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AflMETEMIN YALMAN 

Amerika İle 
Emel Ve Gaye 
l3eraberliğimiz 

Albay Donıthtm. Ankara
daki etmasları neticesinde 
şunu anlıyacal<ttr ki .~ar.P 
ve sulh gayeterinde Turkı
ye ile Amerika araStnda 

,_ tarn bir görüş birliii vardır 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

A merlkanın hususi mütnee&ilİ 
~albay l)onahan Anka.raya 
gehnİ§ 'bulunuyor. Orada d~vlet 
adıunlamnızla görüşecek. dun')'& 
hadiselerini kendilerilc beraber 
göııdcn gec;ireedktir. ·ı 

Bu .. rü eleri:n Amerika ~ e 
Tu go ~ •· •· bır ..ı...:... d · tam goruş • ..... ,ye ara11ın ·ı 

Cümhurreisimiz·n Elenler 
ralını Taziyeleri 

Elenler Kralı 
AnkaTn, f (A.A.) - Reisi

c:ümbur bmct l~önü ile Yunan 

K 1 lkin<:i JorJ arasında aşa· ra ı . ) 
ğıdaki telgraflar tcatı o unn:_u§. 

tur. 

Majeste İkinci Jorj 
Elenler Kralı 

. ( 
Atina 

Büyük devlet ada.mı Me· 
taksas"ın ölümü ~le . ~ost v ve 

.. ttecı. Elen mılletının ugra· 
mu ıu. d . b" 
dığı acı yası en enn .ır te-
eesürlcı tıa!ber aldım. Denn ta· 
ziyelerirnin ifadesini kabul bu· 
yunnanızı ve mnjestelerile mil-

Teşekkürlerini Bildirdiler 
letinin bu münasebetle duydu
ğu acıya bütün Türk milletinin 
~tiralk etmekte olduğuna iti· 
mat buyurulmasını rica ede· 
rim. 

leme.t lnönü 

Eık.&elans ismet lnıönü 
Türk.iye Reiaicümhuru 

Arık ara . 
Mümtaz ~ aı'kadllJlm, bü

!kUınct reisi J an Motaksaa'ın 
ııahsında Yunan"İştanın uğradt

ğı elim zıya münaııebdile mu· 
ha'Hhetle dolu ısözlerinizden 
son aereoc müteheyyiç olarak 

zatı dev:fetinize teşcldkür ede. 
rim. Büyük acmuza :ı;a:tı d<evle
tinizle dost ve müttefik, asil 
Türk milletinin g&tcr>diği şid· 
de'tli alaka gerek beni gerek 
mi-iletimi pek derin bir eurette 
mütebusis ~mdue ve &i 
memleketimizi atkı arkı birleş
tiren do:ıtluğıtın kU'VW!tini bir 
kere daha teyit eylemektedir. 

İkinci Jorj 

* Anlrara, t (A.A.) - Reiei-
oümhur bımcıt İnönü Bayan 
Me:tabas"a bir taziye tdgr fı 

çckm;ştir. liğini bir defa daha ortaya ~ya· 
ca~ft ·· • etmiyoruz. Vafl118· 

a-•a ~e L~ ) e ~==~~;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~========================================================== tonla Anknra araeıoda 11'n ere: 
kil l_;ı.·ü fekat · omctre meeafe o nuı r. 1 iki devlet -,.r1ke:z:i ar&Jlında em~ ...... k- ük bır 
ve gaye bak~ından en uç 
faıit ydktur. 

Türtk!yoe ve A:men1c!' ~~~ 
Yali~in bir nimet .?~~), hır Y~ 
oldugunu dünya yuzunide ke§ 
den ilk mcımle!kctlerdir. k. 

Biz milli eiyasetimizi ~er v~ ıt 
için milli bir misak §Cklinde ıfa· 
de cc:lerken, bütün blr imparn.tor• 
luktan kendi isteğimizle vazgeç· 
tik, başka dil ve kültürde insanl~r 
Üzerine z.ahıta memurlusu eımege 
arzu duymadık. Kendi öz yurd~· 
tnuzun inkişafile mC§glll ohnagı 
İş edindik ve menfaatlerimizi ~ü. 
t .. . ı ~n tabii menfaatlerile 
un ınsan-ıı... . ıh l· 

bir hizaya getinmenın yıolunu u 
du'k. Amerika da aynı yol.u t~ttu. 
· h .ı. · etıce3ınde lapanya ile olan 81"1.Jl n 
elde ettiği toprakları öz yurduna 

Türkiye ve Yunanistan 
Başvekiller ile Hariciye Vekil ve Nazırları Arasında Taziye 

ve Teşekkür Telgrafları Teati Edildi 

Ankara, 1 (A.A.) - B. M.e· f milletinin uğradı~ı son deı:cce .~cı 1 
ft_ • ölümü münasebetıle yasa dost ve mutteHk asıl Turk Metaksasın 

tm1.sııs ın .. .J I y ·11 • • • • ak" ...ı d 1 Ba dd Dr. Refik Sayuam a u. mı etmın iştır ·ınuen o ayı en 
VBıı~ekili B. KOTizis a~ğıda· derin şükranlarımızın ifadesini Cenaze Merası·mı·nde 

~~~ '-rafları teati etmişlerdir: kabul buywımanrzı Kraliyet hü-
~• CQ; k"' et. kencr a •Ji - - • E.kBelans B. Korizis ~ ı v_c cd ı .n mıma z ı a • 

B ekil nız.oen rıca crun. H •• k A t• • • 
aşv Atina Majeste Kralın iti:madile ça· U Ume JmJZl 

Yunan 
ğırıldığnn ağır vazif~i üze~"lle 

Do müttefik asil 
st. ve h L _ • Cü"mhu alırken size şunu temin etmek iY 

millctinın acı yaa au.;n • . . • 
riyet hükumetini ve beni fevkala· terım kı, Jan Metak.sas ~ reh.'ber 
de ımüteellim et.ti. En aamimi ve olmuş olan yükaCk prens1plerden 

Büyük Elçimiz 
Temsil Etti 

B. Vilkie 
Amerikaya 
Çağırıldı 

Londra, 1 (A.A.) - Bay Vil· 
ide Hariciye Nazın Cor.dcll Hull
dcn ıbir telgraf n)mı§tır. Hariciye 
Nazın bu telgrafında Bay Vilkie· 
d~n. Aynn medisi Hariciye encü. 
meni huzurunda, Jngiltereye yar· 
dmı projesi hakl"ndaki düşünce· 
lt'rini iz h etmesini rica cıtmek~e. 
dir. 

Bu sebeple Bay Vilkie lskoçya 
ve lrlandada )'l\pacağı ziyaretleri 
iptal medburiyetinde kalarak A· 
merikaya dönecektir, 

lzlanda da 

f ngilizlerin 

TAHŞİOATI 
80,000 INGtLlz VE KANA

DALI ASKERLERiN 
MERKEZDE TOPLANDIGJ 

BİLDiRiLİYOR 

NcyYOrk, 1 (A.A.) - Ta.as 
aja031 ~bildiriyor: Bir Norveç ga
zetesinin bildin::liğine göre 1zlan
dada se'bcn bin İngiliz ve Kana· 
dalı nııker toplanmı!J bufonmakta. 
dır. Bunların büyük ~bir lı:ısmı 
Reykav.ik.te toplanmıııhr. 

Hitlerin Tehdidi 
Londra, 1 (A.A.) - Ncvyorlt Tay

mlıı muhablrı yazıyor: HiUerln Bir· 
leşik Amerika devletlerine karşı söy
lediği tehdllkA.t· sözler İngiltercyc 

yardıma aleyhtar olanlar orasında 
bıle itlro.zlnr doğurmuştur. 

1 

BUGONKO SAYIMIZDA: 
2 IDd Sayfada ~hJ:r ve Memleket habeleri 

S » Genemi Nurtrıin fnbrlkasmda • lngiltere-
nin Jd)ç11k sdirlcrl • Ankarnda 30 lirııyn ev 

lt 

J> 

Spor • Hakiki bır cin actin rom nı. 

ltn.lynnlnrln SUnusile lcrln mücadelesi 

. ~· 

Ankaraya muvnsalat eden ve ıerefine dün akpun Hariciye Umu
mi Katibi Numan Menemencioğlu tnrafından Ankarapalasta 

bir :ıİya.fet verilen Roosevelt'in phsi mümesı;ili 
tayyareden indikten sonra 

İngilizler 

Gece 
Bombardımanına 
Çare Buldular 
Ottava, 1 (A.A.) - Yeni Ze. 

lanicln umumi valisi hava Maresah ı 
Cyril, vazifesi başına gitmek üze· 
re buradan geçerıken demiştir ki: 

cCcce bombnr>dıman tayyare· 
lcrine lk r§l muvaffakiyctle müca
dele etmek imkanını Vt'rcn bir u· 
aul bulunmu gibidir. Daha ~im· 
diden ıkullo.ndığlmlZ bu usul, AJ. 
m n ıta;yyarderinin ıgcceleyin 
memleketimiz üzerine yaptıkları 
ziyaretlcrd~ keyiflerini lkaçıracnk 

1 
bir mahiyet nlrnış bulunuyor. 

Roosevelt'in 

Mümessili 
ANKARADA 
MOMF.SSİL ŞEREFiNE 
NUMAN MENEMENCİ
OGLU BiR ZIY AFET 

VERDİ 
Ankara, J (Jluım51 ltıh3blrl-

mlT.den) - Amerika <ilmhurrel· 
BI Roosmcltın • h ı m lmesı;lll 
albay Donolınn bllgün Anknra)a 

&;chnk, Hı l t "Yonda 11.ıırlci)C 

l'ckflltıtl '"e Anınrlk n bü) ük el· 
<'Diki erıl\ nı tnrafındl\n k~ıln· 

nnrıık dojı;ruca Amerikan !K'f&

rcthnneıılnc gitmiştir. Alb3) Do· 

oohaıı oğleden onra remnl zl)&

rctlerlnl • pm 'e hu akşını da 
kond ine il rld)C umumi kı\tibl 

oman fencm nclof;lo tarafın· 

d n Ankara Pal lonlarmdn 
bir :r.lyafot \tlrllnıtştlr. 

Eğer Hitler, bir istila tecrübe· 
sinde bulunursa geçen sene oldu
ğu ~bi bu eencı de mağlup cdile- ı 
ocktır •.• > "lllıııııı __________ _, 

katacak yerde onları adım. ~d~m 
ist&lale hazırladı. Bugün filrpın· 
de §U gnrip manzarayı görii-~~z 
ki bir vakitler fştiklal diye gurul· 

müteh~iç taziyelerimizin ka.bu· ı mülhem olmaıktan fariğ olmıyaca. Atına, 1 (A.A.) - Atino. ajansı 
lünü~Kral~th~~et~~irm.~~m~l~cl~İzi~~~- ~~ğ~~: =============================================== 
)ağını zatı alinizden rica ederim. kı birleştiren çözülmez dostluğa TUrk hUkQmeti, metaksas'rn ccna· 

,..., . 
tü eden Filipinliler, Amerikalıla· 
rın çekilip gıdecckleri gün yaklaş
trkça kol'ku duyuyorlar. Aradaki 
bağlantının devam etmesine A· 
men ada tara ar olan r azalir· 
ken Filipindcıki tıı.rafıtarlar giUik· 
çe 90ğalıyor. 

Amerika ile Tütkiyenin harp 
'ı( gayeleri ha'l&ındaki görü§leri de 

birbirinin aynıdır. Her iki mem· 
lcket bu harbin en son neticesi o• 
!arak filan tarafın zaferini değil, 
insanlığın nihayet tam bir cmni· 
ye:t, bazı§ ve iş bera:berliğine ka· 
vuşmasını, verilen bir .<ize güven 
bağlamak mümkün obnasını, ya· 
rının hesap kırbul eder bir hale 
gelmesini istiyor. 

lnsanlann gözleri ne zam~n 
yakın ufuklar üzerinde üzüntü ıle 
bağlanrp kalın ilim için, me
deni.yet içn ideallere bağl~nm~k, 
fedakar bir ruhla çalı§mak imkin
lan kapanını§. iyi ve güzel kıy• 
met sahalarına nit verimler aınra 
yakla§'lTlı§tır. Böyle.devirler ~j. 
neımclazunc:ı, anaforcu. m~ ı 
zcv.klere düşkün tipte sathi. ve.ha· 

Dr. Refik Saydam aynı imanı besleyerek. bütün gay. zc merasimine l.ştirak etmek Uzere, 
• Refik S <i retlerimi onun eşcrinin idamC8ine hususı bir heyet göndermek arzusu-

Eksclans Dr. . ay am hasrcdeceği:m. 1 nu izhar etmiştir. Fakat vaktin mll-
Başve:kıl A. Korizis saade.sl.zllği dolayısiyle Tilrk hilk~-

An\ata 1f.. metini tcmsn~n ve COtnböil're ile 
Büyük şefinin şahsında Yuna• Ankara. 1 (.A.A.) - H rlcly.ı Vc-

nistanın uğradığı muazzam zıya kUI Şükrü Saracoğlu De Yunan Baş· 
münascbetile gereok §Bhsınız ge· vekili ve harlcly nazın B. Kortzls 
rek Cümhuriyet hükiimeti namına a..şnğıdnkl telgrafları taati ctmi~er-
vaki muhnb'betkfır sözlerden son 1 dlr: 
derece müteheyyiç olarak Elen (Dm-amı ..,a. 5, ü. 1 d ) * 

hl\kQmet namına çelenk va.·ma 
.AUnadnki Türkiye btıytlk clçisinl 
memur ctmlşt.tr. 
Diğer taraftan Yugoslav bUyOk 

elçisi on.ip prens Pol ve ıın.vekil 

(DC\Wm ·a. IS, ü. 5 efe) *=* 

HAKiKİ BiR CİNAYET ROMANI iZLERiNDE 

Zabıtamız Altı Yılllk Cinayeti 
Ortaya Çıkardı 

KURBAN, TRAMVAY BiLETÇiSi CEMALiN ESKi 
KARISI NADiDEDiR. KATIL ZEKi 

ve SUÇ ORTACI MÜNiRE VEREMDEN ÖLMÜŞLERDiR 

Evde Oturan Sekiz Kişi Suç ve Sır Ortağı Sıfatıyle Alh Sene 
Helecan ve Azap İçinde Güne Gün Katmışlardır 

Kaamııpaf(l.da Bahriye cadde-

" &it inaanlar yarabnı~tır. Ci<ldı a· 
t9' !akaların, idealizmin, fedakarlı· 

ğın dünya yüzünıde yeniıden moda 
haline gelcbillneşi: mutlaka ve 
mutlaka her tarafta emniyetli, ra. 
hat ve ferahlı bir hava esmcışine I 
ve kar§ılıklı sevgi ve saygı esas· -·---~-

larının kurulmasına bağlıdır. 

1 ainde alb yıl evvel bir cinayet it· 
lenmi§tir. Fatma Nadide adında 
renç, gÜz:el bir kaduı boiulmuı, 
evin kümesi yanında kazılan bir 
çukura atılnuJ, orada altı senedir 
kemikleri çijrümiiftür. 

Amerika 19 18 de de harbi 
son he.rıp y~pmak, dünya yüzü~· 
de hakkın zaferini kumıak endı· 
oc:ıilc har,be karı§l1lı ı. Vıibo~ 
Prensipleri bu emelin bir .jfadesı· 
dir. Vilson; kendi prensiplerini 
müdafaa için Par ise gelinc.t;.. .k~y: 
den odıre ilk gelen bir acemi gı~ı 
aldatılnııs geride intikamcı, sı· 
ı·h ~· a lanı.11a çılgını bir Avrupa bıra· 
karak boş elle Amerikaya dön· 
müştür. 

Ameriknlılar bunun üzerine 
A"Vrupaya küsmüşler ve Avrup~· 
lıların adam olmıyncıığına kendı
lerince karar vennişlerdir. Bu de· 
f mütecavizlere kar§ı mücadele· 
Ye atılmak hususundaka tereddüt. 
leri de, geçirdikleri fena tecrübe· 
lerin. neticcaidir. 

Bugün Amerikayı da. demo~· 
~asiye ve hakiki barışa inanan d~. 
ger milletleri de iki vazife ~~lı
>'or: Milletlerin emniyet ve ıstik· 
l· ı· k -zlere a •ne arşı yapılan tccavu 
elbirliğile karşı durmak, bir ~aha 
te'krar edilmemesi için tcdbır al· 
~ak ve sonra hiç bir dar intikam 

1 ine kapılmayarak insanc.• 
~~.enaiplcr üzerine yepyeni lbır 

ıOO unya kurma.'k... . 
oO Aıbay Donahan memleketı. 

~İzden Arnerikaya şu haberi gö· 
wo lurebilir ki Tür'lt milleti her iki ga· 1 

b:d~ Amerikan milletile devamlı ı 
) ır ış birliğine girişmeğe hazır bu
Unınaktadır. 

Kaıımpa§Ada cinaye tin iılendiği ev 

Kernilderm çıkanldıit bahçenin kazılan kö,esi 

Bir, iki sün evvel zabıtamızın 
eline geçen bir ipucu aayeainde 
bütün cinayet meydana çılan"' 
mesuller anlaflhnıf, adald yerini 
bulmll§hr. 

Bu gibi h8discler hazan zabıta 
• haberleri aruında bir kaç aatırla 

geçirilir, hazan bir romancının eli
ne lfeçet", hayattan alumuı bütün 
bir roman halinde işlenir. 

Biz, izleri meydana ıçıkanlan 
c:İnayet içinde merakh bir içtimai 
roman ae.zdik. Düıündük ki cina
Y t doğuran içtimai çöküntüleri
nin önüne g~ en iyi yolu, 
bu gibi hadiseleri ortaya aennek, 
acı taraAanm Yakından göater
mcktir. Bu dÜJÜnce ile dün &rb
daılanrnızı •efcrber haline koy
duk. Getirdikleri malUnıa~ bir •· 
raya getirttek size hakiki bir l;i
klaye teklinde anlatıyonn., 

Bir Kocadan AynllfU\ Neticeleri 

Fatma Nadide 20, 2 1 yaşların· 
da güzel bir dcadındır. Babası 
Konynlı merhum Abdullah adın· 
da biridir. Cemal isminde bir 
tramvay biletçisi ile ev}~· tfr. 
Bu izdivaç ahenk ve ndct ya· 
ratamamıştır. Aradaki gcçimııiz· 

(Dcrnını Sa. 4, U 3 de) X X 

1900 metre yükseklikte yeni mevziler :zaptettikleri bil dirilen Yunan askerlttlnln 
dağ lak ~ miiJkül 1arazide ilcrleyiı )eri 

iTALYA 
Genel 

Kurmayı 
Yunanistan Harbinin 
Tehlikelerini Musso 
liniye izah Etmişler 

Genet'f1ler Musaolini'yi 
Ediyorltlnnıt 

itham 

Londra, 1 (A.A.) - Tnyrnis 
muhabiri şunları yazıyor: İtalyan 
ka'bincei aznsından bir c;ok nazır· 
lnrın gönüllü olarak askere git
me8i, Roma diplomatik mahfil
k.rinde bir taraftan ordu ile ~t
lcr araaında'ki ciddi ihtilaflara. di. 
ğer taraftan da Jtalyan milletinin 
Yunan meselesi lkar§ısında duydu. 
ğu acıya atfcdilmc~ir. l.talyan 
Gen.eHtumıayının MU890lini" ye Yu 
oan harbinin tehlikelerini iz h e· 
dercık bu İşe giri~crneeini ·tavsi
ye ettiği İfşa cdilmeık.tedir. Arna· 
vutluktaki muvaffakiyctısizl&ler 
tevali ettikçe bu iltilaf gittikçe 
derinlıeşmiş ve İtalyan generalleri 
Mueeolini'yi Hit'kr'ıe mu'tavaatle 
itham etmişlerdir. 

Bugün pek az mütehas.sıs A\
manyanın bu haıbi kazanacağına 
inanmaktadırlar. 

Lord Halifaks 
" Hitler Artık 

Bekliyemez,, Diyor 
Vaşington, 1 (A.A.) - B.B. 

C.: lngiltcrenin Va~ington büyük 
elç..n Lort Hnlifaka İngiltereyi is· 
tiliıya te e:b'büs ihtimalintlcn hah. 
sederek ezcümle demiştir ki: 

c- Hltler artık bı:kliyenıez. 
Zira lıalyadnki, B lknnlardniti ve 
Abnnnye dahilindeki vaziyeti 
günden güne. nıü~lleşmektcdir.~ 

LIBYADA 
Beş Yol Ağzında 
S.dıil yıolunu takiple ileri ha

rclketlcrine devam eden İngil"z 
motörlü kıtnlımnın Dernecien 1 70 
kilometre uzakıtaki Barsede ltal· 
yan "ll'VVetlerile muharebeye gi· 
riştikleri bildirilmektedir. Barse 
b~ mühim ~enin tdii:ki ettiği 
oklukça mühim bir yerdır. Ayrı
ca buraya 13:ngnziden bir demir· 
)"Olu da gdmcktcc:lir. 

Şimalden ve cenuptan hare
k&.tta bulunan kuvvetlerin bugün
lerde Bingazi önünde birlemıe. 

(DC\Bllll :Sn. 5, su. s de) =*= 

TEPEDELEN 
Y unanhlann Elinde 

Associated Prcee
0

İn. Belgrattan 
verdiği bir haberde Tepedelenin 
ltalyanl r tarafından tahliye edıl
diği ve Yunanlılann eline geçtiği 
bild.irilmdt'tedir. 

cR dyc gazetesi> 

Yunanlılar 
Mühim Mevzileri Aldılar 
Atina, 1 (A.A.) - Yunan 

B umandanlığı tam:fından dün 
a~ neşredilen 9 7 numaralı 
resmi tebliğ: 

(Dm ı.um ıı. l>, "' % de) ** 

1 

\ 

~----------.;;.. ........ __ .... ,_ .................. _____ . 
İTALYA YAVAŞ 

Sinyor iniyor! 
YAVAŞ KABUCUNA ÇI:t'JLlYORı 



2 - 2 - 941 ____.,. 

ehtf ve- MenZ!eket fliıberleri tGUl 

l'ü~WU~~YAV.tl: M.SAMi TEii$ __ _ • 

ra: 

Çok Geçmeden İki Lenger 
Yoğurtlu Kebap ve Bir Koca 

Desti de Su Geldi 
-46-

Milli Piyango 
Halk.evinde Çekilecek 

MIW Piyangonun beşinci tertip 
planının birinci çekilişi b11 ayın ye
disinde, saat 17 de Eminönll Hnlke
vi temsil salonunda yapılacaktır. Çe
kilişi takip arzusunda bulunan halka 
giriş için kartlar tevzi olunacaktır. 

Eyüb'ün imarı Piyasa Haberleri: 

Amerikadan 
Demir Gelecek 
Aınerfkadan çok yakında 800 bin 

Hazırlanan Projeye Göre İstanbulun Bu 
Tarihi Semti Cüzel Bir Şekil Alacak 

dolnrlık demir getirtilmek lçin nkre
Şehiıtlilderine kadar bir cadde a· ditif temin edılmiştlr. Bunun 600 
çılarak asfaltlanacaktır. Aynı za· ı bin dolarlık kısmı tstanbuldakl ma· 
manda ikinci ıbir cadde de Baha- deni eşya birliğine mütebaki kısmı 
riye iJe Kağı.thaneyi birleştirecek· ise lzmlrdekl madeni eşya birllğine 

Belediyece Eyübün imarına ka. 
rar verilmiş ve bunun için de büt
çeye 300 bin liralık bir tah&isat 
konmuştur. HazırJnnan projeye 
göre, iskelenin karşı.sınıdaki Ta
bakhane meydanı ~timlak edile
rek buraya büyük bir hükumet 
mahallesi kurulacaktır. Burada bir 
de Halkevi binası yapılmasın~ ka
rar verilmi§tir. 

Şimdiki kaymakamlık binuı 
da istimlak 0°.\narek yerinde ye· 
niden bir k.ayrnaık.am!At binası in· 
şa edilecektir. 

Eyijp iskelesinden Onaltı Mart 

tir. tahsis edilecektir. 
Tarihi 1cıymeti haiz Eyüp ca

miinin etrafı da gcn.işlcıtilecek ve 
yeşillendirilecektir. Camiin karşı. 
sın.daki ada kiımilen rstimla.k edi
lerek burada bir pa&. yapıl..acak· 
tır. 

Düğımeciler me'V'kiinde de E
yüp gençliği için ufak mikyasta 
bir spor sahası yapılmasına karar 
verilmi.,tir. 

Kahve Gelmeğe 
Başladı 

Memlekette kahve azlığı mevcut 
bulunduğu şu gtlnlerde gümrüğe 

birkaç parti kahve geldiği haber 
alınmıştır. 

DÜNYA 
Boyunduruk 

istemiyor 
Ya7.An: OC YILDIL 

re:' "ih • . . ı. sıt' U-- u rer ın son nuU'u 
dense fazla gürültü >"'?' 

madı ve akisler ci'ıdct ycrinı bU" 
sun• kabilinden bazı tcf!ıt ~ 
mutalenlar dereccsinı geçetıl d 
Halbuki hem manası, hcrn r• . 
yolarda hey.betli bir alkış koro 
sunun refakat ettiği yırtıcı tollD 
hibarile eskilerinden katb"'' 
eksiği oltılayan bir nutuktu ~· 

Hakikat şu ki her şeye al~ 
1 or 

yor ve her şeyden usnnı 1) 

Sonra artık öğrenilecek bir t' 
de kalmamıştır. Herkes bıl 

- Buradayım. Dursun burada 
ynn, diye gürlemeğe çalışıyor
du. 

Silivri (Hususi) - Kaza dahlllnde 
bulunan ağ"Jllarda kuzu doğumu işl 
ta.ınn.mlle bitmı.tıtir. Bir aylık kuzu
lar ayrı mandrralara alındığı için 
sUtler de bollaşmış, yoğurt imaline 
h;pıorı sUt satışına pek r&gbet etme
ba.şlanılmıştır. Bu sene, hayvan sa
mekte, daha ziyade kerema lstlhta· 
!ini tercih eylcmektodlrler. Beyoğlu 
sUUıanelerine alt olduğu söylenilen 
birkaç krema makinesi civar köyler
deki mandıralarda. şimdiden faaliyete 
geçirilmiştir. Krema makine sahiple
ri, yoğurt imallthanelerinl endişeye 
dilştlrecek bir tarzda, siltıere talip 
olmakta ve fiyat arttırmaktadırlar. 

bu sebeple zaten kapsızlık yUzUnden 
çırpmmakta olan yoğurtçuların endi· 
şeleri artmaktadır. 

TEK VE ÇİFT TAKSİLER 
Belediyenin Raporu Üzerine Eskisi Gibi 
İşlemelerine Müsaade Edileceği Umuluyor 

Haber aldığımıza göre son olarak 
gUmrUğe gelen kahve 2270 çuvnldrr. 
Ayrıca 1400 çuval kahvenin de gUm· 
rUğe geldiği söylenmektedir. 

Bu vaziyete göre, kahve tlryakilcı1 
artık müsterih olabilirler, çUnkU 
fındık kabuğu kanştırılmış kahve iç· 
mektcn kurtulacaklardır. 

ki tatlı da konuşulsa, acı da k~ 
nuşulsa netice birdir ve Al~; 
ya daha fazla geciktiıt.~' 
elinden ne geliyorsa ynpacıı\r 
Nutkun cölümlcrden ölüın 
ğen~ vocizesile hul&sa e-dileb; 
ce'k tarafı bir yana bırakıh 
akademik diyebileceğimiz ~, 
'tnrnfı bir ufak huku'ku esB~} 

Soruyorlar? 
Bir okuyucumuz telefonla ııo-

ruyor , .e diyor dl: 
HUkfımet, bonzlnıleo ıhamJ su

rette lstlla.ıle lı:in buırusı otomo
billerin kaldırılmasını ve taksi 

Tütün Ustası Y etiJtirilccdı: 
Bursa (Vatan) - Geniş arazisi ve 

mebzul vesaiti bulunan bazı çiftçi
ler, tiltilncWtiğUn ova köylerinde: da
ha ziyade taammüm ve inkişafını 
temin için, tstanbulda bulunan lske
çe ve Kavala muhacirlerinden bir 
kaç tecrUOOll tütUncUnUn mUtehassıs 
sıfatlle celbi ve diğer taraftan da, 
Uk tahslllnl bltlrmil1 köy gençlerin· 
den onunun, Kartal ile Mnltepe ara
sındaki tUtUn enstltUsUne tnhstle 
gönderilmeleri için anlqmışlardrr. 

Getirtilecek ustaların maaşları, ge
rekse tahsile gönderilecek gençlerin 
masra!lan aralarında emece suretlle 
ödenecektir. 

Benzin sarfiyatını azaltmak ga- ğer tara&an da benzin sarfiyatını 
yesile husuei otomobillerin te.ma., azaltmak ga.ye~ile hususi otomo
men kaldırılarak, tabilerin de bir billerin kamilen kaldırılarak tak
gün tek, bir gün çift olmak sure· silerin günlere wkstrni vesaiti nak. 
tile ç.a.lıştırıhna kararı veeai.ti nak· tiye işlerinde güçlüğü arUırmıştır. 
!iye 'buhranının başlıca amillerin- İstanbul Belediyesi bu iş üze-
den biri olmu~ur. rinde daha esaslı tetkikler yapa• 

Dünkü ihracat 
Dün muhtelif memleketlere yüz 

küsur bin liralık ihracat yapılmıştır 
Bu arada• !sveçe deri, Almnnynya 
halı. İsviçre ve Yugoslavyayn tiftik, 
Yunanistan, Bulgaristan ve Roman 
yaya balık gönderilmiştir. 

f talyadan Akreditifli İthalat 
İstanbul Belediyesi bundan ev- rak tahdidin benzin sarfiyatında 

h 
İtalya ile aramızdaki klerlng an-

vel de yaptığı tetkiklerde bu ta • hiç bir fayda temin etmediğine 
la!!fmıı.sının feshinden sonra ltalya

didin benzin sarfiyatında bir fay- dair bir rapor hazırlamıştır. dan mal IUıal edllemlyordu. 
da temin etmediği netiu8ine var- Raporda otomobillerin normal 

Ç .. - '- ·· b k 1 ek Öğrendiğimize göre bundan böy· 
mıştı. urur.u u arar a t ve bir şekilde çalıf!malarına izin ve-
çift çalışan otomobiller daha faz. '" le akreditifi! muameleler için lth:ıl!U 
la iş yapmakta ve sarfiyat yine rilımesi için Dahiliye V ekalctin· ı müsaadesi verilecektir. 
aynı nisbette olmaktadır. den müsaa<'f! istenmiştir. Bu mÜ· Diğer ta:-aft:an klerlng anlaşması-

Bir taraftan malzemesizlik yü- ırıaadenin verıleceği de ümit edil- nın hitamından evvel bedeli .Merkez 
zündcn tramvayların tahdidi, di- mcktedir. bankasıM tevdi edilen mallann ltha· 

llne de müsaade edilmiştir. Bu gibi 
mallar gUmrUklerden derhal ithal 
edilecektir. 

dersine betızer. I 
Führer bu k.rsımda f ngiliı lı' 

mürgcciliğinin üç yüz senelik 
tarrh~esini yapıyor, ıtahıı 
kampı gr"bi zulüm ve işkence 1 

Jetlerinin İngiliz icadı oldui0 

öğrcti.y-or. r 
Nutuk eğer dünyaya hitr.Pd 

den bir nutuk olsaydı şöyle b 
vamı lazım gelirdi: clşte bıt r 
zulme son vermek, esir rn~ V 
ketleri kurıtarımak içindir k~· 
lıcımızı çekımi.,izdir. Dilerıı :.-r 
Tanrı ve insani&: bu halis rw 
timizde biz?mlc beraber ol!llrı 

otonıohlllerln de tek ,.e çift ola
rnk çalışrnala.nnı kabul edC#T'Ck 
tatbikata geçmı,ur. Fakat Bele
dl;-e eskisi gibi ., işli, ~ka, 
Kurtnlu' otohfüılerinln Dolma
bahte yollle çlkmalanm tebdil 
etmenıl!jtlr. 

Çamhca Tepelerinin Ağaçlanmasp 
İstanbul Belediyesi büyük ve kU· 

çOk Çamlıca tepelerinin ağaçlandı
nlmasına karar vermi.şti. 

Paraşüt Kulesi 
Karşılığı 

Mektepler tarafından tcbCrrU edi
len para ile alınacak KUltUr tayya
resinin tstanbuldo. yetişecek paraşüt· 
çiller için talim tayyaresi olarak kul· 
!anılması takarrür etmiştir. Bu tay
yarenin önUmUzdeki bahar ayları 
içinde alınması muhtemeldir. 

Sinemalarda Hava 
cıhk Konferansları 
Halkın gösterdiği alAkayı gözö. 

nUnde tutan İstanbul TUrk Hava 
Kurumu bu alakayı artt.Irmak gaye
sile Türkkuşu talebderlle birlikte 
halka da konferanslar verilmesini 
kararlaştırmıştır. 

Laakal kendi milleti Cle1 
sinde kıdem ve asaleti olan 
çok Avrupa miUetlcrini bir rtı 
va hevıengi halinde baş b" 
bağler ve geri kalanlar hıık~ 
daki hali.s niyetini gizlemeğe ~ 

Gümrük Varidah Arttı zum görme.zko bu nevidefl~ 

ts 
teminata ne dereceye k J 

Belediye bahçeler ve parklar mü
dUr!UğU bllyUk ve küçük Çamlıca 

tepelerine yeniden 1000 fldnn dikmiş
tir. En kısa bir zamanda bu tepele
rin ağaçlandırılma işi tamamlana
caktır. 

tanbul gtlmrllklerlnln nrldntı inanJlırdı bilinemez. Fakat o 
geçen aya göre artmıştır. Bu ay diğimiz gibi hita'P dünyn)'ll 

Bp yol ~L'JlmOO yolundan tanıum:ıl 
2 kilometre uzundur. GU.nde bu 
yoldan elli flcler yapılsa yüz kJ. 
Jomctttllk fada yol için o nl"" 
betıe fazla benzin !larfedlllyor 
demektir. Bu hesap belki binu 
fa.7.la veya nokııaodır amma, ha.

kllt&tte batm sayılır derecede 
lıu.Ja 'benzto yakıldığı meydanda.
dır. LUstlklerln eskimesi Ye ara-

Talebeye Tramvaylarda Kolaylık 

Sinema binaları sahlplerilc anlaşan 
Kurum idaresi sinema seytrcllcrlne 
verilecek ha.va konferansları hazırla· 
mıştır. 

tık konferaruı Celal Gtiney tarafın
dan .şubatın UçUncU günU Kadıköy 

8Ureyya ve Opera sinemalarında. ve
ıi.Jecektır. 

gUmrUk kasasına 2.600.000 lira gir
miştir. Öğrendiğimize göre bu para
nın 500 bin lirnsını Bnsra yollle ge
len iUıalAt eşyası temin etmiştir. 

İngiliz Takns Muameleleri 
öğrendiğimize göre İngiltere ile 

yapllacak bi!Qmum takas muamele
leri neşrolunan bir kararname ile 
bundan böyle Türkiye cUmhurlyetl 
:t.ıcrkez bankasına bırakılmıştır. 

lmlann bozulması da eaba!.. A
caba bu yolu d~rmek şartlle 
benzinden her ıfuı. 4 - IS teneke 
tasarruf •etm k kabil detti mJ-

Akşam üzeri mekteplerden çıkan 
orta mektep ve lise taıcbeslnln tram
vaylarda sıluşık ve rahatsız bir hnldc 
getirmemeleri için bazı kararlar alın
mıştır. Bu karara göre, kız talebeler 

1 
mektepten beş dakika evvel, erkek 
talebeler de beş dakika sonra çıka
caklardır. Bu ııureUc izdihamın önü 
almmış olacaktır. 

Prt>st taııl.!ından tcsblt edilen pa· 
raşüt kulesi inşaatına sarfedİlecek 
olnn para nakil vasıtalarına yapıla
cak on paralık zamla temin edlle
cektlr. Bu husustaki umumt meclis 
karan vUA.yetln tnsdlkına iktiran 
ctmış ve Dahiliye VekMetlne göııde
rilmiŞtlr. 

imli Meselesi T etk& Ediliyor ERCÜMENDIN RESİM SERGİSi 
dlr'? tmnlcslz yazı, TUrk telo.ffu:..unu 

bozduğu için, imUl meselesi üzerine 
esaslı tetkikat başlamıştır. Dilimizi r 

Rektörünün Çayı 
tam fonetik bir hale sokmak lç!n ' 
bir takım kararlar alınmak Uzcredir.1 
Bundan başka, ecnebi kelimeler, ya- ~~~!'~~~-J 

Akmağa hazırlanan göı: yaşıanmı artık 

7.aptccleıııedlnı. Yıuıa.klarınıılıuı, s.,ağı döltfil· 
me~e başladı. 

Yllzilm şişiyor, rö7lertın kmı.nyordu. O· 
kuduğınn romanlıırdakl güzel kadınlan, g-öz 
ynşlan gUzelleştlrir. llalbulı..i beni ne bale 
geUrlyordu ! 

nu snh:ılıkl gczlntlınlz pek hıızln bir şe
kilde bitecekti. Şimdi öniımde kocaman bir 
gllıı \'nrdı. Öğle yemeğini lUl<ılıı Van Hopper 
ln odasında yemeğe mecburdum, Hn ta ba· 
kıcı l:ılnli idi. Yemekten fiOnra yorulmak 
bilmeyen Misis ile blretık ~lk o~·namak. 
sonra. akıpm Uı.erl gelecek olan misafirlere 

lknun etmek lfU'.ımdı ... 
UUtiln bu işleri gönnek bana no kadar 

gtl~ gelOOf'ktl ! Ben bir tarafta bu angarya 
işleri yaııarkcn öbür tarafta gemıeğc yal
nız. gidet·ek, ı:iizel denizi, gök yürllnil aey· 
redetıek, eski geçmiş ~nelerin ha.do Ju\ti· 
nılanna dalacak, beni unutacaktı ... 

Dlrdenblre anki sabınıı7Janmış gibi: 
- Artık kfıfl, dedi. 
mr ellle otomobili kullanarak ölXir elini 

zıldığ"J gibi alınacaktır. 
tımt eserlerin tercUmc..~lnde kulla

nılmak Uzere bazı transcalption şe
killeri tesblt edilmiştir. Bu aureUe 
bazı arapça harflerin tefriki ve sada
larının verilmesi mümkün olacaktır. 

'ıAKVID 

Ressam Ercüment teşhir e dilen tablonun önünde 

ÜZÜNTÜ ........................................... 
Yazan: Dalue du Maurier -12- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

l:'ine yolan bir dönlbn noktnsmda idik. 
Virajı dönerken ommlanmda ııanh olan 
kolunu çekecek sandım. Pakat o beni ıımı 
ııkı tutuyor, ,bir taraftan da sö-ıline devam 
ediyordu: 

- Size bu sabah !'Öl lf'dlklerbnl unutunuz, 
mazı unutulmu-,tar. Artık onu dilştinmüyo· 
nan. nutnn alle cfradım beni küçük ismim
le MGkı!im dile çağırır. ~171n tle &Jle ça
ğlrınanı7.ı lııtfrlnı. Arnmu.dn fazla resmiyet 
var. Bu böyle devam edemez. 

Başımdaki ~aplmyı çıkardı. Otonıobllln ar
ka tarafına. fırlatt1. Rıı.şımı kl'ndlslne doğ-ru 
çekerek saçlarnn<lan öptü. Ve gülerek dedi 
kl: 

gillüyorda. Güneş yeniden parlak blr tekil al 
nuştı .• 

Misis Van Hopper'I ve öğleden M>nra geç&
ttk olan sıkıntılı saatleri artık dilşünmü
yordmn. Gün çabuk g~:ek wı erte61 ı;a
bah çabuk geloctıktJ. 

tık gilnden beri o beni ldlçtik ismimle 
ç.ağtnnıştr. Şimdi do beıı1m öyle yapmamı 
i,.tıyol'du. ~onra lH-ni öperken o kadar ta
tıli ve l>Ude bir haU nırdı ki .. Sanki her za. 
man bunu yaıım" ve yapaeakımş gibi.. Ara 
ml2dakl UÇtll'UIU dolmuş ~ı idi. Mademki 
ltcndan ı;onra fhlU köçük l!lmDe çatıracak
tmı, artık Misis Vao Bopper ile geçecek gün 
bana daha az ağır gelecektf. 

Nitekim de öyle oldu. Bf9 sıkılmadım. 

- lUakıı dö Vinter JıMA otclde mir 
Bir an tereddüt ettikten sonra cevap ver

dim: 

- GaJlb:ı.. Daha burada.. Yemek salonun
da hazan görüyormn • 

Mutlaka birisi onn benJm sa.lıah gez.inti· 
leriml anlatmış olacak, dedim. Fakat son
ra baktnn ki f rar cCmfdl ve 5Özlerlııc ~-u 
şekilde tlevam etti: 

- Ne kadar sevimli bir insan, defli mJ'l 
Fakat kolay ahpap olmuyor, Beni l\fander
Jcy şatosuna da\•et etmesini pek fsterdlnı. 
G~en giin az kalımı bunu yn~tı, ama. 
ben aksi gibi hastalandmı. 

Ses çılmrmadırn. Oevap \'Cımedim kadın 
devam etti: 

saydı bu netice mantıkan ıı1 
laka lazımdı. 

Führ.cr buna lüzum gÖ~ 
yor. Çünkü totaliterler ve A 
r~~a hari7inde~i dünya o~~f ~ 
zunde etı yenıp, derisi gıyı t'' 
ehli hayvan sürülerile dolu ç 
liklerıdir. Bir çift!:ğin ttı511 
hakkı mevzuu bahsolduğu 

6 anan bu elbette onun içit! 
sürülerle konuculrnoz. 

Onun için nutkun bu k 
daha ziyade lngiliz rakip1

t 

karşı söylenmil'le benzer: 
yüz sene siz yediniz. Bırnl-111 

sizinkilere niSbctle çok dah' 
kemmül ettirdiğimiz tah~~~ 
kamplanmız ve sair ale:tletıı'° 
le bir parça da biz yiyeliıro·' 

Führer dünyanın bir k•" t 
durma-c:lığını, ferdi kölcük o~ 
rin<icn sonra cemaat halinde 
lelik devrinirı de filen değil~ 
le hükmen geçtiğini ıbir ~ 
anlamak istemiyoor. Hart:P 
getirdiği korkunç istila ııııJiO 
sirıi gündeJP güne ağarla~ır~ 
bir gün b~ütün durdura~ 
lan pasif multaveımetirı '111 et 
lngilizlerden geldiğini zıı~~ 
yor, hazan tayininden ucit ~· 
dığımız bir karanh'k §Uur~ıı b" 
kınan 'bir çift öküzünün bilt:

1 
yunduruğuna mukavemet et}.4 

ni ve bunların toıplana to1' il 
dünyanın 'büyük bir ıku~ 
meydana getirdiğini göıırniİ>.cJ 

Ne Almareytt, ne ltalya ~er 
ponya bugün'kü davaların~ 
çin kimsenin kendilerini t 

dığını ve bütün sempati~ıı\I 
tarafa akıtığını anlamaya<:V 
dır. 

OnJann kendi kendileriı" f 
dünyaya hayretle şorduJd.atl 
al şudur: 

- Peki fa'ka.t İngiltere b' I 
türlü mü yaptı? Dünyoııııı ı/ 
büyük krsmı bugün onun e 
değil midir? rl', 

Cevap: - Evet. fakat Jb' 
idaresinde a.sırlardanbcri f 
metre fenadan az, çok i)"İ.1e 
ru gitmiştir. ~ 

İngilterenin bazı rnct11~ 
lerde bugünkü vnziyetinıÖ 
ık.ayet varsa b•le bu vn%İY~11 
/mani da.ha tanammülü ktı j 
killer ala ala son tasfiyettl 
dar gidecektir. 1" 

Dünya bugün her turlil 1ı yunduruğu reddetmek içiı1' 
tadır. ~ 

Talebeye Seyahat V~ 
Verilecek 1, 

omu7.ları:ma doladı. Sonra söze devam et~ 

ti: 
- Heıılm kı:ı:ım olat-ak lmdar gı-ı:Çliinlz. 

- SaJ..'lD siyah cl!llse gl~1neytnlz slıo hiç 
yalmjmıy&aWtır. Bana bunu vadedinlz, ol-
m:ı.z mı! 

Akş:vn Uzerl briçton fl(Jnra bkambll JdlA-ıt
Jannı toplarken l\ll!ıfı; \'an lloppe.r bana 
kayıt:;g; bir tavırla şunu sordu: 

- KarıKının pek glizcl olduğ11nu söym
yorlar. Ben tanırnıyonun ama !;Ok bahsini 
lşltttnı. ııer clhctle mUkemmeı blr insan
mış. Gllzcl, sevlmll, tabsllU \"e kibar_ Man· 
derleyde blrc;ok da\'Ctler verJrlermış. !\laks 
kansına çok fi.şık imiş. Ani ve feci bir şe
kilde ona kaybettlkt.cn sonra deli gibi olmuş. 
Şu pudra kutumu Vtlllnlz de biraz yllztlmü 
diiuılteytm. Bcnglm pek 118.n .. Bu hastalık 
heni epey sarstı. 

Devlet Demlryollarlle, DeJ11' t 
rmda tenzU~Uı bUetıe seyall' ~ 
ock bUtUn talebeler için bit~ 
SC)ahat vesikası verileccktlt· J 

l !Attan, :Manri! Vekll.leti ~.';ı 1 

ta~:dikli hususi mektep tııl~· 
Bllmcnı ki slt.e o~ ıuw:.nıe! etmem Gtilünıcıedlm. Benim b&llnıe kahkahalarla ~9-de edecektir. 
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Şarka mı, 

Garba mı ? 

VATAN 
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400 Balına Bahğı 
Denizde Balıkçıları 

Bekliyor 

3 

General Nuri, On Sene Evvel Bir Parasız, Bir Tek Tezgahla işe 
Başlam ıştır. Bugün Fabrikalannda 400 Tezgah, 500 işçi Vardır 

Yazan: Vahdet GOLTEKJN 

Harp hullnalam )Orad.ı. n lrkçılıı· 
rın errlnden kurtuldular. Denlıfor

cle nwklk ntınayıı başladılar. Hullna 
il\ lannm mnsı ) ii7.Ünden birçok bn
ynnlıır nıjdan (dudnğu lırlılen kır

mızı bo)ıı) mahrum ltııldılnr. 

Fabrika Kendi Yaptığı Tezgahlarda 
Tabanca İmalatına Girişiyor 

lnuı.nya ne yapacak?> 

Ü ih. l • · o.ide de· sua z ın en ışg 
varn edi)"Or. Bu suııli bugün _ha· 
riçtekilerin değil, bizzat d~e 
Ahnanlann da sorduğu muha 

1
• 

.kaktır. Hareket etmesi lazım ge -
dıği anlarda Almanyamn .. bun· 
dan evvelki h"' diselerde go.st~~· 
diği sürat malum olduğun'.1 ~
re, bugü~ü tereddüdü, hıçk"' ır 
ı_ h .. im ·an 
11:arannı toııbik için enuz .. 
bulamadığına delil sayılabıhr. w 

Miliv.erin itnlya t~raf.ında P,_1: 
rad1ğ1 maalu'biyct iızerıne • 

o __ ,_ eçınosı 
rnanyanın bir har~ete g ·ı 

.ı.. • 'beklenı -en SJağı lki aydanuerı d" ile 
nıck.tedir. Fakat bunu en ışel.J 
L ld w ha ;ge, 1>cıkleyenler az o ugu l b 1 k 
rnihve.re bel bağlamı§ ka 11 8 1 

bir kütle ve bilhnss:ı ltalya • i" 
ıb Wtla ··zlijyor. Halbuki -
ırsn go .. "1deyen 

tnlyayı mağlubiyete suru al hn· 
«ırnillcr Almanyayı da derh · 
reket edemiyecck bir hale getır-
rniştir. 

b. }ıe.rc-
B .. Almanyanın ır 

ugun, hahsoldu-
kcte geçeceği mev:z:uu garba 
ğu takdirde cşar.kn m~ ıkıyor. 
tnı?> sualleri de ortay ç · nut· 
Herr Hitler, 30 kfınunw_:ını. • 
1. d b • tikameti katı hır.~ 
.ı-;;un a u ~ . T i!lerı.nın 
-kilde göstermedı.hd't o~ebilcce• 
Amerikayı da te .ı m· Bal
~· . .. 1 r.ken cJngıltcrcn k' gını soy e • d _ haLbu ı 
kanlara bel bağla ıgın1, Alman· 
İngiltere nereye el ,~taraa çıke.
yanın orndn onun ~urşısına 

w • et ediyordu. cagını> ı~r 

· bir harp 
Alman.yanın gcruş - · 

. e'k isteyeoegı 
hareketıne . g_C9nl varsa 

0 
da 

üçüncü bir ~ıkaım~ıı.dır ki. Al
ltalyn yolu ıle ./l: . bu mevzuu 
rnnn devlet r~l81ndime earfet• 
hatırlatacak ıbrr k ··~eyi bu ıta· 
rnemiş olmae1 ?n 0':1 Almanya-
rafo toplnyaıbıhr. Zırn. aklamak 
nın, harcıket planlarını fa çıevirt· 
ve nnzıırlorı başka tara 
mek eski usulüdür. 

D·~ tarnfıtan, Almanya İn-
ıger b!b" .... tcc• 

giltereyj istila te!!e mıunu 
rü"be etmiş ve muvaffak olamı· 
) ncaiını görmü.Ştür. Binaenaleyh 
ik' cl bir t~üsten f yen çık
m~acağını pekalô .bi~.iyıor: Bal: 
kanların çi.ğnenmCtiı guç bır top 

lduğu da Almanyanın m~
ra" o . · - lngıl· 
lumudur. Bunun ıçın. %ır d bi 
tereye karşı b~~a ~ ~~a. r 
mücadeleye grrı.şm i:h 
ıbunun için İtalya yocllunu te.~ 

. kendisi iç.İn aha musa-
~~esçı ünfttü. hiç olmazsa. ~~r 
ı ır. akl ~t ibır 
ıgcçireceği ı:opr ar k 
memlekettir ve ltalyanlur ~~ 

. . rd gelen bu mu...-
dılerıne ya nna l u1c bele 
tefik askerlere silah a m a 
etmiyecek.lerdir. 

SitM da Fakat Almanyanın ya 
Fransadan ltalyadan. Tun~a 

.. ak Ahikyn o.yak atıp 
usler alar . -~- lanın
A·kd .. ·ı.:..e ayırm~ P 
Mi enızı ,.....,. w örii3"oruz. 
.da da geç kaldıgını g d lan· z· 1 gil' yakın Şark or u . 

ıraKnah. ızcdeki karargiı.hı Af~~-
nın ı.r l l vllm· 
kada bergün bir ta yan "!1° 
nin düştüğünü haber vcnyor. 

Elim Bir Kayıp 
öre in· Tee Urle öğ'rendJğtmlze ı; 

11 
t 

hl arlar t'mwn l'lllldllrlllğU nak yn 
.ubesı mUdllrü Bedi BUktnş. blr knlb 
ektesı neticesinde \"Cftıt etmiştir. 

Bedi Bllld.ıış, csbnk l\lnllye nazırı 
1 enıencloğlu· \e tı~·nn reisi Rlfnt en 

., t ltCıtlbl nun damadı Harici) e umum 
' A adolu Nuınnn l\lc.nemcncloğlu ile n 

AJa müdllrU l\IU\'&ffnk n ı umum dl 
!\icnemencloğlunun enişteleri 1 · 

"""n dlin• Askerlikten yettşerek ı;~v--

Ya harbinde memJeketo mUhlm htz.. 
illetlerde bulunmuş, dalın ı;onra ns-
kerJfkten btlfa ederek intisap ettJğt 
lnhı ar idaresinde muntazam mesai
si, lktJd dUrtıstlllğU ile kt':ndJsl· 

an 'e vdlr· 
ili bUtUn tınılr \C ınemurJam e 
nııştı. 

ıunet diler l\Jerhum:ı, Mel llldnn rn clerl' 
kederdlde ııOe ine samimi tazJ.r • 
llli%.I sun nz. 

* at llterhmnun cenaz.esl btıgilnBclcdJ· 
ıs de Taksimde J<•traznğnda .. ~ı 

ı den ,..... )enın ne,oğlu ııastaıınnc n ehftllk· 
dırıJnrak EdlrneknpısındJlkl Ş ecek· 
t~ nuesı m:ıkl>ereSlne defnedll 
Ur. 

-'r:ri"iluoF-:küitesinin Çayı 
t O . . ·r ih fa. sta.n'bul niversıtesı ar l 

ki.iltcai talebeleri dün Parkot: t• 
l~nlannda bir çay tertip etmı§ er. 
dır. 

Ça:> da şehrimizin tar. I mış sı· 
trıalıırı, Üniversite dekan ve pro· 
fesörleri hazır bulunmuşlnrdır. 

dil • tahsis edi len ıatoda ccmohac'ir &efirlerıt den 
Ameriknda k~ir ::::;,e yatak oda lanna çekilmek üure 

Çocuklan kabul 
Amerikalılar, J • t • e~meğe hnzır a· 

Jngiltereyi, düf• ngı ere ın ileler içtimai va-
man hücumuna ziyetlerini, dini 

uğramış müstah- Ame -ı·kaya akidelerini. mea. 
tcem bir kale- }eklerini göste· 
ye benzt'~:. ""rlar. ren ve yemin 
Tayyare, bom- yol aGlgtv mahiyetini haiz 
ba, yııngın fcla· olan diğer bir 
ketinden ç.ocu'k· vesika ve ta-
ları olsun kur• ah'hütname da· 
ıtarmayı Ameri- ha imza etme· 
.kalılara dü~en ğe mecburdur· 
ı·nsani bir vazife ] 

ar. 
diye telakki edi· Bü.tiin bu tanh 
yorlar. Bu suret- büt evrakı lngil· 
le İ~ilte~eye yad meııelcsine 1 tereye gönderiliyor. Çoc~klıırını 
pılıı.bilec yar. ım 1 a olsun Amerikaya göndermek isteyen 
de, l!!İyasi kıın:ıatı ne. o b~ suretle lng.iliz aileleri de bu Amerikalı 
hiç hir Am~rrkalı, hıç ır taiipler arasında 90Cuklnrına hıırp 
itiraz e?omıyl~r..... ....:.ı.· bu cçocuk müddetince una ve baba.> seçi· 

Her ıştc o uugu K....,1 .. .. .. 1 
1 . de de A- yorlar. Bu işte en son 90zu soy e

lan kuııt~a> m.~e es:n . e ıb • mck ve hükmü vermc!k sıılahiye
aıeriknlılar <le~ıliı.t~ Nt 1§ k'j ti Jn.-.ilteredeki Ameriknn konso· 1 la ve mıerkezı evyor 11 • ..., 

1 
nmış ~. A a çocukları- loslanna verilmiştir. 

olmak uzere ~. ~pnamında bir Fakat engeHcrin en büyüğü ve 
na b~~a ~on:ıı.tesı ctirmi1ılcrdir. en mühimi çıocu!klım Amcri:kayn 
teşek!k-.l vucu e na g ektupla ve nakledecek kafi derecede vapur 
T elefoı:la. ~~l:rle ' bu k--omitcye bulunamamasıdır. fngiltere, dnh.ıı 
muhtelif ~~ dar Amerikaıda geç.en temmuz ayında muhacır 
yapılan murarı; bakmağı üs· ç.ocu'k nakliyatını bir müddet te· 
Avrupa çocu . ~mı 6 000 000 bir edeceğini bildirmi~tir. Buna 
tüne ahmık ütiyen" ~ I 'd da sebep çıocttk dolusu yoku va-
d fazla """'ukeuz aue cu un U· _,_ • • h 

an ,..--- Yak ak kn putlarını himnye etmCI' tÇUl arp 
guw anlaşılm ır. ın v te • . . 1 ........... ıdır 

• .. OO el gernısı eyrı nm ..... """ • 
dar bu konriteyc gun.dc 5 . . en Amerikanın İrrgiltereye yardı· 
fazla müracaat yapılmak.ta ıdı. mı. bu çocuk muhacereti mese· 

Fakat, bir, ıiki veyn daha faz· leeinden bnşlamıflı.r, dencbil1r. 
la çocuğa bakmıılk arzusu ile ko· Acaba bu cımin1nıini fngiliz se· 

1 miteye müracaat etmek kafi de· farleri> Amerika hissiyatını ve ~f • 
ğildir. Harp devam ettiği mücl: kan umumiyesini İngiltere lehıne 
detçe bu çocuklara en iyi ıbir §e• ketz;anmak ve kazandırmak hu· 
kilde bakmağı taahhüt etmek ve susunda. büyük bir rol oynama· 
bu taahbüd için .kefalet vermek mı,lar mıdır? • 
lazımdır. ı ngiltcrede, Amerikaya nakle· 

Bunun iç.İn ~ -cn ·tuhu, c:lttıncği be~"r.en ~'öyle <I h _ 
· dairesinden (Amcrikaya 8,000,000 küçuk sefır vardır, de 

ve:~ b' ____ , ) iktidar rnaHyi ı:l.'iyor. Nn9cl.iyc imkanı 'bulunur 
rnansus ır ......... klediJ-Li)' h 
• at eden resmi vesika, aile re• da bunlar da nn. ~ ınıc . er 
;:f bir yerde memur ise çalıştığl -gün nr:tan Amerikadnkı clng1lte• 
Ücşsese ve clnireden de aynca reye yardım etmelc> cereyanının 

d~w f>' vesika ibraz dt:nek şart- daha çok büyük ni.sbetler nlma-ıger ır ih 
1
. . kA d 

t İ• ibu ikadarlB da bitmiyor. sı ı tiınn ı ve ırn anı var ır. ır. ,. 

ANKARA HAY ATINDA 

ro il r 

Otuz Liraya s·r 
Tercümanın Ce.vabı: "Şey, Çevrilecek 

Filmin S tüdy o Binaları · · · ,, 
Evet, otuz liraya. Pençe.resi, ' lüğüne gÖstermeğc ve 

d tfağı ve arsası ettinneğe de ihıtiyaç 
tasdik 

yoktur. 
elleri· l.iapıııı, o ası, mu H 'ı vk' Şö"yle, gumın birinde, 

l. bir ev e c., me ı· 
otuz • ıraya k Bütün Ankara· ni ancaya. bağlıyaraık pca per• 
ine dıyecek yo · Ç an deden olmak şartile bir de 

ha!kirn bir tepe. arşısı, ~ • d 
ya .. dura w 1 bumun un dıbınde. §arkı mırıldanmu-ğ- cevnz vnr ır • 
otobus g artmıınlıınn be· tıpış trpı§ yolkuşu tırmanmak, mıı
Yapılan ev ve ap. ·ı ölçülen hall.e aralıırındtı dola§Illak ve bo§ 
deli on binlerle lıra~ c etresine bir anıayı göze kestirmek mcsele-

yalnız arsasının m 1· . • ya· halleder. Bu • oldu mu, doğ· ve N" ıtını8 ıra rs 
bazı yeri-erde ~ 1

• 
8 l-~·ette 8 • ru amele kahvelerinin yolu tutu· 

b.. l bır mem ~ ' h d · 
tenen oy .e .1 oenıher otuz li· lur. Orada ta a etnamesız ama. 
mele yevmıyesı ~ cdeJbilmek, in- Şnin ehli. pi;!dn bir hayli çarık
raya bir ev tC'lllın k de aktın b mimar vandır. Kaç odnlı ev yap 
sana, bir. b~kı~~i p;hniyor. Fa· 1 tırmak isteniyorsa onlara anlatı· 
lacağı brr ış gı _ _,:!...ı ·· doğ- Jır. Orıtaya hesaplar konur, vur 

~at, 5öylediğim, yl.Uo'o'e yuz aşağı, tut yu'kıırı, bir de bakılır 
rudur. • ki, en kabadayı bir kaşane otuz 

Bakın antatayım. shur bir liraya mB'l olacaktır. 
H ani Ankar~nın ınk eles · sur Pazarlıkta muta'bık ke.lınır, ka-

l..+ bu a nın w ,_ • 'd')' kalesi vardır. i'.e, b' takım ma· lmmaz. dogru "erestecıye g~ ı ır. 
1 haricinde de ır il l rd öe H '\'B kararmadan evvel, hır ev arı b aha e e e . . k 
h Heler ve u m k min· için ne lazım5a, çıvı, ere3te ve 
bn ""'Z badanalı. oana yn •1ın.. ya· ta boş areanın ortasına yığılır. 

e.T - d Bu ev erın • k w ba 1 tk evıler var ır. , rtayıı Havanın ·ararmaga ama· 
na~a ve '1>u mahaHclerm o tice· ıile beraber, a.n;anın orteaına di· 
p:.unası zorlu bir mııcera ne 1 kihniş olan .direğin ucun.daki 

~indedir. .. • takliıül· lüks )am'bıısı yaıkılır, kc:ıerle~ ışler, 
Vakıa, himmeturrıcal 0 , ameleler çall§lr. şafok atrnaga baş 

J"akat nıernk etmesinlrr. Ele g~n 
411(1 lı:ıliı~·· .n ihtiyaçların '111 rn1ıa 

ruj 3 ·•ı•ıl:ıc :ık. Rakınız bu lı:ıllnnl:ır 
n.:ısıl tııtu.du 

11.ınlm. rkulı bir halıkçı grıııır., 

Grocnland ııahlllerlndc ;.,nptıklurı bir 
l<e~ften dönerken bir petrol ı;emlsl 
etrnlındn buzlnr nrasınd:ı 40 b:ılln:ı· 

uın yın.düğUnll görnıil~derdlr. 

Petrol gemisi, bir mn~ lnr. ç.arpıı, 

hatnıı~. Dcnlzr d'ıklllen neltler, yn. 
inndn hulunıı.n 400 hallııayr tın~ ııfo

rnk iıldUrmu..,. Buzlar dn don lumıuş. 
Balıkçılar, htııılnrı n:ıkle haı:lamı!';lar. 

Otomat:k G r"' jlar 
Reıızln yoltsuzluğu hl!ilklete olıın 

rnğbetı arttırdı. l'arf,,te ve diğer iş· 
ga1 nltınd:ı bulunan yerlerde ~ngln 
\C fakir herkes b:slklet kullanıyor. 

l'aknt, hunun bir mahzuru 'nr: 
Geceleri nmh:ıfnz.n. etml'..k ... 

Akıllının biri buna bir çare bul· 
muş: Otom:ıt1k t; rnj ..• 

Bu garajda be:kçl falan yok. Her 
1 ti.ren, durnrdakl kllçllk bir kutuyn 
l50 sıı.ntım atıyor. Kllçlilt bir anah
tar dU.,uyor. Bisikleti, clll\ara h ğlı 

bir zlnrJre bağlıyor, kilidini de hu 

anahtarla kilitliyor, anahtarı da ı·e· 
bine atıyor. 

Bir gün matbaada otururken açık 
gözlillllğtlm tuttu. Kendi kendime de
dim ki: 

Gideyim Enver Paşanın kardeşi 
General Nuriyi bulayun. Trablus 
Garp harblne iştirak etmiştir, Umu
mi harp zamanında dn gbillce Trnb
Jusa çıkarak tcşkllft.t yaprnı.ştır. Trab 
ıus işinin günUn meselesi olduğu bir 
sırada elbette meraklı ~yler söyllye
blllr. 

l\:alklim, Nuri (Paşa) nın fnbrlka
sma gittim. Beni bir odayn aldılnr • 
Her tarafta numuneler, resimler, 
lmnlo.ta alt tUrlll türlU parçalar var
dı. Biraz sonra tam bır işçi kıyn!e· 
tile General Nuri karşıma çıktı. Ko
nuşmnğa başladık. Derhal anladım 

ki otuz sene evvelki Trııblus Garp ha
Urnları kendisi için uzak mazıdc gö· 
millmUş bir şeydir. Zihnı tamamllc 
bugünle ve yarınla meşguldür. 

General Nu,.i, fahrikM1 ndaki çalı§m odnsında 

Yazan: 

• 

Gen. Nuri, csltl Türklerin san • 
kabiliyetine nlt lddlalnnnıı. delı~ d 
ortaya Uç ytlz sene evvel ~ 

birlmç ok çıkardı: 
- Bunun şeldinc bakınız, d d , h 

Gen. Nuri 1911 de eski İzmir Va
llııl B. Rahmi ile beraber Trablus 
Garba gitmiştir. B. Ra.'1ml orndn bir 
müddet mebwıan meclisinin mUmcs
slll sıfaUle bulunmuştur, Gen. Nuri 
ıısker sıfatllc kalmış, Umumi harp 
zamanında Mısıra karşı sefer hazır· 
lr.nırkcn de bir Yunan balıkçı gemi· 

Blslkletfn ahlbl, m:ıklne!<Jnl nlmnlt sile Trablus Garp sahiline gizlice çı· 
1 tedl mi, idildi açıyor, fakat an:ılı· karak Mısır garp hududunda iç te • 
tan klllttt>n çılmmml)or. Olduğ'u kfl t yapmıştır. Sonra da Kafkas tn
glbl bırolanak mttburlyctınihı kulı- ı rafındn kqmandan oln.rnk bulunmuş
;ı or. Hu otomatik garaj ~k ~bet tur. 

bir Avrupa mUzeslndc bu \'a ıflard 
yüz kndnr tczgdhnnız vardır. Dl:Srt bir ok görcmezslnl7h 
beş yüz amele çalıştu-ıyoruz. Fabrl Bug{ln tayynrC'lcrde ve en il 

glinnU, \ e bl~ok yerlerde şu bel r 
nçıhnı~br. 

Karga Yenir mi? 

kalnrdnn biri dcmlr eşyn fabrika ı 1 mermi lmalAtındn kullanılan aero 
adını ~yor. nnmlk prensipleri ilç yüz sene ev\• 

Bnna şunları anlattı: 
BUtUn bunlardan övünme yolllc ki Tllrk oklannda tamamlle tatbl 

bahsetmiyorum. Gazeteye adımı ynz sahası bulmuştur. Ortası kalmcad 
_ Kafkutan ııyrılırken askerlik· manıza dn taraftar değilim. Maksa- Hava rnuknvemetınl azaltmnk 

ten istifamı verdim. Memleketin ı . dım kendimden değil, gayri şahs1 ı menztJl arttırmak için iki uca d 
ttkballnl sanayide görllyordum. Ken- rette TUrk sanayi kıı.bllıyettnden bal ru tedrici surette tneclmektcdlr. ;c 

Neden yenmesin! Muhn anı. nlhn· dimi bu sahaya vak!etmcğe karar sctmektır. Buraya çırak diye aldığı· le snnınn tele bakınız. l\takınc ı 
dn bulunnn ~erlerde knrga 'B rnrın- verdim. On yedi senedir uğraşıyorum. mız görgUsUz çocukların az znmnn- ı yapılmış kııclar muntazamdır. 
«'..tya kndnr yenlldli;.-fnl dedelerimiz· Bilhassa top ta.palnrına ve tabanca· da ne kndnr olgun ve faydalı bir ha· ı Okun üzerine imzasını atmış ol 
deu ı1ıtrnıştzdlr. la.ra merak ettim. Tnpalara nnmlıı okçu, tam bir sevgi ve z vkle ç 

ı~ransn, buglln )lyecelc sıkıntısı le gcldlgine hayret edersiniz. mıştır. Blltiln tc!C'rruatta itina ' 
emniyetini arttıracak tadiller yaptım u ta """il N .. n bir "O"°'' dUn d All- ı içinde bulunuyor. Ehli lıny,nnlnr, tn· s "'-t arımı.c.ua " bW • ı ır. "aç o kndar iyi lrorutu 

vuk, ördek, hindi ,.e kaz g-lbl kUmcs vtlcude getirdiğim tabanca tipinde kU çrrıı.klarımızdır. tur ki Uç ylli: scnc lçlnd ş ltlld 
de emniyet bakımından tckcmmUlleı kU~'k hl trr 

hayvanlan AJmıuıyanın yolunu tu- Ben buna hayret etmedim. ÇUı kU ı.w r d<'ğlşlklllc olmamış . 
vardır. TUrklyeden aldığ"ım ihtira kld bl t kt bl l.%t'I tuncn Fmnsnlnr lcarga ~f"..m!)e 113.,. tnb'l b' dl z ten bekli en r s na mc c m 
patentelerlnln yektınu yirmidir. Ec· bunu ' .r şey ye 11 • ca olan bir Frarum: mUteha 

~~:~!~~rı:da:~1~; ~:ı_0~00 t~'U~~: nebi memleketlerden de pa.tentelerim yordum. Türkler, sanat kabillyetınlıı şlrndl benim yanımdndır. Bu Tfl 

fi:ltıhyormuş, ÇA:ık d ambrf &BrU· vardır. h hlç bir sahıı.sınd:ı hiç bir mlletten gc o'~l ~ı~ı g rünce h ynın k 'mı 
1ptldnln.n benim gibi sn.nayı sa a· rl ltalmazlar. DUn san'nttc en bUyUI Acemi bir rröz blk, hel bu r 

1 
sında alaylı olan birinin iddialarını kablllyetıcr ı;tıstercn TUrklc in bu· hattC'n BOnra, bir 113'1 t c <'rf ka 
ciddiye almadılar. Ftıknt yese dUş· günkll çocukları dn aynı seviye vaı 4ında olduğunu d rhal !nrk d Piyer rrıı· ı Ordu 

1 mlycrek uğrıı.şmağn devam ettim. nu mak için ancak ortayn çıkardık! ı C n. Nurf, ııözUne d vam etti: 
Meşhur romancı Pil er .l\111 Pnrl tc t tıh fi eserlerin rnll-bet ,.örcbılmesınl bek· - Bu oı,ıan yapan Tilrkl rın fabrikada bir tek torna ezg ı e .. b ., 

ölmüştür. U iki f b lk d dö 1 ]erler.> cuklnrı, dünyada hic ::-:-ı1 eden t 
Piler !1111, ISGI de, Olıol y-le-Rlo- bnşlndım. Bug n a r a a r nlk kabiliyet bakımından g rl d 

dıı. doi;YJ11t1ştur. dlr. 

llk 0''"\'61 mUstemlck!ıt nıızııretJncle Doktor Diyor ki : Kendlmlzl bu sahada hor görm 
klıtip idi. Sonm gazetccllJğc atıldı. en bl\yilk hastalıktır.> 

rarlsln Temps, ı•arls-Solr, gibi blı· K A R YA r.. A R K EN Gen. Nuri, tam bir ldcallstt 
ytlk ,.e okuyucu u çok gıu.ctcill'tlndc \.J Kurduğu işlerde otuz kadar eski 
mıılcalcJer, hlklıyeler yazdı. lfih ark daşın:ı, yüzlerce Türk gene 

Elliye yakın romanı ' ar<lır. Bir Kar yıığıyor. ÇUukli şln dl tam 1 ştlıılıe yol tur ki b.u hııl ı;ayrltabli ad·, ne faaliyet lmkll.nı vcnnlştır. Kcr 
çoğu llsantmn:a çenJlml tir. ı•ıyer mevelmlnde.)iz. Eskllerfn (Knrn kı') dolunurdu. Çlınldı her <'.}~n ~lr za- de bunların arasında sabahtan ak 
Mil, seyahati çok SC\crdl. Hemen tAblrll 50ğuklarm şlddetlnl ıınln.t· manr \C bir nıc\ imi \ar. lnı;rnıu· ma kndn.r bir çl ol:lrak çal~ır. F 
hemen bUtUn dUn.~11''1 dolaışm.-..tır. 

6 
run da, karın dn, 60ğuk 'e sıcağın riknlarınd ki otuı: tUrlU fmnl!tt sa " . ., k f'ltedlklerf şu gtlnlerde hııular d 

vcrııtı gnzetoc.lllk Cıleml için bUl illt ma lsalnrd n.. slnd<' temin ettiği kAr, tamıımlle f 
blr ziyadır. sıc:ık ve gtlneşll gitmiş o ı Knnn )ağışı, lıerhnldr., yağmııruu rfkıının bUyUm e !lnrfcdllir. M 

_ _ ..:., ___ _ _ __ ·-------------~:::::::::::" !l~ınibn el tın güzeldir. Goklert lA en son ol mk TUrklyede tııb:ır 
knplı)nn kesif bulutların ha151l ett1~ ımall için !Azım g 1 n tezgft.hlar dc
knranlı lt bir hn'a lçlnllc, dıırmnd n, nıdan dot!Tııyn bu fabrlkad )ap 
Cloktllen lru 1 bir yai;-rnunın, insanın mıştır. Fabrika bir nya kad r ker 
içine bllytlk bir gnm Hı hUı,ün 'r.r- dl yaptığı tczg hlnrd Nuri tıpl ta 
rneıılne mukabil, t\deta nydınlık hl - banc:ıları seri surette imale b lı) a 
sini \eren bir lınrnda, gökten, lapn cak \'<' ilk hnmlcde gUndc clll taban· 
lfıpu. dUşen lmr tunıılerlnln t>nğa ım- en çıkaracaktır. 

BİR ÇİFT GÖZ 
Enis yatağından doğruldu, sıcak· 

tan yarı açık bıraktığı pençcrcye 
doğru balttı. İki tane iri göz odayı 
tarassut ediyordu. İliklerine kadnr 
ürperdi. Biri muhakkak onun pnrası
nı çnlmağn gelmişti. Fakat o, bir se
neden beri yaz taWlnl geçirmek için 
biriktirdiği parayı hırsıza mı kap
tıracaktı. Yalnız ya hırsız zorba Çl· 

kar da onu öldUrürsc?." 
Enis tekrar ürperdi. O andıı aklı· 

nıı pllıjda yilzen gcnc;l<'r, nrkndıı.şla.rı 
bronz rengindeki sevgUlsl geldi. Onu 
bir daha gönnlyecek mi idi. HrrsI7 
öldürmese d<' pnrnsını çalsa onu tek· 
rar görmesine yine imkl'ın yoktu. 

ÇUnkU parasız kalırsa onun giltl· 
ğt yerlere gldemıyecc.k. Ona hediye
ler alamıyncak, gczmeğe götüreml· 
yccektl. 

Demek artık çok sevdiği mehtap 
gczlnWerlne bile veda edecekti. 

Ah nereden pencereyi açık brra.k
mıştı ! .. Neden Ş«"ylan uyup da o ge
ce eve gelmişti. Şimdi arkndaşl:ırı 
mehtapta ııkordlyonun ahengine uya-

rıı.k şarla söylUyorlar, eğleniyorlardı 
Ne ynpsa da bu hm!u:dıın kurtul· 

saydı! .. Yanında ne slll!Jı, ne do ken· 
dini mUd:ı!na edecek her hangi bir 
~y yoktu. VAkıtl çok lnıweuı idi. 
Fakat ya hırsızdıı bir bıçak varı; • 

Bıçağın altma yattığını hisseder 
gibi oldu. 
Hırsız içeri girince ona pnrnlarını 

teslim ctmcğe karar verdi. 
Yok! .• Bunu yaprunazıdı. ÇilnkU er· 

tesl gUn yine Şehremininin Uzun 
Hasan Mahallesinin Uzun Yusuf so
kağına dönecek, her sabnh işine gı. 
dip gelecekti. Uzun senelerden bc.rl 
biriktirmiş olduğu paraları bu hırsı
za çaldırmıık Jçin mi saklamıştı? 

!çlnc kaynar sulann dôktlldüğtlnU 
hissetti. Ne çare ki hayatmı kurtar
rnıı.k için paraları vermek ttı.zımdı. 

Para hayatından laymetll değildi 
ya .•• 

Tekrar pencereye ba.ktJ. Göz!cr san 
kf daha çok bUyilmQşlcrdl. 

Titreye Utrcye yatıığınd:ı.n kalktı. 

in ucuşma..<ıı <lnlın çok ze' klldlr. O- Bir tek tezg1Uıtıın ba~Jıyarnk dort 
nun içindir ki tııc:l.lc blr odanın pen- ytlz tczg{thlık iki fabril<:ı kur n ide· 
eereslnden bu rnnn7.nrııyı ı;e~Tcdl'n allst adamm, aydıı kendı için sarf t· 
şairler nra..'imda, kar tanetC'rlnl bc)n.z tlğl para yilz lir yı C'CÇmez. ÇünkU 
kelebcklrrc bernetcnler bile olmuş- Gen. Nuri z vklni, fabrikanın bUy 
tur. meslndc, fazla adam çalışmasında bu 

nnıı aras1ndn bir tel kki \ rdır: 

(KllJ' yatınca h tnlık 111.ahr) deri~. 

Dektm.llk balmnmdan bu tel!lkkll e, 

B7. ~k. hak \ermr.k icap cdf'r. Har· 
sız ~r,n kı~ günlerinin snbnh, ak· 

şanı şiddetli drğ'lşlklllder gösteren nı 
tubctll ha.\"1151, in an 'Ucudilne pclc 
zlyn.ıle dokunur. Her vücud bu fiU

raUl tahan1lllcrr,, kolıı)' kolny, lll • 

aıınluk giısteremez 'e çabucnk h:ı • 
tnlaıur. Jlalbnkl kar ya •mıyn b~hı· 

d.'i... zaıruuı, rbk h l'B l)ice o~· 

muş c stlratll dcğtıp.kllkler ortndan 

kalkarak 1 tlkrar rel dn etn1lşUr. 

Bö.} le bit bir hal nlan hll\ ndan lst', 
veltıVld soğuk bllo ol!la, in nlann 

vllcu~ pek :r.J~ de mllt 

lan lmktinı l okfur. 

r olma-

Herk , oğuğu gorüncc rlbi esini, 
• 

ıur. 

~yl s:ıyc inde temin ed<'bll 
parııyı m ddl ze"k -.e aııı.yış 
kullıınmağı prenelblnc uygun 
maz . 

bul-

Bugün bn lıca iki yeni fıkrl 'ar 
dır. Blrl~cisl, tuğla ve kiremit yap
mak için seri halinde ucuz maki e
ler çıkarmak... Bu kısım san :,. ı 

mcmkkctln her tara!ınd:ı lnld !ı 

saye inde hem binlerce te cbbü~ 
hibinln ve işçinin geçlncceğın<', hem 
de meskenlerin inşa tarzının iyile 
CC'ğlne !canidir. 

Mc 1 Erzıncan::lakl c~lerl ı d 
toprak deg-ıı, kiremit olsaydı 
batın bu k d r b0)1lk olmıyac 
söylUyor. 

İkinci t'ikir, Türk çl!tçfllğlnı c 
zamanlardaki yüksek sevlvc e ı 

karmaktır. Bu m ksntla h r t 
tan toprak nllmun !eri topl ı 

ibal diye bir eöz vnrdır .
8
lin ladığı zaman bir de görürsünüz 

~u evler ve mahalleler. }1c~nın ki. evin dnmı örtülmüş ve kapı· 
himme.tile değil. ~ kırda ar ve· sı yerine takılmıştır. Ondan son• 

b b •w•t tarafın an l k f' 1 s· de~e a a.yıgı b l ası ra. sana, ge ey un ge . ıze, 
rilemiyecek bir dereceyı u m kirnseırin nğzmı açıp, gözünüzün 
yüzünden ortaya. çıbnıftırrl ·e üstünde kaşınız var dctmeğe kim-

evler hclckında şöyle bir muha· 
vere geçtiğini a1!lıı.ttrlar: 

Scyyo1ı, kalcnın etrafını saran 
bu ncaip mnhallcyi, parmağının 
ucile tercümana gösteıırni;, ve: 

Gözlerin d~etlnl Uzcrind ta.şıyor

muıı gibi sarsak sarsak yt,lrüdll. YM· 
tığmm altmdan pnrnlan çıkardı. 
Pencereye doğru Derlcdl. 

paJfosıınu onn göre .;jyer, \ilcudUnU 

ıntıh:ıtazıı eder. Bu uretle, hnvn 
şartlnrı sUrnUc değl en, nldatırı glın· 
lcrc nazlll'ıtn tuı&tatıı·ıar daha zl30udc 
azalmış olur. 

Fabrikıınm bır tecrübe libornt n ı 

cskl çlnılcr Uzcrlne tel.kiklere d v !'il 

ctmektedır. 

Gen. Nurlnln fabr kasına bl bütün 
b:ışkn bir ma.kl'I tıa gftml tını. F • 
kat cll boş dönmedım. TUrk k bili· 
yetine iman eden bir ıızlnı ah bl 
TUrkün bir panıs~ ne glbl blr 

İçer5indc küçük memu ar ;• • senin hnkikı kalmaz. Çü~ü. Be· 
ufak esnaflar oturan b~ evle~; hlr lediye talimatnamesine nnuran, 

amile ahşaptır. Ve bununa b'r bir gece içeMinde yapılan ve da
~aliyct neticesinı:le ve l'.alnız 1 mı örtülmüş, kapısı takılmış bu· 
tek gece içinde yapılıverır. ler lunan bir evi ytkmağa, hiç bir ko. 

Surların etranndakiw bu-~ıı i lun hakkı yoktur. Marifet, bir 
1•• senin malı olmııdıgı l>S""'

1
' el gece içersinıdc bu işi bııııarabil· 

r..ıın k d ıınayı satın a • ed' 
pıtıraca za.t n . ra mck.t ır. 

ya k için tapuya g ın:eilğd7 veypa tı- j Geçenlerde, bir tercümanla, 
ına v ...ıı...ur defı ır. ap J-.....:.ı:.. ·--ı. nsınd b nnege mecv "dür· bir 'il>~ se.r.r.uıı ar n, u 
ve - .- plamnı mar mu 
racagı e' ın 

- Bunlar. ne, deımi,. 
l§in doğrusunu nehine yeıcliTe· 

m'ycn tercümancik dn bir yalan 
kıv:ınvermiş: 

Ay ne de gUzcl parlıyordu. ArtJk 
bu gilzcl akşamlara elveda d<'.mek 
icap ediyordu. 

Yllrllrlccn aynğmo. bir sandalye tn-
kıldı. Sandalyeyi doğrulturken bir
denbire aklına geldi. Onu btltUn kuv-

- Şey, dctn~. Eski Ankanıya vetne pcntereye :fırlattı, evvclA gccc
ait bir film çevriliyor da, bu iş nln sc iztıttnl boznn bir g{lrUıtU, bu 
için hazırlanan stüdyo binııları· ı nu mUtcaklp de tiz bir ses duyuldu. 
dır. Ertuğıııl ŞEVKET - M.lyM"VVV .. N l\DUıat PERiN 

Bundan baı,kn, knrlı rn so~k 
me\' imlerde', hmn Jçlnılekl ınlluop

lann ıwıldığmı \o 60ğuk te irile 
nılkroplann, ölm<'Seler bile, üreme
lerinin t-0\ akkuf edcC'.eğfnl dil~ Unecek 
olursak, ı.ışın, karlı havaların sıhkı· 
fo dnha 1ııydnlı oldu uou knbul et 
mek Jlrıın Ur. 

n r. 

ynrntnbfldıtfnı gördüm. 
(;(-n. Nurı kend.alnd 

mcslnl istemiyor, fa 
azimli Ttlrlı: en ı 

öm k dıyc b tuı 

sı!atilc çok tabıl l 
jnım. 

b:ıhs dil· 
e er ııu n; 

l eal"l? b r 
r gaz tccı 

zlte ıı yıyo-



.. 
OKUYUCU---....-..... 
r~---MEKTUPLARI 
MATEMATİK DERSLERiNiN 

KUVVETLENDiRiLMESi iSTENiYOR 
Mektcplerlmlz.dc matematik der-

ı;J iyi okutulmuyor mu, yok51\ ders 
!ıaatlcrl az mı, nedir bilmiyorum. 
l'alnız tnlcbelerlmlzhı bir çoj:,'ll· 
nun matenıatll• hilglsl bakunın<laıı 
zayıf olduktan görillmcktecllr. Bu
nu lnıırlf \'ekliletl de biliyor; 
çünku )atılı m('kteplcrc rar:ı

filZ talebe kaydı ınUsabakasın

da yapıl:ın lmtlhıınlardıı, talebele-

l
rln ııek azı matematikten mll\·ar
fak olmuştur. 

Bu vaziyeti gilz.önUndo bulundu
ran Maarif \'ekfilctlnlo lt'.3tenıat1k 

lı;ln yardımcı talebe kitapları ı;ı· 

knracnftı ı;öylcnlyor. ıraknt bu k!ifl 
değildir. Mı-kteplerdckl matenıııtlk 
ders saatini arttırmak n! aynca 
ınatenıntlk tedrisatı il't.eriıuic daha 
fn:ıla teftişler ~·aptırmak ela akla 
~elehillr. Bu suretle hem muallim, 
hem talfıhe daha fa7.la 'e dalın \"C· 

rinıll ı;alışmak imkl\ıılanııı hulmu-: 
olur. Maarif Yt-k telinin işi bir de 

bu tarafından tetkik etmesi te· 

illcnnlyc ,ayandır. 

l\laı.;ka: lbrahlm 1aner 

~~47·~~ 
Muvazzaf ve İhtiyat Erlerle Subaylar 

Sivil Klüplerde Spor 
Hareketlerine İştirak Edemiyecekler 

Genelkurmay Başkanlığının ~adrosundan en a:z. zarar gören 
Beden Terbiyesi Genel Direktör· klübümüz Fcner'hahçedir. Yalnız 
liığüne gönderdiği bir emirle müdafi Lebip oynayamamakta· 
bilumum ordu mensuplarile silah dır. Galatasaraydan da, Gündüz, 
altında bulunan muvazzaf ve ihti- Cemil ve Arif bu karar çerçevesi 
yat erlerle, yedek stibaylann her içine girmektedir. Şampiyonanın 
ne suretle olursa olsun sivil klüp· başında giden Beşiktaşlılar ise en 
!erde müsabakalara iştirakten mühim oyuncuları olan Şerefle 
meneclilmeleri bildiritm~tir. 1 müdafi lbrahimi .kaybet°?'.e~tedi~-

Bu kararla bugünden itibaren Bu ~arar en zıyade mübı~ bır 
hizmeti askeriyesini yapanlarla, n:ıac; arıfesırr~e Vefalıları mute~s· 
yedek suhnylar da kendi klüpleri ur etmektedır. Merkez muhacım 
namına müsa:ba.kalnra i!'tirak ede. Hakkı. muavin Neodet, Liitfi, hü. 
miyeceklerdir. ~ ı cum ho.ttından Fikret gibi en l!lü-

1 t b 1 B·· ı . .ı · n ... •• 1 •• w .. him oyuncularından mab.ı;um bu· 
s an u o gesı oıreK•or ugu, I k d 1 B k · t b · lg fi 1 b .. t" lJd"' 1 unma ta ır ar. una mu abıl s-

u e~l~~ te r~ .ar a u un up e· tanbulsporlular yalnız Enveri oy· 
re te ıg etmış~.ır. .. .. natamıyacaklardır. 

~u haber ?un. nkşa~~s.:u sp~r Genelkurmay BaşJr,ınlığınca 
dk.ı.m umumıyesınde .~~k b~r böyle bir kararın verilmesine se. 
tc-s~r. yapmış ve ~lup ıd~~ecı· hep olarak, son zamanlarda spor 
lerını ş<ı!lırtmı~tır. Bır çok kluple- sahalarımızda vukun le h • d' · · b · d-ı_il· d b.. ... ge n a ıse 
rımız u vazıyet ıın ın e uyuı. ler ileri sürülmektcdir. Maamafih 
zararlar görmekte, haua bazıları bu emrin daha on birinci ayda 
da takım çrkaramıyaca'k bir hale G 1 o· -"·t·· 1.. . ·· d ·ıd·w · ene ırCK or uge gon erı ıgı 

düşmektedir. fakat Genci Direktörlüğün simdi 

VATAN 

Bir Cinayet Romanı 
ZABITAMIZ ALTI YIL EVVELKİ BİR 
CİNAYETİ MEYDANA ÇIKARDI 

(Başı 1 iııdıle) X X ı Heyecanla aşağı koşarak hali an· l - Komşular, bahçenin köşe
lik o dereceye varmıştır ki mah· )atıyor ve itiraz yollu sözler sÖy• sindeki taVUık kuluçka çıkaracak. 
keme işni yürümiyeceğine kani lüyor. İçeridekiler üstüne yürüye· Bundan kimse bir ııey anlamı· 
olmu§, karı ile kocayı ayırmıştır. rek şu tehditte bulunuyorlar: yor. Fakat Safinaz pek iyi anla-

Nadide hürriyete kavu§unca - Bak, gÖ:t.ÜnÜ aç. Bir şey dığı için se~ini kesiyor. Cinayet 
saadet bulacağını sanmıştır. Daha söyler.sen fena ederiz. hakkında o zaman bir ihbar yapıl-
ilk adımda aldandığını anlamış, rnıyor. 
pişmanlık duymu~tur. Kocasından Kadın Süküt Ediyor İki Gün Evvelki ihbar 
ayrılınca Kasımpoşadn Bahriye Bu sırada odadakilerden enişte Ondan sonra gene evde.ki bir 
caddesinde 14 numnrado Tekir- Tayyar: • geçimsizlik yüzünden aile efra· 
dağlı Eminenin cvıne kiracı ol- - Bu böyle olmayacak ... di· dından biri, ~i zabıtaya ihbar e-
muş, alt katta yerleşmiştir. yor. Evde bir ölü var. Bunu yok diyor. Müddeiumumi muavinle-

Aynı solkakta Zeki raminde edelim, gömelim. rindcn Kemal Özçoban, Emniyet 
çapkın bir bakkal vardır. Annesi Ölüyü bir sandık içine koyu· lkinci şube müdürü Bürhanettin 
ve büyük kardeşinin ailesi ile be- yorlar. İhsanla Tayyar zabıtaya ve Cinayet m~ı şefi .komiser 
raber hep bir arada 22 5 numara- giderek Nadidenin evden çıkıp Alişan işi ele alıyor. Cinayetin iz· 
lı evde oturuyor. Bakkal Zeki, gittiğini ve ontadan kaybolduğunu !eri aranıyor, mezar bulunuyor. 
kendi sokakla;ına yalnı7. başına haber veriyorlar. Ölünün altı sene toprakta kalan 
yaşayan genç ve güzel bir kadın Zabıta şüpheleniyor. Eve bas- kemikleri bulunu.yor. Katil Zeki 
geldiğini 1?Örünce kendisile tanış· kın yapıyor. Bu sırada Zeki evde ve kendi.sini teşvik ettiği sanılan 
mak fırsatını hazırlıyor. Ev sahibi değil, odası kilitli ... Zabıta kapı- Münire ölmüş olduğu için diğer 
Emine, kiracısına erkek misafir yı kınyıor. Her tarafa bakıyor. Bu mesuller ta!kkuıda tahkikat geniş. 
gelmesini hoş gör.miiyor. Derhal arada ölünün bulunduğu sandığı leıtiliyor. 
evinden çıkmasını istiyor. Nadide açıyor, pÖstekiyi kaldırıyor, fakat işte bir kadının aile geçimsi:zli
eşyasını alarak Zekinin evine ta- bunun altındaki çuvalde bir ölü ğine tahaınmül edememesi ve 
şınıyor ve orada yerleşiyor. bulunduğunu farkedemiyor. San. hürriyetin daha tatlı olduğunu 
Nadide Bataklıktan Kurtulmağa dığı tekrar kapayor. Kapının dı- sanması yüzünden bütün bu cina. 

Uğraııyor şında yakalandık diye helecanlar yet ve felaketler oluyor, iki kişi 
. .. geçiren ev halkı, işin farkına va· veremden ölüyor, aralarında genç 

Fatma Nadıdc hayatına boyle rıimamış olmasına seviniyor. kız bulunan sekiz kişi sır meyda-
bir şekil verir vermez pişman olu· l 
y.or. Geçimsizlik içinde geçen es· 1 Kümes Yanındaki Mezar na çıkacak diye aLtı senedir he e-can ve azap içinde, ömür sürüp 
~i evlilik ~o.y:ıtı g.?zün~e saadetin 'ı Tayyarla Zeki bir olarak hah- duruyorlar. 
ust perdosı dıye tutmege başlıyor. çede kümesin yanında bir çukur 
E.ski görümcesini arayor, ıbulu- kazmağa başlıyorlar. Hergün or· MEV KUFLAR 
yor: talık kararınca işe sarılıyorlar. Fa Vak'ada alakalılardan Zekinin 

- Kardeşim. diyor, ben ıbi~ kat kazdıkları yerde su çıkıyor. kız kardeşi Nuriye, kardeşi İhsan, 
çocuk!Uktur ettim. Anlayorum kı Gündüzleri bu suları boşaltıyor· eniştesi mez:bahada kesici Tayyar 
~u gidiş\~ fena bir kadın olaca· lar. Nihayet cinayetin altıncı gü- mevkuftur. 
gtm. Benı kumar, kocamla banş- nü çukur tamam oluyor. Ölüyü 1 • 
ıtır. bir çuval içinde buraya basıp gö-

- Pek geç kaldın. Evli ohnn- ~üyorlar. Zeki ev harkmın toplu ~ 
dığın bir adamın evine taşınmak. hır halde bulunduğu odaya dö
la sen şimdiden fena kadın sayı- nünce: 
lırsın. Kardeşim artık seni ola- - Korkımayın, diyor. iş mey-
rnaz. dana çıkmaz. Çukur çöılcmcsin di· I BUGÜNKÜ P ROGRAM 

Nadidede cfcna kadın olmak> ye içine teneke de koydum. 
korkusu o kadar şiddetlidir ki işi A d b' b k . 9 Program. 9.3 Ajans haberleri 9.18 

ik d 1 
,._ k c -k' ı. raE anb' ır tuçuh sene hgel~ı- :Marışlar ve hafif parçalar (Pi.) 9.45 

bu a ar a uıra mıyor. ~ ı 1'0· yor. v ır ma em nne a ın- 10 Ev kadını _ Yemek listesi 
casını arayor, buluyor. Ona da dedir. Zekinin iğfal ettiği Münire 
yalvarıyor, fakat Cemal eski ka- bu hayata tahammül eclemiyerek 12.30 Program 12.33 Kadın sesle-

-------- 2 - 2 - 941 ---

Meçbal Kallramanıar Serisinden : ıı 

Bombacı Ragıp 
Durmadan Düşmana 

Tırpan Atıyordu 
-4-

Yazan: M. SIFIR 
Rasıp. o gecenin de kahramanı 

oldu. Zafer perisi onun ba.şın:ı. ha
kikaten parlak bir muvaffakıyetin ye 
nl bir eklilini koydu. Alaşehir istika
metinden son süratle gelen uzun bir 
tren tam köprünün üzerinde iken 
lnfillk vuku bulmuştu. lçlnde bulun 
duğu blJAhare haber alınan binden 
fazla asker telef olmuş, yaralanmış 
dört adet de on beşlik top bir daha 
kullanılnmıyacak bir hal almıştı. Mı
ralay Şefik Beyin yilreğt gurur ve 
sürurla yine çarptı. Kahraman R11 
gıbın göğsU iftiharla yine kabardı. 

Kumandan, bu bUyUk muvaffakiyeU 
vesile ittihaz ederek, Ragıbın mUIA· 
zrmtığa terifil hakkında evvelce ya
pılan ve fakat, bir türlU kabul ve is
af olunmıyan inhayı bir daha tekrar
ladı. 

ramadığı için. dUşmanm bu ~·ıbl 
tını, tabiidir ki, haber alamamıştı· 

Bir sUn, mUfrezc körpe fidanlSI 
ve yüksek fundalıklarla örtUIU satı> 
bir arazinin dolambaç bir yo1und•

11 

açık aralıkla, tek kolda yanlartle 
ilcrslnl gözllyerek ilerliyordu. gtl' 
vakit müfrezesinin başında yürilınt' 
ğl il.det edlnen Rasıp. o esnada bil' 
tesadüf eseri olarak çok geride bil. 
lunuyordu. Milfreze, ansızın bir pu· 
suya uğramış, şiddetli bir ateŞ çeın· 
beri içinde kalmıştı. Erler, bu attf 
baskını karşısında çok tehlikeli bir 
vaziyette ve hele başsız kalınca. ınO 
sademcyc devam edememiş ve birbir· 
lcrl ile olan irtibatlarını kaybedereıc 
her biri birer yana çekilip gitınlşlel"' 
di. Söylcmeğe ınzum yok ki, uzerft° 
rinde bulunan dinamlUerl birlikle f6 
tUrmilşle,.dl. Ragıp, artık bir yerlerde durup o

turanııyor, tıpkı Azrail gibi, durup 
dinlenmeden boyuna dUşmana tırpan 
atıyordu. Türkün varlığını, acarlığı· 

nı, yamanlığını dU~anlarına doyura 
doyura tattırıyordu. Sözün kısası. 

ortalığa duman attrrıyor, ölUm dağı
tıyordu. 

Bu hadiseden az bir zaman sonra 
Ragıbı Ala.şehir - Salihli arasındo 
buluyor, düşmana. yine dört başı ma· 
mur bir tuzak kurmakla meşgul ol
duğunu görüyoruz. Fakat. düşman 
e.~kl gafletini bırakmış. gözUnU dört 
açmıştı. Bütün hat boyunu, kısa ara
lıklarla yerleştirdiği postalarla em
niyet ve nezaret altına almıştı. Re· 
~p. bu mmtakada günlerce dolaştı. 
Ne yazık ki, aradığı fırsatı blr tnrtU 
bulamadı. Fakat, hiç de ümitsizliğe 
kapılmadı. Faaliyetine başkn bir sah 
ne aramak Uzere bir gece mUfrf'Ze· 
sini topladı \'e oradan uzaklaştı. Ra
J?IP. flln1 gibi cephesini de değiştir
miş Salihli ile Kasaba ar:ı.sındakl hRl 
Uzerinde çalışmak kararını vermişti. 

Ödemi' ile Salihli ara~mdaki dal!' yol 
larındn. uzun ve gerçekten yorucu 

Dağ başında. tek başına kalan ıta• 
sıp, mukadderatın reva gördUğtl bll 
bahtsızlık karşıStnda, hiç de metili° 
llğlnl. cesaretini kaybetmedi. aeetyı 
geçirmek için zabit vekili eıbısetll' 
girdiği köyden, ertesi sabah bir r6' 
rilk köylilsU kıyafeti ile çıktı. lki gOll 
sonra da. tıpkı bir köy!U saflık ~ 
serbestllğt Ue Ödemişe girdi. D<>ır11° 
ca. blr sene evvel tanıştığı, ôdernıf· 
li Molla Mustafanın hanına gitti. s-· 
şın:~~a~e~e;~~r~:;~a~u:~~i;anrn peS 

dinde kalan Ragıp, bir bayii dOşUfl" 
dUkten ıınnra fikrini yine değiştirdi 
ve yont kararını verdi. Hancıdan ' 
kt bir cUbbe, kirli blr beyaz sarılt 
soluk bir fes ile havı dökUk ett!ı ııl 
şalvar istedi. itina ne giyindi. ıı:e 
felll bir medrese cömezl kıyafct111 

girdi. Hemen tabanları yağladı· ıs 
mlro doıtru yollandı. 

Şimdiki halde birinci takım tebliğ ettiği söylenmektedir: 

Dün Geceki Boks Maçları 

rısını affedemiyor. ölüyor. Katil Zeki verem oluyor, ri: Beraber şarkı ve tUrkUler 12.50 

Eve Yeni bir Ortak Geliyor bundan altı ay sonra nedamet i· ı Ajans haberleri 13.05 Saz eserleri ve 
çinde eriyip ölüyor. oyun havaları 14.30 Radyo salon or-

İçtimai bir düŞkünlüğün dere- Ev halkı ketum davranıyor. kestr~.,1 

gece yUrUyUşlerl yapıyor. gUndilzlerl· 
ni bazan dat köylerinde, baznn da 
kaya kovuklarında. gizlenerek geçi
riyor. İcabında aç, susuz geziyor ve 
o havallde bulunduğunu sezdirmemek 
lı;in her türlU hileye tevessUl ediyor. 
Gayesine erişmek için çekllmiyecel< 
mihnet ve meşakkatlere. ancak TUrk 
JUğe has blr metlnllkle göğüs verl· 
yor. yUrUyüşlerine devam ediyordu. 

Bir müddet sonra. Rasıbı tzınlrı" 
Ekmekçi Başı hanmdıı, 1336 yıtfl\cl' 
ki Konva isyanının ele bnşı!ıstını '!' 
pan ve nihayet tzmire kaçmak rrıfl' 
b•ıriyetlnde kalan meşhur :oeıılı' 
Mehmedln yanında buluyor ve 1" 
hain zorbacıya yoldaşlık ederek ,ıt' 
larmT ö~enmekle meşgul oıdugu" 
glirUyoruz. 

İstanbul Bölgesi Futbol Ajan· kuvvet karşısında teknikin ne bü
lığı tarafından tertip edilen boks yük bir r:ol oynadığını gösterdi. 
maçları dün alçşam Beyoğlu Ve müsavi bir müsa:baka yaptı. 
Halkevi salonlarında yapıldı, Bü. Hatta rakibine güzel oyunlar tat
yük bır alaka toplayan bu karşı· bik ettiği zamanlar bile oldu. Ne. 
)aşmalar oldukça heyecanlı geçli. ticede de müsabaka berahere ilan 

ltk karşılaııma Deniz lisesinden edildi. 
Şevki ile Alemdar ikliıbünden Re- I Cevdet istikbal iç.in büyük ü
cep arasında i.di. G~zel bir mü~a· mitler vadetmCktedir. Ve bugün 
sa~ka ya~an ŞcV.kı sayı hesabıle için kilosunun en te'knik ve en iyi 
galıp gcldı. I b k ·· .. ld w d ·· h -. . . d S l A o soru o ugun a up e yok-

Oenız lısesın en ermet e -
lemdardan Sotırı arasındaki ikinci j tur. . . . . 

cesine bakınız Leki, annesinin, C ..., inayetin sırrını hepsi saklıyor ve 8 p 18 03 Rad 
büyük kardeş r n. hemşirelerinin. b b l k k k. 1 rogram . yo caz or· 
yeğenlerinin hep beraber oturdu. unun aza mı ço u çocu çe ı- kestrası 18.:>0 Çifte fasıl 19.30 A· 
ğu baba ocağına bir metres getir- yor. jamı haberleri 19.-t5 Çifte fasıl pro· 
melde de kalmıyor. Ktığıthanede Kümes Yanındaki Kuluçka gramının devamı. 20.15 Rina Ketty 
Münire adında b ir kızcağızı ığfal Lk· l . . pll'ıkları 20.30 maurice Chevaller 
ederek onu da eve götürü.,ıor. Ze· . ı sene. evv~ katılın anası Sa· plD.klarr 20.45 Solo şarJ.Cılar ve tak· 

~ . . fmazla enıştesı Tay~ar kavgaya 
ki bu yeni kızı seviyor Nadideyı I S f" k k simler 21.15 Konuşma 21.30 Hansel 

', tutuşuyor ar. a mazın olu ırılı-lhmale bBAlıyor. Ev içınde kav- p . . d ve Grctel operasından hüll'ısa (Pi.) 
" yor. encereyı açıp sesı ol uğu 2 · ı 2 ,..,.. 

gadan gürültüden durulmuyor k d b w 2 .30 AJans haberler 2 . ...,, Dans 
' h • a ar agırıyor: il i i (Pi} 23 30 

Zekinin büy.iik kard~si ınsan, K' l . m z g · Kapanış. 
• •• • • w ...,. • 1 - omşu ar. halıme bakınız. 

b~r gun karde;ım1 çagırıyor, dıyor Damat beni dövdü. 
kı: • . . Tayyar da aynı şekilde pcnce· ı 1 ] 

- E.vdc yelı.şkın kızlar var. Bu reye koşuyor. O da ölünün küme• ılN A N E T T E 
rezalet d:;am edcımez. Kadınları 

1 

yanında gömülü olduğunu kasde· 
defctmelısın. derek şöyle haykırıyor: ••••••••••••• 

Fakat, işgalcilerde bir Tilrk mUt
rezeslnln o havalide dolaştığını, kim 
bilir hangi bir gevşek ağızlıdan. ha
ber almış olacaklardı ki. Ödt".mişln 
şimal cihetinde bulunan dağlardaki 
yolları, geçitleri tutmuş, mUteaddit 
pusular kurmuşlardı. Ayrıca da, çı

kardıkları takip kolları ile. şüphe· 

lendlkleri araziyi araştırma~a ko· 
yutmuşlardı. Ragıp, kat'i bir ihtiyaç 
karşısında kalmadıkça köylere uğ· 

Ragrp. harp sahasında bombacJlıll' 
ta ve baskıncılıktaki beccriklili~ 
burada göstcnyor, Delibaş Mehtntd 
milli mUcndeleye alrvhdar bir tı• 
gibi görUnilyor. Bir kedi srfl"' 
şıklığı ile sUrilnUyor, sUrtUnO-qcıf 
kazandığı emnivet ve ltlmndını ıcııf" 
vetlcndlrlyor, nihayet bir gün bU " 
it habisin dilindeki bağı grvşctl 
ve çözfivor. Ondan şu sözl<'rl ışıtıYc' 

- Pek yakında işı?alciler taart"' 
za geçecekler. Beni de bUyUk bir 
var! kuvvetııc Konya Uzerlnf' l?'ısııtl' 
rccekler. O \•akit ben o 1<uJuJ1'll~ 
!ere ( 1) Hanyayı Konyayı gt;stfrc" 
ğtm. 

müsabaka da güzel geçti. Bu mü- ı Seyfıye gelınce; Seyfi de hıç a. 
sabakadn nazan dik.kati celbe· tak yapmıyor. Deniz lisesinden 
den taraf şu idi: Sermet h~smına Şevki gibi hücumu hasımdan bek. 
nazaran kuvvetçe ve teknik iti· l~yor: ~er Scyfinin teknik kabi· 
.>arile daha faik olduğu hatde hiç lıyetı bır parça arttırılacak olursa 
atak yapmıyor ve atağı daima ra. ~.uha~~ak ki: .ri.ngin en iyi bok
kıbinden bekliyordu. Bunun için· sorlerınden bırısı olacaktır. 

Bu münakaşa üzerine iki kar· -;;:;::::::;::;::::::::;:::::;;::::;;;~ 
deşin arası açılıyor. Bir gün ara- ~ 
lanndaki bir münakaşa o kadar s A --------------kızışıyor ki Zeki eline bir çama- Bugfuı R A y Sinemasında Ke rrıal paşada Yağmurdan 
şır ipi alarak yu\karı kata fırlayor. Mezruat Zarar Gördü 

Ragıp, Delibaştan bu 
sızdırdıktan sonrn. bir taranan 
hain Ue olan temas ve mUnasebt
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sıklaştırıyor, dlğ"er taraftan d:ı 11ı 
ye beriye baş vuruyor ve milli I< 
vetıerle alA.kndar bır adam ara!ltl 
yor. bulduğu bir adamla J.{1"9

1 

Şefik Beve bir mektup uçurt! 
Mektubunda. Delibaştan edindi~ 
sırn, tzmlrd,,ki işgalciler ha1<1<1 fi 
topladığı birçok malQmatı ve bU • 
da başından geçenleri butUn tafsl 
ile bildiriyor. Mektubun sonund• .,1 
yeni tasavvur ve teşebbUslerl h•" 
da maltımat "eriyor. <Delibaş 1\ 
vava gitmek Uzere Izmfrden hıırt f 
edece~! nman onun maiyetine ti" 
nUllU olarak girec~m ve bUtil11 ~ 
savvur ve teşebbüsleri hakkınd~ 
sat buldukça siZe daha iyi ha 
göndereceğim .. • 

dir ki ortaya o kadar hareketli bir Muzaffer • Hüseyin karşılaş
müsabaka çikrnıyordu. Neticede masında da Muzaffer <!ördü cü 
~ermet sa) ı hesabile galip sayıl- ravundda a'bandone etti ve H;se. 

İkinci kat sofasında l\1adide ile EMJL YAh"NİNGS'in bUtUn eserlerinl gölgede bırakan 

karşıl~ıyıor: ı' 

ELVEDA GENCLIK 1 ·u·~ .. .. .. b k B ikt t yin hükmen galip sayıldı. 
çuncu musa a a eş aş an 

Nihatla Galatasaraydan Nusret a- ı Galatasaraydan Abdi ile Gü-
tasında oldu. Ve dört devrelik re§ten Hasan müsabakası da bek. 

lendiği gibi olmadı. Ve neticede 
bir karşılaşmadan sonra berabere 

ilan edildi. 
Galatasaraydan Semihle Bey

oğlu Halkevinden Pari arasındaki 
mı.isabaka bir spor heyecanı do· 
ğurmaktan ziyade, seyircilere gü
liınçlü dakikalar yaşatan i>ir ko
medi halinde cereyan etti. Bu kör 
döğüştınde de Galatasaraydan 
Semih sayı hesabile. galip geldi. 

Alemdardan Şerif Beyoğlu 
Halkevinden Beni müsabakası 
çok hareketli geçtti. Fakat her lki 
boksör de acemi idi. Bu bir mü· 
sabaka değil bir sokak döğüşü 
oldu. Neticede gözü daha pe!k o• 
lan Şerif sayı hi-sabile galip sa· 
yıldı. 

Denız lisesinden Seyfi ile Gü· 
ne ten Cevdet arasında yapılan 
dördüncü müsabaka gcoenin en 
nüzel karşılaşması oldu. 

Kuvvet faikiyeti Seyfide. tek.. 

nik üstünliı'K te Cevciette idi. Çev
det dünkü müsabtdcasik acı bir 

de Ahdi sayı hesabile galip geldi. 

* Mektepliler Fut bol 
Maçları 

Liseler arasındaki futbol şam· 

piyonasma dün öğleden sonra Şe
ref stadında devam edilm~tir. 

ilk maç Haydarpaıa - Boğaziçi 
liseleri arasında oynanmış ve bi
rinci devreyi 3 - l Haydarpaşa 
galip olarak bitirmiştir. ikinci dev 
rede iki gol daha kaydeden Hay. 
darpaşalılar sahadan 5 - 1 galip 
olarak ayrılmışlarıclır. 

·vefa - Boğaziçi arasında yapı

lan ikinci müsabaka çok zeV'kli fa 
kat bir parça sert cereyan etmİ§· 
tir. Hakeım, Vefadan bir oyuncu
yu da çrkarmak mecburiyetinde 

kalmıştır. Neticede 2 • O Boğaziçi 
galip gelmiştir. 

- Al. şu takvime bak, diyor. 
Nadide takvime bakarken ar

ka<lan çamaşır ipini hemen kadı-
nın boynuna geçiriyor, zavallıyı 
boğuyor. 

Sonra aşağıya iniyor. Orada a. 
nası Safinaz, kardeşi ihsan, eniş
tesi Tayyar, Tayyarın kızları Ne· l 
zihe, Celile, kız kardeşleri Nevzat 
ve Nuriye ile karşılaş~yor. Hepsi
nin önünde İhsana diyor ki: 

- Ağabey, muradın yerine 
geldi. Dediğini yaptım. 

Hepsi Zekinin halinden ne de· 
mek istediğini anlayor. Annesi 
Safinaz döğüneıck şöyle bağırı
yor: 

- Eıyva'h, şimdiye kadar şehit 
anası idim. Şimdi katil anası mı 
oldum} 

Gürültü üzerine ihsanın karısı 
Şerife Servet odaya koşuyor ve 
aonıyor: 

- Ne var, İhsan Efendi.> 
- Ne oleıoak. Yukarı çık ta 

bak ••• 

«Söylersen Fena Yapanz» 
Şerife Servet yukarı çıkıyor. 

Nadidenin saçları dimdik, yüzü 
siyah, boynunda bir çamaşır ipi, 
boğulmuş, ölü yattığını görüyor. , ~ 

ı:.~~~}~ Bir Türke Gönül Verdim 
Türkçe Sözlü Müzikli - Danslı Film 

GörUI memlş blr muvaffakıyetle devam ediyor. 

Fransızca sözlU mU.ııte.sna film ba.şlıyor. 

ROBERT D NAT ve 1940 Yıldızı GREER GARSON 
Büliln bir hayat bir filmde.- 30 senelik aşk.- Hatıra.sı silinmiye 

cek fevkalAde bir aşk filmi. 
lıfı.veten: FOKS JURNAL son dilnya harp haberlerL Bugün saat 

10.30 da tenzl!Atıı matine 

BING 1 O AN MllBA 
,. C:BOIBY. BLODILL • .& V 1 B 

Bütiln elem ve kederlerlnlzl 

KUCUK MELEK 
Franıııı.ca •özlü şa.Jıesertndo unattura.caklarihr. 

::,~:SUMER Sinemasında 

,-----------------------.. Okyanmlarm dalgalanna feftf dağıtan.
Sahillerin derin ıüzellilderini qka getiren. •• 
Memleketlerin tarihine zaferi er yazan ••• 

Bahriyeliler bayatından alınan büyük film 

BAHRiYELiLER ŞARKiSi 
D I C K POWEL ' in 

En büyük muvaf fakİo/eti. Sinema dünyasının en parlak sünC§f. 
haftanın zevk v e he~an kasırgasıdır. 

Bu şaheseri bugün L A L E de görünüz. 
A \ "RiCA: AFRİKA harbine alt en yeni l:'alnn Şark dünya haberleri • Türkç.e: tngUlzlerln StDt BAR· 
RAN1'~1 işgalleri, lngUlz tan'arelerlnln MU AVV .\'yı bonıba:rdıma ııları, KAPUÇO kalesinin sukutu, 
B ARDI A'nm kara, denm \"e ba\-adan çevrilerek bombardruınru ,·c işgali, LlBYADA alınan &a),!llZ 

C1b1rler \ e ~· Seanslar: 11 • 12,45 - 2,30 - 4,15 - 6 - 1,-t:S ve O,llS do !
-Aynca: En son dünya haberleri yeni P ARAMUNT JURNALDA 

••••ı- _ Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
=a· -A 

Bursa (Vatan) - Son yağış· 
lardan Kemalpaşadaki dereler 
ta~ı:nıştır. Azaklı, Pet'ecik, Voy
V'Oda. Kadtköy. O nköy, Göymi. 
Çeltikçi köylerinde mezruat ka
milen denrlecek kadar harap ol
muştur. Bu köylerde fazla su var .. 
dır. 
Karacabeıyde tahribat fazla de. 

ğildir. Karadere bazı yerlerde ta
şarak mezruMa zarar vermiştir. 
Gebekilise mer'asını da su bas
mı~tır. 

Uluio'bat - Karacabey şosesinin 
iki tarafı göl halindedir. Gelen su 
geçen defcJki sudan daha azdır. 

Dün akşamdanberi sular Kara. 
ca.'köy mer' asından çek ilmeğe 
başlamı~tır. Fakat. şosenin iki ta. 
rafı da bir göl manzarası arzet
mektedir. 

M11Vasala kesilmemiştir. insan 
ve hayvan zayiatı yoktur. Suların 
artması tehlikesi kalmamıştır. 

Diyor ve DeHbaşı bir tuzaı·a 
,urmek. hlyanetlnln cezasını 11•~11 
ile ödetmek için tertip etUği ":"ıl' 
tar hakkında da uzun uzun tfl' 
mat veriyordu. 

( ı) Oahll Delibaş, dili dön~ 
için kU\'ayl mllllyecllere KulO 
ler dermiş. ~ 

========================~ 

SORUNUZ 
.------SÖ YLİY ELİM 

Felaket Gören Bir Kız Hakkında 
S. C. lmza8Ue: «Blr kız seviyorum. görmüyor.» Ben bu krun dil~ 

kendisi bundan enel nişanlanmış bir ruhu olduğuna ,.e ancak b~,gıı 
Nlo:anJn;ı Adi bir adammış. Kızı bir fUJn •Ulkastlne uğradığına "'" 
tuz.ağa dli!Jlirerek felAketlnc sebep Kendl&Ue eılenmem batalı bit" 
ohııll!j. Kızla ayn i dairede çahtflYO- • rellet mi olur!.'» 
ruz. lzdlvaç tekllflnıi reddederek ~ 
uırar üzerine f!Cbebini anlattı ve Cevn.p - Ruhunun dUrU.sUU ,r 
şu tiCizleri sö)·ledl: tamamllo itimadınız varsa bit ; 

• Ben artık izdivaç hayatmm icap fll tarafından fell'lkcte uğratııtl' f 
ettlrdlğl saygıyı klmseden bekUye yilzUnden kızı mahl..-fun etı·ıı:,.. 
mem. ı-'etakete uğradım. Bu felA· sebep yoktur. Sevginize muit' ,. 
keti ömrümUn sonuna kadar sörük ediyorsa evleniniz ve ruhund&ııl !fi' 
llyecıetinı. Yazı iki bir lm.m haya- çılan yarayı tedavi ederek J<eı'I:,, 
tını bir dakikalık zevki için zehir- ne yeniden ya1J8mak arzu ~e 
llyen adamlar, katııler gibi ceza zını vermeğe çalışUU2'. 
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• • 
eçmış 

~.,ünlerde 
zetesi bu kahraman mücahitler· ı 

Ccnern\ Craziani bilhnssa Su- - 3 - den bazılarının kur<tulduğuna dair 
nu3ileri mağlup et:mek hususunda 

1 
( şu haberi verdi: 

(Pek ç.o. k_.rnüşkilat çekmi~tir •.. Mem su" n US i er e •Üç ndam Ovenat (tıeyrek ve 
eke tın ıç. taraflarında mustah· ciliz nebadarla örtülü, f a'kat 8U • 

kern kalelere benzeyen vahalarda • ı dan mahrum bir dağ kütloai) tan 
Yatıyan Sunusiler İtalyanların ta· f ta lya n ar aynldıktan üç gün sonra fevıkali-
a~ru.zuna uğrn.dıklan zaman hiç de bitkin ve perişan bir halde 
hır · b _ı___ k'l'p d Dakla ko""""inün """r'kındaki Tene.· . ız ıt<l.Mllı~rak çöle çe l 1 A a , - ,..-

' kay.boıurıa.r ve hai·yanlar uzakla· rBSln de karakolunt gddi. Bundıın bır 
şınca tekrar meyıdıına çıkarlardı. kaç sı-ne evvel Dalda ve Kerga 

1
Su · · s 't ç 'ar n-··nda otomdbil semleri tÇın nusı tarikatının müessısi eyı arpışma ·-
Mehmet İbni Aliyyüşsünusidir. elverişli bir yol bulmak maksa-

DO Gol 
Diyor ki: 

Fransa Mukadderatı 

Ak denize 
1787 de Cezairde doğmuş olan dıylc • bugünkü y~lun intihnbı~-
bu h ·ı· • dan evvel _ muhtelıf yollnr tecru· 
. zat Kırvan ve Fasta ta Si ın~ Yazan . ki Londra, l (A.A.) ""7 Radyodo. ı'--al .... ti.kten sonr" Kahı'redekı ~ • Le olunmu tu. Araplar Da ayn 
"lll ''" ... 1 1 FrruıBız milletine hıtaben btr nutuk 

E.levhcr medrceesine devam el· N'y·z"ı ERENB LGE gefüken çok ~ııka düvrodüııker ve irat eden Genernl De Gaulle ezcUmle 

Bağlıdır 

rn1§, fakat hu"'r fikır· lı" olmam dola- 1 Ovenatın gayet yakının rı i va· 
Y '! '- lm hanın ımerkezi olan Mut mevkiini şunlnn söylemiştir: \~ı. e ou medreseden kovu U§" ı Calu .,-L .. •mdan geçerdiba. 1 bulamamışlar, yukıında z.ikri ge· İtalyan imparatorluğu, Frl!.ll81Z kı-

• ıı.n...... b talnnnın da yardımı ile lnglllz mtıt-. k • · inci a.ıırın § arın· ren otomobil izlerinden i arct o· 
Bun •· · F slı bır aç F a~'at y.ıırn h f :1 ı _ _ teflklerimlz tarafından indir iten dıır-un uzerıne a i 1 hemen er tara • lan yollaro~n birini boylamışwu arkada§ı ile birlikte Mckike· de. Avrupa 

1 
ar im w ba§ladılnr. ve k•n.an 'boyunca ıbe•er kilomet- beler altında yıkılmaktadrr. Blrl~lk 

Ye · · d 1 J" di· • n sınır alt•nıı cı aga f ~ " Ameıika devletleri de muauam . gıtmı.ş ve ora a s n.m ·" Cad gölünün etra ına re faeıla ile demirden :kilometre 
nındc ıslahat yapmak maksa· Fransı~lar Şe.ıkita Jnıgilizler Mısı- kaukla.rı di.kilmi§ ana cad'clcye membalarını harekete getirml~ bu
fl:iıylc Yeni bir tarikat kurmuştur. yerleşttler. hak" oldular 1- varıncaya kadar bu yolu tak'p et· lunmaktadır. Frnruıa ve Fran111z lm-
f'akat Mek:kede de liberal fikirle- ra. ve Sud~na 

1
. m;,iden iç~rile· b paratorluğu artık yclsden kurtul· 

ıi · w ·ı 'h'l softa· t 1 anlar §ima 1 gar mişkrıdir. ~akattan dü üp itap muR bulunuyorlar. Akdenlzdekl bU· , Ve ınkılapçılıgı ı e ca ı a Y k istedi\.er. Fakat ne bir hale gdcnierdcn bazı! n ora- T 

ların gazabına uğramı§ ve burası. re sokulmb~- ..:ı de Cihan Har· da kahyor, henüz kuvvetleri ye- ytlk muharebenin, bir barut depomı· 
nı d- L • k .... L 0 1zn .. ...tur. 1912 har ınue ne f-'- 1 na at"" "erilme31 kabilinden birden· cuıı ter e meouur ...,,. d buna muvaf ft.1' o •· rm' de olanlar ise gaııba doğru yol· ""' 
N ~ B k ı k orada bi eannsın a 1 l bire genl"li'-'eceğinl herkes anlamış ""laYc.t er. aya gc ere H t ıronm ta yan· •-rına devam ederek 30 kilomet- ., " 
tavattun etm;.. ve tari.katinin esas· madılar. arp ed~ı...:Jen en büyu'"k Ul bulunuyor. Fransanm mukadderatı, 
1 .,.. b k ın LP re ötede vaki T cnedeye vanyor- lr.d ki hll arını ne§retmeğe oa§lamış.u lu ]8:~ın arso:· usilerden Öner Muh- )ar... doğl'udan doğruya Akden e • 
sıra} d 5 Oaluda ca u duşman un b •'k "' yUk harbin neticesine bağlıdır. F.:ğer 

ar a iyna ve • ik l Jttı.J.yanlar üyu ,,Bunlar Tenede:ye varınca hc-
vc Ccrabubda zaviyeler. (ıtar at ta~. oah~ıduı.ştnur.u·· .. enn· e tayyareler, ... bu harp kaybedilecek olursa Frnnsa, 

r,k · ti uc .. men deve, merkep ve onra ııu uzun zamanlar için iııtlkllıllnl kaybc· nıe ezleri) tesis eı;;; I r.. iki :otörlü kıtalar, mnkinelltüfelder ve erzak dolu bir kamyon tedıı.- deceği gibi imparatorluğa da \'edn 
Tarikatinin esas u ~.en b bom'balarla yürüdüler. Sekl!en rik ederek Kergaya döndüler, gc-1 etmek mechurlyetlnde kalac-aklır 

kelime ile hu~a edilebl~:c ~::; ;:şınidaki Seyid Ömer Muhtarı ri kalanları alıp getirdiler. Ertesi Faknt bu harp kazanıldığl takdırdc 
ı~r .~rasın?a .~u~h ".'.e 6~ , ın a. ehit ettiler. gün hayatta kalanları en kısa yol- 1 dllşmanların mukadderatı kati surr.t
s~u Ve hiıenumyetin h~~ ol~ ·· § Nih et t 930 ydında Kofre va- dan alıp geliııme.k üzere Mutlan te taııyyUn etmiş olac-aktır. ÇllnkU 
sı:.. Seyid Mehmet İbnı Al~s:-1 ay tetmek için hazırlıklar bir kaç otomobil ve deve kervanı zafer, Avrııpaya ve Fransaya do1tru 
,nus.j Beı1kaya geldiği zam~n f 1ı~·- haslnd zaluraaı ,maideki Calu daha gönderildi. Şüp'hcsiz Mıeı1" havalıınabllmek zarureUndedlr. Ak
-ar etini felce uğramış bır a c b'a4 a ~ arp'ta Vahatütke- hükumetinin te~ebbüşilc mücah't- deniz harbinde, hUr Iı~ransız kuwct 
ilUfdu. Bunun scbeıbi göçebe Arar v~ası 500 ~~ı.!netre uzaktadır. ler.in bir çoğu hayatlanru kur.tar- lcrl de kendlletine düşen hisseyi 
ıar arasında fıüküm süren devİb ! f ırtcn 1 Koıfrcye üç koldan ;.. dılar, faıtat buna rağ.nen yine Fransanın lstihlfısı uğrunda sart'ct-
~azve' erd.i. Seıyi.cl M~met nı ta ya1 ar D velerden ve zırhlı 40 • ı 00 kişi yollarda açlikıtan mektcdirler. 
f'lı.yyüssünusi göçdcbw~ll.enf' cke~ir :ı: l~rled~il;erd:n mürel&e:p birinci ve susuzluktan öldü. Bir imdat Fransız A!rikw;ındııkl general, su 
4tUVV-et istimalile egı 8 ·a v 0 .om . ah" C Ju ikinci kol ı d d 

ı t'rd' ç·ıde k 1 Cıd ıye • 8 • otomobili 26 cenazeye ras.a ı, bay ve er arka nşlarım, 
\ e n~sihatlerle y~ .a ge .' ı. • ~lat -~ahatülkebir. Tai:serbo istikam~- bunlann vaziyetleri ve yüzlerinin Fransanın ve Fransız lmparator-
ernıuyet ve aell)'Jfı ternın eı.:ı. l . ': d f otörlü kıtalardan mu., "fıı.desı· n~-ıl o""klük" lerini belli edi- lu'"•nun mukadderatı sllAhlıırmrzın t• K fr • ngiiver aıııret eııı tın e, sır m b ...., "" 
n o enın ce dcb"I dek'l .. üncü kol ise cenu a, yorıdu. Bir Arap knrısile küçücük yanı bnşında taayyün ederken, siz 

Seıyi_d Sünu~in: t=:;::~: ;apm~: ~:,i Zatfnbuha~ - Tniserboya kızını Dıı.kladan bir gün ötede slltıh clde fakat ümitsiz ve haysiyeti 
ın:s~ ve t°:r I~ ~ lan onun emri- doğru yürüdü. l!alyıı.nların bu - bırakmıstı. Onları kurtarmak için kırılmış bir hnlde seyirci mi k11la
sı ıçı~ venm ı vld~ları gibi tar• fe:ri kuvveti bir kaç. bin askerden, yanına bir milotar su alarak yola caksınrz? Hep beraber ho.rl'ket ('de-
ne iil:nade kı d u·· te 2.,5 zırhlı otomobıl ve tan'l-tıı.n, K A 1 rd ıb lan ıım ve harplerin en Adillni, yani ı.ıe· 
lalarilc hurmaJJ'k\arının, a 0~1 5a 5000 deved•n ~'!..- - çiktı. eza Tapa an DZI 
b· .. kend" . verdıl<:r g u 1 tayYare ve .. ıua. da bu kadar azim mcşak ve me· ref ve hUrrlyet harbinl birlikte ka-
sırı~dı M hd~~.e .. . z'amantn· retti Son merhale olan Taise'ibo- za.ı._ı·me ragmw en, canlarını kurıtar· zanalım. eyı e J.YU311unusı . O k'I lik !b. n 
da ( 1856 • t 902) Siinusi tar.iknti dan itibaren 20 1 omctre ır d&tan üç gün sonra 120 kilomet. ______ 1111'! ___________ _ 

Ubyanm hemen her t11rafı~a ~a- mesafe develerle katolun-du. Kof· re uzakta bıNıkmı~ oldukları eş• ÇÔRÇIJ 
yılrnıo. hatüi Afrika ~reılenne renin 'haricinde vulku ibulaK kfa yalarını alıp getirmek üzerıc tek-

İAŞE TEŞ K İLAT I 
Projesi Başvekalete Arzedildi 

Ankua. ı (Hnsu31 ~tuhnbfrtmiz· Ticaret Vekaletinde lı Takibi 
den) - Ozerlerlnde tetkikat yapıl· Ankara, l (Hususi Muhl\blrımlz
ml\J<tn olan iaşe ve t'lyat mllrakabe den) - Ticaret VekAlcli ashabı me· 
tcşkU tına alt esas kadro \'e projeler sııJlhln ticaret dairelerinde iş takip 
Başvektlete ıınedllmi,lir. ö rendi· etmelerini ve VckAlct memurlarının 
ml%e göre, t klUtl ia~. fiyat mürn- dıı bu kar ra uyarak, birbirlerine mu 
ke.bc, toprnk mahsulleri, gıda, glye- racnat etmelerini menetmıı,ti. 
cek ve yakacak mo.ddelertle petrol Bu karardan alınan neticeler tal· 
ve mUştnklannn alt bUUhı hu t blkatta bir~k mO\fkllllerl doğurmu • 
ile iştigal edecek ve proje Uzcrınde tur. TUcenrl:ıra tayin cdllmlş olan 
en son yapılan tadil ta. göre iki beş giln!Uk müddet zarfındu ce~ap 
umum nıUdUr!Uktcn nıülefekkil bir verilmemiş ve btı suretle de birçok 
müsteşarlık hnliııde Jdru-e edlleoekür. haklı şlklyetler almmı tır. Diğer to.-

Al!kadarkı.rın ooyledıklerine gorc, I raftan bu k!U'IU" yüzünden gerek it· 
bu mtlst~arlı~ Tiear~t Vclclletıne hııllıt gerekse ihracat l~lerlmiz sek
J>aklı olnp olmıyncağı henüz belli de· 
ğlldlr. İşlerin daJıııı. atiratll yllrUmeal· teyc uğradığından Velcft.let bu uauıu 

ni temin etmek tlzere bu mUateşarlı-
tın Ba~ektılete hattı olarak vazife
ye ba,ıamoııı dtı. ihtimal dahillnd 
gflrfllrnek tedh'. 

Metaksasın Cenaze 
Merasimi 

knldırarnk yl'rinc dl\ha pratik, me

murları metnıliyctten kurtaracak bir 
usuliln konm ı iQ!n tetkiklerine 
b:ışlamıştır. 

irak Kabinesi 
istifa Etti 

(Ba ı ı lnMde) *=* Bağdat, 1 (A.A.) - B.B.C.: 
svetl<oviç namlarına çelenkler .koy- Ratit Ali !kabinesi rstifıı etmi§tir. 
m~tur. 

Kr ı, vcllahd, k~l ailesi <".rk nı, 

Yunon ve yabancı hUk(Unctler tara
fından gönderilen çe1enld11r<len baş

ka çel~nk kabul edilmemiştir. Muh
telit teşckkUller ve mUesseseler ve 
birçok hwıust şahıslar çelenk yerine 
muhariplere yardım cemlyetlnc, hat'p 
yaralıları kurumuna, hava taarruzla
rının ııMI kurbanları atıclerlnc mü
him meb!A.ğlar teberru Ptmlşlerdlr. 

Bu suretle 20/ 30 milyon drahmi 
toplnnmıştır. 

Cenaze alayı, Atına sokaklarından 
geçerken Yunanistan ve yabancı 

memlekeUcrdekl Yunan kliselerlnde 
v11 bUtUn Arnavutluk cephesi Uzerln
de Ayinler yapılmıştır. 

Hariciye Vekilimizin Taziyesi 

Nıır.ırlar, yeni kabine teşekkül c· 
dinceye kadar vazifelerine devam 
ede<ıe!klerd ir. 

1&tifoya Parlamentonun 
Muhalefeti Sebep 

Lon-dra, 1 (A.A.) - B.B.C.: 
Bağd ttıın gden haberlere göre 
lrak kıı.bınesi, parlamentoda kar· 
ııılat11ığı muhnlefot yüz.ünden, isti
f ay medbur olmu tur. 

Deme Plan Mucibince Tnhliye 
Edilmiı! 

Londra, 1 (A.A.) - B.B.C.: 
Roma rndyoau lngiliz muzafferi· 
yellerini küçuitmeğe uğra 111,lŞ ve 
aynen demi tir ki: 

.-Kuvvetlerimiz, evvelden 1-
talyan bnş,.,,umnndanlığınca tdhit 
edı en plun mucıbince Derneyi 
tııhlı.)e ctmi~oerdir. Bu hareketin 
neticesi yakında görülecektir.:& 

Mutenkıben epiker, Mareşal 
Crazinni'n.n garp çölünde ve Libr 

Cenaze Merasiminin yada uç rırkıı feda euiğin1 ve bu 
ı>Uretle ltalyanlnrın dü :nana da-

Ankara, ı (A.A.) - Hariciye \'e 
kili ŞOkrU Saracoğlu Bayan Metak
saıııı bir taziye telgrafı çekmiştir. 

T af silatı hn buyuk bir mukavemet göster-
«Galip GeleceğiZ» Diyor meğe muvaffak ol-duklnrını söy]e-
Sutampton, 1 (A.A.) - B.B. Atınıı, 1 (A.A.) - Allna ajansı miş ve Gazottn del P<>pok> gaze-

kndnr nüfuz etm• ti. Ticaret ya- bir muharebeden şonra o re rar çöle açıldılar.> 
va§ ya.va cenubu &i iStiknme- zaptolundu. • 1 1 cDaklaya varan Arapların sa-
t nı dcğifl.İrerck Sünusilerin em- ı Vaha hal.ltının bır ~tsmı tal- 'k .ib 

300 
k d d ilk 

niyet ve asayişi. sulh ve sükunu yanlara mutavaat ettıler. Fakat yısı ta r en 8 ar 1• 

lemin ve muh faz ett leri çöl- ötedenbcri vatanl rı uğurunda geknkr güneşin k ızgın •. 1alevlerı 1 __ ._ 1 rdan ..........neğe ha•· ~ansiparııne ha&>cden Sünuııiler altında yanıp kavrulan ço de tam er ve vcuıa 1l .,-,....·· .. ... • BOO k'ı dik .ı.. • { • 
ladı Sünusıkr y~ni ımer"alar bul- çöle ka91ılnr ve Mı ıra iltıca et· uometr ~ır mc_sa eyı ·~-

• ıJc 1 k ak maksa· mck üzere susuz ve çıom bir sa- BUZ olarak katetmıılerdı. Bu, çol 
~ak ve uyuf ar d:::Jar lladı- hada 500 • 700 kilometre yol al- tarihinde ıbir misline daha rıısltın• 
~!~ ı~SO ı;;ıra:ın~a haftafa'200. dılar. Bir çoğu öldü. Nf!ıayet mayan çok azimknrane bir bıışa-
300 <!eve cenuptan gelir ve 19 31 yılı mayısında Taymıs ga- ndır.> 

C.: ÇSrçil, dün tehri -ziyaret etti- tob diyor: teaındcn §U elimi eyi nnkletmi tir: 
ği zaman hnlk tarafından pek ha- t Kederini güçlükle saklayan fakat cJııılyıı, bütün mı.istemlckelerini 
rııretli BureUe alkışlanm tır. heyecanını glzlcyemlyen Yunanistan ter.kctıre bile fı ttı hareketini de

ln~liz Bıı.~vekili, Alman hava baştan ba!'1, bUyOk evl~dı, zafer ba- ğıştir.miyeccktir.:. 
hücumlorınn bu kadar parlak bir baııı ve 1 tınan mllll bırllğlnl temin İngiliz Tayyarelerinin Faaliyeti 
urette mUkavcmet ettiğinden do· eden Jenn Metaksas'm cenaze mera- Kahir.o, 1 (A.A.) - Jn'giliz 

layı hükümet namına halka te• simini takip ctmlştlr. Bu merasime hava kuvvetleri tebliği: 
d&:ür etmi , kend~ne refakat alt ma!Cımat radyo ile neşredildiği Ta~arclerimiz, dün Balço 

Türkiye -Yunan·sıan 
!tmeiıte obşn Hop:ıdnei alkı la- iı;in Yunan millet ve ordusu Atına tayyare meydanına bir ç.o'k defa 

T .. p delen L 1 B y A mağa davet etmiş Ve dem" tir ki: Kntedralln'de mAn~ hazır bulunn- taarruz etmişlerdir. Bu taarruzlar 

1 
c- Libya ve Yunanistıı.n hl- bllmlşlerdlr. DUT) saat 15,30 da kral, nıuvpffak olmu§, Y nsınlar müp

- d" 1 . hal a hakkında fatist ve vcllıı.ht prens ve prmsesler, b&f\'ckll, hede edilmi~ir. 
(Bn"ı ı ln<'lde) ** (Ba!Jı l ln<'lde) ==*- ıse erı... Y. . f . . .. nazırlar, Sen-Slnod flzaları, nsker11 l"'' d " . I 

., h •- nazJ rc1ımlerınm za uını göater- . :>ır lll'ffi n tayyıırcsı avcı arı-Kttala-'--ız bugu··n t 900 metre !eri ve B_ingazi üzerin. c arel\ete F l K h' ·ı A ve sıyaııt yllkırek memurlar vah3neı _.J b' . . f d d " .... 
1 Ek IA B. Korlzıs .. rı:m ld 1mişlerdir. a!list er, a ırc ı e • 

1 
• mı.cıoan ıruı tara ın an U§uru -se .. ns . "f __ ..:ıa dagwl& 'bir mıntaka-da geçrni!)en muhteme ır. ff •. .. elci sefaretler <'.rkAnı, ng1llz orduları .... 

BnRVekll ve Hariciye Nazırı ırtı aıno 
1 

d D ,ı_. I tin yıı muza erane yuruyec e· hhas h ti kli e1 .,,
1 

mu ur. 7

. Atına uvaffakiyetle neticelenen mu- Bingazi e eme gwı Y~ ~z rine nazilerden yardım ve kendi- dmluraM leye Ati 8 ~e gı km..,.. er- Şn~i Afriknda, Meg • Megalli 
General :Metaksnsrn ö!Umü ile dost ~are1heler yapmışlardır. Düşman d-enize knr:ı müdafaa cdHmı§tır. \erini idare dmelerinıi İMcmişlcr• ir. t rta11lmUe B na aşıp e opolsu yıolu ÜZ'erfode bir köprüye pike 

ti ı 1• d-'- ·1 ..,..üh' 'ım bazı mevzileri Çünkü lıalyaniar Libyanm bir is· Lekl" r yase e m ~ r. u mera.s m yapı ır- h .. lm ve mUttctlk asil Yunan mille n n e ın CA .... dir. Bu hal, bizi v ıyen uzun ve 1 k übalAğ bUtU y 
1 

t ucumu yapı ~ır. 
Utracıığt büyUk kayıp haberi beni zaptettik ve 15 O esir al~~~-- d t~~aya .. ma

1
r u:..:ı 1-alacağmı asla dü· çetin imtihanları icar ılam~~a c~- a;~a:akta ld~~rnl pr:ns u,~:np~e:~ 1.ı ?'~n p~ade mevzileri üzeri. 

fevJcnltlde mUteelllm etml.ştır. Husu- Cephenin diğer bir nQX'Wletn a fUrtmU)"Or arcı. eııret verıyor. Galıp ~lecegız. N; esler ba nn M tnk.sas ve bUyUk ölü- ne ınfılıı:k ve yangın bombalan a. 
devlet I w b' R d t ' ner- _le "alm geleoeğı· y tılmıırtır. 8ıJe ki bUytlk vatanperver ve düşmanın tanklar a yııptıgı ır < a yo gaze eaı• zaman ve ca ... .,.. .. nUn allr.sl e!rndı ve mc..""lll!lmde hu:ır .~ . 

adamını temayUz ettiren yükSek va- hücum daha baalangıçta kmlmı~- Harekat Ağırlapcak mı? mizi söyliyemcm. Fakat gorecek- bulunanlar diz çlikmllşlerdl Bır avcı tnyy.aresı yerde duran 
sınarrru mUteaddlt defalar şahsen lcrdir ki galip geleceiiz.:. Cenazenin geçtiği yollar .boyunca dü~an t yyaresini mitralyöz a-
lakdir etmek ''e hayran kalmak fır· tır. Lonıdr~, I (~.A.). :- Derne ı biriken Atina halkı ebediyete giren teşıne tutmu§tur. * znferi Ubyııdıı-kı Jngılız harclte- k 1 l ----o----atınz bulmuştum. c. . üh" b" d d F k N vyor nşaa bllyUk ~!in ccnıızcsl geçerk~n yaşlı " H"tl B" d Ek "k 

Çok samimi tecssUrl rimin ifadesi- Atina, 1 (A.A.) - .• ~· B. " : tfın~e m k ~ I~ ah rm ;r· ~·at G'Ö%1l'rle son ihtiram ''ıtZICesinl yap- l er ız e sı 
ne fUmad buyurmanızı zatıAUnlzden Rııd onun haber \'erdıgıne gore ng~lz u erı mute n~ıs arı ın- Tezgahları mışlardrr. Ol V 
tlca. ~erim. 1 ) nların mtrknbıl taarruzları gazide hahr~nların ~lın~e ~ulu- • • • .• ,. anı erdi " 

Şllkrll Saracoğlu İtalra . t k yeni mevzilere çe- nan toprakların oografı vazıyetı Nevyork, 1 (A.A. ) - Nev· Omı Aymde Kot-ız11 ın Nutku 
rretıcesı o ııra 1 d l •1 N'I d b .. • 'hb Atına, ı (A.A.) - Atına ajansı M •• t L_(""' 

E::kse!O.ns ŞükrU Saracoğlu kilmeleri muhtemeldir. k o dayıs't~ 1 .~~ ~·u;;~~ .u~une york Ta)'mÜı gazetceinın istı a- bildiriyor: ş e reu:uaye 
Hariciye Vekili C henin merkezinde, fena ha. k a .ar e ·~-~t!~ ~~rn.l ı ı. e~ı a~e; rınıı. göre NeV)"Or'k beled~ reisi Atina'mn büyük klliscslnde Jean 

Ankara 1 epYunanlıları mÜf ülat 'knr§ı- L ~~ine mu~lı" ır ı ledr!~. ~rke e beyanatta bulunakrakb~ahriye Ne- :Metakııa.s için yapılan dlnt 11)-ln so- Londra, 1 (A.A.) - Dally Herald 
BUyUk fl 1 ahsında Yunantsta- va ar d gece olunca OCK ememcu-o azım ge ıgını ay· zaretinfo NcV)"<>ı' .-ınri in a t şe n n ş :d bırakl:nı.,"58 a d kted" 1 nd "'-. • mında t>qvckll Korlzlsın söylemiş ol yazıyor: nın u-.d "'"' bU ük kayıp dolayıslle 8Jn n 1 topl"rınl ~ni etme ır er. tezgahlarının ra ımıınını rııa mı.s· j HIU 

a•u ıo• Y y n topçu arı, .. " - k w .•. • dujhı nutkun başlıca fıkralan, şun- « er, birkaç noktada muv !fak 
dost ve müttefik astı Türk nımetlnln unn·ı akle muvaffak olmu§· Demede bol su vardır. Fakat line çı armagı tasavvur ettıgım tardır: ı oldu ve bir mucize yarattı. Bu muci-
de duygularına terceman olarak gÖS· mevzı ere n bu limana ancak orta hacimdeki sö-ylemiştir. Bu t~ahlann geniı- Sevg'lll fef, artık ah ve eninin )'eti zc ned n lb rettir? Amcrıkalrlarla 
terdfğinız muhabbet nişanesi beni lardır. . w öktü, gemiler girebilir. leti-lmcsi için l 5 mılyon do1ar tah- olmıyıın yere gidiyorsun ve U!Umlln- biz dalma aynı 1denllarln peşinde 
1'evka1Me mUtchnssls etmiştir. Jan Arnavutlukta Bır s~ ç is edılecektir. 0-- - - le bntUn Yunanistanı ah ve enin için- idik. Fakat bu ide iletin tahakkuku 
Metaksaııın bntUn kuvvetini h11Sr ve 16 Kiti Öldu Tazyik Şiddetlen :li ZECRi TEDBiRLERE MAH- de, k der içinde bırakıyorsun. Sen, I lı;ln nyrı yollar takip ediyorduk, Hit-
taıuııs ettiği ağır vazifeye majeste . I (AA.) - Dün ak- Kahire, l (A.A.) _ Jnglllz umumi KOM EDiLEN A~ERIKALI diter başvekillerden sonra gelen ale· ler, bize söz birliğini bahşetti, biz de kralın IUınadlle ça-.1dığını fU anda, Atma, • c. · ·yet Neuıreti ta. GAZETECtLER IAdc bir bnfVekll olmadığın gibi sen- eksik olanı verdi: Mıı•terek ,,.aye.> ""· 

6'~ k U umı ı::.ımnı I karargAhı tebliği: Trnblusta Derne- ı "'Y .. • Utklyeyı· Yunanlstann ba.ıı.ııyan ço şam m ed.l -m·ı teb iğ: d ... 1 k 1 b ki D il 1\1' 11 "ık ö 1 ı f dan n'""r ı en ·~ 1 d dil l t fA ı•n sonra .,e ece o an aşve ller a y ıı yazıyor: "" ı ı man ın ...,.. nln '"'rb n e "mana cmıuı uo.~ . • L-L dostıuıt hakkında ayn ra .. un var- .. - .. Amerika Sefın enlerine gibi bir hll.ŞVekll detılsin. Sen bUyUk, <HIUer, ilkbaharda dcnl7.altı hnr-beııııYere)( onun e3erlnl idame etUr· ı Memleket dahilinde sii.k · J me edllmektf'dir. Erltrede Agordat Tefebbiişte Bulundu zlyl\llr porlnk ve g(!zlerı kamaştrran bine dnhıı bUyUk l)lr şic.'ldetıe devıtm 
lllek Yolunda hiçbir gayreti ihmal et- dır. Krtalarımız tara~a;ü ışS:n ve Barentu mıntakı!Janndııld İtalyan Dclgrıı.d, l <A.A.) - Reuter: bir aemnvt hAdlse idin, yalnız çok te- edCC<'ğlni söyledi. Yeni vapurlar, da-
lllil'eceğımı zatıA!lniZe temin etmek edilmiş bulunan araz c ~ • ku\f\'etlerl flurlndekl tazyik ~lddet- İtalyanın şimalinde knrıı,nl<lıklnr e.'1!!\lf olunur ki bunun devamı mUd- ha seri vnpurlar ınv ı ııureuı", de-
lstertrn 1 • in bombardunanı ne olduğu haberlerini ilk verenlerin on- d U pek kıBa oldu. Seni aramızda nlzaıtı gC!llll!erini b tırmn.k için bln-. A. Kor!Zls t~yy~rıedeerrnı.öınak olarak kullanı· Jenm!fUr. Diğer ccphelcnlc \'&Zlyctte 

11 ....._ tıcesın ' .., . kılmı..tır. lkl'k kt lar olduğı.ı lddiaıı. e cezalandırılan gtir bllootğlmiz ve senin tekrar bize !erce tayyare imali surcUJe ve topla-~ yı r bir değiş 1 yo ur. t ıı ı 
'\ 

' 

lan bir Arnavut evı d 1ki Amerikalı gaze ec er taıynn 1'1- hıtap edcc:ekfnl, bize ilhamda bulu· ra cephane yetlftlrmek sur•tllo Hlt-
._,erika Pu~ avla:·ı E.t&az altın<lan 4 erkek. 

3 ~a ~~: ltaly::n Esirleri çlllğlnln talebi \'C Alınanyanrn dıı naeıığmı, bize rehberlik edeceğini ta- Jeıln pi nrnıı taarruz edcbillnz.> 
Nevy<>rk 1 (A A ) _ Ziraat 6 _ J 2 y~larında 9 ~lz ~c ~~arı!- müdahalesi üzerine cezaıandırılmış· h yyUJ edebileceğimiz fU aon dakika- -<>-

NC2arcti . ' hm .. l rin.e göre me çocuğunun ceac en Bom bayda ı rdır. da, şef, mlisaade et. maziye bir kerr Danca Yolu 
d·· nın <ta ın e ı mı~ır. Bu lkl gıızeteciye telefon kullan- b kmamız.ı ve senin hayatını ve Dnrıerı (Vatan) _ Belediye mcc-
g unYtl buğday istihsalitı fa~ 8ı:!i .Bombay, l (A.A.) - Bugtın 1taı - malan bir hattıı mUddeUe \'C bun- eııcrlcrlnl tahattur etmemize mUsa- llBJ, reJs Hakkı Birlclksan'ın bn • 
oldÇen senenin stoklan da -~· ı Yal ""'n esirlerinden 3000 kişlllk yeni bir lardan birine do teısız telefon kul - ilde et.> kanlığı nltında toplnnnrnk Danca 
h uğu halde 500 milyon kile:uır. Tütün Tohumundan .1" Janmnsı müddetsiz olarak yasak edil- B K 

(Başı 1 incide) * 

İkinci Safha 
Olarak Amerikanın 

Ablokaya 
İştirak Etmesi İleri 

Sürülüyor 
Londra, 1 (A.A.) - Burada 

imdi mimaka ..ı cdılen en mühım 
nıo'k.ta, artık k ti surette temin e· 
dilmiş bulun n Amerikan yardı· 
mı değildir. Fnkııt Amerikanın 
mthvere knr§J tatbik edilen ablu
kada ln.gihereyc nasıl iltihak ede· 
ceğ'ni bilmek meselesidir. 

Nevyork Tinıes g zc.tesınin as . 
keri muharriri bir)b ı Filding 
Eliot, yıtZdığı lbir makalede bom. 
baııdım n ve nblu1'.nnm Alman 
mUha&nrasınn d hil uMUrl rdan 
bulunduğu ve bunun için Jngilte
renin t yyare VeN1Ce,>ioi lı:ayıdct• 
mCktc, Alman sil"h f br alarma 
kar ı lbombnrdrm nların ıır:tncıığı
nı ve Almarryıının mağlubiyeti 
gününe kndar Avrupa haricinde 
devam odecdk olan ticari i~lcrde 
lngiliz'ı rle Amerikalılar tarfaın
dan tatbiki elz.e:m iş birliği planını 
münakfi!a etmekte:dir. Londranın 
nolktai nazarına göre bu hususta 
Amerik mo y pacağı ey Almıı.n. 
yanın ı.ıevlkedeceğindc.n şüphe e· 
deceği bir millete her türlü ihra
catı rcddetımektir. Bilh ba
zı ihr catın ıkati 8Urettc men'i Al
manyanın bunlardan istüad~ini 
mencdecclk en emin garantidir. 
UzaJk Şark piya lan çiftt abluka
ya tabi tutul aktır. Bugünkü İn
giliz - Amerikan rnüna obctleri 
muharebe ha ındaki vnzi.yetlerin~ 
göre b döndürücü bir ileri ha
reketi ikay.d~tmek:te ve Almanya 
için dünya htı!J<lmiyeti h mda 
t m bir inhitat if de etmektedir. 
Şimdi Almanya dünyarun diğer 
krsmılannn nüfuz etmeğe çaluıan 
etrafı dalına mahsur bir mıllet ha. 
lin-de görülmebedir. 

VILKIE 
Douvers 'i Gezdi 

Douver, ı (A.A.) - B. Wıllkle, 
dün, lngilterenln cenubu şarki sanı 
llnl ziyaret etmiş ve bu mUnasebeU 
ne için Douver'e cceherınem kôşesi 
adının v rildlC!nl ani nuştır. 

Bu seri gezlntlsl esnasında I' 
Wlllkie Alman akıneılanna kıırşı ka
ra b taryalnrınrn iki defa faaliyete 
geçtiğini görmUştUr. B. Wlllkle, 
Frnnsada f al edilen sahilden tam 
20 mil mesafede bulun n Dower 
limanının şark kolu mllnteh mda. 
bulunduğu bir sırada düşmanın bir 
Dornler tayyar 1 liman üzerinde 
u~uştur. 

B. Wlllklc, Dowcr o\lntosunu gezml 
ve öğle yemeğini lflltodn yemiştir. 

Yemekten sonra, lstılAya knrs 
yerleştirilmiş olan toplan seyrctml 
tir. Bu toplnrm nnsıl ı.,ıedığı kendi -
ne gö t<"rllmiş \'c birkaç öbUs atı 
mı9tır. J{endlslnl blllıruısn başvekil 

<'mri üzerine orya konulan \'e ba.ır 
kllc lufet n Wınnle ndı verilen m 
azzam top göstcrllmlştlr. 

B. Wendell Wlllklcnin pazar gU 
öğleden sonra Bırmlngham ve <' 
ventrlyyede bombardımnn edılm 

mahallclcrl gezecPğl bıldlrllmektcdlr 

---o 
TARABLUS 

Şiddetle Bombalandı 
Gemiler ve Tayyareler Hasara 

Uğmtıldı 

K hirc, 1 (A.A.) - Jngılız 
havn kuvvetleri umu.mi kıırarga· 
hının tebliği: Dün g~e lngiliz hn
v;ı kuvvetleri bombardımnn tay
yareleri Trablustaki doklara şi ~ 
detli bir hücumda bulunmuştur. 
Tonlarca hmnbn limanxi bulunan 
g~ilerin ve deniz tayyarelerinin 
nro ınn atılmıştır. 

8000 tonluk bir ticaret gemi

sine bornbft isabet etm4! ir. Cemi. 
ye ateş verilm4ıtir. 

4000 tonluk bir gemiye de tam 
bir i;,abeı obnuftur. 8000 ton 
h onıinde bir gemi ile lrm. nda 
bulunan ÜÇ tay) re h ra uğra· 
mi}, bir tayyare de tahrip cdil
mitıtir. 

Sovyetler Dahili Emniyet 

Umumi Komiseri llU ' 1 
1
·üe kafile dahil Bombaya geım•0tır. Bun- · otizls, bundan sonra, gnyet istasyon ŞÖ3eslnln biran evvel yapd-.... •enenin fn.,la•ı 66 ımi yıon ~ Ç karılıyor 'Y mlatır. 

"'ıı. ,_ .. " A 
1 

., kısa olnrak, çok hcyecıınlr bir ifade mruıı için icap eden tahsisatı kabul 
tr lea..,'lr. lstiruıal bilhassa vus· Bursa (Vat.an) - Mehmet Sııl>lt Jann arasında dört gcnc.ral 1200 su· Berllndc beyan olunduğuna göre ıl . genç Jcan J.letaksns'm 1912 Bal- etn1ı tı. Moskova, 1 (A.A.) - Reu· 

ter: Dnilili)e Komiseri Bcriaya 
neşredilen b:r emirname ile Dııf-ıili 

lcrlmlz dolu olduğu h ldc ş .. ref yo- F.nnnryct Umumi Komiser unvnnı' 
lunda yilrliyoruı:... o yolu lılz seıı verilmiştir. 

a :>'a B:...ı • 'L Bre• tütün to k ~I ' ıneş-1• AmerJAa ve TUtUncr isminde bir tüccar, • bay vardır. ltalynnın vtmnllndr. anşıklıklar çık- kan harbmdrn 4 ağuııtos 1036 tnrl-
k..~da çok fazla olmuştur. Şunu ıarmdıı.n yağ çıkarmak Uzct e bir trğt hakl;rndakl habı>.ri bu iki ga:r.t?tc- hin<" kndfır J:'ll<;cn müddet zarfındnkl ... ,,Q••- . - bun hum Bur mın- il 1 • y d k 
lar "::'"ek la-ztrndır ki biıtun. e: fabrika açmıştır. Bu sene ııa Darıcada Er A

0 

e erme ar ım et teletonln Nc,~·or a venntşlerd!r. tınvatrndan bnhsederelt ba,ardıltt lş-
d' ltluttdik devletlerin eımrınd takasından 70 bin kilo tütUn tohurnu Danca (Vatan) - Asker aııeı rl· Şunu mUşnhede etmek gerektir iti, lerdr.n dolayı kendisine beslenen ınln-
d ır, Bilaltis Almanya ba§kaların· k faaliyete bnşlıyan yıığ fahri· e yardım i.şl ile belediye reisi Hakkı nlınan 1'rnnsocenn ajansı, ismi s-11- ncttnrlıkt tebarllz ettirmiş, 28 teşri· 
b:~. alabileceği ile geçinmek ıncc- ıı.la~a tarafından çıkanlrn YııA' 35 ku- ;irlctkSan bizzat meşgul olmaktadır. çen bu iki muh:ıbırln Yugoslnvyadnn nlewclde bUtlln dUnyııvı hayret(' 

'YctinıdC<Iir. kaJI tla tstanbul tOccarJann& 114
" Asker ailelerine her ay mUntaza.nan !hınç Mll'llklerlnl blldlrml~Ur. garketmlş olan tarihi cha\'rr> kellrutı fiya 

1 ardım edilmektedir on scne31 ip-~ Bt.lgraddaltl Amerikan elçisi, bu ıne..<Jinl de mrvzuu bahsederek s6zlc-~İr Fuarına Müracaatlar tıl;~İtıann tst.anbulda tuvalet sa· ~dasından itibaren tahakkuk ed !l iki f?SZeteclnln meıılek!Prtnln ifasında rlnl övlt? bltlrmlıJUr: ne~lr (Husus) _ önılmUzdekl se- alinde kullanıldığı, hatta t ardım parasının llmUhaberleri hru- vcrılen bu eczanın kaldırılması için Ccnobıhnkkın iradei rzcliye:ıile snr-
bır ac;ııacak olan FU\·arıı iştirak için, bunlan ır;;mlş susam :rağlnn yerine ~a tnvzi edilmiştir. büyük bir gayret sarf«'tmektedlr sılmnr. olnr11k lmıtn ve Şet'natle kalp· ta:'tt nrnı:ılar daha şimdiden mu- tnıtre ed .... haber oımm~tır. 

•t "-e t.-klti'h.rcle bulunmakta.dır. de satıldle.· 

göetcrmıştın. 19 34 tc ihd s edilmi olan bu 
Ş r. uyu .. bu yol Yunanlstnnı za!c- unvnn bir müddet evvd terkediL 

re i tıl cdecl'ktir. T iti or.dıın sonr m ı. Şmdi Y"niden ın<las cdil
senln tserinln mevlQdu olan ı;;ererın n~ck.todir. İki sene<lenberi Dalu11• 

gibi ed bl olsun. Nasıl ki senın ndm. I \'C Komiııerliğ""' yııp:makt ohm 
bUtUn mUst kbel Yt·nau n~nnın ı Jl..... Gürcitdıir, ~; bir t;nz~te
haf17.aııın<l!\ ve milletin tarihınd ebe- cidır ve tııhn'in ~ok ~ıei do"lıı 
dl olnrnk k ılııcttkbr 1 ,, ' r 



Peynirlere Zam ,, .. ______________ __ 

v apılması istenildi Kendinize Beyhude 
lstanbul fiyat mllrakabe heyeti 

beyaz peynirin toptan Ve perakende Ye re Ez·ıy et 
sa~ fiyatını tesblt etıniş olmakla 
beraber buzhanelerde bulunan pey-

Bartın (Vatan) - Kasabamız 
halkı ve renÇberlcrimiz mahke· 
me işleri ve maden ocakları ile 
demir. çdik fabrikalarında ça
lısmak üzere vilayetimiz olan 
Zonguldak ve Karebüke hemen 
hergün çok rnik.tarıda yolcu gider. 
Aynı miktarda da gelir. Fakat 
kazamızın istasyona 26 kilometre 
arası olmasından,.' olcular otobüs. 
lerle gidip gelirler. 

tir. Alakadar daire bu dileğin ka
bul edilip edilmiyeceğini vilayet
ten sorulmuş, henüz cevap gelme 
mistir.Halbuki yolcuları ekseri 
gü~lcr ve bilhassa ay başları bir 
kaç otobüs taşır. Otobüs sahipleri 
nin bu teşe.b'büsü müşterileri o
lan Bartınlılar arasında şimdiden 
ademimernnuniyet uyandırmıştır. 

nirlere vazıyet etmediği için bu pey- Edı·yorsunuz 
tı lrler sıı.hiplerl tarafından azar azar 1 
buzhanelerden çıkarılarak narhtan N • 
UstUn fiyatla satılmıştır. Buzhaneler- evrozı n 
deki peynirler satıla, satıla mevcut 
7 - 8 bin tenekeye dUşmüştUr. 

Bartın - Kokaksu otobüs ücre
ti 75 kuru~en benzin ve saire gi

bi sdbeplerden ötürü 100 kuruşa 
çıkanlmı~ır. Otobüs sahipleri bu 

fiyatın da kış mewimi dolayısile 
azlığından bahisle mezkur ücretin 
ı 50 kuruşa çtkanlması istenmiş· 

Diğer taraftan herkeste meım
nuniyet uyandıran bir habt're gö
re, Safranboludan Bay Hacı bir 
kaç o'tobüsü Bartın • Kokaksu yo· 
lunda çalıştıracağı ve beher kişi
den 50 kuruş ücret alacağı söy· 

lenmt'kte ve bu ~·i tcşcb'büs bütün 
Bartınlılar tarafından sabırsızlık· 
la beklenmektedir. 

Kahraman Askerlerimize Kışlık 
Barlın (Vatan) - Kazamızda kadarlara bildirilmiştir. 

Peynir tüccarları mürakabe heye
tine verdikleri izahatta, peynire ye
ni bir narh konmadığı takdirde pey
nir ticareti ile iştigalden vazgeçecek
lerini bildirmişler ve peynirin ma
hallindeki fiyatı üzerine rakkamlar 
vermişlerdir. 

Murakabe komisyonu işi tekrar 
tetkikten sonra, !!yata tenekede bir 
buçuk lira zam yapılmasının muva
fık olup olmıyıı.cağını VekAletten 
sormuştur. Bu teklif kabul edıldigi 

takdirde peynir fiyatı bir miktar 
yükselecektir. 

Kır Kotuıu 
C küdar HalkeYlnden: 2 Şubat 

1941 pazar gilnU 2 kilometrelik kır 
koşusu yapılacaktır. Bu ko~ya işti
rak etmek lsteyenlerın vaktinden 
evvel Evimiz salonunda hazır bulun-

yiğit askerlerimize kışlrk hediye * Kazamızda halkın ibedava 
olarak 16 70 çift yun çorap, 5 38 olarak sinctma görmelerini temin 
pamuklu mintan, 238 çıft yün el- için Halkevi reisimiz Ankaradaki malan rica olunur. 
dıven, 19 yün kazak, 5 yün fanila ala.itadarlarla muhabere cereyan 
ve 607 sair c-;ıya ki cem'an 2776 etmekte olduğu Ankara Umumi 
parça eşya toplanmıştır. Aynı Halkevi Banlkasından para yar
maksada sarfedihnek üzere 844 dımı yapıldığı ta'k:dirde bu teşeb
lira 60 kuru§ teberru vukubul- büsün hakikil~eceği ösrenilmi~
muştur. T cberruat el' an devam tir. 
etmektedir. * Kazamızda evvelce inşası 

B'OLMAC:A 

* Halkevimiz beş yüz: ltra tamamlanan asri hapisane kaza· 
sarfederek mikrofon oparlör ve mız Müddeiumumiliği tarafından 
ampul fikatör satın alını tır. Me- tesHm almm~tır. "1--4-4-4--1--

rasun ve konferanslarda bu alet• * İneboludan Amasraya git- 5 

lerden istifa.de edilmektedir. Jndue olan direk yüklü motör ' * Halkevi reisimiz olan Cemal müthiş ıbir dalgaya raslayarak 1 

ç;ağlaynn un_ı,?. zamandanberi. ye: " künü atmağa mcdbur olmuş ve r 1-~~ 
rınde sarf ettı.gı gayretler netıcesı yu .. . . , 1--11--ir-1 
olarak rençiberlerimize dağıtılmak va.+ışi da\.galar arasında motor ışı· 
üzere dokuma t~ları gönde-! ni idare eden Bartınlı Mustafa 
riİeceği İktısat Vekaletinden ala· kaybolmuştur. 

Zeytin Alıcıları Köyleri Dolaşıyor 
Armutlu (Hususi) - 1 tanbul- maktadır. Har.iç alıcılar da alına· 

dan gelen bir kaç alıcı körfez cak zeytin bedelinden maada a· 
köylerini dola~akta ve büyük vans itası vaadi ile köylüleri avla
miktarlarda zeytin mubayaası için mağa uğral'!llla'ktadır. Zeytin fi
müstahsillerle anlaşmağa çalış. yatları hakkında lstanbuldan alı· 
maktadırlar. Bunlarla yerli alıcı- l nan haberlerle, gelen bu a!ıcıla
lar arasında şimdiden rekabet rın teklif ettikleri fiyat arasındaki 
ba~lamıştır. Yerli alıcılar, bu sc- fark müstahsilleri pşırtacak de
ne zeytinin fazla para edeocğini reced büyüktür. Bu ıobeple müs· 
beyanla müstahsilin gözünü aç- tahsiller tereddüt içindedir. 

Gangstervari 
Hırsızlık 

Liman Reisi 
Ankaraya Gitti 

Soldan SaA'a: 1- İstanbulun bir 
semti 2 - İsyan eden • yapma - so
nuna (R) gelince al..t'ş 3 - Yıldızla

ra ve havaya bakılan yer 4.. - Nak
liye vasıtası - Nota - yüz 5 - Mağ

lüp eder - Keçi ya\TUSU 6 - Yara
tan 7 - BU~11!( - İdrak 8 - Bir cins 
üzllm - İle 9 - Bir nehir - Tababet
te kullanılan bir kök 10 - İyi etme 
- Sislenme 11 - Yemin - Atın aya
ğına takılan 

Yukarıdan Aşatıya: 1 - tstanbu

lun bir semti 2 - Meyvelerin suyu 
- MelCın 3 - Dü - Uyuş 4 - Nafile 
5 - Kumaşın aluna konulan bez 
- Bıçak 6 - Bir peygamber • (:Alan 
7 - Yurdumuzun bUyUk bir kUJmı 
8 - Çok kurnaz 9 - Cem edatı -
Garez 10 - İlave - Yol - Başka 
ıı - Ayağın bir kıSmı - Nida -
emir 

Dün gece Yakacıkta bir hırsız· 
lık '\'lakası olmuştur. Öğrendiği
mize göre B. Enverin evine giren 
hırsızlar köttkün damındaki kire· 
mitleri kaldınp çatıyı da testere 

Vapurlarımızın yapacakları sefer
ler ve navlun ücretlerinin yeni bir 
tarifesi yapılmasına dair hazırlan· 
makta olan kararname hakkında te
maslar yapmak Uzere İstanbul mm- DÜ~Ktl BUJ.l\IACA)tl:ll~ HALLİ 

ı->oltlan Sağa: 1 - Ayvansaray 
2 - Raic - Asabi 3 - Diri • Si 4 -
Araz - Ta!lım 5 - Dolak 6 - A· 
man - Amir 7 - Şime - Bak 8 -
Sağlam 9 - Irk - Dain 10 Ku - U
sanmak 11 - Hodan - Mak 

ile keserek içeri girmişler ve ev· tak& liman reisi Ankaraya gitmiştir. 
vela köşkün bütün oda kapılarını MUnakala.t Ve~Aleti sık sık tadl· 
sıkı sıkıya bağlayarak evin içinde l llita uğrıyan denız mUcss~eleri hak
yükte hafif pahada ağır ne varsa 

1 
kında e.cıaslı bir teşkilat kurmak için 

toplamaya başlamışlardır. 1 tetkiklere başlamıştır. 

Patırdıdan uyan~n e~ sah~pleri 1 • • • • 
dışarı çıkmak istedtklen vakLt ka· ! Radyofar Aletleri Getirildı 
pıların dışarıdan bağlı olduğunu ı Karadenlzden İstanbul boğazına 
görmüşler ve kapılan kuarak hır. 1 girecek olan gemilere boğaz önlcrin
sızların peşine düşmüşlerd~r.. ı deki hava vaziyetlerini bildirmek 

Fakat bu kargaşalıktan ıstıfade 
eden hırsızlar çaldıkları eşyalarla üzere yeni bir Radyolar merkezi te-
birlikte kaçmışlardır. 1 sisine karar verilmiş ve son sistem 

o. .. • ı aletler yabancı memleketlerden ge-
Beıiktaş _ Takının Otobuslen tirtilmlşUr. 
Tra.mıva;y idaresi tarafın_dan 1 Yakında Radyofar merkezinin in

Beşikta§. Taksim arasında i§lıye~ !}asına ve aletlerın kurulmasına baş
otobüslerin hemen hemen hepsı ianacaktır. 

Yukarıdan Aşağıya: ı - Arka 
daşlık 2 - Ya - Rami - Ruh 3 Vi
dalanmak 4 - Acizane - Ud 5 - Sa 
6 - Salt - Abadan 7 - As - Arma
gan 8 - Raif • İklim 9 - Ab • Ler 
- Anam 10 - Yisa - Em - Ka 11 -
İniş 

ZAYİ 

Kartal kazasından almı11 olduğum 
nU!us tezkeremi kaybettim. Yenisi
ni çıkartacağımdan eskisınin hükmü 

Tarken ubrap çekilir mi? 

Baş, Diş, Nezle, Grip 
ve ü§Ütmekten mütevellit bütün afn, llZlt .-ıeılarla 

romatizmaya brp: 

TAKSiM BELEDiYE GAZiNOSU 
Gazinomuzun clenhe nazır taTası çam1a sarılaralı: gUıel 
bir Ki~ BAHÇESl~'E çevril.mlftlr. Sabah kahvesi, öfle 
yemeği, çay, aperıtlv ve ak'19m yemekleri lçln ber&'ÜJI 
ııabahtan gec:e yarı"lın& kadar sayın nm.,terııerlmlze açık
tır. Ç t G A '?>." M 'O Z t K A S I :'l 1 dinleyerek, kı17 
ortasında, Boğazlçlnl ve etrafının güzelliğini seyrederek 
,-akit geçirmek için lııtanbulun biricik yeridir. 

ŞEHİR 
TEPEBAŞlNDA 

DRAM KI:o;l\f 
BugUn saat 15,30 da 

Akşam 20,30 da 
El\llLtAGAWTI1 

İSTİKLAL CADDESİ!'.'DE 
KOllEDl KISl'\11 

Gündüz saat 15,30 da 
Akşıım ":>,::O da 
K!.ı"\AL'IT'" ODALAR 

Her gUn gişede çocuk ~~m •• llerl için bilet ve ·• ı r. 

Rami Tümen '""'atınalma Komisyonundan 
1 - 'Muhtelif garnizonlar için lO<J, 100, 100, 50, 50 tonluk partiler 

halinde arpa ayrı ayrı olarak p<ı.ı:ıırlıkla. satın almacaktJr. 
2 - Pazarlık 7 - 2 - 941 cun.n gUnU saat 1!5 de Ramide TUmen Sa· 

tınalma kc,rnısyonunda yapılıı.caktır. 

3 - T~"lınat pazarlık neticesi =·!knrrfir edecelc fiy3.t 'Jzerindcn ah· 
nacaktır. <720• 

* 1 - Muhtelif garnlzonlo.r için 100, 100, 100, 50, 50 tor:luk partiler 

halinde ot saman ayn ayn pazartücla satın alın.a~!~tır. 

2 - Pazarlık 7 - 2 - 941 cuma gUnU s~at 14 d~ Ramide Tilmen sa

tınalma komisyonunda yapılacaktı:. 
3 - 'lemlnat tekarrUr edecek f.yat Uzer.nden alınacaktır. {721) 

l lst nbul Komutani · gı Satmalm1Komisyonundan1 
Askeri ihtiyaç için 1U1nğıda cins ve miktarları yazılı işletme mal· 

zemesi 8 - 2 - !Ml günü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. İstekli· 

lerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda. komutanlık satın alma komis-
yonuna gelmeleri. (681) 

Cinsi Miktarı Muhanunen bd. Kat'! T. Pazarlık 

Benzin 
Mazot 
Benzin 

liralık L. k. L. K. saat D. 

30000 
4660 

45000 

30000 00 
4660 00 

4.5000 00 

Zayi Makbuz 

4500.00 
897.50 

6750.00 

11 de 
11 < 
11 30 da 

3. No. lu hastahanenin anbar ııamına tanzim ettiği 1'700 kilo yulafa 

alt 12 - 12 - l.!40 ve 8 - 374 - 36812! sa.yılı ayniyat tesellüm makbuzu za-

hurda bir hale girmiştir. Esasen 
yoktur. 

tsIA.m Şerif ktzı y! olduğunda.1 hUkmU krı.:madığı ll~ıı olımur. (725) 

bunlardan .temin edilen varidat ta 
masraflarını korumamaktadır. Erenköy Sanatoryomuna İlave 

1941 bütçesine de bu fasıl için i Erenköy sanatoryıomuna yeni· 
sekiz bin lira zarar konmuştur. 1 

den bir paviyon iliı.vC4rine karar 
Tramvay, Tünel ve Elektrik ida· 1 verilm~tir. Verem Mücadele ce· 
resi nezdindeki murakıplar bu o· · · · Fla k l 

b
. 1 · D' l b .. 1 • mLyetı ınşaat masra rını arşı a-lo us er yerme ıze oto us erı . 

gitirilrnesini teklif etmisler V(: 1 mak için 7 §Ubatta Taksım Bele-
teşebbüsata da geçilmi,_t;. j diye gazinosunda bir balo vere· 

u 1 cek ve hasılat tamamen bu i~e 

t.ğitmen ve H .. va Kurs'arı 1 sarfcdilec~ 
ıstanbul ilk mektep ~U!etUşlcrı 

1 
Verem Mücadele Pulları 

dün Maarif mUdiiril 1'evfık Kut'un 
riyaseti altında bir toplantı yapmış- ı Si..,ema ve tiyatro gibi temaşa 
Jardır. Toıılantıdo. köylerde açılacak yerlerinde biletlere birer kur~luk 
eğltmen lrnrsları ile, mekteplerae Verem Mücadele cemiyeti pulları 
normal tedrisatı takıp cclemlycn ço- . . 
cuklar için açılacak açık hava ders- yapıştırılmakta. i-dı. Fakat bazı 
hanelerı Uzcrınde gorlışUlmliştur. Bu müesseselerin karşılığını aldıkları 
meseleler üzerinde hazırlıklarda bu- halde pul yapıştırmadtkları ıika
lunmak Uzerc maarır ve sıhhat mü- yetleri mucip olmuştur. Bilhassa 
fcttişleı inden mürekkep iki komla· 
yon tcykll edllmiştır.' Egitmcn kurs
larının yerlerini tcsblt etmek için 
köy mnnrıC mUfettışlerllc temas edi· 
leccktlr. Açık hava dershanesi şim· 
dilik tccrUbc mahiyetinde olmak üze
re yalnız bir mıntakada açılacaktır. 
Açık hava dershanesinden başka biri 

cumartesi ve pazar günleri .kala

balık seanslarda bu hal daha zi-
yade va:ki olmaktadır. Cemiyet, 

bu yolsuzlukları teSbit ebnek ü· 
zere derhal faaliyete geçmaştu. 

Bu meyanda Beyoğlundaki sine-

1'~loryada, diğeri KUçUlt SUadiyede ol- malardan birisinin 8'ıe f.ıemuru 
mak Uzere iki kamp açılacaktır. 

--0-

İzmitte Rıhhm İnşaatı Uerliyor 

dinlenmi§tir. 

Çöp Arabelan Alınacak 

Şehrimiz belediyesi tarafın· lstanbul Belediyesi Temizlik 1§. 
dan yaptırılmakta olan rıhtımın leri müdürlüğü mahallelerde çöp 
tesviyesine devam olunmaktadır. 
Bu civarı doldurmuş olan binalar toplayan arabaları yeni bir tekle 

ıştimlak edilmekte ve yıkılmak- sokmağa karar vermiştir. 
tadır. Rıhtım sahası Jzmitin en Modern tipte 400 çöp arabası 
mutena mevkilerinden biri haline alınacak ve derhal bu arabalarla 
gelmektedir. 1 çöpler toplanmağa başlanacaktır. 

Hftrmet 

ZA Y1 - Balıkesir ikinci kolordu 
sevklyatından 148 numara ile almış 
olduğum tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hUkmü yoktur. 

İstanbul Zindankapıda 14. de 
ZUl!ikar oğlu Hüseyin Yılmaz 

İstanbul Asliye Altınc:ı Hukuk 
mahkemesinden: 
Müddei: Sami Sevilgen, KUddeia
leyh: ŞükrUye özkan, Tophane Bo· 
gazkcsen ı ci Sedçıkmaz sokak 
20 - 22 No. da, Müddei: Sami tara
fından mUddelaleyh ŞUkrUye Özkan 
aleyhine ac;ılan Boşanma davasına 
ait arzuhal sureti mtiddeialeyhe teb
liğ edilmek Uzcrc yazılı adresine 
gönderilmişse de mumaileyhın mez
kill' ikamc~hmı terk ile semti meç
hule gitUğinin beyanile iade kılın
ması üzerine Hukuk usum muhake
meleri kanununun Hl, H2, 143 ve 
183 Uncu maddelerine tevfikan iade 
kılman dava arzuhali ile tahkikat 
günUnU gösterir davetiye varakıuııı
run mahkeme divanhanesine asılma
sına ve 941 - 25 numarada kayıtlı 
işbu davaya müddeialeyhin (15) gUn 
içinde cevap vennetrine karar veril
miş ve bermuclbi karar arzuhal ile 
davetiye varakası mahkeme divanha
nesine asılmış olmakla mumaileyh 
şukrlye özkan yukarıda yazılı müd
det zarfında davaya cevap vererek 
tahkikat için tayin lulınan 27 /2/941 
perşembe gUnU saat (14) de mahke
memizde hazır bulunması veya ka
nuni bir \'ekil göndermesi lüzumu 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
olunur. 

Bahçe ve Çiçek 
Bahçelerini tanzim, çiçeklerini yetiıJtiı ~ fidanlanna bak
mak için mütehassısı tarafından yazıbnq .e.erleri okumabdD'lar. 

Bu eserler arasında en zi7ade ta•Iİye ohmabilec:elder: 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 ,, 
Karanfil Yetiştirmek 50 ,, 
Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur. 

Matbaamıza Müracaat -1 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruıluklann Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Dantelsiz bir kunışlukların yerine dantelli bir kurlllJluklar darp ve 

piyasaya kılfi miktarda çıkarılm.ı.ş olduğundan dantelıslz bir kuruşluk
ların 31 Mart 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması karar~
tırıınu11tır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar ı Nisan 9U tarihinden itibaren artık teda· 
vUl etmıyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir &eDe mUddeUe yalnız 
mal sandıkları ile Clbnhuriyet Merkez Bankası •ubelerince ve CUmhu
riyet Merkez Banka.sı şubesi bwwımıyan yeırleroe Ziraat Bankıuıı fUbe
lerince kabul edllebllecektır. 

Elinde dantelsiZ bir kuruşluk bulunanların bunlan mal sandıklan Ue 
Cilmhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları tubelerine tebdil ettirmeleri 
illn olunur. (9035) (12523) 

Sahibi ve Neşriyat MlldUrU: AHMET EMl."11 YAL.'IA."'\ 

BaliıldltJ 1·er: VATAN MATBAASJ 

2 .. 2 • 941 ----

• 

Gün 
~ar/in~ 

. GÜZELLESTi 

Bu genç kız 8 gün zarfında bn de
rtte cazip blr tarzda güzelleşti. o
nun buna nasıl mu,·affak oldupnu 
ve her kadmın na"lıl mul'affak ola· 
bll~.eğlnl izah eden l}U mektubunu 
okuyunuz: 

c:S - 10 giln evvel çektirdiğim bir 
fotografımla bugün çektirdiğim fo· 
tografım arasındaki şayanı hayret 
degişikliğl görünce inanamıyorum . 

alnımda, gözlerimin ve ağzımın et
rafında buruşukluklar ve çizgilerim 
vardı. Tenim sert ve çirkin kıl . Bu 
<gtln ise cildim kadife gibi yumuşamış 
ve buruşukluklarım tamamen zail 
olmuştur. AdetA dostlarım gıpta na
zarlarlle bakıyorlar. Hepsine cilt un
auru oıan pembe ~nktekl TOKA· 
LON kremini gece ve beyaz renkteki 
TOKALON kremini de gündüz kul
lanmalarını tavsiye ettim. Onlardan 
bir çokları evvela bu sözlerimle alay 
ettiler. Fakat tecrübe.'fini yaprp mem
nuniyetbahş semeresini görünce on
lar da benim gibi şaşakaldılar.> 

Cilt unsuru olan pembe renkteki 
TOKALON kreminde Viyana t.Ynl
versitesinin meşhur bir profesörU 
tarafından keşfedilen ve kıymeUi 

gençlik cev11eri olan cBlOSEL> .,.,. 

dır. "" Akşamlan bı.ı pembe renküıld or 
KALON kremini tatbik edlniSo_J 
celeri siz uyurken o, tesirini 'P'"tl 
ve cildinizi besllyerek genç1eştirit...., 
buruşukluklardan kurtarır. ~ 
Jeri de beyaz renkteki TO • "' 
kremini kullanınız. Cildiniz yuırı ~ 
yıp tazeleşecek ve siyah noktv' 
temizllyecektır. 

PARAYI IADE GARANTİ~ 
Bu basit usulU - GUnde 3 d ~ 

tatbik eden her kadın, bir gen~ 
cildi gibi yumu~ak. taze ve ~ 
b1r ctldc mallk olur. Binlerce " I 
görmen memnunlyetbahş sem~ 
yesinde bu kremin tesiri ha ti 
bizi garanti vermlye kadar sevi' 
yor. ıttl'_ 

Hemen bugiln her iki krt t1 
birer tUp veya birer vazo satııl ~ 
»iZ ve on gUn kadar munıazar 
kullanınız. ,J 
Şayet neticesinden memnlll' / 

mamış lııenlz, aldığınız yere ıade 
nlz ve parayı geri alınız. 

Devlet Demiryollan hanl:ın 
Muhammen bedeli (4166) lira (50) kuruş olan 60000 adet (~ 

ben 2777 kilo) lapermeçet mumu (10/2/190) Pazartesi gUnU saıı.t ',1 
on birde Haydarpqada Gu binMI dahilindeki komisyon tarafmdatl 
eksiltme wrulile satm alınacaktır. ~ 

Bu i9e girmek isteyenlerin (312) Ura (49) kUru'lluk muv...-.J 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle blrlılrte elaıllt:me g1lnU ,,_., 
kada.r komisyona müracaatları lAznndir. . _ _j 

Bu t;ıe ait .prtnameler kami8yondan paruız olarak ~ 
tadır. (490 

r----------------------~ TlrldJ• Ca•"arlJIU 

Ziraat Bankası 
Kurul119 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk lirası. 

Şuben ajanıs adedi: H5. 
Zirai ve ticaı1 her nevi banka muameleleri. 

Para ~ ~ lira lkramlye 'leri)'or. 

Zll'tl&t Jsmunumıoa ınunDaran n llH•l'Blll ıuarrat n.apl~ 
en az ıso 11.nun bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ 
daki pllna. göre ikramiye d8'Jtllacaktlr: 

• adet ı,ooo llrabk f,000 Ura 
4 » soe » z,ooe :ıt 

' J) 250 » ı,too » 
40 » 100 » f,OOG » 

100 adet GO liralık 
L.90 » 40 » 
160 » 20 » 

5,009 ıtı' 
4,800 , 
3,200 , 

DtKır.AT: Hesaplarmdakl paralar bir sene lçlnde 50 ıırad•" dl 
ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle veril~ 

Kur'alar eenede 4 defa, 1 eyUU, 1 blrlnclkf pun, ı mart .,. J 
1 bal.iraD tarihlerinde ~ecvldir. "' 


