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Maarif Vekilinin 
Vatan'a Beyanatı 

Köy EnstltJUerı, Cıtmbarlye t Rellmlnln ve Bagtln Ona 
Temsil ldea BlyOk İrfan Bimlsf ismet İnini' nln 

Tlrk M[Jet:ae En Blyflk Armağanıdır 

Vekil; Neşriyat Kongr esi Kararları, Ansiklopedi işleri, 
Neşriyat ve Diğer işler Haklllnda İzahat Verdi 

Hatayda Seylip 
29 Kög Sular Altında 

Yeni Bir Gümrük Resmi 

General Vilson 
Sirenaik Valisi ı 
Knhiı·c, 11 (A.A.) - Cmeral 

Wllsonun Sırenaikde nsker1 vali ve 
başkumandan 6Jfatilc kumandayı de
ruhte ettiği bildiriliyor. 

ı gal edilen bUtUn düfman arazi· 
sine taallOk eden bUtUıı meseleler ile 
meşgul olmak ve bu araziyi idare 
etmek üzere buradaki umumi Jrnnır
gtıhda bir sJyıı.s1 şube tesis cdllml~
Ur. 

VarnadanArmanyaya 

Petrol Götüren 
Bir Tren 

Devrildi ve 29 
Vagon Yandı 

Belgrat. ı t {A.A.) - H avas 
ajanın bildiriyor: 

Vamndan Almanyaya Sovyet 
petrolu n kıleden bir tren geeeya
nsı Bulgaristanda Yugoslıtv hu
duduna bir kilometre nı~afcde 
bulun n Oragoman İ.etn yonu ci· 
varında yoldan çıkını§tır. 

29 sarnıç vagonu Mişava uçu
r muna yuvarlanarak :yanm~tı r. 
Yangın hali devam etmekte, a· 
!evler bir kilometre gen' iği kap-
1 maktadır. 

Londra, 11 (A.A.) - lngıllz ami· 
rallık dairesinden bu akşam tebliil' 
edilmiştir: 

İngiliz donnnmasmn. mensup ge
miler bu sabah erken Almanların 
jşgall altında bulunan Ostcnde'I bom· 
bardımnn etmtşlcrdlr. Mcrrnllerlmlz 
Jlmnn tesısatına isabet etmiş ve bir 
çok yangınların çıktığı görtııımUştiır. 

Kuwctlcrlmlz hasara uğ'nım mı~. 
insanca dıı z:ıylat kaydcdılmcmı~tır 

• 

} ~ 

1 

Her ihtima1e kartı Cebelüttankı t bk • ed 
Cebelüttank valisi ve ; 0M1::a ~:r:n~:~~~e ı:::r~;:- ~~=~~zırla~~ .~~vki kumandanı, 

General 1'Ta.nkonun Mihver şeflcrilc görüşmesi b hls e gonıfuyor 
b !Utta k f · 8 mevzuu olduğu zaman h t il e ı ı , A rıka, Fransadır. Fakat B . Mwısollnl ile sonra da b a ırn k gelen sırasıle Cc-
:ı•·rankonun bu sefeı ki görll mcsl, İtalyanın lnglltcrc Uc bir elk.l B. Hitıcrle görtl eceğı blldirllc'n General 
nlfolunmaktndır. sulh )apabllmeslne mutavııssıthk <.-dcceğlno 

FRANK O 
Af ussolini ve 

Bitler ite 
Görüşecek 

1talyanın İngiltere 
ile Sulh Yapmasına 
Tavassut Edeceği 

Söyleniyor 
Hlldlrlkllklne gore l"ranko rc

fnlmtlndı• H rtclye :o\ zırı 8f!rano 
1'unncr .,ulunduğu halde ltah a
JD lutMket f!fnıı,ur. Ornfla ~f~ı!I· 
.!>Ollııl llt• görılt:hlkten !iöllrR 8er
llnde Hltlı•r lc r;ortl!je('Nrtir. Bu 
buluşnı:ı bir h;lunı tf'f!tl rlerc , ·ol 

ı:nıaktadır. · 
Hltl r, l\lus!tollnl F'nmko ile 

iM! b ne ı;ıırli~.klar~ Heıitul

de kMdlslndtm harbe g trtlla;fnl 
1 teon1l)ecflklMdlr. ıtnl,ramn Mln 
dlişttlğU \1UIJe tlen ımnra ı~ran 

k ndan hıutıe lrrnt'lbini lstenıck 
ak 1 cMln(',Z, 

R lr rl\·a~et göre a lda gelen, 
t'rankonun bir sulh teoobüsU 'I • 

pacağıdır. Hu \'CSlle il rra~ko 
b ir muta' Sbıt rol O.) Dl) acaktır 

Hı bunu da en jyl .)Rpacak ırrnıı· 
k od ur. 

J>lğ•!r hlr ih timal de: C~örlış· 

m c 1nglltı-re vn \\'eyı;and münn· 
tl('OOtlhı allikaı lardır. Alnıanva 

inıllt•·•~n ln '\'t·~ gnıııla ynpac~ğı 
ı1 hlrlltl teklifinin ön · no gN,,'
m ek lst mekte dlr. 
Hntırlardndır k i H ltlP.r l'lrf!oe 

hududuna k dar gltml~. Fr nko 
lln g rl ,m U tü. ırrankonun bir 
ladel r.l~orct ~aptı 1 d dıi,i.ıoU
lcblllr. 

Ynl.-nt bıı buJu'lmanın hedl'.fi· 
111 a nlamak irin blrk~ gUn bek · 
lmnck 1 zmı gclmekt dl r. 

- R dyo Guzet ı 

N * • 0\)11tk, U (A •• ) - R eut r· 
~e\ynrk Tim ga:ıct i ne \'I: 

t•hy'ıl t'!kl mabııblrlnılen gclM bir 
telgrafta r. ıA'Umlc ŞÖ) le dtnJI. 
mekt cdi r: 

Gl'noral t"rnnco , e B. Mu !IOJi· 

nl h a lyan nnuJ indP bir m iilikat 
yııptı<.• klurdır. B. llitlerln ile 
onl r m iil k i ohna .. ı imkfını 
vardır. 

l.\lar P~tal n.in bir ka ç gün 
C nn ch·unndııkı kötıkündc is
tiraha t edeceği blJdlrlİmektcdlr. 
Goor.rnl rrorconun, F ransanm 
İspan;, dnkl ef,ı..; bü Uk elçh;t 
ola n l\1Brf'l':8l ı>etalne fe\ ka l do 
hUnnctl ' rdır. 

Vleh;, 'd ileri ürlilcn bir taJı. 

mine görı~ (}(ıneral ırran••o mu
lM'8ssıt hr " fi lngiltere Un ltnlya 
nrnsınıla nıiizakerdl'ro buşhın

nuısı muhtt'!m ldlr. 

. * \ lrhy, 11 (A.A.) - i pıın, 
de' let rfll 1 General J ranco, tt · ı. 
~a gidip lu Stıllnl llo gôrUş

m k Uzere bugün ırnın ı :ı t op· 
!'aklarına glrmı,ur. 

1.~ados Adası Tekrar Yunan Kuvvetlerinin 
Bombardıman Edirdi Başlıca Hedefi 

On Tayyare Elbasan ve 
Tahrip Edildi Nakil Yolları 
Knhlrc, 11 (A.A.) - İngılız tcb- ı M 

lığlnde deniliyor ki: a~astır, 1 1 (A.A.) - Rcu-
Ağır bombardıman tayyareleri dlln ı ::rtlukJnhs~ıd Yugoslav - Arna· 

Rodos ada&ındakı Kalatoyu tekrar h .ı_ .. .ı_ilud ' ~ undn bulunan mu-
txı b aoın "IJ 111~ or • 

m rdtmRn ederek ha\a mc)danı· 1 · 
na ve meyd:ın ctrııfında dağınık bir d . ngıhz ve Yunan tayyar !C"rı 
halde yerde bulunan tayyareler tize- I' un A:navut.luk ct<phesinde fan· 
rtne tonlarca bomba atmrşlnrdır. JyN go tcrrnıslcrdır .. lnsıliz bom. 

Bombnlarıınızın lntıllıkından son· j tattlım n tayyardenndcn miırck. 
(Hc\amı: n. s, lı. ı de) * ·ep kuvvotli gruplar Elbcsan

( Oernııı ı !'.u. :s, ıı. 2 de) X 

İn gilterenin 
Bükreş Elçisi 

Almanların 
Bulgaristana 

Pasaportunu 
Almak için 

JJfiiracaat Etti 

Girdiği, Tayyare 
Üsl er i 11 i işgali 
Tekzip E diliyor 

. Londra, 11 (A.A.) - Rcuter Sof 1 ( 
&Jansmın diplomatik muhabiri a ' Y~;ld ! A.A.) - Bulg r 
yazı) or: Jansı .. ı ırıyor: 

Londrad k" R . ·~· ı lngılız Bıışve'kilinin 9 ~atta 
ne paenpor:tln~ını ~::;;;~ ?1~ılıgı- radyo ne SÖ) le~iği nutukta Al
liınat gclmt!I, ve mnslah ı~ı~. tn· Bmalnlann BulgaTJ tan sirdıği ve 
bugu"n ıbu t t ı._ . n guzar [ u gar tayyare m~ydnnl nnın Al-

ı't'oı r~en •ıı m k . (Dıwnmı: sa. ~. l'U. S ~\ P mnnlnr ıtar fından ı"'gal cdilmİ!I 
• e) + <De\ nıı: :Sa. 5, l".lll. t c) _ 

~;._,_~------

p tlayacak 

- Harpten mi bahsediyorı.un? 
-Hayır, havagaz.lnden. 

• 
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Büyük Tarihi Roman 

UE~lıl.UJU=:::YAZAM: M. "'i TE%i 

''Hızır Ağa, Senin Dileğ:n Yok mu? Be.'ediyede: 

Görüyorsun, Defter Tahrir Ettiririz,, Verem Mücade:e Camiye-
- 56 - tinin Açacağı Yeni Payyon 

Ne istemeliydi) Acep hu bir saate değin hayyen tarafımıza ir· 
ri.iya, fcleiin bir düzenbazlığı ol· I sal buyursunlar. { 1) Vcremlilcre Yardım Makaadile 
nıaıındı) 1 * Bu Ayın 15 inde Bir Balo 

Patrona: Hızınn dediği olmuştu. Fakat Veriliyor 
- Deyin ağalar ne istiyelim saray ilk andan beri duııtüğü şaıı- Verem MUcadclc cemiyetinin 

dıye giirkc:H. kınlık'tan xurtwamamı~tı. ~u §aı· Erenköy sanatoryomunda açmak ls-

Umumi Meclis Dün Toplandı 

18 inden KUçUklere 
ispirtolu içki Yasak 
Eğlence Yerlerine 12 Yaşından Küçük 

Girmesi Menned~Hyor Çocukların 

Piyasa Haberleri: 

Hububat Tüccarları 
Mevcutlarını 8Jyanname 

ile Bi. direc _klar 
Tunanın Açılmasmdan Sonra 

Ticaretimiz Ferahlayacak 
Şehrimiz hububat tüccarları sat

mış oldukları malları hence nakle
demedlklerinden ellerinde mallar bl· 

Evet ne istiyecelderdi, evvelce kamığı içeride buıunan Zülali ve tedlğl pavlyon için, on bin liraya lh-ı.. ·ı Bel d " Um · ı· · reı"s k.. k 6 d 12 a riltmiyc başlamıştır. Birçok tUccarlnr 
yiıreklerincLe mi9kin bir 'kedi vı e t.ıpırı zaae daha iyi görüyorlar· tlyacı olduğUnu cv\'elcc ynznıı11tılt. e ıye umı mec ısı ma .a, anca yaşın an Y • 

1 L k U · b "k 1 • k d t i ki Tunanın açılmaııını bcklcmektcdir-
"atmıyan i-+en kazıktan kurtul· dı. Haber aldığımıza göre, cemiyet vo,.;:ı 1 1 aru ereıının aş an ıgı şınn a ar an ç.ocu ar ıçın 
" J#• J t d d •· ·· ü · •·· J • •· "l ek b Jcr. Tuna açıldığı takdirde Macn· 
muıların bile iç dünyalarını neler, ki hoca Haseki ağasının dilin· mezkQr parayı temin maksadlle bu 8 ' m 8 ııu:oat evresı uçunc top· gunc..uz erı a-osterı ec ter ıvevı 

1 ht l.f fi' ı · 1 · rl11tnn, Yugoııla\•ya, Romanya ve şi-
ncler doldurmuyordu. den isyan sergerdelerıni.n mutedil aym on beşinde bir balo tertip et- aıNısını yapma, ve mu e ı me· ım er oynatan sınema ara gır-

l " k" · k - 1 • • •• d d k • ..ı• mal memleketlerine ~·anılacak ihra· 
E.ı:.er biri gelip de bu suali giz· talepıerıni öğrenince adeta keder- miştlr. seıe er uzennde ı muza erÇ!erıne ~eıerme musaa e e lime t«ıır. " •· ... d t t' v ı k · 1 d · ı cat kolayıa.,acaktır. 

lıce her birine ayrı ayrı sor.sa on· ıerınden oıduAJıarı yere y~ılıp Şehrimizin iktısadl \"e ticari me- evam e mı~ ır. 'az ı sınema ar a ıse ça ışına 
k k t kl 'fl · l "dd · · _..ı·L k b b" Öğrendiğimize göre, Tuna bir 

tarın aoranın kulağına ftsıklıyaca. Kalacaklaroı. lık önce Zülali ken· hafllt bu hayırhah t~ebbUse karııı uznamege ·ı e 1 er aıt o - mu etı tayın cuı me le, u gı ı 
d • · 1 h \ \ 1 · b" h · d !"'·\ martta acyrt11efere mUsalt bir hale 

&ı 
1
ey oüpheaiz ıu olacaktı: dıni topuı.dı ve ~piri Zadenin bUyUk bir alllka göatermliJler ve da- ugu encumen ere ava e o un· yer erın ır azıran an ey u so· . 

_ Para! kulağına: ha IJlmdiden cemiyetin kasasına ya- ınuş, ma:cbataıar da kabul edil- nuna kadar açık bulundurulabi- , ~elee~!\:d:nt tu~car~ar ~ıemnundu~: 
M k' - !:;anmam ki hünkar vezirleri ptlan teberrü 8000 lirayı gaçml9tır. r~ıştır. L.ünün ba~ııcıı ~mevzuunu 1 cekSleri tauih ?lunmaktdadır. :::Src~ln~ ~ııh~;~::S:~m:~t::~a~I~ 

- ev. '°" ni on ara teeıım etsın, .gôzünü bü- Balo tarihi olan 115 şubat cumar- sınema, tıyatro, gece egıence ma- ınema ve tıyatrolar a oyunun 
- Şa:rap, mey ve kadın... rüyen gatlct perdesıni iyice bagı· test gUnUne kadar cemiyete hayır- haııeri içın hazırı11nan taııt.ı.atna· batlayacağı zamandan 90nuna ka- yatlar yUksektlr. Hububat \'e yağlı 
F

_,_at imdı' ha'lk namına ka· ı ·ı ,_ · b dd 1 d b ' .. d.. .. b 1 tohum tüccarları ellerindrkl malı 
-. na geçrnmok gerekhr, d .... rdaki· hah vatandaşlar tarafından yapıla· me tec-;cr e.mış ve azı ma e e· ar mesul ır mu urun u unı.ııa· ı '- ld ı d kalk b"tr ..,.- • f k .. l d b k lm k d her çarvamba gUnU bir beyanname 

zan a.a lrrnıı ar ı ve an ler bir i§ becercımiyorlar, kusur cak teberrUUn, istenilen mlkdan a~a- rı u a munaıeaşa ara a se ep sı gart onu a ta ır. 
kazan içi ık.an dolmadıkça yerine oulmam, ba-ız kaldılar ve laıdn cağı tahmin edilmektedir. olduxtan sonra kabul edıımıştır. lar V ıli'-- 1 D ile blldıreccklerdır. Bu b~yannameler 
'-onmazdı. Şu halde istenecek r- ü • t ö Bar , Açık eya .........,. ı anş Ticaret VekAletınc gidecek ve Vcktı· 
& ""l"' ıçe.,.ıe ı · ,,_ · "'·t d .. ou taııma nameye g re sıne· 
fCY meydandaydı. ka~ı§tı;: b~li;a:rd:fi.mtl': ar a .. a malarda esasıı tertıbat aıınması Yerleri, Çalaılı Kahveler lct hububat vazlyctlnı yakınd .. n 

k 
. . 1 d Fak·ı r Tale~ıey :ı Yurd b . t kt d B h 1 ı d v ki kontrol imkll.nını bulacaktır. Bu BU• 

- Kan, an istiyor ar ı. IJediJderinı' de yapblar. u Ol mec urı utuıma a ır. ıı assa yaşın an aşagı çocu arın 
k 

.ı._ retle de satıJiları tanzim edecektir. 
Neyin ve kimin kanını... lbrahım t'a§Anın sancak §Crifi Temin E..iliyor azaıakra karşı her ti.ırlü tedoır a· dans ealonlarına, içki içilen yer· Öğrendiğimize göre Ticaret VekCı.· 
Kimin oluna olaun, evvela bav çrkarıp i.tıılerin üzerine yürümek lınma tadır. l Iere. barlara getirilmesi ve kabul !eti hububat stoldarının dalma mev· 

takilerin, vezirlerini... Yalnız o teklifıni a~kı§ıadılar, Sadrazam Yüksdc ıtahsH ıtalchcııin<Jen 1~inem-Hırda girişl.mvekçıkış k.a- c:dilmhesi, 18 .Y~tı~da1n a_§Ak~lı genç. cut olmttsı gayesini gllttllğU içlıı böy· 
kadar mı ya. her yana casuslar aalmı§, etrafa muhtaÇ bulunanlann banndırıl· ~· arı tııım~men ayrı a ta ve ıs- l~re ~r nevı aspırto u ıç 1 c:r .ve· le bir çaroyo ihtiyaç hiıısetmlştlı·. 

Ortaya bir de,ter çıkarıld.ı. Kim rnünadıler yayıp halkı sancak at· l malan için açı~.naıı düııünülen tıap h~ddınden fazı.~ he.r nr. su· rılmeıı ve satılması &uretı katıyc- 1 Vckl'llct ıstedljti anda tUccarın ~lin· 
ıe istedı.ği batın a.dını alamelcin· tına davt'to koyuımuııtu. Çok geç yurtlar üzerindeki tetkikler de· retle oıursa olıun muşterı alınma. de mene?ilmektedir. . . deki malt istediği kimseye sıı.tablle· 
nat aöyaiyemiyordu. Yazıcı efen• rncden saray cıvannda: vam etmektedir. 1 sı menedıJ.11ektedir. . Bu tal!matname .. k~bul edılmıp cck veya dahili ihtiyaçları karçıla· 
disi rnevkiini ihraz etrn~ eli ka- - Müsliiıman olan sancakı şe- Ankarada temaslar yaparak 12 yaşından aşağı çocuklar si- tır. MecU. cuma ııunu tekrar top· mıya kullanacaktır. 

d V . p ,..J h nemalara girmekten menolun- !anacaktır 
lem tutan bir dki miiltezirn, ya· rif altın& geltıin, gelenlere 25 ku· Önen ıJayet arti KJate eyeti · 
zıyordu. ilkin defterde birkaç i- r~ atiye var, getnnyenlerin karı- reiei Retat Mnnaroğlunun temas 
ıim varken eonra sonra kabardı. lan boş olsun! 1'4L<laıarı yükeeli· ettiği mevzuların başında yurt 

Ku.idurJ va Et Fiyatl rı 

T ~sbit Ed: iyor 
Veziri aza;rmn, kaptanı deryanın, yordu. Faıkat münadiler Ayasofya meselesi gelmektedir. 
relaütküttabm. sadaret kethüdası· camasinden ileri geçmeğe ce11aret Rc.~at Mimaroğlu dün bu hu
nın, yeniçeri ağasının, Darüssaadc edeıme.ınışleııdi. Babı hümayuna susta kendisile görüşen bir mu· 
ağaınnın, Haseki ağasının hülaısa asılan sancağın etrafına üç, beş harririmize funlan söylemiştir: 
butün devlet büyüklerinin ismi yüz kişi topıanmışh. Jı'kin bu top-1 - Ankarada yurt meseleleri 
vardı o defterıcle ..• V c yazıldık· lanı§ ümitle seyrcdilir.ken, ikindi- için de temasta bulundum. Bu iş 
ça oraya kavııalı dlduğu komşu· ye doğru gelenlerin de dağıldığı halledilecektir. 

Dokumacılar Kooperatifinde 

Bir Yolsuzluk 
Tica: et Müdürll.:ğü ve Ticaret Ve~aleti 

Müf ettişl ... ri Tetk:kata Başlad . lar 

Ticaret V ckaleti Müf ettiti Muhsin 
Baç, Vekiletle Temas Etmek 

Ozere Ankaraya Gitti 
Fiyat murakabe komisyonu önU· 

nıUzdekl perşembe gUnU gUnUn me
selesi olan kundura fiyatları ve et 
meselcsıni sona erdirecektir. Anka
raya gitmiş olıın Clyat mUrnkebe bU
rosu şefi Muhsin Baç kundura fiyat· 
ları ve et flyatıan hakkında verllen 
karar ve raporları Ticaret Vekl'ılc· 
tinde izah edecektir. Muhsin Baçın 

sunu yazdıran mahalleliler, ken· görüler!!k saray<la·kiler yeniden 
1 

S.lediye Maaraf Bütçesi 
drsine rakip bildiği dükkancıyı deıh~cte kapılduar. •Güneş batıp Belediye maeraf bütçesini ha-
yazduan esnaf da adı, .sanı belir- da gece yÜrC'klere hüzün salarak zırlamakta olan Darmi eneütmen 
siz atlar kaydettiriyorlardı. Fakat sarayın üstüne siyah bir tı.anat ge- mesaisini bugün bitirecektir. Bü. 
asıl her gönülde ya,tıp da hiç bir rerken devlctlülcrin her biri bir tün fasıllar bitirihniş ve bugün 
dtlin tokrarlıyaıınadığı bir ad kal. yana büzülmüşlerdi. yalnız Şehir tiyatrosunun bütçeti 

öğreniımi:ıtir. 

mıştı ve eğer o ad da yazrhnıa def Aııırlar kadar uzun gelen gece kalmıştır. 
terin eonuna bir tcmmet çekip nlhayct bitti. 194 1 Belediye masraf bütçe· 

Dokumacıların evvela tevzi me 
selesinde uğradıkları müşkülat· 
tan §İkayet etmeleri ve ondan 
sonra da Dokumacılar koopcrati. 
finin kar cttıği halde bu kan or· 
taklarına dagllmadığını iddia et· 
meleri üzerine dal budak salan 
Dokumacılar kooperatifi mcaele
si MıntaKa Ticaret müdUrıUgü ve 
Ticaret Vekaleti müfetti3lcri tara. 
fnliCian tetkik edumek.todir. 

Diğer taraftan haber aldığımı· 
za göre Doıkumacılar kooperati
finde yolsuzlukların geni~ mik
yasta olduğu şüphesizdir. Ticaret Vektıletl noktai nazarını ha-

Hueki aiaaına •unacaklar ve sa· (Arkası var) sinde hayat pahalılığı dolayısile 
raya ilctecckler.d~ bazt ilaveler yapılması bir mcc-

Tahkikatın ne netice vereceği 
Dokumacılar kooperatifi azaları 

tarafından merakla beklenmek· 
tedir. 

mllen bugün veya yarm 'ehrimlzc 
dönmesi beldenmektedlr. Bundan 

0 isi.m, Üçüncü Abmcdin adıy· cıJ tsmaıı Aaım tarihi. e. 182 buriye.t olmu~tur. Bilhassa hasta· 
nelere geçen. seneye nazaran ılô.-

dı. veler yaptlmıştır. 

baka murakabe kom~yonu sUt me-
selesini ve son olarak yakalo.nan lh· 

tlkAr M.dlselerlnl tetkik edecektir. 

Ve nihayet G>ir fm1tı halinde 
o da dillerde dola.§tı ve bu fısıltı r 

Soruyorlar? lıtanbuldaki Kitabeler 
Toplattırılıyor 

Mıntaka Ticaret ımüdürlü~ü. 
'.kooperatifin eski murakıbı tara· 
fından verilen raporu, almııtır, 

Diğer taraf.tan haber aldığımı· 
za göre bazı dokuma fabrikaları 
sahipleri, Sümerlbanktan aldıkları 
ipli-kleri fahiş bir fiy&tla diğer do· 
kumacılara satmaktadır. Uu hu· 
susıta da tahkrkata ba~anmı§tır. 
Yakında iplik meselesinin mey· 
dana çıkarılacağı muhakkaktır. 

Hurda Kauçuğa Mukabil Ham 
Kauçuk Temin Edaecck 

l\Iıntakn Ticaret MüdUrlUğU hur
da. kauçtıltların harice sevki ile bun
lara mukabil ham kauçuk alınması 
meselesini tetkik etmektedir. 

yazıcıya kadar ula~tı, 
Bu arahk Patronanın gözü Hı· 

zara ili§ti, o sa.paan bir çehre ile 
bir mermer direğe yaslanmış bu 
kan ve can pazarlığmı aüzüyor· 
du. O zaman Pıı.trona sordu: 

- Ey Hızır ağa, de bakalım 
sen de bir şey dile .•• 

Hızır Halile doğru ilerledi. E· 
1i kılıcının kalbzaııın.daydı ve ar· 
dında .Veli ile Dursun da birer 
e1am yamı•$l gl>i dur~rlardı. 

~a•rona &uvvet ve .kudretin· 
den bir haylisinin uçar gmi oldu
ğunu aezinledi ve etrafına bir göz 
gezdirdiği zaman kendi yanında 
çe~4len çöpten adamların yer al· 
mış, Hızınn ardında mert bakışlı 
pehlivan y•pılı erlerin sıralanmış 
olduğunu gördü. Kahveci Aliye 
ve Manav Musluya bak:U. Onların 
da çehresi sarannı.' gibiydL 

Patrona sesini tatlılaştırarak: 
- Hızır Ağa senin dileğin yok 

mu, görüyorsun defter tahri.t c:t· 

tiririz. 
- Görüyorum ağa ve biz de 

sıramızın gelmesini ıbe'kliyoruz. 
Fa.kat artık kesilecek ıba§ ve sü
rünecek iaşe ık.almadı, lben de 
adamlarımı alıp uçurulacak kel· 
le ara.mağa çtksam mı diye dü· 
şimüp yatıyorum. Biz buraya kem 
dökmek için mi, yoksa zulmü or• 
tadan kaldırma1c için mi toplan· 
dık, eğer makaat kan dok':nek idi 
se bütün sınırlar boyunca ibadul· 
lahın kanı dökülüp durur, eğer 
zulma zulüm katmdc. ise onu bar 
takıler bizden ustalıklı görürler. 

Bu defteri ortadan ikaldmn. 
Biz İbrahim Papdan, kaptanı 
deryadan ve kethüda ağadan he· 
sap sormak muradındaydık. On· 
lan kar§ımıza dikecek ve neden 
ahali aç ve biilaç sürünürken, la· 
le sefasına ve helva solı'betlerine 
etek dolusu para harcadıklarını 
10racak.tık ve neden düşmanlar 
hudutlara saldırıp yatırken gaf· 
lete daldıklarının muhasebesini 
görecektik. Yok, kdle uçurmak 
muradımız ise salhaneler ne güne 
durur, varup orada kcıyun ve ıtı· 
ğır boğazlıyalım. 

Baka ağa, ev yıkanın evi yıkı· 

lır ve can yakanın canı yakılır 
Haseki ağa varıp biıxlen hünkara 

ıunları söylesin: 
- Biz padişahımızdan razı ve 

ho§nutuz. iiı:kin devletlerine za· 
rar ve hiyanetleri ohnakla defter 

ettiğimiz ancak dört kimseyi iki 

Takıılnıde oturan bir okayucu
nrnz soruyor ve diyor ki: 

Kooperatif ortakıarından, daha 
bir çoğunun bi dı·1:lerini an.ıat· 
mak üzere Mıntaka Ticaret mü· 
düdüğüne müracaat cdecekıeri Almanlara Sablacak Tiftikler 

Huırlanıyor Tramvaydan herkee lflklyet 
ediyor. Kalabalık oluyor, tıklım 
tıklun, lııtıncştyonız. Bunlara ta
hammül gerek. Buna da ,uktır .. 
Ya büsbUtiin tramvaysız kalır

ı;ak ne ollM'Sk ! Ben bunların 
hcp!ilnl hoş görUyorum. llattll. 
Taksimde tram,·aya binmek lm
k6nsruığına rağmen"' Benlm an
lryamadığım tek bir ~y \·ar ki 
her akşam yüreğimi tltreh,yor: 

Tarih kurumu geçerYlerde yurt· 
taki tarihi kita.belerin toplanma· 
sım ·kararl~ırmı~tı. istanJbul ki· 
taıbe itibari le yurdun en zengin 
bir kÖ~eeidir. Buradaki kitabele
rin toplattmlma11 caaa i.tibarile 
lcararla~tınlmış ve hazırlığa da 
.baflanmı~ır. Onuncu hicret aa
rma kadar olan bütün k.i.tabeler 
.toplanacak, okunma.yaroarın us
tampajları yapılacak ve fotoğraf· 
l-arı da alınackıtır. 

Üsküdar - Kadıköy Halk 
Tra~vay:a:ı Zarar Etmiyor 

Almanlara satılacak tlftlklerin sa· 
tı~ına İstanbul tiftik ve yapağ bir· 
liklerlnln memur edildiğini yazmış· 

tık. Birlik tlttlklertn fiyatlarını tes· 
bit etmek u.ıere bir komite ıeçmlf· 
Ur. Bu komite istenilen cinslere gö· 
re fiyatları tcsblt edecek ve tUccar· 
Sara bildirecektir. l::are 700 Bin Lirc.lık B :>rcunu 

Taksiti~ Öd ey :;cek 
Tramvay arabaları her ııahada 
ayni sliratlc hareket ettiği halde 
acaba neden akfllmlan Galatasa
rayla Tak im araıııda 11eyrl ı.eri 

denilen l\zuıni ... uratıe ıldlyor. 

Bilhassa saat 5 • 8 ara!Mncla "·e 
İstlkllU caddcıılnln en kalahalrk 

Mezar taşl~nndaki kitabeler de 
roplanacaktır. Bu iş için Jstan· 
bul.da bir büro kuruhnası da dü
§Ünülmektedir. Bazı fllimler şim· 
diye kadar lstanbul abidelerinin 
kitabelerini toplamı.şlaııdır. Heyet 
aynca masraf etmc:mek ve vakit 
gcçirmemc:k için .Loplanan kitabe
leri ıatın alacak ve yalnız bunla· 
rın fotoğraflarım çıkartacaktır. 

Üsküdar, Kad-tköy Halk tram· Bankaeına 325 bin, hali taafiye· 
vaylarının son zamanlarda ziyan deki eski Kadıköy Elcktdk §iNce· 
et'tij;i, varidatın maerafı karııla· !ine de 250 bin lira borcu vardır. 
yamadığı için tasfiyeye do{ıru d.. idare buna da bir hal çarc.i bu· 
gittiği yazılmakta idi. ı larak alacaklılarla uyuıımu~tur. 

TA K VİM 
l:! ŞUBAT 1941 
ÇARŞA."IBA 

AY: 2 - GnN: fi - Kaı;mt: 91 
RUMi: 1356 - 2 nclkftnun: SO 
IUCRI: 1360 - ~luharrem: ı:; Dün Ü«küdar, Kadıköy l laik iş Banaksı 325 bin liraya karıı 

8Utlnde ..• Bu saatlerile tram· V AKIT zı:v .uJ EZANI 
\'ayııı ön 88hunlığınıla buluı.an
lıun benim gibi yürekleri titri· 
~ or. Çunkü her akşam bir ,..__ 

Traı.nvayları idaresinde salithiyet- 200 bi!' lirayı kabul etmiştir. Bu 
=:ı::::11============ tar bir zattan Y•J1tı-ğınıız tahkı'ka· para da 1 5 eenede bankaya öde· 

ta göre bu haberler tamamen a· nec~ir. Diier taraftan Elektraic 
sı'!.ızdır. idare bugün için hiç bir §irketile de 100 bin lira ve üç 
suretle ziyan etmemekte, hattiı taksitte öde.nmc!k üzere mutabık 
6 enede seksen doksan bin liralık kalınmıŞtır. Koneorsiyomun. 85 
bir kar bile temin etmektedir. ı bin litası da ödenmiş.tir. Şit1cetin 

tandll'Jın ezilme tehllke51 ile kar-
şılaşıyoruz. Ac.aha bu tıüratln se
bebi ne olabilir! 

Dilnldi ihracat GüNEŞ: 
OOLE: 
1K1~Dt: 
AKŞAM: 

YATSI: 

7,59 1,20 
lS,28 7,49 
16,20 9,40 

18,40 12,00 
20,11 1,82 

'--------' 

DUn yabancı memleketlere 300 
bin liralık ihracat' yapılmı~tır. Bu 
ihracatın ytız elli bin llraeı tUtUn· 
dUr. Bundan ~ka. Flnlandiyaya ha• 
lı, cenubt Afrlkaya ve Bulgerl11tana 
iç fındık ihraç edllmt4tlr. 

İdarenin yalmz tesis masrafla· bundan başka hiç bir borcu yok
rından konsorsiyoma 85 bin, İ~ tur. 

lMSAK: 6,19 11,40 

- Pcld erendim. Umıt ederim k1 benden 
mf'.mnun kalırınnı7- l~sklclf'n beri bu e\·I ben 
idare ecl~rlm. 1\flster diJ Vlnter'ln benden -tl· 
kületl ~·oktur. Tabii 

1
eeklden burası !:Ok şen 

bir )'erdi. Eski hanım &ağkcn birçok da\·et
Jer yapılır, balolar ıverlllrdl. ,.akıı'L her teYl 
ben idare ederdim, ama kendi!!! de neı.aı-d 
ederdi. 

Bu ııiizlerl lşıtmr.k ,. .... , -tınt<;17. ediyordu. 
Bllnıt'm neden, bana kar.jı bir kln1 bir gare-
zl \'llrntış gibi gcı..ı ........ 

- llıınnn ağken erendi ile beraber şato
nun ôblir tarafında. otururlardr. Oradan de-

nlı göriinllr? Odalar da daha ferah n giuel-
dir. 

'ıınkl bn tarafın odaları daha fena \"C .,a· 
ğı lmlş de benim seviyemde bir ln..•na da 
bu lı\yıkmış demek ister glbl bir ball •ardı. 

Tam o aralık .'.\fakıılm geldi: 
- l''uıl odaları beğendin mi! Diye sordu. 

Bu tarafta hiç oturmamıştık. Jlalbakl daha 
gUzel ve ıtf'n. Çok da iyi dü.zeltmlşıılaJz, Misis 
Dan,·ers dddr.n beğendim. 
Kadın hiç bir memnuniyet ,.e alAka lfade

ıd göııtermeden: 

- TC!J4lkkllr ederim. Detti \"C otladan c;ıktı 
!\lak im fUICt"ek sordu: 
.- Nasıl arn.nıı; iyi nd ': 
- Bu kadının biraz aksi bir hali \"ar arn· 

ma... Geçer. Belki e\ in idaresini elinden ala
cağım diye korktu. 

- ~.annetnıem aksiliği onun içla değildir. 
Tabiatı mllııteblttlr. Yalnız bana istibdat ya-

ÜZÜNTÜ 
................................................ ..,,~ 
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pamaz. Ç"ok içini sıkaraa def ederiz. Fakat 
evin ldareıdne alışkındır. 

- Yok canım neden defede<-ekııln pek '1A 
biriblrlmize ahşırn.Ytp.lnu benden pek hotlan 
nıadığlru umnedlyorum. 

- Anıma ettin, ~nden hoşlanmamak ka· 
bil ml'l 
Yanıma ı;okularak beni öptü.. Sonra: 
- Mlııls Dam·enle fazla meşgul olduk. 

Artık kArı. Gel ııaııa Manderlf'y'i ıgezdlreylm. 
t'atonun her tarafını ge"ımek epe)' uzun 

iirdü. Tablolan birer birer ıii7df'n geçirdim. 
Hepsi ayrı ayrı blrn kıymetli ıııanat eıJerl 

idi. 
Akşanı yemeği saati ıeımı,tL Glyinmf'k 

evin Adeti oldup halde o ak.,am yol yorgun· 
luğunıı bahane ederek bu işten \SZ geçtik. 
ı·emek epe~· neşeli geçti. llşak Frlth lie!ltılz· 
ce hizmet ediyordu. Yemde.ten ııonra kütup· 
hane oduına reçtlk. Ocak yanıyordu. BUyllk 
bir koltufa oturdum. Kahve)1 bekllyorrlUk. 

Makslm halinden memnun ve mesut görU· 
nliyonlu. Ufak kaln·e,·i cettrdJ. Ben dll,Un• 
<.-eye daldım: 

Bu oturduğwn knltuk Rebekanm koltujıı 
ınıı,. Başım Bt>bekanın yut&ğtna dayan• 
m.,tı, elimde onwı kahve finc'am \'ardı. 

Köpek ~uper gelip bafmı dJdme daY.adı 
\e ~ker ve~nıi bekledi. Bafka hlr kadı· 
nııı ona kah\'e ' 'akti ~eker , ·enne51ne ahoı:· 

kın olduğu halinden ~ili idi. Sırtnn ürper· 
dl. ·anki pen<'ere a~ıkmış gibi hlr ııopk ha
va cereyanı hltısettlm. 

Y.rtaıı 11ahah erkenden u~·anamadını. Kah· 
"·altı masa!lının ba-,ına geltllğlnı zaman 
;\fak.,.hıı oturtılUt• gazetesini okuyordu. 

Ueç kaklığmı lçln özür diledim. Glllerek: 
- Zarar ;\'Ok, ben e-rken kalkıyorwn. Bu 

koca ~toyu idare etmek kolay ı, değil de
di. 

Biraz. aonra hana: 
- Allem kalabalık değil. BUlyorsun ki ya

rı kl:Sr bir bttyUk annf'mle bir de kız kardc· 
'!im Beatrlııı \"ar. Beatrls bug1ln öğle yeme
ğine geleeetfnl haber verdi. Seni tanımak l•· 
ttyonn°'. 

- Bogtln mft gelf!ftk ! Diye ııordum. 
Gll7.el keyfim birdenbire sıfıra indi. 

- Evet bugün gel~lş.. Çok sade ve 
temiz kalpll blr kızdır. Bütlin dfü~l\ncelerlnl 
\"e laJslerlnl tıaklamadan söyler. Zannederim 
kl kendiılnden hoşlan8('8.ksın. O kadar dtt· 
rütıttUr ki meseli .eni ı;evmette hemen 8ÖY· 
ler, hiç •aklıunaz. 

Bu tarif biç hoşuma gttmemll)tl. Bazı hlıı· 
lert ııaklamak ve riya ıöstermek, baz.an 
karşııındaklnl memnun eder. 

- Benim yapacak bir alirü ltlm var. Se
ninle m"ffUI ol&mıyacatım. 

l·emekte baluşanız. Benbn l,ıerlme bakan 

Kravky \-ardır. O ela bugün yemete gelecek. 

Bir •llril yeni iman ıorttebln. Vmlt ede• 
rim kl içini &ıkrnaz. 

- Hayır, blllkls. .. Dedim. 
Ama ıııkılmanuş da değildim. Manderle)' 

tle tik gtlnUmU~ü beraber seçlreceğimlzl hah• 
çede kolko1a l'ezeceilmlzl zannetmı,ttnı. 

Halbakl bütön »abalı yalnız kalaeak, 80nr& 
da. yeni ve Yabancı lmıanlarla yemek yiye• 
cekUıno 

Yemek odıu.ından !;ıkarkı-n ne yaracağı· 
mı. neıreye gldeoeğhnl bilemiyordum. 

()dama çıkayım, dedim. Kapıyı ~ar aç
maz, odayı teınlz.llyen ik1 hizmet~! ile kar· 
pıaştnn. Bana o kadar şaşınnıt bir halde 
baktılar ki. kendi kendime lfÖyle dU9öndtim: 
cı>emek ki hannnlar ba saatte odalanna 

rtrmezler ki. bu kadnlar bu kadar tattı.:o 

(De,·amı \ 'ar) 
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SIVASo 
iCMAL 
-

SULH 
Teşebbüsü mü? 

yazan: Vahdet Gül TEKiN 
A vrupanın iki !lenedir ge· 

çırdıği bütün ıkar1§1k dev· 
relerde, harp .tehditleri ara!lında 
•ulh ümitleri beıırmekte devam 
~~· daha sonra top ve bom• 

ardnnan gürültüleri ıçinden de 
~u~ 18.kırdılarının getnıdcte o!· 

llgu <lu~muştu. Hattiı belkı. 
<suıh taarruzu> tabirıni kullan· 
inak fıraatı, a:ıkeri taarıuı.ıdan z:i· 
l'a.dc zuhur etti. 
d Akanyanın Fransa işgal~-

en evıvelkı' duralama dC'Vl'csı
l\. 
d~~ .~aha başnda, sulh imkanını 
b Uf~m!kıte old~u ve icalbmdn 

11 ı~ için mutavas"!ıt rolü oynat• 
rnak üzere İtalyanın. bitaraf kal· 
fasını tercih ettiği söylenm~t~ 
talya harbe giröikten sonra. ;:kı 

mihver ortağı belki ilk zaman· 
lar, bir sulh talebine mecbur 0 • 

lacıı.klnrını hiç d~ünmem~lerdi. 
Halbuki bugün. çok uzak ta o!· 
611., bir sulli ümi:clini büyük bır 
hl\liıa çaresi olarak karşılayacıık 
"ıı.ziyctte bulundukları muhak· 
kaktır. 

il 

ns Is A 

Türkçe Ansiklopedi~in 
Avrupada Bası/andan iyi 
Olduğunu Sögligebiliriz 

YAZAN: 
p · cet:on Üniversitesi Türk Tarihi Profesörü, İstani>ul 
rın Amerikan Kolejleri Müdürü 

Dr. Wrıght 

VATAN 

DOKTOR 
ıror 11:1: 

Kızamık Neler 
Yapar? •. 

Kızamık, ı;ok llmıeycn 'c ııadecc 
kır.ıı.rnık halinde kaldığı la)(dlrde 
blı~1ik bir zarar \ c tchllkcı;I ulıııı~an 
hlr hu,tnlıktır. Kalabalık ım,.abn \f~ 

~birlerde heıntn her fi an, ~ocu"k

luk !;Uğmda kızamık hu,,tnlığınıı tıı

tulıır \ e bunu g~lrlr. 
ll'aknl ı,ın ~ıımsı ' 'ar ki kıuuuık 

hn talı •ı, blr!,'ok nılkroplarn kar,ı 

'üçudlı mııkn,·emetblz. "c zn3 ıf hlr 

3 

ı
ha.le l<ol·ar. 

lslam Ansiklopedisinin tü~ç.e d~dğu ~rbl i ~u ı~maddcle1 re Yb~· l~te ~u teıslrle kıuunık cımtıııın1ıı, A1kdcniz f ngiliz donıı.nmıısı, ı tercümesinin neşrı 90k ehemmı~ m en ';vesı .. zıd o ~ 1 hır 'llcutta bir takım arıza \C ıkıntı- halyan oratörlerinin ııenclcrdcn B ÜyÜ k H kil eder. Bu gemi limanda demir· yetlı ilmi bir hadisedir. Çünkü, bu çok .. ma umat. var ı~. . a i a· lar husule cllr. Bunlara (kız.ıı.mığm beri bir Jtalyan denizi diye iddia arp li ıken t m bir bomba isabeti al-
tercüme, !birinci defo olarak, A~- zır, turkçc amııklopedmın redıık· lhtil tıarı) diyoru~ ettikleri ve bütün dünyaya pro· G mı§ ve fnkat batmamıştır. T m 
rupa dilleri bılmıyen 1 urkıere, ıs- ııiyon heye.tine bu maddelerden Kulaklarda, gözlerde, yUz. kemik- paganda yaptıkları Akıdenizin 1- em isi bir bombanın bir h rp gcmbıinin 
Jiımiyet 6llhasında1 garp ~omaeı· blazıllannınd ikmal.~ için Avrfıupada lerinln t .kil t.tttğt tablı ho luklar- talyan sularında eerhest ve endi· (zırhlılıırın) zırthlı güvertesi üze· 
nın me!laisini bildirecektır. B~ iı ım ere eş muracaalt krsatlını da boğaz.da hll!!ıl nJan iltihaplar bu §C duymıtkınzın harekatta bulun· Vı A rine isabeti halinde hile semi teh-
büyük ve güç teşeb'büs ikmal. ed. - vermd iyokr. ~~lu -~~Y. emfe. il- lhtlltıtıar ara ında mühim yer tutnr- duklarını görüyoruz. Haftalarca e g"' zr likeli bir vaziyete <iüşmomekte-
r ce Tü~k alımleri ve talebe~n. hıç Ztm ır i OOSı.ı<. opcuının ransız- lar. dü§mandon eser görme sizin ka- dir. ( 1) ..t~ph~siz, isıiımıyet içıb·n. Advrupa lı· ca, İngilizce, almanca nüııhıaları rıı:kol vazifesini y pan bu Iilo, an· Bombardıman İngiliz filosu Artman ıtllyyarc 
,.- eye bugün garpta yapılan islftm tet- nunlardım ba.,ktt, kıumıkh ha • f 'l 1 A.ı.d . d d sanlarına ihtiyaçtan .r erce ınzın ve gayri momul bir vııziyet· ı o arının ~ ena e mevcu i-
kadar vareste kaJacnk1~rdı~. Ar- ktk~erinin son vazıyetini tam bir j 1anın i~1 bakılmııyıp ıişlltlllnı t, ne- te 1 O kanunu evvel 94 1 de güne· 'r yetine rağmen Mdcniz sulan ü tık türkçoden baŞ.t>a hır ?ı.' bıl: surette temsil edememeltcdır. rcı- borularınClıı \'C ilk dğer!eı<le ha . §İn ilk ziyaları Akdenızin mavi ~ ay g aresi zerinde dola§llln.ktadır. Ve yine 
mİ'yen alim. yalnız. gnrp alım~~~~ Reda!K'Sıyon heyeti bazı mad- tnlıklar hasıl edebilir. Zııtl\rrcdcr \C sularını aydınlatırıken bir düşman bu denize hMdmdir. 
torafından islim tarıh v_e kuıtu~u deleri Türk mütcha,,ıs1arına yaz. zuUıllcnımbııt 'e rle decllklrrl hıo;tıı- kuvvetile karşıla~tı, y Dünkerktc Alman pike tayya-hnıK.ıkında toplanan genış maıu- dırm.ştır. Mc!Cla bunlnrdnn Ab- lıklıır, hu ,)iiıılen urta~a !;lkllrlar. halynn radyosunun bu muhn- az ... n: relerinin hedefleri sabit olduğu 
malt 

.. ,, ı'•tifade değll, Avrupalı· düıhak Hamlt, Abdüıaziz, Bnfoci Ukln a•ıl dnha mühim bir ha • db b-'-L nıd ki H ~Mlı'l'ett'2 lsel halde bile herhanai bir he.cimde 

.... oJ 1 A1bdülhamıt ve ikinci Abdüıha· r e ~1 
a yaptı arı tannan u.u.. 1 . ..,, 

lar tarafından ara~tırmalarda ku • "" talık \'ardır o da: \'l'..rem, Kız.arnık rivayetler, f aıistlerın hn1dki m;ı· bir harp gemisi kaybodilmemİ§-
lanı.an ıımi U!UI ıle de uUet .ede- mtl maadclcrini okunsanız mücl- na ında ln~nların \Crcrım knrşı niyeıtlcrini gösteren bu kontrol· Eski Bahriye Mllsteşan tir. Atlantikte (Con:vay) lnra ya-
ce'ktir ki bundan bütun dunya lıf erın ansiklopedide esas 0 - otıın muka\·emctlerl hcnıru kamllı n süz alkıD r tabıi ioıtilen her yer- pılan hücumlarda, Norveç aahıl-
T aleminin de istıfadesi oıa- ıan va<tth. mucu: ve kcaıf Ü5- zail olur. llatt , kız.amık \ ürutla U· de mü:ıtehzi tobe3sümler ile kar· nun mütemadi bomba yağmuru )erinde fosıla3IZ yapılan havai ta
~tır. ~un-kü bu usulü ôğrendık- luou Ü$ladanc bir au~e~e .. k.~ı- yukl m luıllnde bulunan ,·e.rcm mlk şılanmıştır. altında cadden hayret vezicı bir orruzlarda hiç hir harp gemisi ba. 
ten sonra şark ul~,.asırun yaza· ıanmış olduklarını goruraunuz. roıılal'ııu kwıı~·ılıyanık azgınlaştıra· ltalyan radyıoııu diyor ıki: iki ı manzara arzetmektedir. l tırılamamıştır. 
caJdarı cserter de dimya ilmı~e ı.Jığcr taraftan §Unu da söytıyeıun blllr. ltalyan dC!ltroyeri, Aıuıenizde kn- Tayyare geml!lıne tevcih edi- Kı aca söylemek isteriz ki tay· 
daha faydalı oJaoaktır. Jsıa- ~ı bu maddelerde garbın rnuhım Bu ebeple kızamık geçUğl halde rıı.kol v zılesıni ynpaı.ıtcn lngİIİ.z l~n taarruz csnaaında «Convay> ı yareler sc!retmekte olan ıbüyi!k 
roiyçt üzerınde çatışan. garp "nyna~ıarına mahdut bır ~eK1;de ateş dil meı:, hafif , in ı bir tarz· Aıtıdeniz fıtoslUlun ç.ox kuvvetli hımaycye . .momur Jnsiliz filoau harp gcmılerı için endişe verici o l 
klar, taoıatıle kenoı~c:_n ıçın muracaat c<lilmıştir. da de,aın eder. Hnııta gıtllk~· z yıf- b'r mtıfrezceının me\kllni tayin bımz gerıdc ve knfileyi her tııar- makin heraher mühlik bir silüh 
süç olan şark lisanların~ ?gre~ek E.clebi.> nt l- aküttcainin, aruıik· lıuruı.ya Hı ok tırmcğc b "' r. \'erern ve tesbıt etti. Oestroyerlerımız. rul:dnn muhatllza etmek ile me§· tcliikıki eıdilm.one:kttodir. 
husu!unda 9ok muŞ;tuıatn ugra· iopedıyi tercüme ve tahrir gıbi, mlkrohunun muhtelif IWldB nturuıı ıleriye ntı arak İngılız donanma· guı olarak seyretm~te idi. . Kara hnrplerinde pek çok tch· 
dt.kları glbi, islii.m camrrunnın an· az m bir işı .deruhde eden rednk· y pacağı fenıılıklar ondan onm nr· sına derhal hucum etti. lngııtere v Muı.tıış hava hloıarı bu kafile l~keler .v;ren bombardıman t y
anevi ve iç.tımaı esaslarına snhıp sıyon kq.nıtcsı, üzerine aldığı ışi tık hlrblrlnl takip ederler. BlltUıı donıınmaııı darn1a dağın bır e· e b~n~arı ~ımaye eden harp ge- l nrelerının Ak.deniz.de bulunm • 
ı.maduZİarıncıan bu mUŞKulal bıı peliıla ba§ll çıknrmış ve her tür- bunlurd n nnl Şllır ld kızamı ı ba"lt ·ılde mulıtelıt ultKıunetıerde fi- mııerı uzcrıne &llat 12, 30 da ılk sı, deniz.deki vaziyeti hiç bir au

~at daha uyadclefır. Dığer tara~- ıu medrh ve sıtnyı~e liyakat ka· bir hıuıt lık dl.>e tcllikkl ederek ons rar ederken halynn destroyerle· tnanuzu yaptı. Ve . i torpito tay- retle dcği tiremcz ve Avrupanın 
tan ,ar.k aıımıennın de §Arka aıt zanmıştır. Bu komıte azaeı i!ltm- chcınnılyct ,·ermemcz.llk etmek hlt nnın ta.u:>ıne maruz ka ıdı. :;ınya· yareaı <ie ııııahlarını harp ge.mıle· ihtilalci ve hırçın çocuğuna Ak-
mcvzuıarı tetkık cder.kcn ku ~nı- lerinı eserin ustunc yazmamakla bir zaman do ru olmaz. nı eeeftır kı aerserı bır ı,şo.'Oet des· ı~ne tev<:ıh ettı ve fo..k t isabet et· ı den~zde yeni bir fırısat veremez. 

1
- __ 

1
_ usulleri ıkmal ederek, ~ım· da bir fera_gati nefis nüınunesi troyerıerı.mızıden .bınnı bntırdı. tıremedı. ~ d d' B 1 _..ı Kı7.nmıklı hrıııtalar, hilttln ha..oıtn• .. b b (1) s vj diye kadar anaıum oıma;·an atın gosteıml§ler ır. un r, znnnçıue. l:.n az dort lngııız sc.mısı baurıı- ıraz sonr ütün h va filolıı· ampton knıvazörfinOn bat-

bl
·r r.nk malumat meydana koya· rım ki. bu ısuretle ilmin, ulemaya lık ''P. neknhut do\ resi P.Snnsındft d rı en muhım taarruzun ~ t d maaı aldıgı bomba yarllBmdan de· 

T- cd ef J. • • d · ı - dlkltatlc muhafaza cdlJmell, U UtUI• ı.> y . (ı.ı. 7 ) t 
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~· ğildlr caklarını umıt eriz. oer veıımahten zcya c ı mı 9oga.t Bu rad) onun rivayetleri ""k un enı u ıayyarcaındcn mu. · 
k 

1 
"k c1k • k memeli, gıdnlnnnn, llfı~lorına itin 11' • -..- 1 • l · d h :--~--~-------

Türkçe Jşllı.m AMikılopedisinin mi\ o an en .Y~ . !I • gaı) esı.ne ıı.r- ı;östcrilm<'ll \'e kU\'\Ctll • bir bl\n) bariz f.'Oruıuyor ki muo ıü a ılc e ~~ı mutca aıt ava fıloıarı Şu '8 n a 
ilk ciizü. fevıkaıade iyi bir tesir ya- ı aa~katlerını .. ~~r etT~;~u~r ile hnstalıll-• kolnycn \C lhtUAt n o· doıu ı a ıardır. J ılou&trıu tayyare ~emn.ı;:n mUhtcııf ıstıkametlerin· 
Pıyor. Hu cuzu tabı ttıbarıle A.v· tar. nıarın rnuka atı, u ıy e 1 k ti t al rd ı g~ıs.nauı H.oylc;r munabırı de en, uıuuarın arasından çıkarak M v 

1 J
. ol d talebe, h<>c ve herhangi karie ve :ırnl dJ 9 tntem t ~nal 

1 
ya ıınb :ı_~n· ı vaı"'"tı sıoyıe lZah -"ıyor. don nma ve kafıle üıerıne aelı'r· ger VUC JdUn Kış 1 

Mevzuu bahso an sparı:t • rupa.da ba!lılan üç dıL eki mctın· A d . !I. l k ına ı r. " c ... ,, n n ım u, ... a. .,, ""' " ..,... , k k t · h . "' 
ltalyan • Al.rnan tcmnslllrın~.a lcre faiktir; çün'kÜ harfler dahıı. vrupa a m~ııte§r~ ~ Ci.'llaya pe. dır. • cı.;ecirıe bcr ber donanma ko· en . a uen.ın ~aycaın-c memur lhl" V ~nrı dikka.ti cel.bedocek mu· dolgun ve okuması daha çok ko· eaaıslı kıymeti olan bır eser liedı- mutanııgının p.anı üz.erme mliret. gcmılerın oıddetıı top te§leri ile ıyacı armış 
him bir nokta vardır ki, bunun )ayıdır. Yanıı ız tabı ıtııbarıle de ye etmiş olmalandır. ı Ur. Nuri J'.:RGENE tep me'v.Kiıne gıtımek.tc olan kru- karşııandı. Ve biıtiin dit man ha· Ju(·k Gnı.)ford, ine Grnth \C Qu 

Bu ~ibarla, Jspanyıol Başvekili 
General Franco' nun İtalya ve 
~bnan~a ile yapacağı ha.her ve
rilen temaslnrı, bir sulh ıteşcb· 
büaü n; ala:kndar _görmek pek te 
hak1kate uzak sayılmamalıdır. 
Zira, ltalyanm A;kdcni'Zlde ve 
Afrikada uğradığı büyük ve ııu 
8Ötüranez mağıubiyet karuısında 
bir Akdeniz ve Afrika devleti o· 
lan ispanyanın. ltalyayı mağlup 
C~cn aynı kuvvete kar~ ~arb~ 
gırtneyi göze abnıısı ihtunalı 
Y<>ktur. Mihver devletlerinin bu 
fil§ıst arkada§lllrın1 harbe sürü~
lcmek için kanduımalanna ~.ı.ç 
bir cihetçe ankiın mevcut degrl· 
dir. 

aulh tı:şeı:;büsil ile alakadar. ol· birinci derecede addolunabilir. vaıöril'.'llÜZ s ncak v.e ıs.Kele o· va tılosunun kuvvetli ta rruzları 1 t bu Uç Avu turyah teni nmııho-
<iuğu ihtimalini lkuvvdtl~ndı;~n Cüzü, dikkatle okununca ılk alı- H b / • muzıu...ıarındn iıtı ltalynn torpil akamete uğyadı. nu gUndcn gllııc zıınfn dü tuklcrl 
bir delil olarak kabul edılebilır. 1 n n iyi ın ıba dah zıyade iıc.uv• J1 aarif a er erz ~ dC61.royerino t düf ,etti. Bu de • uhnrebenın ehemmiyeti, Al· hl cıllyorlarmış. Dört fiCJIC iı;lnd 
liu da General ranoo'nun ev· vetlenıyor. ~öylece bir bakı~an Ü troyerıcıın ı tLkııat vıazıfcaı.ne :mc. man boımbardıman tan relCTinin ışaırıpl3'onhık llcJ'C(' inden ıdi oyun u 
"ela Romaya, .eonra. .Berline g:İ· eonra dcnileıbdır ki, tercümeler de niversitede Sömestr Tatili mur edılmı.o oıdu lıırı zanncdıl· haaııra ve tahrıbe uğramaaında· mheslıııı dilşnıU,kr yru,Iıırı nı 
dcce{;idir. Binaen.aleyh, bu ziya- iyi yapııml§tır. Bıbtot"rııtyaıar pek mel\ledır. ı·aıuıt taıısızl& bu se• dır. Bu toytyarelerın yakın h lyan it, 3'Dşıunıı şırtlıın U}guD oldıığJ ı al 
t!!'lin, Herr Hitler'inı bir zaman güzel ter.tıp edılm~ ve türkç.e Bu g u·· n Başı 1 yor ınilerı hııfıf bir kruvazorün ateş üıılıberinden har<-kct etmekte olma. c'le nooba bıı ku\\et cıu,ıctınJU •ılııc 
f!YvcL Pirene hududunda Gene· eserler ilave olunmu,tur. Mııa· mıntakası içine dü§'iinnuştü. Mu-

8
d

1 
hu hba nr ve tahribe biıhaıııı bcp ne~ 

tal Franco jle yaptığı mülakatm rnllfıiı noktalama ve traıtSKrtb&yon harcbe surntle bngı dı. Ve knıvo. a ;.,_ Üytik kıymet vermektedir. Meşhur bir dol tor ı,e mr.nıl <>t 
iadeııi mahiyetinde sayılrnasma ve una hususunda bazı ıttıraU!ıZ· Talebelerden Mürekken. 4 G up Muhtelif zorun 1 betleri torpıtol r üzerin- d ımıın tayyare ve fılolarının mı, \C ora~tırımş. Bu wılo şu l( · Zi G l 1 f k b de goruıme<•e b •I dı. Kruv"'"o"• n et ve miktarı h kkında f<at'i rnlıı \Ctiyor: 
ltn\.fm yoktur. ra . ~?era )ıklar .da buluna'bi ir. a at u .. .. ""' IA Franoo evvela Herr Hıtler ı de- .. ekilde bir eserde bu Gfbi ufak Mıntakalarda Tetkikler Yapacak rümuz (Weg ) dc&troyerin:.n hin bm umııt Y'Oktur. F 1kat gemilerın Cc pınplyonun nıe •er ı ışı ihtl.):ırı ~.I l .. · · et ır -~- _...,, yarda mcaafcainde idi. D•öw.r deıı· u tayy re taarru:ı. nrını hayret \arınış. I>Uıı.)a yllılindo hlr ılüzıl.)r 
\tı , Sin'\N\r M~ inı yı zıyar -J."'Slkliklcrin önüne geçmÇA .r-.. -..- b ' ~ ··~- k~abil değıldır. Herhalde fü~çe Unlvcrsltcde SömC!ltr tııtlll bugün açılacak ~ıtmcn mektepleri ile, bazı troyer gcJccc.k feıiıketin derhal veren ır muvaffokiyetle tard et· maı:ı .) ııın k için dola~nu~I r. \ c cı ı 

~cucknuntir. ;..:.. Fnnco ile cörüş• Aneiklopedınin Avrupnda baeııan dereler bittikten sonra başlıyacak, 31 mıntııkalarda açılacak açık hava 1 farkına ~ard~: Arkadaşı (\V~ga) tikten sonra detleri o k dar çok nıa .)UZ olun .)ere &itııllşlr.r. l\lcscl 
.,.a.., metnind_en dcıha iyi olduğunu ke- marta. kadar devam edecektir. TaUI dershnnclerl hakkında kurarlar ala· yı keııdı !alııne .. b.1.rn .~n~.ok ~~rıır . olmıyan bir lngili.z tayyare filo- T'Cnımuzdn A\rupadıı \lll Şlm:ı 1 

lrl(:yi Ahnanyadan ziyade ltal- >L clolayı•lle ünl\•e-lte profesör, dnrcnt cıı.ktır. bllfladı. Kruvazorumuzun auratlı Bunun halyaıı Ü Üne k rşı here· Anıerlknda, lldnd Kfınundn Jse ce 

ınali emnıy· etle söyliyeuııınz. ., • ., ~,. d h l .L ket · d~'-k d bl ... lk Yanın istedıg'~i. İtalyanın yapacn· nııl!tan ve tnlebelerinden mürekkep E""ltmcn mektepleri dahn •lyac.1e en a t nrını.n. ıou gemid.e duma.n e geg:ne.!lı ayrıca ıA llte e- nu ıamer l nl Zc1 nd ' A\ us ~ Al d •--· L-m1't-ı' C8Crin I'> .. 1 1 l k 1 ı.er bir rne•dedı'r. turcıl,)ııdn kal 1 n ~ı tekliflerin de }ıspanya ile • Re a1M11,Yon lMI ._ • dört gnıp muhtelif mıntakalarda Şile ve Çatalcada açılumktır. ve a ev er &U ununun yu ·se mesı. ., ~ ~ mış ar. u ımrctJe ene· 

ed·ı b ınn ı.0yduguw bir mukaddeme· ne •cbep oln1uAtur > .ı.\kd.eniz anhillerinde mu ... m lcrt·c Nıdccn 'U.Z. ınc\ı;lml .... rınlı~lcr. 
tn d · · ı ece- a§ .. "" tetkikat yapacaklnrdır: * Eı!kl "•erleri konımn. ""Ctlmc- A.. · h b": ı' ·ı· h ... " .,v ~ w,anya arasm a ıstt§are de önlerıne çrkan mcselelen:len, ...... ~· ynı mu a: ır ngı u: t n·arc ava fılolarının 1~iliz deniz fi- 11 ıbuıtt cuntı ııır "t1rudün oğul." ım 
~ı düşünülebilir. bu meselelerin hafü auretınden ~ l - Jcolojl aslstanlıırı Bul'!laya; nl, MUzcler umum mtldUrU .Azizin gcmi• .ne yapılan hava taarruzu )o u~a taarr~ etmek üzere ycr- 1 mm1>lınlno lhtl.>acı \'llrmış. Hı" 'ü 

1 k aca bir de oryannalızm tan• 2 - Nebatat ıı.sistanlnrı .Adanaya; riyaseti altında toplanmış ve müze- h ._ıkınd şunl rı ka) 'etmekte- leşmı~ oldugunu tasavvur etsek ('Ut llzcrlnd bir tonıı. t lr )apar-
h~ d n b hsctmi§tır. Bu .kısa hu- 3 - Arkeoloji doçent, asistan ve terdeki eserlerin korunması hnklun- d:r. bıle bu vazıyr.tin endigc verecek ıııı-;. 

) .ın eınuh'telit memleketi-erin garp talebeleri Hataya; da, bunların iyi bir şeldldc muhafa- cillou :triu tayy re gemisinin bir mca<:le olmadığını, yukerıkı leşhar doktor bu ile !ipor<'u.ru 
i:%asının isliun alemine asırlar· • _ 60 kişilik bir talebe kafUcııl r.nsr için yeni kamrlnr alm~tır. güzel ve yanlı§8ız yaptığı muhare· muharebe &tıfu &ındnn ani ııla- ga~ct o ıık bir iklime !inclermlşllr 
~anberi nclkadar al~knd~r. olduk· kayak mUanbaıtası için Bursaya gl· * üskUdarda, ki Fıatıklı mektc- be gi>ştcrmektcdir ki A deniz in- cağı veçhile, kahul etmek icap • oğuk \lıcutlanm fır"tala~ınca )eni· 

1 

ını b'ilmiyen karıler rçın. pek dccektır. bl binası tamir edilerek orta mek- ciliz filoıunun mühip Ahnıın pıke eder. den şanıııi3on ducce!ılnc tıknbllııcek-
BUGONKO PROGRAM ar _ı_ islim tetkikle- tebln yanında bir ilk mektep açılo- (<!alma) tayy relerinin "iddetli Hnrbin ıbn§langıcın'Clan berı' lcrmlş... 

fa·....ıalı olacw."tır. h l.!ıl.. rd k' lıtanbul Köylerinde Yeniden 120 kt ~ d a Pr h b ıert r~ '!\le ve a ı.nazı a ı en ır. hücumuna maruz P.Ldığı barizdir. p~opo.gan alar yapıldı. (Cörin· Dll E B k 
8 ogram 8.03 Ajan& 8 er rinin gcçınıl nd b kadar müc· llkmelltCp Açılıyor 1stn.nbul ilk tcdrlsnt mllfctUş- Bu taarruz yckıdiğCJinin ardı sırn cın) ımüftehir li nından çıkan ilk nyamn n Uyü 
·18 llaflf parçalar (Pl.) s.t5 o Ev lnki~afı h } h ave u il bir tct• tstn.nbut Maarıt MUc.11rtyetı kay- ıcrı birinci devre teftişlerini bitir- yedi ea&t aürmü~ür. lllouet:riuıı t y 

1 

propaganda ctayyareler kar .. ıııın· Bombı::rdımln Tayy1resı· 
ltacıını - Yemek list"ai . -el fllkat vazr l ~d d bu- mak"mlıktaro. tebll...,ııt yaptırnrıık ıaı ''I ki 1 t ftl l t d d ,. ... ..., •·: . Avıuı>a eşer erın e e - .. i m"" er ... r. ı ne c ş ere mar ba· y re gemisi b~. mütca.nız tayyare- a .onanma mevcudiyetinin kıy· 

l 

l.2.8() Program 12.33 KISy UlrkUlerl kikın .. liyebilirim birkaç sene içinde stanbul köyle- şında bnşlanacnktır. Teftişler ncU· lcre kar ı rnuc~deleye !Mışlamı mctaız k ldığını> il n ediyOTdu. Kallfom~ da, ntoıııon.>ada l>ou 
2 ıso Jf Jun.madığını &OY .. dd 'ı tef· rinde yUz yirmi ilk mektep binll!lı ccslnde zıı.ın görecek muallimlerin ve birrok tnv~·nre dü,..ürme<•e Haı p b;ı, ladrktarı •onr bu r'ıva· las fubrik "mdo. c im k natır hlr 

it · Ajnns haberleri JS.O:S Hat v3 r M.-.:ndcki ıbtıtun. ~-~·. ~ er d· yaptırılabilmesi lçln köy btltı;elertne -A " --v" •· 
0 

" tu3')uro yaıulmnktndır. ıınr ıa.20 U Radyo aalon orkestııısı .,... 'ld'w . tbı aAunış ma lsiınlerl tcablt ...... ııcrck Mıuuif Ve- muvaffak olmu ur. Tayyare gc· yet ve iı eler in ne kadar sıı.çma K 1 ıJ--' • • 
18 Proo.-am 18.0" Oda m"-'&I (Pl). cüme edı ıgı ,g 'ana kadar ta· tahsisat konmlltlını temin etmiştir. kdlctlne blldlrilccektır. mimiz yara almıt ise muvaffa.ki- okluğu müteaddrt defalar i:ıpo.t d ldubcl ""'h.nln mont J• bltınl tir, l nn-

·8.ao .,. ., ıu..•o deler de ıson ~aın cdilmiftir· 1 Bu yüı: yirmi mektepten kırkı önU· * Mnıııif \•eknhıti tıırntınt1an ne;ı· yetlc lfa1ana dönmü~tür. İtaly n edildi. n r ngnrdn behl'rl iki bin bt\)· 
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Konuşma 18.45 ç~uk saati kip edilerek ıt:mam . . ortık mtızdekl ııcnc içinde ynptmlacnktrr. redllccck eserlerde kullanılmak Uzl'- Al a.dJ l . ik gir ku\"\cttndc dort munzznnı moWr 

l 

.,5 ç,,.,....,., lt!n numk' 19.SO A· Mdn;• b"' ,,,.,ddeicrnun 1 ••• """'""'" bu •M<>" kod" do ,., '"'m komı.yanlonnm ..,,, zn. ve. !"~" ' ·o onnm •I•• eti • Gm& dümmndan, gcrek in·''"''"'"• Y••lcşll•Umek ı,ın b ıı.,'. ıııs ha"'-rle"' lll •ı; Radvo fasıl he- ek eşki.rnİ.O olduğu ha'k~ateMn te· köylerde otuz iki ilk mektep blpuı manlarda kabul cttJğl terimlerin bir le~\~~ibıd b~.~amıftır. Hasarı da gkili.z filoaun'Cl~n. seyyar vaziyette nıektedlr. ' 
,, ~ " ,., p ed 'l _ ı_ bıir cihettır. aa•' tır mul ım'l' e.gı ır.> -ı l - i en hiç bir c;eminin ta"""'re bon1 Diln.)'n"ın en bll "'k bo .... 
"Clt 

2 
• CS'Üf ı eCCA; . ,. ne evvel yaptmımı~ · an eY\'cl \'ekAletc blldlrllmesı tebliğ 1 ız. t - - b •1 b u- .... .>u mllilrdıırıan ?tı1, 0.15 Radyo gazetesi 2M5 Koş- .... afih a!lıl esenn 32 sedu'' u""mek * lstnnbul Mnarlf MUdlrlyııU ilk edilmiştir. 'Onlverııltc ve yUkack rnek- İg . . ınta arzının ts~B nm wıı;ıı aaı e tıroldığı görülımernlştir. t l urcsl )nlnnda biter.el tir. Bu t l 

212 v semailer. 21.10 Konuşma •·· u .x... u da •• ttn M 1 ve ngılız efrııdınLn takdne degcr Tarn.ntıo litnnnında hir lngiliz tay· .)ıtrenln bo3u 45 metre lmnatı rıııın 
21' S Şerif Muhiddin 'in saz semallerl b!L§lamış oıau11 .. n. . k mad· tedriSat mUfettıştert 1 mar na· teplerdeki J<omlsyon ar faaliyetleri· so.ğuk. k nlılısı. ve vazifedclki f~- )'are filosunun taarruzu, bir İtal· ·4~ iti 22 80 litz~rr. Asıldıı:kı. ~ır. çciih b da 1 rlf MUdUrU Tevtlk Kut'un rlyuetl 1 nln neticesini bir h ftaya kadar ve- ahyetı, İllo~rıll8 ıt.yyare gCJnisı. van geınlainı'n ·ı~e yar"~az b'ır ha- gcnl'}llğl de '70 nıctr!'dlr. 8.lattc 100 
l\Ja Yaseu Cumhur Bandosu . -' 1 . müelliflerını ınt a ı 1 altında toplanarak nisanda k!lylerc.1e ktıletc bildlrecek!l'.rdJr. " ~ ~ ...... kllomcfr l ııtedC<'.elrfJr. J'ıuıllJ et a-2a.2~8 liabcrlerl 22.45 cazbant (Pl.) ıue erın ed k hıılde o • ı ne yapılan kuvvc'llı hava tomızu- le getirilmeısi buna bir · tisnn te§• fıl16ı 10.000 kllometl't'!dlr. 

v 2330 -,~!!!!'!'!!!~!!!!!'!!'!'!!!~~~·~·r::-~~c:e:lıb~~ec=e~~~==~~~!'!!!!!~~::~~~~!!!!!!!~~~::~::~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~:::~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ · Kapanış. &• ... 

.AYE 
Sü)cyrnaniyenin muhtcıem narda kıl gibi ince bir ~e~e takıl· 1 riyc itti, ku!I tcb r dü Ü ve }>u de , l-crc dllha baıımı revirdi, zavallı W• 

kubbelerinden bağrına yavaı ya· m11 kaln11f, ç.abalıyıor, tıtrtyıor, ~·· fıı. ince ip hayvaru::aSıtın boynun kırlaf1Gıcın cenaz~ne baktı. Za· gı, ne dü§iindüğünü bilmiyordu. 
va§ sıcak blr nefes döküldü don• kat. çabaladıkça, çırpındıkça ın· eımşı\:ı ta1almıştı, kö-rdüğüm ol· ı vollı ku • anki gecenin kalbinde O gece evine acı teessürler iç•n 
rnu§ kalbine o minarelerin kllt· ce ıp, yahut kıl boynuna, ba ına mu u adetn, kır.lnngıç artık çab • zehirli bir fen: l .. ibi n~l .... nrdu, de döndu. Ve snbaho kııdnr ka-

k lnı bl
'r b-ı gu" 1 d 1 ıyor .. ·-il 1 d k 'J ... ti ·J- ranlıkfar içinde karnnlıklarln 

ıner atmcr açı I§ w~~ • urı ıyor, o a~. . • '- ... ı ır· ama ı, aru - htremedi, cansız. sanki, gecenin .kalbinde zehirli 
le bcnz~·en teıııefelcrinden eıcak )angıcı orada gittıkçe daha acı, siyah bir caınf~ par.-Aeı ofui ıAl· bir hir.a :.&-• • l' rd cdenkl ti. Cec~ıi karanlrktı, ken· 

"ld' b" d h il · · b' · k r- • ..... n gıuı ın IY<> u . ., i mi k rnnlıktı bilmivınrdu. 
bir hayat serpı ı, ır parça can• il a mıt•ız ır. vazıyetc. 80 u·. land .. ı ka.ld.ı .. Şüplhcaiz boiulhlU1l· * K v-

s 
• • • ınnır gibi oldu. Süleymaniyenin yordu. Saçak o knd r yükeektı ı tu, olmU tu .•• Bu acı m nzara o· im bilir z vnllı kırlangıç or • 

U•/eymanıgenın güzetlıklerine derinliklerine dal· ve o kadar da ileriye ç.ıkıntıh bir rad tO"llananlannyilreklerini tit· Enı büyük i~hmn mezarı ~a ne kadar knldı? oğuk "iıc;u dı. ackilde idi ki ne yeroen, ne de retti. Cökl-ıanı da bitirdi aııabını toprnk olll)'IOr ve en büyük inean- u etrafında öteki kırlangıçl ı 

S k l r l n da 
* . kublbe kenarında-ki dehlizlerden zehir gibi bir helecan y~ktı. Za• laT toprakta çürüyor. Fakat iU ~~~egrcüın'n bçaırpımudcuı?nd\a' .. e ne k daı 

a I! a a Bt.f Ol\ kırlangı~ yanındak~ çıt. &"c:tf;ımck, yardrm etmek imkanı vallı kırlanrnr kar .. ıınd ıiın si· kulangıca .ınczm ecm lar oldu ve o-
J" len.ibik dallnrının ilstUn<ien Suley- varch ıı... L• ..... ,.. 'b',,.. U r ecmalnr içinde çiirüyüp d ğıla· - Huu, Huu 1 

ı ı.· "k' oluyor• . ki ko 1 · Y 0 oır so t 1 aa anıyor, a • cak. Süleymaniycnin aemnl nn- Diye ğfodı; 
_ . . . _ 1 Karısı öle i uı! 1 • 1 ~ aa • 111anİ'yenın saça arınaw D~~ ~r j Yürekleri ürperten. bu acı m n. k dn'§iarı etrafın.da ncı acı hay· dal L 

C:o B<r kırlanJPÇ oÇD' du, kodc.ıi idi. zohm d•G'?~k. d~ demi< .. çaklaM uah~>na b>;~Ü< ma karı~mda he.!... a ,,..ı,, km n<ok, çupnuu k dola~Y'"lar- .. ,. bu cn;nle<. bu km 
"I,, :1'an, ak,....,,,üstü maıh•· la< gibi, -ı>• matem atefı' ~'° .,; köı"indc hcyceanb b~or golgc Gökhan dn,. •nn•ıt•··· Com; mU- d•· Ölüm du lan m• okuyo.ıo<d•, Cökhon bu aem vi mezon d t.J~:.ı.:ı.~ç•I ~·~= 

dokuk 
ôkicrın 
ait Su· 

k ZI• ç,• tı. ?rıldı, Mercan yoku§~~~.an başında uçuşan imJangı\da y ibi halınde çırpınm":ya ve çorpuuna· derrisinden biri kootu, uzun bir ne ye.pıyorludı '? cıptc eder gibi oldu bir arvwn niyenin ufuklarınd ı!cn el ~at Pa~ harabeleri onun- özya§l damlası ... Knrasc G ya ha§ladılar, bırkaç 90cuk da Gınk buldu, içeriden camiin üst * kendi kendine: ----!--ıı, · 0·aotı Sül iye avlusu· g · olmu§tu. tarafa atıldı. Gelen seçen de . k d k' . - Süleyımaniycnin r.ıl -!erinde 
1 

n mezarına ı ... l!İd QırQi, Mima;yı;::n türbetıine 1 bırl§;: her akşam evine dön;r· ~unlara karıştı, gözlerini aaçak· dı!hlizıne çık.tı, :d r akı s{jtun· Gece çökıtü, yJldızlar Süleyma. ve ayaklan altında ölmek bir sa· Şimd: Go"khan ne v.tkit Süley -,.,;n >ol üotUndek" me<mo< po<· 'bu<Of• uğ<0r. SüleymanG'• 1 •n kö, .. inc diktilo<. kald~u ••• l0<0 sonl~•· bj" ; • ·~ nguk niyenin kalbine mo•; yeıU çiç«• adctfü. Fakat böyle •ttnal nndn. m•n~•Y• suı .. ym•nuc m•mlo,. ~•lı'"• lhlünc ot~,du. Hali<' ~·~d ini dalgm ~''"'" soy•od"'. G~kban da yanlanna gitti. kurt•nn~~· ç• oı. ". egn .. ' ".". le< takt" k0<anhiim gizli ,Uzgü,. açoklonndo ölmek o •• delin de na ve Minm Sman tüd> ine g•l· 
l\in ~· kıpkırmızı, teofH Gotiye· abıl ersını unuttnağa çalı,ırdı. der Son ••çak tahtaaının aralıkla· ku,a ye~~~du ıttı, hayvancakgızı lan eşti, ay, kubbelerin üatüne be- Üs'tünde lbir aoadcıttir, bir sandet lao göd'zlr.ri Siıleymanl iyen in snçnk-verJ } aCI B .,.. k hm'taıarınln arastnn 10 t l\ l nrıll D \'C mermer eri Üstünde O 
c;ı,ı~i de göğün araaında en güze d' ki· . dan .siyah, ufak bir ciııim 11 l· eaça ik u, yaz gil er acrJ)ti, kır ıın ıçl r eus· mi.clir)... zavallı kırlangı 
lltko ediği Boğaza lbnktı, me· ı ı . "leysnaniye Türkün bir ın· rın or çırpınıyordu. Bir kırlnn· fakat bir iki dak a GOnra kU§ çır. J tu, çocuklar ve h 1k dağıldı, Cök. Di.> e aöylcndi. Bir elem ıuğyn• mcz:arcığıru ta~'.~. mezarını or r, 
ııl:t~i renginde . .. Sonra Süleymll· • :--: S~a'ttıı.t be§eriyetin ölmez I J~nıy n~ıııl almutı ne o•muş? ke·: pınara~ dii§tü. • Handı, tekrar içe han ilerledi, fakat yıılın dan bir nı içinde l mı t.ı. Ne eiiylcdi· <1.ı,ı,. o ,.•oıh ve .;Mrli uluklanna I :b~dcrindendir· g ç. Soma S dri Aydoğon 
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OKUYUCU 
,__ __ MEKTUPLARI 

Adli Mahkemelar Teşkilatı Kanunu 
Hakkında Bazı Fikirler 

27/J/9H tarihli ntıshanızda ~e
ni Adille te::kll1'ıt kanunu hak
kında \erilen ı:a;nmı dikkat w 
ctıa~lı malfunab okuduktan "on
ra baklki hukukçu olduklarım lıil
dlj;rfm batı arkadaşhtr tarafından 

hu m~lt!yi me\~uhahl., Nlcrck 
münaka_~arını dinledim. · lstifnde 
olunur kanaatilrı bunların da muh 
terom gazetenizle neşrini mu,·afık 

buldum. 
Hukukçulardan birisi ~oylc de

ul: 
Kanunların ık ık teheddulinı· 

deki ıta.rarları izah edf'rken her 
hangi bir kanunun tebdlll ha.kkm
da şeklJ zalüri de go t.erllen esba
bı ekscrlyetlo muvafık bulur 'e 
bu tebeddillün iyi olacağına kani 
oluruz:. Diyordu. Fakat ilave f'o(fe
rek bl!Ahara her nasrlsa yine bıı 
~kil de tedbll e(lerek enele rüru 
edl'..1".ken birinci tadilatta bulunan-
lara \C kanunun tcbdUlne ten!fi-
!'Üt edenlere hattA bir ımıtl bile sor 
ma~ r:r.. 1\ll'rnlrketlmlzin şekli ida
resi cumhuriyet es&"Btına bağlı 

bulunmasına \ e bilhassa halk hü-
k(ımctl olmasına göre her ferdJn 
kanaııtJnl beyan hakkında hehş 

edilen erbestlyo göre miiııaku,a 

etmek lüzumunu his etmiyenlere 
karşı ınlıtehayyırını. 

Mcselii: Medeni J>ildiğiıniz 'e li
mon l iikısek tanıdığımı:r. ,-e hattıı 
kanunlarını ulııı tatl9ik etmekte 
bulıınd11ğumu7. memleketlerin hiç 
biri yoktur ki istinaf mahkemeıe;ln 
den mahrum kalmış bulunsun. 

817. de hunu takdir edf'rek ve bu 
husustald hoşlutu 'e JÜ'Lumu go
rerek bugün ) ine istinaf t~kllıltı-
nı "liiıcude getirmeğe ~ ıyoruz. 

ı,to bf'nlm için en miihim olan 
nokta bu t-eşkl!Atı yenJdeıı vücudc 
getirmek değil, en·t>lce Türkl~~ 

nılzde me,cut ve 8611elcrle hukuki 
fel!<lf'feye bağlı olarak de\am et
ml'j bulunan istinaf teşkllitınr ne
den l,klrğmırzı \C neden kaldır

drğmnzı aramak \'e bunların ümll 
lerlne hir !iUal lrad edebilmek nok 
!asıdır. A(•aba böyle hlr sual lrad 
olunamaz mı': Ve ıbu ıunlllerlıı 

bir mr.suliycti yok mudurT Eğer 
istinaf teşktliıtı hak "liC adaletin 
izharında \'O tf'Celllslnde hakiki 
bir amU ise, lağ\'I üzerine r.ayl o
lan hu hakları kim telıifl cdc<'ek 
\fi bu yfı;r;den mutazarrır olanlar 
"" arzu Nfilmlyen iklhetlere dü· 
şenl.-.rln zararlarr kJmden arana
l'aktır. 

rıı ettiğini \C hllhussa nıemlel<cli
mlzdo toıılu hr.yetlerln lük'' ı iıı.c'

rlnıı asli)'C ıııahkenıt>lerl haklın! 

mUnkrlt ımretinc kalbcdUdlkt.cn 
sonra istiııafın hakiki liizumunu 
görmemek ' c bunun tekrar tesi
sindeki isabetli namrı bir hukuk

çu gözile, rikrilo takdir etmemek 
kabU olama7~ 

Diyor \'C Ul\ct<:n temenni cde
llnı ki bu teşkilat bir an e\"\'t'l VÜ· 

eude getirilmiş olsun. Zira ht'r da· 
\U \'e nıuhnkı•menln neticesinde 
gen•k uı;ul \'C l:'f'rek kanun nokta! 
nııuınndan bir tarafın haklı ve 
hlr tar3fın haks1.-. çrlunası pek tıı
lıli olduğuna göre haksız çıkan 

'e hiikme kanA.at etmiyrn tarafın 
da daha yüksek bir mf'rc-le ha' 
vurnıasr pek zaruri bir kt>yfiyettlr. 

Bu hale nazaran haksı.ı çıkarı-

lan tarafın bl7.zarur ınerrli olarak 
tem)iz; tarikini ihtiyar edeceği 

de ı\tik6r olur. Mütalensmda bu
lunuyordu. 

Üçiıneü bir hukukçu da işte bu 
notteedlr ki temyiz. maltkemelerl
nln ı,ıcrlnl derecesiz çoğaltmış ,.e 
istinaf teşkil tı ~f'.rine şüphe yok 
temyiz tetzkllatıııııı te\ llnl muciıl 
olmu~tur. Bu busmıta mali csbaı> 

\C bütçe mesalH iınıU olsa dahi 
miiflt bir nr.tlce t>lde f!<llleme7.dl 
Çıınkü temyiz heyetlerinin ç.oğal

tılması ımretlle lsUnaftan iktisat 
edilen para temyize hf>lki de dıthıt 
fazlıttille f'iarfcdllmlştJr. 811 ı;oık'a 

na.T.aran l<ıtlnaf t6Şldlittının orta
dan ka1dınlnıası mali eısbaptan bir 
fayda temin etmiş olsa bile asil-
;)e mahaklmlnlıı miıçt~ml beJet 
halinden çıkanlnııuıı ı;ebehinin ne 
olduğu tamaml1e taayyün edeme-
mlşttr. Burada da. mali eı;babı ha

hra bile ~etlm1ek hatalıdır. Zira 
hlı~e küçl.ık bir jktlsat için a
daleti ktlçilltm,.k, llaleldar etmek 
elhfıtte ki taı;vlp edilecek bir ha-
rekel olamaz. 

Nıı!iıl ki hallen Ucaret maJıkenıe
lerlRI heyeti mUçtemla ha11nde bu 
hındur\ılrna.o;j bu şek11n a.dalettn 
bhanna büyilk bir u~min olduğu
nu gÖ!ltcrm.-kfodlr. Buna nazaran 
da Asliye heyetlerinin te~klll ,.e 
iter dava ve hukuki mr:selcde isti
şare uretılfl iR.neV\ lirüıı hakkın 

\e adaletin tec.·elllslne yarıya(~k 

bir tarik olduğunu kııbul etmek 
"liC bunu bllhasba muamf'Jatı ehem 
mlyetıi ,.e büyük olan memleket
lerimizde tatbik f!tmek her bakım 

Vatan'a Beyanat r Ermenileri Kimler 
NiÇiN --

Maarif V ekili, Ankara Muhabirimize' ve Nası/Aldattı/ar? 
Verdiği Beyanatta Köy Enstitü l eri, Komitalar Arasında 

ıl /tf eşriY_at Kongresi K ara;Ları, 1-nsikloP_.edi Başlıca Prensip 
lşlerı, Gramer Terımlerı, V ekale t 

1 Neşriyatı Hakkında M alUmat Verdi 
!Başı 1 incide) = ve buna ~nzer ııtieri ball~er l lun, bu _olduğuna in~nıyor~!ll· .. ~~-

1 
ze örnek olacak kadar ilerı ve kudrette gorme'k. f!lUCIZC devrınc yasclımız, nasıl mıllı ıse, külturu· 
piırüzsuzdür. Köylı.i çıocukları- avdet etmcğı ıstemdctır. Bize, bi· müz de öyle milli oLmahdır. 
mızia, onların başında bulunan lir bilmez direk'tıf verenler pek Kendisıni hay li yorduium eayın 
meslekdaşlarım bu ışın mesul mü- çok. fakat, doğru olarak başladı · Maarif VC'kihmıze son bır sual 

Kardeş lik G iıya Esas 
Halde Aralarında Olduğu 

Bundan Eser Yoktu 
durü sıfatılc benı ciddi surette ğılmııa yüzde yüz kanaat ettiğimiz daha ~rdum: A la G "'• y M 5-tıtl 
ınemnun etmektedir. IJüşündüğü. ve müdafaasına her hali.mzidc VEKALETİN NEŞRİYATI RtQ n: r AlluaJ'aD - azan: ı ~ 
muz talebe kadroları, hemen ta-ı kendimizi muktedir bildiğimiz iş. ı - Vekaletın deruhte ettiği rTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur) 
mamlaıunıtıtır. Öğretim, munta- !erde, cıddi surette ç.alışarak yar- neşrıyat Mısusunda maıumat ve• t -
zamdır. Her şeyinı ve her ışini dım edeıOilenler nekadıır a.z. rır misiniz? < •• - BiZ Hınçaklar, bundan böy· ı bir hakimi vaziyeti alan ıttill' ; 
kendı yapan ınsanlaıın yuN!u o-ı İSLAM ANSiKLUt>t:.DJSİ ı - Ve.lcilliğimizin brLZat liştÜne le ihtilAl faaliyetlerimize nihayet ve- terakki cemiyetine hulQl eırn*,; 
lan hu köy cnstitülerı, büyük sos- iki seneye yakın zaman olu- aldığı yayın. organları ikiye ayrı- receğiz ve TUrk vatanda.şlarımızla entrika ile diğer komitalatıll 

41 
yal davalarımızın bir çoğuna na- yor, İslam Ansikl.opcduıı için bü- lıyor; bm. tam mcsıcxi.dır, cilgeri kardeş gibi geçineceğiz. Vatanm te- yetlcrine nihayet ve.rdlrnleıı, 
zım vazifesi de görecektir. Bu yük bir çalışma tecnibesıne gır- maıl~i olduğu kadar, hazan. on· rakkl ve muhafazası için bizlerde ı nutmuyorlar, uğramadık J(alllı 
marttan itlharen, esaslı mşaat ha. mİ§ bulunuyoruz. fabii yapılır- dan da çok umumıdir. Vekıllığe hiç dilşilıımeden canlarımızı \•erece- madik baş bırakmıyorlardı· ti 
re.keti başlayacaktır. ken, daha bu .şekilde harflerinin geldiğım gün, ne~rinc başladığı· ğl.z .•• > Her tarafta saçılan nifal<UI f 

14 enstrtünün. ~a planları Y'" drzi.lmesıni bilmedığimiz bu kıta- mız 1 cbiiğlcr OergLSı, tam, meB· Cümleleri ile nituı.yet vermişti. Bu Jcri bcllrm1!1U artık. Koınııaı-' ,1 
pıllımş ve müsabakalar sona er· hın, ele gelir hali aıması için ne- le.ki bır organdır. Her pııLartesi nutku ile ..komitesinin noktai naza.n- birer fesat menbaJ, hele ~-J 
miştir. Türk mnnarlarının yalnız kadar az bir insan kadr06'tıe ne neşredilir. Uçüncü sencnın içın· nı, kim bılir belki de hulus ve samı- lısi umumt mUis slyast en~ 

j sanatları bakımından değıl, mcv- büyük bir gayret .sarfedildı.ğini, deyiz, bir defacık bile lcahhur miyet ile blldırmişti. (Agop Pervaz· bayağı bir merkezi olmuştu· :.J 
zuun büyük hakikati ittbarile de ben anlatamam. Gidip yerınde, e!f!!eomiştir. J)k Oğretim mecmu· yan) adında bır Taşnak komıt.e<:isl bul Ermenileri yine iskarta ~ 

1 

gösterdık~eri .mt~am~ mınnetta- 0 . ~alışa~ ~r~a~aşları görmelidir. a~ı.' ılk ~ul öğretmenlerunıı:ıe de'. uzun bır nutuk s<iyledikten son- lerdı. Patrikhanede, clsmant vt .. ~ 
nm. Aç.tıgrmız muaaba~alar .onlar Bırıncı cıldını bır .senf'..de tamam- egıtmenlenmıze hıtap t'der. 1 71 ra. nf meclislerde Rusyadan !<"""" 
için de değ~li bir tecrübe aahası layacağıl;nızı umduğum bu e.eer, bınden fazla basılır ve köyler(; - Biz Taşnaksağanlar da bundan Mısrrdan ııUrUJmU~. Avru~ -1 
olmuştur •. Kendileri de, biz d~ a- yanlı:;larına, tenkit edılecek bir kadar gider. Bunda, öğretmeni a-.,ı böyle ~manhhğı. kabul ve baş tacı milş fikri sönük diplomatlat·~ 
iman neıtıcedcn memnunuz. Esa- ço.c cihetleri olmasına rağmen. lakaıandıran. dünya ve meımıe.ket edccefpz, meşn.ıtıyetin, Ttlrklycnln donUk a.zılılarlıı \'alansız SO~.I 
sen, bennn, m~enıyct :hamlesi Tüt'k irfanı için ba~h ba~ına bır .ıadıseıerı. rnl.İsta.kıl ders madde· muhafıızasr ve Osmanlı unsurlarının lar kendilerine birer mevki ~ 
demek olan inkılabı:mızın tahak- bilgi hazinesidir. Bunun ekeikle- .eri, mesıcki havadisler ve neşri- birer kardeşi gibi geçinmelerini tc- ler, Ermeni milletinin ~·~.J 
kukunda bulduğuımı mıyar her sa. rini düzeltici. nokeanlannı ta- yat ha:k.k.1nda maıumat vardır. ınin yolunda ittihat ve terakki cemi- Jıır da. komitalardan ayrı ~· 
hada yeti.'!Illiş münevverlerin bir- mamlayıcı tenkttleri, herkesten . ,k ügretun, ilk öğreiım &anasın- yeti ile birlikte çalışacağtZ. bir belfl kesilmışlerdi. -' 

1 
birlcrile ahenkli ve nniayışlı ça- çok ben ;bek1tyorum. da çaıışan ar:kaaaşıarımın mane- ı Sözleri ile komitesinin kararlannı İttihat ve terakki cemiyeti• JP". 
ıışmasındadır. Mimarı, mektep· İNÖNO A~SIKLOPEDlSl vi bir bırıeg:ne yendır. ortaya scrm~tl. Nihayet bır gUn, nl koınltaıan arasındaki b'I 
çisik, mektopçisi, dok,torıle, dok- inönü Ansiklopedisi, İslam An- ·1 eknık uğretım mcomuamıı;, yapılan heyecanlı nUrnaNlcr nlha- gayrılığı kaldırmak, hepsini bit 
toru, poWtkacısilc, polihkacısı, siklopedisinde:ki başanmızdan al· bu mevzudakı mcseleier hakkın· yet bulmuş, her taraf sükQt ve hu- le halinde muhitine toplaJ11~L 
tüccarile millet ve memieket da- dığımız cesaretle tc,.c;oboıisiımüzc da ne.::-rıyat yapar. Faıı:at. yaınız zura_ ermişti. Diğer unsurlar gibi Er- gerçekten iyi bir niyet ve s~ıl: 
vasında müşterek bir antayışa va. mevzu oldu. Her birınin ken.dıne buna, ıhocalarıınrz munataptır m~nıler de meşrutiyetin bahşettığ'I ile çalrftyor, aralarında bir •fil"' ..JI 
rarak, seleflerimizden yıkık ola- göre, vasıfları ve •meziyetleri o· zannolunmarnaıı. Sade :Sıvastan hUriyct,. adalet, mllsa~at pnınslple- luhığu vUcude gctirmeğe uğrl"'.JI 
rak aldığımız bu yurdu, bayındır lan arka<laşlarımın, başına geç· 4')Ü işçi yur<ida.şımız bu mecmua· rlnden ı!rtlfadeye ve sıyıuıt hukukla- du. Komitalardan yalnız birtııl ~ 

r 

bir hale .gotırebileceği.z. Onun için mı;ği deruhte eUrkl~ri bu biiyuk ya abone olmu~t.ur. J eknı'.K LIKre- rına sahıp olmağa b~şlarnrşlardr. Ar ile onunla anlaşmaktan kaÇl~AI 
Türk münevverirun f'vazıtesı kuru . . tb t .. 1 • tle tım m•r.~uasının vazıtesını gör- tık bu vaziyette ihtı!Alcl komiteler fil ~·•lrır • ı.şı, ma ua ımızın gu;,;e nıye • ........ . Ermeni camiasını bir k ""' 
laflan bırakmak ve elinden hir k ·ı l k 1 b'ı du··g~u"n•, bu b•,. g" .. el m••al deg-il teşkılatmın muhafazasına ne !Uzum 1 ••1'11 " ya ın ı gıy e arşı aması, l aenız, ~ .. ""' ... manlılığa ilhak siyasetin ':...ı. 

bir şey geıemıyorsa bu azız ~op- beni nekadar sevın_dirmiştır. Fa .• mıdir? ne de mana vardı Hemen elhlblrllği- yo!'<fu ki, o gün io!n on ~--6 
ı kl b k b e k 1 k b d t • •· l S 1 ile bunlarm feshedilmclerf, ç Ş{lp _-ttJ r-ra arl.!11ızın ır enanna. ıı ınc at. unu-t:mama 1 ı. u a çetin uUZC'! anar ar an~muamız. yerinde bir fikir ve tasavvuı"_:.. 
fıdan olsun dikmektir. bir davadır. Sıze, bir tek misal memleket tçinde ve dı~ında bir hesiz ki. icap ederdi. Fakat. bizim başı dönükler"" 
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NEŞRİYAT KONGRESİ söyliyeceğim: 1 guzellrk nüırıunosi olarak kıymet O sıralarda. Ermeniler üze.rinde ne şahlanan şahsi menfaat 'lf 
KARARLARI 1. h l l ilk k d N""'L b't b bır nüfus ve hak iddlasmda bulunan smi asları nam yazma 1? azan ı. UMıalıarı ı en u mec- raslan yüzünden ittihat ve 

Verdiğı izahatı l-flfi görerek bakışta baaıt gör.i.inen bir sual. muanın, ~~ ila on hraya satııch· Hınçak, Ta.şnaksosyon, Verega.rnyal cemiyeti ile Ermeni mnıeU 
mevzuu aeğıştırm~k İ$teyen sayın Şlındı, sıze, bu sualı parçalıyo· ğını, kıymetine bir dehi olaraıt Hmçak faka.lan ile henüz teşclckill atine değil, komita nam ve 
Maarıf Vekıltne, N riyan kongre 
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rurn: Zl:ı(retmex. bıle ıfazıadır, sanırım. halinde bulıuıan .,.Salınıantar~an. na 11.hl.BJ}mak• ve el ele ~!.ı 

t,ıe tifon :btinat t~kibltını yeni
den \-bende gettrilm~ı taraftarı 

-01ı'luğıım \'e bunun adalet prensip 
lerlnr çok uygun nldutnna kani 
bulunduğum dhetle<tir ki bu uı

rarın burada tahdidi ile hu t~ki
lli.tın iiratle 'tiemlo ,;f'tlrltmf::"I-

sini hatırlattım ve o kıongr~dc a- 1) Türkçe.den gayrı dillerde, ~Lmdi üçüncüsi.iniı hazırlıyoruz~ • Ramgadar komiteleri vardı. Uhuvet malt şerefini ittihat ve ~..Jı 
iman kararlardan h~ngısının tat- , Ar.ap harflerini k_uııanan millet· . ı_erc.u.me meamuuın .. ın bırıncı prensipini alkışlarla kabul etmelerine aralarında pavlaşmak h~~ dan yükselme premlplerinJ eM&s it- _ d .. .-. bunl d h tin v iT'. 

tlhu eden idaremiz için 1,.-ok lb- bık mevkııne kondugunu sor um. lerın ismi baslarını nasıl yaz.malı. cıldı bıtıyor, altıncı nüshası ha· r-b ... en• arın araarn a u uve inat ve ısrar ediyor, Btnaen.ı 

nl t.Pnıenni eylemekteyim.» 
Miltafoasrnda bulunu~ orum. 
Dl~f!r bir hukukçu da l'!ttlnafııı 

hakikaten bir t;Ü;r;geç 'a:dfeşinl i-

zumlu bir keyflyt't olmuş olur ıti- Söze şöyle .başladı: 2) Latin harflerini kullanan s ..... ı ..... ......-11. ı ..... \ ı..L.ce. eransız.ca. eeen bile yoktu. BUAkis hepsinin menilik yine bir uçuruma doıı1" 
- Şunu anlamıyorum, dedi. miııetlenn yer ve adam is..mıerin· almanca, ıfııtınce ve yunanca ter- yürekleri çeşit ç1ı4it ihtiraslarla do- de ba.ş döndUrllcU bir bJZla, 

yordn.» Giri~tığırniz te.,.~büs ve işlerin de, bizde meşhur olan ve olma- cüme-ıerı, bütül1 dü11ıYada ve biz- lu idi. Ortalık süküna kavuşur ka- niyordu. 
Çok fs~dslı gördüğüm "e işitti- u'"ddetlerin"ı avlar ve hatta kısa . . h 1 1 1 de tercum" e har•k•tıerını' ve ter· vuşnıaz ittihat ve terakki mensup- --"" 

m 'I yan ısmı as arı nası yaz.ına ı, .... .... ları derin bir gaflete düşrnü•ler, bl- tttlhat ve terakki ~ fi ~im bu miitaJe.alarm hulmkçuları- l I h k · ı · .L v 
sen~ er e esap etme ı.steyenıcr, 3) Arap ve Latin hartı erini ci.ıme usuııennı, bızdc ve yaoanc1 .... t ·.~ 

mızın bu mühlnı mPM>I~ hakkın- b b . d . h d ed · zim komiteciler de kendi aralarında münferit anla.tmalara rağ..... P'. 
tlıı münakM,alanna bir haı}langı~· aca· a, u ışıer .en mı a'ber .~r kullanmayan mlıletierin yer ve a. me:nırkeUerde tercüme ılmıt sinsi bir rekabete girişmi~lerdi. Mem ! mayüJ göstermemes.i, Erıneııl ~ 

degıHer, yok-sa ınsanlarm bugun dam ısunlerini nasıl ya~ınalı, ana eserlerin tenlutLerini ihtiva ~ 
t~kil etmeı.I iimidilt- size blhtiJ'- kulland~;darı zaman ölçule.rini mı 4) Ulü dıılerden . mcseıa yu- eder. leketin her tarafında ayn ayrı 'ili· tacılarını hem blrbırlerıne. 
mek1eıı kendimi alamadım. I N . k · ._. beler açma"'a u""-•ryor, muhitlerin· ittihat ve terakki cemıyetııı• 

biJmyor ar. cşnyat ongT~ının nancanın i5mı haslarıru nasıl yaz.- Vekalet mec.muarnız, son i~ı e e•....,. ~~ 
t. K. kararları, dcğıl bir, iki ~ene, nice malı, nümuı, tek.nık öğıetime ve tek· deki Ermenileri avlamağa, "kom.itele- man ebnifll. Fesat yine a. v~ 

nıce yıllan, yalnız hükumet cep· 5) Bıın~aM yazmak için, kendı n& öğretim müeşeeşelerimizin nne bağlamağa çalışıyorlardı. Hani ti. Ko~ta ocaklarında, hele. ~ 
hesi ve dile değil, bu ışle alaka- muayyen harflaimızle mi kalmalı tarihine ait etütlerle Ç4'Kmıştır. Son söz arama.da. içlerinde yapılan lnkı- meclisı umumt milis adını 
lılarla beraber. hepimizı. belki, veya bunların bir ikısini birleşti- nüshası hazırlanmaktadır. Ve §İm· !Abı, komlt.e.lerine hatta 1,1a.hıslarma fesat ve tezvır bucağında. 

· · b t ı ede k hal I I d'ıye kadar ed-ı..·ıy6 • prograTQlan mal edenler. , daha o günlerde ı_ttihat leri aleyhinde atrp tut.mal<. t" yırrnı eş, o uz .sene mc.şgu - rere yeni ita ar mı yapına ı, C'O - ki beraber hUktlrl111·~.ıı 
cek mev-.zularclır. yoksa bu husus içın de ayrı bir hak.kında, en eakiainden en yeni· ve tt'rakld cemiyeti Türk mllletlnl ~:;:~r~ere de dil uzııtııı"', 

Mesela, telif hakkı meselesi. transcrıptıon mu vücude getirme· sine kadar Vekilhğe verilmi§ ra• yine eskisi gibi aciz vaziyet gören- t;l 
Doğrusu ben, hu işin bu kadar te· li~ porları ihtiva edecektir, • 1 ıer ve yalancı pe~lvanlar gibi böbür hattA meydan okumaktan ~ BU L MA C A 

D NKO BULMACA aN HAI.U 

• oldan .. a~a 1 - Yağmurdan ha
sıl olma akar sıı - Sap - Valde 2 
Eziyet - Avuç - Bir tane 3 - lle 
Yakın - Notu '1 Şafak 5 - De 

nizdc kullanılır nakil vasıtası - Kı

~ın yağan 6 - Bozuşma - Çırak 7 
Sıra - Can 8 Ateşle O Renk 
- Mutfakta kullanılır bır alet - Ye
mek 10 Tahta bölme - Damarlar 
dakl mayı - Kralıçc 11 - Cet - Er
kek i mi - HedmeL 

' 
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ferruatlı ve ince noktaları oldu- GRAMER TERİMLERİ Fakültelerimizin çıkardığı mec- lenerıler de kendilerini göstermeğe ::: ::~~a;:~:::ı -1 
ğunu bilmezdim. Geçelim başka bir noktaya, bir muaları, ihtttıasım d~ında olmala. başlamışlardı. çığa vurmuşlardı. 

Ankara Hukukilc. btanbul Ü- arkada§ımız diy,or ki: rına rağmen, ~san tak~ etı.nck· Ta.fnaksiyonlıır Sulu Manastırda dJıtl" 
nivcraitcsinrden yaptığ~ ietifaara, , 1 ) Gra.m~r terimlerini yapar- teyim. Gün günden iyi ve millet· v~ Yedlkule hıuıtahanesinde, Hrnc;a· Fesat kazanları alabil ~ 
bir senelik bir tetkik~en sonra al- ken, artı:k hikayei hal fil mazi, lerarası emtıalınden hiç a§ağı ol- kıstı.er Üsktl~arda İcadlyedekl Er· nıyordu. Tüten buharları ~ 
dığım cevaplar, haıkiki tabiTi kul· ter.ktbi izafi grbi, buıgün çocukla- mamak üzere intişar etmektedir- menı mekteb~~de, Veregamyal Hın- yine Ermeniliğe izafe edıteıt 
lana)'lm. aldığım etütler, ba· rıhıızın anlamıyacağı taıbirleri kul. I ler. Muharebe haline rağmen, dı- çaklar Kac:bkoy Ermeni kilısesinde !eklerin yanık kokuları h 
na, tahminlerımde yanıldığımı lanmamalı, ~rı<ian aran.malan, buna bir de· ı ve o sıralarda t~kllAUannr biraz du: 

.. t d ' Bilha-" milletlerarası 2) uı-L bulak •b' l d l.ld canlandrrmağa muvaffak olan Ram- t>lf goa er ı. _.., 1 ~. gı ı, a ış.ma ı- ıııı ır. _ c. .• - Osmanlı devletini 
huku~ ıb&kıırnından giriştiğimiz ve gını-ız veya u--..luıma tabırleri. öz Ştın~i. tarilıi vesikalar ne~ri gavarlar Sürpagop KU~. de, Sah- ~ 
· · ed·-· · ta hh"tl h 1 . • Y" l l 1. · · b' h l t.t mıınatraganlar da Ortaköyde Dere- met. ittihat ve terakki fır- .# 

g_ırı.,m dıgı:mehız n. ul_er ckepl e· türk.çedır dıye . a ~am~ ı, ~ı- ıçın ~ırı m~ua L.aZlll.f ad ır~ylo- hovunda tüccardan (Sahak Malkoç· manlılığm aU ve mukadd~e.rP"ı 
sı, o ka ar enrmıyet ı no ta arı mızı, beynelmılelıdır dıye datrf, rum. lV az.nnızın ımu'"e 1 evır e. -
ih · ed' k . b ) k . k 1. l I · · ·ru:1 --..1 • C yan) ın evinde yuvalanmışlardL yin edecek bir cemiyet o ' 

.trvab. Üıyo.r ı.. unu fa~ ~m~. accwıatif gibi e<:nebı e ıme ere hrın~ ve iÇi .• ~ l:'a~ıgunlızif fhum- Komitaların hepsi de birbirlerin- mayız. Hiç vakit geçinne.det' 
11 içın ır nıversıte pro csorwnu- doldurınamalı. urıyet reJ1n'UIUn muhte aa a· Ermeni blrllM 

Gok yU- .. b' k .. h · f Hk l .. l · ed · d • U den gizli olarak Ermeni patrikhane- vermeli, bir &' 
l'uknmhtn A~ğıya: ı zunb ır aç yuz sall.t-~•-eed ve >:~ -1' Bütün bu mütalcalar, gayet gu. han~a k~t. n~brili. ıJmeml§ e~.· sini, murahhashaneleri kendi tara!- getirmeli ve bu birliğin 

zU • Ceriha 2 Eziyet - Pos - Ta-
1
Mcs6 _ Çırak 7 _ cam_ Lif_ Sam nız um .. e.vz. ~a t~~ Ujl;. en m~- zel. Fakat, i§ yapacak a.clam, böy. at.ta, ımsec~ ~eyen Y"~~ı, R"'"-"akl Ermeni Kata-'_, 

N ta T N ta 4 t-ıı.ır etudunu mutalea etmek m- le bı·r sual soruyor.· bu meomua ıle Tuıık mılletının larına çevirmeğe, bilhasaa Ermeni .... .r.... gı&-
baka 3 0 

• an - 0 
- 8 - Ezık - Kam 9 - Rekat • Ta- '"' c.J M d ~. mebuslarını elde etmeğe çalıflyorlar· larmm yüksek ve mnbarel< - .Af 

Lakırdı 5 - Vakti gösteren • El- saflılar için kariuir. sanır1m. c- ' - O halele, ne yapmalı~ Eski· hafızasına takdim e ecegız. dr ısermell•.t .. Oradan gelecel< ' 
h. b k 6 Yo-"'•rt ile kar ıo - Arazi • Arada 11 - Hi- selenın' üstündeyiz. Ara ... tuımalar, }er, anl~·şılmaz kullanma. yenıs' ı'nı Bu. sordug· unuz suallere vereli· · .r .... ısenın oyun ısmı - 6

u t Y t "' I ~ d d Pek tabiidir ki, o günlerin mutlak re hareket etmeliyiZ •• .>. 
yapılır - Çobanların çaldığı 7 - anı • a ış işin kanuni metin haline ge mesı yaı=41lla, beynelımHelini alma, Bir ğim cevapla!, üstünde ur uğu· 
Bulunan - inanan - 8 S<ığuktan l"ukarıdan AşaiQll: 1 - Tarak safhasındadır. Bunun da en ~a~ı. döN!üncü ihtimal nedir k.i, onu muz işlerin, inanınız ki, yüzde bi-
donan yağmur tanesi 9 Bir hay- • Ccrah 2 - Azami • Azeri 3 - Yı- j V ekiı.let dahilin<leki aiakadarları yapasın~ ri değildir. C· OR UNUZ 
van - Kllrk • Nıda 10 Rutubet - kan - Nıklıt 4 - izin - Kaza 5 - tarafından iki üç aylık bir çallŞ-1 Aklın mantığile iktifa etmeyen İşimiz o Jadar teferruatlı ,ere- "".., _____________ s..., o-·.-Y-L--l·.·Y-·E--L--1111""""~ 

N K l Ti 6 Z ·r 
7 

.... , 1 mağa ihtiyacı vardır. işte, zilıin- ilim. nctkolojide hislerin de man· man ve teşkilatımız .bu teferruatlı 
Yol - Dili yakan 11 - Akıllı hayvan et - ı • m - arı - .,a ı· lm d - .-~ =~ · d' ._. k _ . lere, cyine, ha a yapı ıı. ı, unut- 1 uğını tedvine çal~tı, Unulmama.ı işle o kadar n~ctaız tr a.ı, anca , 

Soldan Rağa: 1 Tayin • Nişan • Raf. Tay 8 - lrak - Kara 9 - S1 tu!ar mı bu işih diye varit ola· ki bir üçüncü mantık daha vardır, bu toşkilatıt.a çalışan arkacillf)arı· r 
2 AzlZe - Arife 3 Rakit - IAtif tem - Sakat 10 Afife - Aradı 11 bilen tered<lüt mevzularından bir onu, aneak aldığı i~n me.suliyoti- mın idealiet ru!ılarının emeğile yÜ· Boğaziçinin Derinliği Ne Kadardır~ 4 Aman - Kefe 5 Kin - Kar - - Nefes - Mara.'J misal. ai viodanmcla hissedenler bilir: ı rümcğe devam ediyoruz. PeıkalA 

ANSİKLOPEDi İŞLERİ lş man.tığı. t~ir edensiniz .ki, içinde hulun· 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
C.österllmeke ba.~lanaeak olan , .• 

MY.::ŞHUR POLİS HAI<~JYESİ ÇİFT ARTJSTLER 

vvı LLIA M POVVEL ve MIRNA LOY 
BABY NİCK ve Kbpeklerl ASTA tarafından yaratılan 

BiR ADAM KAYBOLDU 
ZABITA ROMA1"'!... NEŞ'ELİ KOMEDİ ... KAHKAHA VE ESRAR 

filminde 

ENTRİKA ÇEVİRMEK ... EôLE1'ı'MEK ve MUVAFFAKIYET .•. 

Tcmın için IAzım olan her şey vardır. 

Gelelim, ansiklopedi işlerine: ilim de bir iştir. Kültür, zihnin duğumuz dünya ~r.tlan da. bü· 
Herkes biliyor ki. Türk dili, ve bqcr zekasının mahaulü olan tün, bu konuştu~uz davalan 

medeni manada ~dro\anımış de- bu işe dayanır. k.olay}aftıracaik bir duırumda de· 
ğildir. Bir dilin ka.clrolanması de· I Davaları halletmek için tezat· ğildi~, . ·~· 
mek. unsurlarının IOOıldleri nere• !ardan kuntulmağa cehd !Azım· Kttap .bastıracaksmız, tsted~ı· 
den gelirşe gelsin, onu konu~ dır. Fi.len mevcut olan tezatları niz kağıdı bul~azeınız. Klt§e 
miliotin, her haya.t Q.hasıncla kui. kendi .zihninden silmek için güç- yaptıracaksınız, çınko bula.mazs!• 
landığı klişeleri, şekilce ve ma· luk ç.ekerken, cemiyet mücşşese- mz. ln.§aa.l ya.ptı~_a:aksınız. demır 
naca hudutlan.<iırması, vazifelen• !erinde m.evcut tezatları hallet- bulamazeınız. Sütun. bu bulama
dirmesi demektir. menin ne derece müşkül olduğu· ' yışlar içerisinde, eeki i~eri du~· 

{Bir nevi ağaçtır, Afrikada bir nu anlamak, ne büyük ilme, ne d~rırnaık §Öyl~w.dursun, .bun~, ~ı: 
cins hayvandır) .gibi tarifler, bah. büyük tecrübeye, _faka_t. sad.ec~, i ~en ge~~ıgı kadar, ,Yenılennı 
se mevzu nebatı veya hayvanı ta. ineafa muhtaçtır. Bız, sıstemlı bır 1 ıla.~ etmege uğraııyoruz. 
rif etmek olmadığı grbi, {dikkat), surette, biıbirinin zıddı da olsa, Sorduğum aualler~ verdiği ce
{ihtirna.ma bak) veya {güzellik), bütün fikirleri dinleye~ok ve da- vaplarla şimdayc kadar y~ı~ ve 
(letafete bak), (hüsne bak) de- 1 ima bir tanesini bile Ehmal et- bund8:'1 sonra da Y~~a~ı !ı§ler• 
mek te, hu kl~elerin anlam\anna meksizin, bütün alakadarlan tah- den hır kanının belı:g bır muha
bir renk vcımrdk ve hu.dut çizmek rik ederek, bu meseleleri Türık se~ini ortaya koyan sayın Maa. 
sayılamaz. Hal ıböyle iken, tcşki· münevverlerine mıal edip hallet- rif Vekilimiz, . münevverle~imiz· 
latı cümlece malCım bir devlet mek istiyoruz. Bunun güçlüğünü l .den de bazı hızme~er bc:kizyor. 
müosscecsini, ~ zamanda, bu müdriğim. Fakat, tok doğru ~- Ertuind Şevket 

Bebekte Bdıtml eadıle9tıule Ba- lıCannara denizi meydan•~~ 
yan Nezihe Ekmen eoruyor: Bo- Boğaziçi vad!Binl deniz ~I 
taziolnla bütün gtizelllldert mavi tır. Bundan sonra da ~ / 
şe.rtt slbl manan bir delılzle çer· kiden btlyUk bir tatlı su ,.....- f 
çevelenmilJtir. Bu denizin ~ Karadenlzle irtibat etın~ 
deriııllti ne kadardırT Boj'azol en #azda %5 metreden ~ 
dar yeri nere&Jdlr T Niçin ııahlklen 120 metreye kadar derinlıl' '-'. 
az-lrlu,tık~ derinlik artıyor ve nan yerler vardır. IJetJeld'/_ 
neden aJanblar Bamelf tarafnu dllll arasındaki derinlik 9() /, 

takip ediyorlar. Lfltfen lzab etleı' dir. Kavaklann arası ıse ı'iJ J< ,J 
ml81Diz1 redir. Boğazın en dar yeri Jel V 

CEVAP _ Boğaziçinin derinliği • .-.c Anadoluhisarı arasıdd' 'ıl.r 
her tara.tında ayni değildir. Bo- metre kadardır. AkmUI.,-ts I 
ğaz esasen bir vadiden ibaret iken ec Boğazda dalma iki aıcı:: 
tarihten evvelki zamanlarda Ak· dır. Bunlardan biri RUflle: 

denizin hllcumu ile çöken Ege kı· 
tasmm bir körfezi sayılan bugün· 
kli Çanakkale boğazı açılmış, 
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Ecnebi usevilerin Transit 
r 

l T~LG RAF D TELlE 

Geçmeleri Ha kında Karar 
ht'ımll bultınm:ılnrı şartlle Türkiye 50 3 R-;m~~n~s:sc~:~:~t:::rl~d~ta:~ Ankara, ıı f A.A.) - Tabiiyetle· 

tınao bulundukları devletler tarafın· 
dan takyldata ttı.bt t{ıtuımuş bulu· 
ııan ecn bl muscvilerln toprııklıı.rı· 
ınııcıan transit olarak geçmeleri hak· 
kında lera Vekllleri Heyetince kıı· 
buı olunan kararnamenin esns hU· 
kUrnıcrıyte tatbik şartları şunlnrdır: 

1 - Memleketlerinde takyidata 
lotbl Musevilere: 

o. - Oldeceklcrl memleketin du· 
huı vızesııe Türklyedcn sonra geçe· 
CcJdcrt mcmleketıerln trıınslt vlzcle· 
rıııı veya ıadece TUrklyeden sonrn 
ilk ay k basacakları memleketin 
duhul vıze11tnf 

b - TUrkl~e hudutlarından öteye 
ltacıar nakli \'asıtıılıı.rı biletlerini. 

konsoıosluklarıncıı ısttzansız trensıt llstin duhul \'ızeslle muhaceret vesi· 
vlze!I \'erilir. kası ve suı iye transıt vızesl bulun· 

Bu sur tle tranııit vizesi aıanln· 
rın TUrkiyeden sonra llk varncaJdn· mnk şartiJc, Surtycdcn geçmesine 
rı memleketin vızesl mUddetlnln hl· müsaade etmiş olmasın mebni. hııf· 
tamından en aşağı ı:; gUn evvel Tllr· tada ayni mıkdar Romen muscvl!I· 
kiye hudutlarından girmiş olmaları nln Türkiye topraklarından geçme I· 

mecl1".ırldır. 
2 - Tüı kiye konııoloelukları bu 

müııtcnıden ,•erecekleri 
kararnameye 
transit vizelerini al kadarların top-
raklarımızı geçUltten ııonrıı ilk ayak 

nlemlckctln vızelcrlnln 
basaC'akları 
tıırıh ff!rasına gilre ve tarihi ayni 
olan \'IZclerde vize sıra numarasına 
göre &mı ile \'L'ıC verirler. 

ne müsaade olunacaktır. 
Tilı kıyedcn transit maksadlle Ro· 

manyndan gayri memleketlerden ge· 
ıccek musevıtcr için nakil vasıtaları· 
nın ımkG.nları nısbetınde nlfıkadar 
her Türk elçlliğıne \'cyn konııoloıılu· 
ğuna 115 gün!Ok \'ize kontenjanlın 
Hariciye Vekftletlnce tcsblt ve teb!IC 
olunur. 

. . B 1 dı Budapeşte Sergisine 
Trenler lzmireGelmıye aş a iştirak Ediyoruz 

lzınır, ıı (A.A.) - Menemenden 
tılınan son haberlerde yatağından iki 
tn trc ao santim yükselmiş olan Ge· 
d~ nehrinin pazar gUnü sabahı saat 
6 dan itibaren tedrice~ inmeğe başla· 
dığı blldirllmiştır. Sularla mahsur 
kAlnn Tuzçullu ve suzt>cyll köylerin· 
de birçok ev ve damlara sular gir· 
llllştır. Seyrek köyUndo ekseıi kısım 
'U altındadır' Menemende Emlralem 
llrıuıındakl şosenin bir kısmı ile Bcr· 
r:anıa şoıı inin 400 metrelik kısmı 
"e Gediz köprUsll ile Baruncuk köyil 
nraaırıdaki penin 100 metrcllk bir 

kısmı sular aıtındll katmışur. 
Bayındırdan blldırildiğlnc gtıre, 

son yağınurlnrdon Fıılakıı köyünde 
25 evın du,•arııırı yıkılmıftır. NUtus· 

"'l un·ıat yoktur. 
şımdlye kadur MuniSayn kadar 

lan Afyon ve Bandırma 
.,..0ımcktıı o . 
., dil akşamdan ıtlb:ıren 
postaları n 

l ..... ıre gelmtyc ba.şlamıştır. 
dognıca ... .. 
Aydın hattında ısc hl!r gtın sn.at 

ket eden tren Germen· 
ıo da hare 
ene • Erbeyll arasındaki J<tıprtıden 
ıı.ktarma surctlle ancak NnzllllYC ka· 
dar gidebilmektedir. 

Eroinci Ziya Kendi Kazdığı 
Kuyuya Kendi Düştü 

z· ah'ki)mtye.lini ikmal ede. 
Gümrük Mu-halaza tıeŞkihib. u· ıya ?1 ktıktan sonra tek· 

Ankara, 11 (Tele!onln) - 2 ma
yıstan 12 mayısa kadar Budnpeşte
de açılacak olan sergiye ltllrakimlz 
Macar ve Türk hllkOmellı?ri orasında 
taatl dilen notalardan sonra karar· 
tn.vtırılmıştır. Altıkadar makıımlan· 
mız bu sergiye lttlrııklmlzln emsali· 
ne talk ola.bUmcsl için icap eden her 
tıırıu tedbirleri almak Uzere faali· 
yete geçmiş bulunmaktadır. 

Otomobil Lastikleri 
Tevzi Ediliyor 

Ankara, 11 (Telefonla) - Ticaret 
VekAletı lstanbula gelen 6600 otomo
bil ıtıstfğl \'cı 80 ton ham kauçuğun 
tevzi \'O taksimine ba.flamak Uzercı 

taalıyetc geç-mittir. 
Bu tevzi ve tak81m 1'inde resmi 

t~ekkWlerln ihtiyacı ön pllnda tu· 
tuıacak. 

B. Roosevelt 
B. Wilkie'yi 
Kabul Edecek 

Va~İngt'on, 11 (A.A.) - B. 
Roosevelt' ın 8, \Vandell Willkie 
ile bugün görü~ceği Beyaz aaray
dnn bildiıilmektedır. B. Roosc· 
velt B. WiHkie'yı ayan haricıye 
enciimenmde kıralama ve ödünç 
verme projesi hakkında yapacağı 
beyanat.tan eonra kabul edecek· 
tir. 

Singapurda 
lngihz Tahşidatı 

Nevyork, 11 (A.A.) - Tas ajan· 
sından: Assoeladet Preıııı ajansı, Sin· 
gapurda 90 bin e.skerln tahşlt edil· 
dlğlnl bildiriyor: Hava ve deniz üs
ıcrlle lstlbklmların inşasına 10 bin 
işçi çalıfmaktadır. Keza mlkdnn 
nıı.ngov garnizon hududunu tecavüz 
eden mühim kuvvetler tahşlt edilmiş· 
lir. tnglltercnln sevkulceyş pltmı, 

Slngapur hava kuvvetlerinin Honong 
Ye Rnngona naklini derpiş ettiği gibi 
A vustralyadıın Slııgnpura tayyar 
lle kıtaat nakli de derpiş edilmek· 
tedlr. 

Çörçilin Nutku 
Bulgaristan ve Yugoılavyada 

Tam NcfC'ediJmedi 

Sofya, 11 (A.A. )- Reuter 
ajansının mı.tha'biri bildinyor ı 

B. Çörçil'in nuıkunda Bulsnrİs· 
t na yapılıın telmihler Bulgar ı;;a
zetclerin~o nCJrcdılmcmişlir. Bul. 
gar halkı, bu nutukta memleket
lerinin isminin geçıni~ olduğunu ~un zamandan'beri şüphe üzerıne rek hapı~~~~ z~ırliyecek caniyane 

t.akip ----"-te olduğum. cşhu_r er.o- rırr, genç ij;ld t:me~e bn11la· 
uwuCX.: 1 ı h ketine evam c e d. 

ın kaçakçrlannda]l ve un? ~ı cnn· aref k t kendisini çok yakın a!1 
Tayinler h la bıımemektedir. 

Ankarn, ıı (Telefonla) - M nl· B. Çörçil'in nutku, diplomatik 

Amiral 
Nomura 

Vaşington, 11 (A.A.) - Jıı· 
ponyıı.nın yeni Vaııington bi.ıyı.ik 
elçisi Amiral NGmura buı:ün bu· 
raya muavıual t ctm~iı. Sefir 
muvasnlatında Harr.cıye crkiı.nılt! 
Almanya \llC halyo scfarelı mü· 
mesııiUeri tarafından karşıtanmıı· 
ur. 

Yardım Layihası 
Va§inaton, 11 (A.A.) - Ha

va: 
Yeni bir büyü - f aliyet h fta11 

ba~lnmı ır. Sıyasct ve diplomatik 
mahfiılerın butün dıkkatı ımdı 
ayan hariciye encümenıle doğru· 
dan d<>ğruyn fı.ynn meclisi üzcrın
de toplanmı~ bulunmaktadır. Fı\. 
hıı.kika kiralama ve ödUnç ver~e 
pro1csı mezkur cncumcnle mechs· 
te tetkık edi-lnıekıtedır. Ayan ha· 
rıc.ıyc komisyonu bu hususta muh. 
telif ~ahsiyetlerin fikirlerini dınle
dıği gibı bugün de B. Wıllkle'yi 
dinl"Cmıştır. Yarın hükömetın pro. 
jesınde ynpılmnsı istenen tadılleri 
muzakcre edecektır. 

Liyiha Aleyhin Miicadel 
V mgton, 1 1 (AA.) - }fa. 

vae: A~nnda Ohio'yu tem il eden 
azadan B. Ro'ber.ı. Taft Biriqık 
Amerika devletleri reiainc kinıln
m ve ödünç verme: kanunu ile 
b h od il-en ıiıhiyetleri tahdit içın 
yeni bir mücadeleye b ~lam tır. 

B. Taft'tn teklif ettı" i altı ladil 
teklifi, aabık Reisicumhur B. Her. 
bert Hoover ile ayandan Mc. 
Here ve diğer L zı h qetlcr n• 
rnsında y pıl n müzakereler ne• 
ti~inde karnrta§tm mıflır. 

Balkan Vaziyeti 

Hopkins 
Lizbonda 

Llzbon, 11 (A.A ) - Amcrll<nya 
dönmci< Uzere lnglltcrcden ıı.yrılan 
E. nooscvelt'in fuhsl mümessili B. 
Hopklns buraya gclmlştlr. B. Hop· 
klns gıızetectıerc ~uıııan söyl<ıml~tlr: 

B. Roos veltl görmeden evvel hiç 
bir ş y ıtıyllyemcm. Yalnız 1nı;llte· 
rede gördUklerlmdcn çok lyl bir lnU· 
b aldığımı söyllyeblllrlm. ,lngillz 
milleti lle bütün İngiliz impnrıı.torlu· 
ğunun sarsılmnz kar rını do. aynca 
tebarüz ctUrmck islerim. Bir mıllo· 
tin kuvve! mAncvlycsı bundnn daha 
lyl olamaz. 

Brezilya Hariciye Na:z:ınnın 

Nutku 

Rıo de Janeyro, 11 (A.A.) -
Brezılya l lanıeıyc Nazın B. Aran· 

--
n ) 

B. Roosevelt 
Mebusandan 

Yine Kredi istedi 
Vaşington, 1 1 (A.A.) - B. 

Rooacvclt mC'busan meclısındcn 
680, 118,000 dolarlık bır krcdı· 
nın mü tnoclen vcrılmcaıni ıslc· 
nu3"1ır. Bu pnra c ri mali sene ıçın 
Harbıye Nezaretının emnne verıL 
miş olan meblasu iJiı\'eten talep 
edilmektedir. Mezkur tahsısatın 
en buyuk kısmı mu&tacel in,. atı 
b tirmek ıçin sarfc.clılecektir. ---o-

Yeni Tipte 
~ orvet 
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Denize İndirildi 
ha Vargnsın Cumhurre· lı~ine se. OtUıwa, ıı {AA.) Kanada mü· 
çil' inin 1 O uncu .dcv~r seneı;i mü- hımınat nnzırı D Howe, Kanada 
nase'bctilc ıöyılcdığı nutukta de- b:ıhrıyc ınde kullanılmak Uz re ' • 
mı ıır ki: pur knfilelcrıne refakat ctmlye m h· 

c- Ef endı ve kole .mefhumla. sus yeni b ı tıpte 3:-i kor\'ctln Kana· 
rını hiç bir zıım n kıııbul etmiyen dn'd dentz lndlrllmlş olduğunu bll· 
Amerikıı memleketleri biT mille· dlrmi tır Yıne Kanııd:ı'da imal c.:dt· 
tın diğer mılletlc:re tah Kkum et• leı c>k lngillz donnnmaııınn \erilen 10 
meaı hkrını de reddederler.> korvet bunların haricindedir ---o En geç mayısta en ıı.şa ı daha 14 
lnııiliz Maliyecileri Va~on' da kor\' et ve 18 m yn dökUcU gemi d • 

V . 
1 

(A I 1 nlze lndlrlleccktır. 
aıııngton, 1 .A.) - n· o---

gihz Mahye Nezareti mcmurhmn· y T bl""". 
dan atbııy Vıcıkere ile yüziba ı unan e ıgı 
Pleydct~ Va ıngton'n celmlşler- Aıtina, 11 (A.A.) - Dün k· 
dlr. ıı m neı/cdilen 107 numar h E.· 

Bu zevat vnzıfcleri ıhaUındn len reamt tebliği: 
malumat vc11mekten imtina et- Muvaffakıydlc televvüç ed~n 
mi lcrse de aıbay Vl ers Amcri· mahalli hnrekAt vukua gelmi ir. 
kedo dnuni aurctt.e bulundurulan f lnva kuvvctlcrimız. üç du nan 
İ01tiliz kıymetlcrınin eıı.tt maaı me. tayyııresi dumJl"lllii 1Ur. Tayynrele. 
sclesı,e ıv-tıgal ctmtycceklcrmı ııöy rimizın hcpııı üsterine dönmüştur. 
lcmıstir. 

--o- * den Ziynnm jmalathanesını mcY· mı' " a G.. rük Muhafaza teş:kı· 
dana çıkamıağa muvaffıık o~muş. ~nıyan ~an memurlarının e· 
fakat tam cürmü m~<hudu yapa· latdı ve çaı·aaını ,kurtaramamıştır. 

• d .. E • J' en >'tı~ ., 

sn vlll\yet idare heyeti Azalarından ve aiyasi mahfi?lerdc büyük teeir 
NccaU, tıstanbUI vilayet idare heyeti icıra etmi ir. Fakat bazı mahfıl· 
llıalığınn, Bor kaymakamı ;ı.:11ref Ti· ler lngiliz Bouvc1dllne Bulgari tn· 

Çörçil'in Nutku v Yunanlılar Atin • 11 (A.A.) - Yunan umumi 
Londra, 11 (A.A.) - Müsta. Atina, 1 1 (A.A.) _ Reutcr: emnıyet n z r tinin dün ak.,am ne-!'· 

kil Fransız n1"an•ı bildı'riyor·. j rcdtlen tcbllJtl: 
cağı sıradaı garip bir tcş<l cd zerı ın . bir t düf kendi kaz. 
olarak Ziya .eroin imal e ~-ı· Fak t garıp d · d" "r ü tür. 
Patlayan• balon.dan yanarak o • 1 dığı kuyuya ken ını uşu ,:" ;Jc:dın 

ııs kaymakamlığına. Tllls kaymnkn· . . k 
mı Turgut Bor kaymakamlığına nak· mn M.orm ularılc olan vazıyctı ha • 

·- ngılızlcrin Sın •azı ve Cenovıı.da Son 48 aaııt zarfmdn Balkan DUfman ho..., kuvvetlen dlln mem· 

ı n tayin edılmlşlerdlr. j kında yani~ malumat 'erilmiş ol· 
kazandıkııırı muvaffakiyetın der· ık t d h ıı vaziyetıne vcva batı Avrupa ındn e e a 1 nd a fıdnkl hUcumlan 

" hal ar ·ıuından B. Çörrt) tarafın· yap -+ 
ve yahut Uıok Şarkla mühim in· " mıy.u: trıü ~ü Zi ile beraber suç ort•o• 

• ~ d e ~ 
Zl.Ya bundan evvel e yın. da yal"'Blanmıştır. 

Muhafaza t:ıefkiltıtının mu~affk7ı~ Cümrilk Mutıa!nza t-eşkiliıtını ı·nnı'Jfere Elç'ısı' 
duğu fikrini izhar etm~tedır. 

B. Çörçil'in 1915 teki vaziyetle 

yaptığı mukayese siyasi mnhfiller. 

de bir ıh.tar olarak tehir edılmek-

dan &Öylencn nutuk ıbutün Yunan. ı v ı • klŞ'llflara dnır olarak dola an he- - 0 os a hUcumda rııvll halk 
lıl rı f ev:kaıiıdc l~'""ı etnıı..tır. ararnnda k 1 yecan verieı şayiola~nn hiç biri """' 'i' J>tl az te cfat nrdır. Ha· 

Yctli mesaisi sayeşı!1de .dm_rt n· bu devamh muvaffakıyederınden U bu snbnha kadar lngiliz ıalfıhiyet- 0 ı;ar Qlıcnımlyetslzdlr. 
li maMillerimie treyyüt etmemi •

1 
Çörç.il'in Nutku ve Hull 2 - Yıı.nya ch•anna )apılan hU· 

tedir. 
eroinle auç ort~lutle bırlmt_e y dolayı nckadar takdir etsek az· (R""ı ı incide) + 
k lıınttrak Adliyeye ven ıı ve 1 d ~ 
nın~nh~~~a~m:_:o:ım::u~§t~u~. ------~:ı~r·;_----:-:----::--:-· üzere Hariciyeye eit~ir. 

tir. Bununla beraber hüdiselerin Vaşington, 11 (A.A.) - Ha- cumda çlttliklerdc çalıfıın bir il ç 

d 
· · "'' B ı.ı 1-t I amele ölmüş ve yar lnnmıttır. 

.. ı Sefaret mCJnurlarının kati ola· Belgrat, 11 (A.A.} - Rcutcr 
İm i seri bir tempo içın inkişaf rıcıyc nazın • _:ıu gazeteci er 

1 nd 
• b B 3 - Pı eveuyc yapılan hUcunıda 

Yun n eri ril angl lA 'hare et C!tecek- muha'birı tilldlriyor: 
etmesi içıı.p deçeğin!le kimsc;nin top rrtı ı ıı y ptıgı ey natt • 

• h k V B Çö I ..r!! ı· .ı.-. _ _ı • lod w ne hasat, n tcllli' t v rdır. 

Jr:ri henüz malQm değUdlr. Jnsı· B. Çöıyil'in nutku Yugo:ılav 
(&'ı ı ınctllo) X liz hükumetinin Bilkrıe.ıteki elçisi- gazetelerinde b zı tarafları haz• 

up esi yo tur. e . "rçi "in ~rçı m rn'!-':.Y""' aoy ıgı nut -ı . 
B ık 1 h ı_q_ d k' · b ı. b" "k b d"'·'- ti d 1_J•w• • 4 - l<Jorına mıntakasına yapılan a ·an ar BıwKın a ·ı ltlftreti u· ~u uyu ır 1-"'> e ın euıgını 

'ad 
bu kı'lde tcfeı"r cdı'lm-1·te• ö 1 · "- t'- - L • hücumda pek aı: teJetat "ardır. Hıç 

(Baıp ı incide) * l A ni geri çagumak hnk!kındaki kıı.· 
C'I' a y cmıt ve 'ı:>U nu .-un ~ncmmı- bir hcıaar yo'l<t 

dir. yetlc dinlenmcğe lnyık oMuiiumı ur. 
)eri aıevıcr dan Avlonyaya ,giden yo ve v· rarı Romanya •efaretı" rrm tam bir fcdilerek intipr otmi,, Balkanlar 

ta binaların ve tayyııre n h' tmışler· .. • .... ~inde olduğu görWmUştür. ıo tay· lo~ıı limanına ucum : Ar aürıpnz oltınu~r. Buna binaen, hakkındaki bütün telmihler çıka· 
l'arenln tahrip edildiği ve diğer tay· dir. Şimdi f.;Y,besan ~er e1İ

1 rını~ nıezl'~Cir aefııre.t derhal hareket c· n\mışlır. Mnamnf h bir 90k kimse 
bit ol navıtuuktııki unan ,..uvve c • d-bıtm-'· ... 1·n hı'ç bı'r ·-.ı·bı'r al- ~-ını- l k _ _. ı·.ı ğ" • Yarelerin has:ıra uğratıldığı aa • _...t,. 1 ktedtr .. Ç"& .... ı.eoo. bu tcnn n:ır e ne ·a1KJed1 uı ını 

ba§lıca hcdefıni t~ı et~e. • marn•'" buhrmıy<>rdu. -'- d B k tııuvtur. ltıılynn mevzılerı ıle gen hatları ,.. * öğrenml§ bu1unmrtAtıı ır. u im. 
Arnavutlukta bOmbaJ'41man tay· ve bithasseı E. besıı.n ile cePhc il· seler, bu hu--awta d ı fazla rna· 

Yıı.reıerlmlz Tepcdclen ve Dukido bl· daki muvasala yollan ve Bilkr~. 11 .(A.A.} - Reute; : lum t a mll!A rıusılc yarım tn• 
r.aıarcıa yangın çıkıırınıştır· rasınk ohs'in gnrbmda Berat ile Öğrenildiğine göre, lngiliz elç111 dır. 
Doğu ltaJyan AfrtlcaSında dün AS· ~:~eoparasında kalıı.n münnkol~ Sır Rcginnld Hoare mıııyctıle ~:r· Resmi mahfıllerde nutuk hak· 

rııara garı civannd:ı otoınobU nakli· h 
1 

dn bombalanmıştır. Açı likte 15 §Ubatta ve ,yanut mu e• kında hıç bır mUta,ea yurütUıme· 
~e maızcmesllc dolu bir avıu ıayyo.· h:~:dan istifade eden Yıunaı:.Jkıkt: rı'kip günlerde ckilk va~ ... u~~·ra ~o- ınıftir. 
telerımız tnro.!ındıın bOrnbarcınnıı.n oları cephenın ş:mal kwnırnıo ~ı manyadan ~~ et cu°'11 ecegını 

Bir İtalyan Generali Öldü CdlimlRtlr. i inde 1 1 •an sıpcrlenne muhtchf no • ümit ctmekot ır. 
., ç tn )1 :.ı rc1· Bu * Keren yakJnlnde bir orman talardan hücum ct.rn..,.e ır. Kahire, U (A.A.) Orıu ~ark 

bulunan i~e depoları da bOmbnrd:· mı.n:tııkalardckı muharebeler; son Vaşin~'!n, .~ l (A:~·) -:: Res. lngillz umumt knrarg hının tcblll':I: 
'nan edllrn~tlr. Ayni b81gcdc b r . nıerde eıddetlenmı~ ve ~ılhas: men bı d~!:dıgln~ .gore, Bukreş- 1 Llbyada, ıılınan malQmata gl:lre, 
~n evvel demlryollanna bOmbatarla gu d" öğıeden sonrıı çok ,.ıddetlı teki Amer.tAo c Ç~) B. Dumı:er, onuncu ltalyan ordusuna kumanda 
~arruz edilmiştir. ııa ~~a or olmuştur. . Londra ve BilkrC§ hük~etleu il· eden Gcncnıl Tellcrıı, Bln(:'llinln ec-
Ko.ıaua bölgesinde, yeril kıtalar le- çaf: gradeç mıntukaSJ~ın şıma· rasında diptom \rk münaııeıbetle- nubundakl muharcbeh•rdc ııldığı ya· 
ınmuuna cenup A!rlktlSI tayynrcle· r do ve Ş'~umbi nehrının mem· rin kesilmeııindcn şonra ~oman• rnlar neticesinde, esir dilştilktcn son· 
tarafından yüksele lnf!IAk ve yan· ın e. rında her çapta .toplar fa: yad ı 1118!1~ mcnfaatlerının ko· ra ölmüflUr. 

baı cıvn c h ycnı k b ı u 
'11\ bombalarlle taarruz edilmiştir. t geçmi!dir. ep e~~ runm sını ·a u eıl!ın • '· Eritre Habe~iatandn ve ltaıyan 

7 şubatta cenup Afrtkııııınn men· 
8 ~;il:n uzun ıınenzilli jng~lı~ t~p-1 . . Sonıaııııı:ıde bUtün bölgclerd hara· 

Up bir bomba fllcıtıU Doluda yollara re da ate~e 1 tirak _etanLŞ er ır: lngiltereye Tu~ Hafif Oldu Mt memnuniyeti mucip bir fckllde 
\oe bir vapur kt!prtlıtlne pike hücum· D~n sabah erkend~n ltııly~fi~ar~ Londra, ıı (A.A.> - Ha\•a ve da- inklfa! etmektedir. 
lal'tla bulunmu~ur. hatları arkasında şrddetlı ın hlll emniyet nezaretinin bu ıabahld -------------• 
Muteakıben plloUar Hugh Fcrrnn· !ar ısitii'ıniştır. • tebllğı: 

Hindiçini • Siyam Mütarekcıi 
Uzatıldı 

Hanol<ı, 11 {A.A.) - Fıansız Hin· 
dlçlnl umumi \'alisi Amiral Dcoux, 
Slnm lle mlltar kcnln bug1ln anut 
ıo dıın itibaren iki hıı!tıı mllddctıe 

uzutıldığını tebliğ etınlştlr. 

Holanda Hindistanı ihracatını 
Tahdit Ediyor 

Tokyo, 11 lA.A,) - Hııvııı: Do· 
mel ojansınm bıldlrdlğhıo göre, Ba· 
tavll hUkQmetl, HQllanda Hlndlsln· 
nından Finlandlyaya, lsvcçe, trlnnd • 
ya, PortQkfze, tspunyayıı, I~ ı allın

dnld Frnnsayn, İll\'içreye, ttafyayn, 
Almanyııya, Yunanlstann, Yugoslav
yaya, Mncart.stunıı, Hoıımnyayn, TUr· 
klyeye, Surlycye, Italyan müstcmle
kelcı'i ile İtalyan l rrnlindekl memlc· 
kellere, TunuRa, Ceztılre, Fransız 

Fruıı ile bpanyol Fasın \'e Tancaya 
yapılacak lhr catın sıkı bir kontro· 
la tAbi tutuımıısını kararlattırmıftır. 

----0-

fngüterede Bir Kadın Tevkif 
Edildi dlyı Ziyaret ederek hava meydanın· İ l Durmadan Takviye Bu gece, lngtlterenln şark \'e co· 

dakı hangarları tahribe muvaffak ta i~alan Göndet'İYOI' nubu şarkt mıntakaaı tızertndo bazı 
oılllutıarcıır. (A A ) - Tass hafif dllşman faaliyeti olmuştur. Pek 
lı Nevyork. _ı 1 . ' · az hasar ve pek aı; zayiat vukua gel· 

Londra, 11 {A.A.) - Dııhlllye 
(Bnşı 1 incide) -

nazırmm emrile bayan Hovıırd mil· 

Bu.na( standa 
q a n o v r e A 1 t J ajanS1 bıldırTıyor. ..azetcsine gÖ· m!Jtır. 

N ,..._·ork unes e D =========::::::==== 
S 1 

e ,, ktaki A vwnya. roç 
lat Bombalandı re AMındavu~~nniarınn ltnl)·an tak· 

ve e un l.m kte berdevam· 
rt l.onttra, 11 CA.A.) - Hava neza· viye krtnları ge a o halen 300 ~in 
lttı tarafından bugün öğleden sonra dır. Amavutı k.t evGuttur. Dlger 

bil~ edllmı.şur: ı den fezla a'Bkı:r ın Yunanistana 
Ilı eu gece bombıı.rdtman tnyyııretcrl· taraftan lne.11hzleh ma~emesi 
~ liano\Te üzerine çok tlddetli bir büyük miktardkl~;.:rlar. Halen 
re l'l'uz yapmıf)ardrr Altı saat sO· ve ,kamyon na ut se1.tz in· 
bııı taarruza orta derecede mtısalt 1 Yıun.aniStnnd-a me~~ernınel tipte 
ıı~ı havad:ı. başlanmtf. fakat gece~ giliz filosu en l~u bulumnakta· 

1' tttlkçe hava da ıy11e.şmıştır. tayıyarelere ma 
te 11.Yyareıerlmtzden sonuncusu böl· dır. . • YuQa.fl 
eıı~ tcrkettlğl zaman bOmbardrman 1 A~eri mü~ahıtlcr,. bır 't alyöz 

en böl ·-"'""'rnda sayı· d k sekız mı r ltrıı tenin her uı.ı- taburun a anca b'idiriyorlar. 
hı.r ryacak kadar çok adette yangıtı· ı mevcut olduğu~u . Mı ırda uılun 
0)9.Jıtnakta tdi. ı Yunan tayyarecüerı ts 

terd8.ha kUçUk diğer bir filomuz Ro- gönnektcdtr. • 
bo aın limnnındakl petrol tesisatını T YYaresı 
tı~bardıman etmiştir. auyUk yan· ıs ıtalyan a 
rıı~ş~~r~ıkmış ve ınfıUiklar vu1<ubul· Mahvedildi 
"J' • .. . 11 (A.A.) - (B.B.C.) 
~tpıdolara Hucum Attn~ıı:·dy1>11unda dün ak~c~=~ 

ıı~ lldra, 11 (A.A.) - İngiliz havn yanatta hulunsn Yunan 
I!': tetının tebliğinde dcnuıyor ki· doru.iştır ki: k 

tıı" V"elkı gUn sahil servisine men· Y nlıların Kmura mınl? a-
... la ı1 una 'ki . evzılere 

d \rtı n-areler tarafından yap an da veni zapteUr erı m ar· 
•ııııı;e Ve istikşaf hareketleri esne· aın f ta\yanların mukabl1 tıı 
illan 'lllorvcç sahili açıklnnnda dUş· ka~ı kenıdilerine son derece pa
~~orpıdo muhriplerine torpuıerlc ruzıarı rnnl otl.ııuştur. Vaziyet Y~
tııı.ıııı t edUmlştir. Bir düşman ge· halıya lehıne ınkiJaf ctmektedır. 
Q lr;.,

1 
rı tanı ortasına ıaatet kayde· nanlılnr .. ü Yupnn ıay;raN"lcrl 

l)ltr. Pazar gun 

halynn münırlc.ale hıı.dannı, top· 
lcnma noktaLannı bom.bolamıf· 
iarclu. TayYareler dönerken ltal· 

tayyareleri görünmü tür. Bom 
ybandıman tayyarelerine refakat 

ar . b _1 
eden 14 avcı tayyareeı urMara 
derhal tanrruz et:mış, vukua gelen 

h 
.. muharcbesınde 8 halyan avu .. y 

tayYarC$i dÜfÜrİ.i\'mti!tur. unan 
tlllYyareleri zaıara usramamt§lar· 

dır. J • 
Bu harekatta ve ngthz bom· 

bardıman tayyarelerinin harekatı 

a~ında vukua gelen muhare• 
esn " l . 
bclerde 12 talya~ t.a~r~ mu· 
h kıkttk ıuıeıtte düşürülmü~. 3 1-
t:ıyan ta)")"Ote5i de. muhtemel o· 
!arak ııınha c<:lihnJş.tır. 
yugoslavrada Meçhul TayY&telcr 

Belgrat, 11 (A.A.) - Tass 

ıı.jnnsı bil.dirİ)"<>TI • . zd • 
Politika gazetesının ya ıgına 

.. d<kuz şubat günü Sitol şch· 
go~e ufukta çok y~lerde u· 
rııwe. . hl 

n beş yabancı tayyare~ın : .. r 
~ 'k ml:'lJ.Pde ilcrled~•en goru· 
ıştı a hl!;k . ·ı "rülrncz. te n e ı.şnretı verı • 
iür go . 1 d :... Tayyare defı top an er· 
ın~ır. 1 k 
h 1 1 .. c açarak tayyare eri uın • 

a a..,,. . 1 d' 
in~· ğa jc'bar etm !! er ır. 

olduğu hakkındaki iddialan ık a- 11 korunma karıımameal hUkümlerJ. 
liıkad r olarak, Bu~r njansı, bü. no lsUnadcn tcvklt edilmlftlr. Bn. 
tün bu iddi ların hakikate tetn· Hovard Ettinghnm Bud pevtell blr 
bıı'.ır. dmed ·na beyl\Nl mezundur. ı, adammın kızı olup cvv ı Polon-* ya tııbllyeUnc girmlf ve blllhare ız. 

Londra, J I (A.A.) - Reulcr dlvnç tıırlktlc İngiliz vatandaşlığını 
ajıınııınuı dıploma.Uk mttharrıri ıktısap ctınıvtır. 1038 scnf!sinde Kont 
yazıyor: Efflngham'ın vnrlsl Lord Hovard 

Romanyada Alman kıtııl'arınm Eftlngh m ile cvlcnmlştır. 
tnhjrt edüdiğınc hıç oUPhc yokaa --o-
da • ki bu tah~idat lngilterenm f>amte Mahrukat Sı.kınt111 
Homanya ile aoyruıi munaacbetle· Berlin, 11 (A.A.) _Ta &• 

rinı kesme3ini ıntnç etml§tır ·Sof. jan ı bildir\y-or: 
yaya tne11terl:e Ahnıın kıt.elan gel. 
dığıne dau bazı k yn ·!ardan çı· Dcu~c Al}gqıneinc Zci'lun 
kan haberıc.n ıilıtıyatla kaJ'fllamak gazctesının Pan• muh biri ıım!arı 
zımdır. 1 yazmakta.dır: 
Romanya ıle Bu~garistan ara- PaTİ8te mahrukat fıkdanı hü-

srnda doğrudan dogruya hiç bir küm eünnektcdir. ŞUndi Pati! 
dcuniryıolu mi.ınakale~ı yoktur. köpriileri ltmdan hiç bir ~hir 
Milşterok hududu tcŞkıl eden Tu. gemisi geçmcımeıktedir Parisliler 
na ndui geçit tçın oıddi IPir mani ndur yolilc ~ömür veı1;n.tatee ııev
tCJkıl eder. Hu&U&ıl~ ki donmuı kiyatına büyük ümitler bağlamak. 
olnn nehirde buz k\itlcleri yığıl- ta idiler. 
mış-tır. 

Sofya, l 1 (A.A.) - Havaıı • 
j MI bildirıyor: 

Balkanlar vazıyetinde muhte. 
rne1 hel'h ngi bir ihtilut karşısın· 
da. Yunan kad n \iC çocuklarınıı 
Sofyadaki Yunan elçıliği tarafın
dan Yunonıstann dönmeleri için 
to~ede bulunulmurtur 

--0-

Puçlrinin Ölümünün YddönÜmü 
M ova, 1 l (A.A.) - Dün 

büyük Rus o ırı PuQkının ölIDmü
nun 104 üncü yıldönümü ıdi. Bu 
münasebetle lvanov bö ındekl 
Mıhıııl'ovskoc kbyunde bulunan 
Puçkfo mü:r.csınde büyük bir su
' nrc ıertıp edllm ıır. 

ıliıve ctm hr. 6 - G:trbl Morada bir köye yapı· 

B. Çörçil'in cfbize v la verir· len hUcumdıı p k az maddi haaa1 
ıcniz baL do ba~adtğımız i,i biti· vardır. Telefat yoktur. Bir klllac)I( 
ririu tarzınd ki .özleri hak-kında isabet vaki olmu~tur. 

----o-
B. HuU unları söylem" irc 

«- B. Çörç.il ile diğer ~ahsi· 
yetli'!r pt'k mhnt olarak, Birle• 
tik Amerika devlct\erinln emni· 
yel siy sctıniıı de ic p cttirdıği a
zami airratle azami sert malzeme 
· tihsnli.ndc bulunmamızı lsrnrıla 

p etmek.l dlt?er..> 
- --o--

Amerikanın İngiltere Büyük Elçisi 

Vaşington. 11 (A.A.) - A
yan mcchsı B. John Winnnt'ın 
Birlesik Amcrik devletlerinin 
Londıa buy.ur. elçııığine tayjnfoi 
itttf ·I tnavtp ecını tır. 

-o 

Çörçil'in Nutku v İ•veç Matbuatı 

Stol-holm, 11 (A.A. )- C • 
zcteler B. Çörçil'in nutku etr fın
d 90k uzun tdvirlerdc bulun· 
maktadırlar. l5Veç matbuatı. B. 
Çörçil'ın ıurtkund n bilh a Bul
gar t yynre meydanlannın Alman 
1 r t~r fınclan i l cd.ibn~ oldu
ğu hakkında i kıemı tebarüz ettir. 
mcktedirler. 

--0-

Finlandiyada lmar lata&auı 

Helsinkt, 11 (A.A.) - Stefa. 
ni ajan md n: 

Bir mİ)jyar marklık mılli imar 
istrkr z.ına k yıt mukavelcaine bu 
ayın 1 7 sındo b ti nacaktır. 

Demir Yüklü Bir Vapur Devrildi 
Nevyoı , 11 (A.A.) - D. N. 

B.: Levea' don bildır ıldi.ğinıo göre, 
1 "[tereye demir ce-W\eri getlr• 
mekte olan 5 791 wnil toluk Ra· 
mon de Larrinaga il!lmindc1ci in· 
giliz ~lrıbi Delavarc ey lcti eahi· 
linin iiç mil çağında devrilerek 
batmı rr. Mürettebat.tan 1 7 ki"i 
kurtaral!mı~ ır. Atqçtlerden biri 
k y:ıptır. 

--o-
Bütün Fabrikalar lng{ltereye 

Çalıtıyor 

Nc\.")'Ork, 11 (A.A.) - Ncvyork 
Sun gazel ı B churchlll'ln nutkun· 
da geçen cblze vasıtaları verirseniz, 
biz de ııenıhte etU imiz işi bltlri· 
rl2:• aözl rinl el ıılar k yazdı ı bir 
yazıd ,,CSyl demektedir: 

Binlerce f briluuun binlere ocn· 
ğında binlerce atq, bu vaaıtaıan 
icap eden aur tlc ycU tlrebilmck için 
\' 'lnıAl<t11d!r 

Pasifikte Bir 
Anlaşma 

Nevyork, 11 (A.A.) - Ne\-yorl 
Taymls gazetesine göre Birle• 
Amerika l'levlell rl De Yeni Ze1an 
rasında dlplom Uk müme ili r b 

lundunılntnsı hnkkınd.:ı verUen kar 
Pasl!lk denizinde daha ırkı bir ı. b 
llği ~ apılac ğııın dclAlet ctrnekt ~ 
Welllngton'dan g len haberler Avı 
lr ly Uc Yeni Zeland nın Birle 
Amerika devletleri lle Pa.slflk de 
zlnln eenubundıı çıkabll ek Mdl: 
ler hakkında bir anla ma yaptıklar 
m blldlrmcktcdlr. 

--o
Federal Boı-çlan 

ArthrJıyor 
Yaşın ton, 11 (A.A.) - M bus.: 

mccllıl federal bOrçların 65 mlly 
dolam k dar çıkarılabllec ğtnl l 
bul etmiştir. Meclis bund n b şl. 

llcrld federal hllk~mct tarafında 

çıkarılacak t.ahvllO.tın federal h rb 
tııbl tutulmıuıını mecbur! kılan diğer 
bir kanun proj ini de knbul etmiş· 
tir. 

-0--

Cenova Bombardunıuuna 

Mukabele Edilettkmlt 
Roma. 11 (A.A.) - D. N. B, ajan 

ıı blldll'.i)'Or: 
B. Churchlll'ln Cenovaya yapıla 

hllcum hakkındaki sözlerini tah 
eden Glomalo d'1tall azet al, 1nı: 
Uz batvekUlnin limanın tamamı 

tahrip edildiğinden ba!uıcderk 

vaktlle İtalyanın harp kudreti halt' 
kında yanlı' bir tellkldyc sahip ol· 
muını mucip olan nynl hat.Alı g8rU 
şc lstlnnt ettiğini yıızmaktadrr. 

MezkQr gaz t Cenova bomb:u'dı· 

manını bahis mc\'zuu ederek şunları 
llAvc ctm ktedlr: 

.DUnkU bombardıman açık bir fch· 
re tc\'clh edilmiş bir hllcumdıır. Bu 
na mllnnıılp zamanda mukabele edil· 

mesl tAbiidir. 
---0-

Amerikada Baraj Balonlan 
Vaflngton, 11 (A.A.) - Amerika· 

lılar d b raj b !onları imal etınlf

lcrdlr. Amerikan ordusundan tefrik 
ettiler. husu&t bö!Ukler tayyare dafl 
ba ryalıın ile mllştcreken tngııtcre
de kullonıldıl'& tarzda baraj b lon
ıarını m hall!'rı r kO) nuvn mtm • 
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RiDA DiŞ suvtJ 
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-
Zabıta Haberleri: 

Kinini, Sapladığı 
Bıçakla Almak 
· İstemiş 

1 Balatta Odun iskelesi BOkağında 
9 numaralı evde otura.n Bohor oğlu , 

Kandıra' da Keten Dokumacılığı 

D k k 
· . . . J Yanko, evvelki gece evine giderken 

o umacılı Kursunulyı Bztırenlere El ötedenbcri arası a~ık bulunan Ali 

7 "'h / LJ d · Ed ·ı k ı oğlu SWeyman adında biri tarafm-ezga arz ne ıye l ece 1 ddn bıçakla arkasından yaralanmış· 
lzmit (Hus~i MuhabiTimiz. defa do'kumacılık kursu açmış ve ur. Yal'alı Yanko Balat Musevi has

den) - Kandıra Türkiyemizin kursu iyi derece ile ıkma\ cde- ı tahancsıne lt~ldırılarak tedavi alt:ına 
keten btihsal merkezidir. Halkı- ceklere 40 tane dokuma tezgahı alınmış, H!ı.clıseden sonra kaçan SU
nr:n yuzde 99 u keten ziraat ve hediyeye karar vermiştir. Kandı- Jeyman sabaha karş ya-S<alanarak 
ticareti\e iştigal etmektedir. Kan- rada keten bezleri genıt kadın tahkikata baı;ılanmştr. 
dıra halkı ve bilhassa .köylüsü, ve kı.tlar dokuımnktadır. Kursun 1 * Sirkecide Meserret oteUnde 
k t d l Jb · · I . d K d k oturan Hasan oğlu Ziya Sengöl is-

e eni en ktmamu e ısc, .ı_ç çlabma· açı ış meras~~ın el an ırVa ·ı~ ay· mlnde biri odasnda ölü olarak bu· 
~ın g yme e ve gayet guze ez· makam vekılı bu unnn ı ayet 
ıer dokuyaraı- harice ca ....... akta· lunmuştur. Yapılan muayene netice-

ı. ., "'" maiye.t memurlarından Turgut, dırlar. Fakat, Kandırada ~eten sinde Z ya Scngol'Un kalp scktesın-
Köylüyc ıbitabcn rok gu .. zel bir de öld •U anla,. 1 ak .. "l a .. · dokumacılık scsnaxıi iptidai bir ~ 11 ıı; .,.ı ar gomu m_,me 

vaziyettedir. Hükumet, hır kaç nutuk söylemiş ve Kandıra köy- izın verilmiştir. 
senedir. bu mıntakada dokuma· lüleri hükümetin bu alakası kar· ı * Sirkecide Liman işletmesine ait 
cılığı ihya ve ıslah etmek ıçın şısındn minnet ve şükıan duya·' biı· mımnrnlı antrepoda çalışan Mu-
c:ddi emekler sarfotmek.tedir. Bu rak §enlik yapını!l.iardır. s~ oğlu Davud Halaman ttitiln bAl· 

~-----------------·---~ yclcri taşırken üzerine balycJer dti· 

SARKINTILIK SONUNDA 
BiR CiNAYET 

l:t.mit (Hususi) - Kandıranın 
Hacımazlı köyünden Dursun oğ· 
lu Hüseyin, ayni köyden Mustata 
oğlu Huseyin Açı'kgöz tarafından 
tcı>banca ile .katledılJniştir. 

KARTAL KADASTRO 
İDARESİNDE TE.FI1Ş 

Kartal (Vatan) - KaTtal Ka
dastro müdürü Şeılket Eken kon
trolluğa .tayın cdı~miş, yerine ve· 
kaleten müfettiş Şehk Albay ge· 
tirihniştir. Kadastro idaresi Tapu 

Yakaya sebep bermutat 
mcselesıdir: 

kJZ ve Kadastro miıfetltşleri taratın· 
dan tcfıtiş odilımcktedir. 

şcrek yaralanmış, haetanancye kal· 
dırılmıştır. * Taksimde LeylAkçlçeğl soka· 
ğında ?.larika adında bir kadına ait 
12 numaralı C\'den yangın çıkmış, 

slraycte meydan verilmeden söndü
rülmüştür. 

* Bobckte Cevdet Paşa caddesinde 
Angeli Korunca'nın odun deposun· 
daki mangal kömUrl-Orl tutu~uş 

ise de itfaiye tarafından söndürül· 
mUştllr. 

Dursun oğlu Hüseyin Mustafa 
Hüseyin Açıkgözün k~zına söz 
a1Jrnış. sık 81k, tacize başlaml§. fa. 
kat gözleri ve gönlü yanan aşık, 
bundan vazgeç.miyerek genç kıza 
takıılmakta deva~ ctmı~ir. Bu 
vazıyet karşısınıda kızın bab.ası ile 
aşık arasında kavga ba§lamış v-c 
HUşcıyin Aç5kgöz tabanca ile 
Dunıo_n oğlu Huseyini öldürmüş· 

* Kartal kaJ:a ımerıkezinin 
muhtelit mahallerine ve yol ke
narlarına Kartal Belediyesi tara· 
fın'Cian ağaç di:kilmeıktedır. Yaka- * Arapcamide oturan Zekiye 
cık ve diğer köylerde de köy Jh· adında bir kadın nıangalda teneke 

t . h .... ı t f _ı içinde kaynamakta olan su ttzerino 
ıyar ey..,."erı ara ınQan çınar ve . . . 

·~-l~ d'l. ılın • .L r dokUJerck muhtelif yer}erınden hQŞ• 
ça.ın ag-,.-.rı nı::ı ege o0as an· 

..... · 1 lanmış, hastahaneye kaldırılarak te· 
mı,..ır. 

~ davı altına alınmıştır. 

* Karta\ kazası Köycülük bü- * Emniyet Altıncı 9lJbe memur
ro katibi Sinan görülen lüzum lan dUn belediye nizamnamesine ay

Adliyeye üzerine vilayeıt ermine alınmıştır. kırı harekette bulunan 21 .şoförü tec-
tür. 

Katil yakalanarak 
teslim edilmi§tir. 

Hur,aanın lmar P~ı Tasdik 
Edildi 

Fenni Gübre Dağıtılacak 

Bursa (Hususi) - Karabük 
) Bursa (Vatan) - Şc:hrim~ın fabr~alannda istihsal edilen sül· 
Prost tarafından ya.pılan plana fat amu01Yum adlı az.otlu güb
tev.fık~n imar~ için ~~i lef~bbüs· 1 reden getirıtflerek çi.ftçilerimize ve 
ler mu.,et ,bır §Ckilde netıcclen- bilhassa patates ?:İraatil~ meşgul 
miştir. Son planlara göre Bur.ıa, 1 olan rongherlerimiz.e dağıtılması 
tiımuUü man88ile bir su şehri ha· · · ·ı· z· t üd' .. ı ·.. t • açın vı ayet ıraa m uı ugu a• 
lini alacaktır. Jtk planda bulunan afında yapılan t~üs netice-
ııu işleri iç.in 650 bin lira sarf.olu· ~ .,./! 

k ı U--d • - .. 1 b JeOillll>"'tr• naca tır. vı..w agın en guze ır 

suyu ıehre gctırııecektir. Bu gübrelerden kullanmak is-
hı:inci planıda şchrimttin turİıı· teycn kıöylülerin talep ve sıparİş· 

tik ink~tına ait aşler .bulunmak- ı fori~c Zira.at Bankası _delalet!e is· 
1 

tadır. Hu arada, ~ımdiye kadar tenılen miktarda getırtec~ktır. • 
ihmal olunan Uludağ da ehemmi· . Bağeılarm ~ük~rt ~e cözta§ı ıh· ' 
yetilc mÜtCJ!_asip bir tarzda nazarı tryaçları da şımdı<l~n nazarı dll: 
dıkıkate alınacaktır. kate alımnış ve ıbu hususta da Zı-

Şehrimizde bir de laakal beş raat Bankasının delalet ve yıırdı
yüz yataklı bir hastane ile yeni mı temın olumn~ur. 
bir hüıtiımet konağı ya.pılmasına Beden Terbiyesinden Kaçanlar 
da ç.al~ılacak.tır. 

fır.ıttÇllenı Tohumluk Bursa (Hususil - Beden ter· 
Manisa (Vatan) - Yağan biyoai kanununa ve bu kanunun 

yağmurların tesirile mahsuHeri su ta~ik ~ekillerini gösteren nizam
altın<ia kaAan çiftçilcr'111ze Ziraat name hükümlerine uyularak haf· 
Bankası ıtar~fından tohumluk tada iki ,gün yaptırılan beden ha· 
buğday verilmc!kıtedir. 1 reketierinc, hiç bir manileri olma. 

Verilen bu tohumluk buğday• dığı halde, ~iraık etmiycn bir kı
lar 941 ve 942 .a.ğuştoa aylannda ııım mük'Clleflcr, Müd-dc:iumumili. 
ödenmek üzere iki tak.eitle veril- ı ie verilmekte ve cczalanıdınlma· 
miştir. lan iatenilmcktedir. 

Adiigede: 

10 Para için ihtikAr 
15,5 11111 Sigarayı, 15,30 Paradan Satan 
Mebmedla Diıldlbı Yedi aın Kapatıldı 

Asliye dordUncU ceza hlkiml CelAl 
dUn mikdar ve kemlyyet itibarile 
~imdiye kadar Adliyeye intikal eden 
davaların en küçüğü olan bir ihti
klr iddiasını tetkik etti. Hadise ı;u 

ıdi: 

Anadoludan gelip Sirkeci otclle
rındcn biriSine misafir olan Ömer 
isminde bir tüccar, otel kama.rotla· 
rından Mclımede para vermlş ve ka· 
lın Tirynkl slgaruı aldırmak iste
mlştır. Mehmet Sirkecide tütlincU 
Hasan oğlu :Musta!aya gitmiş ve 
üslUnde 1:1,:i kuruş yazılı olan kaim 
Tiryaki sigarasını on beş kunış otuz 
paraya almıştır. Ömer bunu ihtikar 
saydığı için polise ve MUddeiumuml· 
lığe mUrncaat etmıştlr. 

Mahkemede Hıncını Alamayınca 
Koridorda Yüzüne Tükünnüt 
Şehremininde oturan Emme dı.ı. 

Mllye hukuk mahkemelerinden biri
sinde şahit olarak dinleniyordu. lş 
bittikten sonra koridora çıkınca ha· 
sım mevkimde bulunan Safiye, Emi
nenln üstüne yUrtlmlliJ, yüzüne tü 
kUrm~ ve sonra da tokatlanuştn 

Sultanahnıet sulh birinci ceza hAkirr 
Safiyeye 3 gUn hapis ve 28 lira pa 
cezası verdi. 

Kağıt Hınızı Mahkum Oldu 
Matbı:ı.alardo.n kıiğit çaldığı iı. 

ziye etmişlerdir. 

1 IORIA 1 
11ŞUBAT19U 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frac 
Drahmi 
Leva 
Pcçeta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 

Ergani 
Sıvas - Erzurum 2 
Srvas • Erzurum 7 
Türk Umumi Tiyatro 

........ 
5.24 

132.20 
29.6875 

0.9975 
1.8225 

]2.9375 
3.175 

3l.1375 
ill.005 

20.-
19.84 
19.56 
34.25 

Bana İnanınız 
Bu SDt 
Kreması 
Usul O 
·Sayesinde 

50 yaımdaki bir çok kadınlar 
ancak 30 yaflannda 

görüneceklerdir 

Mevsimin en güzel çorbası 

·~\~) 'hl'~~ 711~ 
Y(~ ~//A 
~. 'ıı~ 

ı. , •,J~,. 

Ç~ •. - .,. - . 
l ~-,. 
#7'· 
'""'. ~ ı.,.~ '"11" 

t···-- ... 
~...ı· 

-·' 

ç a p a m a r k a ~o':.:a~~~t~ 
En iyl cins taze sebEe ve hububatla ta.vuk suyundan mamul olması 
itibarile çok yüksek kalörl ve lştihaaver lezzeti camidir. Bir tecrUbe 

iddiamızın doğruluğunu isbata kati gelecektir. 

Büyük Bakkaliye Mağazalarında Bulunur. 

Tlrldye Ca••arlyeU 

Ziraat Bankası 
Kuruluş talihi: 1888. - Sermay~i: 100,000,000 Türk lil'ası. 

Şube ve ajans adedi: 265 . 
Zirai ve ticıu1 her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lir& llaanıiJe veriyor. 

Ziraat Ba.nkaııında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa.tı. 
daki pil.na göre ikramiye dağrtılacaktır: 

4 adet 1,000 llrahk .,ı,ooo lira l'I 190 adet 60 lirahk 6,000 lira 
4 > 600 » 2,000 ~ 

1 

120 ,, 40 > 4.,800 > 
4 ]) 2.50 >' 1,000 » 

40 lt 160 » f.000 > 160 > 20 » a.!00 » 
DlKKAT: Hesaplo.rmdaki parıQar bir sene içinde .50 liradan aşa· 

ğı dilşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecekUr • 
.Kur'alar ıtenede 4 defa, 1 eylQJ, l blrlnclkianun, 1 m&rt ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ ................................ ~ 
İstanbul Asliye 9 uncu hukuk hl· 1 

dmliğinden: 

Beşikta.şta Kılıçali mahallesinde 
eski Konak sokak 61 No. da mukim 
N'urlye tarafından Beşik~ta Ihla· 
:nur caddesinde Şcnkonak 97 No. da 
nukim kocası Derviş oğlu Ömer 
ıleyhine açmış olduğu ihtar dava
sında: M. aleyhe gönderilen dava 
arzuhali ve davetiyenin mahkeme 
divanhanesine talik ve ilfınen tebll
~at yapıldığı halde muayyen olan 
!Unde gelmediğinde muhakemcnın 

rıyaben icrasına ve duruşma günU 
olan 12/3/941 saat 10 a talikine ka
rar verilmiş olduğundan illnnameler 
tanzimi ile sazetelerle tcbUği ile gr· 
yap kararı makamına kaim olmıık 
üzere ilan olunur. 

Y&TAll 1uetu1 
lLAN FtYAn.uı Kunı7 

a..Jdı malrt. olullk 7M 
1 llld SaJ'fa s..u.ı ... 
ı lt > > NO 
1 lt > > -' > > > 1 .. 
5 > > > 76 
6 lt > > :so 

SAA l 'INIZ mva 
HAkim suçluyu dinledi. O her şeyi 

inklr ediyordu. Bundan sonra dinle
nen şahitler davacıyı teyit ediyor
lardı. Hıl.ldm suçu sabit gördü. Tü· 
tilncU Mustafaya 25° lira para ve yedi 
gUn de dUkkAnının kapatılması ceza
sı \'Crdl. 

için tevkif edilen İhsan dlln Sulta. 
ahmet sulh birini'! cez::ı htı.kinıinin 

cinUne çıkıınldı. Hllklm Reşit suçunu 
sabıt gördüğü için kendisine bir ay 
yirmi gün hapis cezası verdi. 

ihtikar Suçlulan Adliyede 

Oklarla işaret edilen yerlere 
tatbik ediniz. Sonra da bütün 

yüz ve boynunuza sürünüz 
Buruşmuş, solmuş ve gevı,ıemış bir •••••·-~~--~-h°bonı Ucreu MARVIN 

* Müddeiuınumllık 1800 liralık 
pllı fiyat murakabe komisyonunun 
tc.!blt cttiğı kıymetten çok fazla 
olarak 2250 liraya sattıkları lçin Sa
lamon Esklnazi ile Ya.ko ve Baruh 
Ga.bay isminde iki karde.ıııi teYkif 
ettirmitl. İddiaya göre Yako ve 
Baruh kard~ler pilleri ytlksck bir 
fıyatıa Salamon Eskinazlyc. o da bü· 
yük bir ticaretle b8'1kalanna satmı.ş
tıı·. Yalnız ihtikar işlerini tat.kik 
eden Müddeiumumi muavinlerinden 
Fethi, dUn Tevkifhaneden Be.rubu ve 
dört Jdşlllk bir ehli viıkuf heyeti ge
tirterek altşam geç vakte kadar va· 
zlyeU tetkik etmlfllr. Sultanahmet 
sulh birine! ceza hlklml Reslt de bu 
teUclkata işUrak etmiştır. 

Asliye ikinci ceza mahkemesi dUn 
iki lhtikAr davası tctkık etti. Bırisl 
Sümer Banka fnzJa Clyatıa kereste 
satmak istiycn Mıhaldı. Suçlu ve 
avukatı müdafaasını yaptı. Dava kn· 
rar için tnllk cdlldi. Bundan sonra 
geçenlerde yine bir ihtiklir suçlle 
tevkif edilen Yuda, Sıtkı ve J.Iusta
fa Cemıılln davalarına de\'am cdıldl. 
Mahkeme doSyayı tetkik etmek için 
davanın talikine ve Yudo.nın 500 
Ura kefaletle tahliyesine karar verdi. * İran tebıınsmdan Teıbrizli çu
valcı AH oğlu Hasan ile Mesudlyel 
Hamal tsıiıaiı Erol dün meşhut suç
lar kanununa göl'c birinci ağır ceza 
mahkemesıne verildiler. İddia şu ldi: 

tsmıı.U Erol Sirkecide mavunalar
dan vagonlara arpa taşırken iki ı:u· 
val çalmış "-e Basana satmıştır. Ha· 
san hrrsızlık malı almaktan suçlu 
idi. Mahkeme tsmalle bir ay hapls 
cE.>ZSSI \'erdi \"e derhal tevkif etti. 
Hasım beraet karan aldı. 

cildi, tazeleyip gençleştirmek için 
işte size basit bir usul: Takim ve 
tasfiye edilmiş bir miktar sut kre
masını bir miktar saf zeytinyağile 
kanştırınız. Sonra hepsini ild kısmı 
m iyi krema. ile karıştırmız. Bu ha· 
Iıta, cildinizi bc6leyip tazeleştirecek 
ve inanılmaz bir gü.ıellık lomln ede· 
cckti.r. 

Bir aktı·is gençlik nıanzarasmı 

muhafaza ve idame için bu basit 

usuıu tatbik etmiş ve 70 yaşında, 
genç ltadın rollerini oynamıştır. Ec· 
zacmız da bu halitayı size ihzar ede
bilir. Fakat muhteviyatı az miktar
d:ı. olmakla beraber pahalıya mal 
olur. (Yağsız) beyaz rengindeki To
kalon kreminin terkibinde saf zey. 
tınynğllc Dızar edilmiş sUt kreması 
mevcuttur. Cildinizi beslemek için 

'Iib'kt19 Ulılllıtde: 
olmasın? 

OSMAN ŞAKAR 
8eDel1k i aylık S ayhk Ayhk ve Şkl. nde 

1400 750 400 150 Kr. 
Hariç memleketler: 

6 TAKSiTLE satılır 
Galata: Bankalar Cad. 47/69, 
Tel: 41378, Beyazıd: Üniversite 

Sead1k 

2700 

i aylık l ay&k Ay Irk Cad. 28, Kadıköy: lekele 

1'10 800 Kr. yoktur ... Cad. 33/2 

ŞEHiR TiYATROSU 
TEPEBAŞINDA •• 

DBAM .KIS1'9 
Akşam 20,30 da 
EMtLlAGALOITl 

Son Hafta 

TEMSiLLERi 
İSTİKLAL CADDES1NDm 

KOMEDl IUSlll 
BugQn saat H te Çocuk oywııa 

Akf&Dl 20,30 .. 
IUaAI..m: ODALAll 

Her gün g~ede ç0<. ...... m~llleri için bilet vif.!r. 

en mükemmel ve hakiki bir cilt ----------------------------
unsurudur. Herhalde memnunl-
yetb:ıhş semeresi garantnldlt. Aksi 
halde pnrn:ıız iade edilcblllr. 

Sahlbi ve Neşriyat MUdUrU: AHMET ll:MlN 1i AI.M&..,"I 

Basıldıfl Yer: VATAN MATBAASI 

Boğaz Te (grip, km!, ktZamık) gibi salgın hastalıklar zamaıund& ~ 
I'& yapılmakla ağa:, boğazın antiseptisini temin eden :ı.~ 

dezen!ekted11'. 

lstanbul Komutanlığı Satrnalm:ı KomisyonundaD . ~~ 
Hasköyde askeri bir binanın tamiri işi 15.2.941 gUnU saat 0 ., 

ı:arlıkla ihale edilecektir. Keşi! bedeli 1754 lira (07) kuruştur·_~ 
mlnatı 263 Ura 11 kuruştur. Şartna.mesl her gün komisyonda ~ 
isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda. komutanlık &d.tın aıına 
yonUDa gelmeleri, (925) 

* " Asker! ihtly~ için aşağıda cins ve mfkdarlarr yazılı iki )[aJelll..., 
maddeleri 21/2/941 gllnU hizalarında yazılı saatlerde pazarlıl<~~ 
alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görWebUlr. tste·-~ 
belJi gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık satın alma koın~ 
gelmeleri. (1022) 

Cimi Mlkdarı Muhammen B. Kati Te. ~· ... 
Kilo Lira Kıı,. LlraHrş. /. 

ıo f 
Makarna 
Bulgur 

50000 
50000 

l4500.00 
12000.00 

2175.00 
1800.00 

ıı 

* , 
Ta.şlu~anm mutfak ocaklan pazarlıkla 14/21941 gilnil saat ıJ' 

tamir ettirilmek üzere istekllsine verilecektir. Keşif bedeli 986 ıırt 
kuru~. Şartnamesi her glln komisyonda görülebilir. 1steklılet111 ı' 
li gün Te saatte Fmdıkhda Komutanlık satın alma komisyonun• 
meleri. (1051) 

Deniz Levazım Satınalma K~misy~n~ 
1 - Tahmin edilen bedeli 1387 lira 50 ~ olan 15000 ~ 

murabbaı Amerikan vidalasının 18/Şubat/941 Salı gUnU saat 1 

pazarhkla ekınltmesi yapılacaktır. ti 
2 - Katı teminatı 208 lira 13 kuruş olup şartnamesi her gtlll 

sai saatleri dahilinde komisyondan alınabilir. _ ,.Kf 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği \'esaikle ~ 

Kamn~da bulunan komisyona belli gün ve saatte hazır bul 
lan. (1001) 

* T. Bedeli Temina~ 
Lira Li Kr. 

~ 
3500 Kilo Yttn fanile ipliği 10920 819 00 15 2/41 Cumartesi 11 
500 Adet Battaniye 3600 540 oo 15/2/U Cun:ıart~ ıı.~ 

1 - Yukarıda. yazlı yün fanela. lpliği Uc battanl~ h~ 
gileterilen gön ve s~~lcrde p~lıkla eksiltmeleri yapılacakUf'· İ. 

2 - Şa.rbıamısmı almak ısteycnlenn her gün ve eksntıne,. J 
rak edeceklerin de belli gUn ve saatte hizalarında göeterilen ttl":.. 
makbuz veya be.nka mektupla.rile 2490 sayılı kanunun tstedil'i 
larl& birlikte Kasımpaşada bulunan komisyona. müracaatları. 

Devlet Demiryollan 
7/2/941 cuma gtlnU pazarlığı yapılacak olan 500 ton Blistef 

rm "lenerek mamul halde idareye teslimi işinin pazarlığı görUletl 
flzertne 21/2/ 941 cuma gllnU saat 15 e talik edilmiştir. (~5) 

Askeri Fabrikalar Sahna·ma Komisyonu llAnl_, 

400 - 700 Ton Kurşun Alınacakbr• 
% 99,90 safiyette 400 • 700 ton kurşun alınacaktır. Bunu 

talip olanlarm tiyat ve teslim şartla.rile teslim mUddeUerlni 
tahrir! tekliflerini en geç 20 şubat 1941 tarihine kadar Askeri { 
lar wnum müdUrlüğil merkez satın alma komisyonuna. müracaa~ 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

T83CUTUf Hesapları 
lkramlge Planı 

l adet %000 Llrabk =' .,,,, ' 
3 > 1000 > = ""'°'.,,,, , 
2 > 750 > :=15'JO-.,,,, 

' > 500 > = """'".,,,, , 
8 > 250 > = 'lJJD"-,,,, , 

35 > 100 > =~.,,,, 
80 :. 50 > - tv""' / 

::oo > 20 > ::::: eOOo' ,, 
Ke.,delcr : ~ Şubat, % l'!At'A '-" 
tos, 8 li:inclte,riıı •.arilllcr. 

pılır. 


