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BAŞ!\IUHARRlRt 

AHMETEMİN YALMAN 

Fiyatı: 5 Kur1:1ş 

Yugoslavyanın 1 

Bugünl<Ü İç 
Manzarası 

Yugostavyada kadif~ b!r 
eldivenin içinde denıır bır 
el, azimli bir mukavemet 
ruhu vardır. Bugün Baş
v_~kalete gelmesinin üçün· 
cu yıldönümü kutlanan 
Tchvetkovitch ile Doktor 
Maçek'in bu ruhu yarat
nıaktaki hizmetleri büyük· 
tür. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

SİYASİ SABAH GAZETESİ 

Necaşi Haile Selasiye 
Avrupada 

Yazan: Nlzameddla Nazif 
Bu yazı bugün üçüncü anyfamıııdadır 

Yıl: 1 - Sayı: 166 
Nevyork, 4 (A. 

A.) - Bazı mat
buat mahfilleri, 
fütlerln ön safta 
~elen plfınmm mut 
.aka İnglltercyc 
karşı bir ifltillı tc
şebbüstlntl tazam
mun etmlyeceğini 

znnne başlamışlardır. 

istila 
Kolay 

ne son tazyikleri
ni yapmııktadır. 

Hltlrrln plı\nı kı· 

vnmına gelmiş mi
dir? Hltler, Fron· 
sanın vazıyctındcn 

emin olmadan, bU· 
tUn kuvvetlerinin 
harekete ı;-cçme

Uzun Bir Siyasi 

Eski Hürriyet ve 
Dün Yurda 

Hayatın Hazin Akıbeti 

İti afçı Miralay Sadık 
Kavuştu, Fakat ... Değil 

Bayan O'hare Me. Cormlck, Ncv
york Herald Tribune gazetesinde 
yıızdığ:ı bir makalede diyor ki: 

cHltler, binlerce tayyare ile lngll· 
tereyi lsti!A edeceğini ve yüzlerce 
dcnızaltı ile harp edeceğini söylUyor, 
diye istllAya inanmak lflzım gelnw..z. 

c-Şimdlkl halde Almanyada ve Al

man işgali altında bulunan memle

ketlerde bir çok gel'S'lnllk ve gittik· 
çe artan bir fü:tlntu alAmetlcrl gö
rlllmektedlr. BtltUn bu esir millet-
lerın en tehlıkelısi ı-~ransadır. ÇUnkU 
en bUyUk mAıılayı o tcşkıl etmekte· 
dır. 

ıılnl emredemiyeceği gibi Rusyanın 
vaziyeti şüpheli kııldığ:ı müddetçe ne 
Akdenizde, ne de lnglliz adalarına 
karşı esaslı bir harbe girişemez. Al· 
manynnın, toplarını ayni hede! llze
rine tevcılı edebilmesi gıttlkçe güç
leşmektedir. 

«Şurasını da. unutmamalıdır ki, ln
glllz havacılığı h~r zamankinden dil· 
ha kuvvetlidir. HR\·a yoluyla fBtılfı. 

tt"şebbüsUnc karşı muazzam bir scd 
teşkil etmektedir. Sonra 4 milyon ki· 
şilik bir kuvvet, nazllerln hlk:umıına 
karşı koymak için beklemektedir. 

cBu ordunun canını sıkan şey, Hit
lerfn fstllAya karar vermemesi ve bu 
!ırs::ıttan mahrum kalmak kaygu· 

Dün Akşam Ôldü 
Kızı Digor ki : '' Yegane Tesellimiz, 
O Ka'}'!r ~evdiği Vatan Toprağında 
Ebedı lstzrahate Kavuşabilmesidir,, 

Bir vakitler politika hayatı· H .. .J 
mızdn İ!lmi 90k geçen Yüz.ellilik- ayuarpaşa Nümune hastanesine fe nlmamııı olsaydı belki de hu· 

Berlln hUkQmetl V.!şl hUkOmetf· sudur.> 1 d · } S d k naklolunmuıı ve orada dün akşam discsiz bir hayattan sonra s kı·n er en mıra ay a r pek hazin ölmü tür. 
bir akıbete uğramıştır. Uzun l\liraln , S d v bir sekilde gözlerini kapayıp gi· 

Çörçil IÇralm Huzurunda 
Londrn, 4 (A.A.) - Krnl bu. 

gün B. Çörçil' ı Bııckingham 8 a. 
rayınd k bul eum,..ır. 

müddet vatandan uzak kaldıktan ccralarl )_ı la ıb~ın arka~ında ma· decekti. 
d .. R . l n ıao u ır mazı vardır J\1 "- S dk ı··· d k sonra un omanya vapurıle 8 • l ialbuk· k d . . · e11num a r genç ıgın c en 

taRbula varmı!I, yurt toprağına a· 1 radılış ~tib en.
1 
rs~.1 tanıyanlar yn- di halinde bir za'bitti. Yüzbaşılı

yak bnsttktan biraz sonra üzerine olmadııv1 _,nrı.e 'fırkmedac~ra adamı ğında Harbiye mekte'bi jimnastık 
f 1 k ı , R._ • gın<ın ıttı a · erler Eğer il' · ı·v d b 1 ena ı gc mı.ş, oaygın ıbır halde 1324 . d "l · . j mun ım muavın ıgın e u unn1u 

senesın e n annstırda vazı- (D \unıı : Sıı. 6, l"ii ı tc) + 

Tas Ajansının 1 

Bir Tekzibi 
SOVYETLER BIRLIGl iLE 
TÜRKiYE ARASINDA SiLAH 
VERMEK ÜZERE AÇIK VEYA 
GIZLl BiR ANLAŞMA YOK 

Günün Siyasi 

Faaliyeti 
F AALİYETLERIN AGIRUGI 
ALMAN • FRANSIZ MÜNASE

BETLERi ÜZERİNDE 
TOPLANMIŞTIR 

GllnOıı slynst faaliyeti, toplu ola· 
rak Ş(lyle icmnl ectıleblllr: 

«S ıyıuıt faaliyetlerin ağırlığı. Al· 
man • F'ransız mllnaı;ehctleri üzerin· 
de toplanmLŞtır. Almanya, Fransız. 
!arın. iş birliğ"l hahancsıle Fransız 

donanmasını ele geçirmek fstemlşll. 

«Hltler, geçen haziranda Fran 
ile mUtn.rckcyl lmzaladıgı zaman, ya
kın bir zamandll lngiltereyl mağlQp 
edeceğini ummuştu. Şimdi, Lord Hn
lifaks gibi salAhfyettar bir zatın söy
lediği gibi haziranda lstllfl işine baş
laaa. idi muvaffak olacaktı. 

«Fakat, Almanlar bu fırsatı katı· 
rarak nğııstos ve eylfıl aylarında ln
gııtercyc hııva hUcumlarına başladı· 

!ar ve o zu.mRn içinde İngiltere hazır
lıklıınnı muvaffakıyetle tamamladı. 

cHalcn Almanya, geçen yaza nls
betlc daha kuvvetli 1'1r lngıltere ile 
karşı karştyadır. Kısa bır zamanc1a 
İngiltereyi mağlfıp edemt\7.Se, lng11. 
tere, Amerikanın yaroımile Alman 
yayı mağlQp edecektir. 
cFransız donanmasını Almanya

yn vermlye taraftar olan LDval, Ma
reşal Pelain tarafından azledilmiştir. 
Bunun üzerine Almanya, Lnval'ln 
tekrar kabineye alınması için Pcta
in'I sıkq;t.mnıfbr. Paristc kurulan 
parti, .Almıınya ile iş birliği yııpılma
sı taraftarıdır ve Almıın • Laval iş 
blrl!g1nln sembollidUr. Almıınyayıı i
timat vermek için La.valin kabineye 
alınması ıtızımdır. 

«Bu vaziyette Peta.ln, Parfstckl 
Almanlar ve Fraruıızınrla gl>rUtpnck 
tızcre Amiral Darlanı ı;öndennl.şur. 

. Almanya ile Fransa arasında harpten evvel bir doştluk paktı 
ımz~~nmıı ve Almanya Hariciye naz.ırı Ribbcntrop ile Fransa 
~ancıye Nazın Bonnet hu dostluk §CJ'Cfine §8.mpanyalar içmiıler
dı. Bu fnmpanynlar harbe ve Frnnsanın Almanya tarafından mağ· 
lup edilm~inc marn olamadı. Şimdi Almanya, İtalya ve Frarua 
rasmda b1r sulh yapılacağı şayi alan dönerken bu tarihi resim 

müstetana bir man kuanmaktad rr. 

Almanya, İtalya 
ve Fransa 

Diğer Taraftan da 
ltarya ile Başka 

Devletler Arasında 

Sulh mu? 
Nevyork, f (A.A.) - !lievyork Ti

rncs gazntf!Sfnlo hıpnrtJ adıı, Port • 
Bou'da hulun n muhnbJrl ;, n:z.ıyor: 

«Almanya Hı it 1~ ile rmnsa \'tı 
it ı o im d ~ mmnlekettcr ara'!ında 
rmHı .} pıt r.akı ) enldeo lı his mm·
ımu olmakt dır. llarbln yeni bir du
ruma glrdlft her t raf kabul edil· 
mckledlr. 

«Me!!elo, hıı )f'ol durumun askeri 
(De\ mı: Sa. 5, ~u. 2 de) ** 

,- Yunanlılar 
1 Berat Yoluna 

Cenubun Anahtarı 
Trebeşini 

Dağ Silsilesine 

HA kim 
Atina, 4 (AA.) - Yunan Jutaları 

Tcpedclenln şarkında flddctll bir 
toı>Çu faalıycti gö:ıtcrmcktedırlcr. Yu 
nanlılar Kllsuradan Berata giden 
yol üı.ertndcki vadiye hAldm bulun
maktadırlar. 

* Atinn, .f (A.A ~ - DUn akşam A· 
tfnaya ~len haberlere göre yl'nl Ue
rf hareketleri yapan Yunıınlılar şirn

(l>ıwanıı: Sa. 5, u. 6 da) ++ 

<Alman İstihbarat bürosu, Dar
lan • Laval görllfmeslni ı,ıoyle hul sn 
etmiştir: cLava.lle Darlan ıu•ıında 

Fransa. dahili vaziyeti, Fransanın 

umumi siyaseti ile alAkalı her şey 
g!irUşWecektlr.> 

dnglllz rndyola.rı, mUll'lkatta şu 

BUGÜNKÜ TÜCCAR ZiHNİYETi 
İhtikar komisyonu - Yahu, buna ihtikar derler, bu kadar pa

halı iskarpin satılır mı? 

(UCl"&utl: , 5, Sü. S te) ** Kundura muhtekiri - Aman bayım, maliyet fiyah dokuz bu
çuk lirad1r, önüne iki liracık zamettik çok mu?! 
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ehirve· Nenileket Haberleri 
___ YAIAH: M.SA~i TEİi,I -----

Artık Üçüncü Ahmet Zevk ve Süruru Belediyede: Havagazı Kazalarına 

Karşı Tedbirler 

'Piyasa Haberleri: 

İngilizlere 
Satılacak Tiftikler 

Bir Yana Bırakmış, Can Belediye 
Ve Saltanat Kaygusuna Düşmüştü 

-49-
Hııtırı hümayununuz rencide 

hal oıacnk, ama ve lakin masla
hnc buaur ki, vukuu hali size arz 
'e ısaı eyıerım. 

MuKaddemesile ve hükümdarı 
bavt \'C teılışa düşürmemek için 
rıh.ı.ı ı.un rııertebe ehemmıyctsız 
lm şe) den bahsediyormuş görü
nerek lstanbul cihetinde zuhur 

!arı önlemek, ıstırapları sustur· 
•nak ıçın değıl mn 

Bug_un bun arın top yekun mu. 
hnsebesi görülecektir. Kulağıııı 
~ ışarı ver ve halkın sesini dınlel 
Onlar kendülerini tazyık eden yü
kün altından kurtulmak içın sil
kinmiştir. Gerçi isyanın ben de ta
raftarı değilim. Fakat işlerin ken-

eden vakayii izuhn koyuldu. di kendine düzeleceğini ummak 
Uçüncti Ahmet kuşluk vakti ve bunu beklemek de acizden 

başııyan bir isyanın yatsı vaktine ı oaşka bir şey değildir. 
ne ırncıar neden 1-endisinden ki- Sular bulanmooan durulmaz 
tem edıtdiğıni ve niçin şundiye ve lakin suların bulandığı yerde 
kadar bir tedbir ittihaz. edılme- balık avlamak sevdasına düşen
miş olduğunu sorunca zaten ıçın- !er çok olur ve bunlar her an su· 
de bulunduğu ahval ve şeraıtın lan bulandırmak meylindedirler. 
kendisıne tahmil ettiği yük ve Sana dü en vazife şu 1 •• 
ıehlıkenın büyüklügü karşısında ı Bu işin nizam ve intizam için
scrsemlemiş ol~n lbrahim . Paşa de lüzumsuz yere kan dökülme
yaınız ben dahı maslahatı geç den ve adalet namına yeni zulüm
vaıdt hnber aldım ve keyfiyeti ler yapıhnasına meydan verdir
tan ·ık edlp bir uneclisi müşveret meden sona ermesini temin et
l I ) toplamak için icap edenlere me'k. 
ulak saldım. 

(Arkası var) 
~mıdı cümle erkanı devlet ve 

ekabıri ümmet Hatice Sultan sa-
ncl ·· t · I d 'I B (l) ErkAnı devleti hliyeden şey-

rayı a muç emı ey e ı er. ız. .. 
d h b 

· . . h tl . · I hUlısl~m Abdullah Efendi ve şerefya-
a ı emşıreı ı:smet nzre ermı 
"l · ı bı musahcretl sultani olan vUzerayı 

~ahı ~a[.ayı~a azım~tı~~ .~radj vuk· ızamdan Tevfik Ali Paşa ve Hafız 
uu a ı te rar tez~ ur ey ese Ahmet Pua SilAht Mchm t P 

asarbet olur diyebildi. ı -. ve ar e a-
u• .. .. şa. vesadreynl muhteremey Yaşmakçı 

Artik . çuncu Ahmet zevk ve zade Seyit Abdullah Efendi ve İshak 
seruru bır yana bırakrnı§. can ve Efendi ve Rumeli sadar ti d ı 

k d
.. . .. e n en mazu 

•altanat ay~suna . uşmuş.tu ve I Feyzullah Efendi ve Mahmut Efendi 
derhal karde.,,-;ı Ha~ıce Sulta~ı.ı~ zade Seyit ZcynclAbldin ve Şeyh zade 
sarayına koştu. Safinaz sebebını Mehmet Efendi ve Mekkel MUkerre
bıımediği bu ani mefarukatin ken me paycslle İmamı sanl!Sulta.n Sahip 
dıaıni saran tehlikeyi bır müddet. Mehmet Efendi ve zikrolunan rtıtbci 
~Üt olsu.n u~laştırmış olması~-! celile ile hekimbaşı olan Hayati za
~n s~vınm~e beraber, Hızır ı- de Mustafa Efendi ve Ayasofya şey· 
çın bır ıhalas fermanı alamamıı 1 hi Eplrizade Ahmet Efendi ve Sul
oımasından dolayı esef ediyordu. tanselim şeyhi Hasan Efendi ve yeni-

Hızır bir iJii saatlik ihtimamdan çeri ve cebeci ve topçu ve top ara
aonra kendine geldbilmiş ve Ha.- bacısı ve slpah ve slllhtar ocaklan
san Ağa ile Dursundan medıste nm ağaları ve zabitleri mahalli mez· 
bulunduğu müddet zarfın.ela gc- burda aktı cemiyet ve ateşi fitnenin 
çc:n hadıseleri dinlemiŞti. keyfiyeti itfası hususunda meşveret 

Bir isyan zuhuru ve Safinazın eyleyUp <Tarihi İsmail Asım Efendi. 
hen uz. r· atma Sultan sarayından El yazması - KöprUIU nüshası. Say. 
dönmemiş olması Hız.ırı şıddetle (182)> 
ali.kadar etmİ§tı. 

isyan i:ıi onu kendisini kurla- ,-----,-------ranların i9yaneılar olması itibarile "\ 

aıikadar ediyıor ve fakat Safina- Soruyorlar'. 
zın gaybubeti onun kendısini mec 
lısten halas için btr f eliıkete uğra-
mış olması endişesile daha faz.la Rlr yardıml'ı muallim okuyu-

d 
. rd 1 cumuz 11oruyor \e diyor ki: 

iıgılen irıyo u. 
Bu scıbeple ilk kararı hemen Mualllm kadrolarının OO,luğu-

bir kayığa atlamak ve Üsküdar& nu· doldurnıuk l~·ln ~laarlt \!e-

geçıp f atma ~ultan saraymdan ~ıletınln yarllımcı öğretmenler 
~atınaz hakkında mallımat al-~ tayini hmmsunıla göı;terdlğl ısa-
nıak §eklirwle tdi. Fnkat Hasan bet t.akı\lre lliyıktır. Fakat yar-
Aga onunla .baş ba~a kalınca: dımı•ı i.i~retmenlerc ka~ı öveyl 

_ Hızır! Güpe giırı:düz karşı- e\·l!lt muamelesi yapılmakta ol-
ya geçip kenduyı tehlikeye at- rnası da bütün yardımcı muallim-
mak naravadır. Mademki sana lerl müteessir dınektcdlr. Bu te 
ıçe~dc yardım vadodıp gece ve e ·sUrlhı ehebl pek hıı.cılttlr \'e 

zannediyorum ki, vekAlet dahi 
gundiız içeri girmeyi temin için 
bır de yüzük vermiş bir hatun helkt bu \"azlyet1en haberdar de-

ğildir. :uesele şudur: 'l'ardıJn<'İ 
tanırsın. Bu ~heple oraya seferi 

öğretnıcnlerln aldıklan ders ba-
geceye talik etmelisin. 

,ına bir Ül'rettlr. Bu Ul'retler 
Sen şimdi bır nebze Etmeyda- der hır verildikten sonra yani a-

nına varup Patrona ve Muslu Ali ym ı;onuıula ve gtrocek ayın ilk 
ile konupan ve L.ilalı ile de bir giinlerlnde 'erllınekte idi, llal
eyyamı ahvali tezekkür eylesen 1 hukl bazı yarıhml'ı öğretmenler 
ısabct olur. iki ay haklarını ıılamamıı!'lardır. 

Mademki ateş fitne sarmış her l 941 sene!ll glrlnNı de on g11nden 
yanı sarmıı ve senin ismin de bu fazla bekledik. Şubatın ııerleme-
ışe karışmıştır. onun şanına layık sıne ra*ıııen lıcniiz lklndklinım 
bır tekıl ve surette netice pezir 1 
oanasına ihtimam eylemen vacip
tır. 

ücretini alıı.maılık. Acaha bu iic
rt't sisteminde maaşta olduğu gi
bi bir intizam tesM lınkAnı yok 
mudur'? Varım tatbikini istemek 
hakkımız değil mlılli'T \., ______________ ,, 
- N'creye 
- ="e'·~ orka gidiyoruz. 
- ~izi de bentber ıııl gütürilyorf 

Masraflar Bütcesi 
Belediyece Verilen Karara Riayet Etmezse, 

Şirket Takip t'dilecek 

lngilizlerin memleketimizden 
40 bın balya tiftik almak istedik
lerini evvelce yazmıştık. 

1 
Fakat gerek İngilizler gerekse 

~on günlerde birbirini takip e· ruların ayrı ayrı ne zamanlarda tiftik ihracatçrları fiyat hususunda 

Belediye Dahni encümeni Be
lediye masraflar bütçe~n uzerınde. 
ki tetıkiklerini ynp;naKta, Vatı ve 
Beledıye Reisi doktor Liitfi Kır·' 
dar da bu tetkıklere iştırak et
mektedır. 

Veremle Mücadele Pulları 
1 
den havagaz.ınden zehirlenme konduğu ~österilecektir. Bu su· anlaşamamakta idiler. 
va ... c.uarı, lsı aııbul Beledıyesını ha- retle bu planda gö3terilen ınüd- ' Haber aldığunıza göre alınacak 
re"ete geçırmLŞ ve muhım karar- detlere gore eskımesi ihtımali tiftikler için her İ!ki tarafı mcm· 
lar vermek meoburıyetıııde bırak. meo:vcut borular kontrol edı l erek, nun edecek mutavassıt bir fiyat 
mıştır. .. • 1 çlirüm~ş buıun.anlar yenıl~\ııe teb. ı ~ul.unmu~ :'e Jng.il.izler~. satıl~ca~ 

Sınema ve tiyatrolarda V ereın 
Mücadele ce.mıyetıne yardım ol· 
maK üzere bııetıere ceınıyet puı
larından yapıştırılm, kta idı. ilk 
devrede on bın liraıık l:ıır yardım 
kaydedi ıniştır. 

Sinema ve tiyatrocular dün öğ. 
leden sonra Vali muavınl Ahmet 
Kınıkın başkanlığı altında topıan. 
mı~lar ve kendııerinden bu yardı
mın devamı isıenmİştır, 

Yalnız sinemacılar yersiz baz.ı 
şikayetlerden, ve uğradıkları guç
lüklerden bahseıırnışterdır. tiun
dan sonra pulların bir heyet ta
rafından evvelden biletlere ya
pııtırılmasına karar verilmıştir. 

Beyoğlu Belediye Doktoı.-u 

Çağırılan hastaya gitmediği i-

tiu karam gore, Havagaz.1 şır- dıl ettınlecektır. tıftikler ıçın lngılız mumessıllerı 
k~tı buı.aan sonra memurlarını 

1 

Şehe.i-enin gestif:ı yerlerde bo· ile temaslara başlanmıştır. 
ınuıc:nadtyen şebeke uzerınde do- ruların emin bır şeKiıde oturması 1 Dün 19tanıbul Tiftik ve Yapağı 
laşlıracaK. ve l.m arıza oıup olma. ve bir çöküntü netıcesinde esne- ihracatçıları Birliği bu hususu ka
dığına dair her 'ay muntazaman momesı için ah tabaka kumla dö- rarla:tırmak üzere fevkalade bir 
Beı:di> eye b,r rapor verecektır. şeneceA.tir. toplantı yapmıştır. 

fı;c:ıden h.o. t r.uş olup çürük V 1. B . d' Re· . doktor j Yakında lngiliz. mümessillerile 
b

. . a ı ve- eıe ıye ısı . 
ır vazıyette o.un borular munak- • . 1 .. • • yapılacnk te-mas netıcesınde altı 

kak surette )'enılerile değıştirile· Lutfı Kırdar dun bu emrını Hava- cins tifai.k için kati fio/atlar tesbit 
ce.ttir. gazi şirketine göndermiştir. Bu edilecektir. 

Şirket, havagaz.ı şebekesinin bir karara riayet edilmediği takdirde İt l d G } 
pianını Beledııyeyc derhal gönde. şirket hakicında takibat yapıla· a ya an e en 
rerek bu plan üzerinde bütün bo- caktır. Kağıt~ar 

Peynirin Kilosu Beş Kuruş Arttı 
çin Beyoğlu Beledıye doktoru ls- /. • . •• • 
maa Anılan hakıkın~a takıbat ya- stanbul ve Edırne Fzyat Murakabe Komzs-

ltalyadan gümrüğe gelmiş olan 
kağıtların çrkartılamaclığını ev· 
velce yazmıştık. HLlkumet ltalyıı 
İle aramızdaki ticaret anlatmasını 
uzatmadığından ltalya ile ticare· 
timiz 2/ 13055 numaralı kaTarna· 
meye göre iYapılacaktır. İtalya da, 
Beıçika, Hoıanda, Danimarka ve 
İspanya gibi bu kararnat.-neye tabi 
tutulacak~ır. 

pılmakta idi. f l B • b · · d LJ b l • V k 
V k•1 t .. d ·ı t hk'k t ı yon arının ır zrın en na er erı ı o e: a e gon erı en a · ı a 

evrakı üzerinde yaptığı tetkikler 
neticesinde doktorun hiç bir suçu 
olmadığını görmü~ ve bu kararını 
İstanbula bildirmiştir. 

Batıboı Köpekler 

İstanbul Bclediyosi sokakfarda 
başıbo dolaşan köpekleri itliif 
ettirmekte idi. 

Son günlerde bu başıbo§ kö
peklerin tokrar çoğaldığı ıgörül
müş, itlaf edilmelerinde şiddet 
gösteriımesi için alakadarlara tek
rar emir veril!Tiiştir. 

Ekmeğe Zam Talebi 

GUnlerdenberl dedikodusu devam dirnedekl fiyatı Ueri sürerek peynir 
eden peynir fiyatlarının arttırılması 1 fiyatıarmın arttırılmasını istemiş ve 
meselesi nihayet dUn de yazdığımız komisyon da Edlrnedekl fiyatı goz 
glbi peynir flyatlan murakabe ko- 1 önünde tutarak bu artışı kabul et
misyonunun kararile beş kuruş art• mlştır. 

tırılmıştır. Salahiyettar bir mem
badan nldığmuz malOmnta ı;öre, İs
tanbul buzhanclerindc 9191 teneke 
beyaz peynir bulunmaktadır. Bun
dan başka 3179 tekerlek knşcr pey
niri, 585 çuvnl knşer peyniri, 391 te
neke gravyar peyniri mevcut bulun
mnktndır. 

Bu peynirler, Cilmhurlyet, Talıtn-

kale, Komzepulos ve Karaağaç buz-

Bu yükselme her iki fiyat mura
kabe komisyonunun blrlblrlnden ha
beri olmamasından ileri gelmektedir. 
HattA tzmıtte fiyatların daha yük
sek olmıu;ı İstanbuldaki peynirlerin 
oraya taşınmasına sebep olmuştur. 

Öğrendiğimize göre bundan böyle 
peynir fiyatınrr artnııyaci'ıktır. Ve 
yine öğren<.liğime göre buzhanelerde 
bulunan peynirler ihtiyaca ancak 20 
gUn kndar kifayet edebilecektir. Bu· 
nunla beraber fiyatların artması ü-

Mezkur kararname mal müba
delcl~ine istinat etmektedir ve 
ithalat p~in yapılıp ondan sonra 
mukabili mal ihraç edilecektir. 

Şu hale göre gümrükteki İtal
yan kiığıtları yakında pıyasaya çı. 
karılacaktır. 

Dünkü İhracat 
Dün yabancı memleketlere !Yap 

tığımız .ı!ıracat 500 bin liradır. 
ihracat maddelerimiz bilhass.!1 

şimal memleketlerine gönderil
mi~tir. 

Dünkü ithalat 
Dün öğleden sonra belediye !ktısat hanelerinde durmaktadır. 

müdürlüğünde ekmek f!yalları Uze- Yine ayni membadan oğrendlğiml
rlnde bir toplantı yapılmış, değir- ze göre, evvelce lstanbula pek çok 
mencllerle fırıncılar iştirak etmiştir. peynir geldiği halde son znmnnlnrda 
Değirmencller nakil masrafiarının peynlrl'iler peynirin istihsal cdlldi
buğday fiyatına mı.vesi icap cttlğin-1 ği'ycrde fiyatların daha yUksck olu
den ekmeğe zam talebinde bulunmuş fUndan ellerindeki peynirleri geriye 
!ardır. İstanbul bcledtycsl, bu mUra- gönderip hatt4 yol masrafım bile ka· 
caatı tetkik C<ieccktlr. le almadan kO.r teminine ba~lamış· 

zerine yeniden piyasaya peynir gel- Dün İstanbul gümrugune Bul
mlye başlamıştır. Eğ'er peynirciler, gartstandan kuru deri, kaneviçe, 
bu flvatlara da itiraz edecek olurlar- makine akam,nı, ayakkabı çivisi ve 
sa p;ynlrlere vn:ı:ıyet edilmesi ve bir 1 malzemesi, orak ve tırpan, çıvit, 

traş bıçağı, pamuklu şerıt, ppka 
satış nizamnamesi yapılması muh- ve mobilya eşyası gelmi§tır. 

\ardır. Vaktile fiyat murakabe ko
misyonu peynire 35 kuruş fıyat koy-

Ayakka bı Fiyatları duğu halde Edirne fiyat murakabe 
komisyonu peynirin toptan fiyatını 

birdenbire 40 kuruşa çıkarması Uze
rine 1stanbul piyasasındaki bUtUn 

Dün de yazdığımız gibi fiyat mu
rakabe komisyonu ayakkabı fiyatla
rını tesbıt için tetkikatına. devam e
diyor. 

Haber aldığımıza göre Ayakkabı
cılar cemiyetinden ve SUmerbanktan 

peynirier omya gönderilmiş veya 
saklanmıştı. Bu kere peynirciler E-

temeldir. 
Son karara göre, peynir toptan 45 

perakende 55 kuruşa satılacaktır. 

Belediyede Tetkikler 

Belediye Reis muavini Rifatle, 
Muhasebecisi Muhtar seksen lira· 
dan dokean liraya terfi etmi!tir. 

OLUM 

raporlar gelmiştir. Fakat bu rapor
larda bir tezat mevcut olduğundan 
komisyon tetkikatını &'enlşlctmlye ,.. 
karar vermiş ve soruşturmalarına 

başlamıştır. Bazı ayakkabıcıların ld
dialıı.rınıı. göre !Uks ayakkabılarda 

yüzde seksen, hattll yüzde yüz kadar 
kAr mubahtır. Fakat !Uks ayakka

Eski Samsun tUccarlanndan, İzmir 
Ticaret Lisesi mUdUrU Nail, Anadolu 
Kontuarı mUdUrü Ziya ve Ankara E
lektrik EtUd işleri muhasebecisi Fe
rih Esln'in babaları, tllccardan Sllley
man 19men, Lfımi Ataman ve Meh
met Lütfi Erglnler'in kayın pederleri 
Dilber Mehmet Esin vefat etmiştir. 
Cenazesi bugUn saat: 14 tc Osman
vey, Matbaacı Osmanbey sokağında 
kAin Rautıar apartmanından kaldı

rılarak aile kabristanına defnedile
cektir. 

bıları nasıl tefrik etmeli'! 

Bu hususta bilhassa fiyat mura
kabe komisyonunun nazarı dikkati
ni celbederiz. BUtUn ayakkabılar, 

lUks olabilir. 
Diğ'er taraftan ~l'endiğime göre, 

piyasada ayakkabı fiyatlarında bir
denbire bir dfü~Uk!Uk gözUkmektedir. 
Yaptığımız tahldkat neticesinde bun 
\arın kalitesi dl\şilk maldan yapıl
mış ayakkabılar oldukları görUlmUş

tür. 
Fiyat murakabe komisyonu per

şembe gllnü yapacağı toplantısında 
ayakkabıların kAr nlsbeUnl tesbit e· 
decektir. 

htanbul Mllli Sanayi Blrlltl dUn umumiye tıı.rafmdan kahul edllmJ,. 
!'enellk hı-yet toplantısını yapmıştır. tir. Bunu müt.-akıp senelik hesap 
Toı)lantıda harjı dolayıslle milli sa- raporları ve nı2nan1cdekl diğer me
nayllmizln uğradıA'ı ıııU.,ktHlerl izah seleler tetkik edllmt,tır. Toplantıdan 
f'(fen u7.un bir raporla M'nellk faali- ııonra azaya ,.e gazetecilere bir tay 
yet anlatıınu, ,.e bu rapor heyeti ziyafeti verllmlştır. 

\AKVIDI 
6 ŞUBAT 1941 
ÇARŞAMBA 

YIL: 19U - AY, 2 - Gün, 38 
RlTMl: 13.56 - 2 nclkAnun 23 
HİCRİ: 1M9 - Muharrem: 8 

V AKIT ZEV ALI EZANI 

GÜNEŞ: 8,08 1,39 

ÖGLE: 13,28 7,59 

1K1:-ID1: 16,12 9,42 

AKŞAM: 18,30 12,00 

YATSI: 20,02 1,33 

lMSAK: 6 ,27 11,58 

yorı.unu:ı '! Şimdi bana ~evyorl<a gitmek la
temedlğlnlzl ~öyledlğlnlz lçln, ıılze acıdığım 

için mi yaptığıma lhtinıal nıl ,·erlyorııunuz ! 

Demi§ti. Hızır ıkcndisinin isyan 
ifile alakası hakkında Hasan Ağ~. 
nın sözlerinden bir fey anlama
mıştı. Fakat o zaman muhatabı 
ona çekmecede Züliılinin çiftli
ğindeki zıyafetten başlayıp da da 
ha sonra başına bir serden geçti 
kafilesi toplamasile neticelenen 
hareketinin mahiyetini ve bilaha
ra ya.kalanıp Ağa kapısına hap$e
dilmcsi hadiselerini izah ederek: 

- ı:n~t. ama ben gitmek lı.temiyorwn. ÜZÜNTÜ - E\·et ... 

- Senin hayat ve mematın da. 
hi bu işin muvaffakiyetle netice 
pezır olmasına vabestedir. 

Vallahi hududa değin fiı:ara 
karar vermek gerektir. 

Hasan Ağa Hızıra bir adım da
ha yaklaştı ellerini pnun geniş o
lnuz.lıırına koydu ve gözlerini o
nun gözlerine dikerek: 

- Ben seni bir mert kişi diye 
tanıdım ve böyle olduğuna da 
imanım vardır. 

Zclaletin evinde Cenabı hak
kın azametine kasmederek baya
tını mülkü millete ve selameti 
ümmete nezrettin. 

Bunun •ebebi neydi? ! 
Memlekette yapılan zulümlere, 

haksızlıklara, israfa, sefahate ve 
bunlardan ötürü yurda erişen fe
naliklara karşı senin asil kalbin
de bir tuğyan husulü değil mi} 
Çocukluğundan beri baıılayıp git
tikçe şuınul ve ehemmiyet kcs
bcden cidalin sebebi nedir}. 

Zayıfları korumak, haksızlık· 

Eminim ki ora.cıını hiç sevmlyecetım ve 
çok bedbaht olacağnn. 

- O halde niye gidiyorsunuz! 
- Ne yapayım? Vazife .• Biliyorsunuz kJ 

çalışmağa. hayatımı kazanmağa mecburum. 
Hiç ce\'ap vermedi. Tra.o: olmağa de\·am 

etti. Dlr dakikada bltırıll. Sonra bana döae-
rck: 

- Be dakika beni burada bekleyiniz. Ben 
banyo odasında hemen glylncylnı. Beraberce 
aşağı) a ineriz. 

Elbiselerfnl alarak banyoya glttL Ben de 
bir ı;andalyeye oturdum tırnaklarunı ye-me
ğe başlaılıın. Bir taraftıın da etrafı tetkik 
Cl1lyordum. Horası hf'r hangi bir insana alt 
karına karı~ık bir oda idi. ili~ blr lluausl
yetl yoktu. Tu\·alet ma11a.o;ının üzerinde bir 
ı;aç suyu \'e fırı:alar vardı. Bir reıJlm aradım. 
Yatafının yanında ve ma.'lanın li:ıertnde gü
zel bir gümü' c;erc:e,·e lçindf' bir kadın res
mi gibi bir şey ... Hayır, bir l}"Y yoktu. Her 
tarafta kitaplar ve sigara kutuları vardı, 

beş dakika ıwnra yanıma geldi. 
- Haydi aşağıya inelim. Ben kahvaltı 

ederken benimle beraber oturursunuz. llo-
nuşuruz. 

Saatime baktım: 
- Vakit yok. Hemen gidlyoru. Kapıcıya 

gidip yer ayırtmuı için 9Öylemek: li.unı. 

.................................................... ___ 
Yazan: I>afae du Maurier -15- Çeviren: Rezzan A. E. Y Umu 

- AldınRayınız. Sb.lnie konuı;mak isti-
yerum. 

Cevabımı bile beklemeden odadan ı;:ıktık. 

Asansörle aşağıya lndlk. 
Misis Van Jlopper'in biletleri beklediğini 

ikimiz de unutn10,tuk. Belki de şimdi kadın 
kapıcıya tdefon ederek beni arıyordu. Bal
konda idik. Garsona kah\·aJtı ısmarladı. Ba
na da bir ff'Y lıteylp l!!lemedlğlml. 80rdu. 
Kah\·altısını beklerken <·eblnılen bir törı•ti çı 
kardı ve tımaklannı dliv-Jtme~e başladı: 

- Demek Mlslı. Van Hopı>er )lontekar
lodan bıknn,. Ben de öyle .. O Nevyorka dön
mek lııtlyor. Ben de Manderley'e... Siz ner&
ıılni tef'<'lh f'dfonlnlı, Höyleylnlz T 

- Benimle alay etmeyiniz bu, doğru ol
maz. Hem artık ı;lze veda edip gideyim, 
Biletlerle meı,KUI olmalıyım. 

- Sabah sabah ipka yapma.c;ını ı;e, enler
den de.ğlllm. Sabah kahvaltısında henüz key
fim gf'lmez. Size tekrar ediyorum: 

Mlııla Van Hopper Ue Xe,·yorka mı, 

henhnle Manclerleye mi gelms.lnl tercih eder 
elalz! 

- Sizin de bir kAtlbeye mi 
var! 

lhtty&<'ınız 

- Hayır, budala ktz! Size lzdh·aı: teklif 
ediyorum. Anlamıyor. ınuı;ıunuz ! 

Tam o aralık garı.on kah,·aıtıyı getirdi. 
Ben hic <'evap \•ermeden şa.,kın bir halde 
yüzüne bakıyordum. Garson çay ile ekmı•k· 
leri masanın Uzcrtne bıraktı ve uzakıa.,tı. 

- Benimle lzdlvaı:ı edllmlyeceğini sanki 
bilmiyor lnll'>Unuz ·: 

ı·üziııne hayretle hakarak sordu: 
- Ru da ne ıleııll'k? Xe demek iııtiyor..ı. 

ııuz? 

- l\ilmem .. İzahı güç .. Fakat ı.ade şunu 
ı.iiyll)·eblJlrlnı ki hen "izin kibar muhltlnlze 
layık bir kıı değilim. 

- Bu kihar muhil de nereııi lmi~! 
- Ncre51 mi, Manılerley "8toH... NerCf>I 

olacak'? 
- GörUyoruııı kl r;iz de l\llsls Van Hopper 

kadar t'&hll ve budalaıunız. Bir l\landerley
dlr hıttum1uşsuııuz, giıllyor. SJıln lı\yık olup 
olmadıktnızı takdir etmek baııa alt .. Size bu 
tekllfl hiç dU,Unmeden ml yaptım zaanedl· 

- Bir ıün ıelecek ki bu kadar yumuı;ıak 
yürekll olmadığımı anhy8<"akırıınız. Ben ha
yır lşterlle uğraşmasını hiç ~vmf'm, Bunu 
henüz bllmlyorııunuz. Fakat ııuallme cevap 
\·ennedlnl7~ Benimle c\·lcnmek ister misiniz T 

Kendi kendimf' kalıp da d~ündül'Um en 
buhranlı daklkalanmda bile böyle bir tek
ııne kaJlıla.,acağımı ta"48n-ur etmemı,ttm. 

Bu beni hem ~ırtmış. hem de biraz ~ek
li itibarile ıılnlrlendlrmı,tı. 

Sanki bir kral heni l5tlyormuş da bir ya
lan, blr masalmılj gibi geliyordu. Ualbukl o
nun gayet tabii lılr hali varılı. Kıuırmış ek· 
me~lne tere yatı ve rtoçPI sürüp yiyordu. Oku 
dujtum kitaplarda bir erkek bir kıza böyle 
bir 11,!flY ıwrduğu zaman etrafta mehtap olur 
'e erkek de heyecanlı olurdu. Tereyııflı ek
mek yerken böyle şeylerden bahııedlldlğloJ 
hllmlyordum. 

-Teklifim pek iyi kabul edilmedi. Yazık! •• 
Bf'n de beni blra.7. 11evdiğlnlzl zannedlyordwn. 
Gurur insanı bazan aldatıyor. 

- H&),r. aldanmıyon;unuz. Si:ı.l çok, pek 
(ok ııevlyorum. HattA 1>lzl bir daha göreml
yeceğlm için ııabaha kadar ağladım. 

Bu sözlerim kendisini ıüJdUrdU, bana elini 
uzatarak: 

(Arkası var) 

'G~O N l[DlfE~~ 
Gnl~ 

Tanrı Misafiri 
Yazan: OÇ YILDa 

(Yakaların ilham ettiği ~ 
senaryocuk) . 

9F' riycste istasyonu ~ 
U rındnki tepelerden 

rinde bir köşkün salonu .• r.t; 
firlc ev sah:bi penceredeP d 
zi seyredi)ıorlar.) j);lıİ 

Mısafır - Ne iç açıcı.. I' 
manzara.. eritilmiş .zümru~ 
bi .•• Biz.im şimalde de ,., 
ona deniı: var ama nerede 0 ti' 
rede bu? Bizimki bunun yşP 
da yağmur batağı gi:bi ~:" 
Benı bu güzel yere davet~ 
niz için size ç.o'k teşekkür ,,i' 
rim .. Onu soraca~trm bu 0 
nereye çkkar? ~ 

Ev sahtbi - AkdenİZC• ,,,. 
renostroma. yani bizim den~ 

Misatir - Bizim denize...
N ·ı· ·ı· e a a, a a.. • .,, 

Ev sahibi - Bizim den~ 
Misafir - Sizin, biziın -.:.y 

de bir .• Ortak arasında ~ 
gayrılık olur mu? Hatı~ 
yanlı~ kalmad~a .Akıl. ~ 
AtJnnti:k denizi arasında ıbıı 
pı var.dır değil mi'? _ . .Jı 

Ev sahibi - Evet CebeliP' .. 
boğazı. ~ 

Misafir - Atlantikle _b_ı.j 
Baltık arasında da bir bOl
var .• 

Ev sahihi - Öyle yal }'l,JI 
Misafir - (Momnun) t1' 

ıhak .. Deniz tarafından da kG"' 
şuluğumuz vamnş demek.·· ~~ 
çi bu yo•dan birbirimize ~ 
gitrnok şimdilik zor ama •• -,_ 
mafih bu yalnız gemilere ~ 
5Ustur ••• Yoksa bizim den"tf(ll 
çrkan sular ve balıklar seri>~ 
buraya kadar geliyorlar. T ~ 
te denizindeki sular ve ba lı" 
rın bir kısmı Alma~an "*,e .il 
lıkları hal Ne garip! M~ 
bir fırsatta bu meseleyi gÖ Jll. 
müşterek malın taksimi i~ r'_ 
tane bir esas buluruz. B~ ~ 
'Claha eoracağım. Bu Tr~ 
vaktile Avusturyalıların roab 
ğil miydi? 1 

E.v sahibi - Evet fakat 19 
den sonra zafer hakıkı ola.tak 
ze geçti. 

M&fir - (Elini alnın• 
türere'k ve heyecanla göı 
!kapayarak) Hatırlatmayın O 

na günleri hana .•• Geçımi~ 
derler ama siz de o zama~ 
az. .katakulli etmediniz. Se ~ 
ce dostuz, müttefikiz, diye~ 
oyala .. Sonra tam o sıkı za ;i 
da öte tarafa geç.. Neyşo ~ 
yaraları tazelemiyelim. Bi.ı " 
ruhlu insanlarız: d~t cilve!~ 
alışıkıL. Siz. sağ olun ne ~ 
lrm. • 1 

Ev sahibi - (Düşüncelı) 
de sağ olun. ~ 

Mısafir - Siz bize o ,1. 
oynadığınız halde sıkı :z.aııı"",J 
nızda nasıl imdadınıza kor 
hal ~ 

Ev sahihi - Eksik 01111 ~ 
(sözü de~tirmeyi isteyer 
Hava da nekadar güzel. ~ 

Misafir - Şerbet sibi. 13 ı; 
ne gezer böyle hava. Y~ ,, 
!kışları hava te!bdiline geliriıfl 1 
tık .• (Gülerdk) Be kardeftı':'. 
de ama açıkgözrnüşsün~Z:-;/ 
Kaşla göz arasında nasıl ıÇıı,P. 
niz şu güz-elim mernle / 
Maamafih aklınıza bir şeY -# 

. G- "l ··1 k llJJY mcsın... u e gu e u j 
Mal sizindir. Yalnız. şu var) f'1 

Ev sahibi - (Helecanla 
var efendim~ ~" 

Misafir-Yani Avustu~~ 
şimdi bizimle beraber oJdut"" 
'bilmem ha:ber aldınız. mı~ ., 

Ev sahibi - Öyle bir şe'/ 
lağıma gcldt J 

Misafir - Ya ya ••• A~ı 
yalılar cille :bizi alın> di~e ~ 
turdular. Gerçi füz.uli bır ',; 
işimize gelmez ama yütle 'I 
durat:nadtk. cPekala:. deJ1llf 
lundu-k •.• 

Misafir - Allah mubarelı. 
sin. .~ 

Ev sahibi - Evet ama "'"' 
iş... Tebaa lhukuku hiına'/1 

mck kolay mı} AvusturY'rJ 
titiz adamlar ••• İkide bif'de 
turuyorlar. 

Ev sahibi - Ne diye? ~ 
Misafir - Ne bileyim :rrı ~ 

c T riyeste bizim malımız:, ~':j 
hakkımızdır. Sen onu geri ~ 
için bir §ey yapmıyıorsun. BıJ ~ 
sıl vasillk böyle> diye bafiP"' 
etini yiy.orlar... bJ! 

(Kapı aç.ılır, livrcli bir ;.ı' 
me cyemek hazır> diye 
nir.) ,Ji 

Ev sahibi - (geniş bir tıfl" 
alarak) Yemek hazırrrııf e 

dimM.. r· Aı· A 1. f:~ 
• ısa ır - a a a. I 
karnımızı doyuralım. BO'/~ 
faktefek meeelcleri .tconıl ~ 
ve dostça halletmek için ""' 
tmüz.de dünya kadar :z.aın•:,. 

• Arkası ,,o 
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İn~iliz-Amerikan 

Temasları . 

pada 
imparatorun Kapısında Nöbet Bek/iyen 
Scotlandyard Kordonunu Nasıl Aştım? 

Dünyada Ne 

~!~!~.~!~.~.Y!~: Ankarada Birkaç Mektepli 
saretlle Uç kııUr bir ev ~'apmak kn- yavru Bu Dava Et f d btlıUr. ra ın Q 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN Bunu lddl:ı eden Amerikalının nıcş Hoş Bir Tecrübe Gördüler A :merikan Birleşik hüku-
:netlerı namına, lngıltere 

ile temaslarda bulunmak üzere 
&l.ını§ ?tan Mr. Wı•kıe, Başvek.ıl 
1
• urchıll ıle yaptığı son bır mu· 
<tkattan sonra Londrndan ayrıl-
~~· Bu senekı yeni Cumhur Re~-
1~1 &cçımınde Mr. Hooscvclt e 

bak ip .. ol.arak namzetliğini k~yan 
u rnuhım Amerikan sıyııııaı in· 

gılteredcn ayrılmadan evvei, b!r 
çok büyük sınai ıchirlcri de zı· 
Yıırct etmekt~ır. Kendistne re· 
fııkat eden ve bittat Mr. Roosc· 
Vclt'ın tıahsi mümessili olan Mr. 
Hopkını de Londr da.ki görü§• 
hlclcrde haur ıbulunclu veya 
kendi bnııına bir ç.o:k temaslar 
Yaptı, 

Bu ı.inkü harpte atkı bir it bir· 
ltiı Yapmayıı ıkarar vermıı ol~n 
lngincre ile Amerikan Birlefi:k 
devletleri arasındaki bu tcmas
lcu, tüpheıiz ki. RooscV t plô· 
nının talibw üe alakador bır çok 
nıcaelcler üzerin.Ôe olınu tur. 
!icnı.iz fıyan ve mebusan mcc· 
ııılerindc müzıı'kereleri lbıtme· 
tniıı olım bu pliın, bugün artık 
«Amcrıkanın Jngjltcreye y r~ı: 
tnııo> mahiyetini kay.betmlf, bırı 
Yeni dünyayı, diğen cski dün~a
Yı temsil eden iki biıyük dcmok· 
ralli araaında, dünY. nın geçirdi· 
81 bugünkü hayat • rncmot me· 
selcainddcı it birliği teklini al· 
rnıoıır. 

Bugünkü horpte İngiltere ka· 
dnr Ameriko d oirbirlerile eı
kı bir dostluk ve her sahada or· 
kadatlık ihtiyacını duymaktodır
lar. ZiTa Avrupaca birbiri?e ~e: 
çcn kuvvcdet dünya vazıyctını 
sars cak kadar büyUktUr ve ha· 
kikaten bir niuıımın kavgasıdır. 
Harıbin heı- zamandan ziyade 
bugün iktreadiyııl üzerin~e~i t.7· 
sirlerini de dü;ünüraek ıkı b~
yük ıktııadi devlet olan .Jnısı!• 
tere ile Amerikanın, geni§ ıbır 
sahaya yayılan ticaret ve servet 
kaynaklarını nasıl ıbirbirlerile 
hcmahcnk. bir faaliyete koymak· 
ta n r üyük ir · tiyaç 
duyduklarını kabul edebiliriz. 

Filhak1ka, h ~İn batınd nbc
rı gerek Avrupada, gerek A?1c· 
rikada değ~en iktuıadt v zıyet 
ve bir çok uearet fanliydinin ~1-
dığı sekil bunu göstermcktedır. 
Bır ~is l olnrax. Sovyetler Bir· 
liği • Amerikon Bırle~ik devl~~
len ticaretını gözbnüne alabılı· 
rız. 

Son ncııredilen rakamlar, 
,. ik ·ı 

Sovyetlcr bırıığınin Amer a ı e 
tıca1etinde geçen eney~ na:ı:a~an 
Ç<>k. ıbüyük tnrtclar oldugunu ~s
tcriyor. Bu arada dikkate de~er 
en ··h' nokta Sovyetlenn, mu un • . k 
Amerikadan aldıkları bı: ço 
maddelerin. biiha&Sn 11naı m.a· 
rnulfitın, bir sene içinde iki m
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Hne yakın bir derecede artı§!dı;· 
Ayrı bir istatistik bunu gayet ~
ııh bir <ıekilde izah edıyor: Zı· 
ra, aynı miıddet zarfında Sov· 
Yetler Birliğinin Almanyaya 
Yaptığı ihracat ta ço'k fazla art· 
tnı~tır ve bu ihracat maddelerı 
Aıncrikndan ithal e~ilen madde· 
lcrden mürekkeptir. 

Krsaca hulasa ettiğimiz bu va· 
ıiyct, Sovyetler Birliğinin ~:l· 
rna.nynyı, sade kendi malları ıle 
değil, ba,kn memlclkdtlerden al: 
dığı maddelerle de beslcdiğinı 
iÖ31eriyıor. Şüp'hcsiz ki bu ~
tnerikanın da istemediği, ve bın· 
'netice ln.ıgilterenin aleyhine o• 
lan bir vaziY.ettir. Bunun için A· 
~er,:ikan ve l_ngiliz :ktısat '"~ ~~: 
k ayıi arasında yeni bir i§ bırh~t 
Urulnıası ve &tısadi sahada bı· 

teceği temin olunan bugünkü 
tarpte iki demokrat memleket 
h ~Ynaklarının muarız tarafın le· 
ırc harcanmasına mani olacak 

~dbirlerin alınması Londra ile 

1 
ashington'un düşündüğü baş· 

ıca. nıeseleler arasında bulun· 
~ak tadır. 

k ik 
1 

_,_ hur maden mübendi terinden Ccott-
Negüs, Adısababayı ter ctt. . • Y A Z A l canını Su..'"llltştı: Turner'dlr. 

ten sonra Cibutidcn bir Jnaılız - Oooo Matıınazel Fav:ke· 
torpito kruvazörüne binmış ve. N 1 zam e d nem ... .ıdiye haykırdı- Pek in- Bu nıüt4!bot;tılliln ıoöylcdlğlDc G'Ör't', Çocuktaki T ecessu··s, Merak ve Tenkı•t 
Süveyşi geçtikten sonra Hayfad;, safsızsınız doğrusu ••• Vous mo· düny da nltıa fitoku 82 bln U>ndur. bır gün kalıp Kudüsteki Kobt N quez de moi ( ... ) halbuki ben Bunun yandıın fazlası, yani 16,058 Hissi BÜ y Ü k Haz i n e 1 e r d i r. Bunları 
Patriği ile konuşmu,, vntanın~en vazifemi görüyorum. tonu 10 uncu yitz 3,lın IJ1Ud nda B 
kendiaile ibirhkte uz.aklıışan ml· I le.bal& artıyor, kalabalık arttıkç Fırsattan istife.de etmek iste• çıl rılmıı;tır. altalamak Günahtır 
paratoriçeyi ve H?r~r D~kası u~ pol' \er çoialıyor ve ıben zabı- dlm: 82 bin ton D.ltıa, bngtinkli para uc vanı ile anılan büyuk oglu velı- tanın her emrini dikkatte ye· - Görüyorsunuz ki matmazel iki bin milyar frank kı~-mettndcdlr. Yıazan . A HME J 1 
ahdi ona emanet ett&ten ~onra rine getiren bu .kala.'bolığın naaıl de bana hak vennc:ktedir. nu ı•ara, kUrnmln Z milyardan lbn- ' T EJIJ N YALMAN 
büyük kızı prenses He :z:evr.ı Ra.s bir ıiirprize hazırlandığını düıü· Memur, co dn kim 0)uyıor? ~ ret olan nUfu!iu ara mda taksim e-
Ka~ayı ve diğer bazı Habeş r~- nüyordum. Ac ha İuılyan paruı g.bilcr-den omu2:larını silkerek ce- dllnılt olsa adam baıına ıoot frank Gcçenlcrd~ Ankarada idim. Hoş 1 rayı anlnbnaktan maksadım 
calini beraberine alarak Akdenı· Şimali Afrikanın ıon mik:ahidi- vap verdi: lfinl>ct eller. bir hlklye duydum: Bir ilk mektep- lardnkt merak ve t a.-..ı•nu ' ~ocuk 

S 
le hesa ··x... t ı cc"""'"" n to tcn-

ze açılmı~tı. ne naııl bir kabul hımrlıyaıbil· - Size otel'n ıtelefoncu kızı 'ıb'° ry da Sog""uk p Obdl men sınıfta d~ \'C• kit duyguP..unun ne kadar bUyUk • ı_ ) r1r1'on <'!"'mış ki· hıı· 
Bu sırada gemı peK azıya a • mişti? hak veriyor efendi. Ama benim · T:incler olduğunu Ueı1 ııllrmckUr 

mı§ olan ltnlyanı donanmasıı;ın Bu cndiıem lboıa çıktı. Negüs hareketlerimi Jngiltere Hariciye 76 Derece - Pı•ldl' ııırırın kıymetı yo~tur. Çocufa bir ~eyler öğrctmegı .citi-
birç.ok yerlerde pusu k~rduL:u• trenden inirıcc gıı..rı bir alkıı tufa- Nazırı tasdik etrn~tcdir. Dcr"ıat kflcUk bir l ıl\'nl yerlnd":ı den llltcrsenlz: o d ki 

"t" to ito kru d V · j · Şimali A11yada ,-e Auupnmn bir kı,ııılda!lm.ş• ' n 
11 

m rak hillslnl 
imparatoru go uren rp · nı sar ı. e ıanırım tcmız svıç· Münakaşayı ka)'1bct1iğini anla- .. körlctmcytnlz. Bu nedir? şu nedir., vıı.zörünü batırmak veya zap- relilerin bu ihattkoti yalnız ltnl· mı§ 'bır adam tavrryle elimi uzat- kısmında mlitbl' bir o~ hUı..;ım -·" Bny oğretınrn, demiş. Nımı Diye ııorduğu aunııer hiç llşenmcde~ 
tetmek için Mussolininin gizlı b~r yan ajanhmnı vavırttı. hm: stlriiyor. Şlınalf Ru yada sıfırdan ıı- yok Hen otomobil : l'kalarındL gö· cevap Y llfUrinlz. Çocuğun en iyi mu 
erınir vermİş olduğu rivayet cdı· jCar meydanında dostane te· - Galebe sizde kaldı. Beni ~atı '76 t'le~e sojfuk kardectllml!ll· ttıyorum. Rakemlann ,oluna bir d~· alllml k<'ndlsfdlr. Vazifesi ı k 1 ı 
liyor, dünyanın dört bir tarafı?· zahürat daha ~iddetli oldu. Sağ affedinız. Uos•~ft avrılalım. tir. • fil, b ;•,., tıır kııı: • •;r koyuyorl 'lt tırnıanız ve zevkini okşa::ıan~ a~tl~ 
da ftalyan propagnnd.uı hu .. 0 •• 811. tekerleğinin üstünde bir Jüd ars. ...,.. ~ Deme•• ki, aoldn sıfınn bir ml'.lnnsı . dlr. • 

f 
ft_ b h h k Sevindi. CöğsünU gererek ve Ustura Kralı oı ··u tıır kıymeti \'af' .. 

kahraman, n·ı.at a ts:z u um· lanlı bir minmıini bayrak dalga· gülU U · ... fcşhur tctbfyccl John Devey fltı darı terzil ctmdk için her çareye lanan muhteşem otomo'bili içinde mseyerek etımi sıktı ve rnağ· Alman tayyareleri ıreçenlerde, hı- BUtUn tıınıtt.ıı otomobil merakı \ar. bır gün mUfrcdat ve ders 

ba 
.. vuruyordu. Cazetele .. rde N.e.- Na-4;s, kim bitir ne •amandan'be· rur btr eda ile: ak tlı>psl p ·Akalnrıı. dikkat etmişler. Jarı mc cleslnl mUnak program-

ı " d k ik 1 "'ı:;u ' - Yine go"rü.,elim... ..dedi- e '"ustura nnn)ll ile meşhur~ Hepsi de soldnkl eıf,rlnrı gllrmU.Şkr. Dedi ki.· aşa ediyordum. 
güsü tehzil c en ar atur er. go· ri sararmı§ olan benzine yeniden .. fll<t şehrini bombardıman etmişler. H ı d rülü~·or, radyolarda~ H~e-~ıat?.• kan getiren lbir sevinç Üe etrafın Yarın belki vazıyet değişir. Yal- .cps e llı?retmenın cll'diğinc ln:ın- - Yeniden doğan ya'l.TU, tcccssUs 

I 1 
ed ",.,e• aoturdu· b .. 1 1~ 1 d • nız sizi temin ederim ki bugün Ttuırrur. bnşlı:ıılıtı vakit, Uııtııro mak tıtlyıJrlar R'll!L kPndl gözlerine aayeslnde öl!-.. ı 

na ta Y nın m e • ...., • te essum er ve ee am ar agıta· , h lrrnlı Oeorge n. I.nl·rence, llatl.cr.tıı· de ınanıyorla•'. o• cnm ye başlar. Etrafın-
g
v ünü iddia eden sesler gel:yor• 1 rnk uza1la .. tı. j ogiıs 1e rç kım8e eörüşmıye- da konuşulan dllJ kendi usum ile mu-... kt gc ııınllk6neslnde hulunuyordıı. Ayıp dı>Bll yn. öğretmen, otomobil k 
du. rd Rastıadıgun ilk polİle sordum: ce ır. J pUlkalarıııt1n niçin rnkamtıı.rın Bolu· erruncı surette öğTcnlr. cKUçtık yav 

Sekiz on günlük oir intizıı. ıın - Maje&te hongi otele gıdi- Hafif bir yağmur çisclcmeğe .ı\H<'nec, hayata berber tırııtı O• f Jc rulnrın kendi kendilerine dil 6trcn-

ı b ld - b ed Jıırak utılnıışh. Hııftad3 iki şilin oh- na sı ır llnu!dug-u me"elesl hakkın- mcsı 1 llz 
sonra ~rku arın o~ o u~u ~~- yonar~ 1 ntıamıftı. Az ot e, her taraf. cin hiç knfn yornınmı~. Çocuklnra il· usu & ' hnydl şuna dilini ö~t-
lnşı\dı. Negüsü ta§lYll~ .~ngı.~z - Karltan Park Hotele... te!Oıguıerle kaplı bir it.artta bir· yordu. Hlr gün eri hallndo \O ucuz çıkça demiş ki: mek itin blr mtırred:ıt progrrunı ya. 
harp gemisi Maltadıı ~ır gun eg· Be§ dakika tıenra, atladığım bir birinden guzcı tki pijamalı genç usturıı lmnllnl dü:ıtınalt Ve bu sa- - Soldı ıııtırın kıymeti yok, o palım.> denildi mı, iş bcrba.ttır. Ço-
lendikten sonra Cdbeüttankı geç- ta'kai, o tarihte in~aata henuz bit· kız, rı aııçııırını havada uçura- l"Cde milyoner oldu, cU&tur& kralııt muhakkal{... P Ml<at pllkalarn niçin cufun merak ve zevki körletnır \'e 
ti. Nihayet, lngiliz bo yra{:ınıdn ·ı'e· mcmiş olan Mıllctler Cemiyeti sa. raıt, ko§arak tenis oynuyorl rdı. un\ nını kazaııih. solda srfırlr.r lmlı ndıığunu bllmlyo· kendi dUinl k(>nuşm yı hiç bir zaman 
rcf ve vekarın~ e:nnıyet. e ı en rayı önünden son aüratıe geçıyor Onıarıaan yiıtmi dım ötede, pnr• ı.ıı, ronCf', bombaların pr.ı.tlıı.dığmı rum. Sorup sl%e s!Sylctlm. öğrenemez, Çocuk dilini öğrendık
holJlletli bir mıı f~r sı!ntıle Ne· ve oldukça dik, geni§ bir aafalt kın en bol yapraklı çınarlarından ışıtıncn tııbrllta.<öınıı gitmiş ,.e ert 1 Aksi olacak, mUşkülllnU yalnız he- te~ eonrıı,, her Şeyi fçln cNedcn ?>, 
güeün Londraya uln2tıgı haber yoku lan ywelcrc!.k, darıarı bir- birmin altındn l .ı:.uıdü ve orta gUnll, kUnılir olmtı cesedi enkaz al- sapçılııra sormuş. Onlnr da cevap cNlçln .,,, diye 8orllrak taze bir he-
alındı. .. . . . .• . j birine geQrnİş ağaçlar arasındakı yıaflı bir adam ., .. ete okuyordu. tını1nn ı;-ıknrılmt ttr. verememişler. veslc rnuhttınl tannntvıı ve her şeyi 

f b 1 d d k T k O b b 
ı. öğrcnmlye merak eder. ..... mektAbA 

fte u gun er e ı ı ı ur ı· kumlu bir yoldan mermer bir te· tomo ıle ınaım ve u:zaAlaştım. BugUnUn yavuz "OCUklnrı h"' dtı· ~.. " " 

H
. k,... · d Lli .. '"' gidlnclye kadar ... 

ye Cümhuriyeti U umetı e • r.asa ulaşı~rdu. Burada, melon Beş dak ka aonra en yakın gn- Montreux'.den geceyarısı size :e- rur mu? Solda sıfır meselesinin ic;-uııanne mu hede11ini imzalnmıt §apkalı, abli!k yÜzlü bir adamın zinolardnn bırinden otehn santra- lcfon etmeme müsaade. 1 ytlz;UnU anlamak için sınıf bir arayn Orada <'<'ndcrcye gerilip ukal!lıtnn 
olan devletleri fsviçrenin Mon• i areti üzerine araba durdu. in- lına telcfun c:diyıordum: w gelmiş, Mn rlt V<"kAletıno k dar bir yapllğı mllfrct'lat progrnmııe karşıla· 
treux ~~hrinde bir konferansa diın. - Al!o matmazel... - Hay hny... murRhhas htyet göndermişler. Tc- şıncn bllttln mcrakt, zevki, şahıılyetl 
davet ettnİ§ bulu~uyordu .• Tür· Jönevi bir kalbaJ1tma harita gi- _ Kimi istiyoreunuz efendim~ 1 Tam geceyarMı. Montreux Pa- sadUfen bu heyet, Qlorlto fikrine ta- az zıımnndn yok ct'lrtır. Çocuğun me-
k. iye, .düny. n. a.hvalıni~ aldıgı ~- bi göze sunan bu teres üzerınde _ Matmazel F~vkenem'ı... la ı dolduran gazetecilerin pin· raftar blr eski öğretmenle karşılnş· rak <'tmcdlğl, öğrcnmC'k ~emedığl, 

1 d b 
- d 1 l d l _.J şeyler tulumba ile kaf ınn dolduru-

amet ı seyır ıçın e agrın an ge· me on §a?ka ı a ama aramı;ı:ua B l f k b pon bezik ve briç masaları ba- mı,. Bu zat yavrulara demiş Jd: 

1 

çen Karadeniz ve Akdenit: yol· şu muhavere geçti: h' -d kana te e o~I etme 1 u §de: şınd•a canemcğe başlııdıkları an· - Ne diye böyle meseleleri kcn- tur. Tıpkı ağzımızla, zevkle yem k 
I lb" ·ıı- k t ld ır e ·ımsenın a ... ına ge mez ı. 1 yemek dunırJccn, •gıdn vllcude da.ha 
arının tam ır mı ı on ro ~n - Niçin buraya geldiniz ve N 1 ld ~ da, telefon odalarından birinde din zc ış edln!yo11&unuz? Sız kendi iyi yerleşir> dl:orc akıl ız b r dokto-

mahrum lbu!unma~ı~a art.\t !11Ü· kimden müsaade adınız) ası o u Favkenern'in sesi Jönev'den kula-} derslerinizi ö~renmiye bakınız. nın bir insanın ağzından d ğil, bur-
saadde eld~m~y~eğınıd~sııs itıyor - Siz nıçin otomobııimi dur- mek nrye::e d::~~~m a~ et• ğıma şun arı iöy ilyor: KUtUkl r protesto dmi': nundnn tazyikli bir tulumb il ..... . 
ve ev etımızın on rt y:ı a u· durdunuz ve 'bu saıahiyetı kımden .,. - NA,._üs'u" '\nkar f' . b - Bu bizim dersimiz ... Bunu Jyl d k .. . 

1 
v k d .. ·· ~ b , T 1-'- d k k b k v,. n .r a se ırı u· ıı 110 mak istemesi gibi bir ..,. .... ,,, aş'tıgı u ret onunue u arzu:> a aldınız> c e.ıun an ıta ra ir ahka- rada , e otelded" N .. • nnlayıp ngrenmek için uğraşryonız.. .,-,, 

mukavemet edilemiycceğinı hal· H d''-" .. 
1 

b b' h l ha geldi: Hob,.• General Nır. M..e~ls chgcnçt Blzl ne diye yıplıyoraunuz? İki sene evvel ersi mUnascbetlle 
I I 1c t' . 

0 
I d 1 er lllil§ı ı e c en ır azır e • O J • k . -... ı asu;ıu ı e uıus j Amerlknya gittiğim zaman 18 YOf· 

den an ıyan ar es ırıy ; nr \, bise mağazaaındıın alındım> di- - y: e ıee onu mamız içın müşaviri Fransız prof~rlerirıden Bundan sonra VckAletttı dlğ'er bir lanndakl oğlum b<'rabcrdl. Dcvc"'nln 
. 9ok s.eçmR~~e~, AHa;ıc·ye . l: yen ınya.h ko tumünı.in yeleğin· bir echep gönmüyorum. Jesa ve Londrıı sefiri Martens ile zat4 ba9vurmuı1ar, o da beledly<'ye mı.zarlye!lnl hatırJodnn. Ken: sini 

kılı Tevfık ~ş~ü ra_ın • reı~ ı: de kalın bir altın kordon salla- - Hayır hayır. Yanlış söyle- sekız katıp refakat etmc:ktedir. telefon tmlf ve fU cevabı nlmif: k ğinde ve Harıcıye .umu,tn~ katıbı non muhata:bım ıbuz gtbi aoğuk dinı. Sıze Ç!lgınca aıırkım F vkc• Ayrıca damadı }Jrens Kassa ile - Pl!kad ki sıfır bir kıymet lfn· 1Aslk bir mektebe koyac k yerdf, 
Numan Mene~en.cıoğ!~ ıle Ce· bir tavırla ve gayet ıbozuk han· nem... kızı da buradadır. de etmez. Dl r rakamlar gibi ııncak ~;:;~~:;:~~~-~~y:~;=~nlmgcckr: 
ne\ Kurmay lkmcı Rel!ll Genernl il ho d d . - Aôımı ne de tatlı eöylüyor· p of .. J .1 . d' ı_ ı bir işaret. diye kullanılır. Her mcmle- t .,.. "" 

A
•nn Gündüzden mürekkep bir sız.c:aeı .::-ı_e 1 nd1ur dan ı. (•) J)" sunuzı :::>ı.z kımsınız) -::.1.r esor '.!. ess ı c şım ı .. o- kettc.ı usul böyledir. ep> dı verilen Llneoln mcklcbıne 
" l k b - ~ot an yar .. • un nu aut ır mıyım.. ){oydum. 

mürah!ıa.s heyet yo a çı mı§, en d b . b 
1 

· t'k . . h - Az evvel otel bııhçcsindekı 13 4• bil" d' Çocuklara anlıya< aklo.rı Usanla an· 
de gazeteci sıfatlle bu heyetın e~ ~~ı ~. otede gı~ ~çın ~- melon ıapkaıı adamı sızın kad r f -; ~gu:ı"onu§aş· ıdr ıniz ama !atılmış kl, plAkıılard solda sıfır !tul' Oğlum dlcıl m"l<lep> denilen yer. 
mesai.sine refakate memur edil· ı •us~ ; mu an e a 11a ıcap c • güli.ınç buınn biri... ınıa d açı ınız. ım i uyuyor ıanılrnasile ııoldn sıfınn kıymet ifa- de no tccrUb !er g<"Çlrdl? Bir çocu-
rniştim me t Br. d ha .otele girmedim - HHn... İndiği otomobile uyan ~r;;;am· de et'nıcdlğlno dair öğretm<"nln ıı~y- ı ğun merak v tcccssUsUnden nasıl ıs-

. . e varı dairelerimL . - en - en~ lPdlğt sözler arnsınd:ı. hiçbir mlln~- tl!ado etmek 1 zım? Müfr dat prog. 
Montre~x y . pün sonra bu kı... bindirilip tardedıten ş k dehkan· .. - Ba~çedc. gazete okuyordu, stıbct yoktur. Ynvnılnr da lçlc•I ra- r mı \O imtihan ccndcrelcrllc eocu· 

ze. ~erl~şt.ıkten i;ır :nül a' an fs· OıeL par4k kapısından itı- lı. gor.me~ınız. Jlave ctmel~ipı ki t:at ol rak mekteplerine d(JnmUş1er.. . ğun merakını, hızını. zevkini, 9ahın-
mını mın\ zar. • g b ... ~ • baren ba§lar. !jımdi ırz bana söy· - Matmazel, beni ı.rn rtıyor• profetıor pek konu an bır zattır MUnascbct gelmiş iken SÖ\'liyeyi·n yctlnl öldllrmenln tehllkcSI nclerdır" 
viçre kasaFac~gllındın.A ı~ıcdı ~;ze leyiniz. buraya niçin geldiniz? &Unuz? da. hl, hu mesdedc ya\'rulnrın d~ ô""d Bunları ikınci b r yazıda nnlatnca-
tcsi olan ( enı c VIS e ıvıon. - Aah .•. Biz lnterlakentiler, - Peki doktor Markue'u da • t.• • wm 

d j" v ha'bcrlcri arasın. - Habeıı imparatoru ılc ko- h d ,.-. " ver:cm .... mı" ı'n'".,. m r in de şa~rmıya hakkı \'Or. Pa- · 
treux> ö~~ b:nesatır gözüme ilişti: nupnak için. luerpuzıb. ö_xıeyiı: ır. uürlınce 8 ık o· .._. ... , rltt"' iken benim de b şrmıı. geldi: --------==-..,.=----
dn şu d § . - Buna imkan olmadığını \'e - Onu vere-bilirim. Zira !i~· Bir yerin numarasını aradır• 'M~elA ~ 

~Sabık Habe§r ımı;> rn~ru?un olamıyacağını ıize eöylemokten - O halde .sevgilim, senden di salondadır. Telefondan ayrıİ· şö)l Lir numara buldum·ooo 5 
yarın buraya. ~':" mc~ınh ın;t't. r hususi bir zevk duymaıkt.ııyun. bir f edakarJrk isteyebilir miyim jl mayınız. Jl n nt\ diye scnclcrC'e mc'·~epİ~ı d" 
ediliyor. Kendısı";~ d er .~nf ı 11: - Acaip §C')' ... Siz Skotland- - Bılmem... tki dakika &Onra, altı yıl önce tllr .. ı-k çUrtlttUm, solda sıfırın kıy-
ha!koret ve tecııvuz e. ıou un

1
u yard hafiyesi miııiniz yob:ı Ne- - Faraza Negüs'ün bir teı1ri- lııtıınbulda verilen her baloda gö. mctl olmndıkJnı lılr- hllmcıo; ml\" 'm" 

· · zabıt en 1 zım ge en ... 'f fatç.ı•ı olup olmadıvını '--na " rülen ve lus·· tr'n :...ka · 1 · ,_ s f ı · · · maması ıçın S bık . güs un tcşrı atç111 mı~ .. ua ıoy· ı ... rpın erı a.ıı· • ı ır arı andeee yok fnrztd •re~ 985 
J.b. 1 alınmı§tır. a ımpa• liyc-bilir mısiniz> dar parl k aiyah yüzü ile gözler'ı .. ive rcvlrd s k 1 

teu. ır er . . - Naaıl jsterecniz öyle sayın .,. " " m. es yo • \ç kere. b~ 
rator Mill~tler ~~ıy: i.s~~i Ben Jngiltere Hatic:İyc Nazır; - Şüphı:şiz ... M<>&yö Loren· çt!ken Mıırkus'a telefonda kendi- kere tccrUbc ettim, nafile . . C:•ınun u. 
blcsinde bızzat. flOdY cm . -'·t • Eıden (H) in ıahıını muhufazaya zo... mi hatırlatıyordum. zerine '1kA~•ct dalrcıılnl aradım, de-

ı. ı.. aberın e getırma;; e l - Peki bu zat ile konu~ft'Lı'lı·r Zdki diplomat, hatırladı mı dim ki• 
nut.,..u ""er memurum. Bu zat i e emniyeti de ~ d' d b ld ik k miyln? ntırlaınadı mı bilmem arnn, Ne- .... Bt- <lrıatlır bir num,.rııyı 
ır.> __,: • .ı cşab&> koydı ile §U an a u otc e amet etme • 7-~- güs'ten bir caudicnce> :...ted "ıö-imı d N~~en. l l propagan- tedirler. HaibC§ .bnpara.torunu de- - ~nmaın. 1 k ,... e••.. )Ortım SCfl sn a çıkmıyor. 

bıı.hsedihn. es.ı ~a ~an 1 rmakta ol· gvil "a Hazreti lsa'yı ziyarete gel· - Güzeı. Bir ısuııl daha ... Siz an ayınca a ra'k sesi ile bana şu - Hangi numara? 

an· 

nsı ça lv··· " M ı __ 'd H cevabı verdi: 9 5 dasının sınsı ~ rd seniz yine sizi otele bırakmam. ösyö uurenzo an, nlbcşista- - ··• 
.. :terıyo u b ··- k A •- ı .. dok M - MaJ' est""'e yarın ·rkenden O!nmftz Burnd t 1 r duğunu gos · • 

1
.. Bu sırada irinci ~atın açı nın nı.ara e çısı tor ar- _..ı -c" .._ •• · a c e on numa-

B
a"' rnurJıhastan o g~eyıld ko• pencerelerinden birinde güzelce kus'un nerede olduğunu bana öğ- orzcueceğim. evap müshet ola- raları be' r kkamlıdır. Daha iki rak· 

,. k · · •zın a ı • b·ı · · · l cak1ır aanınm. Yarın saat onda kam olacnk. 

ne
.-de geçirme ıçın Lı • bir •kadının ~uhavcremize kulak rene- ı ir mısınız. • l ausanne a B ı. sizi telefonla arnrı:m. l1"vet bn• d fki f 

tan sonra ilk t~;~ e ehn' ve kab.artırn .. akta ol~uğunu ve .gu."lüm. eni .ırmaz eanırım... - " -yln a sı ırı var, ama 
•ttim Görrnedıgım bud§l I • sedığını fa11kcttmı ve lngılız ha- Çünkü az ev\'cl bana pek tatlı ve O gece, e1rtesi gün beni gördü- ı.olda sıfır olduğu için ... 

ıgj~. ~ün ıneŞhur rnücaPele erıne fiyesine onu göstererek: bay€ın bakıyordu. ğü zaman, ngHiz hafiyeıinin ne - Sıfırlardan çevlrmlye bıı','ıa:rı-
on 1 Lauşanne a ace> ı . -el d. M - O halde Matmazel Favke· hallere gireccfilni düşünerek tatlı nız. Cevnp nlıramu:. Burada maksat 

sa'hne o an ' . ot...._obile - Bakınız.·· e .lm· 1 atma. bı'r u .kuya daldrrn. bl 
ra 

btr .,,... h 1_ lib · d v 1. ·· d r kıymet l!ade etmek d<'....ıı, on-•·. 

g
ördükten son l d ve erte· zal de 6İZe a~ vermıyor ga ı a... nem. sız. en, ev e n, gon erece· b' '"""' • boya ım 1 . W• k r·11 . k b 1 kamdıı.n llCl" birini mUsavi nlsbelte 

atlayıp Jönevı I a gi· Memur, ıgöz erıni pencereye gım aren ı erı a u etmenizi ıi- (~) !nglllz genel emniyet '"ı-kt"r-
h k

dten evve gar . k b" ı. ~ .. ı_ d' • d · 5 a .. .... v kullanmaktır. 
si sabah er . . . bekle· çevirınce ız us..,,..un ~en ını ca e erım. onr · · · IUğU. 
rip Negüsü getırecck trenı tutamıyarak- kııh~aları koyver· Bir randevu mu) ( u) Idın şekllnde okunmalıdır. 
mcğe başladım. . d ka• di. Bu hal hazretm fena halde Belki ... Ama daha evvel, (•H) Benimle alay edlyorsunu~. 

Dakikalar geçtikçe gar a 

Telefonu aıftrdan ba.şlıyarak çevir· 
dlm, telefoncu htıklı çıktı. 

Asıl bahse geleyim: Yukardnkl !ık-

Bucünkü Program 

8 Program, 803 Ajana hab rlcrı, 
8.16 Hail! pıogrnm (Pi.), 8,4;.ı 

9 Ev kadını • Yemek ıı .. t ı 

12.30 Program 12 33 Hut" f ı kı· 

lar 12 50 Aj ns habcrlcn 13 O.ı .Mllh· 
teli.! tilrkfiler 13.20 H Radyo s:ılor 

ork'11 traııı 
18.00 Program l .03 Cazband tPl) 

18.30 Konuşmn 18.4~ Çocuk ııaıı.U 
19.15 Çocuklar için musiki 19.30 Mcnı 
lekct sa t ayan ve Aj ns hnbcrkn 
19,415 Müzik y nl s sler • Geçit prog
ramı 20.115 Radyo gaz tcsl 20 . .fo 

MUz!k Rııdyo 1'nsı1 hey ti 21.10 I<o· 
nuşma 21,25 MOzik TUrkçe film şar
kıları 21,45 MUzik Rlyns UcUmhur 
bandO!'u 22.SO Memleket saat ayarı 
22.45 MOzlk Do.mı mUztği (Pi.) 23 2, 

23.30 Yarınki pro"ram, kapanış. 

1 
Ankarada bu.tuna'!' ş~b:sinin he· beş gtin yalnız nasıl Y&§ıya- • gitti: . .. •. .. . .. .. saplarını terkıke gıtmıştı. On beş cağım? .. 1 _ K. . .. . . . ı el ırn gunurnu yanında gcçır· ı ya dondu. 
günden ~~el clönern~e~ekti: Bu- .. ~~rdcn bire yüz~ güldü. isim _ a:~ı ı~::t:;:u~:·r~:f:~ut~; mek ve snna bir sürpriz yapma~ Sacide, dadının verdisi zarfı 

K/4YE nu. 
se.,,..,.ılı karısına buyuk bır te· ı gunu pazara tesaduf odıy" ordu. B için Anknraya geldim. Yazrk kı nldı, odasına çıktı: 

·o ayan sizi t:örmek t&tıy· or devin iz. · · d d B · S id 1 e-u··rıe ha'ber verm~ti. Sacide süphesiz serbest idı". B " aenı görme en önüyıorum. enı « ac· e... sim gününü ill"briı· 
_. - ay Feridun mu? .• Bir ııa· d b ld v d k 

B
u; yeni evliler için, bilha sa _ Oh ı Ne 

0
• lii ı ... Na•ıl oldu eevme iğini, eni a attıgını a etme · için An'karnd n geldim 

... 
~~~~~~~~~::::::.-~~-::--:~~-----.:""""" " at evvel gelmiş olsaydınız kendi- a l d S d t m· l\1"'d' k 

b
irbirini delice seven bir çift için da bunu .,·undiye kadar du'" u"ne- . . n ım. on er~e mus ar ım u üre, ailevi bir iş için Es ·ışc-•• ,. sını göre bilirdiniz. Eski§dıire git. Celdi;;1·n '"'"man ben: evde bula- h' ·d v• · .. 1 d" S 

G U
... N u • çok a~ıklı idi... .. .. .. .. medim. Ankara uzak değil. Yol tı. -o ..., • ıre gı ccegınıı so~ e un. ana 

İSİM 
• • Feridun, mucssose. mudurunun masrafı da az bir "ey. Cuma ak- r:-~ mıyacaksın. Artık senin yuzune bir sürpriz yapmak istemiştim. Se-

cdd
--' d K k ,.. - ı=kişehirc mi? Ne iti var baka!bı'lm-ı· el· -- .Je degWı"l...... · d L' 1 d T · 

Yazan: f. 5 ... s()z.ünü r Cl(ıe~e ı. . arı v~. ?· şamı trene binerim. Ertesi gün orada?... °' ımu ,, nı ev e ou amn ım. eyzenın e· 
bir ge· canın bera~er gıtmelerı de buy~.k oradayım. Cec~y~ .ve ertesi günü 

1 
_ Bılmem ... Ynlnız. pazarte- * vinde de değıldin. Beni aldaıttığı-

Sacı .. .. . . ap· ı mibil ile Sarıyere kadar rna11raf~ ~utev~ı~tır. Bun.a, but Feridun la geçırıı'ım, dönerim. si salbahı geleceğim eöylcdi. Sacide, eve geldiği vakit ya§• nı anladım. Niçin ... > 
ta.'kla de, k~ç~k tak~ımtn ?' e: zin'ti yapını~lardı. k be- çesi mu~aıt degıld.ı. Çarcsız:, on Kaynanama da teyzeme gidece- I Sacidenin gözleri yaprdı. Doğ. lı dadısı kar§ıladı, ve: _tını çevırı:k~~ bu~e~ bır 1 Dahası~~~: ~ocası: ç.o tanbile· beş güni.ı ayrı scçıreceklerdı. ğimı söylerim. Farkında bile ol- ru istasyon döndü. Kendi ken- - Nerelerdesin, kız.ım, dedi. Ertesi ııabah Sacide ve Feri· 

V'C Al:· D~~ı. ısım .gunutn··· ri arzu etttı~ı guzel .hı: altın ı Sacide. gönül mcaelelerinin ba. maz... .. ı dine: ~~n .B.ay . c.eldi Feridun .geldi. Bir dun bire~ .telgr~f aldılar: 
Yetsle ilave ettı: .v• de hedıye etmı.ıtı. ımenfaat önünde boyun eğ· Sacide 0 gece gozlerini kapa Feridu b . · gun ıçın ızın almış. Sem bulamn· cSevgılı Ferıdunl Sem bütun 

- l""'ak ek' ibi zıgı N vl ;.,}er zan ld • • C • - n enı sevnnyor ar· b'L k d _..._ I . l tı. :r at, geçen sen ·ı g Ah 
1 

O gece... e eg enm.,. ' k rneoburiyetinde ka ıgını an- yıp uyuya::nadı. uma günü küçült tık! yınca ııacn ne a ar, ne kndar 

1 
nınurn a sevıyorum. nan bana .. » cıcli olmıyacakl.. 1 nJrklar ynprnı§lardı. rd Kocasını trene bindirip gar- cı çantaaını aldı. Haydarpavaya ô'.' .. ' . d T h canı ııkıldı, müteessir oldu. Tey· &ıcidc. 

a Ona ne şüphe O sene koca· ne çı ~~- d vil ıni~ Henüz bal aY· : ı. yalnız çıkarken gözlerinden geçtı, trene bindi. Ertesi ıabnh k t ıie sud en;yor 1 ~· ~~~ are- zene gitti, orada da değilmişsin. cSevgilim. ffet beni. Ve c ~ l'anındn idi İ~im giınü~ü pek Ta1Jllb elgnuy:orlardı. Fakat, bu a~ar akıyordu Ankara)'& vasıl oldu. Doğru Fc- e e mez ~n levve dır agıt ~~r-, Bütün gün ve gece seni aradı. Za· min ol ki seni her vukitki gib: ctcı· • r 1 rında U U k 1 caklar yaf • ' ça&ına ŞU S8 1r 8?1 ynz 1, polt& .ıı;U vnllı sabaha kada UY a.d ş hattA d h f 1 J, 
de 1 geçirmişlerdi. Park ot~ ın· 21 bundan mahrum ·.~ a . • _ On beş gün. diyordu. On ridunun bulunduğu müesseseye twıuna attı: • ka. d b ,_ r u.y1 amA .~~ u u a a z a cvcyorum .. .> 

llcrnck . l ra tıyal· sene l d gv 
1 
muesscsenın gı ı ıraıdı, on trcnı e n11.ara· F 'd 

"<()ya . yemış er, son d Feridun ça ı,...ı crı un 
i11ntişler, daha so.u.ra oto· 1· 



, 

VATAN 

OKUYUCU-------..~ ~Adliueae: 
~--MEKTUPLARI 

İki Kuyruklu 
Yıldız 

5 - 2 - 941 

,-Ermenileri Kimler-..-.ı\ 

Talak Kolaytaştınfmalt 
l"e.ııi Adliye tcşkiliih kurularağı

nr, on \'llılyette istinaf mahkemele
ri aı:ılıwağmı, da\'asını tem~1z et
mek Iı:ln Ankaraya kadar gitmek 
,.f'ya \'ekli göndern.ıek gibi nakdi 
,.e maddi fedakarlıklardan alılka
lıların kurtulacağını geçenlerde 

Bu gibi davıı:lar, artk fermil 
halini almış bazı usulterle neticele
rinfl ulaşmakta. ve maılıkeme fuzu· 
li bit- ekltde l~gal edtlmektedir. 

Zav·affıyı Nasrl Dolandırmış 
Milddeitumımüik diln Erzurı:ımkı yapılmasına lüzum görmÜf}tlh". HulO-ı 

Hacı Ba'!ftımı zade Şükrü isnrimte mr si a,ıırt zamanda avukat Şerefeddine 
genç hal&nrda tevkif kıe:nı.rı: ııılrnı~ 'ltaitaret ettiği için 25 gön hapse 
tır, DıtYactST BayburUu Mutlat"Pe'ITl ·ma-htrum olmu.~tu. Potitı kencttsinl, 

Biri Uzaklaşıqor, 

Öteki Yaklaşıyor 

L: NiÇiN 
ve Nasıl Aldattılar? 

T ıroşakların İlk işi 
Ne Oldu? 

~11 halde hem mahkemeler! bin
lerce ı,ten "e fuı.ull muameleler
de-o lmrtamıak için !j&yle bir wn.ı
le müracaat edilemez mi? İki ta
raf e\·lenmek hıte~lğl '\'aklt 111111ıl 

evlendirme memuruna gkli.)·orlarsa 
boşanMa hakkında da aralarında 
ittifak olduğu zamıuı da evlendir
me nwmuru bunu ı, edlnf'..AleZ mi': 
tık baJ<1'ta bu kohlylıt'Jn aile bağ
larını sanıacağı !<andır. Fakat iki 

tarafın ittifak et tl;:i takdirde ta
lakın kolay oltnBliı akıdne olarak 
gençlerin e\·lenm('ğe otan «"e!lare
tini arthrabiHr. 

. Enverd_i. &lltanahmet sulh birinci' şimdiye kadar bulamıyormuş. Di.ln 
ceza hii.kimine şiklyetini şijyle anla- adliyede vazife gören kom~er onu, 
tıyordu: mıthkemede görünce yakalamzya ka· 

. gazetenl7..de okudum, !,'ok selindim 
Ben tatıik da\ alarmın uzun 11ür

mel§lnden canı yanmış bir adamım. 
l'enl teşkllit arasında B<'.aba ta

lAkı basitleştirmek iı:ln de bir B· 

dım atılamaz mıf 

- tstanbula yeni geldhn. tş arı- rar ver~. Tevkif edildiği için in· 
yordum. Dün Köıtrttden geçiyord1:1m. faz tezkeresini de mahkemeye Vi!r· 
Parmaklıklara dayandım. Boğazı sey mi1tir. 
re daldım. Bu arada yanıma bu a
dam geldi ve nereli olduğumu sordu: Pil Muhtekiri 
Ben konu~tuktan sonra o boynuma Yenipostahane caddesinde 60 nu
sarıldı. Ve ben de Tercanlryrm. Hem· maralı mağazada p+lcillk yapan Ke· 
şeri imişiz be yahu! dedi. Beraber vork ........... _k "I k ... _ k · 

Medeni kanunumuz, ayrılık da· 
,·alarım hukuk mahkemelerine bı
raJ<mııthr. Bugün bu mahkflmelt":ri 
işgal eden bhtlr.rce dala men·ııt~ 
tur. Kanuni formaliteleri tamam
lamak fızere bl~ok c·el4'eler akte
dtlmı-.kfo, şahltk>..r dinlenmektedir. 
Ancak birçok davalanla, aynlmak 
istekleri ~ beHI olan bazı çift,.. 

lertn er geı;, ~üç kolay ve mahke

TMyf hayli işgal ettikten gayeleri· 
ne \'&rdıklan görülüyor. Esasen 
blmlrfnl lırtemeyen, g~inemlyf'n 

iki lmıanı, mitt'lç bir hayatı ııü

rüklemefe kanun h mecbırr ede
mez. 

su.,.. ot:> u, mura a.,.., O!llısyo-

Galataya ytlrüdü~. O beni bl~ paşa- nunca lı?.aml 20 kuruş fiyat tesblt e· 
nın yanına otuz lıra aylıkla hızmet-çi dilen bir pili 32-5 kuruşa sattığı ıçin 
koyacaktı. Bir arlık beş on dakika ettin yakalarımı; ve mUddeiumumıli· 

l
kayboöld

1
u. DöndUğü zaman bana şun- ge verimi.qtlr. Bugün ~orgusıı ya-

arı s y edl: 1 · , pıldıktan sonra mahkeme~ verıle-

- lşin oldu. Şimdi seni mtıayene· cektlr. 

En Yaşlı 

Bu lşlerl'I haka•:ak n"M"m11rlara. 
ımlh teızflhhiliıünde tMıhrnn1ak ve 
hatta ~ on günlük htr düşünme 
\fl barııpna mühleti ,·erft'tek :ııalıihl 
yeti de verilebilir. 

Ben IMı t,in hukuki tat'afının C'S

hiliylm • .Btltün tlcl'einı taüıkm ko
la)iantaSndan ibarettir. 

İ!l1ftail Bıddn Burar 

Dim·ag Sporu 

SATRANÇ 

ye gimnereceklf'r. E~er !isti.inde pa
ra varsa a~ırırlar. Ver de 1'ir zarfa 
koyalrm. 

Yanımda iki on \'e iki de beş li· 
ralık para vardı. Bunları aldt. Ce· 
binden çıkardığı bir zarfa koyduk· 
tan sonra hana uzırttı ve dedi ki: 

- Bunları koynuna koy ... 
Ben zarfı koynuma korken o ce

b!lndcn bir on kuruş çıkararak bana 
uzattı ve: 

- Koş! dedi. Şuradan bir de on 
kuruşluk pul al. Orada. lltzım olacak. 

Ben pulu aldım. Oturduğumuz 

kehveye döndi.lğthn zaman bu ada
mı butMnadım . Tabii M,im otmamış· 
tr. Koynumdnki zarfı a~yrm, de· 
dim. İçındf'n para yerine bır kaç klt
ğıt parçası Ç'lktı. 

HR:kim şahitleri dinfeclikten sonra 

Şükrü hakkındaki kararını verdi. 

AKU FAALİYET BAKIMINDAN FERTLERE ÇOK LÜZUM- Şarap mı, Ş:ra mı? 
LU OLAN BU OYUNU HALK EVLERiNE SOKARAK GENÇ-

LER ARASINDA Ş0MULLENDtRMELlY1Z Kastamonuda şarap kaçakçılığı 
. yaptıktan sonra İstanbula kaçtığı 

Satr:ın<:ın ç.ok e6ki bir tarihi ol- mc~uttur. Brlhassa Sayın Mftti anla'Jllan Kalkandelcnll Zeki dün 
mala beraber, oyunların en mü- Şef l~t İnönü ve daha birçok İstanbulda. yakalanmış ve so;gu içi~ 
tekamili ve en zeıvildisidir. Bunu kl}'<l'llCtlı gee.cral ve ,dovkt adam \ Suitanahmet sulh ikinci ceza Mki
iik -defa HindiStanda bir .fakirin !arı ~r~nç o>:'1nunun Z'cv!k ve fa- ı ~lnin önüne çıkartılmıştır. Kendisi
icat ettiği ve orada yayıldığı ııöy· ~~F.tnı taıkd'tr edenler araıHnda 

1 

nı müdafaa ederken: 
lenmektodir. Satranç Hintlilerden v-e on safta 'bulunmalrladırlar. - Ben şarap satmadım. Acı şırıt 
lranlılara, İrandan Aı~1ara v>C n_ __ d 5 6 -1• k '"'trı ovn an. • sene evvcrme a. sattım, diyordu. 
oradan 9 _uncu asud:ı S~aya dar Luitsen'barg satranç salonuna Mahkem Zek" 
eonra da ispanyaya girdi. Böyle- ç.o~ iyi oyuncular dovam oderoi. ı . . e, . . ınin Kastamonu 

A 1 O _ _ı u:.. . müddenrmttnnh.ıı..ınc "'Ön ... en·ım.....ı. 
ce vrupa.ya uncu asuua -~ ı Zıya Bey, .şarap tüccarı Daniş &• " " ...,.ne 
yıldı. 1 Bey, Yahudi franko, Nem3CIİ karar verdi ve jıtndarmaya teslim 

Şans ile al:ıknta olmadığı için Benda, Macar m~ndis Sabo, etli. 
kumnra karışmıy.an satrancın me- E11meni FraMuva, Rus Kolincr, 

Peynir Muhtekiri 
Asliye Altıncı ceza. mehkemesi, 

dün Bahkpazarrnda peynirctılk ya
pan Niko ismhlde bir ihtikftr suçlu· 
sunun dunı~asını bitirdi. iddiaya 
göre, Niko, kilosu 90 kuruş olan pey
niri 120 kur\llila satmıştır. Mahkeme, 
su~u sabit gördüğtl için kendisine 
25 lira para cezası verctt. 

Dilenci Katili 
Geçen~rde eski haplehane arsasın

da ihtiyar bir dilenciyi boğazlıyarak 
kestiği için te•kn ooilen Remzi, dün 
birinci ağlr ceza mahkemesine geti
rilmiş ve kırlemde mtidafaası alın

mıştır. Remzi pek yakında hllkimler 
heyetinin huzuruna çıkarılacaktır. 

Çocuğu Ezen Vatman 
Evvelki gön Beyazıtta. Aydın is· 

minde beı:ı yaşında bir çocuğu eze
rek ölümüne sebep olan 1049 numa
ralı vatman Hasan oğlu İbrahim Er· 
yüksel, dlin sorgu için Sultanahmot 
sulh birinci cezn mahkemesine veril· 
di. Vatman kendisini müdafaa eder-
ken: 

- Çocuk, birdenbh"e önüme çıktı. 
Ben frenleri kıstrm. Mesafe azdı. Bu 
kaza oldu, diyordu. 

Mahkeme, muhakemenin gayri 
mevkuf yapılmasına karar verdi. 

* Avadis ve Hamparsum iııminde 
iki genç, evvelki gtın gece. AkSaray
dald dökmeci Artinln dtlkklnma gir
mişler ve bir çuval maden aşırmış
lardır. Biraz sonra polis tarafından 
yakalanan bu iki kafadar dün Sul· ra'klıları az olmakla beıa'ber da· bunlar araeında sayıla.bilir. Yu· Sağır Hu'usİ 

imidir. Yani sa.tranç bilen bir kim karda i-imlerini say.dığun bu İkinci ağır ceza mahkem,esi dUn tanahmet birinci ceza hAkiminin ö· 
ee her zaman ve her yerde Ule· kimselerden "1rıdi ealona devam 'taklJ>Sl:lik yapan Sağır Hultıslyl mu- nüne çıkarıldılar ve tevkif edildiler. 
takhısını bulur oynar ve oynama· cdon ve ;)lleniler arasında ayarla- hakeme esnasında tevkif etmiştir. 
eını ıbilen zevıkle aaalterce seyre- rında oyuncu yok gibiodir. Hali Sağır Hu~sı. adliyenin mAne\i şah
der. Satrancın insan üz.erinde bir hazırda on iyi olarak kabul et- siyetinc hakaret ettiği tddfasile ev
ço'k faydalı tesirleri olduğu mu- tiğimiz Roman~alı Dirno' dur. velce muhakeme edilm~ ve beraet 
h:ık'kaktır. Bunlar arasında bil- 1934 te lbir kaç kijinin gayretilc kararı almrştı. Temyiz mahkemesi, 
hasoa soğuk kanlı olmayı ve kuv· l&ıan\>ulda yapılan şampiyona- bu kararı yerinde bulmadıtJ için boz 
vetli muho:keme etmeği, birç~k. da Franko ve Benda ayni puvanı muştu. 
hueusta nefse hakim olmayı le- aldılar, faıkat şaımpiyonluk ıçin Mahkeme, cHtn bu bozma kararı-
min ettiğini 4'afayı ve iradeyi iş- tekrar karştlaşmadılar. Bu ha<lı· 
lı:ttiğini bura.da .kaydetmeliyiz. se pek ala.kalı oldu ve meraklı- na uymuı, ve mahkemenin mevkufen 

Bundan b~.&a ins:ını müteaddit lar tarafından günü gününe ta-

Edirne Talebe Y arttan 
Edirne (Hususi) - Evvelki 

gün ~ehriraize gelen Türik maarif 
cemiyeti Reisi Refet Ülgen yan
larında umumi müfettitlWt Maarif 
müşaviri Fakir Erdem olduğu hal 
de Trakya kız ve Erkek talebe 
yurtlarını teftiş etmiş ve b u sa
bah İstanbula avdet etm~tir. 

münascbet&z m~uliyctlerdcn kip edildi. Hava O H k } • B kurtardığmı da z.lkrede.bili~iz.. letanbulda bu sene şampiyon· enemesi a em erı ugün 
Avrupada ve memlc.keıtımızde luk yapıldığı takdir-de bir çok V ı· • B k T ak 

büyük fikir ve .devlet adamları- iyi <>yuncular tekrar meydana a ının aş anlığında oplanac 
nın hctmc:ı. hepsi ~tranç bilir ve çıkacakılır. Bu şekilde. hakiki 
istirahat va!ti.tlerini ıböyle istifa- şatranç asımızı anlı.yacağız. Lük· Bugün Vilayette Vali ve Bele
deli eğlencelerle geçirirler. Bu o· ecmburg·a devam eden ve hariç- diye Reisi doktor Lutfi Kırdarın 
yun bilhassa Avrupada hatk ara- te tanıdığım oyuncular vardır. başkanlığı altındaki toplantıya 
ınr.dot .da pdc zirade yayılmıştır. Burada şair Faruk .Nafiz, riyazi· kaza kaymakamları, all&adar da
SırasiJ.c en çok Almanl~r, Çek- yeci Fuat Arsan, Aıınan )isesı ire müdürlerile, ~neme hakemlr.. 

mıştır. Bu rapor üzerinde tetkik· 
ler yapılarak görülen noksan ta• 
rafların iıkımali için alilka.darlara 
direktifler verilecektir. 

Uhıumi hava denemceinde bu
lunmak üzere ~ehjlmize gelen V e. 
kalet Scfer:bcrHk müdürü Hüea· 
mettin bugünkü toplantıda hava 
deneme.si hdtkmd a bir k o nferana 
ta verecektir. 

lor, MacarlaT, Ruslar, lngilizleır direktörü Besim Gürmen, ede· ri iştirak edecektir. 
oynama'ktadırlaı. Memleketimiz- biyatçı Nthat Sami ve Hakkı Su· Hava denemesi rapor'larını 
de de çok eskiden beri oynan- ha, Faruk, hU'kuk ıtald>eai Or
mıı.ktadır. 1935 yılına kadar ço· han Günsav, M. Jorj, Kenan tetkikten sonra Ba~a.kcım Cemil 
ğalan alaka son zamanlarda (bil. Barfiks şaırqpiyonu Edip Özakın: {]lul'9,r umumi bir rapor hazırla-
hassa !stanlbuld:a) maalesef azal. , cı, muallim Kudret Sandalcı, ıiı'-..------------------------
r.uştır. Fnk::ıt An'karada açılan mütekait Athmet, yağ tüc.carı Ce-
e:ıtranç kulübü Ankarayı bu sa- nap, Rasathane müdülr.ü Profe. 
hada yük.aclterek gençleri etralı- sör Fatin Hoca, tüccar Cevdet 
na toplamış ve eski alakayı tek- Berker, ekktrikçi Luka, k*n)'ager 
rar cenlandırmıştır. ~st~~ulda bir cezacı Eıkrem, aıblası &yan Ke
~ok meraklılar zcmı~ızlrkten ya- anale ve yübcıc mimar talebesi 
va~ yavaş ortadcn kaybolmakta- ben: Doğan Güll'Sav zikredilebır· ı 
dırlar. Bo.,oğlundaki Lüksenburg lir. 
ve A}4cut hamndaki satranç sa- ı . b ld T"" ..ıı. • • .._ ~ 

1 d ba 1 b 
. ı fSUln u a ve u""'ıycnın ne 

.on :ınrı an nka stanı ulun hıç · d ~ b .ı_·· ··k · fınd • k ok yenn e §Cl ... rancın u o11.uçu ze-
bır tara a oynıynca yer y • 1 minmi yukarda izah cttı•w · t _ 
tur. Tek tük beş on kahvede sat· i d . I . k 1gun ar~ 

<l ··r d"l" d .. ··ı..·· a genış etırıte az zaman.da bü· ranca te~a u e ı ır&e e gutunu- ı . .::ı.. T"" _.,_ t ı... • 

d 
-·'- k . w. • .Y._ ur<K sa ranccrl'lllrının yetı8C-

en oynam11K abıl degtld rr. •ı w • • 'ft'L 1 •• _oL ·ı· · ' cegını ı ınar a gorcuı ıuz. 

Akli faaliyıet bakımından çok D w G .. 
faideli olan sırtrancı gençliğe öğ- . OPft amav 
retrnek ve gençliği 'birçok muna- • NO!: w Ben~le kal'§rlaşmııık 
iebetsiz mqguliyetlerden, kahve lutu.fkadıgını gostereceik şatranç 
köıelerinden kurtarmak için Halk meralklılarını cumartesi günleri 
~vleri ve sc:nt oca9tlarıncla birer öğleden akşama kadar Llı'k'Sem
(Satranç odaları) nın açılması 1 burg şatranç ~~!onunda ~iyo· 
çok lazundır. Bu şokilde nem rum. - D. Gu. 

gençlik ve hem de yaTJnın idare- --------------
tileri olacak kafalara, muhakeme, Halkevlerinde : 
90ğuk kanlılik ve i111deyi şakm:ık. 
la memleket faydalanacaktır. Ba
~ı Avrupa devletleri saıtrancın 
mekteplerde scrbcıstçe oynanma· ' 
ıını kaıbul etmiş ve hatta ihtiyari 
ders olarak tedris saha'Sına da 
eokmuşlaııdır. 

Dünya satranç vaziyetine ba
kacak olursak oyunun cakisine 

nazaran çok terakki c-ttiğini bü-
.-.yük satranç Ü9tatlarının yetiştiğini 
görürüz. Bunlar arasında Rus 
Alekin F clemenkte Meves, Gü
balı Kapebiyanko, Amerikalı Ya· 
hudi ooktor Laaker, lngiliz An· 
del"90n'u saya;bifüiz. Laaker şam· 
piyonluğu en çıok muhafaza .eden 
~ttır. Bizde de iyi oyuncular 

Konfenınelar 

EminönU Halkevlnden: 

6.2.1941 pe~mbe gtınü saat 18 de 
evimiz salonunda Univen;lte doçent
lerinden Ba.y Refi Şükrü tarafından 
<Harp iktısadiyatı) mevzuunda bir 
konferans \'Crilecektir. Giriş ser>best
lir. 

* Beyoğlu Halkcvlndcn: 

6.2.941 perşembe günü saat 17,30 
da cvimlzln Tepebaşındaki Merkez 
blnaSJnda avukat Hüseyin Sadettin 
Arel tarafından cTürk Musiki tari
hi> mevzuunda mühim bir konferans 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

MÖl'HlŞ llADtS E LER "e Mtll'HlŞ HEYECANLAR F'tLHl 

TAŞ YÜREKLi 
ADAM 

VV A l l A C E B E R R Y • 
DOLORES DELRIO 

YARIN J!Kş.AM İ p E K SmemaS1nda 

Stnema Sanayiinin 

LESLIE HOWARD'Hl 

BETTE DAVtES'in 

OLIVll DE MAVILANDA 

En parlak zafer! dıyc gös
terilen .•• 

En büyük 
Muvaffakıyeti olan" 

Kudretini şahikalara 
yükselten ..• 

Yeni bir ~ef 
ufku açan •.• 

Fransızca 

D GECENiN RUYASI 
Şiirlerle süslenen bir fantezi, Aşktan ilham alan bir hayat ro· 

manı... Kudretie süslenen bir süper filmdir. 

Yarın Akşam LA L Ede __, 

Arsıuklsal Astronomlar Birliği. 
nm Kopenh~"-daki merkez büro· 
su bir kuyn.rklu yıldızın Kalifor• 
niya" da Friend ismindeki bir as· 
lrRnom tarafında; 18 ikincikanun 
t.arihinde k~edildiğini .btanbul 
Üni:verısite Rasathaneısine bildire· 
rck bu yeni -kı.ryruklu yıkirzın İs
tanbuldan da raeat odikmeeini di
lemi§tir. Bu haber Kopcnha.g'ıda.n 
2 1 ikincikanunda uçak postaeile 
yollandığı hakıc ancak 30 ikinci
kanun perşembe günü .6tall'bu1a 
~i,tir. Perşemb~ YC cuma gü· 
nü Jstanbulda hava bulutlu geç· 
tiğinden rasat yapHama.!Jlı§tır. An. 
cak cumartesi He pa:t;ar günü ara· 
amdaki gecede ~va açılır açıl
m az D r . Glei8111berg Universite 
Rasa.ıhaneısin<icki ·ooyij.k° utrog
raf vasıtasile kuyruklu yılotkzm bir 
fotoğrafını çekmeie ımuva~h ol
muttur. P oz müddcıti yanm saat 
o lan bu fotoğrafta kuyrUklu yıl
dız nİapeten büyük görününte de 
parlaklığı azdır. Manreki daha 
tıryin ~ilmodiğinıdc'n kuyruklu 
yı"5lızın dünyaya yakl&§ı.p · ya.itla~
!!l•Y.acağı henüz ~li değildir. 
~undan yedi harta evvel, dün

yaya yakla~makta. olan diğer bir 

kuyruklu yıluızın Üniversite Ra· 

aathanesinde R r. Çlei.seberg tara.

fından rasat edildiğini haber ver. 
m~ik. Bu g~ cİşmine dair §U 

yeni malUına.tı elde eıtıük: 1 O ikin· 
ciltanun tarihine ka.dar dünyaya 
yakla,."trlctan sonra halen dün.ya· 
dan uzakla~aktaııdır. Kuyruklu 
yıldız ile dünı}'a ara.sındaJd en kü
çük mesafe 89 milyon ki!.ometre 
idi. Dünyaya en yakın bulunduğu 
zaman parlaklığı döroüncü kadi· 
re kadar artt;ğından dolayı bu 
kuyruklu yıldız kısa bir müddet 
N-rfmda dürbünşüz .de görülchü-
miştir. 

Gümrük 
Kolcularının 1mtibam 

Gümrük \"e lnhisarlarda memurla
rın azaltılacağı hakkında vekil tara
fından verilen beyanatta olduğu gi
bi bu sefer de gümrük kolcularının 
tekaüde sevkedilmeleri He tatbikatr· 
na devam edilmektedir. 

Haber aldığımıza göre, ay b&§Ul

danbcri Gümrük ve lnhlsarlar Vekli
leti mUfettişleri gümrük kolculannr 
imtihan ederek ehliyeW olanları a· 
yrrmaktadrrlar. Her gün aşağı yuka
rı dört, beş kolcu imtihan edilmek· 
tedlr. Bu imtlhvı..ı • • 

ln kolcular tekaftde sevkedilecek, 
veya kadrodan harıç ı, 

Bunlar senelerdenberl kolcu olarak 
kullanıldıkları halde şimdi neden böy 
le bir imtihana lüzum hi.Medildiği an· 
laşılarnıyor. E~er tekaüde sevkedtle
uk olanlar varsa, bu kolcul&rm en 
Ya.tlilarmı seçebilirler. E~r hakika· 
ten ehliyetsiz olanlar varsa bunlar, 
neden şimdiye kadar kullanıldılar? 

•Wl.MACA 

Milletten Para İstemek 11e 
Kasalarını Doldurmak··· 
Altlatan: Paatlkyu - Yazan: M. Sdll' 

[T•cüme ._ iktibu halda mabfmd•) 

Evvela. pek çok para ve za. 
man lltzıındır. Pek çok kan dökmek 
icap edeceğini de unutmamalıdır. Biz 
hedefimize varmak için sUAhımızla 

katbimiZle hep çalışacağız ve icap 
ettıtı takdirde canımızı bile vermek· 

ma~~<'li fesatçı da Merzifon .,. ; 
valuııne hükmediyor, emin ol 
ki, gerçekten bir baron hayatı , 
yordu. 

ten kaçınuyacağlz .. .> 

Denilm~I. Hemen de 
geçilmişti. 

Kütahyada keb8Nf (Onnik) ~ 
seride terzi (Keşoğlu), SrvaSt.a (Jlll"' 

kon), Tokatta (Antranik) arJJ~ 
faaliyete ki *' uğursuzlar bulunuyor, bi1tflll 

Tıroşaklarm da llk işi milletten 
para istemek olmuştu. Tatlılıkla, zor 
balıkla koparılan paralar komitanın 
daha doğrusu komitacıların kasalan 
nı yine doldurmuştu. Bu arada be· 
yannamede yazıldığı gibi canlarını 

verenler de olmuştu . Fakat, şunu da 
hemen, ilA.ve etmeliyim ki, can ve
renler arasında kimotanın zorbacr 
başılarmdan kimse yoktu. Bu cö
mertliği gösterenler, yine bizim gibi 
aldananlar ·arasından seçilen baŞT 
dönük ahmaklardl. Henfler, yalnız 

paralarımrzı vurmakla katmamış, ay 
n• zamanda canımıza da okumuşlar
dı. 

Koonita başlarının yegtuıe dUşUn

celeri "1 idi. Bütün Ermenileri A.v
nıpaya karşı bir Ermenlstan, Os· 
manlı hükQmetinden müteneffir ve 
mtışteki bir Ermenlstan göstermek· 
ti. Fakat, buna bir tUrlU muvaffak 
olamamışlardı. ÇtinkU, Ermenilerin 
hepei de Osmanlı idaresinden şlkA.

yetçi değildi. Gerçi Anadoluda bulu· 
nan ve işçilik, çiftçilik, ve ulak te· 
fek sermayelerle küçük mikyasta 
alış veriş yapan Ermeniler hallerin· 
den pek te memnuniyet beyan etmi· 
yor, bilAkis için için inliyor ve ağlı· 
yorlardı. Bunun sebebi, tehdit ve taz
yik altında komitacılarla birlik gibi 
görünmeleri, onların tertip ettikleri 
harekeUere t,urak eylemeleri idi. 

Fakat, l}ehirlerde stikOn ve huzur 
ile yaşıyan, ahz ve itaya, bol kA.r ve 
kazanca alışan ve bilhassa hUkOmet 
dairelerinde bUyUk ve küçtlk vazife· 
lerde çalışan Ermeniler, vaziyetle· 
r inden memnun bulunuyorlardı. Bu 

beple komitalara rağbet etmiyor, 
Ye komitacıların vaatlerine kulak 
vermiyorlardı. Hatta. bunların içle
rinde, komitaıarın kararlarını hUkQ
mete haber verenler, komitacıların 
ele geçmesi için zabrta memurtanna 
yardrm edenler bile bulunuyordu. Bu 
sebeple bizim Tıroşakçılar da, tıpkı 
Hınçaklar gibi, nihayet dil ile tehdit 
ve tazyiki bırakmışlar, tabanca sotı
betlerine ba.şlamışlardı. 

İki komitanın bütiln şlddetııe de
vam eden bu tethiş hareketleri, nl· 
hayet zenginleri, tilcearları da, t.a.ş

ralrlar gibi, boyun eğmiye mecbur et
mişti. Artık, Ermenilerle meskQn o
lan btttUn şehirler, kasabalar, köyler 
iki komitadan birinin eline geçiyor, 
hepsi de sadakat andları içiyorlardı. 

Komita ba.şılan. fesat bazirginları 
hakiki istm ve hüviyetlerini, yalnız 

Osmanlı idaresinden, Türk milletin
den değil, Ermenilerden de saklı
yorlardı. Her tarafta müstear nam
larla yaşıyorlardı. Mesela bunlardan 
(Artin Esmeryan) adında biri Ectir· 
nede ( Çekalof) adıyla geziyor, hU· 
k1Dnete kendini Rusçuklu bir Bulgar 
gibi gösteriyordu. Yaradıl19rndan ve· 

hiUerindekUerini burguluyoıiaı* .-' 
Bu fesatçIJardan birinin bit 

ile bütün Ermeni dilkklnJarı ~ 
lıyor, bir hükfunct memurun~ 
da bir TUrk Ağasının kani --· 
yordu .. ~u yüzden ekseriyetle ~ 
ve Kurtlerle Ermeniler art;; 
kanlı arbedeler kopuyor, iki ._ 
tan da yüzlerce insan boğulUYI", 
boğazlanıyordu. MeseJA. SıvaJ!' ...t 
llm olan bir Ermeni kw için, ~ 
ta gasbedildlği iddia olunan bit . ..ili 
gir içln, Kayserfde bir halJ ter"_ 
için, Ada.nada Türk çocuklafl ~ 
!mdan dövüldilğU iddia 01unall 
Ermeni çocuğu için ansızın , 
den ufak bir dil kavgası Ud ~ 
çlnde dallanıp budaklanıyor. JGI"'"_ 

ca bir muharebeye sebep ol~ 
Artık fesatçrlara gün doğu~ ... 
saba kasaba, köy köy geziyoP'" f' 
Bir taraftan para topluyor, ~; 
raftan halkı isyana, ka~ 
ve teşvik ediyorlardı. Zapttyelel ....t 
nıluyor, postalar soyuluyor, ~ 
met sandıklarına taarruzlar VUJ11""" 
luyordu. 

Komitalar, nHıayet bUyUJc ~ ~ 
zil ihtflA.ller icrasına da karat' 
mitlerdi. hk bUyUk ve kanlI 
CBamsun) da, ısıo yılı birinci 
ninin onunda yaprldı. Samsun 
ai Van gölUnün garblnde, Mut .
yarbakrr ovaları arasındaki 
denirdi. Burası dağlık bir -ıııl' 
olmalda beraber nUfusu olcİuJcG' 
labalrktı. On beş ôin Kürt ve dl 
bin Ermeni vardi. Ermenilerle 
lerin ikamet ettikleri arazi 
da hudut olarak bir dağ buluJI 
du. 

Bu ihtillll o havalide M~ 
ile gezen CHamparsu111 Bo 
idare eUi. thtllll ipinin bir ud" 
tanbulda ve meşhur tzmırııY8"" 
llnde idi Komltacılarm bu dtlt 
zuları hasrı olmuştu. HAdlsd' 
tanbuldaki yabancı devletıerto 
firleri derhal müdahale etUlet· 
sa bir :müzakere ve muha 
sonra, Osmanlı, Fransız, Rus ~ 
gillz murahhaslarmdan m 
bir komisyon (Muş) a gönderiJdl
komisyon tam altı ay Muşta 
Bu müddet zarfında yUz yedi ~ 
toplandı. Yüzlerce şahidin. blP";,ı 
mağdurun ifadelerini aldı. 

hükQmeti yapılan bu tahkik•tıl' .J 
slkalarını mavi bir kttaba toP'J 
Neticenin ne okluğunu tahmlrı 
siniz? Sizi df.lşUndUrmeden bel' 
Uyeyim •. Hiç? _.ı1 

Çünkü, o sırada Abd~ 
kurnazca bir siyaseti, Rusya ve 
sa hUkf.lmeUerini bu işte adil ~ 
safile hareket mecburiyetinc1e 

Soldaa Seja: 1 - Arnavutlukta rir olan bu şirret Edirne, Gelibolu ve 
bir şeıım- 2 _ .Adam öldürme • Ba- Tekirdağı ha.valisinde geziyor, 0 Cl· 

şrna (İ) gelince zaman zarfı 3 _ var Ermenilerini Zehirliyordu. 
Arka - Alfabede arka arkaya gelen .Merzifonda da <Baron .Mine> a
iki harf - Batıran 4 - 'faam • Mlıh- dıyla anılan bir serseri bulunuyor
keme kararnamesi 5 - Çok zensaı • du. Hakiki iemi (Vartan) olan ve 
Kadın ismi 6 - Beyaz. Bainci Ur! b&ııci aileye mensup bulundufu, ki
len sonra (H) H*ves.üe bir erkek ie- miıı oflu oldutu meçhul bulunan bu 

m14, İngiltere de bu iki de~Je~ 
m&k mecburiyetinde kalmıştı- •;1 
lan tahkikat, komitacılann ve f'.J 
hanenin arzulan hıllfına bit 
almlf ve ihtiW idarecileri b•,.ı J 
kutuna uğrayıp birer birer ~ 1 

lardı. Unutmıyalım ki, aJdaP""'.,J 
havali Ermenileri de bu fe&a~ 
arkalarmdan baka kalmış!ard'-,;/ 
tırdıklan paralar, döktükleri..., 
için dövüne dövüne aflamıt:;;I 

mi 7 - AkıNrhk 8 - Mamur 9 -

Erkek iswıi - Baklf H - Birinden 
öb6rlhıe geçirme M - AN& - .BOyök 

l>İll - cttve 
Yakandaıa ~: 1 - K~tme 

edatı - Ceset, 2-Jılükeyyifattan 1*1-
ne alupıu• olan 3-Çok nadir· Ytldu 
lara bakma <l - Sonuna (Y) ilAve 

edince hisse l5 - Bat taraf - Bt.iket 
6 - Jılüsavi - dttvar - Cüsf 7 - LA· 
hlm - AlWı 8 - Kavra • t.un 9 -
İklimler - Fikir, taluıüıı 10 - Pif
manhk 11 - Varlık - A.ru!Nar 
Seldan Safa: 1 - Oynak - İkram 
2 - Re • Saime • La 3 - Yar - AS& 
4 - Akar • Arpa 5 - Nal - Pes -
Kem 6 - Raca - Akay 7 - Çam 
- Suç • Das 8 - Ocak - Kama 9 -
Ba • 1ş • Fa. • İm 10 - Arabada 
11 - Niklh ~ Sıçan 
Yukarıdan AIJatıya :1 - Orman 

- Çoban 2 - Karaca 3 - Yalama 
<i - Asar • Kira l5 - Kar • Pas -
Şah 6 - Re - Us 7 - 1ma - Saç • 
Fas 8 - Keza - Kadı 9 - Arkada 
- Aç 10 - Al • Peyami 11 - Ma· 
kam· Saman 

SORUNUZ---~ 
.----~ÖYLIYELIİ 

Tramvaylar Kalkarsa Ne Yapacağıı 'I 
o~ lletfldatf:a ay aoma tamamen ~ 

TmiM öalm 80nQ'or: ~... dotru detlkUr. Tramvay ~ 
rm Mo arr aoma bt»bütüa lfle7e-- da t&dill.t yapılnıuı dilfOn~ 
ıw bir lllıle seleeeila1 dilflbml tedir, Fakat belki de bun• ~ 
tramvay idanııal lııa aralııalana iki kalınıyacaktır, Eğer lUzunl -.._, 
üo ay 90lll'1I. kalıılmlaeatım sue- elursa ~ hattı 1şli1'°"'" ~ 
telere ııöylenıişt.lr. Ei8I' tramvay• Vapur meselesine gelince ~ 
lal' kalılmlMak alana Befllde91r· nisandan itibaren llk baJıal' .... 
lal'1D btaDbaJa p dlp pleNJmelmi f . ~ 
için \-apul' 9eferlmiDI utalrmak ~ı )"apar. Tramvaylan1I ., 
mibn)dlıı elınryataksa but Taksim cağı boşltı#tJ bllttln R.mneJi fff 
De Betlkt9f &l'MIDda iıJ19J'!ll et.o- leri için Bebeğe kaJar otnta~ 
büellıri ~ Embıillll arum n ınk 8rk Merlerle Şirketi 

da. çabıJtırmak nnrvahk elmas - ! :Ye vapurlan dolduracaktır· fJ'f!.JJI 
SalD ba lıasmrbkl ~ barla ne B~taşlılar ne de 1""' 

bllmek iB&erim. ge kadar uzanan sahflde o 
Cevap -~ iki 11ç lar vamtasız kalmıyacaıtl.ıdl'°' 
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VATAN 

TORK'ün Yüksek ( ) 
Haysiyetinin Sırrı Şimdiye Kadar Tescil Edilmemiş Arazi Tescil 

ve Sahiplerine Tapu Senedi Verilecek 
E ilecek 

Beşeriyet Tarihi 
Burada ,Birçok 

Bir 
Milletler 

B. . E Güze/ Propagandamız Dosta 
zzzm n s·· l kt• 

Ankara, 4 (Hususi Muhabirimiz· yn. ı;ıknrtmak için bUyllk mUşkUIM- nldll\'ı aıı:ı.zlsin l t <' ı etllrcbllmelt f. \C bu Mklmlcr köy köy dolaşarak 
den) - Tapu \ ' C Kadastro umum lıırn dUştılmekte, b<•lkl de adli lın- çln ş hre gelmek \'c gllnlerce bekle· tescil edilmemiş arazılcrln ,. zıye
mildUrlUğUnUn şlmdıye kadar tescil talnrııı doğmasına sebep olunmakta- ylp para snrfetmek gıbl maddi ,.c tini te bit eder k uunları resmc!ı 
edilmemiş aı·azlnin tescıll hususun- dır. mrınc\ ı bir çok mUşkUllerle karşılaş- knyıtınndıracak ve sahlplerıne tapu 
dnkl tetkikleri ılerlcmcktedlr. Öğ- Tııpu ve Kadastro umum mtldllr· makta \ "C bu suretle de bu knnıınt senetlerini veıecekl r. 
rendığlmlze gore, bılhassa köylerde- ıug-u bUtun bu mahzurları bcrtar t 1 \•azlfeslnl yapmağı ihmal etmekte- Bu Mkımler te il ışilc ı ğra.ştıl<-
ki arnzl alım satım ışlerl iki şahıs a· edebilmek için hazırladığı projeye ~ dır laıı mıntnknlarda \ crns t dava! rı-

Ve Düşmana Doğrugu ~! ::1~.,;,. .. 1~~ ,.ıdn· 
9ok csk' 1 d A frika· dıın i ze'l.-ıki duya rla rd .. b ir madığı 1 ürk ıcap ed etl!e daha bır 

rasında bir kltiııt tenli cdılmek SU· çok mllhlm esaslar koymuştur. Es- Alınacak olan yeni tedbirlere na- na da bakabll kkrd.r. KôyIU l pu 
tetlle yapılmakta bilhassa \'erasel ki kanunun tatbikatından alınan ne- zaran tescil işleri neticesine kader senedıne hlçb r ma ıa!a gtrınedc..'l 
davalanndıı. asıl mal sahıblnl orta- Ueelcrc göre, bilhassa köyll\ satın seyyar tapu hfl.klmllklerl kurulacak sahip olabllecekUr . 

..nın cenub ı ~aıı:;'n ~r : esli m ün· Bir taraftan dal unY~?.!~klerin çok harikalar göııterccektir. Sekiz 
"tarQ: o•- un b~ ug~tl t yaşıyor· çok y erlerind e bu una! nl uco kun milyon T ürkün l tikliıl Sava ınıı 

..... uıı ır mı e · 1 · ve en can 1 arı d" J eki mil-rnuş, l'ab' t -· ıbol verıyor. en cıns en . çalı~ma cmucize~ ıyen er, o n " ~ 

BARENTU 
NASIL ZAPTOLUNDU? 

İşçi Sigorta Kanun Layihas ı 
Millet Meclisi Sıhhat Encümeninde 

KISA 
.fllu ıa . yıyccegı a ıı ııma· bir kftvuşma hcyccımı 'e akta- on T ürkün yaratacağı harikaları 
da~ r:ha~~ ~:~:;ı::!ı§~ V~Kit- iştiyakı ile ana vatana koıım 1 ~avsi f için kelimeler arayadur&un. 

J<ahlre, 4 (A.A .) - Öğrenildiğine 

gtire, Barnntu pazar günll şafak sô· 
kcrken znptcdllmlştır. Agcırdnt ve 
Barent11'nun işgali ile ltalyanlann E
rltrcdekl mUdafnn hntlıı ı ı yarılmış, 
bulurımnktndır. Barentu'dıı İtalyan 
garnizonunun mevcudu 7000 kişi ka
dar vardı. İnglltzler şehri Uç taraf
tan ımrmışlardı. I•\1lrnt ltnlyanlnr ka 
rnnlıktan istifade cd~ck kaı;mıyn 

muvaffak olmuşlardır. Dağlardaki 

keçi yollarından kaçan İtalyanlar, 

şimdi şehrin 64 kilometre cenubu ~ı 
kisindeki şose üzerinde rlcat hallndc

AJANS HABERLERİ 
* J,oııdm, ı - \ ilkle hu akşam 

kra l lnrnfınılaıı kabul edllmlşUr. lerizıi - ·ıc geçıri· dı rlar. . · ır t Jarl 
Yor n çogu~u esıdence ı . ve Türkiyede en canlı bır mı ıye 1 Bil'. münevverlere düşen bir va-

Ankara, 4 (Hususi MuhaLirı- ' tine sev1<cdilecck ve önümüzdeki 
mizdcn) - 1 çinin hayatı nı tan· devre içtimalarında müzakere o
zim ve istikbalini temin cdceek lun c ktır. 

* l o ko\ n, 4 - (TD.tl ) O\yetl r 
Birli 1 )iU st!k o.:-O\-')~t mc:cll inin ri

yaset dh nnı, ıarcşal \'oroşllofıı 

Ltnhı nlsnnıınn tcvclhlnl Hı Kıı.ıl·'i 
ordu ı:cncl karnın) akadcmtsıne \'o- \ 
ro llof nkedtmlsl iın1lnin ' crllmcslnl' 
knrarlnştımu, tır. 

ıarnuıı. Dunıar a resım .. t 
rnuaiki çok . kt~t etmış. f aka t sentezi doğuyor. zife vardır: D ost ve du:.manı en. 
rnucadeıe kab~ıı;'eti htÇ in.k~af et: I T ürk i,redl: m ill i ?ir~ik. y~l~ı~ \'İr işinde ~urla hareket etmef. 
llıenı~. l:.ıtratıarındtı:ki mücadelecı m illi baknnd an değıl, ı~t~.m8;1 ;e Biz propaga~~~a, ya~ada, Y;:h~İ 
kabııeıer bunlara hucum etmi§ler. kımdan da ııağlamdır. f urkıye ~ıı muhtaç dcgı~ı~. Bız e -
liunıar ncaıııcrıni tc:hdıt eden teh- m enfaatleri bi~birine ztd sını~~ar, için ayrı, d<>st ıçın a} rı~ duşkman 
likeyı sczememııııer. Kendı:leri.ne zümreler de yok1 ur. Sınıf '\-:e a:.u~ için eyn bilgi ve havadıs ~.o ~ur. 
hü~\Un ed ı r: kartı ·oyama· telakkilerinin kardeılen bırbı· Bir tek inannnız va~ır: Turkıye
hıış1ar. liu;:ne bunların, toprıu~la· ~: dü~man ettiği bu zam.and ~. bu n in büyük yar,ını. Bır tek yolu
tın derinı kler· aıtındıı kanıtasta· büyük bir ma:zıhariycttırl T unk- m uz vardır : ) u rdurnuzu koru· 
rından r;shnterınden ve musiki re. birbirinden ayıran tek taraflı m ak. Vatanda§lanmıza da, do&t· 
elctıer:nden ba§!ta bır §ey ıkıuma· ı t:r~kkı1er, hasis menfaatler yok· l arımıza d a, dü§Jllanları~ız~ fa 

olan sigorta kanun layihası üze· 
rinde Büyük Millet Meclisi Sıh· 

ıhat Encümeni tc:t'kik-!crini bitir-

Diğer taraftan bu kanun layi

ha mı tatbik edecek olan nizam
name de hazırlnnm ktadır. Bu su
retle kanun meriyete girer girmez 
derhel tatbikına geçilmesi t~in 
cdilmı.ş olacakıtır. 

mek üzeredir. 
Luym yakında Meclis riyaae-

dfrlcr. 
İngiltere 1 Yunanlılar 

* Buda peşte-, 4 - (llnı ) : lncar 
mebmınn mecJbl, lncarfstanın ütJu 

pnkta lltih kı kanunu l")lb U !\la
c r • l"ugosla\• do Uuk pal tını itti
fakla knbul ct:mı tir. 

ttıışt a-ı· ki.s bir tek müşterek d uy. iman ve vekarla aynı şeyı a<>Y. e-
bır. . ~· bir ırnille~ler tur.b. ı.n birbirimize bağlama kta- meli hepsine cd ikkat:t tawıye 

Habr.şlstand:ıkl askeor1 \'nzlret hak· 
kında alınan hnberlere göre, ltıılyan
lar huclııttan 130 kilometre içeride 
ve Gendar istikametinde firara dc
\'am etm<'ktedlrler. 1ngl\lz kıtalnrı, 

ve Habeş vntanperverlerı rl<'at halin
deki ltalyan kıtalannı takip cıtmck

MÜST AKIL BiR HABEŞIS
T ANA TARAFTAR 

* . of) n, 4 - (H.N.B.): BuJs-nr ( naşı 1 incide} ++ 
di cenubi Arnn\•utluğun anahtarı sn- r.lnıat nnı.ırı 1 tlfa tmlştlr. 

eşcnyet tarını 1 gu iZi 1 k ı· .. le ' r~ kr·- .. .. • den 
rnezarugınn benzer. Bu mcz3:r.1: dır: Dünyanın bu teh ı e ı guo • etmeliy.iz ~.e ur ug~n gu~~n Londra, 4 (A.A.) - Ht1rlelyc na

zıı·ı Eden bus-Un Avıını kamarasında 
Habeşlstandakl mUstakbel stalU hak
kmdo. beyanatta bulunmuştur: 

* Buclape te. 4 ( tcfıınl): B ekli yılan Trebcşlııi doğ silsilesine htı.klm 
Kont Telrkl iki gUndenberJ (;Tipte~ 

cın "~- "slerını teıkil eden ıralı . de kend i vatanım ızı k orumak! kimıenın !Juphe etmesıne musaade •&<U.ln c;u :k rın . ld • · 
bulunmaktadırlar 

Mora Sahillerinin Bombardımanı 
muztarlptlr. 

l..lfakıı mezar taııarı uzermcı.e a7 ı Dünyanın geçirm ekte o u~u etmcmeliyız. . 
bol.mu§ mrıletlerın ıs.ıı.nıerını tbre • ı b buhranın aonunda da ta rıh Herkes açıkça anlamalı ve bıl
lc O.Kuruz. Ucu mazının derınıt'K· m:Zarlığına bir kaç mirlet i~. d~k meli.dir ki c T ürk• cnflletler a• 
!erinde kayholan ıbu muazz~m 1 taşı dikilebilir. Fakat T urflu sındaki b ayat mücad elesinde 
rneı:amgın ıçınden dığer .mıııet ;· genç ve dinç, h ayattaki yo una r~ d . larak ya§amak hakkını 

Atına, 4 (A.A .) - Umumt Emni
yet nezareti tarafından dUn n.kşam 

neşr dilen re:;mt tebliğ: 

* Hııkrt'..'}. 4 - Askr.rl mahkeml', 
fs.>onr.ılıırdaıı 88 kişJJ 1 Uç a3dan 
b~ Clll'JC lmdar mahkCım etmI,tlr• 

Eden demiştir ki: 
tefür. 

ri gomerck hayat yolu uzerın e devam cıdecektir, e en ı o ·ı 
lslJ.k1oale dogru emın adımtnr!a .. .. - .. b mukadder gid i· kolunun ve lkafaş~nı~ ~uvv~tı .e 
Yuruyen yaınız .iki mıllet vardır: . Turkldugu~il u ek :hiç b ir kuv· d ünyaya k abul cttır:mı.ş cıdalcı bır 

Şerkl İtalyan Afrikasmd düşman 
300 kilometre genişliğinde bir cephe 
llurlnde rlcnt etmektedir. 

Krally t hUkQmetı müstakil Habeş 
devletinin yeniden ortaya çıkmasını 

hU5nU tel kkl edecektir. Kraliyet hU
kQmetı imparator Halle Sellaiye'nin 
hUkUmdarlık hukukunu tanımaktadır 
lmparator. hariçten yardım ı.·c nsa
yayıı. ihtiyacı olacağını kraliyet hü
kQmetlne bildirmiştir. lnglllz hUk(l· 
mctı bu hattı hareketle mutabık bu
lunmaktadır ve 9u !lklrdedlr ki, eko
nomik \'e siyası meseleler Uzcrlııde 

bu tarz<b bUtUn yardımlar ''C vesa
ya sulhUn akdinde beynelmilel bir 
anll\~aya. mevzu teşkil edecektir. 
İngiliz hUkOmetl kendiıılnln Habe.şia
tande. hiçbir arazi ihtirası olmndı

~ııu bir kere daha. teyit <'der. 

Dllşmnn tayyaı el eri S'arbl Polopo
nez'dc bir sahile bomba ııtmışlaraa 

da lııuıar \'\lkua selmcmıştlr. Zayi t 
yoktur. 

* Bili reot. 4 - ( tt'Jaııl): Roman-j 
) ııın c ki l..onclrıı l'lçlsl Tll a'nın 
Uunıcn tabllJctlnden ı katınn ikıırıııı 
\erlhnl tir. 

' ' l!ını dur uraı cc ı· 1 ·rı . ':rınuıer ve J ur<Kter. . .1 kt Yolumuz d iken ı o a· mı cıttır. 
' .. ·ı b hl mukavemetı ı e vv:e~t ~y~o:.:u:r~·..:.:.:.-----~------------~-

İtalyan Somalislnde lngiliz devri
ye kolları dU~an toprağmd:ı gittik
çe daha derinlere nU!u~ etmlye mu 12 H ücum Para Etmedi 

* BUi r , 4 - ( trlnnl): Buı;un

drn itibaren RomnnJanın ba.!jlıro 1-
mnndlfrr hn3 tlarıııd:ıkl ~islere 
dörcl r tren il rn edil ek \! her gUn 
Hiıkrc ile l'ugoslnv hududu arn ın
da bir tren lslJ3 CC<'kllr. 

':rmll er ır k 1 • 
hayat 8 Va!lında arda a m?Ş nr• s• t( 
dır. für.kıe: ıse cıns 1bırt;ı::~~~:ı Almanya, ltalya Gün Un .yase ı aasuğı ve cnnıılıgı ı e 

vaffak olmaktadır. 

Belçikalılar A frika Cephesinde 
Londra, 4 (A.A.) - Lcopoldvllle'

den alınan bir telgrafa göre, llelçl
ka mU tcmlckeler nazırı Vlccschoıı· 

ver, Bc-lçlka Kongosu kıtalarınm A!
riltn. cep)leslne hareket etmiş oldu-

Atına, 4 (A.A.) - Matbuat neza
reti 1telyanlnnn dUn ümumlyct ttı

bnrllc mukabil hücum tcşebbUStinde 
bulunmadıklarını bildirmektedir. Yal 
nız Klisura'nın arkasına dUşen bir 
tepeyi U\Jll için ltnlyanlar tam 12 
defa harekcıtc geçmlşlerdlr. Yunanlı
lar dllşmanı pllskUrtııılye muvaffak 
olmuşlar ve ağır znylat verdırınişler
dır. 

atıamı,ıardır. J urx mılletı haıısas <Batı l lnclde) ** (Baı}ı ı lnclctcı ** 
duyguıarı ılc daı.ma tehukey ı er· 

1 
•tdl ijç ~yln görü~Uleceğlnl söylUyor: 

* lo ko\11.' 4 - (Brlmnovo n,jıın ... 1 
ı}: J\ıı.ılorclunun nCi iri Krn wıja • 

8\l'Sllı\ g11Ulfflf'hld O kcrl ınürınld;lt 
Albay l'opof (1( t•rhub'dııkl b~in<'I t
tıı lJDn fırkaıunın \Dz.lyctlnln kurtul· 
mar. bir hal ıılın ıya tı şla<lığınıı. 30.:t· 

h r mahJvette inkişaf edip eotm y«'el!fl r. 1 U 11.cnaen sezmış, ona .karşı azı • " 1 b ı - Laval'ln vaz ye , 
oe şahUlna· Dl' poUttka lhtıABı oıan ar, a 2 _ Fransız donanmaflının mukad 

ıaı.~nı§ ve tc:nıUte seıın durnm ~"lklğinln cııp1-0matSk yel-
raK onu tepeıtj.nı§tır. h Jnrdan idare edile«>i'l flkrlnc!Mlrl~r. 

1 U ..., mıııeıınoe "ou yüksek a• , __ _.d 
•""' o:Ta rihte koalisyonların muaau e-• atıyetı ın'tuşaı eturen ıı.ınıuer a· • 

' ve -tı her zaman r.ayd erta11nı mu-raııınaa llt 1 0 şta geiır. ı.ıoım •• 
oy i uuuycnın J.kıınun'Cie ancak kadderatı ile hııllednm~tır. Şlmd:I 

"'uc~au 8agıam ve enerJısı bol ın· ,·aziyette bu ortak Ualyadır. u 

~nıar yaşcıyabıur. J noıat her tur· memlekette dahili kar~lıklar ~ı· 
tnı JtW cıknıama ı Ddnt'I d~ ebem· 

lU ı ıtıY.taıe eıverış.ıaır, t K Uhlm la ff'Y as-
ıcoıa vermez. H er aeyı mlyetl ha~dlr. M o n 

bır §eyı y 1 urk koy- ı k erl ve bahrı kudreUdJr. Denir: mQ
ÇCJ>.e ÇdKe veren taoıat de cııve· teha sıslıı.n Ualyn. donanmasnn• ~ld· 
ıusunue çeııKten bır ua ' d eli bir mu,affakıyet!ılzllğc uğradı,tı 
ıerı ıner~un oegışen b.ır ~um 0~tır~ 1 fikrindedirler. 
ocmıi'Ot:n oır vu ... ut ınKışar e urk dtalyan resni teblli~rlne gf'ıltn-
ın1"ur. ı urJt K<>yunoe yetı!}en i . b lar da (AfrtkadaJd nıavaffa-

ve geç ıh· c.e, un 
çoougu erıten oıgunıa~ır . . k ·t>~lzllğl glzJemf:mltlerdlr. 

nın cr~egı 1~ 1.;.;;;.ıt rfül-tryarıar. 1 urk mıııeu 1 Bu ~rtıar altında ~ ti pa 
Lam eıKek ve ı.aaını da erkeK Ka· 1 cı müblın bir mMkl ı.raı ecleft ve 

ı· oıur n n ı h. 1 aar aayanıKll ve becerııt ı .l 1 keoııı~ıne cB tiyUk çapta b r ~ " -
l u~ıyenın nuıu;;unu bu ışıK a • eb denilen bir :r.atın Frtansada bu-

- buıtn Y ı t mM!k tınoa tet.ıtl!Jt ettıgunız ve ~ Iunduj!-u haberine dlemm ye •e 
rnomıeıı.-etıepn nuluşıarııe mUAaS yerinde olur. Bu zatın Porteklı.e , .e 
:>ese ettıgımız zaman bunun 1 garptn daha uzak bir mahalle glde
rnııyona n ÇOK ıazıa bır Jtuorete blleceti de Uhe olunmaktadır. 
llıau...: oıaugunu goruruz. k dreti F R A N S J z 

ı ur~tt.) enm O•~er bır ·u 
d't: nuıu.sunun so) ıere dagıtınış 
oıınasıaır. nıç bır nı:ı.va nucwnu ı Donanması 

Kııvemetını, ıÇ 
l Ur.ıtıyenın mııu mu 1 DE 
tırnaı salaoetını. ve ıAtısaoı teş· FRANSIZ tDARES N 

'l•.:ı.unı sarsamaz. b"' "'k :kuvveti d 4Ki;.,.1:fjCAKAmlral Dar-
ı urı.ıtıyenın en uyu .. ınil· ı Lon r°:' areket etmeden evvel 

13c rnıııı bırııgıructecıır. l ur'k lan, Parıse h ur Lvon r ad-
lct e1'serıyet taraıın- b yanatta bulıınmu~t . . 

ı hn.ıtım bır ekaıııyet e . redilen bu beyıı.natt& A -
Qan ıstlsmar edııen bır · yosu ıle n~ z fıloııunun 
ı 1 rk mıııctı 1 Darlan Fransı ' 
er camıası <Jegucıır. u . . ııe mira ~ aıtındn bulunduğunu 

a111, aını, duygu5u ve ur~usu 1 Fransız idares de\·am edeceğini ve 
Ye.-.,pare bır mıııettır. . dün· ve bulunmak:;atqrluğUnun nereden 

ı U14•yenın J uı1,ıtıcşrnesı . Fransız ImP bUtUn hUcumtara kar-
anın en ouyuk ve en ıoret verıc: gelirse gelsin r eccğlni söylemlştlr. 

ıçLL'.lnaı naaıseıermm bırını teşıu şı mUdtıfaa ey ıy dUn bundan başka, 
t!aer. bugun J urıoye dcdıgımız 1 Lyon radyOSUİ!ği bUyUk miktarda 
llıcrn,e: ... et onuncu aşırda bugun· hUkQmetin genç te .. vlk eden bir 
.. ıd J ur~ "'" :razılmıya ., 

il nıanasınan ı urk degı 1• 1 b:ıhrtye,,., . d nc•retmiştlr. 
"'"'' Kl""me- amcsınl e .,. .,,.c on oınncı aeırcıa 1 ur """".. beyann 
ce oa~ıaaı. haçu 6~terıeri bu A iral Darlan 
1 UrKıe§lneyi durdurmaga teşe~· ı m •• •• 
bus enı1er, ıaırnt .kırrıoııar. ün bı. L"'valle Göruştu 
rıncı aıııraa oaş1nyan hllÇll setq· a parlst r.n bildl-
•erıııoerroen J urı~ıycnın J urK1eş· Berne, 4 (A.A.) - Dbrlan. dUn 
ırıe bır çok .. e Amiral ııını seoıemeK rsteyen rildiğ'lne gor • . on Jı&Zir ol-
lı;ır n kaya. Fernand Brın c"'eııer 01au. ı urnıugu sU!era.dan umumt ıılya-
tıyetı Dun.arın hcps1nı aıt ettı. t a• duğ\I halde Frnnsanı~ Jer hakkınd3 
rlt\le l:oruyorum Kı ıçınde ~arın- setine mntealllk .mea:~me yapmıf· 
<tıl'Qı~ı eg.aıuyecıcrden sayı ıtı'ba· Lavııl ile uzun bır 1 

rııe Qilna az oır avuç 1 urıt muaz· tır. 

~rn llltua or<1uııırını h~r. Zlll~=~ Amiral Darlan 
ndı. ~evr muanede:ıının " • · 

rnusıaıtu hatde oırı:ı.ıunaK istedıgı Vişiye Dönüyor . 
ı.e,,~ ınııY'Ondan az nuıustu bır N B bıl· 
1 llt.ıtıye t>utun dunyaya kar§t ~ok· Vichy, 4 (A.A.) - D. • ' 
l'ıı.r&., b U c J ur '"' . rf ll"ıu .. u paçavrayı yır 1

• betli dlr..,or. ıı.ıcşam Pa s· 
~ c~csı~ ısmı verııen bu hey Amiral Darlan bu lir ıel· 
.,....... d ınan ,. h • e dôııecek ve ge 
t:ı~ı.se karşısında dost, uş eğ· ten 'ıc y ~ı Pctaln'lc gtırUşecekUr. 
ciı. lln <iun)'.n hurrnetle boyun mez Maı eş sı ahflllerlnde ~· 

Vichy'nln alya .. m ırat Darla· 

<J· Hakikatte bu bir mucize decil· 
h~d On asırdır yürüyen bir ha~a-~ 
ıcı·. ISeainın hamleci ıbır tezahuru 

1
s' 1'iirkiye Türkleımişti 1 

cJt;.. 'L.. 1 k ı·· · k" e bu· e\i "'" rnı.,.,on u ur ıy a on sok~ mily<>n oldu! . 
\lg\jn T·· k" ed Avrupadakı tnıı.n ur ıy e 

1' llrit 11.aında bir e~alliyct yoktu.~
l\ın . camiası içinde yaaayan bu· 
o~ ınaanlar bu camiaya mensup 
on a~ın şercfile iftih ar ederler ~e 

a ıı~ct ,,t.nıeJ,~ _ k.-in V'~ 

ıunduğuna gore, Am 
yan o 1 Pttaln'e raporunu yap
nın. ;Mareşa P ı~te görU•mUı;ı oldu· 

t sonra ar· T 
tJk an .Mareşalin hattı hare· 
'"' kfmscıcre k Uze· 
t>- k dıı. maıomııt \'erme 
1<etl hnk t tekrnr Pıırise gltmesl 
re yakın a 

muhtemeldirONSEY L YON'DA 
MiLLİ K NACAK 

TO~~ _ Milli konseytn 
Vıeh)', 4 ( ~yon'da toplanacağı 

~bat ııonunda 
biJdirllfllektcdir, 

deratı meııelesl, ğunu lııld ırmlştır. Pek yakında, Bcl-
3 _ Yeni partinin vaziyeti. çlka yerli kıtaları, İngllız kuvvetlc-
Bu uc: mevzuun en ehemmiyetlisi, rinin yanındıı. harp edecektir. mn.ktndır. (Anadolu Ajansı) 

Fransız donanmamnın mukadde- ......................................................................... ..,.., ... .., ............ ...,i': ... .., ........ ,.. ..................................... .. 
ratına taallfık eden meseledir. Aml- tnaı:ı ı lmıld ı + M• l s d du•• Teselliye çalı ım. 
rlll Darlan'm cJoumal> gazetesine 1 ıra ay a ı Bütün ev _ h~lkı korido.rıı dol· ve orad\\ -..rüzlercc t;enç zabit e - k 
, ·enl &i ve Lyon-r dyosunun. nııkl t- ~ k mu u. Hep ı glıyor, bugun ·en-

e> tanı mı tır. 1324 tc kayma aın d" 1 L_ 'b R d 1 t l,..f beyanatta Amiral Darlan cFran· I d - ısı c ~ra er omanyn an ge en ., rütbesıle Manas~rrda bu un ucu 1 
11 :ı; donanmaaının yalnız Fransa vo . ek k nebı'lmı·.,..;r. Sözu" F•ruk Fenik'c ve ~ln kıvrıldıktan sonra nihı:ı.- kızını teselhye c;alııııyorl rdı .... nımda meşruti) et içın p ço çn- ;;·• - ...., d 1 
Fransız impnrııtorluğu için kullanı- lı ı ve Manutır merkez heye· bırakıyoruz. yıet kapısı yan arnlrk bir k9ğu§un Ke erlerim p ylaşmay ça ı • 
ıacağını-. söylemiştir. Şu halde, do- .;µn . • • M . ·ın d" 1 * önünde durduk. tığım ıbu ailenin tc ellisi mümkun 
nanmanın Almıınynya tcslıml bnhla I t~ne gırmt tırb.. ~h;ud~ıyet 1

1 
n et ': Bnooün .Romonyadan ıgelen Yıanımd 'ki hadetme bir iki a· olm ynn bir ı ır pla kıvrandığı 

lınce garıp ır u ısc o muıt ur. -o 1 b d 1 h' b • d 
meYzuu olnmaz. ~ • "k • 1 Daçya \'apurile Sııdrk (Bey) se • dım n!nr k yavaşça scıılendı. u an a on an ıç ır yın tes • d.tareşal Pctaln, mlJU hlrllk kıır·. Melurn'. tnrı ~tı~e ;eneu.p l nn di dedıler. _ Hem ire hanım. ıi edcımzyeceğıni ıbildığim halde 
tulsun diye Lava! ile nnla.şmaya ra- bu sakın l~ek alekn erik1ndbı:ı:aç 1

b·a· Tan..vacaksınız. Arılan knntdan, bevazlara bü· ç reaiz, gene te~elliye çalı~ı~or· . l'i k b' damı po ıtı acı r m r u ır· ·~ k " ...., " d zı olmut tur. Bclkı de Lava ıne- k d" · d k · Yüzcllilikleroe.n mfralay Sadı • rünmüş bir haatabakıcı çıkarak: um. 
ye aımıy& da razı olacaktır. Fakat , denbire ısırımış, en 

15111 
e mev 

1 Kaktım Kndıköyünde Altıyol _ Buyurun efendim, dedi. - Yıllarıdır v t nınn hasret 
Fransız donanmuının teslimini red· ih:tirnsları uyand ı r:nıı!1ır. Mnnkn&· d L• ' • • _ Sadık (f3cyı') rı'ca edecek- bir ndnm nthnyet vatanın kuca-

ed kt . ıtır heyeti esaıılı iııleıı yapımı ·en 1ı&zın !i.I cvıne g ıthm. d 1 il d 
d ece ır. k · · b" ·· f Gece şaat 9. t im, dcdım. ğın a sevgi isinin :kıo arı amam n 

cRNldederse ne olacııktır? Alnilln· Selanık merı. czının k"~t.~~ ~e~~. ı Y J.nalnrına im'kan y.ok, yıl- - Hn~i S dık (Beyi)' Ro- oan verdi. 
Ya. bUlUn Fransl\yı l~gal edecektir. benimııemesme •. v~ uçu . gor u- lnrdır hasrctı"nı' çektiC.ı· vat na ka- d 1 b Hıçkırıklar nzalrnny '\-"C ke 
Fransız ajanııı bunu muhtemel g6r- ğü adamlara ?uyuk

1 
n:ıevkı~her ve

1 
• b manya an bugün gc ip urnyn . • n •. .n: 

1 h bl 1 T kendi hızmct erının 1 rna e vu n ndam muhakkak ki bu gc- yatın! n Sadık (Bey) mi? dedi. dısıle beraber gelen kın gozlcrını 
mUyor. MaraşalblnUyUkııkrab, ldenlzltı.haı rva~: ~ıg};runasınn kız.mıştır. Dcbre mu· cc 8 baha kadar uyumryncAktır - Evet, dedim. Ve o evet de· eilerek nlatm y ba bdı: 
de kullanacak r 

8 j l :ı_ d k d d d·- · d b'·ı·· k~ · t k 1 - J te bı:zım de yegSn~ teselli tasıırnfı 8ıtatiıe po ıtuı;a an uza e ım. .. ıgım an u un uınn ın yı ı -
drr.ı b Al nm bir ,a~rrt tutulrnll3ınn da memnun olmn- Pencerelerden ışık gormeme• dığını h .. stabakıcının gözlerinden bulduğumuz nokt bu değıl mi? 

< htlmaJ u, manya d ,.. d onıudıın lstanbulda Süvarı ıne rağmen pervasızca &aptnın 

1 

cınlaôım. V. tan, vat n dıyc her an co-
rnıı harekeUdlr. Almanya, obru an mış, 5 

• ı·-· · ·1 zilini bir kaç kere çaldım . .. .. ıınrak çnpınan b ham, nih yet 
do'"'u~- ln...tltcreve \•eun Jrlnndnya dairesi reis muavın ıgıne geçırı - j K' b"I' . .d ' .. ,.._ .. - Si.tleıe omur. On dakıka o .. J · - _ k 

., • .1.. b' .1 ,,- • • tın ı ır ır>rı e ne eum·ouş k B vatanın , seygıgı toprııgın · • asker r rkarnuya teşebbüs edecektir. me:ıini kafi gbımcmıştlT. k rd..... s·ı k' b ' Juyor kaybetti . aşınız sağ ol-" ı · d 1 tih T ne ·ıyamet vn ır. ı rncm r e- vu tu. <Dikkate lllyıktır ki, bu defa, la· 19 1 J ınıayrsın a t at ve C· • l ı .. kit b labile sun. 
t ll! t-ebbllSUnden en çok bahseden ra'kki ccmi:retinin sinesinde çıkan ııımk e .~orıd~~ıayaFvka u k • ı eye uğr dığımı anlayamamış- Te'krar hıçıkmklarını za.ptede-

..., 1 · 1 ·..:. cd mır cuım. a at sonra o- U v b ' · k d miyerek ağlamaya başladı ... lrıg11teredlr. Geçen sene, Almanlar yeni hızıp davasını mıra ay ...,n- _ d .. d ... . • tım. ogaztmn ır §C)'ln tı an ı-
ıstilldan bahsetmekte idiler. Şimdi d•'k tertip etmişti. l\1cıbuşlnrdıın "ı Uj!akcaglı'n akn yuz e. yuz. embın 

1
° ğını hi cH ln. Teıkrar gelidiğim Kendisinde cskİdenberi aırthme 

f d .1 . .. arn 11 1 tc rar çcvır,mege a§ ıı- b " · ı..ı d · ı ı_ · h t 1 k 1 sUkOt P.aıyorlar. Mecdi Hoca tara ırı an ı erı su· d g ı e sızce ayrı gım, em en cır ıı a 1 mevcut o -
dlltıer, geçenlerde irat cltlgi nut- rülen on maddelik muhafozakiır "c b k k Saat on buçuğa yn lnşıyordu mnkla beraber c;on günlere kndıır, 

kunda ıtıo do. muharebeyi bitire- program fırlta)'l ikiye bölecek -•'- cbnçten ır fçocd~ ak~ıy~ ~çt~· Otomobil Karacnahmedin alt ya: hatta vapurun Boğaza girmesin· 
h • :ı. rıı:A uyurun e en ım , unı ıs ı· d ı · '- d ,..,,..k • · • 

1
·,. ceğlni söyl<'dl. MUtehassısların ep· iken umum ı meı'Ae:Z:, programı ~ d d' anacın.dan sıyrılarak geçtL en evve ıne .-a ar ,..... tyı nn ,,. 

sinin ittifak ettiği nokta şudur: Böy· aynen kabul etmek ve miınakaıtD· osunuz b e ~ h 1 Altıyol Hava güzel olduğu lçın güvcr· 
le bir !stilli. teşebbUsU yapılaenktır. tıını senelik kongreye bırakmtı.k d uray~akk ~ ~;n5 ~rk CC~n ~) Kapını~ önünde İnmeğe cesı:ı- tcde dol tıara • hasrct'ni çektiği 
Fakstı bunun muvaffak olmruıı ihtl· auretile zahiri birliği kurtarmı tı. . a~ mdu d o k ı. tcda ~ Feykı l ıet edemiyerck 80 • 90 metre ka vatanın topr klarını se-yretrneğe, 

. 1 Sad k .stryor ur eme ıs ım. a a - kokusunu du'-"Jllaya r•ılımııA .• ,. mali yoktur .. > Bunun uzerme mıra ay 1 -"•"ycmı'yer-ı. ·nd,.,.e·. dar geride indim. Durdum ve dü. " ,,. • ( R - "'"o "'•zettt>1) t h ecanlı a t:'A .... ""' Büyukderc önlcnrrde he• ecan -·.. .. kendi imzasını aşıyan ey s d (L> ' ) • a k ündüm " 

Petain Fırkalı tle «Milli Halk 
Toplantısı• Arasında Münaıebet 

Yok 

-------- - · ı rt k l" - a r ueyı nca c ece • . azamiyı bu!/.nuc::, gözleri ya§Ar-bir beyaımame ı e 0 aya çı m _..,. ded" Ayaklanın geri geriye oidiyor· 
P d far. sonlu~·a tim, ım. 9 mııı. 1 tc ondan sonra yavtış ya· 

Londra, 4 (A.A.) - DUn Lyon rad 
yosu. son zamanlarda Mare,al Peta
ln tatatından tesis edilen parti Ue 
bir kaç giln ewel P arlste kurulan 
dılillt Halk Toplantıau fırkası ara· 
sında hiçbir rnUnuebet bulunmadığı· 

nı ilt n etmlftl r. 

Yunan T ebliii 
Atına, 4 (A.A.) - Yunan orduları 

umumi kararrthmın 10 numaralı ve 

3 ktnunuaani ak,amı tarihli tebliği: 
De\"Tlyeltrln \'e bataryaların mah

dut t aallyeU görtllmllftUr. 

lngilizler 
(Başı ı lnı'lde) = 

J{abeşlstanda: Gallabatın şarkın

da )fetemma - Gonder yolu Uzc-

d• ııerl ytirUyUşUmUz devam t.trln " 
ınektedir. Dultana cephesinde zııptı, 

tebliğde bildirilen iki hudut karako· 
ıunun ele geçmesi neticesinde c1u,ma
na ö!U, yaralı \'C esir olarak yüz ka· 

...... ıat verdirdik. Bir.im zayıatı· de.r .... ,, 
lSe hemen hemen h.lçUr. l3u mın

ınız 
takada diğer bir karakol daha zaptc-

dıtınl~tir. 
İtalyan somaJlslnde genı\' devrıye 

faaliyeUeri de\'am ediyor. 

tır. r.o.gramın a ma ,, Cocug-un birden yüzündeki du. Gitmem luzım. Karilerime o· I R h 
Ve Yenı' fikirlere. ate.ıı pusküruyor, • nun bı'r reıım"ını' o'-un go"sterm-m vaş fenal şnıaya bng nmış.... ı • 

:'!atlar clc:gyiııti, iııtemcdig"i bir hn- uı '""" • • d -ı ordunun meşrutıyetı muhafaza et• lazım, dedim. tım yana ınc ı;evıncın en ng a-
kı b b Unun vadtsi verir g bı kekeledi: mı• ve "lllar<lır özlcdığı bu vatan mesini isteme e cra er § d Yü ·· • bn l d "' "' 

bunun fikirlerini müdnfan içın si- - Hastane e.... y · rumc:ge . ş 13ım. I toprağını öpmek istcnıis, onu a-
vasi hır alet olmnııını reddediyor- Afalladım. k ıne ayını evın numara ı ııy- l ıak K dık<>) ünde C\ )erine gö· 
" Jnanamıyarak tekrar ettim. nı apısı. türmüşler ••• 
du . - 1 l nııtanede mi? sualime ye. Durdum Ye dakikalarca ndeıı Fenalık gitt 'kçe fnzlalnomıf ve 

Bu beyanname üzer~e. mi~alay ineğinden kdkıp yanımıza gelen aldım. Ondnn sonra demin çevir. n hayet işte ınftnlAtını yukarıda 
Sad k tdcaude sevk edıldı. hknt - b b d' d::r.· ·ı · il . · k t k b k -1 

• • 9ocugun ası cevap ver ı: "tiım Q zı ı e erun tıtreyere e - anlattığımız si i vatanın ·ucagın-
... altktaki galeyanı teskın ıçın E N" h · · d" 1 · · k il d h 01
' 1· k'k' T lat C •t - · vet, umune astanesın- , rar çevır; un. d aevgi iııının ·o an arasın a a. 

Juitıat ve d c.rj 1
' •1 ~ kk , akvı de .... Haatanede mastanede ama, Ses ndn y;ok. yata gözlerini kapamış. ... 

ve Babanza e ~aı ~ı... t) 
1 

gene Allaha bin ıukür. Kavu§tuk Bı:kteclim Gece sa t 1 1,30 vapuru. Va· 
b . eden çrkarmaga mel;Qur kal- . .... d _,_ f d · 
ın 19 1 ı d · 1 Y""···· Merdwcn tekrar gıcır nrnnya purun anı>n tara ın 11, pervancnın 

dı . :1 ma~ıs dostu z ek' ı;:.ıra 8~ - inşallah bu da seçer, diye- başladı. Kapı yavaşça açıldı. sud boğaz! nara· çı ·ardığı sesi 
Sadıgı~- Y~ !n 'tti e 

1 ır suı rok yanlarından ayrıldım, Gözleri nğlamııktan i~mif ve dinliyorum. 0Lılmısım. 
kasde l'UI'oan gr : • . . Bir otomo'bile atlayarak Nü- ıkız.annıı, bir kadın... Kcndımi bir an, evinde yemek 

Bundan aonr~ aryası ıhtıras!.nr munc hastanesinin yolunu tut- Dil~m tutuldu, bir kaç eaniye masa ının ba ında kend11ile ko· 
aldı yurüdü. Mıralay Sıı_dık H ur- tum. ağzımı açamadım. Sonra kekele- nuıuyorum zannett~. 
riyet ve İtilaf harcketlerıne karıg· I Sııat bir hayli ilerlemifti .... Bin- ycrek: - Yıllardır h sretmi çe1tıfı· 
tı ve Mütarekeden sonra da bu bir mü küliıtla hastaneye girebil- - (Beycf endi) ile konuro1ak niz vat na kavu tuğunuzdan doln. 
rolünü muhafaza ·et~i. ~1il~i 1\~ü- ıdim. istiyorum, dedim. yı kim bilır nekııdar memnun u-
cadelenın muvaffokıyctı uzerınc Nöbetçi doktorunu görmeden, Bir ses hıçkırarak: nuzdur. 
memleketten e>·~ıldı. Sonrftdan onunla konuoamazsınız dediler. - Enişte, diye haykırdı. - Tahmın ve ıaaav' ur edemi. 
Yüzcllili'k kartı lıstcye konuldu. Çareaiz, b ulmaya mecıburduk, Ve ).'.Ukarıdan demin biraz. ev- yeceğinizden In:ı.ln. Daima duıı 

Bu eski politikacının dun Ro- arndtk ve bulduk. Gençten kibar vel, yarım a81lt evvel k_.onuıttu· ederdim. 
manya vapurile mcmlc'kete dön· bır doit,tor. ğum zat merdivenleri aendeliye- Allahım 11en benim canımı "'B• 

düğünü haber alınca yumi sene· Müs. ndc cttı v~ şunu ilave et-ı rc'k indi, tanım. gormcdcn alma ... Ne isi.' 
!ık h ucttcn sonra vntana ka· meği de unutmadı: _ Göz) ri dolgun ve sesi titrek· Ali ha çok §Ukur bütün iı;tedıkle. 
vuşmaktan ileri gelen hi lerini so. - f\nca:k lbe dakıka. l· azla ti. BiT i.'ki sııniye sessiz, bnılarımız rim oldu. 
rup anlamağa arkada la~nnı7.dan yok. önde durduk. Tam ı;: ccyarısı. 
Faruk Fen"k'i memur ettik. Teıekkur ederek, yanından ay. - Hnstnneden geliyonunuz. Buyuk bır deme ıle keııdime 

Arkadaşımız bu intıbnlarını rıldım. • ~ O halde her teyi .bili) oraunuz, de. geldım. Vapur Köprüye )'llna~-
ancak merhumun kızından uğre· 1 Bir kaçJ!efa korıd_orlarda .saga dı, onu, karl;>cttik. mıı~t:.... Faruk FENiK 
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İş Bankası 

Kunıbara İkramiye
lerini Kazananlar 

Ankara, 4 ( A.A.) - Türkiye lş 
Bankasının en az 50 lirası bulunan 
kumbaralı ve kumbarasız lttiçük ta
sarruf hesapları için tertip eylemek
te olduğu ikrnınıye pltı.nmm 1941 yı
lı birinci keşldesı bugUn banka u
mumi merkezinde ve ikinci noter Ve
li Ulus·uıı huzuru Ue yapılmıştır. Ke
şidcdC' kazanan talililcrln lslmlerını, 

hesap numaralannı ve bulundukları 
merkezleri bildiriyoruz: 

1000 lıralık ikramiye Adanada 
69i8 hesap numaralı Yusufa isabet 
etmiştir. 

750 liralık ikramiye tstanbulda 
51856 hesap numaralı :Mustafa Zrh-
niye 

500 liralık ikramiye Ankarada 
33623 hesap numaralı Çetin Aysele 
isabet etmiş ve 250 şer liralık ikra
miyeleri lzmlrde 13592 hesap mırna· 
ralı Ömer ve Bursada 6091 hesap 
numaralı Zehra kazanmıştır. 

YUzcr lira kazananlar: Zeyn p Me 
nemenci 2021 - Ankara Yenişehir 
Mehmet Ali 2ill (İzmir). Şaziye 

62355 (İstanbul), Kasım 14156 (Be
yoğlu). Bedri 6190 (Samsun-. 

Bunlardan başka muhtelif mahal
lerde 21 kilçük tasarruf hesabı sahibi 
50 11cr lıra ve 85 kUı,:Uk tasarruf hcsa 
bı sahıbl de 20 şer lira ikramiye ka
zanmışlardır. 

-0-

Tunç Vapuru 

Zabıta Haberleri: 

Tokalon Taklitcileri 

VATA~ 

Maarifte: 

Pl'eleılrlerba Verecett 
Boaferaaılar 

Memleketin muhtelif yerlerin· 
deki yirmi bq Halkevinde k.on.fc-

Zabıta şehrimi7.de bUyfik bir firma- tahancyc kaldınlarak tedavi altına rans verecek elli profesör ve do-
nın müstahznratını taklit eden bir alınmışlardır. çent dün, Rektörün riyaseti al-

İki Taklitçi Açıkgöz Yakalandı 

şebckcyl meydana çıkarnrak yakala- Denize Düıtü tında toplanmışlardır. Kon.ferans 
mıştır. MUstahzaratı tnklıt edilen verilecek yerler şunlardır: 
Tokal fi l Dün sabah saat.~.25 tc Hııydarpa- İstanbul, Ankara, L_ İr, E<lir-

on rmasH ır. Son günlerde bir şadan kalkarak KoprUye gelmekte B Zo ld kl. ah 
çok mUşterllcrlndcn şlktl.yet mektubu olan Pendik va!mru Salacık açıkları- Ane, ursa, . ngu a ' r zon, 
alan bu firmanın sahipleri fabrtkala- na gcldığl sırada ,·apur yolcuların- . da~a, Dıya~kır.. ~l~es~r, 
rmda yapılan krem ve pudranın tak- dan gUmrük memuru ~evzat Acar l\ı1anısa, Kayscrı, .Eskı_~dur, lzmıt, 
Ut edilmekte olduğunu anlamışlar ve il isminde birinin ayağı kayarak del\!· .A:ntalya, Konya ve dıger bazı şe
hemen zabıtaya haber vermişlerdir. ze dUşmliştUr. ~evzat, o ch•arda ba· hırler. 
Bu ihba'. üzerine faaliyete geçen em-j ıık avlamakta olan balıkçılar tara- İstanbul ve. A~a.rada bir kaç 
niyet ikınci şube mUdUrlUğü kısa bir tından kurtarılmıştır konferans verıleccktır. 
zamanda bu firmanın müstahzaratını • Sömestr Tatili 
taklit eden iki kişiden ibaret olan Gizli Randevu Evi Üniversitede sömestr tatili 12 
şebekeyi meydana çılcarmıştTr. Bun- Zabıta, diln de gizli bir fuhuş yu- ~ubat çarşamba günü ders tati· 
lar Ahmet Suyolcu ve Sabatay adın- vasııu meydana çıkararak kapatmış- !inden sonra başlayarak 3 marta 
da iki açıkgözdür. Her ikisi de ca- tır. Sabıkalı randevucutardan Hıi- kadar devam edecektir. 
!atada Kara.oğlan sokağında kirala- santinin Beyoğlunda Sakızağacı cad- Oniveniteliler Bunaya 
dıkları bir odada pudra yaparlarken desinde 34 numaralı Uğur apartma- Gidecekler 
suç üstünde yakalanmışlardır. Bura- nının 1 numaralı dairesini gızli ran- Üniversiteclen 60 kişiiik bir ta· 
da yapılan arama neticesinde bir devu yeri olarak işlettiğini haber a- !ebe grupu profesör Orhanla bir· 
çok taklit edilmiş Toknlon kutuları lan zabıta dUn ani olarak burada a· li.kte Bur~y~ gidecektir, Dağla:· 
ve etiketlerı bulunmuştur. raştırma yapm~tır. Yapılan arama da ka-yak müsahakaları yapıla-

Taklitçller adliyeye verilmişlerdir. neticesinde apartmaflında 4 kadın I· caktır. 

Çöken Dükkan 
Haskoyde Hasköy caddesinde 126 

numaralı Da\idin oyuncakcı dilkkll
nı dün akşam üzeri ani olarak çök
müştür. O sırada dükkanın önünden 
geçmekte olan Rizeli .Ali ile kahveci 
Mahmut enkaz altında kalarak muh
tellf yerlerinden yaralanmışlar, has-

le 4 erkek bulunmuştur. Kadınlar, Nebatat Asiatanlarınm Seyahati 
muayeneye, Hrisaııti mahkemeye Sörncatr tatilinde Üniversite 
sevkedilmlşler, apartmanın bu dai· Nebatat asİstanlan Adana ve 
resi de kapatılmıştır. Dörtyol mıntakasına giderek por. 

Motör Kazası taka!, limon ve chğer meyvalar 
Yalovadan gelmekte olan dört ton- hakkında iimi tetkikat yapa~· 

luk tıgen motörU limana gireceği bir !ardır. 
F.kültelerin lmtih--1

--anda şamandıraya çarparak parça- .wu.n 
lanmıştır. İnsanca zayiat yoktur. Muhtelif fakültelerde son sınıf-

ta kalmış olan talcıbeler için açı• 

1 

Stertiıı 

Dolar 

BORSA 1 
(ŞUBAT 19U 

Ka,..:lf 

İsviçre Frac. 
Dra.bml 

1.24 
132,20 

29,8875 
0,9975 
1,6225 

12,9375 
Leva 
Peçe ta. 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
tsveç Kronu aı,oos 

Esham n 'fY't'Dl 

Ergani 20,-

Sıva.ıs - Erzurum 7 19,55 ........... 
Ye.şilay Gençlik ,ubesinln 8,2,941 

cumartesi günü saat 14 te Eminö
nü balkevinde temsil ve mtızik kol
larının faaUyettle hazırlanan bir mU 
samere vertlecektir. 

Davetiye almak arzu edenlerin Slr 
keci Şahinpa!!lL oteli sırası No. fil 
deki cemiyet binasına httviyetlerile 
beraber her gün öğleden sonra rnü
l'a.caat etmeleri lüzumu genel sekre
terliğinden bildirilmektedir. 

Yeni Neşriyat: 
Tercüme külliyatı: Ahmet Halit 

Kitabevi, yeni bir tercüme külliyatı 
neşrine başlamıştır. 

Bu kitaplardan çıkanlar: 

Adaı.z Kötk 
Deniz ticaret filomuz bir gemi ka-

zanmıştır. Bu gemi Denizyollarının El Tezga"'hları T vzı· Ed·ıı·yo 
eski vapurlarından İnönü vapurudur. e ) r 

laeak imtihanlara <Şubatın son 
haftasında b!;,lşlanması takarrür et
miştir. * Umumi K~ya profCIJÖrÜ 
Arndt. dün Ünivenıitede cHarp· 
te kimyanın rolü> hakkında bir 

Nurullah Ataç tarafından tercüme 
edllmiı,ıtir. Mütercimin ismi kitabın 

değeri hakkında fikir vermlye kAfl
dir. 1nönU vapuru esaslı bir surette ta- ~ 

mir edildiğinden tekrar seferler ya
pabilecek bir hale konulmuştur. Va-

ı konfera!ls vermiştir. 

ı .. .._.. ·u .. Tattı 
1 

i Söke, (Vatan) - Yağan şiddetli 

yağmurlar, normal vaziyette bile e-

Vesta Rahibesi 
Macarcadan Necmi Seren tarafın

dan tercüme edilen bu kitap harlku
lAde heyecanlı bir romandır. 

l 
saslı bir yatağı olmıyan Menderes 

. nehrini ta.şımuş ve Söke ovasının 

büyük bir kısmını kaplamıştır. Kış 

Balık Tutan Kedi Sokağı 

Nasuhi Baydar tarafından tercüme 
edilen bu roman birinci mUkAfatJ ka
zanmıştır. 

Yeniden alınacak memurlar için 
Defterdarlıkta bir imtihan açılaca..1<

tır. Bu ayın ~1rınisinde yapılacak im 
tihana lise ve orta mektep mezun
ları girecek, tahsiline devam etmek
te olanlar kabul edilmiyccektlr. 

Mambe Suyu Sabpan 
Son yıl içinde memba suyu sarfi· 

yatı azalmaktadır. Kapalı şişe su sa
tışları da azalmış bulunmaktadır. 

İstanbul bcledıyesi bu azalışın de
vam edeceğini gozônündc tutarak 
yeni bütçede, bu sulardan elde ettiği 
varidatı 4000 Hra eksik olarak gös
tcrmı.ur. 

Evlenme istatistikleri 
İstanbul BclediyC3i evlenmeler 

için istatistikler yapmaktadır. Bu 
istatistiklere göre, 1941 yılı ;kin
cikanun ayı içinde ba.,ta 1 30 ev
lenme ile Beyoğlu kazası olduğu 
halde lstan'bl!lda 419 çift evlen
miİtir. 

kinci derecede 100 evlcnrıne 
ile Fatih kazası gelmektedir. Be. 
ıik.taı ve Kadıköyündc de otuz 
üçer evlenme kayc;!ecinmiştir. 

v -

Fenni Gübre Yaptklı 

Kar~ük, (Hususi) - Kara
bük fabrikası tarafından çıkarı
lan Sulfat d'amonyak kimyevi 
gübrelerinin çiftçilere, Ziraat ban 
kası elile verdirilmesi alakalı ma
kamlarca karar verilmiş ve key
hyet fabrika ve banka müdürle
r.ne bildirilmiştir. 

Trakyaya El Tezgahları 
Gönderildi 

Edirne, (Hususi) - Bazı ka
zalarımız.da açılması takarrür et· 
miş olan köy tezgahlarına ait mal 
zemeler İktisat Vekaletince ta
mamlanmı~tır. Şimdilik, her köy. 
de onar büyük tezgah olma'k üze
re altı büyük köy seçilmiştir. Tez
gahlarda kullanılacak iplikler, 
Nazilli ve İz.mir Şarık sanayii ip
lilc fabrikalarırıdan gönderilmek
tedir. 

T rakyanın diğer vilayetl~rinde 
de altmışar te:T.gahlı gruplar açıl· 
mış malzeme ve muallimleri tayin 
olunmak üzeredir. 

Koza Stoku 

Bursa, (Hususi) - Fiyat mu· 
rakabe komisyonunun, stok ha
linde bulunan koza miktarları
nın bildirilmesini ı&ahiplerinden 
istemiş piyasada iyi bir tesir .bı
ral:mış .,,:e bu suretle hakiki stok 
miktarının anlaşılması meımnuni
yetle karşılanmı tır. Bu talep, 
stokların peyderpey satışa arze
dilmesi ve malların ipek filatür 
fabrikalarına geçmesi gibi çok 
yerinde bir hareket uyandırmış
tır. 

Zeytin İhracatı Artıyor 

Gemlik. (Hususi) - Yaban
cı memleketlere gönderilmek üze 
re gittikçe ziyadeleşen talep ve 
siparişler, zeytin fiyatlarını biraz 
yükseltmiştir. Bu hafta içinde ih
racatçılara, kilosu yİMli üç kuruş. 
tan elli bin kilo ve 26 kuruştan 
da yirmi yedi bin kilo olaralk iki 
pal'ti zeytin satılmıştır. İhracatçı· 
ların müstahsiller ve stokçularla 
temasları devam etmekte ve pek 
yakında büyük satışların vukuu 
ümit Hlilmektedir. 

Sıvasın umu mi görünüşü 

Sivas, (Vatan) - Köylümü· I rakabe komİsYonu Valimiz Akif 
zün kendi giy~ ~ala~m.ı b~~t 1 ~ydoğa~ın başkanlığında yaptı· 
dokuma surctıle bu muhtm ihll· gı son bır toplantıda ,ehrimizde
yaçların kaıışıla~ma~ı ve ayni z.a-ı ki ?~un fiyatlarımn teebit ve ila
manda mustahsıl bır hale getır- nı ıçın Kapanılaca.k nezdinde la· 
mclerini temin için İktisat Veka- zım gelen tetkikatın yaprlarak şu· 
lotince alınan tedbirler meyanın• benin bir raporla komisyona bil
da vihiyctirnize gönderilen el do· dirilmesini temin maksa-di ile Zi
ku01a t,czg:i'hları ile bunl~ra ait raat rnü:dürü Ayepcoğlu, Mali
yardımcı malzemelerden btr kıs· ye Varidat müdürü Recai Ba}kın 
mı hemen köylümüze tevzi edil- ve ticaret sanayi odası. bq katibi 
meye başlaDlllıştır. Refik Güldağdan mütcteklc.il ko· 

Bir el dakumacı ustası da şeh- misyonun teı:kil edilme.ine karar 
riınize gönderilmiş Pirkinik köyün venniş ve bu komisyon un fi.at
de bir kura aç.ılması için icap e- lan üzerinde icap eden etiitlere 
den malzemenin sevıkine ba!>lan· başlamıştır. 

" mıştır. * Şehrimiz piyasasına aon gün 

V-alimiz Akif Aydoğanın ten· lerde fazla miktarda petrol gel
aipleri ile pazar günü Ticaret Ü· miştir. Bütün tehir ve mülbaka· 
dası ba§ katibi V cfik Güfdağ ile tın ihtiyaçları bu auretie önlen• 
kursu idare edecek usta bu köye miştir. 
giderek kursun açılabilmcai ıçın 
elveri§li binayı tcsbit ve lazım ge- * Milletimizin mühün thtiyaç-
len işleri ikmal ettikten sonra şeh. larından ıbulunan kaporta bezi 
rimize dönmüşlerdir. bu hafta içinde şehrimize bol 

Fiat mürakabe komisyonu miktarda gelmiş ve bu suretle pi-

Sivas, (Vatan) - Fiyat mu- yasa ihtiyacı karşılanmı~tır. 

İzmir Haberleri Dokumacılık Kursu 
İzmir (Hususi) - Bergama Antakya (Hususl) - Halkevimiz 

ve Dj!kili taraflarındaki ikoyunlar. dokuma makinelerinin kullanılması
da çıkan çiçek hastalığı, süratlc nı öğretmek için bir kurs açnnftır. 
alınan tedbirler sayesinde defe- Kursa dovam edeceklerden muvaffa
dilmiş ve konulan .kordonlar kal- kıyet gösterenlere İktısat Veıc.ıeti· 
dırılmağa başlanmıştır. nin gönderdiği tezgfthlardan birer * Değirmendere nahiyesinde- adet verilecektir. 
ki sarsıntılar ara sıra devam et.- AkJCbirde Ekmeklerden Şikayet 
mcktedir.- İki gün evvel orta şid- Akşehiı· (Vatan) - Kazamız bi
dette iki saniye kadar devam e- rinci sınıf merkezler arasında ileri 
den bir zelzele da'ha olmuştur. gelen çiftçi memleketlerinden biridir. 
Hasar yoktur. Her seneki istihsal rekoltesi hele bu 

* K 'b 
• il. . yıllarda bir sene evvelkine nisbetıe 

ara urun zıraat mua ımı . . 
M T k

. ı hem kalıte itıbaıile ve hem de verimi 
uammer anger, çe ırge ve 
h 1 h t l

·'-1 .1 l k bakımından çok yUksektir. 
ma su as a "' arı ı c yapı aca 

.. d 1 . id -•- k . •f ·ı Bu meyanda şehrin müteaddit muca e eyı are .,.,. .. e vazı esı e . 
kk b

. . . M yerlerinde un !abnkaları ve su de· 
muva · at ır zaman ıçın, ene- . . •. •

1 
. • ğırmenlerı de mevcuttur. Halkın ek-

mene gonc.en mıştır. · t' km · , . . serıye ı ev e t>ğı, memurin ve dl-* Karşıyakada ikı randevu e· ğer tüocar sınıfı da çarşı ekmeği 
vi kapatılmı!ftır. Bunlarla birlikte yer. 
bir sene zarftnda kapatılan evler Çarşı ekmeklerinin unlarını mahal-
kırkı bulmuştur. ll fabrikalar temin ederler. Bunlar * Yilayet dahilinde ıpirinç ek· pazardan topladıkları buğdayları 
mek istiyen bazı kimselerin mü- öğüterek fırınlara satarlar. 
racaatları vilayet çeltik komisyo· Son gtlnlere kadar kazamı7.da ne
nunca tetkik edilecek, bilahare fis ekmekler bulunuyordu. Fakat 
Vekalete bildirilecektir. bunlar şimdi ortadan birdenbire kay-* ihracat işlerimizi kolaylaştır- boldu. Çıkan ekmekler ağıza alınmı
n.ak için, ihracat bcyannamesile yacak kadar taşlı ve hamurdur. 
diğer gümrüklere gönderilen C§· Halkın yegane gıdası olan ekmeğin 
yanın ikinci defa muayene ve bu dereceye kadar bozuk çıkmut 
rnuameleye tabi tutulmaması mu- hayreti mucip olmaktadır. Her fer
vafık görühnüş ve 1'eyfiyet lzmir din ağzında ekmekten şikAyet avaz
Gümrükkr Baş Müdürlüğüne bil- larr duyulmaktadır. Bu hususta alA
dirilmiştir. · kadar makamların icraatta bulunına-

Kizun Dirik Mektepleri G eziyor ları beklenmektedir. 

Edirne (Hususi) Umumi mü
fettiş General K. Dirile bugün öğ_ 
leden evvel kız enstitüsünü ziya
ret ederclk derslerde bulunmuş, 
öğleden sonra -da kız muallim 
mektebinde yapılmaıkta olan i~le-
ri gözden geçirmişlerdir. • 

Koyunculara A vans V erilecek 
Edirne. (Hususi) - Ziraat 

bankası hayvan sahiplerinin ibti· 
yaçlarını •• arşılamaık üzere suru 
miktarları üzerinden de ikrazatta 
bulunacaktır. Muamele, dişi ko
yun üzerine yapılacak ve her baş 
için elli kuruş verilecektir, 

l mezruatı mllhlm derecede zarar gör
müştür. Ovada ekilen mahsul tama- Kmm ve Atkmı 

' 

men su altındadır. Söke ile Bağara
s• ve Akköy nahıyeleri araSll'tda gi
diş, geliş pek mtişktilatıa yapılabil

mektedir. 

Macarca aslı birinci mükAfatı ka
zannıış ve Necmi Seren tarafından 
dilimize çevrilmiştir. Çok heyecanlı 

bir romandır. 

Marmara Üssü bahri ve Kocaeli 
Mst. Mv. Komutanlığından: 

Cinı;l J\liktan 

Arka çantası 
Palaska takımı 

1480 
1355 

Örme palaska 643 
tş başı elbisesi 32 
Alafranga kaşağı 356 
Gebre 712 
Çul 100 
Yem torbası 356 
Keçeli beli~ 356 

Adet 
Adet 
Adet 
Takım 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Toplu kantar 3 Adet 

... 

Yukarda cins ve mlkta?'l yazılı eşyaların IV. Kor ambarmaan altn
dığma dair Kocaeli Mst. Mv. ambarında tanzim edilen 2.9.1940 günü ve 
745335 sayılı ayniyat tesellüm makbuzu ziyaa uğramıştır. Bu makbu
zun hUkmU olmadığı lllln olunur. (749) 

j Askeri Fallrikalar Sa!ına'.ma Komisyonu llinları 
Müteahhit nam ve hesabına 60 ton 

demir hurdası satın alınacaktır. 
Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde teslim şartile - beher tonu

na 17 lira tahmin edilen 60 ton demir hurdası a11keri fabrtkalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 20.2.941 perşembe gtinü 
saat 15,30 da ihale edilecektir. Şartname parasızdır. Muvakkat temi· 
nat c76:t lira c50> kuruvtur. Taliplerin mezktrr gün ve saatte komisyona 
mtiracaatıarı, c658> 

------------------------· TlrldJ• CamllarlJetl 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 26S. 
Zirai ve ticart her nevi banka muamelelerL 

~ara ltlrUlUrealere 28,llO Un ~ye veriyor. 

!Jlraat Banlrutn<ta KUmD&l'&II ve HIM.l'lllS tMUntt neeapıarmua ' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşatı
daki pllna göre ikramiye dafıtılacaktır: 

4 adet 1,000 Uralık 4,000 lira ıı 100 adet 50 
( ,. set » %,&90 ,. 120 » 40 

' ,. %50 » 1,900 » lı 160 » 20 
40 » 180 » (,000 » 

liralık G,000 lira 
» 4,800 » 
» 3,200 » 

DbU[AT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan qa· 
tı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir 

llur'alar eenede 4 defa. 1 eylül, 1 b:rint'ik.lnun, l mart ,.e 
l bazlran tarihlerinde !:ekilecektir. 

' ·-----------------------' 

.-----TÜ R Ki Y E 
-Kızllay Cemiyeti 

Umuıni Merkezinden: 
3/2/941 pazartesi günü saat 1 O da açık obiltme ile 

olunacağından ilan etmiş olduğ~ı.uz 

12,000 adet yün kazağa 
lüzumu olan yünün Cemiyet tarafından temin edilmiş olıol' 
sına mebni yalnız imaliyesinin 7 /2/941 cuma günü saat °' 
dörtte açık eksiltme ile ihalesine karar verilıni§ olduğund" 
alakadarların nümune ve ~rtname için İstanbulda Mirna~ 
dat caddesinde (KIZILAY) deposu direktörlüğüne müra~~ 
!arı ve mezkur gün ve saatte ·bu direktörlük dairesİfl"" 

bulunmaları. 

______ 3 1 

j lst.:nbul Komutani:ğı Satmalm1 Komisyonunda• 
Ciheti askeriyece ~atıda yazılı iki bin& pazarlıkla tamir e~ 

eektlr. Pazarlıklan 10.2.941 günü hizalarında gösterilen saatıerd~.~ 
pılacaktır. Şartname ve ke~f evrakları her gtln komiııyonda görlJP"". 
lir. lsteklllerin belli gün ve saaUerde Fındıklıda komutanlık satın 
komisyonuna gelmelerL (785) 
'l"aptınlacak blaa Atlflf B. -..U 1'. 

Ura Kr. Ura Kr. 

Erzak amban 3501.11 525.15 11 
Üsküdar As. Şubesi bina-
sı tamiri 632.48 94,87 11,30 

Beher metre mik&.bına 88 lira ~yat tahmin edlıen 42,528 M3 k~ 
7.2.941 &i}nU saat 11 de paza.riılda satın alınacaktır. Muhammen ~ 
2891 lira 90 kuruştur. Kat'ı teminatı 434 lira 79 ku~tur. şartn~ 

her gün komisyonda görWebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 'FfP' 
lıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (823) 

Beher kilosuna. 69 kuruş fiya"'f tahmln edilen 10 ton zeytill ~ 
12.2.941 günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen ~ 
6900 lil"a olup kat'ı teminatı 1035 liradır. Şartnamesi her gün konU'T'i 
da görlllebllir. tsteklllerin belli gün ve saatte Fındıklıda koınutt"" 
satınalma komisyonuna gdmelerl. (822) 

Piyade atı• okulu abf yollar~ telefon frtlbaUan ve atıf lf~ 
malzemesi 18.2.941 günü saat 11 de açık ekl!iltme ile ihale edil~ 
Keşi! bedeli 5493 lira 40 ku~ o)up Uk teminatı 412 liradır. şartıı-~ 
her gün komisyondan görUlebilir. tırteklilerin belli g{}n ve satte ,..,. 
lrda komutanlık satın alma komisyonuna gelmelerL (715) 

~~~~~~~~~~~~~-:;:j 

Daniz Levazım Satınalma Komisyonu llA~ 
Marmara Üssü bahri K. SatınalrO' 

Komisyonundan: 
Toz Şeker IIinı ~ 

ı - Bir kllosuna tahmin edilen fiya.t 38 kuruf olan 10.000 ıPI' 
teker, pazarlıkla satm alınacakta. _, 

2 - Pazarlığı 8 f\lbat 9f1 cınnarteııl gilntı saat 12 de lzmitte 
ne kapısmdaki komisyon blnasmd& yapılacaktır. .JI 

3 - Teminat pazarlık günü takarrur edecek ihale bedeli wıer"'"' 
yüzde 15 nisbetinde dertıal alınacaktır. / 

4 - İsteklilerin bu ıı:ııe ilgili ticaret veaikuBc birlikte mua~ 
ve saatte komis;y:ona mtlnıcaatıarı. (746) 

20.000 Kilo 81lt 
10.000 Kilo yoğurt 

* Tüada...., 
Lira Kr. 

8200 00 
2125 00 

5323 00 ,j 

1 - Yukarda yazdı lltlt ve yoğurdun 17 fQba.t IHl pazartfJll I' 
saat 14 te ka.pa.lı zarfla cbiltmesl yapllacaktır. / 

2 - ~u sut ve yoğurdun taıımln edllen bedelleri hi.zalaruıd' 
terilmlş olup ilk teminatları 399 ura 38 kuruftur. ~ 

3 - Şartnamesini görmek ve alrnak iatlyenler.in her gUn ve /. 
meye ift,irak edeceklerin de tanzinı edecekleri kapalı za.rflarmı aıel1'~ 

ve saatten bir saat evveline kadar Kaeunpqacıa bulunan ıco' 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (683) 

~~--:-~~~~----~-----.../ 
ŞEHİR TtY A TROSU TEMslLLERt 

TEPEBAŞINDA • 1ST.1Kı..AL CADD.ıı:strJJ>'I 
DRAM IUS1"° KOMEDİ aıs)ll ol 

BU AKŞAM ..>ugüıı saat H te ~ 

Saat 20,30 d& Aqam 20,30 d•_ •• 
EMİLlAGALOT'J'l KİBALU{ OD~ 

Her gün gifede çocuk temSllleri için bilet ve--•r. ___/ 

Sahibi ve Ne.fflyat M:Udilrü: AHMET EML.lli y~ 
Baadcbfı Yer: VATAN MATBAASI 


