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AHMET EMİN YALM AN 

Balkanlarda 
Heyecanlı 

Hadiseler 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN, 

li:S) ulgaristandaki hadiseler, 
1 

19) .. .. u··fıim mesele· gunun en m • 
&i sayılabilm Öyle görünüyor kı 
AL ' ' ta· ıımanya, Batkanlarda sıyası 

1 • ve= arn.ıza geçmi§, Bu ganstan a 
Yugoslavyanın kapılarını yokl • 
rnıştır. . 

S İ Y A Sİ 

,.. 

S ABA H G A Z ETESİ 

OGLUMUN MEKTEBi 
Yazan: AhmetEnıin YALAIAN 

Bagb Oçfincil Sayfa ızdadır 
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ismet inini' 8 
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• 
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bsterdikleri Biivük ·· k 
Milli Birlik Meselesindeki 

Hessasigetlerinin Yüksek Bir Eseri 
Yugosla'\'tYa, Alman asker~ne ı 

Beçit vermeğe razı olmayacagını 1 

açmtan açığa söylemiftır. ~~lga· 
r.istanın cevabı da, na:zi tezını es· 
kıdenhcrl Bulgar eiyasi hayatın· 
da temsil eden Ziraat Nazırı B. 

· ta 1 zaptetttği zaman Yahudi mu&1acırtenn CJraya 
İtaly~ Ha.~ı~. nmevzuu olmu ıtu. M•ssolini büyük faşi&t Ünİ· 

gönderilm~bı. a lı~-'- bu m esele hakkındaki yahudice afişleri 
formasını la ıs o ama, 

Bütün dünyada nefret ve ihtı-
rns hakim olduğu bir dakikada 
1 ürkiyede rahat bir hava var. Is· 
tisna81Z suret~ vatanın bütün 
ev;iıdı 'bir sevıgi ve ahenK halkası 
içinde bideşmışlir. Bu güze! nc
tıceyi her şeyden evvei Milli Şe-

B • '· L• d rıkar• agryanıoff u ~auıne en r 

ınak olmuştur. "d' i 
Eğer Butgaristan bu hu ısey 

Ört-has etmeğe taraftar olsarı!! 
Ziraat Nazırının istifasının ~1 ı 
bir sebepten ileri geldiğı solbyl~: 
nir, mesele kapanırdı. Ha u 1 

~aşvekil bu istifanın §ahsi sebedp· 
·...ı · d~n e lcrden de, ziraat ı.,.erı~. .. 

'l I ec1·v· • kr ... soyluyor, ı erı ge m ıgını açı r- ld 
bir nazırın bir kahineden ayrı ;· 
ğı sırada böyle bir lisan kull~nık: 
rna8l mutat değildrr. Deme '. 
.. a'bine Ziraat Nazırının. . nazı 

: . b 1 t:mek ve mıhve· usullerını kn u e . ·'·lifle· 
re katılmak hususundak~ te'A 
rini reddetmi!f, tnm bitar~flık .ve 
tam "Bulgnr istiklali P.rensıple~ın~ 
sadık kalmak istcmışt~r. Bu nı?.'e 
tini açığa vurmak. içın . de goze 
der.hal çarpacak bır şekıl aramış· 

tır. d . 
Böyle bir vaziyet karşısın a zı· 

h. 1 d türlü türlü sualler topla· 
ın er e . d' e yol tu 

nıyıor: Almanya §im 1 n. • 

tetkik ediyor. 

1 K 
SULH 

TEMASIMI? 
DÜN PEK r. ÜHIM 

BiR HABER 
GELMiŞTIR 

tacak? Balkanlardakı eıyası ta· ı 
. . k lınca arkasın· ı arruzu netıcC6lz 8 k 

dan askeri tecavüze ıJcnikışaca 1 
mı? Katkıfırsa y ugosla vya ~e 1 
Bulgaristan ailiihlıı kar~ı dura:t.· 
lar mı? Eğer Almanya, aakerı ır 
tecavüze giri§ecekse maksadı ne 
oınbilir} 

Dün pek mlihlm bir haber gel· 
mlştir. Jlabcşl!!tnndald ltalyan 
kadın l'C ı;ocuklnnnı Hnbcşlilerln 
auıp ' e intikamından 1.-urtnrmak 
maksadlle ttıılyımlar lngtllz.lere 
hıı..o;\'lınnuşlıırdır. İngiltere ile 
lt;l)B a.nı§mda hu m~eleyl mü· 
ıı:ııkerıı için, t .. ıııınya \ 'll)'n Por· 
teklzdc tcrnııslar oluyormu,. 

JJahl'r dol:'ru ~ıkıırııa ehemmi· 
Y"ti bli~1iktUr. Bu tcm~larda 
Jtnh1l\ 1 ~ki maliye nar.ırların· 

dun. Kont l'olpl tcmsll edllor-

Yugoslavyanın ııskcri bir t:~: 
vüze ai ~ m c cegını 

bılıyonı.z. Bulgaristan aynı ~yı 

yapacak mı? Bu suale aynı dere· ı 
cede müsbet bir d.nnantle «evet> 
demek gü91ür. Fn~at A!manya· 

Balkanlardakı askcrı muka· 
nın, b ' h p 
vemete rağ!mcn burasını ır ar 

mıı<;. 

nu takdirde kadın \'e çocukla
nn tahliyesi m el ini ancak blr 
b ane dlJ k \lamak tcap ed 
cckttr. 

Bö.) ıe rncı:ıelclerln lııırp :r.ama· 
nrnda Kont Volpl ı;fbl dml t 
uruımlan arasında konu ul~ı 
mutat bir şey değildir. adece 
malıalllndc ıı....ıteri kumandanlar 
ara ında lıallediloock bir tatbl· 

kat lo:l<llr. 

1 fimizin geniş görüşlerine, asil hıs· 
. \t"rine horç.iuyuz. l\!aziye aıt ku· 
ıuru ve günahı bile olaa hiçbu 

~··.ııırıı•;~ ı vatan evladının yurda küskün bu 
halde kalmasına ismet lnönünün 
gönlü razı olmuyor. Her ihtıra· 
ııın, her eSki kinin erimesini, va
tana bağlılığın ve sevginin mut· 
lak ve iStisnasız olmasını ı&tiyor. 

İtalyanlara mukflvemet tmkanı 
bulamamrı olan Jptidai silahlı 

Habeı cengaverleri 

DUÇE 
iKi YOZ BiN 

Bu güzel his, Komanyanın bir 
köşesinde yiruni senedir çocuk· 
larile beraber bir ııürgün hayatı 
geçırcn seksen ikı yaşında bir ih
tiyarı da arıyor, buluyor. Derdi· 
ne alaka gösteriyor, kendisine 
yurda kavu~mamn yollarını açı· 
yor. 

Miralay Sadık, bütün hntah 
görüşlerine ve har.eketlcrine rağ· 
men hiçbir zaman maddi men· 
faat aramamış bır adamdlr. Hat· 
tfı menfaat dü künü fırka aricn· 
dnşlarile bu yüzıdcn dni:ma arası 
açılmıştır. Romanyada açtır. A
sil ruhlu Cumhurreisimiz, bu a· 
dama kendi taneİ$atındnn yar· 
drmdıı. bulunuyor ve maaş bağ· 
lıyor. 

Miralay Sad&, inatçı bir :ı· 

İtalyanı Kurtarmak damdır. Umumi affı kafi görmÜ• 
yor, cBen vatansızlı"k de.mgasılc 
)'UI" a o~ern» i(tıye 1 r8{ c8JO 
yor. I lalbuki kanun yoJlnrilc bu 
İ§İ tctktk ve muh~emc edecek, 
eski Hürriyet ve itilaf liderinın 

İçin Kont Volpı'yı 
Memur Etmiş 

Lo d 6 (AA) M .. t kara listeye gir:miye lfıyık olup 
n ra, . . - us a· - k b" . •- ·1 F · b'ld" · olmadıgını ara§tırnca · ır mercı Ki ransız aıansı ı ırıyor: kt 

Daily Telegraph gazcteııi §U 

1 

yo I ur· 1 .. .. . ,..1. a• ·1 ı bir 
· k d ' s.met nonu, yıne P""" ~ 

hab:rı verme . te ır: . .. . hisle yol gösterixor. 82 yafındn-
Kont Volpı Mussolını nın mu- k" 'h . tawıiyedc bulunu 

t ..__ J ~~.~ .. ·-••&>?·~ 
Millt;t ve memlekebn en ufıık i~lenni b ile mwtesna bir dikkat ve vukuf ile ıtakıp b u)'U1"8n 

uil nıhlu Milli Şefimiz 

yor: cEn yüksek mahkeme, mille. \ Meğer ömrünün $Onu ~cimi , birl ik idealini ne lkııdar guiş tut· 
tin \•jcdanıdır. Vattma gelinı7.. ve tecelliye ba ınız. ki •htiy r a- tuldarına güz.el \bir delildir. Bu 
hatıralarınızı nesrcdiniz. Eğet dam, son nefesini vatana ayak asil ha.reket, bütün Türk kalple· 
milteti ıknn ctmiye muvaffak o· basacağı dakik ya !kadar sürük· rinde derin izler bır 'kacak, sıya
lunıan~, .~~.un umumiye. hakkı· lüyor. Yurdun toprağını öpüyor, 1 si hayat için .e~ iyi bir sevgi dersi 
nızdakı hükum ve :kanoatı tashıh ciğerleri vatan havasını teneffüs te ıl edeoektır. 
eder.> cd" v d (Arlı:adaıunız Kemal O nan, 

E.n • .:~k k b ' d '" .. ' f d lj'IOr, $0nra vaton topra~ın a ı h ~ • h . 
J" se ır usunoe ı a e .. .. • mer umun ycccnı m u arrır ve 

damımn bütün küs'künlüğünü eri- 1 Milli Şefimizin bu meseledeki rüfl11ÜflÜr. Bu röportaj 5 İn§İ say-
meydanı yapmak istiyeceği~~ ~e 
ihtimal ve~n1e~ kolay <iegıldır. 
Bö le bir hareket knr§ı&ın~a Al· 

Y d f "h' bır ham manya bir e a ımu mı 'd 
1 ve gıda sahasını t4 en 

ma zeme Ik· . )arak 
kaçırmış olacaktır. ın~ı 0 

1 
' 

"d mılyon arca karşısında yenı en h de 
düşman peyda olacaktır, . cm e 
hepsi. her türlü mahrumıyete v 

Avrupada böyle bir temns ya· 
pılıyonm. bıınu olh bakımından 
ba.r.ırlonan ilk ondııj diye kan:ı· 
Jıınııık icap P.der. Oyle ntrnasa idi 
Kont Volpl gibi l\lussollntnln an· 
rak pek rnlllılm ,·azlfeler için 
kullandığı bir dC\ Jet adamı bu 
işe memur edlJmezdJ, 

rahhası sıfatile Londraya gelerek · ı 1 tıyara şu • 

~::!:f;~:tei~:~;~iri~;e:~~~ =~l_n=g=ı.l=t=e=r=e=y=e===l=,=S~=M=i=l =y=a=r===M==ı=L=L==AI========== 
200,000 İtalyanın tahliyesi mctıc- Ş E F 
lesini müza'kere edecektir, _ 

Mü..ı.ere1cr N .. ..ı. Yapohy••
1 Yardım Sterlin Doğudaki S eyahatler inden 

eden bu aözlc.r inatçı politika a- gomulmek nnlkanını buluyor. r mebus lbrnhim A li.ettin ile gö· 

tiyor, derhal vatana ko~uyor. göeterdlkleri hıuısasiyıet, milli famızdadır.) 

·· vıırtlarını ne 
2ıorluğa alışan, oz ~ - "dafaa 

h l o~un mu 
pa asına o ursa l cürctli, I 
etmeğe azı:neden zor u, 
fedakar insanlar... . . 

iL·· .. olarak ta Jngilizlerın 
~uncu olan 

Af rıikada vazif csini tamamı ı 
k Avustra yanın, 

uvvctlerine ve • Afri:kanın, 
Hındıstanın, cenubı . in 
Yeni Zclan4anın ve l~gılteren 
h B.. "k Brttanya im· azırlayncağı uyu 
Paratorluğu kuvvetlerine Avrı:;" 
kıtaııı üzerinde dövüş sahaadı la· 

B aha a n· ~ırlaml§ olacı:ık<tır. u 8
• 'b' bir 

giJizıcrin arkasında denız gık ı 
nakl ' 1 Almanların ar ası~-

ıye Y'<> u. k ak 
da ise esas üslerinden ço uk~ 

ki. im an· Ve çok mahdut na ıye 

ları bulunacaktır. Sovyet ~u?'a-
v d "'aıına nın ne yol tutacagı a 

nıcçhut bir amil kalacaktır. b k 
Almanya, harbi bitinnek a 1~ 

rnından kati bir netice almasın .. 
imkan verecek bir sahada. b~nu 
da, bundan kat kat fazla rıskı de 
!!lbetıte göze alır. Fakat burada 
lngilizlere cpes> dedirt.meği te• 
tnin edecek bir imkan bulunıma· 
dığına ve lngiltereye karşı ku~l~
nılrnıısı lazım gelen kuvvetler ,kı· 
)'e bo"' l" V • göre Almanya· 

unecegıne d 
nın tal " b' için bu ka ar a· _ ı ır gaye .. I 

51 gır bir yük öd emeği ,goze n ma 
(De,·amı ısu. 5, ı=ıu. 4 de) X X 

Müzakere OlC'\"ZUU kadın vo ro· 
cuJdann tahliyesi b!Jc ol~ bl~ 
tuırp zamanında, can kurtarmak 
gibi bir nuııuıatııı ııh 111 r ra· 
ııında t~nuıM geçllm 1 herhalde 
bir ımlh adımıılır. 

Londrn, 6 (A.A.) - Muno· A 
!ini taraı * .. an muhtelif vazıfeıer- K nkaraya Avdet Buyurdular 

1 

de kullanımuş olan B. Volpi Mu··hı·mmat Do!u Avam amarası 
1 rk 1 ·ı V'ch ' el Ankara, 6 (A.A. )- Reisi· ya vil"ye tlerine uğrayarak tctkık.. Nevıyo you ıe • yye g. Yenı· Tahsı·satı cumhur 1 mot lnönü 29/ 1/ 1941 
:rt · V J Ün lerde bulunduktan sonra bugün mo.y~ır. a p ur ar tarihinde ba"l dtklan doğu seya· 
Kont Volpi, Vidhy'de yüksek R K d hntlerinde Sıv s, Erzurum, Erzin. saat 16 dn Ank raya avdet bu· 

bir Fransız şahsiyetile yemek ye· iki Rıh lımı eye oyma an can, Diyarbakır, Eli'tzığ ve Mnlnt- yurmuşl rdır. 
miş.tir. Öyle zannediliyor ki, ltal· Kabul Etti 

Eğer haber doğru çıkarsa ar-

dan dlıver haberler bekle· 
k861D "' 
mek ralz ola<'aktır. 

A. E. ~·. 1 yan mülteoilcrinin Fransız Soma- Kap 1 ı yor 
'r inden sev.ki için Cibuti • Adis- Londra, 6 (A.A.) - Nev- Londra, 6 (A.A.) - Bugün 

'-..--~-------:ı--~ aıbaba .Fran.sız hattından · tifade york'ıtan Standard gazetesine Avam kıı.marasında Maliye Nazı. 

RADYO edilmesi gö~qmü~ür. gönderdiği bir telgrafta B. F. C. n Sir Kingsley Wood, cem'an bir 
d •v • .. J A. Cook lngiher~e mah us ıİ· milyar 600 m. ilyon Sterlinlik yeni Yine zan.nedi! ıgıne gore, il• -J 

1 
p{lnya veva ~orıtckizde Jngiliz ta!ılarla dolu vapurların 12 rıh· tııh istrt talcbınıcle bulunmu~ ur, 

GAZETES şahsiyetlcrifc de müzakereler ya· tım boyunca sıralanmış oldu1da- ı NazıT, bu münascbeıtle milli 
pılmaktadır. rını bilğirmelctodir. Büyük, küçük m srafların halen bütün servisler 

bir çok vapurlar gece ve gündüz için takriben günde 12,5 milyon 
Gün Ün Siyasi İngiliz Gazeteleri Ne Diyor? limanı tcrketımdtte ve lngil1erenin stcrlinge ıbalik olduğunu eöylc· 

• Londra, 6 (A.A.) - Afrika- çok muhtaç olduğu tayyareleti. m ' ir. 
Vaziyetinı da orduları dqtt cephede rical et.. tanklar}. toplan ve mermileri Avam !kamarası, nazmn izaha

mekte olan Duçe, §İmdi Habe is- nakletmek üzere uz.un Atlantik tını dinledikten sonra bu tahsisatı 

Şöyle AnlahVOr taodnki 200,000 kolonunu, Ha· seferine ÇT\cmakıtndırlar. Rıhtım reye koymn<:lan k bul etmiştir. 
NLAR VAZ1YETI beş vatanperverkri çetelerinin ve iskeleler dvannda polis me· Amerikan F ilosu Manevrada 

BALKA 1 bitenler muhtemel Uıtikamlanndan kurtar. murları ~r zamandan z~ade mü. Honolulu, 6 (A.A.) - Amerıkanın 
csıyaset dUnyasında o up mak için Büyük Bri.tanyayıı. müra. teyakkız bir vaziyette nöbet bek· Pasifik filosu manevra. yapmak lızc-

topluea şunlıtrdır: Balkanlar ''aZI· caal etmek üzeredir. (De,·aınr: Sa. 6, ~lı. 3 te) ** r e bugün dcnlzo açılmıştır. 
cDUn Londrad~, Ohlm haber gel· 

yeti ,hakkında ::ri; birine göre, Al· 
miştır. Bu ha topraklarından 

Yugoslav dd manyanın talebinin re e-
askerlerinl geÇinnck fi Sil 4 te) ..ı

(Devarnı : Sa. ' --= 

HABEŞiST AN iMPARATORU 
HAİLE SELASİYE İLE 
BAŞBAŞA BİR SAAT 

"ETiYOPiYA LEZELALEM T E NNÜR!,, 
"HABEŞiSTAN EBED/YEN YAŞA Y ACAKTJR n 

Son haberlere r öre f tal7an. 

lar Habetlilerin ıintikam ate-4 
ıinden ciddi gurelte k orkuyor· 
ıar. H abeJistandaki sivil halkı 
korumak için İngiltereye beı· 
vurınağa ve Kont Volpi vaııta-

YAZAN: 

NtzamıddlD Az 1 r 
&ile bir ınüzakere açmağa ih· 
tiyaç duymuflardır 
Habefiştan ıitini ilk aaf a çı· 

karan bu had ise kar1111nda 
Nizameddin Nazifin yazıaını 

aJAka ile okuyacakaınız. Niza .. 
meddin m emlek etimizde Ha-
bet ruhunu 
mubanirdir. 

en iyi kavrayan 

BALKAN 

• . d ünyaya kapayan merbunı 
Vatanına kavuıur kavu#J118Z gözl~ı d ün kaldırılarak 1 .. ___________________________________ , 

d ,;,..... cenazesı . • ..:. ~ 
miralay S.a ıau:L--1 defnedilınifua 

B U NEFiS YAZI BUGÜN UÇUNCÜ SAYFAMIZDA 
Alman - içeride ne var, a e yok ark.ad 
lt.b-- - Gir de .. de cörüraünt 

K arac:PJUI..,_e 
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ehif ve Memtekef H<iberleri 
Büyük Meydanı 

Seli ibret 
Dolduran insan Belediyede: Valimiz Tramvay idaresinde Meşgul Oldu Piyasa Haberleri: 

Seyredilecek 
ve Dehşetle 

Mahşeri Kalabalıktı 
-51-

Bu Sene Yapı
lacalc Y o:Iar 

Romanyadan Tramvay Malzemesi 
Siparisi için Yeni Teşebbüsler 

Fat:hd ::ki Yan Sokak- A .k d M l G . b·ı k Hızır ellerine geçirdikleri sı· kiri mansurei rnu'haımmediyeye merı a an a zeme etırte 1 me 
ı :. ııarın nasıı tutulacağını b ile şeııbeti şahadeti nuş ettirip duru- lar da Parkelenecek 
henüz bccercmi~n herifleri ktsB yıorlardı. İ . o·· . M·· d . v ·ıd· 
bır müddet içinde kaçırdı ve ge-ı Ve' n:hayct küçi.ik bir kıvılcan Vali ve Belediye Reis i Dr. Lfltfi çın OVIZ USaa eSI eri } 

d .. k b" d ıı... __ '- k k _,_ Kırdar bu sene yeni yapılacak yol V 1. B l d' R .. d k d'I k l . • h"" rıye onerc< : ır enuue par.wı.y-cıra · or-Aunç ü . d t tkikJ k a ı ve e e ıye e:sı o tor • e ı ece tramvay ray arı ıçın u-
b ' h 'nd .. ,. 1. progrıı.mı zeıın e e er yapma - L· f" K d d . b h 1· k~ . ,_..ı d" . .. d . . 

_ Heriflere silah ~kmekte rr alev alı e yu.-sc ıyor, ya- tadır. Belediye lo'en müdUr!Uğu der- ı' _ut. ı • ır -~~ un sa a r~m.~a?:• um~~uıa.~n ovız mueaa csı:s-
huta t•tnıişiz. Biz her eh sılahlı- yıhy.or, genişli.>•0r ve her yanı sa· h 1 t 

1
. t k ll JA 

1 
Ek{trık. 1 und Umum l\ludurlu· tenmıştı. Dun lstan'bul Vi1ayetıne 

b im k . d d .. . d a aa !ye e geçme zere p un arı ~ k U M "d ·· d" . .. ..ı . . 'ld··· b'l 

Un Fiyatları 
Arttırıldı 

Ekmege Yeniden 
Narh Konacak 

DUn toplanan fiyat murakabe ko
misyonu değlrmencllerin un f iyatla· 
nna zam yapılması hakkındaki tek· 
liflerini tetkik etml.ştir. 

Fabrikatör ve değirmenciler, Top-n n bir yiğit olmadığını bılirıdık ra 1 e ıstı n ını gosterıyor u. hazrrlamı•tı. B 
8 

• lnC"k yol- gunc g ..... crc - mum u ur ve ovız mueaaucsının ven ıgt ı · 
il b'l "-"l Atm--I d .. .__ le le ., ı. u ene )iapı " d b .. _ı.,, 1 ·ı d' ·ı · · B l A ,_,_ ama, onu ku anmasını ı c 10I • ..,,. .... amn a yuuıe n ses lar şunlardır. 

1
, 4<1cr ~u .e muu~r. e;ı. e tramvay ırı mıştır.. u. ~uret ~ merı~a- rak O!ls buğdayları tevzi etmlye 

nııyenlerin zorbalığa yeltenecek- km, nehet, ıntıkam gı'bi korıırnnç K k'· M bah y l maızerncsı tedarikı ıc;ın yapılan dan ray saparışı ka.bıl olacakıtır. ba~lııdığınd!lnberi piyasaya on beş 
k d d . n · e j b ab t ab fa ara oy - ez a o u .. . d b' .. F k b . . } . ıı • . lerını ummamıştı , e ı. 1 1 r e er er 151 ır ın ve ee • Mezbaha yolu Hnrbıye, r...ocdiye j l~şe-..ı .. s•er uzerm e uzun. n-_ go· a at u ıup~rı§ erın geı.mesı YJ· gUnde bir (2500) ton normal buğday 

Kafile teıkwr yola <lüzüklüğü !etin sr:~.de Vd~I. v_e haHt '..k 1 tepesi, Darllltceze, Hahcıoğlundan ~ ruşmt~ yapılmı:i ve bazı tedbırler ne zamana l!luteva:kkıftır. 1 (2000) ton da eklııtra buğday sat-
zaman bu ·vaziyeti takdirle sey- -. ı a_t vergısı ıstemez.~ gitmekte idi. Yeni plMa göre nıez- de alınnu~tır.' .. ı YENi BfR HAT İHDASI maktadırlar. Normal buğdayın flya-
retmış kırk elli kişi daha Hızırın Dıy:: bngır~dTa'k sırtına yu'k!e- bahava Karaköyden sahil boyilc Ka Burudan bır kaç gun evvel, Ro- T 'd . . b' t d tı 9,10 kuruş, eklstrıı. buğdayın ise 

l 
L-ldılar nen auır venaı en kurtulmak ar- • - 'k k • 1 k 800 ramvay ı areıı yenı ır e • 1 

aı ... asına ıuu • 0 
• ·<e sımpAAn Hıısköyden geçecek veni bir manyaya pı arşıııgı 0 ara b' 1 k H • · Ak 9,30 kuruştur. Değirmenciler ek s-

L cd rk · k d -r-• ,, b .J • • • d d •. . ır o ara arı1:>1ye - saray a-
Etycmeze yaklastıkları zaman zusunu ızmu e en aynı u • yol ac;ılncakür Bu suretle mezbaha an"'l8 J sıparış e ı l ıgmt yazmıs- d l b · tra buğdayın (500) tonunu !ırımcala 

ret ve kuvvetle bir yanılan dcı: ya gidiş ve ge.lişte 12 kilometre ka: tık. Bu siparişin bir an evvel g;. rka!lın a ~l~ke~ tdramvda~la!ı~l ı.~ unu, mütebaki (1500) tonu da ekmek 
küçük kafüe beş yüzü bulmuştu. Lôl ç· • . .1 . . . . R d ıı.mının a SITTl en o<1uru ere ... 
Bunların içinde menka.belerini din - e seyranı, tragan sa- zruulmış olacaktır. tirı mesı ıçın, yıne omnnya an b" T 'ks' Pi:. • • 'h unu için kullandıklarını ve evvelce 

leye dinleye ona gıyaben bir mu- F dil ık " • • f · · ze a ı " . . asına karar veıımıştır. 
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ı Maarif V ekilliğı-
nin Hayırlı Bir 
Teşebbüsü 

Yazan: OC YILD~ 
d -uııııı

~ azete lerde oku ug 
~ za göre Ankarada sa; 
h iyetti bir heyet imlamız "'e li' 
hassa yabancı ismı haslar itıl,. 
meselesine el koymu~. !aj.,6 
mamdır. Maarif Y•ckülıgı ';;;;,# 
Ansiklopedisi ıehenunlf f 
bir esere ba§larken yab~~ ~ 
mi hasla rdak i imıa anar§l9i ~ 
ınıal edemezdi. Uzun se!!e ~ 1 
de kalacak, resmi ve ilrni .. tlıl~ 
torit'eye sahip o lacak v.e u tJ1 
te beynolmılel bir mahıye~ 
yacak bu lunan bu büyük 1 
ta dünya şöhretleri istisn~ 
la rak geçit resmi y apacakl Iİ 
Bunların isimlerinin An&ik 
dide d e şimdiye kadar}:,, 

fası İetemeziikl I Seb HAi• demir malzemesi ithal et,me.k üze. dır a ım • ıcs~r~y servısı 1 
• nlıcr aleyhine kabul edilmiş olan 

ha'bbet be8leyip bu defaki hare· erya e ınını ve ne rctını Meyve. halinin önü çok bozuktur. t>e Bukreşte bu unan bır h-eyctı- ~ yü&de bir firanrn şimd i Toprnk Ofis 
ketıle ona büsbütün bağlılığı ar- ortaya d&kmüş bulunuyordu. . Burası parke kara sumen tretuvar mizin alacağı mallarla beraber ge- ı TRAMVAY PLAKALARI tarafından kabul edilmediğini ileri 1 
tan bir hayli esnaf da vardı. Hızır, meydanı. d~lduran bın- olarak yapılacaktır. ti~ilmesin in temini için bir te~eb· Tramvayİarın üstündeki hatları sUrmilşlcrdlr. Fiyat mUrakıı.be kO· 

!erce. ~a!Kın \tendılcrmc yıol v_~r- Alemdar, Salkımsöğüt, Sultımah- bus yapılacaktır. gösterir renK.ıi plakaların yarı ; a- misyonu yaptığı tetkikat nctleesinde 

' "e kitaplarımızda gördug~ 
hırpani kılıklarda o rtaya ç..-~ 
lnrı garip olacak ve hakk~~ 
hiç iyi bir fikir vemıiyecekt~ 

T eşebıbüsün tam zatıı• lı' 
Saraçhane çar~sı camiinin mü- aı. ek ıçın. açılım. alan. .sırasında guk. met, Dlvnnyolu, Bevazıt yolu dıı ye- Romanya firmaları, bandaJ· ve~ rıya iıei renkten müteşeıı.ıkıl olarak bunun hakikat olduğuna 'kıı.naat ge· 

czzini de min'bcrddki alemi a· b d !L d ı f d " 
~yen .• 1r .. em.z gwı a gan_ a~ 1

" niden tamir edilecek, Ayasofya. Sul- rel<ilmok iç;n bire üç pi.k istemek. yeni renıeıerle deg~unımesine ka- tirdlğindcn un çuvallannın flyatlan-
lıp kafilenm önüne geçmiş. Ne- - d B d 1 tt k ı k gı·n· • .. cor u. ..u .. a ga ... g. 1 ı çe tanahmet meydanı da asfalUanacak· te idi. Bir V l'!:kiılet namına Ro- rar veriımi;:tir. nı 1040 kuruştan 1060 kuruş:ı. çı a-
rcdc.n toplarrdr'kları anlaşılamı· b ek k k 
yan, üç, beş davul, beş çifte niı- uyuycr •. .opurerc onu~e gek tır. manyada bulunan heyetin sipa· I Maçka - Tünel, Harbiye - Ak· ı rılmasınıı. karar \'ermiştir. 

_.._ len her manıayı yrk-ıp devırece Tretuvarlar rişleri İ .'e beraber bandaı' ın da ge- · k T · Bu vaziyet Toprnl< Ofisin eline 
ra ve zuma da müezzinin al'ıs.a- k d k bT · ·k · t ııaray mavı - ırmızı, a•;c.eım • 
·ına du··~rek dal kllır ve ı;e!'den- u ret ve a ı ıyctı 1 tıs&p e - , Koska - Aksaray Fatih - Edirne- lebilmesi için karşı i ı~ın bire beş s· . d . b M .... ı. t:'. • dalma normal buğdfly geçmemes in-
0 ;:"" "" mekte idi. , 1 • ı'- • d 1 . k d' ı.ı~ecı uz eyaz, a.,,..-a - ı:..mın. d . d ,... il 10.Z gelen .,_.,ti ( 1) hava~n Qalımr:Yaı ve kapı yolları Uzerlndeki bozuk trc- nısoetın e o ması ıstemne te 1r. en 'e e~ırmene ere ım 
~-,.-f'I · .. ·· d ·· .. • k 1 (Arkası var) tuvarlar da yeniden tamlı· edilecek· Bu nl.:.het çok o lmakla beraber önü mavi • beyaz, f't'tcoidiyıeköy - bur,-dıı. 'I vermek için aradıı. <'kstrn 
.. a ı enın onun e yurumıye oyu . . . . . . E ı. b K u 

ı d r::". ~..ı _ .ı_. • ıl tir. bandaııarın getırılmcsı ıçın der- · minönü 111.ırmızı - eyaz, urtu- buğday da ver mek mecburiye nde 
mut ar ı. ı:.'tyemezıu~ı ısyanc a- (1) Sı.lnutu askeri in !Ad t · h .. · · · · kted' 

b . fi ki ı.. yen ce e 'ie Yüksekkaldınm al teşebbuslere gırışıJecektır. )U§ _ Beyazıt sarı • mavi. Kurlu- bulunmasından ileri gelme ır. 
ra zorlu ır ka lenın ya aş:nın•· olvakJUer usulUnec fenni harpteki j • 
ta olduğunu gözcülerin haber ver- ı mıı.hareUert ve hususile hılifetı Se· I Karaköyle Tüneli birbirine bağlı- MACARJSTANDAN SİPARiŞ luş - Eminönü sarı. beyaz, Ta1t- Eskiden alıcı lt>hlne " erilen y Uzde 

biıel h b • yan Yüksekknldınm oza lk bir f!ra için Ticaret Vek!l.letlne ya-mesi üzerine aycten unun ır niye ve zabitana inkiyat ve ıtaatları ... ın, m Y ve Ayrıca Macar' tandan da tram aim - Beyazıt beyaz - sarı, Tak-
yenir,r~ orta-sı ohnll'Sı ilıtimali 1000 .ft_, .. ,_d ü kara sumen tretuvar olarıı.k ye- zrlmıstır. Eğer VekO.let bu f!rayı l<n· 

:r uuuuıı en sonram nsa ve mıı.- d . vay malzemesı sıpari;i im~&.n da- sim - Fatih kırmızı, Edirnekapı - bul edecek olursa murakabe komls-
bir hayli tel~şı mucip olmwftu. dun olmakla, bunlau idare eden ser- nl en yapılmasına karar verilmlştır. hiıinde göriıımc-.. ~edır. Fa.kat bu ::>ır1teci ye_ı.ı - bcıyaz, Orta"o' y -

1 h h Bu yolu inşaatı d d hal b ı "' yomı koymuş olduğu f!yattıı.n tenzil Fakat az sonra bun arın er an· darlar muharebeye tesvik \'e t .. ..vıke n na a er aşa- ba:ı:ı şartıarn dayanmaktadır. Bu A:uaray mavi, ts~·~ila• • Fatıh 
. b. ıik • f 1 ...,. nacaktır. d d k . ~ 'I ederek yeni bir fiyat koyacaktır. 

gı ır a crı sını a mensup o ma- bir tarik aradıkları halde ulQfelerine 

1 

. . §aTtlar a tcemmuı e ıı-ere tat- sarı • yeşıl oJ.acaktır. j Bu vıı.%Jyet üzerine yakınd:ı Bele· 
yıp kendilıcrine 'katışmıya gelen zam ile (Serdengeçti) ve (Dalkılıç) F tlh Fatihteki Yollar ,._A 1 d brk kabiıjyeti olup mmadığı tet- TÜNEL DE 1ŞLEMIYECEK diye ekmeğe yeni bir narh koyacak· 
yeni bir kuvvet olduğunu öğ~e- tAmir!le biraz fedal yazarıı.k bir za- a - Edlrncka~ı yolu Ul#'Cr n e- , k:k cditmektodir. 1 . .. . . . 
nince, teli.şiarı şev'k ve ııadıye rnanlar idare olunmuşlar Jse de 1100 ki yan eokaklar e\lerle dolu halde Dünkü görufmede s>paıis edi- f unel ıçın kayış hımç.ten tedn · tır. 
münkalip ve bithassa rüesayı is· tal'.ihlnden sonra bu usul ile' dahi toprak bir haldedir. Ayasofya, Sul- lecek malzemeler geİinceye ~ ka- r:k edilememekted ir. Bu vaziyet Fiyat mOrakabe komısyonwrnn 
yanın kalplc:rinc s~rur doiflllUŞ· lAyıklle harbe sevkleri kabil olama- tanahmetten çıkacak la.91arla. bu yol- dar halkın ih'liyaçiarı ne şekilde dahilinde iki ay sonra Tünelin me.,gul olduğu dig'cr mesele de ka· 
tu tı (T ihi ta) lar parkelenecekllr. t ı · f· . ..ı · '-b •. d d" .... 1 kardırı.ması bir mec'buriyct ola- saplnrın et !lyaUarına zam isteme-

. mış r. ar A • İ .. .. . . e a ı ecııı-c ııcccgı e utunu · .. .. . , .. .. lerldlr. 
Bu kafilenin kanşılanıması da 1 (2) Hoca t kı Et d bi ı nonu Ge:omı müştür. rak goruırnektedır. Esasen gun luk 

h 1. . l I . a mı mey anma Taksimde eski stadın bulunduğu hasılatı ~k.i yüz elli· lirayı germi- 1 Kıısaplar etin ye.rinde pahnlı oldu· 
ay 1 mcrasım e yapı mıştı. glçllklcrıni göstermek için (Meydanı ah Uz • d bü ük bl d , DÖVİZ MÜSAADESİ GELDİ " .. .. • . , • . s a erın e Y r mey an :"Ja- yen tünel masraflarını bile karı~ı- ~nu, bu fiyatla et satamıyacaklan-
Buy~k. meydanıdehdolduran ın· !Ahım) derlerdi. \aka nhvlsler de pılacnk ve bundan sonra resmi gün- Yeniden Amedkadan sipariş layamamalı:tadır. nı söylemektedirler. Komisyon ka· 

san sclı ıbret v_e şe.tle seyre- bunu bu sureUe kaydetmekte teha- !erdeki merasim burada olacaktır. sapların iddiasmr makul bulmuşsa 
dılec.ek. ma'hşen kalabalıklh. 1 ll:k göstermişlerdir. l ınönü gezisi ismini alneak bu saha- J • da da istedikleri fiyatın çok yüksek 

Bunların iç.inde oııdu ile. !birlik. (3) Kasrın canıbindekl g(lhsarlar, nın inşaatı en yakın bir zamanda bl- ngiltereye ~atılan 1 Nıilli riyango olduğunu görm011 ve bir fJyat teklif 
te kar~ıya .gcçmey. p Jstan - Ayanı hilddamı devlete temlik ve ih· tlrilocck ve ayni zamanda burada bir Tiftikler ( • k ·ı · etmiştir. Kasaplar bu flyau kabul 
bul muhahz.ı olarak ic.@.lan yeni- san ve herkese dllhahı ilzerc birer elektrik muhavvile merkezi de yapı- ye 1 ıyor etmediğinden her iki fıyat blr rapor 
çeri, sipah, ulufodyan, azep, si· kasrı rramgAh binasına ruhsat ve- larak saha aydınlatılacaktır. .Bugün T iftik İhracatçılar Birli- Milli Piyangonun S • ci tertip birin- şeklinde Ticeret Vekllletlne göndern-
lanıt.ar, cebeci, ve levend gıbi as· •rfiip gUrumu vafire ve esman mlls- ği senelik heyeti umumııye toplan. ci çeklli~ bugün saat 17,SO da Eml· mlştlr. Tlcıı.ret VekAletl tetkikatını 
ı.:eri sınıflardan pek az kimse mlrc ıırzetmclerl ferman buyurul- HavagazıZehirlenme tıSlnı yapacakıtır. nönü Hıılkevlnin konferBns salonun- yaptıktan sonra kararını müraknbe 
vardı. Kala:b_!llığın, :kısmı azamı muştu. Az zamanda 170 adet tarz- Tiftik ihracatçıları Birliği ln- da yapılacaktır. komlııyonuna bildirecektir. 
nı lstanbulun ~naf zümresi ~- ları na~d~ ve tarhları matbu kasr Vak'a~arı? giltereye satılacak 40 bin balya Salon istiyenlerin çekilişi takip 'MUrakabe komisyonu et ffyatlan· 
lul edı~or ve bunların içine yer· inşa cdılmışti. (Alunet Asım tarihi) Son günlerde birbirini takip e. tiftığin fiyatları üzerinde İngiliz edebilmesi için saat 16 dan itibaren na her on beş günde bir narh koy-
s;ı, yurtauz. işsiz, güçsüz maku- (4) Kndmla.rın lAtlf endamlarını korporasyonu ile mutaıbrk 'kal· mayı d!lşOnmekted~·. Buna ancak 

den havaga:zin=den zohirlenme vak [ . halka açık bulundurnlacaktır. 
lesi haşarat ile knpı a ltından sa- nazara arzcde.n kıyafetleri o derece afarının, açılan yollardaki borula- rnıbş vt e 18 - 20 h.

1
i'n bnlyfa tdi tiğl ın VekA.letten cevap geldikten sonra 

bahleyın •tlak ed1len mahpuslar. israfıı. cebebiyet VM"dl ki, neticede l ,... "U a· ve mart ay arı zar ın a n· Bu çekilişte dört ta.ne 10.000 lira- rll kt" 
h 1 1 b k . .. rın de1inmesinden Heri ge meıı;Le ".

1 
.. d . .__ . k l<arnr ve ece ır. 

muz v~-~apu c:udnahr. sab ı aokı mu- bir ı:ok hıuumlarn zevk ve ziynet olduğu sebep olarak gösteril· ı gı ter~y~ Bgonb craıımesıne.. ~ar~1 r lık bUyilk ikramiye vardır. Bin lira MUral<abc komisyonu dün yeniden 
kerrere =na,l>ı ve a ır ç. ·lan yüzünden erkeklerinden aynldıklıı.rı meıkte idi. vermıştır. u aıyatarın gonuerı • ve daha yukarı ikramiye kazanan ayakkabı fiyatlannr tetkik ctm1ştlr. 
da karı~ış bulunuyıordu. Biıhassa görUldU. (La.le devri. Ahmet Refik) B l-.J ' F 1 I . ..d.. .. meşjne standardizaa.'}'on niı:amna. numaralar altı kUre birden çalıştırı· 

d rd k b k e .... -yıye en ş erı mu uru . .. .k Komisyonca ihtikO.r yapıldığı iddia me rescıe e ıta ı apayıp so- ~ N . d.. bu h k d' .1 .. mesıne gore meınurıarın ·ontro- 1 k h bl i d d 1 (M- . .J ı·h· ) (2) d ,- un un ususta en tSı ego· 1 d . : ı ..ı ·k ba l ıı.rıı. er r n en 8)-TI ıı.yrı top l edıı~n ayakkabıları getirtmiş vo bu ,ugu ,.,.uanı a nn e 11 •• b" -'k d l un an geçırugt ten &onra ş a· t ~· 

S 1 
' 

rusen ır aı· a Aannıza •un an şilrtilmek sure ile tayin olunacaktır. 
.. tan taleıbei ulum bir hayli ye- oruyor ar .. · . . ..,, ,.. 1 nacakıtır. ayakkabılar üzerinde tetkikatını ı • rd 1 

1 
soylcım1~r: l . l . . 00 ,.,_ 1 . 40 b' Tevzi edilecek ikramiye yekflnu 

ı..un tutuyo u. B 'dd' •L. b ' ti ng'ıiız erm ıst LK en ın 3i)-7,132 Jiradır. 430 numaraya 12.132 yapmıştır. Ayni zamanda Sümer «- u t ıa nıç ır sure e I ' f ,. · ·h · -
M"""danı dolduranlar a'--ak ta- d 1 Ç" ...... hAd' 1 · ba ya tı tuı:: nısan ayı nı ayetıne liralık tescili mUkAfatı veril'""Aktlr. Bank ve Ayakkabıcılar birliğinden -., ,, Bir okuyucumuz soruyor ve ogru o amaz. un.ıtu a tSC enn k d .. d · ı : t -~-t """'" 

kımı tezyıf'kar ta.ıbirıile anılan hal. diyor ki: ku 1-c1 ·· · k ki d l . a ar gon en mış o DC!ll\ ır. gelen raporlar okunmuşsa da komls· 
k fak . .. · d' b 1 vu a gel ıgı so a aEr. a Y'h~ .~n· 1 Haber aldıönnıza go"re İngiliz- b ı i bl k ..,ft"'1 anı•• 
ın ır zumrcsıy ı ve un arın Galata köprlliıünüo ormlarma ~atı yapı mamı.ştır. ger adıse l k .. " • . . 40 b ' b 1 ~ A U' V 'il il yon u ş r arara ""'1> ıya.ın ..,. 

ıçıne geç.imi yıolunda ohm orta Jakın ve dubaların blrleşUJI çikm.ak lazım .gelse idi, daha ev- ere 'f:t.~kr~ı gırhı~t·ı·~~ız . met ' ~1 - a • .a tır. Fiyat mUrakabe komisyonu 
tilnıftan- ancak §8hs~n zulme rna· yerlerde traım·ay rayları da 20 _ vel Ta'kaim _ Sırnserviler yolundcı ya tı ı •. taa. u bu yerme ~-•~rı - 7 ŞUBAT l&U ayakkabı fiyatlarına Azami bir fiyat 
, uz kalanlar, devlet memurun- 30 santim amlıklı olarak birle- olması icap ederıcli. Çürrkü burası meden. hıç bır y~ a~cı mke~ ~ete CUMA konulmasını dlişünmektedir. Komls-
dan da lbrahim Paşanın kendi ;lyor. Daha doğrusu kar111l .... 1- del?kd~cıik cdilmi., vaziyettedir. ! tiftik hsaneı venlmıyece lır. yon tetkikatını bitlıir bitirmez bu 

· . .,. -ı -,. "' YIL: 1941 - AY: 2 - GÜ.S: 88 r· t kk b c !ara b 'ldlrecekttr aı.;raba, ehıbba, adamları ve a- yor. AJlıtrdanhcrl bu kısının ta- Binaenaleyh bu iddia varit ola- ıy:.ı. 1 aya 8 1 r 1 
• 

damlarının adamlarını iş başına mirine ve~·a bu noksanın ta· maz. Bu vaka·lar dog· rudan dogw. MADENİ EŞYA BİRLİGlNDEKl RUlfl: 1356 - :?nelkAnuo 2~ İTHALAT ~C:YASI GELDi 
ANTI HİCRİ: 1859 - 1'1uharrem: 10 lL-1 

.;etırzncei dolayısüe mevki ve mamlannınsma itina edilmek- ruya boruların eskmıi" olmasın- TOPL Dün latanbul gUmrUğtlne Bulgal'.IS· 
,. V A.JU·r zı:v ALI EZANI mall61lptan cüda düşen ve bin- tcdir. A<·nba hu gediğin kapa- dan ileri gelmektedir. Ticaret Vekaletinin vermiş ol· tandan 250 bin kilo odun kömürll, 

neitıce nanparoye muhtaç olan1ar tılmasr hi1,rlik bir m~rafa mı duğu 800 h:in dolarlık akreditifi -- - Romanyadan demir fıçı, demir Jev-
ışt.ırai etmış bulunuyordu. 1 bağlı, JOk!ila, hurudan geçecek BELEDİYE MECLİSi YARIN kullanmak için lstanbul ve Jzmir GÜNEŞ: S,06 ı,ıu ha, kAğıt, cam, mukavva, sigara kd-

BrrK işi yolunda olanlann bi- 'atmanlar da bu z.ıplama~·a alı-;- TOPLANIYOR Madeni Eşya Birliği Amerika ile öCLE: 13•28 7•56 ğıdı, ateş tuğlMr, cibre, demir yol 
le (azıcılc a~m var, ne :kay;gusuz tılar da aıakadarların na.zarı dik Belediye meclisi §Ubat devresi te.-rıa&1ara geçmişlerdir. Dün !s- ~~Ş~~: 16·H 9·42 le\•halan, anilin boya, amonyak, por-
baınn var) diyerek "karı~nadığı katini mi <·elbetmlyorlnr? ı:ğer ikinci toplan.tısını yann öğleden tanbul Madeni ~a İthalatçılar YA'fSI: ~~:~! 12•00 selen eşya, mekik, kundura levazı· 
bu hay huya· tıkın yolunda olan· öyle 1 e biz l)uou haber verelim. şonra yapacııdı:: ve bu topiantıda Birliği sipariş meacl~int kararlaş. İMSAK: 

6125 
1

'33 matı, gazete kA.ğıdı, sarğılık kAğıt, 
!arın çok uz.ak kalması pek tabii \. yine bütçe üzerinde müzakereler tırrnak üzeN! bir toplantı yaprnııı· 11

•
53 ı afiş kf\ğıdı, karton, demir yolu ra.y 

ıdi. Bu gibiler kafes ardından vu. yapılacaktır. halkaları, eczayı tıbbiye gelmiştir. 
kuu hale teımaşager idiler. 

Bu kalabalri;ı tahrik eden ye
gane saik ıu icli: lstanbulda yüz

ıerce müdebdeob konak ve müzeh· 
hep saray, Boğaziçinden ve Sa
aabatıta nadide ve '2eseırdide (3) 
ı.:asırlar ve yalılar yapııırken, aya. 
nı devtet ve er.kanı mcmlc'k.et, 
bunıann masrafını ha.:ıı;;ın ~ırıtına 
yu.ıuemck ıçın yeniden v.ergiler, 
ı.ndas cdıyor, bir tnratta fakrü za
ruret gcnış bir kitleyi ezerken, 
aığer taratta küçtik bir zümre, 
zcvJtin bınazirindcn nastbcdar 
olabılmek için ıhiribirile müsn
bakaya gıri§miş bulunyordu. ( 4) 

Haık a9tı, ha11k çıplaktı. Haık 
sefil ve perışandı ve payitahtı 
sa1tanatı senıye sokakları bile di· 
lenen. sürünen in~anlarla doluy
du. 

Kaf değından Sud.m çölleri
ne, Adriyatıik.ıten Hint Okyanu· 
auna kadar uzanan geniş ülkede 
ise zulüm ve gadirlc halkı ezen, 
soyan, dilcdiğıni öldürüp, dile
diğını kazığa vuran zorbalar hü
kfun sürüyordu. Ne yurdun için
de iğt~a.ş. ne sınırlarda cklal ek· 
aik oluyordu. Jçcrdc zorbalar, 
d11&rda dıişman, tebaaya ve asa· 

Kapının öniiııe gelnıl'}tik, iç.eri girmeden 
ev,•eJ bana: 

- Bu ı;;eklltle izıliva~· hoşunuza gitmedi 
değil mi? 

- 1'~\·n•l!t tngilterl'CIP, evlent'<'eğlmlzi :ıan
ııetmlştlm. Emin olunuz ki ben ,aka f.i;yıe
dlm. KllJc,ede ıliiğüıı, çuc·uklar, beys.ı elbl"'e 
fl!An 1 tedlğlın yok. 

Oda kııpıı;mı a1;tı. Otloya değil de kllı:ük 

sofa;> o girmiştik. Gürültü duyan ~ll'lis \'an 
Hopper lçn<leo se. .. ıendl: 

- Siz misiniz! tlç defadır kapıcı)·a tele
fon ediyorum. Görlinmemlşsln!:ı:. Serelerıle 

ld.lnJz '! 
Ben hem glilmek, hcın ağlamak l!>tlyor-

dum. 
l\lldeın ağrıyordu. ~imdiye kadar olan ~y

lerin yalan olmasını bir an için d.Jlecllm. Za-
frn bO tııı bunlar o kadar yalana benziyorlar
dı ki ... 

Mak.,Jııı, oılaılaıı içeri glrerkt·n \'U sö1.lcrl 
sll~ledl: 

-Korkarım ki, biitiin bu gedkıneye se~ıı 
ben oldum. 

Kculınııı hıt~Tet lC ı:;e,·inçle bir ı:eyJcr ııtıy
Jeditlnl duyılunı. Ka.pı kt\)lanJm~h. Muhave
re) 1 işitmek mlimklin değildi. 

Odama gittim. Açık pencert>nio önürıe o
turdum. Bekliyordum. Bu tıpkı bir ha.ıo;tahane 
de, amell~-:-.thane kaprlilllda beidernlye ben
ziyordu. Bir haetab9kıcı gelio: cBo~ yere 

tır. 
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beklemeyiniz. Daha ameliyat unın sürerek.» 
diyecek gibi gell~ ordu. 

Bitişik odada konuşulanlan duymak müm
klin değilıli. Dm'Brlar çok kalındı. At"8ba na
sıl !Wize baş)amıth ! 

cıOna görlir görmez f&.ıjık olclwn. Hn gtln 
ı;örii,tlik mU '.'» diyec•ektl. Ya J\füıi-. \'an 
Hop11Cr ne c·fwap verecekti 'l 'luhakkak: «Ah 
Mlı!ıter dö Vln~r. ha)·atm1da. bundan ~lrane 
tılr şey tasa\'\'Ur f'flmnem» ıH~·eıcektl . 

Ev11t, bu ini e,·Jenme kararı şairane idi. 
Kt.>nıll kf'ncllme hu başıma gelf'n Şf'Jlerl dii· 
ııünüyor ,.e Revln!;t<'n glilüyordum. 

l'ek yaman bir o;aRclete sahlfl olmuştum. 

~evdltlm ııılamla e\lene<>ektlm. ~flsls tlö 

Vinter ola<'aktnn. 
Midem de hAli atrıyordu. tollan bi>yle me-

sut lkeo mlıteııloln atrıması mfın8"ız bir ~Y
Her halde sinirden ol8C'ak. Bu beklemek beni 
sinlrlendlrlJordu. Oda.,·a beraber<'f! elcle gir· 
&ek daha tabii olacaktı. Kadına gülerek: 

Demiş olsaydık, ne kadar daha iyi olurdu. 
Sonra. .. l•'akat bana o .evglden biç bah

hetmemı,u ki". Vakit te olmamıştı. Kahval· 
tı ı.ofraııında hrın yiyor, hem de konll!uyor
dıı. Aşık olduğunu söylemeMl,ti. ~ade evleo
nıcğl teklif etmlıjt.f. K15a, kati ve orijinal bir 
tanda ... 

8ö,\·le olması daha kıym4'tll idi. Çünkü hiç 
oJmaZl!a doj(ru idi. Oe-nç adamlar gibi bir 
!'ilrli yalan söz ı;hylemtml-:tı. Gt>nı:ler se\·gl
dcn, &'fktan, ebedl;>·etten bah8~rler, Hf)nra 
kendileri de buna inanmazlar. Safile yı-mln· 
ler etnıek niye )arar. Onları tııtrnıyM-.ak ol
cluktan ı.onrn •.• 

Bununla. berabt>r ilk e,·ıend!R'I zaman böy
le hareket ı>tmemlştı. ~aya bir ~ek lfÜ
zel ııö7Jer !Wyleınlş olM•akb. 

Fakat bunları düşünmemeliyim. Bu hl ,.e 
fJklrlerl bana şeytan hatırlatıyor. Haydi 
şeytan git buradan, he.nl rahat bırak ... 

Hiçbir uman ama hiç, hiç böyle f8yler dü· 
"ünmemı>llJim. Heni seviyor, beni Mander-

lf'y'e ıötiirmek istiyor. IAznn olan bu. .. 
Ne kadar uı.un konu!}tular ••• 
Beni ne zaman ratır&C'aklar? 
Yatag,ıuın baı:urunda. duran şiir kitabı gö

Ellme Ulştı. Bana vermlf olduğunu unutmuş
tu. Demek ki, bu kitaba çok ehemmiyet ver
miyordu. Şeytan yine kulağıma bir şeyler fr
ıııldadı! 

- Haydi .. İlk sayfayı aç, canın lııtıyur ya, 
Haydi aç. 

Yerimden fırladun. Kitabr aldım. İlk 

ı;aylay, yırttl.DI. .KJtap aao.kl yepyeni imiş 
grtıl oldu. 
Sayfayı kliçük parçalara ayırdım. KAğ"ıt 

""lıetlae attım. Tekrar geldim. Pencere.nln 
önüne oturdum. 

ırakat zihnim de, gözlerim de klfıt sepe
th dt>.kl yırtık kAğıt PBrtaJarına takılmıştı. 

Yerimden kalkıp gidip sepete baktım. MU
rf'!kkep izleri, yazı hAJA görünüyordu. Bir 
kibrit çakarak kAğıtları ateşledim. Alev e,._ 
Vf'la kllğıtları Kararttı, sonra simsiyah bir 
hale getirdi. Kuntunt bir kili nldular. KAğıt 
yanarken yazılar kıvrlla kınrla görtinüyor
du. En ımn olarak büyük R harfi ~·andı. A
lev oou da yuttu, yok etti. Kllller Bflpetto i
çinde duruyordu. 

Ellttlml yıkadun. Adeta etrafta bir yeni
lik ,·e temizlik havası \'ardı. Sene 1>a91nda 

yepyeni bJç kop&nlmamq bir takvlme bakar 

(Aika• ftr) 

derken düşündüğümüz bafk~ 
nokta da ·vardır. Yeni ""..il 
!erin kabulü üz~rinden eP"~ 
zaman ge9miştir; ağzımız~ ~ 
gi taraflnrından yandığıı;ıııl tJ> 
fi derecede forketm işiz.dıri r,I 
ciddi, kah ıılay şeklinde b~111 ~ sclcler.i konuşa konU§a dog~ 
çıkar yolun nerede old11~ 
anutln"k b ir vuzuh ile nnlaJ1l" 
sak bile yarım.r.,amıılnk s 
şizdir. . ;/,_ 

Meselenin reami kotıı15 I 
~an çıktıktan sonra bir~ 
efkan umumiyeyc arz 1 
f cnn olmıyacaktır. Gerçi d' .Jıt 
lan kül halinde ve bir ~ 
usule göre tetkik e:d~nlerlll ..1 
rü,7lcri başkadır. Fakat dı~ 
k i ıınünevverlerin de, bı fi. 
tiltbikat noktasından bazı 

dalı kritikleri ve ilaV'Clerİ 
ması müll!.kündÜT, 

* 
Geçen'k.i bir ftkramda dı 

lcdiğim gtbi ismi hasları 
hıırfi kullanan ba.ı~ka ıııil 
nasıl yazıyorlarsa biz de 
yaz.malıyız. (Latin harfrlc 
zanlar arasında imlilaı fone~ 
lan tek müstesna millet bil 
mamıza rağmen) 

Yine aynı esaııa uyar~ J 
hasları şö;ı::le bir kaç sınıfa 
mamız iy,i olacaktır. 

1. - l..iı.tin harfi kuU-.J 
milletlerin imza mahiy~ 
has ısimleri: Churchill, ~ 
velt, T~mcs. Temps, Gi0 

d' ltalia gibi) ( c.tımolojik 

terbiyesi görmemiş kafııla 
arzcdeceği pratik güçt" 
ragnıen bunların aynen kab 

2. - Yunan, Utın </C /. 

alfabesile yazan milletıerııı ~ 

hasları: Kalenin, Turge ti. 
Venizclos, Metaıkeas g~İ ti. 
lar için bir transcrıptıon 
'kabul olm~ ve ismı tıasl•~ 
o1mazsa Ans:kloped1ye o 
göre geçırmek !fızımdı.r. J-lef 
zıcınm bu isimleri ingilizcC 
!>'1Drsa ingihzce, fraruıızca 

11 
yorsa fran:sızca §CKtHerınde 
iıırak yahut kuiagına gaıptdell 
1 • e 
en sese uyaraıt yazmasa dit 

etmesi ası~ çıkar yol değıı . J) 
3. -Tanhi ismi hasl•~ 

tin alfabesi kullanan bazı ~ 
ler imıiı ayn111ğı esasmd11ıı ~ 
mamakıa beraber ibazı h 'I 
için kışmİ bır transcrı,p~~~ 
bulünii faydalı göııınutl 
Me&eliı. ph ları F ye, K '~f 
ren C !eri K ya t~bdd eUf1 
bi. Fıkrim<:e bu esas ıbiıi.ıı' ~ 
de faydatı olur. O zamaıı~ 
la Caton'u K ton, Aph ~ 
Afrodıte şeklinde daha ~ 
yazıp okuruz V'C kimseıııJI 
bir dıycceğı oımaz. .. f. 

4. - Coğrafya isimlefl• l 
rupa millctıer.ınm yaptrkl•" ;!, 
bızım yapacağımız ıey de "'ii 
rafya iaımlcrının bız~ ıı'ı 
olmayanlarını aynen koYi' 
mck, senelerle difunızd;,;, 
farklı §ekli meydana ge~ 
!anlarını o şc..ıe göre y11 ~ 
devam etmekten ıbaretti.r· (ti 
liı Jngilizlerın London' urıU• .J: 
s~ların da yapdığı gibi U'~ 
Franeı.zların Marsciııe'ni b "I 
meşhur §eklile Ma~ıy• 
yazmağa devam etmdc· ıııl. 

İlave edeyim ki yazdı r 
bir dilcinin değil bir rnııhd• 
bir kaç pratik ve perakef1 ~ 
§\incesinden ibarettir ~ ii ~ 
rıki numaralarda bir taa11 

ası yoktur. 
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FRANSANIN 
Mukavemet 

Si ahlan 
yazan: Vahdet GOL TEKiN 
~ lmanyanın ln~ilte.re~~ 

karşı büyiz"'k btt istıla 
hareketi hazırladığı, Balkanlar· 
ra bir rnaocraya gırişece~i veya 
talyaya yardım tarıkile Akde· 
hiı.de lngıltere ile muhınebe~i 
kırbui edeceği gıbi muhtelif iht~· 
rnallerin ça!Pı~ığı bugünkü sı· 
Yaıet havasında haki~ o-lan 
mevzu yine Fratl'Sa meselcsidtr. 
. Bugün Fransa i~nl altında ve 
l§gal haricinde olmak üzere ha
kikatbe:ki iki k13ımdan ibaret de
ğıldir, üç parça halini almıstır ki 
bu üçüncü parçayı da Pıerre 
Lavaı siyaseti temsil etmekte· 
dir. 

Fransanm Mareşal Petain 

E 1 
Ha ki ki M a arif 1 n ki 1 a b ı m ı z ı n 
Hadefleri Çocuğun Canh Merak 
ve Alakasını Boğmamak, inkişaf 

Ettirm~k Olmalıdır 

l Yazan: et Emin 
..ı.. p o sını mukayese yollu yazılar ha-

ogw !umu Nevyorkta mes .. ur r • 
d ile zırladııar. 

f esor Ucv' ey n.n teı'Oıye ı ea k: ııerı me'ktebi.n dersleri ana ve 
uren ı..ıncoın me 

rını gerçc:ıtı~ dunltü ya· .babalara açrktı. Bır gün gıttım, 
tc:oıne koyıdugumu dersrıanc:de bır arxa sıraya otu· 
zımda anıatmıştım. e· rarak &abahtan akşama kadar 

Cocuk fJ.K gunıi mektepten 
~ de geıdı: ders dmıcıcıi:n. 

ve ıııyan:.ar ıçm d. bu· Jngııızce der ind-el hoca mcv· 
-

""ızı arantmı~ıar, de ı, 
.J zu vermemı.ş. herıt.ea kendi ıeç· ate,p dcgıt, egıence yCiı. 

rası m , yapı· tıği bır mevzu haıı.ı(ında ozene· 
Her ·es canının ıs.eaıgını .. re tek, uğraşarak yazı yazmıştı. U-
yor.. Evde hazırı~ma~ ı:z~a- mumi sevıye hayret edhecex. kıı· 
ders veıımiyorlar. ~ a~ ·ı dar yİ.ı..Ksekti, Her talebe, yazı· 
1-'be arkadaş gıbi... Bırıbırlerı e 
""d 1· benh konuşuyorlar. sını o!Kuduktan sonro serbest ten· 
a cta sen I Jl '·ıd ıba"ll)"OrdU. •j alc'be, gayet 
u --~ buradan çı.karıp adnmaKı ı ,.. v 
DCJ" nam ve oı.gun bir ıavırıa. ve tam 
bir mektebe vcrın... . . kertdi bir bitarahıxta okun n yazının i· 

Çocuk. yenı mcktebını ,, 1 ve kusurlu tııratınrını söyıü-
J~ın· e U"•aun bu makla berat>er " . 

zeı;"' "'"' .L bıl yorlardı. 1 enkıt ruhu boy\cce ı· 
du··ru··sıı"~· gosterıyor, ~uranın a. 1 

UJ>. ) ice kurutuyıor, pış~y<>rdu. ıvıun • 

O aabatı çok erken uyandhn. 
Dikbıtle yıkandım. Dikkatle tra~ 
oktum ve itina ile giyinmcğe ça· 
lı~. Kahvaltı için yemek salo
nuna indiğim zaman san'te bak· 
tım: Dokuza yaklaşryoı:ıdu. Ve o 
anda farketıtim ki k.o~oca yemek 
salonunda te'k tomiz masa yok· 
tur. Her masımın üstünde kulla
nılmı pc9etalar, ekmek parçaları, 
bia'küvi kırmtılan ve çay, sut, ~
kola artıklı fincanlar ••• 

- Tuhaf. .. -dedim. Dün gece 
ben yatımağa gittikten sonra bu· 
rada bu çay mı verildı? 

Lira bu salona, bu kadar er· 
ken, bütün masaları kaplayacak 
derecede 9ok müçteri gelC'bılece
sıni bir türıü aklım aınuyordu. 
Uu aatlerd.c Montrcux Palas eu 
saıtin da;dkalannı y~rdı. Uyan 
bırı v.arııa mutlaka Menemenci 
oğıu ıdı. Z.ua o ne zaman oyur 
du, uyumağa vakit buıabılir mıy· 
di, uyur muydu? .l:hı.rnem .•. Fa
kat dığerıerı? Ot eh dolduran, 
A~alı 'e Avrupalı ckselanslar, 
guzel kadınlar ve gazetecılerle a· 
jnnsçılar bu saatte kulnkınrındıı 
top patla a U) anamazlardı. 

Bana hlzmcte gelen garsona 
sordum: 

- l'ı.'llnlere servis yaptınız? 
Güıümsedi: 

1 • 

ile Bir Saat o 
ETİYOPİY A LEZELALEM TE 

yapacağımı bilemiycrek Joneve 
vardım. 

Yuk rıdn: Cenevrede Milletler Cemiyeti sarayı (Karlton 

buradan beş on adım mesafededir.) Solda Negüs'ün 
damadı Ras Knaaa 

ti 

oteli 

idaresi altında Almanya ile mü· 
tarcke aktdetmesj. üzerine, . ~~l
lllanya ile i~ birliğı> tabirtn!,'1 
V:ohy hükumeti erkunının ag· 
zın:da da dolaştığını hıııtırll}•oruz. 
Hatbu:ıti, M.di:9elerin cercy~~ı 
Fransaya dahili mukavi'll' ır 
çehre göstermek cesaretini ver· 
rnc'.ktc gecikmedi. Filhakika. 
F'ransanm silfı.'hlan 'bırakıtığı ~e 
Alrnaeya ile mütarekeye ıtalıp 
olduğu sırada Fransız hükümet 
erkanı l~ilterenin de yakı.~~.a 
aynı akıbete uğrayacağını duşu· 

diğim:iz §e.kıkle bir mek.'tcp oım • tim numara vermıyor. ü.&unan 
dıg·ı haktıcında bizi ikaz ed~yor· 

yazıların en iyisını ı.aı.ebe seçıyor, 
du. . b _,. dedim bu yazı mckteıoın her haıta §il· 

- !:>ızden bnşkn nckadar 
zeteci \arsa hep8[nc. 

1 te o zeman, beni s?türen 
ga· ' elektrikli Lren o büyük bviçre 

YAZAN: 
lzameddla 

NA ıF 

ve bir de talisizliğimiz oldu. Ha· 
tamız, birden'bire bir mi1;> on as· 
kcri sılüh ahına almamıroır. Men. 
z.il tcşSdutı yo1.tu. Jaşc i,leri pek 
kızuk gitti. CepbeddQi n'Sker aç 
kalınca cephe ger'sind('ki köylen 

niiYorlardı. . 
Halbuki ingilterc Ahna~y~.~~ 

olan muharebelerinde ustunlu~u 
temine muvaffa'k oldu ve bı~
ha'SSa İtalyaya lka~ı ~azandıgı 
rnuvaff kiyetlerle itarbm .m~va· 
.. e . . kendi lehine çcvudı. ' nosını li d 

Bunun üzerine Be.r n . .e 
V'oh . . kendisile cış bırlı· 
w. ı Y nın · hlikesini 
gı:. nden vazge9lJlCSı te .. 
görmüş ve Fransa ile gay~ co· 
mert lbir sulh mu hcdetıi y~a
ya hazırlanmıştı. Faknt Vıchy 

ti mümkün olduğu kadar 
şcraı w • 

kendi lehıne :temin etmege ım-
kfın sörüyorıdu. 

Bir taraftan bazı f ransızlar 
~Fr ns için h rp hen~ bitme· 
miştir> derken, l.J T<'mpş ga
zetesi de cFransanın a ın talep· 
lere kartı mukavemete arzusu ve 
bunun için de elinde vasıtaları 
olduğunu> ilave ediyordu. 

Fransız mukavemetini V~y 
hükumeti ve bu mu'.kavcmctın 
kuvvetini de Cezair (yani Fran· 
sız müsteımleıke kaynakları ve 
donanma) temsil ederıkcn ~~
reşal Potain'in eSJci munvını, 
bıtukis Aımnn taleplerıni teşvtk 
edecek bir amil rolünü alıyo~d~. 
Denebilir kı. Vidhy hük\im~tmın 
nıu"avanetine karşı Atmanya-

d w•t daha nın daha yumuşa~ egı • 
sert bir vazı.yet tnxınn:ınsın~~ 
Pıerre Lavaı'ın büyuk bır tl~sırı 
hn B ·· Lava! Ber ıne, o u;:tur. ug_un k 

B r . Laval'e dayanara er ın ıse . bir 
Fransız ist ·ı&ııne karşı y~nı 
auikasd ho.zırlar vaziyet almış 
butunuyorlar. h" d' 

F ronsa meslesinde son 8 • ı-
sc, Herr !·:lı.tler'in son talepler.me 
Mare1al Petaın"jn cevabını ver· 
rnış ve bunu Amiral Darlan va· 
ııta.şile Panse göndermiştir. Pa· 
risı.e artık adeta Almanyayı t~~ 
sıl etmek:te olan M. Lava! ın 
Vichy hirx.umetine t$rar .alın: 
rnaıı ıçin Aımanyanın tazyiklerı 
de devam etmektedir. 

Fakat Vıohy'nın mukavemc: 
ti~c kar~ı Berlinin tehditler~~· 
nı&heten azaltJIUŞ olması da diJ.:· 
kate ~yandır. Bu da Abnan ~ı
Yaaetı kar§ısında mukav~etın 
en rnües:sır sıınh olacağını goste· 
ren Yeni bır ~ısaldir. 

_ Hele bır sa ro•, · . w , b _. • d 1 w b' k ün sonra ev· ı pırograıta a ... ı.gı mec;mu a ç • 
Oglu~, k 1~ aç ~ır ~eyter ya· ktyordu. l.Jtıuuııe degcın §U nım· 

de kendı e ın: .. 1• •·ıtaptar ta idi ki, bir yazı hazırıamax, ço· 
,.~e türlu tur u A 1 h 

zıp .,.._ ••. ., ' l d cu · ıçin .bir angarya atındcn çı-

karı~tırmıya ba~ a dı.ed. He.ni kıl or hart.anın bır hadıseaı, bır 
H yrolar ım. ' 

- a ı orlar:dı. ze""' §C'lWne gırıyorou. 
me'ktep1e ders ".er.mi y Ama ıben Bir gün int:ıüZee muallimeaınc 

Yine vıe.rmıyor ar. O h 
- da yapıyorum. > oLcla ras~eıoc:n. aıta ogıu· 

merak edıY<>~um. d L.-ca· cBu mun yazı.sına eınıfın bmncı aıye 
B ·· fen oersın e ""' · ugun deri ogrw enmi· rey verdığıni ve yazısının mec· 
Slnrf fen namına n d w .. d , · ,. 

nk eclıyor?> dıye rey top· mua a Çl!Otıgını soyıe ı, ':rocu~, 
ye meKr t kmagw ından anah· evde bundaıı hıç bııhsetmemııtı. 
!adı apı o , L. J . k 

· b ı -'· eıektrıö-e tele- Hayretier eMı:m. Dı.T ur · çocu· 
tardan aı ıyar~ 0 ' d · 
f dyoya ve fr.ıJJdere kadar gunun, ana ıh ingtlızce oı~n ço· 
e~::;1; ~:lunan eşy.:ının ne vaz:ıfe cuKtar arasında, ıngı.ızce hır ya· 

ördüw•üne, neden ve nasıl işle· zı musaba1tl131Ilda oırıncı çtıı.ması 
~'ğineg merak eltığımiz.i söyledık. ıftıhar ednecek bır şeydı. AKtam 

• Ftlml:nu..i pe'k begendı. Şimdi her ken.odısıne dechr~1 kı: . . . 
birimiz 'bu bahsın bir tarahnı ken. .- Bu haf takı yazın bırıneı gel. 
di kendunıze te!Utik edeceğiz, o· mış. Evde ne dıye haber verme· 
ku;yacağız. kavrayacağız. an· dın} . 
hyacağız. Sonra dığer çıocu lar~ - Aldırma, baba'. ben;m oku· 
sırasile öğreteceğiz. Hoca da hı· duğum yaz.ıdan ço.- ıyııerı vardı. 
zi dinllyccek ve y i-dım côceek. l:.cnebı olCluğum ıçın rkadatıa: 

Bu fıkre bayıklı:nı. Çocuğun rım bana hatır ~a~ı. rey verdı. 
.!1.. ·ı --"- --cıhk .,,,.,. Ben bu hakaızııgı h bcr ver.mı· im:unan zoru ı e ve ez;ıuc.ı .J ~ •• • 

1 1 ..• enmiye meÇbur ochıdi· ye luzum gormecum. 
w~ıy t~ l~grtürlıi şpyler var k.ı, bir Meiıttebın uyandıroığı tcnk:t 
gı wudr h ·1 · l :-"'--ez bel· hissım çocu:k kendı hıı.kKında bıle ag ur mı e 1& er "'""'"' • 
ml fakat sonra bunlar ger~e hiç kuılanıy~r?~: ~ıstcanın ıyıııgıne, 
er, b km d dnğııır gıder bundan ıyı olçu oıamazdı. 

bir ilz _ıra k a an. . bu' tehıik; ~ıra tatiılere geld ı. Uağ başın· 
1 « lerı me tep> ıçın . d .. b' ç.. .. cuk hoca takrir da muaıınnıenn arasın a oyıe ır 
yo~~:~· 'd::au 

9':.zdı~ı ıçin değıl, kamp hayatı kurdular kı, bunun 
• e.ttıgı ve kp yd _,., araırt.ırdıg-;ı iki ayı çıocuğun yıetı;:mesi ôııkı· 

k ndi mera e er...,., s '· t e c:I w . · b. Aeyı hnzme· mm.dan butun bır senen ... mek ep 
ve kavra ıgı ıçın ır " d t ~.tın bodel.di. 
d . z;ı:hnıne mal edıyor u. a e .. •. . 

ey:or, ..ıd g"ıum ıe· Mektep mudurune bu sistem· g· .. -u et sonra o • 
. ~ Tru ra or hnzırınmıya baş· den ne kadar memnun oldugumu 
s(mlı ~ p ;.sı de.rsınde lnrkııç c.oşgun bır dılıe anıııtmı •m. O 
lndı .. '\ urf; ~ııg: fil ıI'-- it bir da elleri terbıye> mecmuasının 

ın evmı sc sın ı=a a . . .. l B 
zeng .. .. • 1 i bır de fakırler bn~muharnrıne ~ emı.ş, en· 
takım kotu. ov er • t rdığı mo· den intı'balanm hakıtında bır yazı 
iç.in beledıyıcnml yap 

1 
!erdi. U:tediler. Yazdım. Mecmuada 

d m apartman arı sez.nı~ 

B~ . • .. nın asgari sağltk, rahat, 
ır rn..- k b 

ilk rhtiynçlnrını karşııama . a· 

k
ze'll dan bırer r~ mh rapor ha· 
ımın • 

1 1 .,dı Mevzun uysun re 
zır ıyıor l' · d onıuaınr-
simlerı gazete.er en, me 
d kesiyorlardı. 

an rzda bır çalışma, çocu· 
1 B~. ~~ ve düşüncede istikla· 
ğu goruşte k 9oıc deta· 
le kavuşturuY<>~t·e ptea'- •linin bile 

b' ·· vıersı n 
lar . ı:dı;:edığı zıhin o gunluğu· 
teının kıt kabıhyetıne )"<>l a· 
na ve ten 

çıyıordud. ıbir tatil oldu. Bunu 
Ara a ·rdit Orada tar· 
l d geçı er. -köy er c "t sağdılar, yag 

ı-da çaıı.ştııar, su ..ı d Sonra 
w. • bu1;1a ıııır. 
yaptılar. agaç . . zıyaret ettıler. 
Nevyork sergı.sını dı.inya· 

1 d.. sı e yarının Dünün unya .• 

çatı. 
Hu yaztcla ileri terbiye u uHe· 

rini ne kadar beğendıgtmi an1at· 
mula beraber b11 usullerin bıze 
yabancı ıgclmedığıni ileri surdün~. 
Çün ü Süıeymnn P~,.ıının ~a :~ı
le ·ı ur1Cciyc.de yarnttıgı asKcrı ruş· 
tiyesi tam mfınasile bir ilen meK· 
t:<::P'tır. Talebe arasındaki müza· 
kere ve müna1caşn saatlerine mü· 
him bir y:er ayımı~ ve bunu bir 
zaman israfı saymamıştır. Süley· 
mao Paşanın Türk inkııapçıları 
arasında hıç şüphe.sız birincı saf· 
ta bir yeri vardır. 

Ne yazık kı, Süleyman Paıa· 
nın tohumlarını serpmek i.stedıği 
güzel ruh, maarifimizde kök tu· 
tamamı~tır. Bugün, ancak rıkmek. 

- ULr davet mi vardı? 
- Hayır bır seterberlık vardı. 

Hepsı erkenden Jonevc gİfüler. 
J ernsn) a çı:xıp yoln bakarsanız, 
x.apı ununde te'.t otomobıl kal· 
madıgını gorursunuz ... 

Bu Ce\ ap benı lena halde İ~· 
lmıcndırm tı. Heyecanla hnyl.kır· 
a n: 

- Neye? 
- ~nııba Negiıs gazctecıleri 

kabul edcccKmı9. 
Hay Allah cezasını versin 1 

Cordunuz mu ışı i t:sen herke en 
evvel davranıp Habeı lmparnto· 
ru taratından kabul edııecegımi, 
)"anı d-0stıarın topunu l.nrden at· 
latacııgımı sanırı<;en mıııet beni 
ntıınm K ıçun aoz,eşmış gı.bı yıola 
duzuanuş... IJun,> anıp dort bır 
taratınc:t'a Çtkan her dııden bınler
ce gazete)~ I\• Uetıer Ccm~yetınde 
ve tlogazıar konteransınaa temsıl 
eden ~O'I ~etil m "bu harc:Ae· 
ti ılc ben ndeta butun mılletleri 
ıçıne atmış bır ıttuaAııı karoııntı· 
mıp donmuş oıuyordum. 

Kahvaltı etmeden \"8zgeçıt m. 
Şa,P<Kaı.111 kapınca soıuğu ıstasyon. 
da aıdım. lsvıçrede herKeş uçuncü 
mevı.1dc seyahat etmek ıtlyadın
dn o dubru IS•" daıma ya bomboş 
yahut bir ıkı yaşlı lngıli.z kadını 
ile benekli olan bırıncı mevki 
kompartımanı-ardan bırine dalın· 
en; 

- Vazgeçtim atlatmaktan .•. 
..dıye dıişul)Üy<>r.dum- Bari atla-
masak bu işi... , 

Ve ... Kı.:>metreleri sabırsızlık. 
la sağarak, can sıkıntısından ne 

tep ve köy enstitüleri çocUkt kı 
tal:ui merak ve teccssuııu ııUışaf 
ettımuye kıymet venyor. 

Orta mektwın, lısenın, ünivıer
sıt.cıun oy.nadıgı rol, bu canlı me· 
raK \ e tc0CSSUSU boğmnKtan, oğ· 
renrneğı bır tarattan anıarya, bır 
taraftan. da hazır bir gelir vası· 
tası hnıme k-0) ma tan ıbarottlr. 

Bu surc:tle ısraf eLtığımiz ve 
oldıirdugwniız canlı aıaı.alara 
ve cnerJııcre acımamak elde de
ğ ldir. 

HaKUtİ bir maarif inkılabının 
gayesı, dar bir kaııba vurulan, 
h y.atta ıteri i-Lme.k içın deste'" 
ve pııstoo arayan aciz, aathi, nliı
knsız adam değ.l, ııahaiyıet ııahıbi 
de hst, ıraden, kendme ha ·Kile 

güvenir yem bır lime nes1" ye· 
u,. ır:me" oımalıdırl J 

belde inin tertemiz garına girip 
durduğu zaman gazetecilık haya
tJ'mın en tntlı heyecanlarından bi. 
reni duydum: 

· kt .. • t · •Lb·ı ·ıe talana başlndı. Halk bundan mus-
nım çı ıgıını ve ızze u ıK a ı . ld .. · B' d ·ı· 
otele girclığim• görünce baflna bir 1 tarıp 0 

• u fl_IPlhikcs'.7- d' ıFr kahı 1 

k _..ı h el mcımnun1yetsiz ture ı. n ·at a· 
yumru vurou ve o ma ut m on I f I'°'- . . l' · l'" · · d 1 

k ld sı e w;.etımız t wz 1gımız e o • 
Peron üzerine ayak baııtıgwım şap ası yamrı yu(:nru 0 u. d B b' 'k ..1< d d ' '--u. una ır 8Uı a u c t} cuıı. ır-

anda · tasyonu dolduranlar, mağ· * siniz. Medeni devletler uıahhutle. 
dur Habeşıs.tanın üç ze ·i mün~v- Habeşistan imparatoru Samıı· rini ynpmadtlar. Paramızı aldılnr, 
veri tarafından ııelamlandığımı jeste Hnıle Sel iy beni, otelin sa.t'trkları silahlan teslim ctmedı
gôl'dü!er. Başlarında Ne.gUs'ün ilk katındaki ap rtırnanın küçük .er. 
Ankara elçiai S. E. Dr. Mı:uıkuı fakat mükellef dö~li aalonundn _ Majesteleri, pbsıın Mi-ilet· 
bulunan bu he) et Decazmaç ( •) kabul ettıği zaman yanında du· 
Na ıhu ile Proto.-oı ~efi S. E. Lo. madı Prc~ Ka vardı ve kapı· ler Cemiyetinin nısam.blesine iştı · 

rak edecekler mı? renzo dan terekküp ediyordu. dan gird~ğim zaman koltuğundan 
Elçi arkadaşlarını bana takdim ka.Ikmak bir iki adnn ilerlemek - Evet. 

ettikten sonra, ve elini uzatmak nezaketini gös- - Majesteleri söz almak ar 
_ Majeste, sizinle konuşmak• terdi. Son~a oturmam~ .?1ü.~and.e zusunda mıdırlar? 

tan çok memnun olacaklarını , edcrıken ~uzel ve puruzsuz bır - Evet.•. Bir nutuk soylıy 
söylcdıler . .ıdedi- Tam sıın.t 11,5 fransızca ıle; ceğim. 
te huzura çtkacaksınız. - Türk m tbuatının mille- - Tecossü ümü bu nut.ı.un 

. h h kk d b .. tü Bundan c;ok mütehassis oldu- t~ ve P 1!'"1 a ın a, u .. n esaslarına ~ad r uz tm an c;~ 
ğumu aoyledi:m vıe, sanki Adiı1- mu~hcde~ e~nası~da b~~s- kini)orum. Faknıt Mılletler C mı. 
nbaba istasyonunda Habeşista· termıı oldugu sıl aliıka ızım yıcti üzerinde bu nutkun nasıl b 
nın mesut günlerinde sevilen bir ötedenberi milletinize kartı duy: tCfliri olab 'leceıfn~ tuhmın cllı0• 

. fi ' ı. l :.L makta olduğumuz. muhnbbetı nızi öürenc'bılır mı'- 'm? m n K rşı ıyor rımo gwı nıe· ., ., 
l . b . .. .. I b . d arttırmakla kalmamıştır, aynı S ~- b I ras :r. ı ır yuruyuş c enı gar an d b" b' d "'d • - ıze nuu.un azı parça arı· 

,,_ ı_ a. d zaman ıı ı:r:c ır e o cnmesı k .L • S l 
ç "'ıırıruıt.ıı;en sor um: •·.L"J b" • "ki . ti' nı o uyauııırım. un mızın uıncı w mu,..u ır mınnct yu cnnş r. k 

- [) ger gazetccılerle ynı za. .. . . . .. • • ısmına ver~ •im cevap i e şu 
mnnda mı kabul edileceğim? Bu sozlenne derın hır ruku ıle dur: Habc istan hukümdarı bu 

mukabele ederken İmparator, Ras nutkun a'k bınde bır m' ... '"'e b k-- Ne münasebeti -<Üy'C cevap 1 ._ ... 
verdi. Sız bu §erefe na.il olan ilk Kuua'ya ahenkli bir h beşçe i c lcmemektcdir.Maksndor.•z sadece 

d L-..ıt. h ' bir fC)'la söyledi. Ras boyun eğe. tarihe bır ...... ve ....... - ·Lir. Bız gazetecisinız ve siz en oui"'a ıç "'"- .... ~ 
bir meslc-kda§ınızın, hükümdan- rek odadan srktı. Bir dakika son- 53 millctın verıdiğı söz.e inannr.:ık 

ra gözlüklü bir Avrupalı ile, yani harıbe nine! k. 5 3 mıll-t, bu' tun bır mız t r fından kabulü mütesavver <> ~ 
değildir. bir gün CV\•cl p rkta gazete oku· insanlık dcmcıktir. Eğer İnsanlık 

duğunu gördüğüm hfıs müşavir ulemi verd;::.i söze ı·nnnılmn- .. sı 
J tıısy.ondan çikınca bir gün ev· p f J 'I h' l'ı.~ d" d'" .., _ ...... 

ro esör e ı e ır IM-e on u. doğru ol cııP.ını tarihe ka'Ldettır· vel t'.cuus un bındlgıw · büyük oto· O ·tk l' · d "' " 0 
zamıın u sua ımı soıı um: mclcten utanm '-""caksn bız aldan. mo'bılm bi.z.i bekledığini gördüm. .J~· 

Şarki Afrikanm mağdur Pıenai - Majeste ••• Şu anda Habe- mış olmaktan doğan ~ ba katin-
bana c;oık bı.iyıik bir nezaket gös· istanda ltalya tarafından i~al nırrz. 
tenni~ ve hususi otornobılini de edihncmi§ bir toprak parçası var Bumda Profesör Jcss ateşlı bu 
tah3is etmişti. Az sonra, bu araba mıdır? sesle söze k rı~tı: 
on te erteklerinden biııııde Ha- Salonda kıaa bir aüktln oldu. - Gazctecı cfcndı... -ded• 
beş hukiı.m:darlık bayrası ı dalga. Rıuı Ka hafifçe öksürdü. Pro- Majestenın sözlerine ıınuhat p 0 
latulırnı;ık Milletler Cemiyeti sa.· fesör Je.ııs gözliıklerinı düzeltti. laca'k asamble, gelıp çatm ı mu. 
rayı onune varoığı zaman, sabah Negüs hulyalı bir bakışı tavanda k dder büyük :>angından tcdeh 
sabah MontTeux"den uzakl8flllıı dolaştıroıktan sonrn gözlerini ba. hü,. etmiş bir takım bedbahtlar· 
olan yilzlerıce gazeteciye it yct- 1 na dikerek şu cevabı verdi: dan mürekkeptir. Onlar kendi 
mi, ıseksen otomobıilin, Karlton _ Vardır H be.. ı_ lk bn"larının dcroine duşmü leıdır. 

). -'- k 'ki d • ~ na ının F 

sebilhane bardağı gıbi diz1Lmiş ol· gon u. hal'bt intaç etmesi mukadder olan 
ole ıne ÇtAan yo uıun ı yanın a .. 1.. ı ·a ·at sizi temin ederun ki bır 

duğunu gördüm. Gazeteciler, fo. -.- hal~an ordusunun, memle- i!dtısndi ve saynsi tezatlar uyuştJ
toğrafçılar, ajansçılar ve sinema- ketımde ~ıç ~~ulırnayan böyle bir rucu «İnjection» lnrla nıh yet bır 
cılar otomobil içinde beni görün- muvaffakı?'~~ı .nası~ bir ic:eramf'- yıl, iki yıl hiıd devreyi seciktirc· 
ce sinirli sinirli bağırıştılar ... Ve t~ hfl'l1!let~lerını ma)csteleri bana bilirler .•• Ondan sonra ••• Sonra 
tabii bizim kervan Gnenzili mak. söylemek ıstcrler mi? ne olacak} Mutlaka at~ baıılayn. 
sud> una ula~ı. - Bunu Harrar'dııki orduları. ca:k. 1 tc o zaman Habeş bayrnğ 

Fııkat ıw ıl görülecek ~y bir ma kmnıında etmiş olan cSki Ce· tekrar oercf dltt'fiinde gönilecek· 
gun evvel bemrnle ıi t perdeden neralini.% Vehip Paşaya sorunuz. tir. ltalyanın ar'ki Afr kaya lpe
konumlU§ olan Skotlandyard mc· Sanırım ki iıılenen ha'tnnın bir kıs. rit aUlml)'ac:ığı giin, Habeş ço· 
murunun suratı idi. Bedbaht l O· mı, çok tecrübeli ve kıymetli bir cu~dıtrı mü tcvlinin tayyarelerin· 
tomobılin açılan kapısından be- asker olduğundan asla şüphe et· sinek gıbi avlnyabilıirler. 

( ·) Korgcncrnl. 
mediğim bu zata ait nddedilt'bİ· Negüs bu sözleri sn'kin bir ta-
t r. Biz.im bellibaşlı bir hatamız (Dcuınıı :ı. O, 611. l de) *ıt 

köyee bulunuyordu. Hııngi meçhulün sırrını çömıez larında esmer kara kaŞ!ı, kara ı si yağıyo~du. Knfnyı çekmiştim., kildi: Emret yüZbıışım, dedi. Heı:: 
o zamanlar yirmi bC§ yaşla· kı... ı gözlü güz.el bir kızdı. Ak§oam, Bölükten kendilerine ctmniyet benı.'ber eve girdik. 

rmda, kanı fı'.lm fikır kaynayan Ben de öğrendim .. Bölük mer· bizim köye ihtiyarlarla beraber ettiğim üç kıişiyi de bcırnberime Biz heyecı.m<lıın sap rı, kar
bir JStanbul çocuğu idim. Jhtiyar kezınc bir saa.1 mesafede bir kö· dönıduk. Onları yemeğe alrkoy· ıılara'k atlara atlad&. Çamuylar şda n iki &e\ıdalı d hey-ccan· 
Aılbay içim çsı .. Kti: yün muhtanoın kızına vurubnuş. dum. Mevzuumuz hep bu ikö ço· İçerisin.de döı:t na.la giden dört dan kıptkırmızı olmuşlıırdı. 

_ Zaten, dedi. Örrrrümiln en J ler .~ıt.!:ım kızı ogö~iye gider, c~run üz.erind~ dö~ü. dolaştı. 1 nt aanki köyün köpcdderini bile _ B~avu~ dedim. Bn~a 
güzel yıllarını, at sırtında ~iya ve koyun etrafındıı.kı batnkhkt Zaman geçıukçe b,ızım başça· kod.utmuş '"e SWJtunnu)tu. bir ~ ıli.lve etmeden cözlerım 

ÇÖi GELiNi . 
~ al· misi ve mezarı bulunur. er::;: 

b Bu ıgece toplanma sıra. ı ba ye dildtat edilece:k olu~ralarda 

ve ~rük kaçakçrları takıbi ile bul~ ur ko~ur'~arm~. . vuş solup snrnrmıya başladı. Mu· I Muhtarın ka.pl'Slrun önünde yqlarlıı doldu. Al nigtıhlın ol· 
rakı ş!§Clcd arasmda, babasında:ı Krz da Bur . a.ıyı scvİrmı~ f~- hittcn biraz uzakla ınna.k düşün dun:luk ve l?ir tahktlca:t bahane· ımn, di)'d>ildım. Aceıe borazanı 
kalan serveti eğlence uğrunda yı.. kat babası butun j~~ ara rag· ı sil k nc1 · . b ' 'f sıle muhtarı ve ailesini kaldıra- çoğırttrm. ı~ nı mclule süriık· 
yen mirasyedıler glbi har vurup men bir izdivac~ 8 "".Y~ıta.rmış. ce e ·c ısıne u~ ır. vazı e ı rnlc bizim bölük merkez.ine ge· lıycn bir )a'l boru u gccenın kım 
harman savurdum ya... Bu maocra bidayette hoguma vererek kasabaya gönder.dı:m. tirdik. Kalıbim heyecandan çat· bilir hangi sa tinde k ranlıklara 

aylarda idi Oda sıcacık. s~ cŞrnak> yoiuntla, d ı"-Jet e-eu ') • d ko.ı.U• sa d' . euı 
" ru gürül y.anıyıor, o un.. in· tufanın mevcu ıyetııt bariz bir 

d .. etrafı sarmış. Sobanın uzer 1 decdk ic'eolojik eser er b mu· 
c b" k ·nıyor. • f rOted 'liT Knsn a ı-. ııarı ır tas var, a) d ne surette a 1 • ) bir me· 

t: :•c okaliptüs at.lmış · o, a r ha'k!kak ki, b1r zaman nr f.uııfın· 
1.1:z"ı. Bu oda ih :;, ar k ,~uyo ' deıUyete yuva olmu~t~n.dr. b''yük 

•ı!\ha· I . . . ko>kusU· ı l irerısı e u .. §en bır lht.yar da harap sur ar, Y d Zaten 
I•, • • . man· lb' şı var ır. " , tı. E,ınl parlıyan .:.:ı "·1 • •• gu .. zel ır çar ~ ., be i· 

~<11 ı · ·erı· "~ bu · .snn.ııgın a <l Eobanın korhrı a ınıp ı~ CizreHler rası ın . c:1 · hara· 
a~nc •ki üç odun daha ntıldı ta~ ğidi' ·r, d~·e söyler ve §lllle~resele· 

l\ra cılbay anlatml)d başladı. b i bile bulunmıynn m d bil· 
- H k l rsa· C$ • anıanlar bura an aritaya bııkaca • 0 u · ve bll' z . la kül· 

l\ı~ M C' re> rı 1 l" ülemıne yayı n 
d· ardin vilayetinin < ız tün s ~ .... rler. 
rt"c bir kasabasını görünıünüz. türü ile ovun~. le nehrinin kar· 
~; kasaba Diçle nehrinin hcıne~ Bö1üğüın. ıc b doğru uza· 
rn~ndıı, kumluklar içinde k~~a: şı sahilinde .. cenuc:I a ağaçsız bir 
)' ur. Kasabada meıhur iden çoller e 
c olan «Nuh Peygamber:» in ca· nıp g 

Ala>ay, kendı hıkiıy.etrinin an· gitmişti. L.a.ten ° z rnanlar bı- Bir ırkııa.'m süri.tlr:r köye döner· lıyac k gıbi. Y nund ki erles, bu !kan 1. Yağmur devam edıyordu. 
latılmıyan rüyaları He meıst, de· zimkine nişanlı idim. Se_vmck ve ken. etrafı scyrctmiye çıktığım temiz Anndolu çocukları mııksa- Bir pencerede peroeler kapandı 
vam etti: acı çekmek neclı_.r. ~ılmıyordwn. vnı.kit 1..-i>ylü kızın askerlerle ko- dı.mı lıiklikleri için memnundu- ve biz iki G'dlge sıcak ve nyd nlık 

_ Bölükte nazarı dikkatimi Bu h1t1 beraberlıgı ıle iki gence nu uğunu gördüm. Beni görür l lar. odoona döndiık. 
lbeden pek genç, henüz yırmi ya:kından ala'kadar 0~~um. 1 görmez, ürkdk bir ceylan korku: Beni ço'k aevıen bizim köyün S !cin bir çol gerdcgi yapıl· 

ce <'ların:da kadar bir gedikli ol· Sonbahıı.rın kısa donen günle· ı;u ile derhal uzaklaııara'k kend, muhtarı ile karıaına da haher gön. mıfll. 
ya~ ırtu Bursalı bir çocuktu. Kim· rindc.n bıriSi ıdi. Kızı gör.mck nı· köylerine doğru koşup gitti. Ne- dererek çağırttım. Erkekleri ay· Dinliyenler: 
:uiıe · konuşmaz, daima dalgın, y~tJ ıie muhtara hııber göndcr?im Ferlere sorduz:ı. ~~şçav;.~~-~asa. rı, ka-clınl rı ayrı birer odaya koy So d d .1 ciddi bir tipti. Alkşamlau kay· uzbaşının muhtarın cvıni zıya· hadan ne vakıt donecegını ogren- du.k. Ben yanıma kızı ve bizim - E.. nr. • e 1 er. 
bol ancak üç dört saat sonra reti 0 muhitte adeta bir heyecan mb'e gclmi§. Bunları birbirinden mulrtan nlarırk drşarı çıl.."tım ve ihtiyar lbay genif, geniş giıl-
od ~:~a döndüğünü yanan lam· uyan.dırdı ve muhtar ci":r kö?' nyırmak olnn b •v~t .tod~-~~in ~~ doğruca b avu un köyde yattı· dü. 

ba:ından anlnrd~. Bir hudut bö- ıhtıynrlarının dn bulundugu hır fnyea ver.medıgını gorunce ı ı ğı odaya gıcıik. K pıyı çaldım. _ Solll'aSı olur mu'? Bııııça
w .. _ ..ı b • tler tuhaf ve O"IC l.%) afctırude bizı ağırınmıya daha ba~a türlü düşündüm Ve Çocukcağız dışıınya çıkıp ta bi· VU' öğle) e doğru çöl gelini iJe 

l ··gunoe u Vaz..t)-C 
0 

' 1 --·..ı· 1 k d' ç·· k"" · d b 1 ·· ·· .. O u • ehlik 11 idi. Derhal tah ,1• çııiıjtı. Kuzu ar Yc.nıaı, nyran or kııti arnrunı ver un. . un u Zı k rşısın:da görünce mışır ı. bern er ge ıp c .:-ı optu,er. ğ-
hn.Uil ~a la.d:n. Günü, geCt'aı.nc, ıçılcl1, gıdcceğ-.mıze yakın bızı~ ben de ounlara nıttk kendımi ya. ~e~di ine cnc_.~le hazırl.nn> san. ı l~~en sonr ık~ genci ka•rıbaya 
kata . ~ d" 1 · benziyen bu b.:ışçnvuşun sc-.dalısı kahvclerı hancı saymıyordum. I vnz.ıfe verecegırn, dedrm. Deh· gondererek nıkuhıurını kıydırdım 
geceşıdgu~ uz erın~ ögwr.enmez. netirdi. Bu, on dört, on beı: ynı:· ı Bir se~e;>dil Yağmur sinsi sin· kamı hazırlanarak kar ıma di- S. ~argut yerler e msan neıer , u 
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OKUYUCU--------~ 
r,_--MEKTUPLARI ., S P O R 

·~ -1 ,.L:Ermeni~jiÇtNler ~J 
-~-()-~-_......__, ~ veNasılAldattılar? Oişi Medeniyet ve Piston 

f Şubat tarınU sayınızda Ame
rikalı muharrir Roy JJllt!ln'un me
deni) et ka<hnlaşı)or diye bir ma
kalesi çıkımştr. Ru m:ıkalcyi ne

reden buluıı ta neşredenlinlz. Bizim 
e'l:de bir münaknşadır baı:ladı. Giı
ya biz erkekler heııhnlz hal•sı7~ ha
nrnıefcndller haklı lmı,ıer. Böyle 
de güliinç iddia olur mu imiş! Ken 

di iddlal:ırııu mcdenl)et kadınla

ı:ııı. dl Ueşmekten ziyade erkeklc

şl)or. canlılaşyor. barlıe.rlaşıyor

mu' , .e bayanlar da bu bamarhta 

grm vurarak onu daha ff'<'i 11ett
celcr doğurmak1an ahkoJ U) orlar-

• 
mış. 

Bl:.r. erkekler, 7.a,·aJJılar S gün 
8&atlert·e yol J 'iirüyr.rek kırk para 
kfır etmek için ı;:alışıyor, biriııd 

mevki yerlnr lklnı'llf're binerek, 
hanımefendllerlmlzlıı kiJrk IJl&nto 
paralarını biriktiriyoruz. 

Ondan sonra hanımefendiler de 
medeniyetin dişlleşmedlğfnJ iddia 

Adlzyede: 

Beş Parasız 

Dönen Bir 

ediyorlar. E,·de ekmek ımrası ba
lurunır.ıu, allık pudra Jı;ln para ''ar 
dır. 

Her t,"Ün tuttururlar: «Ayol fi
lanın kocabr, karısına ~r al
mış, neler.- ~nin de bu kadar ta
nıdığın 'ar. Git te bir baltaya sap 
ol.» 

a:- Ayol hanm1, pist-Onla iş ~ı;.. 

rımıem, alnının tCl'lle ne ka7.anır
Nın1 alır, mime getiririm» dlynr
ı;am da bana: «.Aptal, ~7.» 
dJyorlar.-

Medcntyetl ı•istontın ~e kadmla
rın elinden kıırtannak bll.ımdır. 

Makale sahJhinln hele piston me
selesinde çok hakkı vardır. Bugü
min hlr kısım gen~leri hf'r memle
kette kendi nmzlyetıerlnc güve
necek yerde piston, lltimaı;, dayt, 
arka dlyip duruyorlar. bu yüzden 
nefsine gi.ivenen, bir lşl kendine 
ılert ~n fed&kllr, ldaeallst adam
lar gitgkkı azalıyor. 

İçi Kazak bir Kılıbık 

Belçikadan 
Talebemiz 

Tre n Bile t i 
Cezasına 

Almadığı İçin Para 
Mahkum Oldu 

Sultanahmet sulh birinci ceza hakkında da ayni mahk(tmiyet ka
mnhkemesi dUn Belçikadan İstan- nırmı \'erdi. 

bula ~en! dönen blr talebeyi 2031 1 Şüpheli Bir Ölüm 
kuruş bilet bedeli ödemiyc mahkfım I .. 
etti. Davacı Devlet Demiryolları do· Müddeiumumilik dün feci ve şüp-
kuzuncu işletme mUdürlüğU idi. H i- heli bir ö!Um tahkfkaUJe meşgul ol
Idm suçlunun hüviyetini şöyle tesbit. mıya başlamıştır. Kalyoncuda oturan 
etmişti : Hilmi oğ'lu Mehmet Ziya isminde 

. 44 yaşlarında bir zat dün mangalın 
Galatada Necatibey caddesındc fuıtUnde elleı-i, yanakları ve kafası-

313 numaralı evde oturan Memişın 11 t k b 1 k d k 
İ nın s ısmı eyn ne a :ır yanma 

mahdu~u. 1331 doğumlu ktısat fa - , srctile ölmUştur. Tabibi Adli cese
l•Ultesi ıkmci sınıf talebesinden Mu- din Morga kaldırılmasına !Uzum 

rot Aka. göstermiştir. Rapor geldıkten sonra 
Dokuzuncu işletme mUdürlüğii Se- t.ahldkata devam edilecektir. 

vilingraddan Sirkeciye kadar ikinci * MUdde!umumlllk Havagazı şir
mevkile gelen Murat Akadan 20 lira keti aleyhindeki tahkikatına dün de 
bilet parası istiyordu. Suçlu kendisi- del·.ım etmiştir. Tahkikatı idare eden 
ni mUd:tfaa ederken şunları söyledi: mUddeiumumt muavini Kemal ile 

- Ben kendi hesabıma tahsil iç in Sultanahmet birinci ceza h!ikimi Re
Belçlkaya gitmiştim. Belçika Alman- şıt dUn öğleden sonra birkaç gUn 
lann '.lstllAsına uğradıktan sonra yıa· evvel hava.gazından zehirlenerek ölen 
rasız ve sonra da aç kaldım. Bu aç- Eleninin evine kadar gitmişler, tah
hğımız günler sUrdü. Nihayet Alman kikat yerinde keşifler yapmışlardır. 
hUkiımetile bir anlaşma olmuş, beni Keşif esnasında ren adanılan da bu
ve benim gibi iki Türk talebeyi Al- lundurulmuştur. 

man hllkQmetl kendi ~enlerile _Buı- j * Bebekte otura n BUrha neddln ls
garlstnna kadar geUrdı .. Bul~rlsta~ - minde beş yaşınd:ı bir çocuk sıcak 
dan TUrk hududuna geçınce şımendı· suda haşlanarak, Knsımpaada oturan 
fer idaresi .benden ve ~iğf'r arkadaş- 1 6 ya.şındn SUnl'al, Şehremininde 
lanmdan bılet parası ıstedi. Beş rıa- Mehmet Ali Yılmaz vaııarak ve Ay
ramız yoktu. 1 dm isminde beş ya.;ında bir çocuk 

HO.klm burad:ı. şöyle bir sual sor- da tramvay altınd::ı. kalnrak olmUş-
du: !erdir. 

l'::dimcdc trenden iner, vilı\ye- ı 

te veyahut belediyeye müracaat ede- A SKER AİLELERiNE Y ARDIM 
rek bır yardım temin edemez miy- l A-4- ·tcı · I 
dl iz., • SKer aı er.ıne yapı an yar-
~ '1 tal be ben d1mlar ve kazalardaki tahaldtuk-

uç u e ce\•a : . . lar devam etmektedir. Bugijne 
Şimendifer ldnresıne Edırneye k d ah kkukl b " b k 

l<adar borçlandığımız için blZl ser- ~ ar t. a · arı!' .. ır uçu 
hrcıt de bırakmadılar. Çaresiz İstan- mıl!°n hrayı buklugu soylenmek. 
hula kadar rreldik. tedır. 

.. -- --0 
HAklm bu mUdafaayı kabul etmi-

yerek 'Murat Akayı bilet parasını Y ENl KÖMÜ R PROJESİ 

/Jıfomlyc mahktlm etti. İstanbul Belediyesi İktı.sat mü-
Bundan sonra ayni suçla mahke- dürlüğü şehir dahilindeki kömür 

meye verilen iki talebe daha vardı. 1 satı.şlaTı için yeni bir proje hazır
Bunlar :; ı :ıı emlşl~rdi. Hakim bunlar lamaktadır. 

.. ~~;·~~~;~~;~~~.:;· :::;: ~ 
mezunen 1stanbulda bulunan Göynük 
Kaymakamı BUGÜNK Ü P R OGRAM 

8,00 Program, 8,03 Ajans haberle-
CE\"DET SAI.IH rl, 8,18 Hafit' program (Pi.). 8,45 

dl\n saı,ah hayata gözlerini yumm.ış· 9,00 Ev kadını - Yemek listesi. 
tur. Hukuk fakUllesınln eski mezun- 12,30 Program, 12,33 Karışık şar

Jarından olup meşrutiyet iplidalann- kı ve tUrkUlcr, 12,50 Ajans haberleri , 
. • 13,05 Karışık şarkı ve tUrküler prog-

da merhum Tevfık Fıkretin mllza.l'e- ı rnmının devanır, 13.20/ 1.4,00 Karışık 
retUe neşrettiği (Aşiyan) mecmua- program (Pi.) 

ıılle matbuata da lntisap etmiş Vf' 

b!l~are memuriyet hayatına geçm.ş 

olan CEVDET SALİH, muhitinin mu 
habbet ve hürmetini celbe muvaffak 
olmuş kAmU bir insandı. Cenazesi 
dUn Beyoğlu ZlikCr hastanesinden 
l<aldırılarak ihtifalAtı lAyıka ile Feri
koy mezarlığına de!n~lmiştlr. Alla
hm rahmetini diler, ailesine taziyct
lerlmizı beyan eyleriz. 

18,00 Program, 18,03 Radyo Sving 
kuartetı, 18,30 Meydan faslı, 19,~C 

Ajans haberleri, 19,45 Muhtelit solls' 
okuyucular, 29,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Temsil, 21,30 Konuşma, 21,45 
Radyo salon orkestrası, 22,30 Ajans 
hBl>crlerl. 22,45 Radyo salon orkes
trası programının devamı, 23,00 
Dans müziği (PJ.J 23,25/ 23,30 Ka
PllIUf· 

50.000 Seyir<:i •••••••ır• 
HEINRICH GEORGE ve H JDA KHAHL'ın 

Harikulade bir sanat kudretile oynadıkları 

ARABACININ KIZI 
DUNYAŞKA 

nın sinemanın en büyük bir muvaffakiyet,i 
olduğunca rnüt.tef&tirkr. 

~~~~~~~~~~ Zeytun'daki 
Anlaşılması Kolay İhtilall er 
Olmıyan Bir Mektup '7 

/ 
ş h . . ,..,.., D"'' 

Le~l/ un e rının .1 am o 
Fakat Zabıta Muharririmiz Bir Bakışla Asır Süren Kanlı 

Lazımgelen Hükümleri Verdi Bir ihtilal Tarihi Vardır 
Bed-en T erb~esi Genel Direk- da, bana kalırsa, tama mile ha'klı- onlara değil, Miiddciumumİye 

törl'üğü Jstanbul Bölgeşj Başkan- dırlar. Hep sen onları gazete sü- düşer. Anlatan: Pantlkyan - Yazan: M. Sıbt 
lığından dirokltör Feri.dun Dirhn- tunlarında sorguya çekecek değil- - Peki ncıtice? fTerciime ve iktibaa hakla mabfuzd•] 
tekin imzalı. 4 şubat tarihli, 415 sin a, e1betıte onlar da böyle bir - Netice: Cumartesi günü da. 
sayılı, 21 O M. S. ışarotli, aceıe gün seni bir oda.ya kapatıp sor- ha mühim olan gazetenin işlerini lşin iç yUzU böyle olmakla bera- •kana boyayan ele başılardancSır· • ...r 
kayıtlı ve taahhütlü bir mclktup guya çekmek İ$ttyecckler. bitirdikten sonra randevuların bcr Rusya hUkftmeti, Ermenileri ken Zeytun fesatçıları, 1861 sen~ 
aklım. M~up almak mühım bir Üçüncü nokta: Yine benim an. varsa onları yerine getir, rahatına disine ilticaya mecbur etmek, aman Fransız hnparatoru u~cn N•ıı:., 
~Y değil, günde binlerce va.tan- ladığuna g~ re, sol'gunu tahriri de- ba!lı::. O nlann cumartesi ne yap- :lıletmek için Osmanlı idaresinde bu- na bir isllihamname takdim eı;;ı 
daş bınlcrce mektup alır. İşın, be- ğH, şi a\ ,İ yapmak istİiyorlar. tıklan pazar günü meydana çı- unan Ermenilerin daima aleyhine sUretkArlığıru göstermeleri de. ili..
nim iç.in değil, bir gazetenin spor Cünkü ne olur olmaz. mal um a. kar, biz de tekrar bu cmesele~ hareket ediyordu. O güne kadar ya- tarihinde kendilerine kara bit ,... 
sütununa geçirilmesi için mühim 

1 ~:.nnsızların bir sözü vardır: cSöL ye avdet ederiz. ' pılan bUtün lhW4.l ve katillerde, Er- ret yapmışlardır. Bu isUrh~ 
tarafı mekıtubun 1!1Uh.teviyatıdır. uçar, yazı •kalır• . Senin sorgun• Kemal ONAN meniler daima Rus siyast memurlamı de 70 bin Zeytinli kahraman 5';ıt 
Bakınız bana yazılan bu mektup- dan bir eser kalmasını ietcmiyo:"· Yu·· z N l """'• · aksi muamelelerine maruz kalmış- namına Zeytinin fstikWJ ısten· _.,, 
ta neler var: !ar demek.tir. umara 1 ...ılCll lnrdı. HattA, Ermenilere karşı yapı- Napolyonun müdahale ve nıua;;;, 

c-Bir mesele hak:\tında görülen Döroüncü nok:ta: Mektuptan T a}İmatnamesİ lan şlddeUI muamelelerde Rus kon- 1 dilenilmiştL Bu işte ön ayak "SJ". 
lü-Lum üzer.ine şifahi sorgunuz ya. 8 şu'ba.tın cumartesiye tesadüf et- <ıolosları Osmanlı hUkQmetlne yardım Mısır, İzmir, Adana, Trabzon, -' 
pılıp müdafaanız dinleniLmek için 1 tiğini öğrentyoruz _ ki bence bu y· Deg"' ı·şt• etmişlerdi. Ermenilerle Kürtler ara- nım havallsindeki ErmenilerdeJI ; 

/ 2 1941 tarihine musadif · cu- en mühim meseledir - Böyle bir au .. r 8 / ıne ı &ında vuku bulan mücadele ve mUsa- llyeUi mı"ktarda para top1--•·1~at· 
martesi günii saat 16 da Taksim- davet hafta tatili kanununa mu- Bedel Ted:>iyesi Genel D irek- demelerde, Rusya hükfımeti Ermeni 1 ra sahiplerini m~hur Ermeni gl 
de SıraservHer caddesinde .kain ğayirdir. Cumartesi öğleden son- törlüğü idmancıların ancak sene- milliyetçilerine hudutlarını kapamış · rinden (~ktaşyan) ın, için~ rt 
5 7 numaralı Bölge binasında top- ra mahkemeler b iDe kapalıdır. den se.neye k\ıüp deği.ştirobile~ck- tı. 1 lal ve istikW şiirleri bulunan bit f 
l k 1 h d k. 99 1 .nglltere hUkameti, lhtillılin sebep- 1 sale ile aldatıp oy-•---.. 1-....1•, ~.....ıl anaca olan ce;,.a heyetine müra. ı Beşinci n.okıta: Y~ne melktuptan eri uşusun a ı numara ı 'l.l· .._. ... .,..~ ıo-..11 
caatınız tel:>liğ olunur.• anladığıma göre seni ceza heye- limaıtna~eeinclen &Onra 100 nu· !erini, kendi noktai nazarlarına göre, ; ralarm bir kısmını İstanbUl& ~ 

Bu me.kıtuba hayret ettiğim ve tinin huzuruna çakmağa ve mü- maralı hır kararla her hususta ıer_ meydana çıkarınca AbdUlhamidi ve • dikleri heyetlerle Pari.se yolla~ 
d - h · b" 1 d • 1 besti vermi~ti BabıAllyi ithama kalkışmıştı. Bu Keğork Aparliyan ve papas ~~ 

ogrusu iÇ tr tıeY an ama ıgım dafaanı yapmağa davet ediyor- B d f · . b" • 1 ~ lttlhama Fransa da iştirak eyliyor, I Şahenzaryan,ın seyahatleri Ul':ı, 
için muamma dolu isler üzcrmde l D k k " b ' · 1 · 1 u e a yenı ır omır e yuz ~ 
haber al'mak ve toplamaıcta hu · l d numara arar te ı cuı er~ ~ ar. C!Tle ı sen lf suç ış emı.ş- ' -h k bd' l __ J"l _ı_ 99 Ermenilerin emniyetini muhafaza 1- harcamışlar, geriye kalan nıl1'~ 

- ııın ve on ar a sana ceza verme- .. ed ·ı · · y · çin İngilizlerin taleplerini Fransız- , da, emsalleri gibi, deve yap~nı ~i rncharct sahibi olan zabıta w · numaraya rucu ı mı.ştır. ıne 
~ı evvelden tasarl~mışla~. Qyle le8ciller ağustostan ağustosa ya- !ar da iltizam ediyorlardı. Napolyon, bazı sJyasl i"'":':.J 

muharririmıze ver<lım ve .beni ıse bu. no~taY'l tah~~ ~delım. Sen pılacak ve klüp değ~irenıler bir AbdU!hamit, istenilen bu islAhatı kendisine takdim edilen bu ~ 
tenvir etmesinı rica ettim. Bu ar- faal hır sporcu degılsın, ha:kem , sene bekleyecektir. geriye bıraktırmak, Avrupa. mUda- j nameyi, fesatçılan ümide d~ 
kada,, beş dakika mciktu'hu tahlil değilsin, şu dcğiltıin. bu değilısin. Bu emir kombinezonlarla yek- halesine knrljı koymak ve bilhassa tarzda kabul etti. HattA gaY""f 
ettikten sonra şu kararı verdi: sadece bir spor yazıcısasın. Şu hal. diğerinden oyuncu alan klüpleri tngilterenln Ermeniler üzerindeki ntı kavuşturacağını vadeylemeJ<tell~ 

- Çocuğum, bu mektuptan de tevc!hhüm ettikleri suçu ancak mii,.-<lc.ül bir vaziyete eok:muştur. fuzunu kırmak için boş durmuyordu. kinmedl. Fakat, pek az bir ..-...A 
anlaşrlan şu ki orotada bir cmesc- tenkit yazılarında işleııniş o labilir- Seı•besti haık.kınıdaki kararla klüp Bir taraftan bu islıllıatı yapmak için sonra, yapılan dileğin m4n~ 
le» var. Esasen ben kendlıni bil- sin. T cdkitlcrin doğru ise buna değiştirenler bu mcvalnı iç.inde kendiliğinden tedbirler almış gibi g!S dilek sahiplerinin hakild ma~ 
drm. bı'lel"ı ..nor te,.kı"'"tında "'me ı tahammu··ı _ _J•ıp :..tler ı· n·ı du··zel•-ı"n . k" ,_., .. 1 . ka" ynaya rUnüyor, diğer taraftan da KUrdis- nı öğrendi ve dileklerinin ı:ı·:ı1 

. -r y ı.a ... • ~ ~ .,. - yıne es ı ıuup -erıne ryı o - ıııs""' 
sele> ckısrk otmaz. Bu sahada, kr. Yanlı., rse cev~p vermek ce- maya.ca.klardır. tandakl Hamidlye süvari Alaylannı zaman ve siyasetin mUsait o 
görülen işteı:ı ziyade, dosyalar sare;tini göstersinkr. Eğer bunla- Hatayı arılayıp dönmek neka- tanzim ve son sistem s!liı.hlarla tec- ı mazeretini ileri sUrUyordu. ' 
t~il eden <.mcşe]e• ler varoır. rm harkinde matbuat usul ve dar ıyı ise, yeni bir talimatname biz ediyordu. Açıkçası, Ermeni ko- 1895 yılmda yapılan ihtilll~ 

.lkinc.rai, benrm anladığıma gö- adabı.na ve matbuat kanununa ya.pamıyaraık eskiye rücu da hay- mitalarma göz açtmnamağa uğraşı- başta yine Bablk admda bir ti 
re, seni sorguya çekecekler. Bun- aykırı bir iş yaparsan CSC!sen tŞın ret edilecek bil- hadisedir. yor, fesatçılara tam bir komitacı gl- olmak üzere sayılı zorbalardall _,; 

bi mukabele ediyor ve onlara ibretl i hur Ağas, Nişan, Karabet, ~ 

Zabıta H aberleri: 

Yeni Bir Havagazı 
Faciası 

Maarifte : 

Türkçe Istılahlar 
Tesbit Edilecek 

Evvelki gece Beyoğlunda yenl bir Bazı profesörler tarafından Tlirk 
havagazı facıası daha olmuş ve bir lisanı, imlası ve ıstılahlar hakkında 
adam patlıyan havagazmııı alev al- ı Tlirk Dili Tetkik Kurumuna altı 
ma.slle diri diri yanarak ölmUşti.lr. muhtıra verilmiştir. 

Ha.disc şu şekilde cereyan etmi,tlr: 1 Bu muhtıralarda bilhassa şunlar 
Beyoğlunda Hamalba.şmda Çatık- yazılıdır: Türk lisanında ön•ekten 

kaş sokağında Saffet Bey ııpartımn- 1 ziyade, son-eklere ehemmiyet verll
nında oturan 40 yaşlarında Ziya Ay- melidir. Lisanın blinyesine uymıyan 
gUn. evvelki g ece geç vakit aparlı- bir takım ön-ekler kabul ederek li
mana gelmiş ve yemek ısıtmak ü1.e- sanımızı garip bir şekle sokmakta 
re gaz ocağını açmıştır. Ocak pat- mana yoktur. Lisanımızın zenginleş
lamış ve Ziya muhtelif yerinden teh- mesi ıçln bilhassa son-eklere ehe.'ll
likeli surette yanmıştır. miyet verilmeli, bu sahadaki tetkik-
Beyoğlu hastahanesine kaldırılııa 

1 

!eri Selçulc v~ Osmanlı tUrkçesinden 
Ziya, biraz sonra aldığı yaraların te- başlıyarak gök tilrkçeye kadar llerl
slrlne dayannmıyarak ölmUştUr. Ad- letmeli ve bulunacak yeni son-ekleri 

llsanrrnıza sokmalıdır. 
liye doktoru cesedi muayene etmiş 

ve gömUlmesine izin vermiştir. * Zabıta şehrin muhtelif semtle
rinde Mustafa, Kadı·i, İhsan, Kemal 

ve HulOsl adında beş beyaz zehir 

İmla. meselesine gelince: İştika 
şeklini bo:ııacak im!O.dan bir an evvç 
vnzgeçmemelidir: bir misal olarak 
İçtimai kelimesindeki cç> nin yerine 
cc> kullanılmalı ve kelime cictimat 

kaçakçısını yakalamıtır. Bunların olarak yazılmalıdır. Fransızcadan I' 
tızcrlerlnde bir miktar eroin ve esrar mi dile alınan abstre kelimesi, hale" 
bulunmutur. 1 apstr~ şeklinde yazılmaktadır ki. bt * Beşiktaş Çöplük iskelesinde 

1 
da, doğru değildir. Kelime: Abstrl 

bulunan (Alsancak) motöril tayfa- ı olarak yazılmalıdır. 
!arından İnebolulu Salih Karabudak ıstılahlar hakkında da şu :fikirler 
iskeleye kalas uzatıı ken düşerek 1 

ileri sllrlilüyor: Birçok milletler tara
ba.şından ağ'ır surette yaralanmış- tından mUştereken kabul edilerel 
t:ır. kullanılmakta olan ihnl lslilahlarm 
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ÇUVAL 
Y OLDA 

KAH VE 

Dlin de yazdığımız gibi memleketi
mize hariçten getirtilecek olan kah
veler peyderpey yola çıkmaktadır. 

On bin çuval kahve Port.salttcn yn
kında sevkedilecektlı-. 25 bin çuval 
kahve Brezilyadan yola çıkmıştır. 

DÜNKÜ İHRACAT 
DUn yabancı memleketlere yapılan 

fhracatmuz 850 bin lirayı bulrouştur. 
Bilhassa Almanyaya yaprak tütUn, 
Bulgaristana tiftik, portakal, Ro
manyaya kestane ve iç fındık ihracı 
göze çarpmaktadır. 

yerine yenisini icat etmlye kalkmak
tan ziyade bunlan olduğu gibi alma
lıdır. Bilhassa milsbet ilimlerde bU
yUk bir zarurettir. Lisanımıza geç
miş olan arapça ıstılahlardan yay
gın ve imllsı tUrkçeye gelenleri ol
duğu gibi bırakmak, diğerlerinin yer· 
!erine eski ve yeni türkçedcn bulu· 
nacak kelimeleri kabul etmek doğru 
olur. 

Bu meseleler üzerinde çalışılmak

tadır. İşin lisanımız Uzerlnde mUessir 

kararlarla neticelenmesi kuvvetle 

muhtemeldir. 

TALEBE VELİLERİ RAHAT

SIZ EDILMtYECE K 

tik mektep başmuallimlerinden 

E IJL MACA 

' 

~oldan sata: t - Sovyet CUmhu
riyetlerlnin merkezi - Bir uzvumuz. 
2 - Alaturka musikide bir parça -
KöyUn bUyUğiJ, 3 - Sert - Pertav
sız. 4 - Hareket etme - Bır kaza 
merkezi. 5 - Ceyl{m - Haliçte bir 
semt, 6 - Kese (hastalık tAbirl) -
Put, 7 - Zaman - Büyükler, 8 -
ıstırap - Eklet, 9 - Bir gramer ta
biri - Pencerelere takılan şeffat şey, 
10 - Kulak vP.r - Peynir, 11 - Ya· 
rı - Pek az mikdar. 
Yukanl:uı A~tıya: 1 - Ve!akAr

lık - Mağara, 2 - Meşhur bir ke
man artisti - Meşguliyet, 3 - Ml'_ş

hur ve eski bir Yunan şairi - İrade, 

4 - Temiz - Zıddiyet, 5 - Rabıtr. 
edatı • Son, nihayet • Eski alfa
bede bir harf, 6 - Yerini bulmak, 
7 - Taahhüt - Kapı - İfrazat. 8 -
Ezana göre - Nota, 9 - İsyan eden
ler - Toplama, 10 - Bükelim - En 
11 - N'ota - Balık. 

DV'NKÜ BULMACAMIZIN HALLI 

Soldan Sağa.: 1 - Erzincan - Ak, 
2 - Miat - Arasta, 3 - Ecvet -
Sim, 4 - KAin - Çık, 5 - Semaver. 
6 - Acemi - Reha, 7 - Re - Araka. 
8 - RekAket - Ez, 9 - Rehayab • 
Ana, 10 - Emire - .Ani, 11 - SelAt
Batak. 

Yukardan Aşağıya: l - Emektar
Res, 2 - Rica - Cereme, 3 - Zavi
ye - Ehil, 4 - İten - Makara, 5 -
Sirayet. 6 - Ca - Çe • Aka. 7 -

Artım - Kebab, 8 - Na - Karat -
Na. 9 - SS - Ve - Ait, 10 - Ati -

f lm••dUercllerla 
Te,eklElrl 

mUrekkep bir komisyon dUn, İstanbul Ehven, 11 - Kamara - Zamk. 

birinci ilk okulda Maarif mUdUr mu-

avini Mansur Tekinin riyaseti altm-
1200 şimendit'erei namına eski Şark da toplanarak mekteplerce çocuk ve

şlmendifcrleri memurlarının davasını lilerine yapılacak tebligat, onlar için 
takibe memur edilen heyetten bir tertip edilecek mUsamere ve musa 
mektup aldık. Heyet, bu davayı btta- habeler hakkında görllşmUşlel'dir. 

DOGUM 
Gazetemiz Kozan muhabiri ve be

lediye encUmen azasından Emin 
Kurtoı';lıı arkadaşımızın dlln bir er· 
kek evUı.dı dUnynya ~clmlştır. 

Osman Tufan Kurtoğlu adını alan 
ra!ane olarak naklettiğimiz için ga- Kat'! bir lüzum olmadıkça talebe \'e- yavruya uzun ömUrler diler, babası
zetemize teşekkUr etmektedir. Heı lilerl mektebe davet edilerek rahat• ru ve anasını kutlulanz. 
Mdlseyi olduğu gtbl sUtunlanna ak- sız edilmlyecek, ildncl derecede mese-
settirmek bir gazetenin esas vazl!e lelerde velilere tebligatla malQmat ZAYİ - Evangillya N. Kaantakl 

ve tesirli dersler veriyordu. adlarındaki Hınçaklar ön ayal' 
Abdillhamldin bu dola.,ık styasctl lar. Bunlar~ patttk lzm!rlly~ i 

karşısında patrikhane ve komitalar dıkları d5rt yUz lira ile Ze~ "-1 
da bof '1urmuyorlardı. Patrikhane, diler. nkönce kasabada sonra ~ ~ 
İstanbulda ecnebi devletleri fiddetle }erdeki zenginlerin kasalarını. -J 
mUdah~leye mecbur edecek bir hare- lerlnl didiklediler, fiklrlerinl de fi' 
ket h.uırlıyor, komitalar da Anado- zehirlediler: 
tunun muhtelif yerlerinde yeni yeni - Bu defakl hareketımiZdeJSJ 
isyanlar çıkarmıya, ortalığı yine ka- boş olarak dönecek değiliz. ~ 
na b<>yamıya uğraşıyorlardı. Avrupanm btltUn siya.sileri, ıı 

Z.-_ Ih. tilillen" münevverleri bizimle birliktir. ,1. 
-

1
·-- Dcdıler ve lhtilAl esnasında 1' 

Ermeni ihtilAllerinde, Zeytun kasa- !erine muavenet için İskenderıl°; 
basının ve bu kasabanın yetiştirdiği manmda bllyUk bir devlete alt ııı f 
kanlı fesatçıların bUyUk rolleri ol- zam blr filonun bulundunılacall 
muştur. Bu sebepler. takip ettiğimiz ıanını da söylediler. Zeytınliler~.-
1895 yılı esnasında Zeytindeki hare- yalanlara da inandılar, baş er;., 
ket hakkında malümat vermeden ev- ve silAlllarını kapıp dağ köyle~ 
vel bu fesat diyarında daha e\"Vel vu- şehre indiler. İhtilat tam krtlf. fi 
kubulan hlidiselerden kısaca bahset- gUn devam etti. Alınan neti<:e ~ 
mek her halde faydalı olacaktır. tJnlilerln akıllarını başlarına gefl. 

Zeytun şehrinin tam dört asır sU- Ne çare ki, atı alanlar da t)s1' 
ren kanlı bir ihtilal tarihi vardır geçmlşU. ÇünkU, istiklal tak!~ 
1545 tarihinde Zeytin şehri dört bU- hayyUl edenler karşılarında ~ 

yük mahalleden ibaretti. Bu mahal- muş dar ağaçlarından başka bit~ 
lelerden her biri ( İş Han) adı verilen görememişlerdi. İhtiltıli körUld "-,1_ 
ntlfuzlu ağalar tarafmdan idare edi- ler, idare edenler hep savuŞUP 'İ 
lirdi. Zeytun civannda sakin bulunan mışlar, toplanılan altmlan dS-~ 
Tllrk köylüleri, o zamamn hirer pren vakltkf gibi, beraberlerinde uç 
ei addolunan bu ağalara vergi ve- ğı unutmamışlardı. fjl 
rirler, adeta birer muti ko1e gibi on- ı Bu bUyIDc fhtiltılde Partoğatıl~ 
lara. hizmet oderlerdi. Osmanlı hükiı ron Ağasya.n, Avak Çankyan• ·-._,1 
meti, 1895 senesinde bu ağaların ret Cavuş, Yeni DUnya A~ 
hüküm ve saltanatlanna nihaye• Baloğlu Serkis, Haci Artın ~ 
verdi ve o tarihten itibaren de, o kisyan, Aşık Nişan. Baron ~ 
havalide esasen hiç eksik olmıyan is- gibi başı dönUk Hmçak ve ·:4 
VRn hareketleri bUsblltUn şiddetlen- !edallerl. yaptıkları zµlamler. ~ 
dl. 

1 

dikleri vahşetlerle beşeriyetirı ~ 
Bu tnrfhe kadar yapılan isyanlar· nU kızarttılar ve Ermenllifirı 

da rol oynıyanlar arasında papas 

1 

tikbalini bUsbUtUn kara.rttılat· °'; 
(Arzaron Melekyan) ve Galatadakl Samsunda da ayni veçhlle -.1 
bilvllk Ermeni mektebinin yetiştir- harekeleri devam ederken A ~ 
dil!'i !esat<;ılardan (Harut Çakrı-yan) ki Hmçak, Troşa~ ve AJI1 '
ön sat'ta bulunan fesatçılardandrr. nC'1'olunan diğer ermenlce g~ 
Zevtun Ermenilerine istlklll fikrini de, her nllshamnda Osmanlı h ~ 
ilk olarak aşılayanlar bunlardır. Ke- tine. Türk mUletine at~er pil -,.. 
tork 'Apartiyan, papaa Karabet yor, Avrupa etklrmı TUrkfYe ~ 
Şahnazaryan, Babik Paşa da. biri- hine çevirmek için btltnn kU 
birini takiben Zeytun ve havallsinl ile körüklllyor, körüklQyorlard'-

SORUNUZ------
-----~Ö YLİYELJJJI 

Vücudumuzda Kaç Kemik Vardır 
F atih orta ok alandan bir talebe 

ıaorayor: tıuıanm VÜ«lUdunu t&9r
yt'-D lııkdettn üzerinde kdurd&k 
kemlii var mıdır 'l Bu iııkelet k&Q 
k eml.kten yap11nu.ttır, ba kfmlkl• 
riu hangi taralmda lalmdak k&
ml#i baJaav f Ltifen cevap verir 
mlslııb! 

Ş A R K Sinem~ı (Eski Ekler) 

Bu rnüstesna filmi, bir 4 üncü ve Son Hafta 
daha gÖtstcrecektiİ. . ı 

sidir. Okuyucularımızın bizden bek verilecektir. Ayda bir tertip edileccJ merkez Rum kız orta ok\ilundan al
lediği bu vazi:feyi dalma hakild çeh- musahabe ve müsamerelerde unu• dığl şehadetnamesini zı.yi etmı.,Ur. 

reslle göstermemiz kadar t'.abJf bir mi terbiye meseleleri Uzerinde konu Bulanın insaniyet namma matb&amı-

şey olamaz. l şulacaktır. j za göndermesi rica olunur • 

Cevap: İıuıanm vtkıudilnü tafı
ya.n iskelet adlanmış olarak iki 
yilz sekiz keml.kten yapılm1'tır. Bu 
kemiklerden b&4ka lrilçUk parça· 
cık olarak 12 kadar kemikçik var
dır. İskeleUn kemGderlııl tefkil r--

den bu kemikler üç kısımdır· ı:::; 
la.rdan bir kısmı uzun, bir l< ,r 
kısa ve bir kısmı yassı kerniıd !"' 
dlr. Kemiklerin uçları kıkJrd&1' ti' 
mıtl fle örtQlmUştOr. Bu sııtf 1"' 
blriblrlerile bağla."lmlş oıurıar· i,. 
kırd&k kemiğinde diğer kertl~ 
rin terkiplerinde toplanan ıd ,; 
tozlardan pek az huhınmakı-ıct' 
duğu için kemikler sert kerrıl ı!I 
daha yumUŞRk ve sUnger gi1'1 '
depoya m8liktir. Sıcak suyuıı )-' 
de yumUf&r' ve llstik gibi bit 
alır. 
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MERHUM MiRA 
u 

SADIGIN YEGE 

ibrahim A 
ANLAT 
Yazan: 

Kemal oNAN 

VATAN 

Nehir 
Felik 

s 

Gediz, Akçapınar, Kumçayı, Küçük Mende es, 
Meriç Suları Birçok Zarar Yaptı Porsuk, 

Ege Ovalarından Bazı/arz Sular Altında 

* Eki ehir, 6 (A.A.) - Porsuk 
ça'), ve S rı u karların erimesı u 
zcrını- l .mı , hun muhun bu 
kısmını ıa1ı S etmıştir. Bir çok c\ • 
!erin bodrum katlıırı ıle btız.ı du.ıı;. 
kani r ııu gırmırtır. Kcrpıç hır e'\ 
yıkılmı tır. Nufuııça 'c malca :za 
yıat yoktur. 

İstatistik İşle • 
1 

Wilkie Diyor k : 

«ASLIM ALMAN AMA, 
CEBİRDEN NEFRET EDE.RIM 

1\1emleketin Yüz Bölgesindeki 
Geçim Şart arını Rakamlar a 
Öğrenmek Kabil O acak 

Londr , 6 (A.A.) - lngı.t .. 
reyi tcrket.:meclcn evvel, B. ..ır 
ddl '.: ıl ıe. İng lız radyo! rııı 
Almnn duı .ile y ptıgı ne: ııy ı t. 

1 
nn ında okunm k u.ı.ere an6 ı 
radyo ıdarcsınc bır me J uır .. 
mıstır. 

B. \Vıllkıe, Alman m. ıc 
hrtap eden bu mcsaJın'Cla d 
kı: 

1 tatistik Umum Müdürlüğün· i ine de devn.m etmektedir. Öğ
de bundnn bır &ene evvel te~il rc:ndıgnn.zc goıe umumi yıllı'k bır 
c.d ıJ:mş olan F Jyıııt istntistıklerı nya aa r ınutnr edece.kıtır. l· ran. 
a ırCJn ötcden:berı hazırlanan bu eız.ca ve turkçe cep yıltıklnrının 

h 1 L: j d h «Hakikatte benim is:nim :t ı:..tatutı icri dn a mükemme mr nzırlnnm sı l§ı bıtm41 ve ba· 
1 ide degıl hı t \Vıtı e aır. B haıe gctıımcık .içın konuşma! rına 1 sıımnX. uzerc ma banyn verı mı • Al 

ac1<am ctmd.ıl.tcdir. ~u d ire t.ır. l3ır nyn k,!ldnr ıntı r tıahn ına man .~rKtndamm. Buyuk 
m.cm.elıl.otm yiiz ke.dnr mahnııin- ç.111.ncaıttır. Ku.a snnayı ve adııye 'bam, hur>fıvel bahstndeKı h 
de oaşııcn gıda ve gıyecek mnd- yııı &lan da bnaı.mnktadır. ~unu muh rnza ıtın oto.: ı 
dcıerını111 to~an v.e pcraKende ti. v<ger taraftan yenı bır iş oln- ı J•ınıntlcn kaçmak uzere A m 
yatıarını esasıı bır şcıdtde t kip, rı& ilk deja nnıonım şırketlcr yayı terketmJ .ır. Ben, dam 
bunıarı ıaenıt ve tanZllln etmek· naıutında bır • t tıslı~ hazırlan• ~ı.rnd~ tımnn 

11
k hı bu.u 11 

tedır. 'i nfıeındn ibasııacak oı n mı tır. !:Su tn1ıstY.Kte anonım şır· an. 0 ıı.>"l mu e: mm. 
bu ı tntistı;,cıer sax,esmdc memıe· ket eımnyclcn, mQ.nur kadrola· . f Akat Aım n n\llıc n-e de) 
Ketunızım yüz mıntaknsındaıu gc· rı. ıknrınrı \"C saırc görütcce tir. kı b~n, ,cebır ve laZJ. lk en O'-
çım rt.ıarını raKaıntnrla ugrcn- Bu i t tistikın bundan eonra dn ederun.> 
:ncı. :kabll olacnbır. neşrine muntazaman devam olu· Wu ıe Amcrikaya Hnrckct E 

Umum Mudürıitı> diğer mcsa· naca tır. Lı.z.Lon, b (A.A.) -Amt=• 

Mihverciler 

BİR GÜNDE 41 TAYYARE 
KA YBETIILER 

dovletlerlnln yine 41 tayyare kay· 
betmiş olduklarına dair bir haber 
ıı.lınmıştır. Bunlar Llbyad:ı. dUşUrU

len \•cyıı. yalmlnnan 24 İtalyan tay· 
y resi ile Kenya ve Fransız Somn
ıısı hudutlarında tahrip cdılmlş olwı 
diğer O ltalyun tayyaresi ve İııgilte· 
re üzerinde dU~tlrU!mllş olan 5 Al· 
mıın bombnrdımnn tayyar l flr. Mal· 
ta üzerinde dllşUrU!en Uç Junkcrs 
tayyare ıdlr. 

AMERİKANIN LONDRA 
BÜYÜK ELÇiSi 

Vasingıton, 6 (A.A.) - B. 
John Winaıu Londrn büyük elçi
liğine tayin edilmi ir. Karar bu 
snıbnh senatonun tn&vibinc arzo. 
'ı..nmu .• :ur. B. \V~ \ ıt evvelce 
Ccnevrcdeki bcyneımild lo büro. 
ŞUnun reisi idi. 

Kral Zoğo 
YUNAN ORDUSUNA MI 

YAZlLIYOR 
Bern, 6 (A.A.) - Havas: 

Cazettc de L u8llpnc muhabiri
nin Yun n m htallcrin<len aldığı 

bir habere gore, e9ki Arnavutluk 

Krnlı Zogo Yunan ordu una y41• 

Zllmd: arzusunu göstermıştir. 

----u 

ya dönmd.'1e o n B. vun 
\ ıllkıc, dun ogıcdcn aoma t .. > 
ynrc ile Lızbon varmıftır. U 
\ ullkic'nın bınıclığı t yyarc, (..ıı 
tra tuyynrc mc.)'dnn •.• , b r l u 
kc:rs Aımnn tay)nrcıwnııı yurııı. 
yere ınmı Lır. 

B. Wıhkıc, gece Clipper trun 
ntlantık tnyyar~sıJc Amer~a, ~ 
h rcket ctmıştır. 

Portekiz'in 
insani T eşeoo-siı 

İngı1tereye Ha Akmı Lizbon, 6 (A.A.) - Stıl:ızıır 
Londrn. 6 (AA.) lnglllz ha\ll k bıne i aşağıd kı resmi notu 

ve dıthlll cmnlyrt nezarcllcrlnın bu ne~retmişbr: 

c b hkl tebliği: Bugünkü harbe ı tirak eden 
Çnrtnmbayı 'Jl«'rŞ<!lllb yo bağlıynn Avrupn mcmle:kettcu çocuklntı 

ı::-eccnln illt kııımında, d~mnn tny- lehfodeki gayt>Ctlcrıı.n ıelıf \'e tan. 
yareler!, lnglltcıcnln şıırkıng \'C ce· ziminın ve bu i in Porıtckizdc 
ınıbıı şıırklslnc Hl I.ondra nuntakn· meıi.ezıleştırilmeııının a ik r hır 
sına bombalar atmıştır. Bu hOcum· ııurette foydnlı olacağına kani bu
lar lcUc;;Uk mlkya lnrda yapılmıştır !un n Porteıkız ht1kumeti, bu ta
nır veya iki noktada h:uıar \uku savvurun t tıbikini l:olnylaotır
~clmlş. fakat hc~etı umumiye ı ile mnk ı,ıne ıstlruk edM>ılcce hü
hns ır ntrır olmamı tır Blldlnkn l<'· kümet ve şl\hsn !le nrztlınde tı-. 
lcfnt mllctarı kllçUktUr ebbü,tr h ı 
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Negüsle 
Baş başa 

(Başı 3 üncüde) ** 
vırla dinliyotıdu. J~ SU9UllC8. ~as 
Kassa halboşçe bir kaç kelime 
1öyledi 'ki Negiis'ün mtnıtarip yü
ıünd'c bem'beY"u dişlerini göste
ren bir tehcssüm belirdi; 

- Ba'kınrz Prens ne d~r ••• 
-ôedi. c:Bir tek ltalyan, bir tek 
İtalyan katliamdan kurtulaıntya
caktır.~ 

Bu sırada Ras KMSa, dev cüs
seşİnİ ıki yana saHaıya sallaya; 

- Adoval Adoıs;al ...diye ~y
leniy-ordu-

Bu pek heyecan verici manza
ra, bir an sonra İmparatorun a• 
yağa kaılkmasile Ha.beş tarihinin, 
belki de en ulvi sahnekrindeın 
birine an'kıliıp etti. Mücahit hü .. 
kümdar yavaş yavaş bana y.aidaş-

• tı. Ayağa kalktım. Şol elini omu
zuma koydu, a!klan pek ak ve be
bekleri kor gibi kep'kara olan 
gözlerini gözlerime dikerek ~i 

•elini gösterdi: 
- Şuraya bakınız. Bu, ilk hat

ta bir damlası da bize isabet et-
• mi~ olan İpcrit'in bize )'*digin· 
dır. 

Bu elin ba,. p(lrmağı ile şeb.&-. 
det par.mağı arasında derin bir 
yara vardı. 

- Kurtulabilecek mi.Yan~ Bil
mem ... -dedi. OO'ktorlar benim 
kurıtulabileceğ.imi söyledilocr. Çün
kü sıhhi müdahale zamanında ya
pıla'bilmiş. Fakat aiz.i kar11Layan
lardan kahraman General Nasi
bu 'yu maatooessüf kayıbeıtmeğe 
mah'kum olduğumuzu söylüyor
lar. Zira İperit onun ciğerlerine 
işlemiştir. 

Ve bir eski zaman kahini gibi 
kollarıru havaya kaldırarak sesi
ni yü'"'kseltti: 

- Bütün bun~ar, bu ~ytanet
Jer biT m iHeti ez.meğe kafi <kğil
)erdm. Habqkr, otuz kırk as 
lık tarihıeraııue ço.k fda'kietli gün
ler gcç.ir<Hler. Bu da gcÇec.e« -..c ... 
İtalya kahrolacak.ıtır. 

Sonra sesini hafifktti ve bir 
ayet. okur gibi cezbeye tutulmu§ 
gib• ana dili ik şu cümleyi eöy
ledi: 

- Etiyopiy:a lezelalem ıten-
nUr ••• 

Bunu bir dakika sonra, derin 
bir sükuta dalan &alon.da Ras 
Kassa'nın çok kalın sesi tekrarlı
yordu: 

- Etiyopiya lezdalan ten
n\ır ••• 

Majeste, burada mülakabn bit
tiğini İhlas ~en bir tavırla dini 
bana uzattı. Amna çubuğuna Oen• 
ziyen parmaklarım srkarak önün
de eğ'l:clim. 

Dışarıya çıktığım zaman Proto. 
kol §efi S. E. Lorcnzo; 

- Öğle yemeğinde mRfiri
mizsiniz. . . -<i·iyerek- beni yemde 
salonuna gÖ'lürdü. 

Jngiltcrc HaTiciye Nazırı E
den'in yemde. yediği masanın ya· 
nında büyük bir masada General 
Nasibu ile Jc55'ıin arasında yer a· 
lınca amhari dilinde söylenmiş 
olan cümleyi ölüme unahkıim ol
duğunu öğrendiğim Na&ibu §Öyle 
tercüme etti: 

- Haheşi9tan cbc<iiyen ·yaşa
yacahrr 1 

* O akşam Karlton'un !barında 
doktor Tevfik Rüştü Araıs tara· 
fından takdim edildiğim Lehistan 
Hariciye Nazın k-olonel Bek'in 
bana ilk sözü bu olmuştu: 

- Ncgüs'le neye konuştunuz? 
Bırakınız efendim şu vah,i zenci
yi! Onun yüzünden dünya altüst 
mü olsun~ 

Hey gidi kol-onel Bek heyi Dip 
ıomasi hünerler.ile dünyanın har
be girmesine mani olabileceğini 
.sanmı§ olan hey gidi talisiz adam 
heyi 

işte istila hırsı Lchistanı da 
yuttu ve i~e Lehistan mukadde· 
rattan henüz bir tescili aramakla 
meşgul iken vahşi zenci dediği 
Majeste İmparator Haile Sclasiyc 
yeniden topraklan:na dönmüş bu. 
lunuyor ve hergün Adisababa'ya 
brr parça daha yaklaşıy.or. 

* 
Gece •.• Montreux'ye dönünce 

ilk işhn. gazeteci aı'kadaşla:ra o 
sabah Jönev yolunu tutturan se
bebi öğrenmek oldu. Meğer pala
sın santral memuresi bizimk.iller
den bazı sevgililer peydahla,nı{l
mıs... Benim telefonla yaptığım 
muhavereyi onl~r.a bik:lirımi.ş. 

Bütün İsviçr.e otelk.rinin san
traHarındaki kızlar Karlı.on 'daki 
Fav.kenem gibi bana aşık oJ.acıHt 
değiller ya~! 1 

ZA.Yt 

Harbr umumide Bandırmada nokta. 
kumandanı bulunan B. Haşlıne evlA
dı mAncvi verilen Mustafa kızı aJ>. 
l~m ŞUkrlyenln o tarihtenberi hayat 
ve mematınd:uı haberdar olamadım . 

Ablam ölmüş i.30· B. Haşlmln veya 
efradı ailesinin adresini bilenlerin 
bana blldirmenizl insaniyet namına 
aziz vatandaşlanmdan dilerim. 

Gönen kazasının BUyUktoklar kö
yünden Mustafa oğlu Recep Çelik 

Emlak ve Eytam Banltasından: 
Teri 

2I3f: &yoğtt:ı. Yatıma Matı. 
Tatavla Csd. Eski 21 m.- Ana 

21i!O EminönU, Şeruruvar 

m h. Bosta.'l So. E3ki 

7. )'<'ni 21 Ada 156, BShç~~ 

§1'-UlO ll2 ... 4e 

Parsel 18, Pafta 78 3U.-

2190 Eminönü, BtiyUk Çar~ı 

Karamanlı Sok. Eski, 

Hanenin 1/ 2 hı.'! 2f2 lft2 88.to 

Krtgir Dükkan 
yeni 29 lH.- 1/ 3 His. 5 ,&il :M.2 ~.80 

2198 Aksaray, Eski KA.tip 
Kasım, yeni Yalı Mah. 
Eski Yalı bostanı dc-

runu. yeni Kumsal So. 
Eski 106, yeni 207 A-
da 840, parsel 66 38.- Arsa. 

2200 Aksaray, csld Katip 
Kasım, yeni Yalı Mah. 
Eski Yalı Bostanı de

runu, yeni Kumsal So. 
eski 124. yeni 189 A· 

da S.O, parsel 56 60.- Arıs& 

2201 Aksaray, Yalı Mah. 
Kumsal Sok. Eski 192, 

yeni 127 Ada 840, par-
sel 25 patta 210 38.- krsa 

2211 Beyoğlu, Galata, Ke· 
manke., Kara Mustafa 
Pa.şa Mah. Karaköy 1'i:rkkkııM ) /'ti 

'19 M2 7.60 

cad. eski, yeni 9 l~i3.- His. H ,79 M 2 3'Tt.60 

2213 Beyoğlu, Galata, A· 
rapcaml Mah. Mahınu- Fırmm to/ 120 
diye Cad. eski 159 3928.- HiS. 73.65 M2 785.60 

2217 Beyoğlu. Htlseyinağa 

Mah. Serdarı Ekrem 
ve Mektep Sok. ( Kti-

çUk Yazıcı) eski 13-13 
Mükerrer, yeni 2 - .{ 

Ada 34.1, parsel 12, 
Pafta 5 42-t~.- !ki E\" 

22H Beyoğlu, Kocatepe 
'Mah. Kuzu Kulaj!;r 
(Hayriye) sok. eski, 
yeni 2 - 14 Ada 535 
parsel 4, pafta 52 8t!l.- Arsa 

2246 Beyoğlu, Kocatcpe 
Mah. eski Ferağiye, 

yent Çarık Sok. eski 
16 Ada 538, parsel ıı, 
pafta 52 87.- Arsa 

2260 Beyazıt, Lfltfullah E
fendi Sok. eski, yeni 
29 Ada 641, parsel 21, 
pafta Hl 60.- "-nı& 

2288 Eminönü, Şeyh Meh

metgeylanl Ma.h. eski 
Bahçekapı İskt'le Cad. 

ve Kömürcü Sok. yeni 
Arpacılar Caddesi eski 

82.50 M2 849.20 

281.75 M2 169.-

86,75 M2 17.'40 

20 M2 ·12.-

l-1~15/1 yeni 43-
45-47-5 Ada 4.12, 

D\Ikkt\nlr Anadolu 
Hanmm 8" 112000 

parsel ı 1791 .- His. 2t6,50 M2 3~.20 

229! &yoğltı, Kalyoncu 
Kulluğu Mah. Ömer 
Hayyam Cad. ve Tev

fik Sok. eski 24, yeni 
1 Ada 455, parsel 3, 
pafta 19 78.- Arsa 

2299 Beyoğlu, Kalyoncu 
Kulluğu 'Mah. Kordela 
ve Kahya Bey sokak-

ları eski, yeni 1 Ada 
446, parsel 24, paf-
ta 18 143.- Arsa 

2301 Osldldar, Yeni Mah. 
Cad. 
Eski 

Yeni Mahalle 
(AllAme Cad.} 
55, yeni 51 SOY.- K. DOklcln 

2302 OskUdar, Murat'. Reis 
Mah. SllAhdar Bahçesi 
Sokak eski 62-64, 

. 

30 M2 15.60 

41,50 M'2 23.6(1 

%7,67 M2 121.80 

yeni 64.-66 4.- Arsamn 1/3 His. ~ '.l91!? 0.80 
2304 ÜskUdar, Seh\ml Ali 

Mah. Sel!msız cad. 
Eski 308, yeni 272 1043.- • K. Dükka.n 

2314 Beyoğlu, Kuloğlu Mah. 
Altı Patlar Sok. eBki, 

yeni 11 Ada 488, par-

' . ' 

sel 27, pafta 24 938.- Arsa 
2318 Beyoğlu, Kuloğlu Mah. 

eski cuma, yeni Çu
kur Cuma Sok. eski 

1-3, yeni 5-7 Ada 
488, parsel 17, paf-
ta %4. 1200.- Ant!'IB 

2327 Beyoğlu, Pangaltı 

Mah. Bayır sokak Es-
~ 1~ ro~ ~ 

2329 Beyoğlu, Kalyoncu 
Kulluğu Mah. Ömer 
Hayyam ve Feııliyan 

Sok. eeki 35-37 yeni 
37-39 Ada. 455, par-
sel 6, pafta 19 348.- Arsa 

2339 Kasrmpa.şa, Hacı Ah 
ırtt!t Mah. EbUrrwı: 

DergAhr Sok. eski 29, 
yeni 27/1, 72/ 2, Taj 27 158.- Hane 

2340 Kasımpaşa, KUçUk Pi-
yale Mah. Değirmen 

Sok. eski 16, yeni 19 48.-

234-4 Fatih, Edimckapı, 

Tekfur Sa.rayı, Çakır 

ağa. Mah. eski Han· 
çerli Kilise, yeni Ulu-

batlı Hasan Sok. eskl 

Hanenin 72/~ 
HJs. 

Hanenin 15/100 

. 
2:M;S M2 208.60 

t>.:,50 M2 187.60 

?10 M2 2«1.-

63,~ M2 141.40 

t74. M2 69.60 

-nkriben 
187 Jıl2 31.60 

7S M2 9.60 

4.1. yeal 39 125.- Jjis. 87,34. M2 2.5.-
2371 EminonU. Zindankapı 

Mah. Zindan kapısı 

Sok. eski 363, yeni 71, 
Tuj 71 Ada 356, parsel 
54., paftlı. 128 1823.-

2372 Eminönü, Zlndankapı 

Mah. Zindan kapısı 

Sok. eski 865, yeni 73 
Ada 356, parsel 23, 
pafte 128 69.-

DUkkanm 5112 
His. 

DUkkltnm 

19079580 

422686080 His. 

3J.. )(2 364..60 

23 M2 13.80 f 

VATAN , ~ 

Şarktan Garptan Seçme Eserler 
A1ınwıt e.nt mtır11ııeYt, Jıııa '1eıJI* altmda 1ı1r ~ kfimyllti ba· 

:ı:ntawuı!jttt. Der dMl "9 ımr,., etap J~ cftnd.e bir kitap ~. 

ş~ kadar ~ ,..tardır: 

ADSIZ KöŞK 
~ Frımsn: nmbarrtıt: Alahl .PVaridet. Terd!ıme edeR: NurullaJl ATA(' j 

VESTA RAHİBESi 1
11 

Mae&r muharriri Uzar tfh-. Tercöme eden: Necmi SERD. ! 

BALIK TUTAN KEDİ SOKAil 
Ma<.'ar kadın atüarriri: :t"olttes Jel.all. Tercüme eden: 

Nasalri BAYDAK 

K 1Z1 M ve AŞK 1 M 
:Ha.car kadın nuıltarriri: Mlklef}I tıeaa. Tercüme eden: ~eemi SEREX 

7 - 2 - 941 

__.,,, 

Sabah; Öğle ve Akşam 1-/er 
Yemekten Sonra Dişleri Niçin 

Fırçalamak Lazımdır? 

Çtinkü g'e<"elert ağız guddelerinin 

lfrazatıle dl,ter ve dl' etleri dol~ 

tar; ~nktt yemekler, sigara ve kah· 

ve g'el!C ayni tmrl yapmı,tır. Bina-

~ 
sa yemeklerden sonra ve~ 
bol bol cRADYOLL"°» De f fJf!" 
,.e tem17Jemck şarttır. 811 :t -1 
dişlerin de, ağzın da sa~lr'1 ';,1 
Jamlığı; güzelliği prantl OKUL ve AiLE ANSİKLOPEDiSi 

,,,,_ _,
1 

j enaleyh dl'ler hergttn 3 kere bUhıuı-
~r - enin, lter olnllon kitap dolabında bulUDACak en mlihim eserdir. olur. 

' 

Hayat hll&isJRe ve lllmlere dair bir çocuğ"un florablleceğl Jw,r suaJtn 
eevatrı hu esertle yazıbthr. 589 büyük sayfaya yakın , .e nefis <"ildi 

:?50 Kuruş. 

Ev adını Bilgileri 
Bir ev kadıaı•ın bllınetıl lllznn olan her teY bu kitapta f.optanmı,hr. 
İçinde 1560 resim va.rdır. Mes'ut olmak lstfyen her aile bir tane edln
mellttlr. Yazan: CAVAD YÜCESOY. Tanesi ciltli olarak 100 kuruştur. 

EŞSİZ KADIN MEYHANESi 
Macera , ·e polis rontanları erlsinln birinci kitabını teşkil eden hu 
eser İngiliz Polis hanyesl ~ekston Bleyk'in m&eeralanndandır. 20 .Kş. 

ABMET ALİT KİTABEVİ 
, 

Askeri Fabrikalar Sa!ma·ma Komisyonu ilanları 

Müteahhit nam ve hesabına 60 ton 
demir hurdası satın alınacaktır. 

Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde teslim şartlle - be.her tonu· 
na. 17 lira tahmin edilen 60 ton demir hurdası askeri fabrikalar umum 
mO.dUrlUğU merkez satın alma komisyonunca 20.2.941 perşembe gUnü 
saat 15,30 da ihale edilecektir. Şartname parasızdır. Muvakkat temi
nat <76-. lira c50> kuruştur. Taliplerin mezkQr gün ve saatte komisyona 
mUracaatları, c658> 

* 800 metre mlkftbı karaağaç kala.•ıı almacak 
Tahmin edilen bedeli 18000 lira olan 300 metre mlkl!.bı karaağaç 

kalası askeri fabrikalar umum müdUrlUğU merkez satın alma komisyo
nunca 12/ 2/ 941 çarşamba gUnU saat .14.30 da pazarlıkla. ihale edile
cektir. Şartname parasızdır. Muvakkat teminat cl350> liradrr. c870> 

* 117 kulem muhtelif umpara taşları alınacak 
Tahmin edllen bedeli 18.000 lira olan 117 kalem muhtelif zımpara 

ta.'}ları Askeri fabrikalar umum mUdUrlUğü merkez satın alma. komis
yonunca 13/ 2/ 941 perşembe günU sııat 15,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 1350 liradır. c87b 

İstanbul Belediyesi llanlan 

Kartal - Yakacık yolu tamiratında kullanılmak ve yol boyunda 
teslim edilmek üzere satın alınacak 100 metre mlkflbı mıcrr açık ek
siltmeye konulmuştur. Mccmuunun tahmin bedeli 964 lira ve ilk temi
natı 72 lira 30 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt mtldUrlUğil 

kaleminde görtllebilir. İhale 24/ 2/ 9U pazartesi gUnU saat 1( de daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin illt teminat makbuz veya. mektup
lar, ve 940 yılına ait Ticııret Odası veslkalarile ihale gUnü muayyen 
saatte daimi encümende bulunmaları. (894) 

Devlet Demiryollan ilanları 

• 

Muhammen bedeli {4166) lir& (50) kuruş olan 50000 adet {takri
ben 2777 kilo) İspermeçet mumu (10/2/ 1941) Pazartesi gUnU saat (11) 
on birde Haydarpaşada Gar binası dahflindeki komisyon tarafnıdan açık 
eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (312) lira (49) kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnU saatine 
kadar komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait ~rtnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmak
tadır. (494) 

1 

Sterlin 
Dolar 

EOBS .. 'l 
6 ŞUBAT 1941 

IS\1çre Frac. 
Drahmi 
Leva 

1 
İstanbul Hava 

Mıntaka Depo 
A. 

Amirliğinden: 
1 - Ha.va. birlikleri için 150 çift 

demir er karyolası satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 8/ 2/ 94 ı cu

martesi gUnU saat 11 de Yeşllköy ha
va mıntaka depo amirliği satın alma 

Sabah, OğlJ ve Akşam Har Yemekl.1n SoJrl 

iLE DiŞLERiNiZi FIRÇALAYJNIZ· 

0Jniz Levazım Satmalma K~misyonu Jlantatl 

Marmara Üssü bahri K. SatınalJ1l1 

Komisyonundan : 
Toz Şeker İlanı 

~ 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 38 kuruş olan ıo.OOo idi" 

~eker, pazarlıkla satın alınacaktır. t!I' 
2 - Pazarlığı 8 .şubat 941 cumartesi gtlnU saat 12 de tzmıtte 

ne kapısındaki komisyon blnruıında yapılacaktır. J 
3 - Teminat pazarlık gilnU takarrur edecek ihale bedeli ~ 

yüzde 15 nisbetinde derhal alınacaktır. I 
4. - İsteklilerin bu işle ilgili ticaret veslkasile birlikte muaY1eO 

ve saatte komisyona mUracaaUan, (74.6) 

* Marmara Usslibahri K. satın alma KonıJsyonunclall 

Un İlanı f 
1 - Kilosuna tahmin edilen fiyat 19,25 kuruş olan 100 ton uıı. 

zarlıkla satın alınacaktır. ~ 
2 - Pazarlığı 10/Şubat/941 pazartesi gUnU saat 15 de 

Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnalfltıfl 
delsiz olarak ahnablleceği gibi her gUn kon)'syonda gör1llebillt· ~ 

3 - İsteklUerin bu işle ilgili olduklarına dair Ticaret vesilC 
ve 1443.75 liradan ibaret ilk teminatlarlle birlikte muayyen ıf"' 
saatte komisyona mUracaatlan. c748> 

* Marmara nssfıbahri K. satm alma .llonıl5yon11J1daa 

Sadeyağ İlanı 
1 - Bir kilosuna ta.hmln edilen fiyat 170 kuruş olan ve ~ 

cinsi yazılı bulunan 20.000 kilo sadeyağı, pazarlıkla eatın alın~~ 
2 - Pazarlığı 10/Şubat/94.l pazartesi gUnü saa.t 14 de lzınltt'..; 

sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait ~· 
me her gün komisyonda görU!ebllir. ~ 

3 - İstekl!lerin bu işlerle ilgili olduklarına. dair Ticaret JI 
rmı ve 2550 lira.dan ibaret muvakkat teminatlarile birlikte rıı11 

gün ve saatte komisyona mUracaatıa.rı. <747> 

lstanbul Komutanl·gı Satrnalmı Komisyonund,. 
Komutanlık mmtakası dahilinde yapılacak altı bin liralık n1 

işi 11/ 2/ 941 gUnU saat ıı.ao da pazarlıkla bir müteahhide ı}Ul]e ~ 
cektir. Kati teminatı 900 liradır. Şartnamesi her gtln komısyondll ;i 
lcbllir. !eteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanW' 
alına komisyonuna. gel,melerL <863> 

Beher kilosuna. 69 kuru' fiyat~ahmln edilen 10 ton zeytiıt j 
12.2.94.l gUnü ııaat 11 de pazarlıkla satın almacaktır. Muhammet!~ 
6900 lira olup kat'l teminatı 1035 liradır. Şartnamesi her gUn koır';I 
da görUlebiltr. İsteklilerin belli gUn ve saatte Fındıklıda J<onııJ 
satınalma komisyonuna gelmeleri. (822) 

Cihı:U askeriyece aşağıda ya!ı iki bina pazarlıkla tamir e~ 
cektir. Fazarlıkları 10.2.941 günü hlzalannda gösterilen saaUerdf J 
pılacaktır. Şartname ve keşif evrakları her gUn komisyonda ~ 
lir. tsteklllerin belli gUn ve saatlerde Fındıklıda komutanlık satJll 
komisyonuna gelmeleri. (785) ,J 
'Yaptırılacak bina Ketll B. Kati T. p.,zarliJ 

Lira Kr. Lira Kr. ____/ 

Erzak amban 3501.11 525.15 11 Peçe ta 
Dinar 

5.24. 
132,20 

29,6875 
0,11975 
1,6225 

12,937:> 
3,175 

31,1375 
31,005 

komisyonunda yapılacaktır. üskUdar AB. Şubesi blna-

Yen 3 - İsteklilerin şartname ve nu· sı tamiri 632.48 94,87 ıı,SO 

İs\'eç Kronu 
l."'ı"m ve TahvfüU 

Sıvas - Erzurum 7 19.60 
Astıı.n ve Eskihlsar 
Türk anonim şirketi 

2423 Beyoğlu, Bereket zade 
Mah. YUksek Kaldırım 

7.70 

sokak eııkl, yeni 70 1529.-

2456 Beyoğlu, Çukur Mah. 
Sakızağacı sokak eski 
135, yeni 155 Ada 376, 

parsel 13, pa!ta 7 2025.-

24.57 Beyoğlu, Çukur Mah. 
Halepli Bekir Sok. es
ki, yeni 21 Ada 362, 
parsel 38, pafta 7 3642.-

muneyi görmek Uzere her gün, pa

zarlığa gireceklerin belli gUn ve saat

te 570 liralık muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte mezkO.r gUnde 
komisyona müracaatları. c830b 

Mağaza 

Evin 3/4. His. 57,50 M2 405.-

Ev 57 :ıı:2 728.40 

Hukarıda adresi ve tafsll(ıtı yazıh gayrimenkuller açık arttırma 

usuliyle ve peşin para ile satılacaktır. 

İhale, 13/ 2/ 1941 Perşembe günU saat ondadır. MUzayede sırasında 

verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolo.· 

nnr yüzde yirmi nisbetinde tezyid eylemeleri ve mUhür kullananların 

mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri IAzımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nUfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlik

te bildirilen gUn ve saate kadar Şubemiz EmlA.k Servisine gelmeleri. 
(850) CM1U 

* Askeri ihtiyaç için 14/ 2/ 941 gUnü aşağıda cinsleri göater~,I 
ve sicimler hizalarında gösterJlen saatlerde pazarlıkla. satın aırn'' 
Şartnameleri her gUn komisyonda görUiebillr. lsteklllerin belli ~ 
saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna geınıel 

Cinsi 
1 santimlik ip 
2mlllmetrelik 
İngiliz sicimi 
1 santimlik ip 
2 millmetfelik 
İngiliz sicimi 

~ilk tarı 

2058 

3087 
800 

1200 

, 891', 

Kat'i teminatı P~ 
llralılr 308 70 JO 

> 
> 

> 

463 05 
120 

180 

* Yıldı?.da bulunan 100 araba gUbre 12n; 941 günü saat ıı-'° 
pazarlıkla satılacaktır. lsteklllerın belli gUn ve saatte Fmdıldıd' 

_nıutanhk satın alma komisyonuna gelmeleri. c892> ..../ 

ŞEHiR TIY A TROSU TEMSILI.ERI 
TEPEBAŞINDA. • 1ST1KLA.L CADDES11'10-

D RAM KIS~ KOMEDt Kıs,SI 
BU AKŞAM l BU AKŞAM 
Saat 20,30 da Saat 20.so el!. 

EMİLİAGALO'l'Tt KiRAı."'""t OD~ı,r 

Her gün gişede çocuk .. cm llleri için bilet ve-"•r. __/ 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AHMET EMlN YAL-~ 
Basıldığı l'er: VATAN MATBAASI 


