır. Muharre
dukları içıiın ~ Motva kal- min .ab*ah okluğu anl..,.lmı§. 
dınlmasna lif~ gıö.t.eımişıler- Üıııltünıde d e bir polis to'k.arie. Ma
dir. Cesedin ağzında aHtoi .kdkusu liyıe tamimleri çıkmıftır. 
te!lbit cıdilmittir. Tabltbt ~- Sulıta~et birinci ceza naki
leıpirifuken ölenin mtıftacirkrden mıi dün Muharrem.in ~nu 
Hıürıeyiıı oğlu ~et iııım.indc biri- yaptı. 
si okhığu anlafllm1fbr. Morg ra- - Ben poli.im ekmedim. O n
por VoCMictıen aonra tahkikat de- dan biTinaini 90Ddunı, diıYon:lu. 
~- Muhakeme ,.IMderin çağır1'-

maa için tea edilıdt 

Makara Muhtekiri 
Mahkemede 

MAARiF yor. 
Halbuki, Vahan Gavakyanın bü

tUn sözleri yalandı. Mevcut olduğu
nu gururla söylediği elli fedai top 
yektın bir blöften ibaretti. Hele, pat
rikhanede bulunan nüfuzlu kimsele-
rin bu suikaste muva!akatları ve 

Maarif Vekaleti, btttün mekteple- bitaraf kalacakları hakkındaki vaad· 
rimlzi, mu&llimleri ve dolayıslle 

Vekaletinin 
Yapacağı Islahat 

halkı allkadar eden mlihtm bir ısla· 
hat yapmak üzeredir. 

Islahat: ı - Maarif Vekt.leti mer
kez teşkilAtı; 2 - Orta mektep ve 
hselt>.ri: 3 - Omversite ve Yl\lmek 
mektepleri alA.kadar etmektedir. 

1 - Vt>.k'Alet mer kez teşkHltında 
memur olup da ayni zamanda mual
limlik edenler bu iki memunyetten 
birini tercih edeceklerdir. 

2 - Orta mektep ve lme muallim
leri uhdelerine haftada yirmi dört 
saatten fazla ders alamıyacaklardrr. 

3 - Üniversite için blr teşkllAt 
kanun projesi hBZirlanmıştrr. Bu 
projeye göre, Fakültelerdeki dekan 
'ldı.tlpllk\eri yerine, Ankara Hukuk ve 
Tarih, Dil ve Cogra(ya fakllltelerin
de oldtıı\'U gıl>i cFakUlte müdürlük· 
lerb ihdas edilect'.ktlr. Profesör vf' 

doçentlerin terfilerine alt esaalarda 
da değişlkltk olacR.ktır. 
İcap eden şartlan harz a.~l!ltan bu

hınmn.dığl takdirde Ünivcrsıtf!de ta
lebeleri arasından yar<!nncı Mristan 
ahnmıuıı takarrtlr etmiştır. 
Tıo FakUlteslnde klinikler !çın 

leri tamamile hayal mahsulü idi. mn, nefsi şahaneye lta.Tfl tertip ""' 
Nılekim. biraz Mnra bunların böy- len ve kendıleri tarafından anane ,.. 
le olduğunu hAdlse tamamile ve bü· çilen bir suikast fasavvur ve ~ 
Wn açıkhğ'ı ile göstermişti bll.~Unden maltlmatı olduğunu 1'e W" 

Matmazel Anjel!n tatlı vaadJer sı- nu hainane bir maksat.la 8ll.kJ8dttt" 
zan bakışları ilf' bUyillenen Agop, nı bUe ileri sftrüyorda. 
oturduğu yt>.rden lflstik bır top gibi Beri tarafta, &leyhinde ~ 
sıçradı. elini taban~asının kabzasına entrikalardan, saray ve BaWli d' 

atarak bağırdı. hafilinde ygpılan tendn ve de(l1lıO" 
- Şimdi patrik A.,ıkyanı alJrete dulardan haberi ohnıyan gafil ~ 

yollıyacağıın!.. .\.şıkya.n da, karnitan.m can.,_ı 
Fakat. dediğini yapamadı. Kendi- mak'sat ve tasavvurlarla tertip -' 

ni bilmez bir halde atıldığı bu ma- İstanbulda tevzi ettirdifi ~ 
cerayı tamamlamak lmkA.nını bula- melerl, Tflrk dost ve taraftarlı#! il' 
madı. Daha ilk hamlede tabanCalı maruf bulunan bazı Ermeni ~ 
ellnJ. daha kuvvetli koUar kavramış, ve matelM!raruna gönderilen ~ 
patrik Aşıkyanı ölümden kurtarmış- nameleri ele geçiriyor, sa.ray ve P' 
!ardı. Diyarbekirli Agobun da bllek- bıAll arasında mekJk doka,,ar-, 1'11 
!erine geçirilen kelepçe killdinJn defa olsun fesatçıların imha editırır 
anahtarı dönerken. aklı başına geldi. sini temin için çupınıyordn. 
Aldatıldığtru farketti. O anda alda- AbdUlhamJt, A.tıkya.nı da husut"' 
tanlann yüzlerine t1Drilr.meyi dü- na kabul ediyor, hıç renk vennectel' 
.undü. P'akat, neye yarar'! .. TUkür- maruzatını dinliyor, fakat hl~ 
mek, IAnetler pUskUrmek isted1ği ka- kani olduğu bu zavallıya da gizli ılll' 
ra y{lzlerin hiç birini etrafnftl!t gö- 1i diş biliyordu. 
remedi. çnıt'kü, o fesab;rlarm hiç birl Kar11thklı oynanan bu iki cep~ 
zaten oraya gelml'I değillerdi ki... facıa, Aftkyana saray ve BabıA.11 ~· 
Onlar, Agop daha Nazik Penınya- pılarmm kapanmuı, patriklik 1"' 
nm evinden çıkmadan •'Y1J91ft°'lar kanımdan usakl~ı JUswnunrJlll 
ve Suhıma.nastırm yolunu bıtmuş- anl2'tılması De neticelenmiftl. Bu nr 
Jantı. tice karpsmda, hldiaelerin tçyiısOJI 

.lıp:kyana yapılan suflcmrtin mu- bilen ft bu vesile ile olllun fesatll' 
vaffakıyetsizllkle nettceıemneıri, he- larm ta.mamile imha f!dflm~ 
le. Diya~rli Agol:ıun yakayı ele dört gözte bekllyen, 1ats.nbutun ,.

Mektep fer Teftiş Edi'iyor vermesi mnteşebbtslerl kadar Hm- dık Ermenileri şaırınp kaJm"'ard' 

tııtanbul Vali muavini Ahmet Kı- çak reislerini de mil~ etmişti. çolt acı bir hayal eukutmıa uğrallllf" 

vardımcı alrnmıyar.ak, a~ak ders
ler fçln almacaktır. 'Bu yardnncı 
asistanlar Tıp Talebe Yurdundan se
c;lldi§'i takdirde Sıhhat ve Muavf'n .. tl 
lçtımaiye Veklı.letlnin aynrl\ mnsaa
de8i istenilerekUr. 

nık ve Maarif mUdlh1.l Tevtık Kut 1 Fakat. hlçbhini hayal sukutuna uğ- tardı. 
İstanbul kazalarındaki ilk mekteple- ratmamış ve ıpaŞYrtmam~ı. Herif-j Bu sırada, saraya ve &bıtl~ 
rl tetti~ başlamı,tardır. onn. hava ler. komita i'1eindeki uırtaltklannı, kaf'11 vaziyetini sağlıyan ve 
mUsa.it olmadığından Şile yerine Sl-ı meharetlerini ,-&.ıtennn,ıenıı. Agobu makamını, hiç ummadığı halde. 1CO' 
livrl mektepleri tetti.9 edilmi~lr. kurtın~nak, eezıuıını amtlttırmak irin tayca avltyan lzmirliyan. yine lf 
Vali muavini ve Maarif mftdürll her tU .. lU tltrttl entrikalara ba.ıı vurmuş- hir faaliyete geçtı. TUrJcJere ,,,411_ 
hafta bir kazanın mekteplerini te!tlş la.rdı. Sflrl\ya hanve!ik eden komita- olduklarını blldi~ı birçok J!:l"d' 
edeceklerdir. nm gizli eJemıı.ntan, ~bbftııı ettl/!1 mu~ranmı hirer birer ete I" 

cinayette mnur g&ıterm~ için çirdi. Elde ~emedilı:lttlni vu,aı' 
Kldtnt Müddeti Yerine Li,.kat Agohu, Oıımanlı ~ ve mlJlettne ğu birer komllat-ı damgasile ~ 

"8tlık bir Ermf'tli olduğırmı f1eri sil- dı. Bir kmmmı hapıshancye, bir -' 
E.... rOvo'r ve 'l'Urk dostu olan patri'k mını da t~tanbul haricine attırdı 

Doçentlerin profe.eörlüte terfilerin- Aşıkvana da ~klara tnfl11mbtvet Htlldnnetin, tzmlrllva.n ile ~ 
de <kıdem mUddetb yerine diyakab ve <mmanh devlettne ihanet gıbl atı"r tarlarmm iğfalkAr sözlerine ıc.pıl' 
esuı kabul edilecektir. ProteeörlUk- suçlar isna.~ edivorhlrdr. Bu ~ rak ~ği bu .flddetli icraat. _. 
t en ordinaryftlı prof esörlttg-e tertt için bftsleırle gerı;i Dtyari>ektrli Agobu menDer araısmdakt Ttırk do~ 
de prot'eeörlertn e9erieri tetkik edl- kurtanlmıun~lardr amma, patrik arzu ve hislerini tamıunile h~ 
lecek, ona göre karar alına.ca.ktrr. }.Ştltvanı Abdftlhamidtn gözftnderı dı. ÇQn'kü, fesat komttala.rmm. f._,,. 
Hariçte bir resmJ vazttesi ohıp da dil9ttrmive. makam ve ntttazunu çılann aemeet ııerbest ça~tıkla,_ı
Üni,,ıenıitede haftada dört saatten sanırp ku ııuya muvaffak olıı ... ar· İstanbul Ermenntğini tamamlle -~ 
fazla denri olanlar da tesbit olun- dı. dilıeriue ilWtaka utrqtı]tlamu. lllP'r 

maktadır. Gerek orta mektep ve 11- Saray ile Ba.brl.Ji. yapma ssmiıni- mukabft TOrlt do8t 'ft muhibbi ti' 
ııeterde • e gerekse üniversitede ders- yet.lerine öıtfldenberi kap~. her menilerin ezilip hırpalandrld ..ti 
terden Azamı randıman alabilmek birini birer sadık bende sandığı bu g&tderDdfkJeri menfalarda zi~~ 
için mttallim ve profeelSrtertn ~nız Od yilzIU fea.tçdann tesvtrlertni. atıbp laYrıuıdınldıklarrm 

muallimlik ve prof-rtmtte mewuJ çok gariptir ki. böyQk bir ~t g&-Dyor ve .. lttyorlmdı. Hepei J 
otmUm temin edtlecekt1r. ile 1ta11phyarak inanm ... patrik A.- ee de bir kılımı, nnı: ~o 1": 

---o- şdtyana himaye "re lttmat kapdmmı ~den sWp atıyor. vatyettıı __ ,J 
Talebe Puolan ~ ~ bu entrikada en JahC)udJtı 1mll '" bildıe haat;P''' 

OıriYenJtte rektörl11ğtl talelıal&c beyQk rom. ~"'rm en ı.nıret- kabtıyordu. 
ne.tet DenıfryoDsrmda.n paso W'!"ll-

mesi için icap eden ~•erde =s==O= R=,= ır=Aru.=z:ıı:::::=_=_=_=_=_==_=_=_=_=:_= _.....~ 
bulurmıw,ııa da banliyö tnın tarife- u' y 1 

lıerinin ucuzhığa dolayısile talebele-

r;: :ı:1~hk bft:.:~ ,..... _____ ....,., ö YLIY ELİM 
:tan takdirde l1lıe"PCUt tenzillttan .U-

Bir Ecnebi Şirket Memurunun MüşkülO 
.... 1 1 •*=»kw.J,_. ............ 

Ba)'l'i Mnl;7W1 .ı1tr•·-'lllK 
amlfa~..._ee=m ._.. 
lılr ........... ,..... ..... 

Bar t· ....,.. _,.... ı.,lra 
blcıbB' pllrlm 1**m'· tld ooea
lumla eşimi llG,te ....., bir ,.._ 
~ lıılnlamk ..... .,eti ' 
ylm. Bund--~ ,.. e."'11 ...,,.. 
Wmıde ~u tıe...._ 

ful& o1ı1a ifldw:Geııt. ..._ o1i111 . ......--- ...... ,........ __ 
~ ~ dUi'lılr 
711"' emanaı ı ....... ...... 
müeMı: Plllld maımlu .... 1--
.._ ...,,.. ...... ... ., ... 7 .. 

bir .... lıl&IWe ._.. .. .... .... 
tıefeMl.,te wp ••1ataa ..__ 
dır. Lattea '" lmll*a dah"'"'Wd 
.eraile ceıwap Y& isi ...... 

<ZVAP - IJcnebl ~ 

çabfan msnurtar i!:irı 
~ kendilerine ma&t ...,, 
ücret ftl1JmMine dair banOS .,, 

mud bir mecburiyet vazol~ 
Dliftll'· .Ancak bu .ırketteld ~ 
- bir llerıeden fazla :ille ,,p;r: .,..,,_ buhuıacatıruz .. _ _.ıllP":wı.-

itllıeıaı firketteld vazifenl*I •"' 

dlıttDIZe kadar sisin yennill9 
Jd.-e alınıp tavzif edil~ _. 
1lln vaziflllil:ıe ya llirket rDe.1fl, 
nndaıı veya hariçten bir vekil ,,.. 
yin edilıeblttr. Velrile ilisin rrı"'--. 
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Cephelerinde 
ı Japonyanın 
Çindeki Emelleri 

İngilterenin 
Harp Gayeleri MODERN HARPTA 1 

MAKİNA ve 
MOTÖRÜN 

ROLÜ 

... , 
Kahire, 28 (A.A.) - Umumi 

karargah tarnfmdan bugun neŞre. 
dilen rce.mi tebliğ: 

Tokyo, 2R (A.A.) D. N. U Londrıı, 28 (A.A.) - (8.J3. 
njansı bildiriyor: C.) lnsiliz ı;f'fıri Lort Halıfaks 

Ayan mc<:lıslndt', haı fcıyC' nazır dün ece Va ıng'tonda gazetecı
Mnt• uokn Çın • Japon !htll fı hak ler(' Bntıınynnın hal"p gayderi 
krnda bt'vanntta bulunarak •arılar h kıkında bt-) anatta bulunmu tur, 

Lo drn, 2H IA A) 

drada c BUytl c muh 
sUlcOrı t 

Bur,iln Lon· 

Ltb) a • Derne mıntakasında 
kıtalarımızın tahşidinc devam e· 
dilmektı:-dır. soylemıştır: Sefır demı tır kı: 

«Yeni alın n tedblrlt'rden bahs t clnt;ilterenın ılk •a> esı hart:>i 

-ı-
y ARINKI YAZIDA «MO
DERN HARPTE MOTÖ

RON FAYDALARI 

Eritre • Agordat • Brentu mın· 
tdkasında harekat memnunıyeti 
mucıp bır ekilde ilerlerne'itedir. 
&yyar nuifcezelerirniz Umm· 
Hager'de çekılen İtalyan kuvYet· 
lcrinı ta.zyrke devam etmektedir· 

mfyeceğim Yalnız. şunu söylıy yl'Tl I knz nmaktır. Bundan sonra esas 
ki Çınlllcre a t ol ıp, şlmdıye kad su h g ycsı dun,> ayı dığer devlet· 
Japon ldaı C' lndt' bulunan b ltUrı mi lerın yardınıile, bır daha harbe 
c e t>lP.I' ' tnbrlkıılnr Vf' ire 8 surüklenmıyecek surette tanzım et 
hlplerlnc fad" olunnc ktır mcktır. lngılızler df'mokrası ıçın 

cE.'lns şudur: A krrl olmıya 1 h harbet1iklerıne kani olmasalardı 

Modem harbin motörlü vasıtaları 

Hayatta Mücaclele Prenıipi: j Silahta Arannn Vaı;ıf: 

• lt'r. 100 eaır daha alınmış, bu ıu· 
retle şımdiye kadar alınan esir 
mtktarı 1200 Ü bulmuştur. 

Ş<'y, <' ki hıplı ı int' f de etmek.. imdikı gıbı sarsılmaz aı:ımle hnr-
Aynn meclisinde beyanatt bulu· betmczlerdi. 

nan hnrhıye nazıı ı General Tojo, ez: 1 lug'ı\t r l d d k 

uyuşmak hususund 
ınenf at go ctmt:k zmınf gOiitenne
sJ IAzın dır Hı blı r d vı t me' -
ı.ut olmıyaeak, fak, t ht'r biri kendi 

Yazan: J (ayetta mücadele h~zı müfri1t-ı Mücadrlc istrr feı tler, isterse 
·•· 'b' b r gave o -

Hab~ıstan • Metemmn'nın şar 
kında \'az.İyette bır değişiklik ol· 

c eye nası yar nn e ece · 
Umlc unları ö,>lcmlştır· 1 n d · A k 11 k d' 

erı e nır merı a ı arın en ı 
cJapon ordusu Çırd<' bir tenkil h:ı· 1 · k ) · ı~ d 

M. Şevki Yazman 
Ön Söz: 

lerin iddia ottıgı gı 1 1 b. " \' millrtler arasında olsun bunu ya-
masa dahi bir hakikat,d ır l~a_ı· panların duşüneceği yeglıne şey, 
tedir. Fertlerin hayatın a do ugu en kıs:ı zır.nanda en kudretli va· 

f 1 · cmuun an te· gibi bu ert enn me . sıtayı ele geçirerek bununla has· 

mamıştır. 

ltalyan So!:nalisinde keşif ko\
lnrımız .) eniden faaliyet göster· 
mişle.rdır. 

f.'krU :> pınıılctadır. E~cr <'in, fvt ('rının 'ilrar 'erme en. az.ı~ ır. 
" Fakat şunu soylıyebılırım kı, en 

nıyctlcr gbstcrect>k olunı:ı J Ponya 9ok ıhtıyacımız tayyare harp mal. 
uysal blr 'azlyd alacaktır .. 

zemcsi ve ticaret gemisidir.> 

Çetin ve sonu nereye va~a.cağı 
belli olmayan bir harp içerJSJnde 
bulunu.) oruz. Bu harp da~a ~e.re~ 
leri kaplayacak V1C kaç mill~tı .1?. 
ne alacaktır bilmiyoruz. Bıldı~ı· 
rniz. biricik şey; bu badireden mll· 
!etlerin .snğ ve salım olarak çıka· 
bilmeleri için .milletlerin harbe ~a. 
c. lanmıı;. kuvvr.tlerini buna.~~o~e 

rekküp eden milletlerın ha}atdın- ı mını alt etmektir. Tdmi-in fnzla * 1 
"- b" lcd' Ancak me e- 1 d · Kahıre, 28 (A.A.) - ngiliz-da da 'OU oy ır. . i.nki af etmediği zaman ar a ın-

. t' terakkisi milletlerin içınde I b f r . s.< v fazla lerın Demey,. karşı yaptıkları ha· Bugünkü Siyasi 
Faalivefler 

ıngiltereye Hava Taarruzu 

Olmadı 

1 l t • ettıgidır. top amış o ma arı ıcap . 
Bugünkü harbin topyekun ya".l 
çoluğu ve çocuğu ile berab7r bu: 
tün bir milletin tehlikeye gı~mes~ 
\'e ona karsı kownruıı de.melı."'tır. ~· 
nacnaleyh harp ihni.ni bütün ıt 
letin fertlerine Ya) mak mut ~ 

•r zaruret halini almıştır. Bugun 
Londra c;vlerindcki çocuklar, ln
F iliz. sahillerinde bekleyen as'ker
lerde-n fazla tdhlı"keyc maruzdur. 
Kıslalarda milletin genç erkekle
rine, mdcteplcrde erkel: ve- kız 
ocu'klarına bu bilgiler yayılırk~.n 
alkevlerinin de bütün hMka gu

.. müh' ım' meselesi olan mil· un en • 
. .. deleye hazırlanması 

etın ımuca .. • . . 
ahsinde aydınlatıcı ve ogrcticı 
İr vazife görme& arzusunu ben 
ahsan büyük minnatle kar ıla-
ım. 

Alman işgali 
Atında · 
İtalya 

(Başı ı incide> * 
Dördüncü perde 

Gel zaman, git zaman Alman• 
a ihaneti affediyor. izdivaç Bet
li - Roma mihveri adı alında t~· 
:!eniyor. Fakat oynak ltalyan sk 

ti. . •"dakat tarafında pe 

nıyc ın del · f rtl rin birbirine san ar unu az a ın an c rekat halynnlar tarnfından yapıl· 
bu müca eyı e t' • hayvan kuvvetini bir arayn getir· .. .. .. . 
vıerebilecck.Jeri zararları a~g~rı mek suretinde ha He çalışıyorlar· mı olan buyuk. )Ol uzerınde ce-
h dd ı'ndiren bir ç-erçeve ıçınc d F k 1 t k ·- · 'krl•mAs' ,,0 .... reyan etmektedır. Bu asfalt yol a e h ld ı. a a e nıgın ı .._ ~ ı ., ~ ı .. ,_ .ı 1 .

1
. k 1_ ti 

1 ·mknn hulduau a e. d' k' . d" w d 1 uzerın<ıen ngı ı:z amyon :KO arı. amaya ı " ter ı ·ı ınsan rmagının mey ana 
1 

• d' 
Uetlcrin arasında bu mücadele. t'rd'W• I ti lb ld - im nın geçmesi görülecek bır şey ır. 

~1 
k unı'yetinı kurmaya heniız kg~ 1

1 ısı ato ~r bve. u uguhn - Bu knm:ronlar ltnlyanlardan iğti· 
nın an I an ar vası asırc u ınısan ve Y· . . k' 

6
0 

. ~-~ bulamamı tır Bu sebep e· k d tl ·ı k k bul 1 nam edılt'nlcrdır. Tobru un ım·"an •• . d'• van u re ene ·ıyns a e • k'ı b _ .ı b 1 h 
d . ,_. veya bu mıllet.ın ıger· • k b'" "klü'kt b. k t ı ometre gar ıııua u unan ava rr JO şu mıyece uyu · e ır ta ım n· .• .J 1 I l . · · 
1 · 1 hı'ne geni..leıne arzusu ve- b' k d tl · ı.ı t k .. mey .... anı ta yan tayyare erının ıs-crı a ey . ., w ıat u re en e ~e e mc mum· . ,_ d'I b 

ıh su veya bu milletin dog· . kelctlerıle doludur. T en.e ı en u 
ya ır&ı, . . 1 1 k kend isınde kündür. Tek bir tıopun uzak bır j talyan kamyun, top ve tnyya re 
ru veya >an l!I o ara f .. d rd'•• k 
h . ·•· kuvvet ii5tünliiğü bu mesa eye gon e ıgı mermıyı iskeletleri ötede beride durma·-
~et~ık l ale"'hine ıilaha binlerce insanın kuVYetlerini bir tadır. 

mıllclın om§U an J 1 sak d h' ld d 
sarılmasını, hatta bütün bir insan. arayaOtohp ı8-ı k adı e .. e ed eml ~o 

_ .ı · • t • ı~mini ate'"'" ruz. aı:uc en ı muca e esme 
lık ve ınecıenry e a y- ı_ • - '- '-ud \' ak' 1 • 1 - .,_ kafi olabili) or. ocr taxim K; ret 1 m ınc er una vermege saı.ıı; ve 1 

ilk Sil&h. ederek katıştırmak. mahdut can ı 
• d · anın 'kuvvet yerine daha geni ve dahn 

Bu mücadele karşısın a ıns 1 kudretli olan cansız bır takım kuv 
ken<lisini sila'hlandırması ve tec;- vetl('r ilave M"IMnek fikri ve bu· 
hizaıJandııması ifkri de bizzat bu nun tatbikah. da keza çok ~İ· 
mücadele realitesi kadar eskidir. dir Ancak on dokuzuncu asrın 
Gıda.sını evlerden temin etmek İs· 90n\arına doğru icat olunan mo
teycn veya nefsini vah i hayvan- tör bu cansız kuvvotın en tdeai 
\ardan korumak zaruretini duyan J şo'kli olarak göründüğünden harp. 
ilk insanın yer:h., kaptığı ta§ ve• te cansız \:uvvetin en geniş ölçü. 
ya ağaçlarda'l tiği sopa ilk si· de tatbik sahası bulmasına dn se. 
!ahı te..-&il eder. bep olmuştur. 

Şimali İtalyada Kar 
gaşahklar SonaErmiş 

ter: Colıoınbia Broacica.ting 

ıtULMACA 

., Nevyorlc, 28 (A.A.) - Reu-, 

Syatem'in Bern muhahirı bıldiri· 'J-4--+--f--f.-

yor: . . 1 ' 
Resmi Bal'lı:an ımahfıllerınde , 

beyan edildiğine göre ltalyanın ,, 
§imalindeki Jcargasalıklar eona 

5 
enru,se de bu mıntakada bir çok 

E ~ b' ' tevlcifat yapılmıştır. 4n aşagı ır 
hafta sürmüş olan bu tev.kifat 1- 1 

tab-an polis. ltal(yan ernniye.t m~
murları ve Alman Gestapo te§kı· 

* Kahire, 28 (A.A.) - Errtre-
de lngilizler Hassala' dan 100 mil 
mesafede bulunan Agordat'ın ka. 
pılarında bulunmaktadırlar. 

Habeşlerin 

Muvaff akiyeti 
Londra, 28 (A.A.) - (8. B. 

C.) Harlunıdan alınan ajans ha· 
berlerine göre Tana gölünün 120 
kilometre cenubunda l labcşli vn
tanperverlerle ltalyanlar arasında 
bir çarpı ... ma olmuştur. lıa\yanlar 
7 7 olü, 80 yaralı bırakarak çe· 
ki? :nişlerdir. Habeşlılc:in :zayiatı 
azdır. 

Almanların 
3 1ta·y n G3nera'ini 

O dürdt' 1 i Y'" lan nış 
Roma, 28 (A.A.) - Stefani: 

cA. R. O. b ıu haberi veriyor: 

a~e nın, .,.. k k 
be.zi y.ok. Karı koca. kuca ·u. 
ğa yaşayacak yerde )talya, A-

tu ·ı - Macaristanı ayartıyor 
rya ıı.c • ak-

c Almanların :C~ub-~ ~081;edler 
asına karŞ'l turlu tur 

la.tı tarafından yapılmıştır. ı •• 
T evd.i!atın büyük bir kısmı. 

söylendiğine .göre, hı-r. saba.h 
Mosolini alehinde tarikha~ız 
"zleri thtiva eden bır tak•m afıı. 

Ne""> ork Tirnes gnute i yazı· 
yor: dl ı:ı lta ya.n generalleri na· 
zil-er tarafından o -diirulnıüııtür. 
Almanfor Miliino'd:ı ç n bir is· 
yanı bastırmağa ça ı maktadır· 
lar.> 

Sunday Star diyur ki: 

80 L 1 

Londra. 28 (A.A.) - Resmi 
Alman istıhbarat ajansı, diın ak
şam lngiltert' üzerinde hiç bir 
havn fıı liyeti olmadığını kaydet· 

(Hnşı t lıu lıl<') =* mektedir. 
ç:ı1mıar.a doğru ,\lirihıwktr.dlr. iki Ajans, Almanya iızerinde de 
dr.' l11t ara.o;ındakl tnlınasr.llf'tl"r hu in •iliz tnn arclt'rinin hiç bir faa· 
hıılf' ~lrdlitl ~nınnn ımlhlin korunma- Jiyl'tte bulunmadığını ilave c-yle· 
sı Kllçll'!llr. t-:ğn hlrl \C.)n tll~f'ri si· mcktedir. 
\'8 etini' '.\ Pni lıfr rP\ I!! \ ermı•:r"e 
lıuıııın hnrfıc mllnrcr olması nıulıte 

ml'ldlr. 

HAL IFAKS'IN iSTİKBALi 
e:n. Roosc\ r.lt, 1.ord llnllfnkw ı 

hl'\"lll'lmllrJ tnrfhtl' bir umf'irl gorlıl

mt!ml" hlr nımuMle ~ ftJlnll8tır. s .. rı. 
rl, lııısıısl \nt h lf' lmr .. 1'31111"· otomo
bili ıı,, ln!!illz Sf'(Orl'lh:ııı,.,..Jnr. ı;:-ötılr· 
nıli,.tllr. 

Graçiani 
JVeden Gözden Düştü 

Ciano 
Nezc rellen Çekildi 

HITı f.'R. PFT \l ~ı"ı AKATI Londrn, 28 (A.A.) - Dola-
«Alm~nVR Hl' \'iri" hlıkOmt>ll nr • ..ııı bir h bere göre eski Habe İ.$. 

"ını!akl mlıııa!IPllf'tP. ı:'f'linf.'e: '1Rı1· t n umumi 'alisi ve imdıkı L ib
rldıl"n P.'f'len 1 !\herlrrl' inanmak l'alz ) ıı valısı ve b kumandanı M.ıre· 
isi' nıtı,. .. ı,. ,,Rl'f'Slll l'••t'lln nm ınd ""! Grozıolnı, vaz fe inden uı: edıl
blr ml\11knt !!:ıha ı•lnl'nktır. mi İr. Bu haber, tc<'Y) ut etmiş 

«Hltl .. r. rrnmıız don .. nnmsllP Tıı olmamak\n bcrnbcr Mareşal Ba-
1111"11 ki Frnnım ki!' \rtlrrlnln hıırll doglıo ile ı' ı geııcrnl, bir amiral 
forıwe karsı kullnnılrna"'ını'Jıı ı<irıır ve bir \ ısamıral da dahil olmak 
ettllHnıll'n - eltrr hu tını lkııt lo;r • üzere on zam nlnrda ltalynn or· 
mlıl i.katııı ıır için \Bpılnr.ııfı keo;tiri· dusu erkünı nrasındıı bazı değı-
lf'hllir. ş klikler ) ıpı ması, bu haberın 

1 •r,lı Tf.'Dı:"VF T RRl 7 doğru olması ıb.ı.unalını arttırmak-
« !\hnn'l hn.hrh·"' b!l"1<tım!\nılanı tadır. 

aml"11 Jfoı!0r, nthtik Rrftnnvu ıı Craziani ordusunun imali Af
kn.,.., 'mi\" 11 ... ı .. nın l ı 1 " ol.mı• "nr•ı· 'l'Ü.adn uğradığı ağır zaviat, Ro· 
ttr. R.,ftA"' ılt'"I" 'kın" pflf'rlnln fm· niada derın hır tesır bıra~mı t T 

h'!"'ı l~nm,.,.lrH<Hnl, bunun 4 lm"\n 7.annedildığıne gÖre Sıdı~ar· 
lfonnrm""' tamtmılnn •8nılıtf'Rh•"ll rani hez'::nct.nden sonra bu hezı
""' '"""'"tf" '"' Am,.rfl•"'~" 'ardım meti İtalyadnn gonderılt'n mal· 
f'l'lm~,.., f"\\f"I Rlh l•k R .. lfAn•' adn zemt>nİn kifayetsiı:li~ine atfedf'n 
"'"'"" lıl\Mıın l'dlh.•(·e~lnl llıırn rt- hir tel raf göndermC11İ Mareşalın 
l•\loıtır. büshı..iıı..in gc>:r.den du mesane se· 

«ftnh "· IHll'l\k k,.ndl df'rıllle me"- bep olmuştur. 
t:"ıl "''" kfadır. ttalva:Hı klıJJl,etll ltnan hıtberlere göre Crazia· 

Bükreşf e Tedbirler 
(J~:ıq ı lnı lllı•) =*

tarları Brasov'.da sükun tesisine 
mu\affak olmuşlardır. Trohov , 
Turnaseveren Vt' Tomş\ r'da kar • 
gaııııliklar devam ("lmektedir. 
Toınşvnr' da ki \ Ull) et hııkkında 
Mııcariıttan cnd~ eler izhar et
mı:-ktC'dir. 

Bükreşte Sığınak 
Yapılmaya Başlandı 

Bukres, 28 (AA ) - Stefanı. 
Havn N<'znretının bır kararı mu 
cibınce dünden ı ıb ren Bukreş'in 
bu tün bınalannda muhtemel ha\ cı 
taarruzlarına k nıı ığın.ıklar ın a 
edılmegc b. l.ınmı ır. 

Rumen Dahiliye Nezaretinin 
Tebligi 

Bu:kre. 26 (A.A) - Dahı • 
ye Nezarrti su tebliği ne,ret.nidır · 

Memleket dahilınd(' sükuneı 
hükum surmektedır. Halk tara· 
fm-dan ve aralarından sı:-çilen ) enı 
beledıyc r~lerı \azıfderıne b ş 
lamı lardır. 

Cim Sarandos Kul'fwwa Dwlmedi 
Bukrt> , 2 (:\ A ) - tdan : 

Bır f'Cn<"bı r,\d o unun ıddı 1 r 
hilMınn olarak Alman bınba ısı 
Dôerın r'ın k lı ) unanlı Saran 
.dos Almanlar tarafından ku~na 

dizılm<"mİ tır. KRtı\ haick1nda \e 

rıl cek k. rar içın tnhkıkatın netı 
cesi bckltnnıekt<'dır. 

Ccnernl Radu Bükreı Polis 
Müdürü Oldu 

Dtikr<'ş, 28 (A.A.) - Stefani 

Cent>ral Radu, dıin ak :ım Buk 

lm"n !'lkl'rl ı:-c-ı.tı~ı. nı1ılt Alman· ni'nin yerine General Bardi g('tİ· 
'I ~:ı ffıt inkar Nl1 lmnmekt4'ıllr. ı;;e,. rilecektir. Bu isim, Londrada meç 
l'h" Rrennrr ıte.>ldlnılcn 'llJJılmak- fıuklür. Lol)drada daha ziyade İs· 
tnı'lır. P.ıı ns rrJrr, Sldhada t-01ıl:ın- panya harhine j tira~ eden Gene. 
mnJct:u!ır 'c f lnıdh o kadar on bin ral Barti'nın Lıb,.> 0 ordusu ku- r<' Polıs mudurluğüne ta.} ın cdı 
Mkcr gclc11jtl li "cnınclct<'dlr. mand nlığına gc tırileceği zanne- mistır. 

iT ALYA 'I AR NASIL dılmckıteodir. Rumen Zabit Ve Askerlerinin 
t.nATll r>I) Cra:ıianı'nin çckıldiği rcsmı:-n I Cenaze Merasimi 

unnağa çalışıyor. • . ar 
G .. .. birinde yenı bır h P 

unun 1 k damı 

ler yapıştıran bazı pnısıarın ~u-
huru üzerine geçen hafta salı ıle 
çarşamba günleri arasında yapıl· 

Soldan sağa: 1 - Bır nehir 2 
SJ>Oı'Cularda kuvvetli olur - D<'niz 
S - Blr hay\'nn - Şişe kapağı y pı

lır 4 - Duaya söylenir - Ufak tefek 
satan 5 Muslkıde bir lAblr - CArl 
6 Nida • Hnnıamd:ı yıkayan • lh: 
7 - Nida - Mıh - r:ırlnc.I harfi 
nakta konunC'a iz olur S Öd m • 
Edıı.t 9 • Cemi edatı • Z hlrll blr 
böcek 10 Bir kıwım - Ilır ka nba 

cltnlyada çrkan kargnşalı'klar 
esnasında uç general öldürülmüt

tür. Miliino'<ia isyan çıktığı Bel

grattan haber veriliyor. Alman· 
lnr scvıkulceyş noktalarını işgal et. 

mişlcrdır.> 

o:ffal3 arl lıli lik ı ~ ("nı'!lı11_~ '" bıLdırı mcme.kle beraber' ba ka 
llmltslzllk hl\ldlm alımı ctr<'llr. Yel- sahalardn vuku bulan değişiklik- Londra, 28 (A.A.) - (B P 
sin '" lımltslzlll!'ln sebebi ı e, ltaıvn.- ler resmen kabul edilmektedir. Bu C.) Roman} dn General A ' 
nın harbe ,::'lmıeııJnc t.nkruldlun eden mey nda Kont Ciano da dahildir. nesko'nun re slıği ttmda bir 

opuyor. ltalyanın kı ı ıprr d • 
or. 1942 sergisini kurmakla e-

n derine menuldür. ~.8~.an~:t~: 
fa katılmak üzere gozu 

mıştır. • I 
Muzır risaleler dagıtı ması. ~e 

bazı hatiplerin faaliyeti.. .polısın 
n dik.katini cclbetmiş.tır. 

nazaG le-.ıe Milano'da vu'kua 
eçen rcı • b 

Be · · perde t. karışıklıklar iızerıne u ~-
- ımcı g?ıd-c;n ~- 'ben yüz kişinin tevkıf 

•• f kazan• hır e ta11.rı . 
Almanyıanın katı za er edı'ld'ıg·i eöylenmektedır. . a 
~ d. · _ _ı İtalya har- T 
gını san ıgı eanıyocıe h" B I rattnn Nevyork lmes i · 

giriyor. Fakat Almanyay~ l 1~ ~ g önderilen bir habere 
Yrı olmuyor. Afrikada ış.erı :ıeıesıne g . b' 1 . ve Siyah· l .. "phelı za ıt erın 
tbat ediyor. Almanyanın p an· g~rel~lilerin tevkifine devan:ı e
rına ve menfaatine aykırı olr gom 
k habersizce Yunanistana sa - di mekte~--o- -
rıyor. Tamamile ezıliy:or. F~- k i\ 'I · 
. tehlikeye düşiıyor. Mihv~rın Küçüle Oamo re.Si arı 
k.kanadı çökecek, her şey bıte· ı BJS emek için 
Alınanya, )talyayı işgale ha§· k ?8 (A.A.) - Beş 

k Nevyor • - .. · ı' ecele te· 
or. Eski karı koca pek ya ın· k" ük demokrası ıçın y ~ı· k .• 
n k ki 1 F k t bu ku- uç ul olan mıl ı omı 

uc:n nınyor ar. a a l dariki ile ;rneşgd b yanatta bulu· 
kla~mada sevgi aramayınız. . tenin bürosun a. : k'· 
Ya, kocasını hiç bir zam~~ se· nan Hoover demıştır ı. b' .. 
rrıerniştir. Almanyanın ıçınde ak B 1 ikada ır gun 

oyn!lk ve havai karısına ~~r· Naz;i ol~:şına edtşen yiye·ftk 
hudutsuz kin ve nefret bırık- d\,: a";,ek azıdır. Hiç bir mı et 

'Ştir. mı arı ıda ile yatayamaz. 
l~e bu cllı' yedi senelik izdi_vdaç bu kadar as!ı ikada bu hususta 

11 isyan eden - Halk eden 
l'ııkarıdan &'jllğ13 n: 1 Fuknra-

ya verilen - Eleme nlcU 2 Yok-
luk - Ziyan olma 3 - Kuvvetli • İki· 
ye bölme 4 - Aı;ıkça - Sonuna (ki) 
llô.ve edince yeni defıl 5 Nota -
ZUIUf • Ansı:zın 6 İle - Kurnnz bir 
hnyvan 7 - Nezir • (?:n ı,.) ile be· 
raber söylemr 8 E b ,.. - Cefa 
9 Şerik • Yunanı tand bir ver 
10 Mecruh • Not 11 Scvgrıı • 
Nıı.zikllk. 

E\'\'ELKI Ht'L!\IACA~IN llALl.1 

Soldan ağ:ı: 1 Kamyon - Uşak 

2 Arka - Aba 3 Aka - Sapan 
4 - Islak 5 Bu • Lata 6 - Islık 

Balta 7 - Ekip - Al 8 - Maltn 
9 - Kerem - Ala IO - İle - İfna 
ıı Şaki - Sarsak. 

Diğer cihetten Baltimore Sun· 

da şu haberler okunuyor: 

chalyada sokaklarda karga a

lık çıkmış, 3 lta'yan gt'nernli Al· 

manlar tarafından katle.dılmiştir. 

Alman kıtaları Mılano'da çı· 
kan isyanı bastırmağa çalışıyor· 
lar. Alman kıtaları Milano'da ve 
şi:nali ltalyanın diğer şehir'lednde 
telgraf ve telefon merke-zlerini it
gal etmişlerdir. Alman askeri ma. 
kamları cenubi lıalya ile Sicilya
yı tamamile kontrolları altına al· 
mıılardır.> 

A. R. O. 1. di_yor !ki: 

cAnslo-SakşonJarın hnkikatle
bo~ üm~erini birbirine karıştır
dıkları aşikürshr. B\J neşriyat bü· 
yük dcmo'krasilerde §İmdi ahl.t
kın mümeyyiz vHfı olan müte• 
madi ve öl~üsüz yalan usulünün 
bafka bir f~shnı t~il etmekte· 
dir.> 

glin1erdr, fngil11 donannı:ı ının,, Al· M Ü .1.. h -~- keri kabine te n ed.lmiMır. Gt> 
uma ~)Titn nre.&at s.."\hasındaki man h:\\'n lnn"\etlerl turnfından lnı· b ıı... d l neral Antoncsko bu mÜl\ı83t'betl 

oı n:onr unan fi olarından birinın 
ha l"dildljtl, lnglltPrtmln yıkılclrkı kumandanlığını deruhte etmek ü. cRamanyanın miln: er devletlerı 
hnkkınlta ııroııaganilalar ~nııılnıa!lı- 11 sarsılmaz Şt"kıldc birlikte yürüdu 

zere nriciye ncznr<'tinden çekil-
<lır. diği bildinlml'ktedir. ğünü tekrar etmek lüzumsuzdur. 

«~onral<I h!\dlst'for huıııın al('!lnl M b demiştir. 
1 t t tl"'I ı ı dl f ev-,ıuq a:his hnrek:lt sahasının 
!;ııa o ,.. nı t>,n f nı tal.}nn gazc- Yunan - Arnavutluk cephesi ol- Bülcreş tabii halini almıştır. Fa 
trlıırl, hUhnMııa «l'opolo d'ftal,>u:ıt. duğu eöylenm&ıtedir. kat Demır.muhafıilar erkanından 
ltııhanın h<'nliz haıo:ırlıjt'ını tanıanı- -o henüz yakalanmayanlar vardır 
lamadan İnglllzlrr tnrnfından bir hl· C b. A Son çarpışmalarda ölen 2 ııabıtlc 
14'1 ile harbe sUrUklendl" lnl '· a7.malc- enu 1 &ika Birliği Milli 

M "d faa K--'' • 15 a kerin cena:ze meras.Wıi yapıl tadırlar. u a n:utsı 

ctngllb: baır~eklll n. Churı•hlll, ge- Kap, 28 (A.A.) - Cenubi mıştır. 
çım nunı~ta l\lu sollnlJf' gondrrdlğl Afnkn Bırliği Malıye Nazırı B. Antenesko 
bir ?nf'ktupta hnrııtr.n kaçınnıa..,1 Hofmeyer, dün parlamentonun a. 
~in ynh'armı,..h. MU$ollnlnin lıu çılı ında. ımilli müdafaa için 14 n• k• 
mektuba '"rd'ki ce''lll• pek ı;ert 01.1 ~ılyon lngiliz lıralık munzam krc. ıyor l 
ınUIJfu. dı açılmasını talep etm&ştir. 

NAZIRLAR CEPHEYE 31 marl!ta nihayet bulacak bu Atf ilzvere Sadakat 
GiDiYORLAR mali SCll'Cnİn içinde milli müda-

ttah•ayı hal"hc IJÜrUlcllyl'n nazırlar faaya verilen tııhsisat, bu sur-tle, Vicdanımızın Emridir 
hl~r lkl~r ııephr..)e lll'!'l'kohınml\kln· 70 mil) on lngiliz. litıı~ın .. bal'ıi o· 
dır. Bayındırlık '<' iş nazırları C'Jl"lt- ! •cnktır. Bükreş, 28 (A.A.) - Rt>uter 
hf'ye KÖnderllnılşttr. Ru iki nazır, Fransa Adliye Nazın Yeni kahincde bugün be}anatta 
İtalyan dağ mUfre7Plerl kumandan- Viohy, 28 (A.A.) _Sıhhi se- 1 bulunan Antoııesko, bilhassa de 
tıtın: ıra edecekl",rnır. bepleı-den dolayı istifa eden Ad- miştir ki: 

«Nevyork g&U!teıerı, ltalya hariri- !iye Nazırı yerine Jozcf Bartelmi c- Tqiki\ cttiğım hükumehn 
ye nazın Kon~ Oiano'nun <'f"phPye getirilmiştir. yegine gayesi inzıbatı temın ve 

Yukarıdan a,ağıya: 1 - Kılıbık • 
Kış 2 - Sus • ElA 3 - Al - Levrek 
( - Yakalık 5 - Orak • Ki - MI 
6 - Nk - Fs 7 - As - Ab • Mana 
8 - Yakalar 9 - Şapf8l • La 10 -
Aba • Tat 11 - Kan - Yalamak. k 1 Beyanatım ç d'l eksper· ıasının son perdesi bu §e 1 e _ıLk'k t memur e 1 en 

tl'lll ı a a _.ıara istinat et· --------------Panrnıştır. l d len raporı 
Yeni perde bakalım. nerede. er en ~e l Üta millet.ine tazım 

Şkombi Vadisinde gltme!ilne lıllJ tik bir nll\ka atfet· • Pilotlan normal idareyi y.eniden tesis et-
mekte \'l'! hundan höylc harici siya- Cen~ı ,Afrika . mektir. Mdrrıle.kC'tm su ha ve ça· 

mektedır. Be ç dd 1 · bir a· st\ aç 1 k l -..la ma e en ı aca .... LMAN olan esas ı .. ~"' ektir Belçikada 
Ahmet Emin YA ya kadar t.üıkenec : k -ik· 

ENi MACAR HARiCiYE 

NAZiRi 
Udapcııtc, 28 ( \,A.) Stefanl: 
arıa dola.şan bir saylaya göre l\{a
lstnııın şımdikı ~llkrcş sefiri Bıır· 
ııy, mUtc\'effn Kont CSaky'nln ye
e hariciye nazırlığına tayin ldfle· 
tir. 

e9te, 28 (A.A.) - Maeal' ııjansı 
ırıyor: Kont CSaky'nln ölllmU 
1a:ıebctı1c, aralannda Türkiye el-
buıunduğu halde ecnebi devlet· 

ıı siyası mümessilleri, harıciye 
•telini VekAleten idare eden baş
ı l{ont Telııklye teessürlerini bil· 

llıı lerdır. 

d" yıyece '" adam başına uşen d her• 
tarı İginltere ve A~mk anya ·çate bi

. b eden mı tarın u 
keee ısa et - ümüııdeki §U· 

ri niJbetin_ded~~?; Bekikalılann 
batın 15 ıne . ati gtda 
ekııne-'lcten ve saır ıhay almala· 
maddelerinden mahrum k 

m ümkündür. 
rı ---o---

Bursa Havalis'nde Seylap 
28 (A.A.) - Mu5tafa. 

Bur~· __ ;ı ve Karacabeyde ye. 
kemalp~a ba lam•ır. Vilayet 
niden &CY

1
8t:cr t~rl.ü t.edbirleri al· 

ve kazalar 
malttad'ırlar. 

İrtihal (Başı 1 lndde) *=* 
1talyanlarm AmaVUtlUkta utradık-

şehrimlz tüccarlanndan \'e eski lan zayiatın harbın iptJdasındanberl 
gazetecilerden Mehmet Eren tutul· verdlklerl zayiatın en ağırı olduğu
duğll hastalıktan kurtulanuyarak nu. za.ptedllen ttalyan rne\'Zllerinln 
gene ya.Jında dUn hayata g!Szlerlnl ltalyan ö!Ulerlle dolu Olduğunu sısy. 
yummuftur. Cenazesi bugün saat 2 lemlşUr. 
de Harbiyede Valıkonağ'ı caddesinde- Ajaruı haberlerine göre, cephenin 
ki ülkü apartnnanından kaldırılarak en şimalinde muharebe dUn blrdcn
namazı Te.,\'iklye ca.mllnde kılındık· bire şlddeUenmlş. Yunanlılar taarnı
tan sonra üskUdnrdakl aile mnkbc- za geçerek mühim tepeleri lşgnl et
resınc defnedilecektir. mlşlerdır. BUytlk İtalyan kuvvrtlerl 

Merhum ha!Ok ve kıymetlı bir De\•oll mıntakasında devamlı taar
gendmizdi. Uzun mOddct «Yeni ruzda bulunnnıştıırdır. Bu taarruzıar 
GUn> gazetesinin İdare mlldilrJUgu. tardedllmlş. Yllnanlılar mevzilerini 
nU ifa etmişti. rnuhataza etmişlerdir. İtalyanlar os-

Kendl!lne Cenabı Haktan rahmet trallce dağlarında mukabil taarruz.. 
diJer, kederli a.lle11IM tulyeUerlmU:l I da bulunmuşlardır. l!'akat burada da 
S\ınarız muvaffakıyet elde ederncmlı,lerdlr. 

11etln bir.ut MutıSOllnl tarafından Pretorıa, 28 (A.A.) - Bır kaç lı~ ya ıhtiyncı v, rdır. Sır ığin ve 
klanı ooıı~tlnl yaı.nıaktadular. bin pilotun de~hal .c~nubi Afrik~~ disiplinın ifadesi olan a!lkeri esasa 

cAl'.aba bu nıuırlar niçin eephf'Ht hava kuvvetlerıne ıltıhak edecegı mı..isten't huk\unet memleket da· 
göaderilmlljlerdlr'? hal.)an ırazetf'le- habt"r verilmektedir. hilindcıki ah" al ve' şcraıtın doğur-
rl, bu naıulann aııkerlik rafında hu. duğu z.anırt'tlerin neticesıdir.> 
lunduklıırını '" \lll.irP.lr.rl•I yapmı,)a şu sebeple izah oollnıeJ<fedlr: •·a.,ıst "'1'\_ d-·1- h kk _ .J G 

" ınvere sa aoKat a ılKla e. l'lttlklf'rlnl Mıylil) or. nılU'rlt uı.u\ !arından biri olan de\ lct . .J1 

neral Anton-eeko, •unları soyıe «Şlnıdl) c kadar nazırlarııı ceııhe. nazırı J.'arlnııçl, M~al Budog-11.) o- v 

.)C 1rıtnı6if'rl bahis ıııtw7.uu olmadıtı ,)B kar,ı fjlddr.tll m.,.rlyntta bulıın
balde bu~n l'cpheye 1röıuJerllm..lerl llllJ1'tu. Bu nl"lfrlynt, ltalyan ıırdmm 

-o. lh:erlnde fena bir tfllllr Hıraktı, Bir 
Tunadaki Buzlann Bombardımanı de, ltal.>ıın h !kının :mınldanması 

Budapefte, 26 (A.A.) - Ste. \ardır. ltal.>an lınlkı, harhl lstl)eo
fani: llU Macar hava filosu dün lerln \e askl'rllk çağında bulunanla
Budape~OP.'ye 30 lı:ilomctre mesa. rın reı•ht'.)c gltm~nl hıteınlştfr. ls~ 
fede Tuna üzrrinde vahim tuğ- bu ~bepledlr ki bu müfrit l<atlstler, 
yanlar hueule getirmek istidadını hundan lıö31c bu nf"\I faall.)f'tıl'I bu
göateren büyük l>uz i<iitlelc:rini lunıımı) IM'aklan blımrtlf'l't' \'f'rllmlı.-
bombardıman etmİf)erdir. 1.lr ... ıı> - Rad30 (ıa7.f!t~I -

miştir: 

c- Bu sırdakat. siyMi bir tar· 
zı haukct değil. vicdanımızın em. 
retiği bır \ırureUİr. Bu ) oldan hıç 
bir zaman ayrılmıyacağız, Ro 
manya ile mihver devletlen ara 
stnda mumkun olduğu kadar ge· 
nış hır menfaet birliği vücude ge
tirılccC"ktır. Bunun tahakkuku ba • 
lıca vaz.ıfelerirnden bırini teşkıl ı:-t 
mtoktedı 
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Adanada Faydalı 
Bir Müessesemiz 

Edirne Elektr "k Fabrikası 

A 

lzmir Limanı Genişletilecek 

Aydın istasyonu da Modern 
Hale Getirilecek 

Bir 

İzmir (Husuısi) - Münaka
lat Vekaleti lzmir limanında is· 
tık.halde gerek lıman iıietınesi 
ve gerekse demiryolları nokta
sından daha verimli teılsat vü
cude gelırıımesıni -münasip ıpr· 
mektedir. IVh.inakalat Velcilı ta
rafam:lan lzmir seyahat nde yapı· 
lan leYcıkler ve alman notlar u· 
zerinde çalı~lacak ve bır proj~ 
hazırlanacaktır. l:Su ara.da, Ay· 
dın ıstasy onunun da gcnı~lctİ•· 
mesi ve modern brr hale sokul
ması kararı da veriJmış Ve VI a• 
yetimız bu kararlıqın tatıi»k saha
sına gec;ırıırnesı JÇın icap eden t~-
~coousıcre ge~mıııtır. 

ı unelinde 
uuuc;ı oır nat 

J~mır lHuıusi) - Aziziye ci· 
varınaa11.1 tuneııcr araaınc:ıa bulu· 
nan sana ııe bozuıan hartın tamıri 
ve hattı daımı ıurctte aaııtam tu l· 
maıt ıçın yol boyunca auvarla r ın 
gaıu gıoı aıınım tcaoırıcr ..1taııruıen 

bıtmıırur. r aıtat, ıcabında ıstıtaae 
caume11. uzere bır ilave nal didla 
yapııması ve bu hattın gcnışıeuıe. 
cek otan kuçuk tuaeıc.u:r. geçırıı

meaı ıu;tuıoıu goruımUflur. 

hştırılmıyacaktır. 
Jzmir (Hususi) - Manisa A

kıl hastaneainde tedavi edılerek 
çıkan ve kardeşi tarafından Çal 
kaza.mm Den.izler köyüne götü
rülmekte olan Ali Kms, f orbaıı 
iataayonuna yakın bir yerde tren
den atlama§, kaçarken de jandar
maloar tarahn<ian tutulmuştur, 

* Konak vapW" iskelesi civa
rında Cezla adında altmış ya§ında 
bir kadın bir sini,r buhranının te
sirile bay•larak denıze düşmüş ve 
kurtarılmıştır: 

* "Kültürpark civannda inşa t'. 
dilmektc olan Cümhuriyet Kız 
Enstitüsü binasının sıhlıı tesisatı 
ile elektrik tesisatı da y~kıoda ik· 
mal edilecektir. 

* Odemişin Bozkurt mahalle
şinde Hüscyın Kızıldağ komşusu 
izzeti kürekle yaralamıştır. 

* Adliye Vekaletince tcsbit e. 
dilen ücret listesi henüz İ2ımİr Ba
rosuna gelmemİ§tir. lzmir Barosu 
birinci derece ücret listesıne da· 
bildir. Ucretler bu derece üzerin· 
den ahnaca.ktır. 

<> 
Antakya Vilayet Umumi Meclisi 

Antakya, (Vatan) - Vilayet 
umumi meclisi 8 tubatta toplana
cak, husuai idare tarafından ha

Derilerin 
Standardizasiyonu 

Güveyi Hamamındua Dö.erba 
Öldürüldü 1 

Konya (HususıJ -- (Karahöytikl· j 
de Ba)Tam ısmlnde bir atıam, güveyi 
hamamından dönmekte olan kalaba-
lık nrasından atılan kuı111unkria ya
ralanarak ölnıu,tur. Adliye, katille
ri tesbit için tahkikata de\'am et-
mektcdır. 

* Koyun elinin kilosu Belediyoce 
45 ten 50 kuruşa çıka.rılmııJtır. Beledi 
ye et fıyatmın daha ziyade yllkael
ıııcsıni ünlemek için tedbirleı· almak
tadır. 

* Çunualılar, erlerimize 1354 çı!t 
yün çorap, 5H çıft yUn eldiven, 207 
pamuklu, 6 yUn fanlte \'C bir kazak, 
Karapınar köylüleri de 590 çift yUn 
çorap, S pamuklu çorap. 2-W çıft yün 
cldıvcn, 11 pam:Aklu ,.e ~ t'nnHe he· 
diye ctnılşlcrdir. 

---o-

İzmir Merkez Gan 
İzmir (Husust) - İnşası düşünül-

mckte olan merkez gannın Basma· 
hane ile Alsancak arasında yapılma· 
sı takarrür etmittir. Binanın pllnla
l'J şimdıden hazırlanacak fllkat. in,a
at Avrupa haretnin sonuna bırakıla
caktır. 

.bır ay ı:arımaa bıtırueccgı tah. 

mın eauen bu 'f yapıııncaya .ka
aar, J'iazıııı ııe .M.iaaııcaıt araa&naa 
'§lenıckle oı.uı olur<ty trcnıerı çcı· 

zırhman vilayetin senelik bütçe- ı Torbalıdaki l<ayas köyilnün adı 
sini tetkik etmiye hıışlıyac~k~:r. J (Pancar) köyü olarak deği,tırllmlş
Toplantı bir aydan '"'·da dcum • tır. l)cği"ikllk VekAJet!;P tensip Ju-
~ktir. i ıınm.",tur. 

Zabıta Haberleri: 
M.Odde!• K.mıa1 ()m. M"ddtıfet•: 

~ Koıc.Dı.u.atıı.fPP"'f& Hancı 

K&r&C"~ mah&1Jeıııi Tüm. llOkak 12 

.ıncı Hukuk 111-

150 

2700 Hl O 800 Kr. yo:, 

W&T.111 lauteal 

• > 

• • 
5 • 
6 • 

T..rldye C.•llulyetl 

Kur.::ı 

7M ... 
lff 
76 
60 

Z ~ ra at Bankası 
K\ll'uluş tarihi: 1888. - Sermayeei: 100,000,000 Türk llrası. 

Şube vı: ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevl banka muameleleri. 

Para blrlktlrenlere :?8,8" Ura lkrandye veriyor. 

. 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaphrında 

en az 50 llr&L.'!ı bulunanlara senede 4 defa çeJı;Decek kur'a ıle &J&fı· 
dald plana gdre ikramiye dağrtılacaktır: 

4 a det 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet IW llrahk 5,009 Ura 

4 'I> 500 » 2.000 » ızo • '° » 4,800 > 
4 » 250 » 1,000 » 180 • 20 » S,%OI • 

46 » 100 )) .j,000 il 

Yuvanın Saadeti 

Çapamarka Müstahzarah 
Sıhhatinizin, Sofranızın hadimidır. 

Bahçe ve Çiçek Meraklıları 
Bahçelerini tanzim, çiçeklerini yeli§tirmek, fidanlannı ~ 
mak için mütehassışı tarafından yazılmıt eserleri okumalıdaıÜ" 

Bu eserler arasında en ziyade tavaiye olunabilecekler: 

Gül Eatc:si 
Salon c:c3kleri 

' ' 

100 Ku~u 
1DO " Karanfil Yet'ştirmek 5D ,, 

YurdumJz C}cJkt,rin.n Ta:ihi 75 " . ' 
Matbaanu:dan istaylnb 

-= 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ilıramige Plliııı 

--=-

ı adet 20t0 Liralık = 2ooo-" 
3 • 1000 > = 3()00. ...... 
2 > 750 > = 1500·,..; 
4 > 500 > = 2oOO·,..; 
8 > 250 > =2o00..,. 

35 > 100 > = 85(.IO 
80 > 50 > = ~OOo 

300 > 20 > =6o00 

Keşıdcler • 4 Şu":>o.t, 2 Ma~'tS· J 

tos, 3 J.klnciteşrin tarlhl ıvJI' 
pılır. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde M liraıdaıı &f& 
ğı dUşmıycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlas!le verilecektir 

Kur'alar aeoede 4 defa, 1 eyUU, 1 blrlnclk l nun, 1 mart ve 
1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ı 
ı ·-

'J'SMS l LLJllal 

ısTlKLA.L c.\Doıı;.sJ...- ı 
KOllJ:DI &il 

Bugün saat H te ÇoCul' 

Akşam Z0,30 d•_-' 
K.l&U.TK ooı\Y"" . 

Urri lçın bilet ver.lir. 

Sıthlb! \'C Ncfriyat MlldürU~-~ll\IET l!:'.\'llN YALl'I"" 

....... ~--IBl!ll!l----!!Rl------------~ ı HuaJdı'ı Yer: i/ATA:N MATBA.ASl 
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