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Yunanistana 
karşı İtalyan 

suikasti 

Tepedelen 
Düştü ü? 

BERLiNırSOFYA ' ATi NA 

3 
l lUuuı devlet 

1 
adRllılan nt> 

. r halisaıw da.nıınsaJar, 
bıraflıkJan hakkında D6 ka
l•~ 'e..r:seler hiçbir 

Jidası olıruWh. (,_}iinkiı 1-
. :a"la.r,,ı istediği ~ Yu-

stanm bitva.f lıi:I dej,il. 
una.ni 1.anm ltalyaıı tabiiye
altu.a gİftDfJtıi idi. 

Yunanhların yeni 
mühim muvaffaki
yetleri bildiriliyor -
Yugoslav sahillerine 
İtalyan askerlerinin 
cesetleri düşü yor 

Londra.. l4 (a a - L ı ora-
unan · ltalya.u muna.se nın asken mahfillennd )(>yan 

Son han-knt.. dn,"ıınılt o bir 

Uen biı turlu nor- edildıgıne gorc, Yunanlıbı Ar- yetl bır ıl Jrn1t Jrn~detmı cıvarında d hayl otc-
rd rnaı bır cereyan alamı. navutıukta Klısuı nın ennali dır. Bu ıl rl m )' unnnlıl r Kh· eı ı rQCekt • )' unanlılru·, 

u Yunan liancıye De:zareti gR.rbısmde lmçük fakat t-"bernl'D{ suıa:nın cpeyt:• otpsm Be- t<) 
Ağustos ta.rihrnde Atinadakı -----------~----~-------...;_ ____________ _ 

~an elçisine bir prot:M.o da- Ş ·dd f/ · H A B E Ş T obruk 'un Vertnc.ğe IDecbunyet bJSSCt· l e l 

~~~~.!~~~: h"ava akınları imparatorunun zabtı yakın 
ll<len UÇarak gümrük 

:ı; 6 bonıba atmıştı~.a~ V d.k-<>- k 1mühim beyanata Ş h. B~k d 
ersın kı 1taıyanJar bom- 8 h8 1 mın ia 8- - -• 8 lr ar018 8 ar 

-.rınt isabet ett:ireınıY<lriardı 

C~ı;aı Metaksas bu haly~ sına hücum edildi 
erı -.e İtalyanın hi8sedı

ernelleri k irin d 81'Ş1Sında, İtalyan • 
~ ave.ı ederek onunla n- Bazı lngiliz harb gemı-

konnşma yapmayı diı- teri hasara uor adı 

İtalyantarm askere aldık- daya nam 1 ya cak 
ları habeşler kaçarak -o--

impara tora i ltihak ediyor Ç " td bU Uk it l 
--• -- . o e y a yan 

kuvvetleri mahsur kaldı 

Bulgar 
başvekilinin 

sö ediği nutku 
beğ nmedi 

Fitof' un mevk ini kaybe
deceği söyleniyor 

~rn 14 {a a.) - Hava8 a
:ıansı bıldırıvor. 

1 ı rL>d cık.an I hctat gaze
tcsının Bcrlın nnıhabırı Bul1,'lir 
b.ışvekih F'ilof tartı.fıncıan söy
lenen nutkun Berlınde yapbğı 
tesısatı u suretle u.ah etmekte 
dir: 

Bcrlind hiıkrm obw intiba 
Fılot'un. aynı zamanda herkese 
hoş göninmc.k arzusu ıle her 
la.rafta emwyetsızlık tevlid etti
ği ve bu sebcble bu nutka rağ
men ve beJkı de bu nutuktan ~ 
la) ı uzun müdd ·t iktidar me' -
künde- ka1mağa muvaffak ola
mıyacağı m rkez.ındedir. 

Herhalde bu nutuk Alınan 
plfinla.n üzerinde -bu plflnlaı· ne
den ibaret olun;a olsun- hiçbir 
tesir icra ede<.-elc mahiyfıtte d - , 
ğildir. 

(Somı ~~·fo s l'IÖ 2 oo> , 
u. Bu Dıülikat 7 ağustosta -o-- Hru1wn, J4 (a.a.) - Reuter -o--

u buldu. Yunan &§vekili 
1

_ ajansının hususi muhabiıindcn: • •• •• 

Ytuılann, Yunan biblralhğuıa ha~n:~iinı!a.~~~.: n:~~~~~ ~:~~ ~~aj!;81(~~J1:;!:üstakil «JNQNU)) 
Yet8ızlik:lerin1 ve proteetola- roeu bfldınyor: mıyan Habeşistan ımparatonı Timeı;.guetesının Kahıre hu- A ki d• • 
~ bile Yennedikleriııı an- Pazart.esı gecesı bombQrdı· Haıle Seliıssıe ha.na yap ıgı be- susf muh bırine gore Bardıanın n si ope lSI 

"41ll aonra İtalyan baricı~ matı tayyarelenmız du man yanatt.a şunlan soylemıstır: zaptında olduğu gıbı Tobrukun 
Ront Cianonun Ro....,"'daki~- harb makmeamm dağınık fakat .. _ ltaıvıuılar tarafından A- zapt.ma da mlikemm<'l bır tarz- •-

tekzib 
ediyor 

Alman kıtaatı 

Bulgaristandan 
• 

geçmemış 

Sofya, 14 (a. a .) 
- Bulgar Ajansı 
Alman kıtalarının 
Bu 1 g ar is tandan 
geçtiklerjne ve bu 
hususta diploma
t ik bir teşebbüs 
yapıldıOına dair 
yabancı memle
ketlerde yayılmıf 
olan şayiaları tek
zibe salahiyettar
dır. 

Bulgar 
başvekilinin 

nutkunu müsaid 
karşı.Jadı 

--·-
Bulgar milletinin müşkül 
vaziyeti takdir ediliyor 

Atina H a.a..) - Atilla a
JIUlSı bıldıriyor · 

Bi.ıtün Yunan gazetelerı, Bul
gar Ba \ ekilı B. Fılofun nut -
kunu göze çaTpQC.ak tanda neş
rediyorlar. 

Estin gazetesı, bu nutuk hak
kında diyor ki : 

Bulgaı Başvekilı Filofun 
R~ukta eoylediği nutka Yu
nan efkarı umumıyesı bUyük 
bir alaka ıle muttalı otmu§tur. 
Yunan milleti, komşusunun 

müşkül ve nazik myasi vaziye
tini ,anlayabilecek derec.-ede ka
fi siyasi görü~ maliktir. 1şte 
bunun ıçindir kı, Yunan millen, 
Bulgar hôkiımetinm çızdiği ha· 
rici siyascü bütlin bu güçl ilkler. 

(Smlu 8&yfa 5 ~ 4 ie) 

Münakalat Vekili 
izmire gidiyor 

na aef -- eeaslı kısımlarına hticwn eunış- dis-Ababa. meydanına dikilen da y~pılan topçu ha.zı~!•k a.teşiy- Maarif Vekilinin riyase-
ın ınne k.a.riı kullandıgı lerdir. Cenupta Venedık, AArkta heykelı tıkarak yerone Yuda le muat..-..k ha\ a hucumu ve 
'16&ndaıı Ve~·- Tuna havzası ve garbda Breat anlanıı termDJ edm mermer )ley kara k;;.f hare.katı tekaddibn tinde bit- toplanb yapı- 1 T k ·ı B J J "" 
~ ~ tavu· ve mua- ilzenne akınlar )apılm.ışu. keli diktireceğim... ~~tu:.Busıra<layenıhncum la r ak ka rarlar ve rıldl t' e f an ırmaga Q ugra-
.... ~ lika \ enedık mınt.akasında Perto _ İmparator zinde gorimüyordu. ıçın büyuk kuvvetler, takvıye •k b k 
llatılıla.tıe yet ettı. Meger Margheıaya yapılan hiıC'Umda Gözlen par'lıyarak bana budu- kıtaatı getirilmekte ve m~e A.nka.ra, 14 (a.a.) - Maanf yarak tedkı Qff a Ul UnQCQ 

ki n 8 1siz sert m t t gabi n v tas- du geoerek atanperver Halle.-;.- naklıyatı yapılma~tadır. 1ngiİiz Vekıllı~, 1939 yılı mayıs ayı 
~ ~ı bu tavır '1e mu- fiyeha.ne1eti. mühım hasaı ug lilenn ~ nd dUşman knrşı top 1 u Tobnık muo as hattını ın<Jt. Ankara.d. toplanan "B' • 

l:rn.i ! 1ı _ _ ~ın tabii hal- ra.nuştır. Tuna ha' zasında Rt>- harbfadec(!ğ günun uzak olma- (Sonu sa.~fa 5 su 5 t.e) ıç . y V k•ı• • b t 
· ·""llladak y genebarg'la Ruman adan sev- dıgmı söyl~iğı ve İtalyanlara -----====·=-__...........,_ rincı Thrk N nyat Kongre- e l 10 gazetemize eyana J 

buna ~ 1 
unan se- kedilen petrollarm konulduğu karşı Habeşıstanda bqhyan ıA- sı,, nce alınmış kararların tatbı-

Yaııhş anıı obnadığı içın depolar ... e tasf:i)clınneler bom- yanın mkişat etmekte olduğunu E m·· t ·· · katından olmak tize~. milli an-
Ronıa &eti 'YOn:nuş. Atinada- banhma.n cdilmiştır. ilave (·tti. ge Ull pı- ... o~inm v.üuUda .. ...,.,,..llmt:si 

l rı bu ~ lm - tn>U --· Mebıg8.._ bu . Yl gc- Brcst'in Almanlar tarafından pa.rator sözlerine ~öyle de- Jd k yf1yetinin d basanlmasına 
tevjı 1 ediyor. A}'niŞe-~-·zah Atlantıkte seyreden 1ngılı2 Vll· \ am etti: yasası açı 1 karar vermiştir. 

Metaıraıwa ~ ... ~ ge- purlarına karşı demz iıssu oJa- "-- emle.ketime ihanet eden lzmll', 14 (a.a.) Jı::ge böl-
t Vt"rdigı te rak kuJlamldıg-ı maliımdm eski muttefilc1erim lt.al.vanla.rın Maaıif Vekillıği bugün mem-a gore, Roına nı.i- uesinin her tarafında bugün . 

hükfnn . kabıneei Yu- (Sonu sa: :-b 5 tAı 2 de) ( nu sayfa 5 tRı l dıe) İütün pıyasası açılmı t.ır. YerJi lekel irfan için büyük ehemmı-
etını ıthaın ~ --------------------------- .. .. k 1 yet uü~\~.·an bu 1ı::e de başlamağa etinde <l,,..,...,dir • .....nıek ve ecnebi tütün umpanya Hn 

•. gerek "b... • Gerek l.tUs. T a I e b e d a h a 
5 1 

k 
1 

m murl.an tiitün m\ibayaası iciıı kaıar vermiş , t: hazırlık buro-
landa Nr...~ Yurıanıst.an tiitun ınmtakalarına gıtmiş bu- sunu faaliyete geçırmış bulun-
~ hisl lunuyorlar. Bu sene tütıin fiyat- maktadır. 

ln.dirıer. Q..~-1 • er besle- lannııı mu·· .. ..,ı'd olacagı· umul - ·· 
:Ult ohu-ak":;:- bir fıkır ve k 

1 
1 d • ı k malrtadır. ..... 1 '.rürk ilminin v.e kültiırunun 

lHı f;Jfatiyle be gıl, bir İtalyan o n J~ o e 1 e c e Ticaret Vekaletinin tcşebbilııil (Sonu ı.yia 6 
8Ü 

4 1e> 
talva tar fJ Y8.n ediyor kt .. " il şclmmiz lş, Ziraat ve ---
te Yun:U nda llmunıi su- Emlik BankaJaıı şubeleri til - G d dd 1 • 
rett Yu--~~na ve bu Usı K . 1 tiın alu 1 tarir1ere musaid 68.rt- 1 a m a e e rı 

··-.. . ah;....__.___ asket . mı' yen talebelere mu larla fmansman yapmaları i~in 
h\ç bu rnnı ---.ne kar- Q ıy - merkezlerinden emir almışlar- • • t b•t d" l ı gıldıı.,. Bu ~:~ik llDPveud dır. IÇln eS t e ilen 
n ralMetaksru· nat,lir.erine Vakkaf tard CezaSI Verilecek k 1 
lı lclVI •lrne. '~onun teb HA RB azan1i ar ar 
t. ı ıhaUA& ~, ııcas.iy1e nıuıa. ~--- ,---

_,. .,\ veny0t Şeh1imı1.de buhman but un toplantıda Maarif Vekileti ta- ı Gıda maddelerinin sall. ı -

.Meclisin devresi ta.Wine l.nc.ed&yı dlın uğleacn ~ıuıı. 
gı!"Dle ı uzenne bayrc.Lm tatilini Devi t ı .. ımanları 1 letmesı U
lstruıbulda gcçınnck rn Müna- mum Müdurliiğiınd" mf!%0'\JI ol
kalat \ ckiı.letme b&ğh ıniicsse- muş \e keııdisil goruşerı hır 
sel rdc tetkiklerde bulunmak muharrmmi?.e şu be~anatta bu
iizcre fiehrimize gelmiş olan Mü lunmustıır: 
nakaliit Vekili Cevdet Kerim "' 1smnbula bwıdan CV\'elki 
1nccdayı bu sabah Marakaz n gelişimde 'Mtina}(alit vekil ti mu 
purile Bauclınnaya harek ·t ed - .css cler:ının bugünkü .ihtiya 1 -
cektir. Vekil bir gün Bandırma- ra uygun ohu-ak faalıyett.e bu
da kaldıktan &0nra h.mire gide- lunması \e münakale işleı inm 
cekUr. (Somı 8ay/a 5 8Mtun 2 c/<,) 

SABAHTAN SABAHA: 

Ruzvelte 
göre 

ingiltere 

' Amerikanın 

müdafaa 
vasıtası .... 

F k t 'Yunan ~ lise , orta okul rniıdurlerıyJe rafından bıldirilen nızname ü- VAZ ·• y ET•ı 
hı muhafaza vekılinın san'at 'e nıuallim mektehl<'.ıı 7.erınoe müzakereler yapılmış ve 

yatlruiyle azami kar han1erinı 
1 

...., ______ ,__ ____ _._._ __________ -t 

1 bc:tı tı tabi~e itaıya ıle miıdurleı1 dün saat 14.30 d •. kıt bazı kararlar alınmıştır. 
n kı bu gayı t.ı h~rnıe YO· lıı;esınde bır toplana ) apmışlar- Tcıdkık olunan ılk mesele ta-\ Ar na v ud luk 
1 fayd ternin ~r umu- dır. Toplantıya ma. rif muduru )eben.in tedris senesi esnasında 
nku 1taıya.nıarda h·· eınuştir. Tevfik Kut da ıstn-al\ t>tffi)~ v (Sonu sayfa 5 SÜ 5 ıe) ha re k a"' tının 

oktur. Onlar usını:nıyl't 
eg ka,ran Yullllrıiatanı et- ------------------------

? Abrıl8t:nvernıişlerdn. ULUDAÖ'DA" "OTLAR inkişafları 
n lç:ım A' oınadaki Yıı-
U&tt rnavudluk ışleri 
~n Benin.a 1 

Yunan harici 1 e tniillkat.ı-
tl bildiriyor; Ye&ine ili BU-

M ıist.eşar SÖz arasında )7 

fiıine· - · · u • A'I unasebetk> 
n n zaket kesbe . nmı-

E-flc ö bniş oldugu. 
ra bun gl'endim.,, dedıkt o 

un kendı müta] 
Utyıp Ciano~ ı 
thguu ilive e: &gzlndan 
azır )7 yor. Hatta. 

11banıstana -..ı. 
' dıy ek k d ~ kız-

r Çünkü 'Y. a ar ileri gid -
1 ullanhlar , _ _, 

re flort y pıy~~ 
y n - Yun nıllna8ebetı 1-

k ıyı b r yol takıb edrbılil'1i ~ 
m Yunanlılaı bu yoldan u 

k :vorla.nııuı 
1 mcmı et arasında hikiı 

il 

v ' ardan 
Yan etmedi 

)ın ı d Al 

CSonu sayfa 6 su l 

B ütün ihtırasların unutul
duğu saadet digarında&qız 

, 

MY/a 4 8iitmı 5 <k) 

Askerlikte çok cslci za
manla.ı·danberı muhtelif harb 
Jerde tatbik edilen basit bir 
hile ,~cirdır. Bilhassa kuvvet
ler clenk oJdugu 1.aman ba.~
vuııılan bu usul düşmana 

1 

yalandan ricat ediyoı hissini 
vermek ve düşman kazanı. 
yorum şetaretiyle ihtiyatsız
a ılcri at.ıldıgı zrunaıı bir

den bite muhtclıf noktalardan 
hücum ederek katŞısındakini 
perisnn etmek 

İşte Arnn vudluk hareka-
tının ılk başlangıcı sırasında 
en b dbin dtl \inenler biraz 
yersiz olmakla ber ber neti
r ıtibariy1c bu kanaate var
dılar. ft~11yan oıdu. u hel' haJ
d<> vn' nd n ne t Jiyor, böy 
lchklt' Yunan ord ı unu ıc;e-
riye ektikten onr bırclen
bır ıJerı tı 1 k 'e m hud 
yıldmn h b. u lune te\-

1 

fikan Yunan o u l mı in ha · 
edecek sanıl rdu. 

(Sonu vf a 5 sii 7 de) 

, ekalctin verdiği direktıflere gö- · 
le tesbit etmek IÇJD bir muddet.
t.enben çalışmakta olan fiyat 
murakabe komis,onu yağ, pi
rinç, fasulye ve zeytinyağı .,W.c
rindckı tedkiklcrıııı ikmal t.>de
rek azami kar hndlerini teshil 
etmiştir. Komisyomm bır müd
det e\'Vel lı;tihsal ınıntakalann

dan sorduğu fiyatlara aıd ce
vablaı gelmiştir. 

Murakabe komı~yonu bu fi
yatlarla geçen ı;cnckı fıyn.tları 
esas tutarak naklıye ücrcUcrını 
d hesaba katın.ık sureti) le bu
tadaki tacirlerin ınalıyet fıyat
larııu teshil etını tir. Bu hyat
lar bır kn<! günP kadar vc·kalc -
tin tas\ ibinc a.rzedıl ektn. 
Karaı lnfltn ılan kaı hadll'rinc 

goı pirine 'e fasulyede topt · n
cılara yüzd 4, ) an toptancı1a· 
ra yt\7.dc 4. pcr. kend cılerc 
yuzde 10 - 12, zt'ytın)agdn top
tancıya yüzde 5 ) ı ı t ptanc ı
ya ) iı1.öe 6 '" pu ak ndecı) c 
yiızd<' 1 O yaglarda toptan ıya 
yıı d 15 ltctr h ddı bır kılını -

B fıy tl ı \ <'k lC"tç k bul 
Uldı tal dıı <' t.ele ·ı ılım 

di ek ·, ı.: t. k b mw. k b 1 
b · u ta ınd n sıkı bır u-
ı ('Ue kont.ı-o "cltl cektır. 

- A7J7jm, i.~1" en son kc:ı-;f'ıw Hu f;İ\ ili masa. <hişman ı>a 
rsşııtct,su ıneml.-Jcetimi:t.f' inf'4 t-ği ı.ıruda aJhna koıım c•rec<>.k ! ... 

Dunku al kada.şlaı mı d. r bı Bu mutal • nın benz 1 nni 

ırak ımu . 

man 



na kalktı. 
Drk lmclmlarına dair 

bir sual eıotod• 
Mektebderı soma Ur OOlt b

içtıınaları oldıı.. Bm>lsn ,... 
~ uzadıya arılı! nıalr hiç !bun 

. Sadece diyehlltrlm ki bu
gün kadınlan en lı:lqıal.ı yer Pe
pverdır. Burada da ıılrııeler y&

ni hayata muana, analar müte
mayil, gen nesil lmmwı açı~ 
Jl'akat bura kadınlığı BA;;ı!dığı V8 

umumi hizmetlere girdiği zaman 
hiç şüphe yok ki çok faydah, 
)mvvetli bir unsur obıcak. Mü
ıııevverler esasen hepsi lrııdımn 
"açılınasıİıa taraftar. Bunıı b&
na konferanstan aonra, sual ııo
'ruJurken geçen bir hfıd!se de iıt
hat etli. Hariçten gelenler ara
ıııncla ufak tefek bir adam ay&
ğıı kalktı, Türk kadınlarına cıa-1 
lr bir sual sordu. Adamcağız 

kuvvefJe "perde,, taraftan idi. 
Sükilnla ve hayli uzun cevab 
verdin:i. Halkın, bilhassa talebe
niıı tezahüratından bura kadın
lığımn memlekete faydali açıl

ma de'Vri pek yaklaşmış lllduğu
nu lıissetmemek kabil değildi. 
1' akat iş bu kadarla da bitmedi. 
Profrsörlerin içi pek dolu ola
cak ki "perde,. aleyhine biri u
zun ve çok etraflı blr nubılı: 

v~rdi. 

Nihayet bir seher vakti gir
diğim bu dost oıehirden yine bir 
seher vakti çıktım. Aynhrken 
nasılsa talihin beni ııevkettiği 
bir Anadolu şehrinden çıkıyor
mu.• gibı mahzun oldum. Hıi.13. 

Peşa.verlilerin sesini duyarım: 

"Hüda Hafız, Hüda H8fız !,. 

Luknaw yolunda Sarojino 
~aidoyi düşündüm. Bu şehirden 
bahsederken başını sallar, ab 
,Luktıow Beguın'lan, der durur-1 
du. 

L uknow Begum'Jarı nasıldır? 

l.li m---
Yc~c" r 

· tt · ""' - - Pr 1. Sa!!~ .ura Uz l'ak 

H~DE EDiB j!Maarif Vekili! eh . . izi ey a - 1 Konservatu0vah~ 1 1 KeŞitler ~ihtiralar 
No. 46- · şehrimize ll . hakkında m ım 

ıe.:::·;-~~"":::!:: geliyor arı tanzım oluııuyor, bir rapor ilaçlar 
yüksek cılduğmm ve zamanımı. 4 
= rubımn ifade ettiğini söyler- ı B I d · · 941 senesinde ııaç1arm bazıları tesadülıe' Iıer. Hindistımda bnglhı başlıca Maarif Vekili Hasan An Y"ti- e e zgenzn Müessesenin inldşalı keşfedilmiştir. İhtira ve keı;if· 
ihya edilm111 iki resim melıiebi cel yarın l)ehrim:im gelecektir.! gapacagw l imar hareketleri için yeni tedbirler ler arasında tesadüf eseri ol&· 
var< Mogol. ve Ra&J?Ot. . Mogol Maarif Vekili ııehrimmle maarif j alınacak rak keşfedilen bir çok şeyıer 
Mllslllmanlann Raçpot Hindula- ~ ,işlerini tetkik edecektir. Vekilin ---<>- var. 1886 senesinde nafta!iniO 
rm. ın.asen füıçpot Hindu ol - şehrimizde bııhındoğu günlcrdo İstanbul Belediyesi 941 mali ınıntakaaı teşkil edecektir. 1 vilcude yıı.ptığı tesir üzerinde &-

malda beraber ası.ı.ı belki mer- unrv·· • eırsite •-,_.__ birııgı· -· •-""'" 1 senesi içinde §elırimizde yapı- Bey1LZ1d meydanı bu mınta.-) İstanbul belediyesi konserva-
......,..., .._....... lacak mühim imar ve ;"~ ;elcri kadaki istimliikler tamamlan - tuvarı hakkında. Vali ve Beledi- tUdler yapan Cohn ile Hepp bll 

kez.1 Aayadan ~ Mogol, ya-1 için bir toplan1) yapılacak ve j hakkında tetkikat y~..,. ve dıktan sonra derhal asfalt ola- ye Reisi Doktor Liıtfi Kırdara maddenin ateşi düşürd.üğünil 
hud ona yakın bir ırktır. Acem vekil bo toplantıda hazır bula- bunlar hakkında bazı kararlar rak iruja olunacak bu iıı.şaab I çok mühim bir rapor verihırişlir. bulmuşlardı. Fakat bunları ıY 
harııımn ınlişterek tesiri, mevzu nacaktır. ) vermiştir. 9il mali senesi içinde tramvay idaresi yapa.cakl.ır. Raporu kon.servatuvarda uzun raştırmalannı inceleyince bu t.e-
itlbarlyle bu iki meJrtebi pek bi-ı _ __,,..__ ilk iu olarak Sultanahmed, aya- Tramvay idaresi aynı zamanda 1 müddet tetkikat yapmış olan be- Birin naftalinden ileri gelmeyib 
rlhlrıerme. .......,....._ .... Fakat .__ sofya ve Bevazıd meydanları Sultanahıned - Beyazıd yolunu !etliye müfettişlerinden biri ha-

-- ""'" " rl saf olmtyan naftalindeki yaban' na Raçpot mektebinin renkleri Aktör Burhanaddinin tanzim olunacaktır. Sultanah- asfalt olarak yap&eak ve bu a..- zı runıştır. . 
med ve Ayasofya meyda.nlan-, faltı Aksara.ya kadar temdid Raporda konservatuvarın bi- cı bir maddeden Heri geldiğiD' 

daha acı, daha canlı, nıho daha hazırlıkları ııın tanzimi hususunda şehirci- edecektir. Belediye heyeti fen- dayet teşekkülünden itibaren va bıılın~lar ve buna asetanilid ili' 
realist gibi geldi. Bu iki mekte- ı Haber "'"'·"'-·~· gönı -•~-- lik mütehassısı Prost bir ta.tbi- niye müdürlüğü bu sene içinde ziyeti ve inkişaf hamleleri tet- mJni venılliJlerdi. Az çok zehirli 
bin şaheserlerini. kıymetli bir -~ ,.....,,. kat p!A.nı hazı.rlam~tır. Bu 

1 
Taksim kışlaaı sahasının tan- kik olunarak bunlar izah ohm- olan bu madde ateşi d~ürme!C 

koleksiyon halinde Beııattıı1 Hin- Bürhaneddin, Kemal Emin Bora plana narnan Sultanahıned ve 1 zimi işini tamaınlıyacaktır. makta ve müstakbel inkişafı için 

1 

hassasına maliktir. Bunu dlğet 
du üniversitesinde gördüm ve tarafından Ramiz Baba lmnile 

1 Ayaııofya meydanları asfalt o- 1 Bu arada bugünkü resmi g&- bazı tavsiyeler yapılmaktadır. maddelerle terkib ederek, şimdi 
.,,..,__.,,..._ __ .. türkçeye çevrilen Pere Le- 1 !arak yapılacak ve meydanın çid tribünlerinin arkasından Bu tavsiyelere nazaran lstan- "' 

bunu görmek için w...u;.........,. bonard namındaki meşhur _.ı bir çok yerlerinde bulvarlar ve Taksim bahçesine kadar gide- bul konservatuvarının inkişafı yüksek ateşi düı;ürmek için ı;o• 
kadar gi~ değer olıiıığuoa i- çiçek tarhları meydana getirile- cek bulvarlar "!nönil gez!tisi,, 1 ;çın· bugun·· konservatuvara bel~ kullanılan bir madde olan Fcn:Y 

_, Bu ekteb'-......___ bur oynamak: liure haZlrlık y.apnak ~ ı nanuım m =-ı>rn a-ı cektir. Eski adliye sarayı enka- tanzimi ve asfaltı yapılacaktır. diye tarafından verilen 50 bin setin meydana gelıni~tir. B11 
d eril tadır. Bu eser Franslda. 1.200, da kaldınla.rak bu -- '- - tan k a v en örnekler, yazılı: iti, zı aa= - Ka.sımpaşadan mezbahaya a liralık tahsisat gayri kilidir. mürekkeb cisimde yüzre 67 kat' 
bunlann rengi hakkmda bir fikir ltalyada llOO def& oyıı•nm•k su- zlm olunacak ve İshakpa.şa ve dar açılması mutasavver mez - Konservatuvarın ya devlet bllt;. bon, 7.3 hidrojen, 17.!l ok~ijeJI 
veremiyecek. Fakat "compo- retile rekor kı:mıııı bir şaheaer-- Kabasa.kal mıntakalarile bır- baha sahil yolu da bu seue inşa I çesindcn yardım görmesini te- ve 7_8 azot vardır. 

dir. Aktör Bilrhaneddin faal.iye- ilkte mııazzsm bir yeşil saha olunacaktır. Bu yol Kasımpa~a- min etmek veyahud da İstanbai 
ırttion,, ve hareket, itibmiyfe bi- tini sadece bu esere lıa.sredecck -----====,.....----- Hasköy - Halıcıoğlu tarikile Ka-ı konservatuvarını bir vilayetler 

zim ressamlıın alA.kadar edebi· dıe~ dakeğil·~--"""~_.,· .Kı_..__ym~~ .. ~birneı. çomi-Icı ı·ngı·ıı·zJ'ere ?SO ı raağaca kadar gidecçktir. Bu konseı·vaLuvan haline ifrağ et-lir. ....~ .........,.. suretle bugün Hürriyeti Ebediye mek lazımdır. 
Misafir olacağım evin adı Do- tepesinden geçen mezbaha yolu Bu ~urclle diğer vilayetlerden 

libağdır. Bunun tilrkçe Deli - yeni eserleri va:ı'ı aahne etmek b• ı• ı k t •• t •• 1 25 kHometre kısalmış olacaktır. konservı.tuvara talebe gönderil
bağdan geldiğini söyliyenler ol- suretile sahne haya.tım•ma yeni ın ıra 1 u un Diğer taraftan asfalta tahvil mesi müınkiin olacak talebe gön-

d ğu "bi -'*'-! orada bir çığır açacağım da memnu-! satıldı olunacak cadde ve meydanlar- deren vilayetler buna mukabil 
u gı · ·-....,. e yaşa- ·y tı ha'--- &Idık lr "~ dan ~ıkan parke •00larla Lal~li kon&crvatuvara muayyen bir ' , . . .... ,..,, bi 1n nı e e . ...,.. . d"' _..., 1 ' ....., 

mııı 'Doli,, isınuıde 6~ r - ve Fatih mıntakalanndaki top- tahsisat .vereceklerdir. candan muvaffakiyetler tmvwıni 
giliz bayanuun isminden alındı- ed . İngilizlere dün yeniden 750 rak yollar parkeye tahvil oluna- Raporda yeni bir konservatu-, 
ğını da iddia edenler var. erız. hin liralık yaprak tütün satıl- caktır. var bina-'! iuşası zaruretine işa-

Ev sahibi profesör Mucillin a- mıştır. Bundan evvel gönderikn -~ ret olunmaktadır. 

ğabeysiBayVesinıd1r.Luknowa Buzhanedeki ttitilnlerimiz İngiltere piyasala- K sabi la Diğer tarafdan konservatuva-1 
~ nnda büyük bir rağbet gördü- a ar rın mesaisini tetkik eden rapor 

profesör Mtıep te geldi. Çok ğiinden bu parti de itina ile mem bu mesainin ~ok iyi bir tarzda 

memnundum, Çünkü o beni~ Peynirler T rakyaya leke~de. iş~i~tir .. ıngııu- ıToptancılar inkişaf ettiğini tebarüz ettirmek/ 
manevi evli.dımdır ve fula ola- ler tütünlenmızı deger fıyatlar- tedir. 

rak harsı hem yeni dünyayı hem j K ı la satın almışlardır. Bundan • • ı ki Konservatuvar (il.arı eslii.fı 
de kendi memleketinin mazisini açırı ıyormuş ~aı1::rn:~::~~f;1~::ı:ı~ Vüzleştırı ece er tetkik .. bürosu ııimdiyc kadar 
i\ıata edecek kadar geniştir. Ye- 400 senelik Türk musikisini tet-

Buzhanelenleki peynirlerin m~tır. Perakende et satışlarının cao kik etmeg- e \'e bunlardan bazı- ' ni Rus edebiyatını ordu lisanına 

Kimyagerler bir makine ad· 
del.tikleri vücudün faaliyetın' 

tesir eden bir takım tabii ve 
sun'i ilaçlar bulmu.~lardır. Bu!l' 
!ardan bazıları tansiyonu ( knO 
tazyikini) yükseltir. bazıları ~· 

teşi dü~ürür, bazıları ağrıyı kil' 
ser, bazıları uyku getırir, bafr 
!arı dimağ yorgunluğunu gidil' 
rir, ve bazıları da akan k ı~ 
durdurur. 

kontrolüne ba§Jandıkt:an sonra 1 1TIIALA.T lı hayvan fiyatlarına göre taıı- 1 lannın notalarını tesbit ve bazı. 
tercüme e1::ıniş, Rus fikriyatını ba · topdan la b 

_ Hi<: görmedin mi? ~üslümanlara tanı'-•"'"·-. Bun- Zl peynır cı nnın uz- zim edilmesi fuerine kasablarla larınuı plaklara alınmasına mu-
., ........ ~ hanedeki maliannı çıkararak Ayrıca muhtelif memleket - topdancılar arasında bir ihtilfı f vaffak olmuştur. 

Bazı ilaçlar parazitleri öldür 
mek suretiyle vücudlerimizi kıl' 

rurlar. Vücude giı·meğc nıuwf· 
fak olan bakterileri öldüıxHiklıl' 
rinden dolayı bunlara antisep ' 
tik daha doğrusu dez~nfckroO 
maddeler denir. Antiseptikler u· 
ınid e<lildiği kadar muvaffak! ' 
yet gösterel)1ern işlerdir. Rılıt• 
rileri öldürmek kolay d" -~· 
Bunlar kalın, kola}' ntUuz 

- Gördüm. Evve!A profesör dan b"'!ka da küçük hilclyeleri, Trakyaya. gönderdikleri gl>rül- !ere de '300 bin liralık ihracat çıkmış ve kasablar, topdancı - __ ,,.,.. __ 
Mucib in genç eşi. Belki yirmi tenkitleri ve kilçük piyeeleriyle ml\~tür. Fiyat mürahabe bilroııu yapıl.ınış ve ~eye bi miırtıı.r Jarm kendilerine ki).r bırakmı - . . 

1 
y.aı;krında, fakat elli yaşında! gen~Ier arasında isim yapmıştır. ' memurları dün bu şekilde Kırk- tiftik satılmışb.r. yarak hepsini ken<lileri kazan~ Ticaret Vek~letı MUste
gibı f\altin ve ağır, çok sa~ lngilizee yazılarını çok lezzetle lareline gönderilen 200 teneke Dün muht.elif memleketlerden dıklarını ileri sürmüşler ve bu şarının tetkikleri J 

peynir tesblt etmişlerdir. Bo va.-
1 

bir miktar ithalat eşyası gclmi~- vaziyetin halledilmesi i~in mü-
uzun boylu yaJoşıkb bir bayan., okudugum- bu Hintli evıat, arka- '··~·--da K klareli fiyat T. L \" k"l t• •r·· t ziyet ~......... ır tir. Bu mallar meyanında Mersin rakabe komisyonuna müracaı.t ıcarc e a c ı " us eşarı 
Bizım aile kızlarını hatırlatmaz daş olarak ta hem faydalı, hem mürakabe komisyonuna ,malü- tarikile Ports.ıfdtlen boş çuvıil etmi~lerdi. Topdancılar da ka - Halid N"aznıi dün Mıntaka Tica
dcğil. O şehrin bayanları ~le · hOE; sohbettir ve onda en sevdi- mat verilıniı.ıtir. Bu peynirler, kanaviçe, Rumanyadan sud kos- sablat:ın aksi iddiada. bulunduk- j ret • tüdürlüğüne :;derek bir 
mi" gı-·m se.· y ~ft•t ve. fikir ıs· tik""-' Kırklarelinde İstanbuldaki fi- tik, cam, Sovyet Rıısyadan am- la.nndan topd. ancılar ve ka8ablar . 

- l.4Wu miJddet meRgul olmu~tur. 
h . b" '"--! ·· · tme · yatlardan fazlaya satılamıya- balaı· kagı-dı, çivi, neft ya".:ı, komisyonun müvacehesindc yıh 

mez zarflarla k~nililc mı iirter: 
!er. Bunlara tesir eden kU\'\°'tb 
antiseptikler bir yar~ııın d· ~' 
narin olan neRic1er1ne tesir ('(lef" 

Ier. Bin~enaleylı bu yara•ı~J;.! 
bakterileri öldürebılen anti~eP" 
tikler yara ncscine tesir e<lib k · 

ADL/Y EDE j panm:ısına, iyile'nı~0inc mimi,,. 
'-------------' 1 lur. Binaenaleyh bunlar enrliı ) 

Sonra profesör Mucibin kız ıç ll"' """-' OJıye esır e mesı- . ., 
caktır. Bu suretle peynirlerinı asid klodorik. asid sulfnrik. Je~tirileceklerdir. Bu suretle han 

ka~ı.~;, benım" ku""ç"'- dostum dir. Onun Luknow hakkındaki k n1 akli ·· tle · · '·-- bo 1 - 1 ı ıu-r "" ~ıra ar n ye ucre rmı ....... ., ya, Türk motörlerile Bul gi tarafın haklı o dugu an aşı a-
Bayan Şakire. Küçük diyorum. fikri sadece: ceplerinden ödiyerek bu hareke- 1 garistandan 1 milyon kilo odun cak ve et işinde e8ash bir hal 
.Çünkiİ ufak tefek, adeta bir ka- - Hali uykuda olan bir ııehir· te bir daha. bıgebbiis etmiyeoek- kömürü ithal edilmistir. 1 ~ekli bulunacaktır. 

!erdir. , ı · · • • 1 

1 1 

' ' 
dın minyatürü gibi bir mahliık
tıtr. Fakat bu küçük vücudün i
çlııaeJti hayat, kudretli bir dina
mo gibi atar. Güler, söyler, göz
leri alaycı, dili keskin, yüzü es
mer, siyab gözlü bir taze idi. 
Bu d& bizim halis İf:tanlıııbın fı. 
kırdak, şakacı, mütecessis, taze 
kızları= beMCmeo: değil. Ba
na Luknow Müslümanlarında 

çok Türk kanı olduğunu söylü
yorlar. Her halde Luknow cazib 
kailin yetiştiren bir topraktı. 

Ekserisinin kahkahası sarı, hep
si konuşkan, fakat dedi kodula
rına bile zarafet ve iislfıb veren 
kadınlar. Fakat Luknow, yalnız 
güzel ve zarif kadın beldesi de
ğil, Mogol harsının :merkezi olan 
ııehirlerden biri. Bilhassa yeni
deu ihya edilen Mogol ressemhğı 
burada çok ileri gitmiş. 

~ni Saba.; 
' ABONE BEDELi 

Tllrklye Ecnebi 
; SENELiK 

'· 8 AYLIK 
3 AYL!K 
1 AYLIK 

1400 K .... 2700 K .... 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 
1so • aoo • 

15 I klncl!d.AUJI 1141 ÇA RfAM &;t, 

17 Zilhicce 1369 
İ 2 lkinclklnun 1166 
l ı Glin u; Ay 1 Y\I: 9~ - Ka&ım et 

\ · Giloef tıoı. lkindl 

• 2.20 7.lU u.u Ezani 
8.24 13.23 16.50 v .... u 

, Atq.am Yatsı 1 ms.ak 
ı2.00 1,37 12.3:; Eual 
18.<I' Ul.40 6.38 Vuau 

DİKKAT 
cVen1 8aba.h> • gönderllen yu:ıı.r 

ve evrak nqredllaln edllmealn fade 
_.ıunmu: V• bunların kaybolmaların· 
dan dola_yı hiç. bir muuliyet kabul 

'ıdllmez. 

den ibaretti. 

Misafir olduğum evleri ekse
riyetle bu kitapta tarif ediyo • 
rum. Çünkü mimari ve ev içleri 
onları yaratanların zihniyeti ve 
zevki ile ekseriyetle al8.kadar o
luyor. Bunu· tamim etmek iste
mem, fakat Nevyorkta gök tır
malıyan binaları yaratanla Hin
distandaki evleri yapanlar ara
sında tabii ol:ırak bir başkalık 
var. Maamafih uzun ve değişik 
seyahatlerimde ferd denilen ~e
yin hazan muhitinin havasından 
dışan çıkabileceğini gördüm. Ni
tekim Amerikanın sırf madde ü
zerine müesııes gibi görünen me
deniyeti içinde, hatta geneler a
rasında koyu (mystic) iki genç 
tanıdım. Sonra en maddi görüş
lü bir kaç genci Hindistanın es
ki bir Hindu medresesi içinde, 
medrese hayatı yaşıyanlar ara
sında buldum. Bütün bu istisna· 
lara rağmen yine insanın yapl.ı
ğı ev, döşediği oda, ekseriyet i
tibariyle benliğinin bir aksi, bir 
ifadesi olduğuna kaıı.iim. 

( Arka8ı t'IU) 

G~:~:;~~ü:~~n ır-!_v sahıbını sevıyormuş .-
G 

. k~_çı~~~~ış otö. IKendisine varmayınca muhtekir 
azı opnısusunu açan m r 

haYanın Çok soğuk olması dola- d" m hk • f 
y151le buz tutmu.~ ve köprü ~v- ıye a emeye vermış. 
velki sabah açılamamıştır. E;a
sen Halice gidecek ve çikacak 
az vesaiti nakliye mevcud olma
sı dolayısile Galata köprüsünün 
açılmasına da. lüzum g'öriilmc
mistir. 

Üsküdar meydanının 
tanzimi 

Belediye Reis muavini Lutfi 
Aksoy dün yanında Heyeti Fen
niye rqjıidiirii Nuri olduğu halde 
Ügküdar meydanını ve Usküdar 
mezaz:lıklannı teftiş <'lmiştir. Üs 
küdar meydanının rıhtımlarını..-ı 
süratle tanzimi kararla.ştınl
m~tır. 

Altı canavar dUdUğü 
alınıyor 

Belediye Daimi Encümeni it
faive için hir deniz motörü, ve 
paSif korunma işleri için 6 ca
navar düdüğünü düo ihale et-

Dün ikinci asliye c-eza mah
kemesinde çok garip bir da
vaya bakıldı. Yapılan duruş
mada taraflann iddialarile o
kunan karardaki mucibli se
beblerden anla.Şıldığına göı·e 
hadise şudur: 

Mahkemede 61Jı;lo simdi Pan 
galtıda oturan "Öjeni Mangu
saryan,, isminde genç ve güzel 
bir bayandır. Suça da Beyoğ
lunda Halaskar Gazi mahalle
sindeki evinin bir odasını Par
seh adında bir kiracıya &. lira
ya kiralamış iken bunu 10 li
raya çıkartarak ihtikar yap
maktir. 

Muhakemede Parseh sadece 
amme şahidi olarak dinlenınis 
ve bilahare müdahil sıfatilc 
davaya dahil olınustur. 

nına gitmiş ve orada yatıp 

kalkmaya başlamıştır. Bu sı
rada Parsehin kontrat müdde-
ti bittiğinden yenilenmesi için 
baş vurmuş ve yeni kontrato
ları kendisi yapl.ırmıslır.Anc:,k 
bu defa kira bedelini Öjeniniıı 
mulüınatı olmadan kendi ken
dine 10 liraya çıkarmıştır. 

Bundan sonra ev sahibine bıı' 
defa 10 lira Yermiş.. yapılan 
sorgu üzerine d(:: 

- Sekiz lirası ev kirasıdır. 
Üst yanının bir kısmı elektri!< 
için. Bir kısmı da siz;n kücük 
yavı11ya öte beri alınız. Yıl
başı hediyem olsun. 

Diye ce\"ap vermi ı t ir. Bu a
rada tekrar bir evlenme k'-
lifi yupıp reddedilince: 

! mistir. 
TEŞEKKÜR I Ege 

Yavrumuz Enginin ameliyal.ı

nı mııvaffakiyetle yaparak ha

yatını kurtaran Şi~li Etfal has

tanesi Ser tabibi kıymetli Ope

ratör Bay ömer Vasfi'ye, Ope

ratör Bay Zühtüye, Asistan dok 

tor Bay Envere Asistan doktor 

Bay Şahine, Hemşire Bayan 

Samimeye ve diğer hemşirelere 

ayrı ayn candan teşekkürleri

tütün piyasası 

açıldı 

Tarafların bundan evvelki 
celsede iddiaları ve müdafaa
larile; şahidleri dinlenmiş ol
duğundan dünkü duru!!ffiada 
karar tebliğ edilmiljtir. 

- Öjeni bak .. ııana ~.iiylüyo
rurn ki ınahkenıek·rJc ~üıüm 
surum seni sürüııjüreceğim 
haberin olsun. 

Diye bir tehdit savurınu~tıır. 
Aradan· birkaç gün ;'ccince d~ 
eski Ye yeni kontratoları ile 
karakola baş vurarak Öjeninin 
"n1illi korunma kanwıuna mu
halif hareket,, sudle arlliyey~ 
verilmesi için şikayetle bu
muştur . 

mizi sunarız. 

Annesi: Fikret AYDIN 
Babası: Kerim AYD~ 

Bu karardan anla~ıldığına 
Ege tütün piyasası dün açıl- göre: 

mı~tır. Şehrimizdeki alakadar- Öjeni dul ve gen<: bir ka
lam gelen malfımata göre şimdi-! dın; Parsch ise henüz bekar ve 
lik Akhisar, Muğl11., Ödemiş, 

d b genç bir adam olduğundan a-
M ılas, Turgutlu a mübayaat a~ ralarında münasebet ve bir iz
lamıştır. Fiyatlar normaldir. \ divaç teminini düşiinen kiracı 
• Ekisper imtihanında 1 ev sahibini içden içe benimsc-

kazananlar mi.ştir. Fakat kendisine açıkça 
Hariçten tütün eksperliği y:ıp. I izdivaç tekli! etmiş olduğu Ö

nıak isti yenler arasında inhisar- jeni Parselı 'i reddetmi~. \"e bir 
!arda açılan imtihanda 5 kişinin ı k8:ç ~efa bu hal tekı>rrur cyk-
kazandığı anlamlmıştır. Kaza- mıştır. .. . 
nanların isimleri yal<ında iliin 1 Bunun ıırenne guıç ko.dın 
edilecek ve bunlar serbest eks-1 Pangaltıda oturan ailesi "f.ı-

Tabii bunun ilzerine i~ po
lisde zapta bağlanmı J ve suç
lu ( ! ) kadın adliyeye verilmiş
tir. 

Okunan kararda bu cihetler 
tamamen tebarüz ettirilmiş o
lup mahkemece de bu tertip 
ve kasid sabit görülerek Öje
ninin beraetine karar veril
miştir. 

perlik yapabileceklerdir. ~ \. _, ____________________ ...,.,, 

20 ev soyan hırsız 
tevkif edildi 

~abıkalı hırsızlardan Mehmed 
oğlu Ncr;,ıti polis .tarafından ya
kalanmış ve dün adli.veye teslim 
edilmistir. Bu dcfaki sevki iddi
ası Beyoğlu ve Kü~ükpazar ~emt 
!erinde 20 kadar hırsızlık bu
lunnıa kt:ı<lı r. Dün dürdüneü MJr
gu hiikimliifine sevke<lilen suçlu 
gör-il1f>ı~ liizunı üzçrine tevkif e
dilıni~tir. 

Muhtekir kBmUrcil para 
cezasına mahkOm oldu 

~!ıi -ıterikr ıne 7 kuruşa kömür 
saltı;h iddiası ile asliye ikinci 
cezada muhakeme edilen kö
mürcü B.ıdrik dün de duruş -
nıa n alınmıR ,.e suçu sabit t;ö· ı 
rülmilştiir. 

Badri.Zin 25 Hra a~.tr para cc- / 
zası il~ 250 kuru~ mahkeme har
cını ödeme"'ine ve dükkanının ı 
da 7 gün ~e<ldinc karar verilınLı
tır. 

A;ık göz bir hamal 
tevkif edildi 

~b7.e halinde kabzimallık e
den \'ehbiniıı cahstırdığı ha
mrdlardaıı Mahmud, evvelki gün 
patronunun evine giderek kan
sın:ı: 

- Vehbi Bey denize düştü! 
Çamaşırla elbi"e i~tiyor. Acele 
hazır edin diyerek birtakım ça
m:ı~ır ve elbiselerle ayakkabı 
vereir lüzumlu seyleri alınış ve 
bunları satnustır. Dün yakala· 

1

. n.an _hamal Hasan adliyeye .. ve
rılmış ve Sultanahmed bınnci 
sulh ceza mahkemesince tevkif 
edilmi~tir. 

Nazifi öldüren bıçak 
mahkemeye çıkacak 
Nazifi öldürmekle suçlu Hü-

seyinin muhakemesine ikinci a
ğır cezada devam olundu. Katil 
aleti olan ve adliye emanet dai
resinde bulunan bıçağın celbi ile 
şalıidlerden komiser muavini 
Hasan:ı göBterilmek iizere mu
hakeme ba..,ka bir giiııe bırakıl
dı 

tesirleri bakını:ndan lqyın,.lli ' 
dir. Bunlar yar.ımn etrafınUS. 
mil<robları öldürmek itibariYlt 
faydalıdır, yan; yaranın etraf" 
nı sterlije ederler. O?rra hidı'~1 

en büyük muvaffakıvet ameli~ - ~ 
esnasında açık yaraya mikr<' 
getirmemektir. Antiseptikler b~ 
bakımdan pek f ıyJalıdır. 

Vücude girnıis olan muzıı' 
mikrobları öldürnıivcn antioeP' 

tikler dezenfektan roliinü oyJ11 

yamazlarsa da nescid.i enfr~tl 
olmağa karşı nıu"-avinı kıl~bill' 

!er. :Mesela Mısırlıların kuJaıı 

dıklan (mumy, lama) nuddcl 

ri antiseptik idi. fakat dezenfct 

tan değildi. Antiseptikl~ri cer ' 
biye sokaıı İtıgiliz hekimıerill 
den J...ord Lister'dir. 

Lord Lister· kömür kntrnıııı' 

dan çıkarılan asidfeniği kull•~ 
dı. Asidfenik veya Fenol terlı' 
binde yüzde 76.7 karbon 6 
hidrojen, 17 oksijen vardıf 
Kimyagerler asidfeniği tadil r 
derek krezol'lar denilen maddl' 

leri bulmuşlardır. Bunun sal>ııil 
mahlulüııc Lizol denir. Kôıııti 
katraııından çıkarılan han1 ı.-tf 

ke h " "'· zolları ten to umu yagı 

alkolle karıştımıakla yapılaıı J1 
zol suda münhaldir. Bunu br<'jll' 

la karıştırarak antiseptik l<~ 

veli 250 misline çıkarılır ve rl 
sicleri tahrib kabiliyeti yarı ~ 
rıya düşürülür. Bu madde 

teri basilini cabucak öldüı"j)I 
Asidfeniğe n~an daha aZ ~ 
birli olmağa rağmen, maaı#' 
dahilen alınamıyacak dereerf 

zehirlidir. 
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-91-
Bahsi geçen havali Saar hn

vıılisinde olduğu gi,bi, derhal 
te~kU edilecek hcynelınilel bir 
komiı:iyonun nez;ucli ali.ıua vaz· 
cdilC"oktir. Bu komi.~yonda dört 
büyük devlet - ltalya, Sovyetler 
Birliği, Fransa ve İngiltere tem
sil olunacaklıırdu-. 

Bu komi~yon o havalide bii-1 
tiin hükümranlık haklarını kul-1 
!anacaktır. Bu gaye göz önünde' 
tııtulafak, mezkfır 1ı,wali, bir-! 
likte kararlaştırılacak 'San d<.~ 
rece kıs:l bir müdd<·t znrfınclı 
Leh sulh kuvvetlori, Leh zabı
tası Ye Leh memurları tarafın
dan tahliye ol.ın:ıcaktır. 1 

Ul ~zi bakımından Leh iş
grılı!':.e ınlıısar ei.tib'i müddetc,:c ı 
esa,h m'Cttc Leh hakimiyeti 
alttr,ı!.ıkı araziyı tc~kil eden 
Gdynıa Lt·h lim~ııı )".ıkarıda 
~~hsı ;;cçcn ara?iden lıaı iç tu
k ~?~·lır. Iln L~h limanının 
~ 1 ududu AJm'Pya ile Ldı;"
. rrbaraEmd'l. tayin olunacak ve 
ıca cd~r"" l d il . ıni1 .1 b; ...... h-..;:, 1il u lar bej71.lcl~ 

"'"" '-r .. 1:.crrı koLıit ... ...,1 r 
fını n <'iıilccckt~r. .. a· 

!. (:'; ~ '\dil biı- Plcbi3• i.eın '! l 
\.'l11u.1 ı. ı J.'-in . ~ b '' c rnc a· . • .l;\ edt:ı l!ZUn - ının ıora ;ı 'ı · I 
zeın ol " . ususu. Ja cl-

ıı ~aınanı t< 1 sadJı..! p'eb: . . .::nw mu~\.-
taı.ıı:ıda' '"ıle uıı ı!J ayın lıi· -
Ye ~~·ı·l· n evvel vukua .:;clmi -
~ .. LT, 

m (G) Bu d~vre c~ıas da Al
hi~"'.Y ıle •!llrki I'ru,y:ı ve re. 

·a'""ı ı ıl d~niz :ır:ısıada t" ,, -
yı ( :'\ .. ""-·~ 

. .en ~->.ude bir mıinakal.., tc-
m~_uı rıınbıdile. ;x>~b( ·t ransit 
nıunakale.bini L1Ümkü11 r,nıe sok
~~k için yollar ve d~nıh-yona,·ı 

e-.>!S e<lılecel· t.ir. Bu rniina..cıe-
bctıe, münakale yoll· rımn b:ıkı
mı ve nal:liy"' levr:.zıını i"in cl
zb~ olan ::"C!,.İ.rl11cr tahsil nl:.Jı;.ı-
ıur. 

. (7) 1\!'a?.i.ı'n ha-ıgi tımıfa 
a~d old~gu m~s':lc:.i reyL ; ·tirak 
ei.4f"nlerın adi cks~rivct.i ile l{a· 
rarlaııacaktır. -

kayetleri vcsa ir herhangi ted
hiş har~ke:leıuıi teU:ik etmek
tir. Almanya ile L-ehistan 19J 81 
seucsinJe'1beri lı<'r iki carafd't 
da yapıtmı5 oi .... u i~ı;:lı::.ıdi ~ ur.üd 
sair mahiyette ;1.aı--..ırları t::.ı.::rııiH 
etmeyi yahud ı;;kayet \'ukuunda 
c~1;iml<ik muamelelerin: imza ey
lemeyi yahud iktt::ıadi hayaUau
na bu yüzden yahud sair tcc:t-' 
vüzlcrle halel ge!ıni~ kimselerin l 
zarnrlarıru tamamen telfüi ey -
lemeyi taahlıüd cdcılcr. 

(11) Lehi,tana ierke<likbile
cek Alınanları ve Aimanyada bı- 1 
rakı la.bilecek Lc:lı!ikri miUctLr ı 
harici kalmak hissinden kuruı.r- \ 
mak ve kendilerini mili! hissi-, 
yatları ile tdifı kabil olmıyaıı 
hizmetleri ifaya yahud lıare- 1 
ketleri icraya dc•vet c<lilmck i 
ihtimalinden ma>•ın bulunilur- 1 
mak h~in Alma!ıya i11;: Lehh.,tan 
her iki ~kalliyetlcrin haklarını 
gayet 0traOı Ye Rtko. a.nlaşmalur 
vasıtasiJc gar.1llti etmeğe rıza 
gi:.st~rirler ki btt'ldan maks,1d 1 
bu elrnJliyE'tlerc milliyetlerinin 
(Volkstüm) bckası.nı, serbest 
inki~a..ı.~ı v~ a~·!Clt icraat1n1 
terrinnt altın• a1cıaklır ,-e bil
hnsHa bu gaye için elzem telakki 
c..lehilffcı, !eri te~kiliita mü,·aıı<le 1 
;::-ö?termcl:tc<l.ir. Her iki tn raf e- İ 
kalliy~tlere mensub kims ;eri I 
askeri Jıizıı,ete almn cıı Y' ı.-ıa:ı-ı 
hüd eder. 

(15) Ilu tc' 'ifk in trnıel l~ç
kil ~tn-H!Si ht· ... u uuJ.a. ınuvafa-1 
kat husule g-c!diği mJr,lin:ie, Al-l 
ınanya ih.~ r ... e:iıi.-;tau silU.lılı ku,·-j 
vctleri:ıiu d.::rtal tt•rhü~ini enıir 
ve tatbik r:tn1eğ·c lı:ı:::ır ol<lul:
!arınt l:::i'ytt'l ederler. 

(lG) Yukarıki anlaşmanın ga
~vet siiratlc ic:Ja~:. i<:in C'lzem o
lan sair tedbirler hakkında Al-ı 
ma.ıırn il~ Ltlıistan müştereken 
itil;Jf cdec~klerJir. 

-SON-

Osman iven in 
19 

~ 

tırıcu kurtuluş 

bay r a·.nı 
o~maniyc - 19 uncu 1curf_u 

ltı.~ .,. ıJi>nrmUuü Ot:n1nniyc bü
yük ~ir tieviııç i~cntle !."ı!laı:aış -
tır. 

• (8) Alman~,,ya /Joıui~ - Ş.ır
lcı Prusya vi<iiyeti i' • Lehistnııa 
plebi30il~in icra:ıın·1 an sonı 
deniz ile ·d<le c<lilccc'.: ı 
neticed~n kal'ı na ~ri::- .Jerlı ,,t 
m~ıv~ala temin i•::n A!r.12.;1 :;~ 
Plobıscile'e ti:.bi h·l\"•ii Le"iHta
na gittiği takJi el , hari<· e:r. 
ın~rnl\?kül imtiva~ıııa malik bir 
a"!l<;J.:aJe mıntakaı,ı alac:ı.:.tn·. 
O::,, nııntaı':l takriben Bütowdan 
~ .zıg Y>«'u<l Dirnckın istika-
~·ctınde <>lacal:tır ve buruda bir Merasime Ula~lı fışiretiıdcn 

,... b 

1 HER SABAH Dil Bahisleri 55p•• 

~' "'s .. o .. k_a_k_la_r_ı_m..,ı .. z .. ı -y·a·r·a-la-n- 1 

maktan kurtar~n bir 
karar etrafında 

5 

va 1 
Belediyeı:.in çok yerinde ve 

mıilıirn bir kararını gazetelerde 
okud;;k,Du kuara göre lstanbul 
sokakları hadem'.l. nez:.ret altın-, 
d.ı. e~Hı?ccl.;:ıniş. 

Bugüne l\:atlJ.r önüne gelen en 
i~lek cn.ddekrclc çukurlar açar, 
~ip<"rler vücııde gctirelıilir•li: 

• 

Dil Kurumuna hatalarını söylemek 
yasak edilmemiştir. Fakat bunun için 
ondan daha salahiyetli olmak lazımdır! 

Tabii (önüne ge!en) den ka>.di
miz l:tlet\::ıyin ~:ı veya bu ~abıs~ 

1 

(Muhiddin Birgen'e cevab) 
tlan ziyade J,em!i!eriııi hiç bir. (Yeni Sabah} ın 2 lki:wilrii
kayıd ve nıur.<k-ıkye tabi zan- 1

• nwı 1941 tarihli sayısında dil-: 
ııe ı uıiyen ifığaıncı vesaire gibi meselesi üzerine bir yazım çık
iı;ı:ilerfo kendilerini İstanbul so- tı. Bunu, ikı aydan fazla bir za
kakhıını.la payansız bir tasar- man evvel yazım;;, Mubiodin \ 
ruf h·ıkkına sahib s:ıyan ve o Birgen'e 1e gülerek kendisine i
zanıan y, tancı ellerde bulunan tiraz ettiğimi söylemiştim. Ne-ı 
.u. c!ektrik, tramvay, h~vagazı dense, ya~ının inti§arı gecikti. 

,_,;1"<0tkri gibi te~ekkiill·~rdir. Onu yall!arken düşüncem şu i-
D'r gün gfü·ürdüııüz ki en iş- di: Her münevver, zati içtih:ı.di

lek bir caddeyi sırtl:ı.rında ya- le, dilde tasarruf etmemelidir; 
hancı biı· ~irketin solmuş kisve- tasarruf için salahiyet liizımdır. 
sini ta~ıya" eli kaznıalıl:ır de- Ortada dil m~:;elesiyle uğraş -
lik de>;ik ctınekle<lirlcr. Vnlua mak üzere resmen kurulmuş bir 
o dc'şilen ve delinen yerler ka- heyet vardır. Bu heyet, daha 
patılu·dı, lakin o kadar üstünkö- kurulduğu zaman. bir imla 10.
rü ve baştan ~~wmn bir şekilde ga~ neşretti. Her y:ı.zı bu Iügat
kapatılırdı ki, o canım cadde taki imlaya riayet etmeliydi. 
açıla.'l ve alelacele kopatıl:ın çu- Halbuki böyle olmadı, Cumhuri
kıırların üstiindeki tümseklerle yet, V akıt yazanlar başta gel-

( YAZAN: J 
1 Kazım Nami Duru _J 

ne inandığını (geli!ımek) m~~-ı 
darının kökü (geliş) olduğuna 

göre, eski sarf tabiriyle (isim 
ma.sdarı J olan (gelişim) i kul
lanmağı Tiirk dilinin jenısıne 

aykırı görmedim. Bunda Ziya 
Gökalpın: 

Yem sözltt gerölı..tıoe, 
Bunda da uy he.rltese; 
llallun söz yaratmada 
Yo!l...nw bMıimo.e. 

Tavsiyesine ittiba etlim. 
Arkadaşım, "karşısındakinin 

salilhiyetsizliğini iddia ile sö· 
ze başlaması, bu memleketin 
medeni ve ilmi adetleri bakıının

lı'.,- kiıstebck ym·:ı:ı halini alır
dı. 

Kaldırımı P.!d"n geçirilmiş, ya- 1 
ya k:ıldm;nl:!rı yeni tanZim e
<l <'miş bir yolun iki gün sonra 
U1Csell bu sefer elektrik kablo-
ı:;u, y:ıhucl havag·azı borusu nanı 
ve hesabına delik cle:,ik edikli-

mek üzere, her eli kalem tutan dan hakikaten dcrd olacak b;r 
imlayı keyfine ııydurına.ğa baş-/' hadisedir; biri birimizi !!Cvmesini, 
!adı. Anarşi de buradan çıktı. biribirimizc hürmet etmesini \'e 
Bundan dolayı ben, kendim gibi, nihayet, sırf ilııll ve binaenaleyh 1 
aziz :ırk.ıdaşım ~fuhiddin Birge- objektif olına.sı 13.zınıgclen bir 1 

ni do salfilıiyetsiz buldum. Bun- bahiste "ben., ve "wn., gibi id
da ne tezyif, ne de tahkir kasti 1-----==="----

ğine ı;ahid olmamış hiç bir 1s
hnbullu yoktur. 

Bu clerl!e~.ı.-rliklori incecleıı in
ceye tedkik eden ve ahlafa (so
lraklarımız) unvanı allıııdn çok 
k!ymelli müşahede ve tetkik se
risi yadigür bu·:ıkan merhum iis
tııd Ahmed Rasim: 

- lstnnbullu öz mülkünden 
ziy::td<" tasarruf ve tesahüb e
der; 1 endi evinin bah~e3inde k:ı.
m1n•:n yJp~rnadığı ~eyler-i yolla
rli11ızd:'.l, c:.<ltlelerirnizdc fl~rah 

ferah yaptırtır.!.. Der ve gü -
!erdi. 

güttüm; belki bir vfılm:ıyı tes
bit etmek istedim. 

Sevgili Muhiddin Birg.ınln e
debiyat muallimliğini, gazeteci
liğini, kabiliyet ve iktidarını in
kar etmedim. Onun, bu husus
larda benden ileri olduğunu da 1 
kabul ediyorum; fakat, bütün 
ncziıne rağmen, bir kanaat sahi
biyim ve bunu söylüyorum. 

İsterdim ki Muhiddin Birken 
arkadaşım, sal~hiyetsiz dememe 
gücenme~in; yanlış söyledisem, 
saW.hiyetJni delill~riyle göstere
rek bnni tashih e~in. 

Antalya da 
ı,-u ·utulan bataklık 

Antalya - Cümhıu·iyet lıü

künıetimizin yurdwı sağlık Ye 
bayındırlığiylc olan yakıu alaka
nın bir mi~ali daha meydona ı 

gelıuiş ve Antalyaııın Serik ka- 1 
zu.smda 20-00 dekar :ıroziyi kap
lıynn bir bataklık dolı·ı ln<rutul
mu~tur. 

"Çakallık,. adiyle arul• n hu 
geniş göl.ün kurutulmnsınua '<il
çük say mükelleflerinin bü:rük 
gayretleri görülnıüş\ü.c. 

dialardan vazgeçmesini ne 
z~mar~ öğreneceğiz?,, Sualini so- I 
rnyor. Bir arkadaşa, "Bu mi!'.;e-

1 
led~ senin de salô.lıiyetiıı yok
tur" dcn1enin "ben,, ve "gen,, ld
dia:ıiyl~ ne münasebeti Yar? Ço
cuklusumd~nberi ananıd,m, ba
banıdau ve halktan "benliı;ime 

lanet,. tabirini işide işidc, ben
li!t idJiasmda bulunmamağa a
lı§mışımdır. 

O, lstanbulda doı;;'llp büyüdü 
i>ıe, Kafkasyaya kadar da gittiy 
se, beıı de İst.aubullu ana veba
ba ile Anadolulu neferler elinde 
biiyiidüm; yıllardır da Ilıundi

nin, Anadolunwı Tüxk h~llriylc, 
köy'.lileriyle düşüp kall;ıyorm . 

Buııa öyle geliyor ki bu vadi- j 
de benim sö~lerim de, on1111kilcr 
de bo~tur. Askerlii;irr:<len mi 
kulJ•, yoksa milli seciycmiıı te
siıiııe mi uydum, diı;iplinc ı;a

y~t etmek iıdetiındiı-; çizmeden 
yukarıya ~ıkınaktan çckinirnı. 

Ask.:r olınıyruun askerlikten, 
doktor olnuyarun tab:ı betten, 
terbiyeci olmıyanın tcrbiyeden, j 
dilci olmıyaııın da dilden bo.hs~t
m~sini salahiyetsizlik ~r.yarım 

liunds. ne "~en", "~n'' iddiası 1 

var. n<' de tc bil ve tef:ıLUr. h
tiyorum ki bir çok mc,;~l~lcr gi
bi dil m€'sCl<"..;i de ~u aıı-·r~idcn 
kurtulsun; eline her kalem '1ian / 
dil.le t:ıbarrufa krılkı"n "Sm. 1 
"Salıihiyct verilmez, ~tnır,ı flÜ:::Ü 1 
doğrudur. Saliihiyctsi3i müftü 
yopan e:ıki d~vir, Enden~n :.ı~a-1 
sınd:m kumandan y~llardı. Bun
dan ötürü de kahraman Tiirl: 
ordu.;u fel;,ketten fclıl!..d•' sii-ı 
rüklenirdi. 

BugUn !lti!li ve s!:;1aHi ha
yatımızda nasıl bir di,:p!in ku

$iMDiLiK 
BU KADAR 

"'----------------.,,, Te~hir hastahğı 
Bizde bazı yardım oemzyetlo. 

riııin kötil bir huylan nrdır: 
Yardım ettikleri wtuda!llurı , 
te.ôlıir etmek. Valrll vakit bazı 
gau;te rn mecmwılarda bunla
rın re!-!imlt...Ti neşrolnnur, isimle
ri, adnısleri yazılır_ Dün bazı 
gazetelt"rde Toplrapı Fukara
pervet' cemiyetinin yu-dnn ettiği 
üç yaşlı kadınla bir ~ıığl!n 
resmini görtiııce bu kötü idctin 
yeni bir nümunesile lcı.rşıla~t;ğı. 
nıı anladım. 

I<endilerine iki kilo veJ;:<:r 'r 
yahud ü~ metre Amc.rib.ıı bezi 
veıi.lmiş, yahud bayram nılina
"ebetile üç dört liralık bir hnzıt 
elbise bağıfjlanmış ~bu fakir 
ve muhtaç vatand&Şan teıılıir 
etmeğe. resi:ınlerini bamrulğa., 
ibim l~rini yaymıı.ğa ne hakkımız 
vardır? Yapılan yardımlar, an
cak mahrem tutulduğu. muaH·
net gören muhtaç aileler teşhir 
edilmediği zaman yııpJan yar
dım tanıamlaıınuıı olur. insani
yetin. faziletin birinci şartı bu
du!'. 

Unutmamak lazundır ki bir 
vatandaş muhtaç da olsa onun 
bir ınubiti vardır. Böy!e bir 
yardım g<irmiiş olmwmım dün
yaya ilanı ne de olsa omm izzdi 
ncftiini yaralar. Bım:ı:yapmağıı. 
ise a;;la hakkımız yoktur. 

Ve esasen böyle bir ııey ya
pıldığı takilirde yardımın kıy
meti de Gok azalır, hatta lüç 
kalmaz. At:ılanmwn söylemi~ 
oluukları: "ba~a kakılaa nimet 
şükranını ıınutturur., darbı me
sclin<lcki detin mana bu haki
kati t!C kadar iyi ifade eder. Yi
ne bu yüzden, teşhir edilmek, 
resminin \"<" isminin g:&.ıiietelcrc, 
mecm1.ıalsra geçmesinden ÇC· 
kiru;ı,'k yllsüııden izıııeti nefsin'! 
fa"J.a cu;~ı,ün birçok muhtaç ai
lder tle, nı ıhakkak ki çok dda 
bu yardım cemiyetleriııe ba3 
vurmaktc.n çekiniyorlardır. Bu 
yib.dcıı de birçok facialann ce
reyan etmiş \'C halen de cereyJn 
etmekte olduğu tabildir-

Bıınun için her türlü yartlım 
ceıı-iyetlerinin bu noktıı.da aza
nıi titizliği gö&tcrmelerj v~ )·ar
dım cttil<ll'l i Yntaııdıı:;lıın t~''
hirden son derece kaçmnıaları 
l:i.zımd•r. G2.zetelerde vr. r.:ı·.C
mualıırd:ı yardım görmliQ vatan
daşla~m ı·ı:!Himlcrini ve i&i.mlı... ri
ni görmek istı:ımiyonız. Eğer 
maksaıl proag:ında ise sadete 
o<led ye •iktar zik...tıııek irufi
dir. 

MURAD SERTOGLU otoıııobiJ 1 · Çeııetoğlu Kadir Çenet, Kay-sis ccn yo ~l ıle 1 denıiryolu te-
Ju 1 ecektıı-. ~ol .,e dcmiı ,.0 _ p<tk oğ-ıu Nuri Kaya, Mu~ U-

Bcl.;diyeni11 son kararına gö· 
re "badema bu kabil işler i~in 

merkezde bir yol şubesi mühcn-
1 di"i bulııııacağından., telefon, e- · 

lclrtrik, tramvay şirketleri gibi 1 

teşckküli~ı-in milli ellere intika
linden oonr:ı zat.en eski lı:ıd şek
lini kaybetmiş olıın bu laübali
Eklerin büsbütun ortadan kalk-1 
masımı intizar edilebilir. ! 

Fill19.kika aziz nrl:adıı~un (ge· ı 
liş) i (gelişim olacak) diye tas
hihe knllm;nw.mı ele alarak ve 
Ziy:ı Gökalp'ın, kitabımila çıkan 1 
par~alarından (lisan) manzume
sini göstel'crek, benim uydurm::ı \ 
dil ynpmağa kallaştlğunı ileri 
sürüyor. 

Sıhhat Vekaleti, Antakya Sıt
ma mücadele reisliği kurutma 
aıneliyatına 1940 birinciteşriııde ı 
başlamıştır. 

rulınu.1"'"· dil işinde de böy!eı-------------

o atıretlı'~ · J 1 ·r . . 
Lchlilcrin ın~:'-'l-1. ohınacaktır ki aş, ecırli n.~iretiııı.len Harı Be- . 
ı1ır görıı:ı· uııakaıc yolları za- kiroğlu Hasan, Rumeli muhacir-! 

ıycc"l·tiı· · b ı 
11.:ı Y:ı. ii 'tün<l ' • Yanı uu a- !erinden Gcte reisi Mehmed Kon-
çeccktir 'B "' Ya altından ge- y 'k.. d l k 
gı,. b' k: u mınt:>.kanın ae·ü"'ı· _ ca, enı oy en Hali , Tür Ha-

ır ıioınE-tr b •. "
1 P to" l "' hın t .. d dilcccktir V e obrak tcsıo.t e- san, a 6 u me e ' mUC;a e-

hakimi e ·. e mınta ka Alman le glinlerindeki kisvelerini !abis 
cu<le "'~i;ı ,? 1iiı~da bir arazi vü- olarak iştirak etmişler ve ~ok 
many'.' e .'.- tır. P!~bin·lte Al- alkışlanm1"lardır. 
d ı:;v~ .nıus~id <;ıktı:h talı:di -
1i~3 nii~s~"':; 'kendidiııi~ Gdyn~-ı ı)ehitler fıbid"3ine, parti ve 
S"rbcs• b'" Yıdattan fı7.ade ,.e Halkevi t.'U"afınd:ın tcrt\b edi -

1 ' ır mUnakaıe te . . . . 1 ı ı 1 Yo ve demi,. 
1

. mını ıçın en çe.en.d~r konulmu~tur. Ge-
ın:ı.nyaya vcrir~n~ v~sı~sile Al- ce Belediye tarafından v~rilen 
"'" "ıeın!eket ı' · n•l!Ja ıh haric ziyafet samimi bir h:ı.va içinde 

1

1 

nuva~1ıa ı rnk'~ıya::ı.,, haiz bir 
caktır. ıa ... ına malik ola- gtçmiş, Halkevi gösteri kolunun 

9 müs~meresi biiyiik bir alilK:ı. ile 

Şu k:ıdur v:ır ki, belediyeııin / 
yeni te.sekkülünün de zaruanc i
cab:ıtını ve \'aktin hakikaten ııa-J 
1.id sayıldığı bir devirde yaş2dı
ğınuzı dikli:u.l nazarındc:.n uzak 
tutmaması ve mesai tarzında . 

lnrı asiycciliği, o sonu bitip tü-ı 
k.:nmek bilmiycn havalPleri, is- j 
tiz'1;:ıları asgari haddine iııdir -

''a avdeti takd' . nıaıı, Reichı- kar~ılannııştır. Osmaniyelilere me "Y~Se ını ve ış i!ir!ıgım 

Muhiddin Birgenin (geli~) 

kelimesini (tckılmill) m'1nasm
da kııi!:mılımş bir tertib sehvi 
zaııniyle düzeltmek istedim ve 
(geliq;r,ıj dedim. 

(Geliş) i (Se)ir v~ya vetire -
proccs~us) m~nasma olduğu gi
bi (la veııue l mfuıasma da lml
laııırım; fakat (tekamül) kar~ı
lığ:ı olarak türkçe bir kelime a
ramanı, (gelişim) bana uygun 
gelir. 

( \ ICoriclorun Al 1 k J · t' · · b .. · · 

lıükfırneti l.ch. ı~ınde, Alman kurtulu~ ~~ldönilm;· ıniinn.:-;cbe- göstermesi tPmenniye ş~.yandır. 1 

nıüba<l~le•ine ıs_~ ile ahn!i tiyle, güzel bir gece ya~at::ın Yoksa ka~ yaı:--~lıM daken biiinmiyen bir kelime tnid;r? 0-
~a h1:ı.!Hr '0ı.ıu~~~m~ı~ hakkı- Halkevi gcn~ieri canıhıı :.ı.lk!Ş· I lıakilrnt.n gö:-: c:ıbrınış olurıız. 1 hı.bilir. !i'::ıkat (tekiiııılil etmek) 

(GdHınl Tıiı·kiyi!de 

hüLüıı Tiirk lehçelerinde 
değil, 

dcıhi 

Devamlı şekilde yağan yağ- ı 
murlara ve bntaklık sahasının I 
su hücumuna maruz kalmasına 
rağmen, 1025 metre uı•ınluğun
da bir ana kanal açılmış ve ikin- I 
citeşrin ayında ameliye nihayet. 
bularak sulara cereyan temin o-ı 
lunmuştur. 

Havalar mü~ald gittiği tak-ı 
dirc\e ara yerde kalan ufak bir 
kunun ikmaliyle kano! işi bite-ı 
cektir. İlkbaharda da tali ka
nallo r m açılma~ına bv~lanıln -, 
caktır. 

Bu kaıı:ılların açılıırn:<ı ve ba
taklığın kı.mıtıılması Çakallık 1 
ve civar köy hallrının sağlığı-• 

nı korum1ida beraber onlera ınü 1 
him bir ziraat :.ah'lsı da kızan-! 
clı1·mıJtır. 

diı;ipline ihtiyaç vardır, kana
atindeyim. Amma "lkn dil ku
rumunda bir sa.Jiıhiyet görmü
yorum ki ouun koydu;';u ,.c koy· 
nıak i~tedi;;i esaslara ri.iyc-t e-ı 
deyinı,, diyeceksiniz. 

Tiirk dil kurumu, ~iiph~iz 

layuhti değilrlir; ona h:ıt.cla

ıını ihtar etmek te yasak edil
meın~tir. Yanlışı görülilrse, 
"doğrusu bü,yle oln1ak liit:ıın ge
lir., diye kar6ı;;ıruı <;ıkılır; yan
lı~:ı boyun eğmek te onu yPpa
nın <'~i oln1t.1ktır; fakat bu çı

kı~ i~in on<lnn dalın safühiyctli 
olmak hizınıc..hr. 

Aziz arkad~mı ~1uhiddin 

Birgen, isterim ki, ~ hng:uı ol
mru.ııı \'e arkada.'j!ığa hürr.:ı,2t 

ta~ıdığım:ı inansın. 

Kl>z.ıın :'.lianıi Durn 
"'->ll?\Un v .. '·: . . u ı an eder. 1 ı 1 
r-.ııı rnııı ~sa~ der,.re"ini Korido- J.nmı~laı-dır. A. C. s,,_R.ACOCLU manası"ı ek güzel ifade c•tiği-
yı. ııyetı kcndilig'ind~n ta ~-~~!!=~~=u_....,.,.._...,_"w"'."="' ~'.!™~!!"'~":;-j'==~;·"~™~·~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'.;;',_..,_'77::~:::~;:;-:;;:;:; il C''l<:r. ' - Jale ı· J ' 1 etıni~ ~abada gürültüier!e i!cr- i? · l rini ayıımıyan \l.ıy c yeli i-
. (l?ı Lehi.tan tarafından D lem g., başladı. .. 1 il A n ~ re:= rı ~ıırct ccler<'~< bağırdı: 

~·g ıu.1anında at"><u edilen ha·nı J.ıka ateş etmek uzeı-e hızla-; r-=-<-==.... ~ u -lÇ D ifil ~ ©! r il a ----.JJ..--1 ı - G'irdüm tayyareıni ... İljte .. I 
_<uıg, hu3u3ı bir hak Alman er nan_ Iıan;;ar ınulıafızL rı tayya- ZAB! r.'\ ~ ';y Tefrika Kumsal üzerinde .. Daha ~.şuğı i-
}:ı Gdynia li•nanı ı ya- rcnın al.unda k:ıln:,ım:.k, \C ıoer- L RO · 'I ~. N 6 nelim .. Fakat dikkat edin, her ınil~alı·h . ne a verilecek ı~ = ., '=·-o.,.. __ 11 il erazı· tıem .hak.ı.ar. ınııka_Lilin<le vune tı:.r.:\fından ikiye oolıimıı<-' =• J lj !:=S\ ~D \\17 ~ r-.;:ıı ~ tr=:- n . ,,,, ııeydcn vvel makinenizi Z<.'Clele-
olun clı u .... eı ı C.e wuz.a.kere rn~k ,ıı;::ln . ka._ .. ıtı:ur. Tay~·aro ı 1 ı U ~ ·u }7 © U \ğ ~ Ü 11 mPmen:z ıazım .. 

c' acaktır. h.;va,a..:w;,ı zaman sah:ıya uak- -{J 1 J\1:s Iı;dit kumsal Ü7cı;nde bir 
teh~i~) ~~ havn!i<lc tarafların tııa;, başmdan e::ıpkası tlüşr.ııi=; 1 ~:================================== 1 ya>-un d:ıire ~izdi. Fakat inecek ı 
izaıe için Drnacn~teı: olduğu hissini P°.118 ın~murum•n çıplak b.\ ,ı nim en aşağı üç saatlik benzi- J den evvel cluydu~u nıo·cDr gillill- mız? 1 y~r yoktu, ve öteki tayyareye 

. ıc:ıı-ı ~ehirler 111 • .YD.ıa sırf !is memuru söyleııe•.c•.l' cllc,ı·nı' 1 
ı· . ~ g ıle Gd · l!uneı,te parlıyol', \'C zlı·allı f;<;- niın \'J.r, İşte g<irünüyork~ .. dc-

1 
tüsünü h:ıtııfadı ve lanı 'Mis E-ı Diye o du. ,_·arpm 'k tehlikesi nıevcuddu. ı 

ız o!ucaklard ahıyeu111 hı;.- kl - · - , vaın edelim.. ditc bir sual soracağ1 vahit, genç - Cayct basit.. Onln rı gör - Mi;; E<lit: 
· ır vanı k yumru ·-··uıı hıv.ı:;:ı lmld:rmı') - Acaba nereye gidi·-·orlar ı kız kcudi!ıine dönere!:: f ıncdib!im" !!Öre herh:ıltle ''ere - Durun, dedi. D,o,lı.a o"ted~ ı·-sı~:ıtıan ve ask' - - " 5 eri le- tirtir tilJ'iyor•'u. ' ·' ' ~ 

bul ~rı l:ahhm tla ~ Mis Euit? Adriyatik sahiliiıdcn - Lülfen bir saııduvic " •rir inmiş ol:ıcnklard:r. nc~eföm .. Uzakta bulunn'ak her 
unınıyaeaktı ' " rı Jak lelefoıı tübünc rmrıld:ın- ? d - 1 -(12ı l'l&bi . r. . dı: 20 !rilom-:ıtre uz~.kmym.. misiniz. edi, şurada sepetin i- Jak bu ccvnptaıı bir ş~y Pn- Iıııhle y:ıkın olmaktan daha fay-

y Le scıte netıcesi 1 k Genr. kız cevab vermedi, ve çmrle lamr..ımştı. Gerçi o da ha.ydutla- d.ılıdu". 
g~ebi~~~~ıı:ıanYahud AJrn::ı;:;~~ - Arlık m:ığllıbum Mis Edit.. pilotluk nillcsine devnııı etti. O ı,":ıdar tatlı bir güli\gü vaı·dı 1 

nn tayyaı·esini gözden kayb;!- _ F.,-ct bu muvafık, hiç ol _ 
sı her iki •-ı d'~ela Yarım ada- Benim için her r;ey bitti, siz de 1 Jalt haritaya balnyordu, Adri - ki.. de:li epey olmuştu. 1''nkat belki n'eı:sn inerken yakalanm:ık telı
kayı; askerl < ı, de aynı suretle sırf benim için yorulmayınız... ya tik sahilinden sonra Dalmaç- Sııuduvlçi güzel di~Jeriyle ısı- de istikamet değiştirmişlerdi, ve iıkesini atlW:ınış oluruz.. Fakat 

(13) Al hale .sükulacaktır. . -:- r.ı;:ıglüb mu?... Ha}TCt!... ya kıyıları, ve bu kıyılar ileri- rırken, Jak <la ayni şekilde bir belki de Mis Edit bir k•st ik bir da;dk::ı durun .. 
Yeti re k man Rcıchnın· e"allı'- S,ızın gıbi bir gene böyle Reyler sinde serpili yıizlerce adacık... sanduvici "bevclemebö·e ba,'ıiadı ve buraya iniv, ordı•. k d · 

n soyı ı Ja · ~ıma clürbinle etrafı kol-ntel•'nrı'ndearşı Lehlilcrın' mua- .erııcmc i .. niçin takibe de - dürbini alarak etrafa baktı ve simc!ilık b!r ~ey aorınr.ma<hı ka- Mis Edit inerken ila~·e etti: d "'" vom tın· ı· · · - byor u. Yeşillikler ar:ısındo kfiyetlcrı· _ n gayet Qı'drletlı' "'t- c e ıye un... telefon tübiine: rar verıli. Hem bu zamllJ'la im- - Hava ga>.·et iui \'e aeık .. U-" ~• ~ ' J , ' saklı bir evden çıkon hP.ydııtl· ı 
hük" r._etı· deevkeeud o_ ldugu' ve Le'h ak ne~e ile sarsıldı .. demek iri - Onları arW< 0 öremiyorum, dar Mis Eclit iyi bir kwtaı·ıcı zaklar !'!Örünüyor .. Sonra tay-1 t . .. .. 1 1- J k wu tak'be " - ayyarE·yı goımuş ere ı, ve il -,r, 
ınanya aleyhin~~ h~s~bına Al- ı devam edeceklerdi. dedi. olmu~tıı. yarenizin kanatları <la madeni.. tayyar~iııe doğru ko•mağn ba:--
b~~mağa met:bur; şıka}'.etlerde - ML~ Edit, dedi, hakikaten Mis Edit d<ı: .. a susuyordu. Şimdil<i halde Dalın:ı~yruun bütün lııınlar onu buradan gö- Jaınıı;lanlı. 
dıgı IGİn, her iki taYct hısseyfo- ço~.n~~inızJ' ... Maliım bir istikamete doğru tay küçük adalım üzerindayıliler. rehilmeıniz i~'n kuvvetli sebep- _ Hınzırlar b2i gördiiler :ı.:: 
yetıe.ri bir b<>yncJm·r

1
arel bu ~ı.·ka- .. ~ .. ıs ~ l ak'ıı döndü, gföel yareyi idare ediyordu. Jak ken- Mirı Edit: !er ... Göriinmediı;i.-ıe göre demek Edit.. A\'1Jcumuzun içine girıni 

k - ı '""'·''- guluşıyle onu selaınlarken elini di kendine bu ana kadar alrlı- - Zmınedersem sizin ~u ma- uece indi. 1 ı ' - M' E -omıtesı· h '-<4Jln..w:•t 1 • · , lcr <en .:açıracagız ... ıs dit s · 
UZUruna ~ · iJ..: "'~!'~ l· ;,.;ı,;rtaı"~'n na gelmiyen bir sual sordu: hut Iıaydutlar bu adalara inmiş '.'.'irmi <lıkik:ı kadar zikzak bir 1 idır•''~ bana verin .. ı~.te ,.."'Örı\il mı uvafakat ettiklerina[zebe~lerneğe ellerini kuvvetle sıktılar. Mis E- - Acaba bu genç kız kim? , olacaklar, dedi. ' 

erler B k yan ey di yolln adaların üııtiinü, bilh:ıssa I n , mü peı vancleıi dönü"or · u omiteı · · - t: B ühim' b' Ve ma!tinenın· ··ı'tcsın· ,· azalttı.. ' rek iklısadi ıın Vazifesi ge- u m ır meseleydi .. ta- • cenup tarafllll taradılar. Mis E- 1 Ben .. 
ve zi g~rek maddi za.·ar -_Adriyatiğe doğru gidiyor- nışmıyorl:ırdı .. Nereden geldjğ!- MVTIItŞ HABERLb"R dit şiınnle çıkmak istiyordu 1 Jak'ın sözlerini Mıs Edit k 

Yana muteallik b"t" . lar, aıy., wgudı, bizden oba ol- ni, kim oldugu" nu bilmiyordu. Jak: ş· 1 1 tik tind 1 b' t· u ıın sı- sa 25 kilometre uzakt"lar ... Be- una s ı -nme e ;ısa ır " 
~ Fransada d:ıhn hareket etme - - Bunu nereden an!ıyorsu - uçu~tan sonra. dlirbinden gözle- l 

1 
f.1rJ.:a.n w.) 

Köylüye çıkrAk 
ve el tezgahı 
dağılılaca!{ 

Adanada çıkan "Bugün,. re
fikimiz ya.~ıyor: 

Köylümüzün kendi giyim cs
ye.sını yapabilmesini tenıin mak
sadiyle İktı~ııd Vekileti tara
fından 3000 el tezgilı:ı ve ayni 
ınıkt:ırda çıkınl< yaptırılmı.stır . 
Vekfilet, bu el tezg&hı. ve ~ıkı

rıltların tevzüne yakında b:rn
lıyacaktır. Çıkınk ve d tezgfıh

ları 21 vilayete t.evzi olanncak, 
diı;er vilılyctlere de birer nü
ınune tezgah verilecektir. El 
tezg:i.lıları tevzi olunacak v na. 
yctlerde köylümüz için kurslar 
a~ılııcaktır . 

Ilu kurslarda ustabaşılık ya
pacaklar hakkında tı..1:ısRd Ve
kiılcli lcra Vekil!eıı ~den 
bir kııuro alacaktır. Bıı ustalar 
kendileric.e lczgii.h teni edilmiş 
ol:ın geçimi nz Ye fakir z'Jrra:ı 
kendilerine lazım olan eş) ayı 

dokwııayı öğreteceklentir. 

Bu sur0 tle köylümüz hem 
giyimini düzeltecek, hem de boıı 
zamaııında daha fazla - yapa
rak ı:ıatıı; yapmak imlrinını bu
laec:'l.ktır. Tevzi obın•cak çıkı

rıklarla köylümüz ipliği el ile 

bül<illen iplikten daha r:ındı

manh bir ı;cl:ilde bükebilecek -
tir. D'ğrr Yil:l.yctlere ta>zi olu
nacak te~g~hlar, herkesin L-!i
f:ıdn _;ine arzclıınucalrtır. 

Rumenler şehrimizde 

bir bUro kuruyorlar 
Şehrimizdeki Rıınıen yapak \ e 

tütün eksperleri Ömer Abid ha
nında bil' büro açacaklardır. 
P..uı:ııerılerin memlekdİmlzdcıı 
' .ıpacağı tiftik ve yapalı: müba
yaatını bu büro idare eclooc~tir. 



m 
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!j lkt'\Cik!in:ın X1'n -- -~ 

:lfolla, daha, beliDasııııılRrda., 1 
~asının çrpırımaJaı:ı:ıuhı gellb el 

nse baği:ı.malannd-. onun-ne a.-1 
'!lrda pcliliva.n olduğunu derhal 1 

fıezm.i~Li. Hamıına nereden girib 
;İıeredeıı çıkacağını bile hazırla
\!nı~tı. 

Lil.ııgazclı, hasmına hi~ ehem· 
.ıxıiyet vermiyordu. Onu ehem-
1miyetsiz bir adam, h:ıtti bir 
·~ocuk telakki etmişti. ı 

• L:.ııgazalı, açık ve kodı.usuz 
't.ıtu!j\iyordu. 

Fııkat, çok ge('.medi, bir iki 
'{ııtu~tuktan soııra., :Mollanın ne 
1 - --·-~· .ıı~m -k oldu,,,'"llnu ............ 

llfoll Lıil"gıızalıyı en....Pwlrn 
lt V1' dl, ayak değiştirip ense 
de' ınrken haııınıııa meşhur ' .. 
io, el ~ e , .... ı;ırpanını çekti. 

T , npı.zalı, el ense tırpanını 
Y•) · c li:oc:a gövdesiyle sallandı 
,.e rükf,a v rdı. Doğrulup top -
lan•rkcn, ÇclDk :Molla. hasmına 
'b'r el ense tırpanı daha attı. Bu 
' d Lan·gazalı al-si tarafa 
ili 1 ;-erek uçtu. 

ı..iı.ı•g=ılı, toparlanıp aklı~ 

başın~ toplaıııağa \. kit bwam0 -

dan ooğrulup vıuiyet almak Ü· 

zere ı' ·n Çolak biroenbire has
n •ıı <;:ı.prnzını duldurdu. 

C<ıl ı·. basınına göz açtırnıı

Y" ıhı. Bir oyııııd.an bir oyuna 
sür' · .ı hasmını derlenip 
top Pl nınuı.ıı~ n1eyOan ,·ernri
yortlu. 

L!'.oga•alı, çopraza girince ıli
renili. Hasnnrun ç&ıını= sök-
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zalı derlc.nip toparlandığı için 
müdafaasını güzel yıı.pıy<ırda .. 
Artık dagilinıyordu. 

İki pehlil•an, lıa, <!.ü.iko. ka -
dar §:.k lctiıı! i üv-... dudc müca
dele ettiler. Nih:ı:,-ot, Ll.ııga"-'llı, 
bin müşküli<U& ~-1: kiintesini 
sökebildi ve altlan l.urtulup a-, 
yai;a k"-lktı. 1 

Fak;;.t, artık U.ilgazaJ.nın ca- ı 

ka~ı l:alınımıı~tı. Çolak molla
nın k:u'!jıaıı:.da bii.zülmiiş öyle 
güreşiyordu. l 

Çolak, ha..,ırunı dcrl~yip top
lamı.ıtı. Altı, yedi dakika içinde 
Lii.ngı::zalı, çocuk ~a~Jığı molla-

1 

nın hr~ı<ında topaı lnnıp dertop 
olnıu-; öyle ı;ü .:.~iyordu. Has
nuna :ı~ık ,·crmemcl<, bir yerlı.i 
kaptırma.ınağa sa\·3eıyor<lu. 

Y:ıni, L:lngazl\l.ı nıilda!aa gü
re~i~ düı;mü,.tü. Molla, mt\tear
nz idi. Göı ülüyor I:i, yedi daki
ka Hıı<lc nolla, en kavi hasmını 
litretnıi~, i. 

::Uollanı>ı, Lılngazalıyı çapraz· 
la :ı!.uıa. alıp b:ıstınruı.ı.ı, blıtün 1 

seyircikd, ağaları beyleri, pa-
1 ııal:ırı heyecana getirdi. 

:Mollayı laıumıyanlar çoktan 
hay,· te düc,tü. Hele, ihtiyar 
Ca.z0 ıı· ~ok kcvil1i idi. Mollanın ı 
ıı.,.ınmı m. gliıb edc-c~.ğine hük
mctmi~ti. 

B~y~rd~n biri, ihtiyar Cazgı

ra soruyordu: 

Cn:::gır, cevab vernıi3ti: 
- Sb~ bu molliıyı llirun1r•.zsı· 

ı::z, kiıı'se de bilmez. Fakat, be 
molla b.r cl!n.:ımi.t parr:at!dır. 

Dedi. 
Hıı.hik::ten molla, !ı'r clinaruı. 

pıır<;ası;;dı. Mal ort:ı.clı idi. Lan
gazıı:ı, yedi dakikalık bi~ giire,;· 
te mollanın ne mal old11ğur.u 
anlamıştı. 

Ha.tta, Lilngazalı o dorec 
basınını S<'ı.rııişti l<l, onu roağlü1' 
etmekt~n va:zgeçmie,, kendi 
mağliıb olmamak için miidafaa
ya geçıni~ti. 

L11nga.:ıalı, yabana atılır biı 

pehih'<uı değildi. O da pehliı;ım 
oğlu pehli\·an idi. Tuttuğunu 

bilirdi. Karııısmdaki bir pehli -
,- ıuı sradoounu tayin edebile
cek zekaya malikti. 

Güreş ayakta dcvum ediyor
du. Liuıg:ı.zalı, hasmının güreş 

t:ı.biyeıı!ni ister istemez kabui 
etmişti. 

Molla, mutad oldıığu veçhile 
el ense iç ve dış tu-panl::.rla has
mını dağıtnıağa çalı~ıyordu. 

Lliıı.ga.zalı, h:ısırunın ne yap
mak istediğini bUdiği için dağıl
maınağa ve açık vermemeğc ~a
Jı~;-ordu. Glirc;ı bu ı;ckle girin
ce ayakta. tıı.m bir saat sürdü. 

:Mollayı tamyanlıı.r, hasııunı 

çarçabuk yeneceğine hükmet· 
tikleri halde gür~n bu suretle 
yalnız a~·ııkta bir saat silrdliğü
nü görünce inkis rı hayale uğ
r:unı:rlardı. 

SABAHA 
Ruzve~ta göra 

1 , ili ere 
( .a; tartıfı 1 lncı soayf.;da) 

:ıan I1arhiıcci<:n sonra gevöcdik· 
lerıni ,,~ ancak i.i~ dört sen!:.<len
~i Jmnıldadıkl3rını il~n ett'. 
!er. lngikere için bütün varlığly
IP. kollarım sıvama devri 1939 
da, Amc-ri a için 1~ O sonıınd~. 
ba lam ıştır. 

Geç fc\·eran, bu ırkın mi::d
cına dalıiL. Bu m!z:ıcı şu fıkra 

pek güz"1 tru·ıf eder: 
Müıı.ih ko'lt'cransından son· 

ra o zama ki İngiliz başvekil: 
CI =berlaiıı, Bitler ve Musso
lini C!l' göl kenarmda balık av
lamak istemhier. Fakat ne ağ
lan Yar, ne ol a!arı.. Mussolini 
ileriye at.ııını~. göl kenarında 

çelik m;ğfPrinı çıkarnrok üç ber, 
tere balık rumılarına bu miğfer 
ile hü~um etmiş. Muvaffak ola
lamaııu§ ; HiUer kızarak ileri a
tılml§; dizlerine kadar suya da
lar k a'-uciylc üç beş balığı bir· 
den yak&lamıı:. Fakat tam sabi
le getirirken bıuıları da ltaçır

nı'l'j. o == mra. hıgilize gel
miş. Babı;.caıı, ceketini çıkar

mış, kollarını, paçalanllı sıva -
mı.' ve gölün kenarında bir 
küçük iHk mleyı: yerleşmiş; son
ra ağzından piposunu çıkararak 
sapından tutınu~ ve ba§lıunt§ 

gölün sularım bir taraftan a
lıp arkaya atmıya .. 

Bu su boşalacak ve dibde kar 
hın bütün balıklar böylece tu
tulacak ... 

Uzun, fakat emin iş! .. 

--m----
•• • 

u ırası 
aadet 

ın n.u ul-

\., ______ _ 
- Kayağa çıkacak mısınız ? 

- Bilmem ki gündüz becere-
mediğim bu illi gcceııin bu saa
tinde yapabilecek miyim? 

- B'r tecı·Ubc edin. Emsen 
şimdi burada hel'kC8 kayaı,'a 

çıltaeıı.k. Yal.oız k uı.ıı • 
Sıkılmanız. 

tnmbfra gelcli h nüz fü; saat 
olmuetu. Otelde nefis ve b()! ka
lorili bir ıı.kşaın yeıueği yemiş, 

mebzul ınılrt:ırda konyak iç
miştilı:. 

üç s:ıa t evvcl tamamladığı
mız uzun yolculuktan hiç yor- j 
guıılıık l!Wctmiyordum. Fakat 
gecenin bn ilerlemiş saatinde 
kıı.yağa çıkmak beni korkutn -
yordu. 

Otelin ger..ış ı.alonıınu d.lklu -
rıın kalababğın hep bil'den dı

ııaı·ı fırlayarak Jrnyağa çıkaca -
ğını ela t.alımin etıniJ<orJlL'n. Bu 
itibaıla muhatabııııa: 

- Buradn otnrmak daha 
zevki; dedim. 

• 
ıya 

YAZAN: 
A. Pannaksızoğlu 

koluna ı;iıael:: bara :;\diyorlar.' 

* Bir Ams!lrarı kon:ıolosu ken
dinden -ııpğı yirmi yaş küçük 
genç bir spaı.oaıı ne biı· şeref mü
saba.kasım. giri§mlşti. Genç 
sporctL iki ucu. birbiı'İne bağlan- ı 

mış bir ııielıııı ile tuhaf bir hü-, 
ner yapı.;rurdıı. Amerikalı kon- 1 
solos bunıı b§{etmek için her , 
tckrarıııda bllyl1k bir di.kka t 
ııarfediyor, falr:at bir türlü bııla
mıyor, Jıolamadıkça sinirleniyor 
ve telı:ran için mütemadiyen 
viski ısmarlıyordn. 

iZ 

dağlaı'l'.ia geçiren ve şehre se
nede allCak beş defa inen bir va
twdaş tanıdım. Ekrem Karay. 
Uluda,,öı:laki meteoroloji istasyo
dc Ye muhakkak zevk sahibiydi. 
nu müdürüydü. Zayıf, fakat irı
Scnelerdenberi Uludağda ya.,"1-
yordu. Dağ hayatının sıhhat vo 
ahlak üzcrhıdc, :.:;Jah edici mu
azzam tesiri olduğunu iddia edi
yordu. Ona sordum: 

- D:ığuı sıhhat üzerindeki 
teıilrini kabul ediyonım. Bunuıı. 

eıı canlı mLsa!i sizsiniz. Fakat 
ahlak lizerindeki tesirini anla
mıyorum. Bana öyle geliyor ki 
burada yaşamak insanı mfüııe
vi ve ferdiyetçi yupahilir. Bu
radaki hayatınız Robensonıın 

ıssız adasındaki hayatından az 
farklıdır. O bu sözlerimi sonu-
na kadar dinledi ve: 

- Bu, .folla imiş be!. mek istc<lL Fakat, ç&ı;r:w.ıı GÖ- ( Ar1.:a.~ı 1:11r ı 

külcır.iyeceğini anlamakla. be- l ··"'-=--=-=-=-=-========================~ 

1800 <le İngiltere bu sabır ve 
talıammiilic en büyük düıımanı
nı yere fiermiş, yclnız kendisini 
değil, bütü Avrupayı Napolyou 

O kayaliliı.nnı hazu·Jaitığı es
nad::. ben her cinıı milletle dolu 
bu sıcr. '' ve gilzcl sa.lan.la etr.ı
fllXll seyre daldım .• 

Salon.na gençlerkı d<>lu kısmın 
dan bir gürtiltll. koptu. Hepsi 
birden a,yağa kalktılar ve ka -
yaklanna b:ıgtular. Bıı koı;ıış, 

bütün ııa.foDa mayet etti. Bir j 
anda koearnım salon boşaldı ve 
otelin holünden kayak sahasına 
intikal etti. B.iraz evvel arka
d:ış:ıının aöylıediği tahakkuk et
~. Ve biz, bu işe cesaret e-ı 
demeyen gamtecil.;r koca sa
kında yııJmz kalchl<. 

- Hayır, dedi. Burada kat'i
yen bir Robeııson hayatı yr~~:ı

mıyonını. Biliıkis dostlukları ga 
yet kısa süren binaenaleylı dai
ma iyi taraflarmı gördüğiim bir 
sürü insan tanıyorum. Bu if
barla insanlar haJtl:.ında daima 
nikbiuim. raber k ndisinin khlikede ol

d uij-ı.ınıı da a nl edı. 
llolla, L'ı.ııgazalı}'ı ı~old( ko· 

ıu artı ına al.n:ıı; yürüyordu .. 
Yw okk;:.lık Liırıgezalı, tlalıa. 

e,q-r..1;1 soke.:~ - ·m 're kliçük 
J. oll ya cih c yapı. o'\ c. 
~ na, iri kı) iill , • ., çalınılı 

h~ınını ) ·mıi, yirmi bf: adım 

siiı\lül'tcıı ı<am .. , ba.stırııı altı

n:ı aldı. 

L.- nga.z&.lt, r.ıta dil....,..:r dı. o ... .u 

ıı-hl, nıp kl!cük hasnı-n>n elin -
..ı.,,n kdnyc~'!lk la:.rtııl c~~ nıl 
z:ınnctıni tL 

Şahlandı, hı.val!lııdı. Bütiüı 

k<ıvv"t ve okJ,;;ı..,iylc kü ·ücül• I 
Mnll:mın afuııd::.ıı llalkıp ayak -1 
ı. rı il;'tüne gelmek iı;ledi. j 

F .. ı.rnt Mvlla, h ıı;nı darnıa 

ti.ğın ııııh!:ınırken derhal ~ak
lı;.<l:. C'-0lnk kolunun çengeline 
lı ını o~urttu. 

Li.n;a<lalı hasmm.ın şı.k kiin
t~ini wküp atmak ic;in derhal 
l~ .. e-;.:cte g€.~ ti. Fak.tt, ne ya.
u n bir penç.: _ ·c takıldığını sez-

i. 1 Lan gazalı, bir iki ililha Miı -
la ıdı. Lfil,in, ne yan-.an bir ele 

1 

o-4f.ü,,•iinü mbayet anladı. Çün
l ü, Çnfa )( Molla hasmım derlc
yi p toparlayarak bir lıamam 

he ı gibi altın .. a.l:mıştJ. 

Şankünteııinden kurtulmak 
guyet kolay olması liızımdı. Her 1 
hangi bır ağır okk 1ı pchfüa.n 

1 hafif okkalı b!ı pe!Jivlllllll ı;ak 

künleaini kolaylıkla sökebilirdi. 
Fakat Mollanın şak küntesi 

ba~ka bir ı;t:şid idi. Yüz okkalık 
Liınga.zalı da bunuıı. böyle ol
du ~"mu a.nl&<lı. 

Liuıgazalı, küçük hssnımın e
linden kolıı.y kolay kurl.ula.ınıya
cağını, hasmınııı usta ve çetini 
bir pehlivan olduğunu sezince 
derhal to~rlandı. lılağlfıb ol
mamak içiıı müdafaaya geçti. 

Çolak, şak kiln~yle hasmını 1 
j a.~ırmağa çalışıyordu. Lıi.nga - ı 
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Yurdda Sabah lifctinfü:n lıurtarmıştı. Dağ; ins:.ıni arlmda~lık ve 

metanet tevlid eden bir muhit -
Ur . Tabiatla mücadcleııin in
srn ruhundaki tesiı:lcrini bıı ha

yatı yaş'Ullamı~ olanlar kal'iyr-n 

anlayamaz. 

• 
l aat ekil. Mu lis 
Er • m nın İz irde 

Şimdi otelin önünde ki geni§ 
aalııı.da p:ızlak bir ay ı~ığı altın

da, ayaklınma kayaklarını ta-ı 
kanlar kmdilerini yokuş aşağı 

bırakıyorlar va aCjağılara <loğ-ı 
ru bir yıldmm sür'atiyle kayar
ken haykırıı;ıyorlard.ı. 

~aptığı te ikler 

llll4. de İngilkre bu sabır ve 
tahammüil dör'. sene day:ık ye
ıniı;, dört ECDe hazırlanmış; Ü

Ç\inc .. ııeneclen sonra temin edc
bildiı,,'i Amerikanın da yardımı 
il"' Almanyayı ınağlüb etmi$i . 
• 1039 ve 1940 da dişinden tır
nağuta kadar hazır olan Alman
ya kar_ <la. lngilwe yalnız 

mukaveın ediyordu. Bu muka-

Uludağ<la, derhal herkes can 
ciğer dost oluyor. Bütün şahııi 
ve milli killler, ihtiraslar :illllki 
dönüşte 1:ekrar fütisab olııııın:ık 
üzere Borsada tcrltolwı.mu,:,tur. 
Hatta diyebilirim ki insanlar 
burada cinsiyctkrini bile kaybe
diyorlar. KaOın ve erkek yan
yana b'.rbirino karııı do· · ve 
samimiyetten başlul bi.ı• his duy
maksızın konuJ'luyor, oynllyor 
ve gülilyorlar. 

Bu lıaştarıcılar zevk va haz-! 
druı g~ bahtiyarların hay-ı 
kınşıydı.. Onların bu çılgın neş
esini bili otelin camlarından 
gıbta ile 1lZlln z;ı,tı-. a seyrettik. 

Bw·ada insan ahlakını ikad 
ed~u it-:ki, kumar V"C saircden u
zak yaşa.yacaksınıı.. ünl<ü bıı 

aleme tlaldığuuz takdirde dağ 
hay:ıtı deı·hal si:ıi tasfiye ede
cektir. Dcdikodt:.~an ve il•tiras
tan uzak bir alcrud iaiz. Namü-

lzı.Jrde çıkan •"Yrnl ~ır, \ 
re ıJ-iıniz ya.>1ıyor: 

B:ı.yı·aını geçimıek ilı.eı·c aile- ! 
siyle biıiilrte şehrimize gelen sa-ı 
)~n Ziraat' \"ekili Mulı.li:ı Erk
men Doı·no,·ada Zira t Mücade
le is.nJyoııunda misafir olmu.~
tur. fütcntkkircn seyahat et
n1~s~ne rağn1en, f.ı.rii:Utc n t:listi-

1 fadc şehrimizde 1Jrai icuki .!er
de bulunmuş ve hınirdeki bilü- ı 
mum Ziraat Vekaleti dıı.ircleri 

~eflerinin iştirıı.k e~ ıcdikleri bir ı 
toplantıya riyaset eylemiştir. 

, ... ~ldl pcr~ mbc günü Borno· 
\' • .d ti zcyliııcilik ve br.tcılık 

i•Lıı;yonlarıru ziyaret eyledikten 
sonr'll saat 17 de ziraat mekte
bine ıdtmb;t\i". 

Vekili mektebde ziraat mek -
tcbi müJüı· ve muallimieri l:ar
~ıı :.11 tlr. Zil's:.at ~,"ekilin1iz lale~, 
bı>ııin <l rs vaziy ·lleriııi, notla.-

1 rııu ayrı ayıı tedkik eylemi!! 
iter birinin çalı,mal~rile ve elde 
edw:n r;u!<lınıan, edlııdikleri bil
gilerle alakadar olmuş, sorduğu j 
sual!&le kendilerini adeta sıkı 

bir imtihana tabi tulmu,~tur. I 
'fıı.k:be gayelerini ve ffilikbal- , 

d ki ~alı nnalarını vekile anlat
mıalıırdır. Ziraat Vekilimiz de 
talebeye ziraat mektebler.inin 
istikbalde alac:ı.ğl şekli, ziraat 
m mmblarının d'<ha modtrn e
sa.dara göre ç:ılı~malarını anlat
ınıııtır. 

Ziraat mektebi salonunda ve
rilen çay ziyafeti esn:ısında ve
kil, ziraat, orman ve baytar mü
dürlerile, i:;tasyonlıır miidürleri
le görü.';müştür. Müdürler ken
di d~ircleriııi alakadar eden iş- 1 
ler hakkında vekile maruzatta 
bulunmu~lardır. 

Ziraat vekili bir aralık Mon 
tafon dfWkleri tesiaine ve bun
d:ın elde e<lilecek neticelere ait 
müşalıedeleı ini ve ,'e.kaıctin ga
Y !erini tebaı~ıiz ettirmi~, bu çi.f
Iiltlerdeıı ba:alannın İzmirde ,-e 
Manisa.da kurulacağını oo~leıui.5 
tir. 

Pamuk !stil alii.tı ın •;zuu -, 
na ~a elıcmmiyttle tcro:ı.q edil
nı1~tir 

GcG vakite kaJar d"vam eden 
bu gö~meler çok istif deli ol
muş, ziraat \'<:kili ehcmmiye<Jı 

bazı dircl.-ti!ler Yermi.~tir. 

B. :\fabli;; Erkrnen cuma güııli 
Valim· zle birlikte İzmir müze
sini, Agorada.ki h friyı..tı, kül
tiir pa 'n gezıni5 ve buralarda u
zun müdili:t kaim.ıştır. 

Vekil ı.liln sabah BarnovaJ« 
istirahat eylemiş, öğleden svnrn 
aat 1 .3() da Kml~ullu;a gide
r~k köy enstitüsünü ve eğitme· 
kurdlarmı ge-~ıni~tir. 

Köy çocukları vehili oknlun 
kaµıaında k· rşılaıı.ıışlardı. 
Y ekil müessetienin her yer" 
gezm.j~. köy çocuklarıııın çalı ..... 
mal:ır:le Ye bilhassa zirai çalı,;
ınakrile allıkadıı.r olmuştur. 

vemeti ona h8%1rlamnak zamıı
ıııru k&~&ndırdı. İngiltere dai
ma düı,;ronnının z.ayıf noktala -
rıu<lan i~tifacie ederek v:ı.kit ka
zanmıştır. Cihan Harbinde İn
~ltcre dü.<;ınanını Belçika, Fran
Fa ve Rllf,'a ile, diğer küçük 
devletlerle oyalayarak vakit ka
zanmı.4lır. 

Almaı ya. bu defa da doğru
dan doğruya İngilrereye hücum 
ec1ee;ck yudc: küçüklü büyük
lü yemler!<' cyalanm!ş; İngilte
r~;c on altı ay Jrazıı.ndırmıştır. 

Aıneril aya gelince ateş hat
tında olmı~·an bu koca men1le
kct i;;tikb;ıli görmii§tür. 

- Am<:rikan barının uzun ba
caklı tabureleri ii3lünde birbi
rinin omuzuna d:ı.yaruı.r:ı iı:: is ki 
kadehlerini toku~1:uran V•' za
man zaman biitiin s.ılonu dol
dw·an gür kalıl<alı::ıl:n· tan şıı 
ya~lı b~şlı ~damlara bakınız, bi
risi Londr:ılı ıne•;hur h!C tüccar, 
diğeri kliııkan bir Alm!ındır. 
İkisi dı> b:ıı aya :;elcliden~~ri can 
cı:;e :Jıb<>.btırL'lr. H3tt'1 a'.<şaın
ları Loı:.d•, r:ıdyosunıuı Türk-

i,cıı.-~c u•şriy:ıtını gene böile 
dehlerini toku~tur :ır' k n •-.'e 
i~inde dinliyorlr.r. 

- Şu L.l<le 'l'ürlı 0J ;dmi -
yoıla: .. 

Kafileler otele dönmcğe ba~
ladığı 23m8b 4Sa.1t &ecenin yan~ 
sına yalrhııımıştı. Hepimlıde bu 
g 211İn artık kap:ındığı ve bi!-. 
tün otel için yatma zaın:uıııun ı 
geldiği :ı:ıanı r,Jı. li'ukat bu 
zanııımıııı. otele g!ren ilk kafile l 
tiıkzib cUL Onlar y:ı • eldiven ve: 
süzet&terini bir kö. <,ye atar at
maz radyonun bıışı.n:ı. koştular 

ve çılgın bir daı s lm\·:ısı. ile dön-ı 
meğe ba.'j)adllar. ı 

B!r anda bar Ye bütün salon! 
doldtı ve eskisiıı.d n ü:ılıa coş-j 
kun ,.e ~li bir h .. ynt başladı. 

* Ul<>daida. Liiliiıı hayatını 

-- Bilfıkis, uedi, ikiii i' ayet, { \ 1 

tenahi derecede güzel bir mu
hit içinde ya.'.)a!Ilak ruhıınıı:ı:u 

derhal tasfiye edecektir. Para 
hırsından uzak olac::.ltsıııız. Çün 
kü burada para asgari derece
de ve hatta hiç kıymcLi c.U;wı;ıı.:r. 
bir şeydir. 

Dnğ sporu içiıı ır.enıl ],etimiz 
Allabın hiç bir m~mkk.ete lfıt.fet 
ıned;ğ! bir bolluk i~ind ·dlr. e
l dni;ıı çı = tr.r ~~l: n~hileı 

YC hatta lsYi"·elilcr tanıdım .. 

U!ı:tl::.;iın bu hw:12sJ"ki roa~ha
riyeti lıi,bir ycıde me\»:ud de
ğl dir. Ail:ıhın bu tüy iik lüı

ftından istifade etmeırJz 1 zım· 
dır. Bunııa için ne _ -npılsa aı.· 

dır. 
Geç \·akile kadar okulda k,_. 

lan vekil bazı zi • malzemen~ 
bu okula verilccciiini •·adeyle 
mi~tir. 

Bu hartıın lngiit.crenin sırtı 
yere j,"C'lmekle bitemlyeccğini 

anlıur.ıı, ve bütün varlığiyle 1n
giltereye yardım kararını ver
mü<iir. Birleşik Amerikayı tem
sil etlen Roosevelt dedi ki : 

''Amerıkan.n müdafaa vnr,;ı

tusı ohın 1ngıltereye yardımda 
bulunmak zaruretindeyiz!. ,, 

güzel Turl:rc bili~ orlar, ve nc-ş- 1 ~......,;,! = S p Q /~ I J

1 riyat bltc-ı· bitmez biı0tri'riain . . I .\.lıbas r:ırnıabuzoğlu 

==========lMe!deblar ara_ı maçları'-:::========= 
VEFAT İstanlınl Eı-kc•k Mektepleri 

1 

Y[N NE'Şf·! mı 
Futbol Lik Heyetinden: BDliilllt'iili:D!iil:llı1iRl1:ii•"!ı~I iDi: 

15-1-1Ml Ç'.cT'0amb:f günü 'I 

Şeref stadoıdıı. Y'lpıhıcak maç-
lar: 

Hukuk ilmini 
Kurumunun 
ve İktisat 

Yayma 
Hukuk 

kursları 

Bu yardım bugün. ne halde
dir, yarın ne halde olaraktır; 
Gclen r&kamlarm vı.: malümat:ııı 
bi. bfrini tutmaması en basit 
harb kaidesinden Aınerikalıl.z -

Allkara. - Bu ayın on be- rm da haberdar olduğunu göı:
ı-,inde b~ •laması mukarrer olan teri yor ve Rooscveltin kc,µgrc

Fılrr:,ilH" Türk Anon:m Ş-rktti 

(Fit. ) mü<.urlcr~n.dc-n ::it~aı Uca.l 
ile 'I;ıpı ;lir M.-.h.c:ulleı:i f)~ı,)i ~\i._tr,.; 

Şcii.t·rindc Ziy.;\ Ut~l' n ;J·.tyl.ık 

,·alıtlclcri 

Beyan ROZEDA 
v·c.:r.t t.tın·~ı..;r. Ccna.:..~i i:>L:~•..ın il• 

tan,..ı \'"cninhthallC", D_·r(;' .•H::..,k 

S:ılıa komiıl'd: Z. Koplu. i 
Ticaret L. - Şl~!i Terakki L. i 

~ 1 :;ırnL 14 de. HaY.cm Şazi Tezcan.! 
Til.l;Dinı. L. - t;ı1' Liuesi saat, 
15.15 de. Hak<:llı Ş•zi Te=n. ' 

15-1-1941 Ç ı-ş roba günü E
mjnünü Ha!keTi ~;J..!onuru!a }·apı~ 
lacak volloybol roadarı: 

hukuk ye iJctısad kW'Sl8.llJlll re teklifleri kabul edilirse Sll munJr;.J• f\ udm kalıiı.r •,,Tok v • ,,,,. 

kayıd müddeti 14 • ı -19-11 gü- ııe:ticeyc varacağız: liilıver ınrızı I\:ôdı~o;iındc O.,,n ınoı~~ ç.:ı-

De'·letlerı· artık yalnız İngil:e- mii.ııde trlc· n;.nını.u·u J h ... ı.c. ık~b ı1::0 a-nü se.at on sekizde bitmekte - • 
·ı· ki d ll riıhtan .sonı·a üsküd.:ır . .., ·n•tlt,t!;r.:! 

dir. Kavıt _____ , __ tatı'l ı!u"n- reyi mııg ub etme e e ga b ! 
~ ~ı ..... defncdiil.:e:~ia·r. 

!eri hariç sabah 9 - 12 öğleden ı;elemiyeccklerdir.Belıçei SAFA Me-li> r:.hn·.•t eyle.in. 

sonra 14 - 18 e kadardır. Ka,yıt =========== =--=::..::=ö=. =L=o==M===== 1 
mua.ıneleJinin bizzat veya bfü·a- ıf"İrnptırio Arger.tina 'ya ı 
sıta kurum bürosuna nıüracaat- R€kabet eden İspanyol Y.Ek. Mıllk~·e kn1:ı · ,,,,,., nci'~ 
la veya mektupla ve yahud 35D9 mugıınniyesi 
numaraya telefollla :ı.apılmakt.• l 
olduğu haber alınmıştır. ı 

Milli koatUmlO balo 
Ankara, - Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel merkezinin lıôr 

şubat cnınartesi giliıii :ıkş3.mı 

Ankarapalil.6 salonl.ırında. ter
tib ettiği milli kostilmlü balonun 
biletleri bugünden itibaren sa
tıfll!, çıkarılacağını okuyucııla -
rımıza müjdeleriz. 

Ank:ıı·aı:un güzide ha.yanları 
bu balo ;c;:n şimdiden hararet
i i hazırlıklara baıılaınışlardır. 

' Estrellita Castro 
Dün~ 

Sü ER sinem&smda 
Gö;;terilmrı;e lıatıfar.ım 

~EVil BER ER. 
Tala ~ D hJlllD)'olca. SİİLfü t 
'e ·ini fünıirule bütüıı ~e- ~: 

yirdfori !,"il.~)~~: ··til', 'l 

ı i,.:,ka.ıc1 rr hum B::ıy .o\lıraf!rl Hcı.m
cı· <'i;lu.. Kt:mal ltj]m f<lhıp r-.ndeo 
Stıl<i: ~den·:n ve 'l'rar.ıv"'y \: _, E
lci~t.J."iic 1d:. i r1uhnvn~1erır-d~n Su
ll ın Sc.rlt:n'i..n kaı·de.;lcı·ı l"m~

}·tıtıro~:ı.:ue ili: milli fihl\Jli._, t":"-;İs 

tı"cn. •-- 't! ·-..ı L!.n1 tüccur~~rt~d.111 

KEMAL SEDEN 
:ı!Jl olar. '\-e!at e1 i~jr. Cc

n:::w>:::l J:• '!Ün f"'4;:.t 11.30 t.l,J .!.><')'t\;; .. hın

t41 ıJ!:lıJ- ·..J ca<lUe..,indc K.::ı.rL an k~n·-

• ,1ı~1 n \:Jpurln E;t.i.'Je n;ıklccı:

lt ~ "C r....J ıC.;.:.J Ey'i1p1e ~;;ıh.od: .tan 
('lı .ra JJ,t<3lr'1li ır.;ıh.,a.:.uı:ı.:ı ,_i._•~ıl!"Ci!lP-

t 

VJ1..1 l<- roılunct cyl~in. 

Snha. konW~ri: S. Gökçen. 
Kız Öğretmen - Şi')li Terakki 

L. saat H de. H:ık~ın S. Açıkö
ncy. Çamlıca Llo;eı;i - Ist Kız L. 
s'1:lt 1:1.:JO da. Ha.kem S. Açıkö-
ney. 

Kros tıt 'sab;;ıkaıoı 
. staruıul Bölg · Atleiiun 

A iı.uılığıud:w: 1 
• 'akaı"Va. ko.".U.>U 19- 1 - 1941 I 

Pazar sabahı saat 10.30 da Şlı;li 
s· U:trırı<.la. 3500 ve 6500 metre 
Ü:"ri!!dc yapllne.tkdır. Atletle- 1 
rin saat 9.30 d;i nllmara alm:ık 
üzern Şi;;li tr;ımvıı.y deposunda ı 
hBzır bulunınalan ~mdır. ' 
Vaktinde müra.ca~t etmiycnler 1 
müs:-b:ı.kaya ginu~ hakkından! 
ı-ı:ıhrum kalırlar. 

Murarli,"e c· i~ıii 
M...nisa H.Jkc.Yi.:ıiıı yoo; s3y1!ı 

y, yınını t""ki! edrn Mimar Si· 

nıuını Cf'erlcl'lnılen (~umdiyc 

Camii) intiş..r etm.i~tir. 'l'arib 

Jncrakl1laırna ta\. ~Yt' t:<ltı iz. 

...... 
hııanbuldan Holivuda 

dört çocuğun 
hGyecanlı eyahati 

"Yciligün 11 ~l'C!iffi<.la11 ne§ .. 
reılikıı "lstanbuldan Holivııda., 
~ocuk edebiyatı küttiphancmizi· 
zenuin!e.,tireıı bir er=dir. Tel> 
bu.~a Okyo.nusu n~mıya c;ıkc.J) 

dört çocı:i,>un !stnnbuldan Ame
r.ikaya kad:ı.r heyecanlı yolculu· 
aıınu anlatan bu kitab Hikmet 
Fer' wı taı-a.fın:lan yıızılmı~, vı· 
döıt ı·enkli kepak i~:mıe, t'İr ~oll 
rcsirn1erlc sU._lli '•1.....rL bar.ılmı:ı" 

Ur. Ç.ocukl:ırın eline verilece.Iı: 
faydalı ve eğlaııeeli es r a.rayaıt 
ana baba ve mu ı ~ "İst.'Ul' 

an Uolinıda ı:Wrt çocıığull 

bı>yec nlı yolcul i;;ru., nu eh;)lll' 
mivetle tavsiye <'11Z. 
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CD•ı torafı 1 ınoı~el vorum. B•ndırmada limanları-! 
<'tahıl ür:ıtle başarılması için a- l mızın ıslah ve tevsii icin tafoık 
lakadzrlarb görüşmeler yapa - ooümckte olan progr.una görQ 
rak bazı kar.: arla!mı.ştık. Bıı inı;aatı devam cdE'n liman faali
kararların verdiği bayırlı neti- yetini gÖ?.den geçirerek 1zınire 

ri lıu defiki. seyahatimde • 
müşahede eltim. gid<.".·egim. 

'Münakalat Vekaleti müesse _ İzınirdeki ikametını üç gün 

1 
rinin biribirile daha esaslı de\"a.lll edecektir. Bu müddet 

e rbr temınat zarfında liman, demiryolları ve bir surette irtibat temin ederek 
ver rlı·ı ·r faydası o1mazdı. f l' ~·un·· .•kala· t \'cka· !eti fabrikaları-
"" aa ıyete geçmel2!'i Münakale "" " 
.,,..nk i İfalyqnların istedigi t}('y himıetleriııiıı daha intizamlı bir ııı g6z<len gE'çireceğim . Ankara-
Yıınani' t ııın bitar!!ilıifı dPifil surette yürümesini temin etmiş- ! va ll\"dctimden evvel Aziziye tü
Yun nı l ırın İ'ıılynn"' tabq~-..tl tır. Buradaki letkikleriµı bitti - ~ellerinde de bazı tetkikler yap-
a l ı; rnı "$İ idi. y tına,. ı ı.r bi-

1 
~ğ::i.::n...:ıl..:.e:.:n_~:'..ra:r~ı:.:,n:._:_B:::a:.:n.::d:::•.:r:.:m:.:a:;:y:,;a~gı~· d;ı;,· -7"';,m::a::k:'l,,;ıgım:;· __ m_u_h_t_em:-e_ld_i:r_ .. _, __ _ 

ke.tıt · ~·ı:l'h:ı~~e\~_ edin Bulgar baş-1 epedelen 
lıic ehemmiyet 

1 
d. . • • ? 

\'<ırbdı. Ciano bir taraf- vekilinin söy e ıg"ı d•• ştü mu • 
A 1"11<v1r:.ı ıı k ta !ti İbı.lya n 

··ın. teıııia nutku beg" enmedi _ atte Arn.avu 
ga n ıl a::l,eri sevkiyatta 
h tnu.vr rla.rdı. cı·ano A 

rnavut-
1 U Zl)"nret cttıgı '!< • d 
nıtTtı•ll kta ı;o. . . • ır" a. Ar-

"'!fllr ııva!ısirı· • 
n i" t "<l"n . ı · . ı ı.r 
r. . ıs ırdad ıçiıı bir ha-

t %~mış ve nıima'V!"\er 
~tı.. ilalyıı.aın Ar .... ~_ 

1 
• naı ..... 

t . k·~ı nr.· esan Benııu bu 
a tt 0 Şik;;, nan . . yet eden Yu . 

clı · ısın". "Taleb' .. ··1t ·! ri' .._ guru u e-
h ·• • ht)1" mukabele ederek 
unları.o ehcıum.iyctı.izlik.!erini 

aıı\atır·n'ı ıstemiş ve tekzib edil
d.ıı;ını ,;;yl . tir. l'IalbWti se-
fıı· bu teltz'ıb' .. 
1 f ~ ı gorn1Niğini an-
aı.tıkt.aıı &ınrıı bazı r .. ~'-·t •=-

kiliı.t, .....,...,. ......, 

( Bııt tarafı 1 incide) 

Almaıı eldo;iıün ziya.reti 
' Sofya, H (a.a. l - Almanya-

ın Sofya elçisi dün oa.şvekil B. 
Filof ve hariciye nazırı B. Po-

1 ile görii üştür. 

l~l~aıla tdo;irler . ı 
Roma, 1( (a.a. 1- Stefanı I 

ajan.s:uun sıyıı.si muharriri, Bul
gar başvekili B. Fil of un pazar 
günü söyle<liği nutuk hakkında 
'1iyle yu:ıyor: 

(Baş tarafı 1 incide) 

Tepedel~nin garb ixtikametinde 
da~!ık arazi boyunca ilerlemcle
ıin<' devam etmektedirler. Bu 
llıarcket neticesinde Tepedelen 
mü•kül bir vaziyette kalmıstır. I 
Fakat Tepedelenin artık sukul 
etıni~ gibi telakki edileceğini 

söylemek henüz mevsimsizdir . 1 
lt~tlyanlar buradaki kıtalarını 

yenı bir fırkanın en büyük k,ıs- i 
mını ~rtırmek suretiyle takviye' 
elmi.şlerdir. 

Kl;,,ura:un t>hemıni~ eti 
Londra, H (a.a.l - Times 

gazetesınin Balkanlar muhabiri 
bildiriyor: 

Ansiklopedisi 
{ ea, tarafı 1 incide) 

daima yüksek himayclerı ıle ge
lişmesine ve büyümesine hız \'C 1 

.mkiin vermiş olan çok sayın 
Milli Şefimiz \ e Reisicümlı ·r!.1-

muz İsmet lnönü yapılacak 
milli ansiklopedimize yüksek 
adlarının verilmesi liıtfunu v~ 

Rerefini Cümhuriyet maarifine 
bahş buyurmuşlardır. 

İnönü ansıklopE'<lisı 14 - 16 
cild olacaktır. Buna altı ciltlik 
"Larousse ılu xx. e Siecle, ,egas 
teşkil edecektir. Mılli tarih ve 
coğrafyamızla kültürümüze ta
allük eden kelimeler hariç ol
mak. üzere bütün has isimlel'. 
ilim mevzuları ve terımier hak
kındaki maltimat bu eserden ter 
ceme edilrcek, Türkiyrye \"l' 

Türklüğe, şark ve bli'ım kültür 
ve tarihine aid kelimeler de e
hemmiyelleri ile mütenasib öl
çülerde ve es.•-;n tertibindeki 
nisbet muhafaza edilmek şarti- I 
le yeniden telif olunarak ilave 
edilecektir. 

İnönü ansıklopedisınin vücu -
da getirilmesine emeklerini ve
recek salahiyetli azadan mürek 
keb heyetin reL"liğini Çankırı 

mebusu Hüseyin Cahid YalGın 

ve umumi kiıtipliğini de İstan
bul mebusu İbrahim Alaeddin 
Gövsa derubde etmişlerdir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü-
celin reisliğine ilk toplantısmı 
yapan hazırlık heyeli Galışma

ların: tanzim ve tertibine aid ne ııım karar larıııı \'e füW' 

;-atı müst<'.şar.a at.ırlzta
ı'a); 1 t'ria Yunan AC!a ları -
nın ltaıyaya ilhakı taleb edildi
grn, tıy1üyor 'Ve lııikıkati anla

. Bulgaristan, her türlü ilıti -1 
ımale karşı koymak i<;in bazı tal- j 
birler almak istiyor. Bulgar or
dıasıı bugün dünya harbinden 
C\'\'elkine nisbctle dc>ha iyi ha: 
zırlanmış btıh\'lııyor. Bu husu:ı.-

1 ta şun•ı hatırl~ak gerektir ki 
dünya lıarbını: tekaddüm eden 
senelerde Bult"ar ordusu en par, 
lak zaferkrinı kazamıştı. 

B. "'ilof'un nutku manalı bir 
'tanihte buhınuvor: Alınacak 
rkanı.ı·J r me\"GimSiz olmıyacak
tır. Fakat bu 'kararlıır tehir de 
olunmı racaktır. 1~ bunun içir>
dir ki. B çar başvekilinin dedi· 
~ gibi Bulgaristan tn,rih;nin en 
kat'i ve en nazik anla.rını ya.."5a
maktadır. 

Klisul'anın j';nnı\j1lılar tara-
fıııdan zaptınııı ehenımiyeli, bu 1 

hutiusda tafsilat alındıkca da- ! esas kararları vermiş ve bu ka
ha ziyade tebarüz etmektroir. 

1 
rarların tatbikine geçilmiştir. 

Klisura, eğer düşmanın ce- --»«--

maıc u;t;yor. 
H , Yunan clçı.;ine ver.e

« b bulamıyor Bu sözle
ri a Tet if' · !er gibi _ 
Y<>r Gorü.n.Ien şeyleri .haıic. e 
"'zı:ın l 'ld' · -· ıı ırıcC"gını temin edı-
~ r . 
l 1 .ı bir~ nk;

'\'e i atyamn maksa 
s a t'llnıyor: "ltalvıı ile 
am ın. lıır i• l. ı·- -

f ... .=ı •1 Jlr lgi vatımanıP .. y .. ,, ını t ktl. . . ,. . 
husus tı al ıı· <rlcninız. Ba-' 
lil;t ıgı tere harbi kaybct-

n ırır·l ·· .. 
sa.~ ouuntUzd~ geniş 

. a(1lırnon1r 
efıı·i L - I 

"-ı ı"" ·b uııı •kat.lan ~ .... aJ ı;;ı,_ 

e b .._a <ederken: 
rı bütün hü-

lannııı Yun orkutucu iht r-
bır . ır aıı staııı Y~ui tarzda 

k " k.ıbt etm · -P er,, .- b. h esı ıç. 
ğı. ' ır azırlama wdu-
Fl 

1 -Atinzva bil"''-' 
•ll bıı·Jigi lngr · """'Y -

n-dd tn1cy t. 
1 ız ı:ıu-ımtısını 

oeı 9 ' ~mnıu_n eylPye
bunı]· ısc \ tnıüııi tn<>ktu-

.. • "' r11avu<1Juk . 
nıu teı:.ınnın kc - . ı~l~ri 
nıedcn e\'\'ej ı..~~ıs.ıyl.c ~Örüş. 
Kont c· SSolınıy: ve 

ıanovu · 
nu lıal:ı.:r ald _ ı:ormııs olduğu. 
ğı t ıgını onlardan aldı
lis:ın ~ 'iizerıne bu Y :ıcta bir 

arırnış ~ı -Yor-. ~ ~ı;ını Y>m-

Artık y . 
dUct "'1il un nı tan içın t(>red-
tır. Bıt ~k bir eı et kalmamış. 
,, ı nf knlmnk için ne •·-
J r Ratnııııü ,...... 
ltaı e ciddi davransa 

,ceıttır6'~ ıne~.un edoıniye-
. • r 'hına: -

tılilırı v J:... . nın >S-
i 'ırrıyetinc kft .. _,,... · 
crdır ltaı ""''"•ffilŞ· 
b · Yanlar Yuııanisianı 
~ 1.clıdidlcr \'e t ·llti 

dilerine cclbetl . o:lerle keıı-
art:tıı . eıneyıuC<· tazyiki 

. kararını 'erdiler 
Bı."a DavuıJ me.;eJc .. 
S!kardıla ı·. · sııu ortaya 

Hii.'-<'~in Cahid Y&L(ıu-

Habeş İınparat 
nı .. h. orunun 

t un beyanatı 
( ı.:,,'1 la "' f 1 . . 

ı,'İiıılen Yılı ı ııu ı ,.,, !I fa®) 
ketimıı:c ~ı · Onlar ınmnıc
laı ~ Fakat Ynllar Yıı.pmış
CE:8ini 61dürmüş :;~dan •biınier
tma alınınışJardır F' k"'re~ a'
hunıar Ha""'-"" . ·. ll at bat.ön 
•--- ~ın ceaa- · . _.,...... ır U-ı.. . •nını 
l • · .........., ısı.anın kur 
l~ ve idil \'e ın•~uti b' -
lw.ııın,. · ku _,.,, iT 

Y ndır a..-,~~agı bugün 
~ . """"'"ı h USU&i '-'--
:- rarak Go"' mr 
ınlettcı 4!1 davul .lJUJ_n 'tepelerini 
Yakın ldu" l>':"ını baanıa 

guınu bıldırnıekted.ir. 

Şiddetli hava 
akınları 
{Baş tarafı 1 inci aa~ifada) 

lngiliz ha\'3 ku''' tleri bun -
dan maa-da dün yaııtıklan hücıı
mı: tamamlamak icin Torinoy.1 
da hücum etrn· İf. 

Ayrıca -~'lila limanlarına ve 
birçok düşman tayyal'e meydan
larına hücum edilmiş, bir tayyı>.
re meydanında yerde bulunan 
Ü•_• tayyare ,ya1<ı.lım.5tır. Hangar 

,lar Ye kışlalarda yangınlar çık-
IIU.!Jlır. 

Pcrto Mnı glıera'da bir pilot 
bombalarından birinin büyük 
bir fabrikanın çatısını d ldiğini 
ve fabı;kanın derhal alevler için 
de kalarak yanmağa başladığını 
ayni :rAı.man a fabrikanın diğer 
bir binıısında da yangın çıktığı
nı görmüştür. 

Başka pilotlar, p0trol depola
rına ısanı,tıeı· k ydetmişlerdir. 

Regensburgun ş rk mahalle
ıleri den biriıidc bir fabrikav'l 
bombalar · bet etmi~tir. -

Brest'd d klaca \ e Umanda 
blllunan gemıler<' son deıece 
büyük <;apta bombalar ve yan
~- bomba.Iari~!e iki !buçuk E;aat 
hilcum edilmJ tır. Bir pılotun 
ifadesine göre, doklarda cıkan 
Ylltıgı.nlar muazzam ni~ fırı~ ha
li~ almıştır. Diğer bir pilot at
tıgı bombalarla askt"ri limanın 
garb metlıalinde büyük bir yan 
gın çıktığını haber \'ermiştir. 
B ka bir pilot da iki büyük in
fi18.ka &ebebıyet \oerdi!;ini bil-
d"ırmiştir 

0 

Hücu.aı.u.ıı en hanı.retlı anla -
rın a bir han:za mükerrer isa
betler kaydedilmiştir 

Duvullarımın sesini taruyan 
ve bugün halyanla birlikte 
harbetmek mecburiyetinde ka
l~n eski ask<>rleriıadcn yüzlerce 
sı kıtalarından kacarak sadık kıı 
nıan.danım ıw Mongaslıanın 
C::OJJam tepesine diktiği bayra
b'1 altıııa koşmaktadır. 

İmparator, son günlerde Ha
lıeı;istan hudu unda. hayatlarını 
_teb~ıkeye ~oyarak kendisini gör 
me;e ~ zmetlerini arr.ttmeğe 
C'ien ırQ1'1< Habeş reislerine ( 
raiitl.aru!lığın.ı ili.ve etti. 

saretı olsaydı hücum edenlere I At·ı a B I baş yukarıdan ta. parçalan atmak n u gar -
suretiyle dahi müdafaa olunabi- , vakı·ı,· nı"n nut unu 
lir bir tarzda sarp ve dik kaya-

~~~~::~ n:~~~~e:~l~~b:~i:~:d:~ müsaid karşıladı 
me,·zi. ikinci İl"lyan müdafaa 
hattının caa.s kalesini teskil eôi· 
yordu. Şehir, üç hat betonarme 
mevzilerle ;çevrilmi<r bulunmak
tadir. V ~ bu li<.: hal arasında yer J 

altı yolları ı·ardır, , 
Ayrıca bir çok top mitralyöz, I 

havan topu mevzileri de dolu
dur. Her tarafta tel örgüleri bu
lunmaktadır. Kan olabileceği 
açıkc:a kabul olurum bir mücade
le icin '.!Skeriıı maneviyatını 

>'lkseltmek için her sey yapil-
mıstır. 

İtalyan kumandanının emri 
yevmısi Yunanlılar eline gecmiş 
tir. Bu emri yen.ıide şöyl" den
mcı.tcdir: 

Klisuranın stratejik ehemmi -
yetı dolayısiyle hı.ıradan geri çe
kiliı;. hiyanet telakki oluna -
caktır. 

Yunanlılar, mitralyöz yuva
larına kal'o;ı birbirini takib eden 
dalgalar halinde siingü hücum
ları ile ilerlemişler \'e bu mitral
yöz yuvalarını ele geciı dikçe 
mitralyözleri dili;;man üzeriııe J 
çevirmişlerdir. 

\fücadcle. aman vermez bır 

tarzda devam etmektedır. Tepe
delcn her halde halen, gen çe
kilmekte olan kamyon. tank \'C 

zırhlı otomobil kafileleri ile qo
lu olsa gerektir. Miiltefik tay
yarek'ri bu kafilelere kar~ı 

hu.<usi bir alaka göstermekte -1 
clir. Yunanlılar, Kfomradan ilcr
ley t'E'k yürün1ü~h:r v-.: f<'hrin 
gimali garbisindc çok büyük e
hemmiyette bir me\'zii daha is
gal etmişlerdir. 

Yunanlılar, salıil bö!geı;inde 

de ilerlemeye ve yeni mevziler 
işgaline dcvnm etm"ktedir. Bu
rada da büyük mıktarda esir 
\'e ganainı alınmıştır. ı 

'fepedelen dü~fü mü ? 
Londra. 14 <a.a.) - Times 

ga1.el.esiııin Atinadaki muhabirı 
Yunan muvaffakiyetleri hakkın 
da raporlar göndermektedir. 

Muhabir diyor ki: 
Arnavudlukta siyah gömlek

lilerle takvıyc edilmiş olan ltaı
yan ordusu ı,imdi klisura yolu 
üz.erinde kaçmaktadır. Klisura
run ziyaı düşman için müthiş 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

içinde koruyabilmek üzere saı'

fettiği ·anlaşılan amiı:ı:ıi gay - t 
re ri bilhası a tak<lır eder. 

Filof bu lıarid Riyaseti dün de 
büyük bir vuzuhla anlattı. Bu 
siyasetin daima sulhu ve anla~
mayı hedef tutmakta devanı et
tiğini, Bulgar millclinin kendi 
bünyesine uymayan içtimai re
jimleri kimsenin kendisine zorla 
kabul cttil'mesiııe müsaade et-
miyeceğini ve eskiden olduğu gi
bi bundan böyle de her ne ba
hasına olursa olsun hürriyet ve 
istiklalini müdafaaya azmetmiş 
bulunduğunu sciylemi~tir. 

Yunan millctı ·şuna kanidir 
ki, Bulgaristan bu siyaseti ile 1 

htiriyetini en iyi bir tarzda mü- ı 
dafaa etmekte w Balkan mil
letlerinin istikbalde işbirliği ve 
ahenkli ya<;ayl>!l:ırla hisgedilir 
derecede hizmet eylemekte<Iil'. 

bir kayıptır. 8on haberler Tc-, 
pedelenin de dıi•tüğünü bildir -
mekte ise de bı;, haber heniiz 
tceyyüd elmemi~tir. 

Kara~·a dii,,ı>n İt:ıl~an ct>st'dler-i 
Belgrad. 14 la.a.J - Havas 

ajansı bıldıriyor. 

Dün Adriyatıl< denızi Yugos
la\' sahilinin muhtelif noktalan
na ,-e bilhassa l>ubrovnike bir 
çok üniformalı !'es~t atmıştır. 

lta!yan kon•olosu cescdlcri tcş 
his i~in f:;ahile gilmi . tir. Bunla
ı ın Arna•:utluk ao;•klarında tor
pillenen bir askeri nakliye va -
purunda ölenlerden olduğu tah
min edilmektedir. 

Bir İtalyan ııal..liyP .-apuru 
lıahrıldı • 

Atına, H (a.a.l Resmi Yu-
11an sözcüşünün beyanatıııa gö
re, ceblıede vaziyet Yunanlılar 

jçin memnuniyet vı~rici bir tarz
da devam elmektedir. 

Esirlerin it1rafların8 göre. 
bir kaG hafta en·el Yunan !tarh 
gemileri bir İtalyan asker nak
liye vapurunu batırmağa mu
Yaffak olmuslardır. , Gene e
sirlerin bildirdiklerine nazaran 
İtalyanlar yeni müdafaa hatla
rı t.ahkim ediyorlar. 

o 
( B.ıı ta t~fı 1 incide) 

bir m~k ebde-n dı~c-r hır mekte
be naklı meselesidir. Bu buswı
da verilen karar şudur: Her ta
lebe ıkametgiihmı başka bir ı 
mıntıı.kaya naklettiğini polis ta
rafından musaddak bir vesilen 
ile ısb:ı.t elLği takıJirJc bu nakil 
yapı,acakLir. 

Aksi takdirde talebenin nakli 
kat'ıyen kabil olmıyacııktır. Ta
lebenin ders saatleri esruı.sında 

kontrolü meselesi hakkında ~im 
diye kadar t.atbik edilen ,,eklin 

• 

Tobruknn 
zaptı yakın 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

ve sahamnı iyice tarassud ct
meğe müsait olan sahile hakiın 
tepelerde bulunınaktadır. Tob
ruk müstahkem mevkiinin işgal 
ettiği saha Bardia müdafaa sa
hasından. ÜG misli genistir. Tob
rulrn müdafaa eden istihkii.mlar 
Bardianınki kadar iyi inı;a cdil
mis ve o kadar kuvvetlidir. Ma 
amafilı müdafi adedinin daha az 
olduğu şüphesizdir. 

İtalvan hava ve k<tra kuv-' 
vetleri İngiliz ha va kuvvetleri
nin şiddetli faaliyeti ka.rı;ısında 
tamamiyle felce ıığramı.ıı bissini 
vermektedir. Tobruk etrafında 
herhangi lıir harekete ve İtalya· 1 

c 

- -....--

1 
k 

çok iyi neticeler verdiğı anl~l
mı tır. Bu usule <lN'aro edil -
mesi kararlaştırılmı§ ve ili.ve -
ten talebenin ders ~aatleri hari
eİndede kah\·eha.ne ve sair eğ
lence yerlerindeki vaziyetlerinin 
miirnkalıesi kararfaştınlmıştır. 

Talebelere mekteb kaı.ıketi 

giydirilmesi için de yeni bir u
sul bulunmuştur. Buna naza -
ran mekteb ka.sketi başında bu
lunmıyan talebeye her nevi ve
saıtr nakliyede pasosu mevcud 
olmasına rağmen paso bileti ve
rilmiyecektir. Bu kararın tale
beyi kasket ta<nnıa;;a mecbur 
edeceği talınun eıltınmaktadır . ı 
Dığer taraftan sokakta kaskot
siz dolaştığı teı;bit olunan We
beleı okul idareleri tarafından 
üç gün tardı muvakkat cezası 

ile tecziye edilecektir. 
Son olarak mekteblerdeki 

yardımcı öğretmenlerin vaziyet
leri tedkik olunmuştul'. Bu lıu
suS<.la Maarif \'ckaletinin bir 
tamimine uyularak yardımcı öğ
retmenliklere inha nlıınacakta

rın üniYersite e<lebiyat ve fen 
fakültesı talebelerinden ~Pçi!

mesi kararla.ı;tırılınıştır Fakatl 
ba evsafı haiz talih bulunmadı
ğı takdirde diğer fakülteler 3 ve 
4 üncü sınıf ta!Pbkri inha olu-
ııabileceklerdir. 

dan takviye kıtaatı gddiğine -------------
delalet edecek emaı-., yoktur. 
Trablusgarb limanlarının arzet
tiği manzaraya bakılır&'; ltaly, .. 
n'n mukadder akıbeti mütevek
kilane beklediği zannedilir. I 
· Bu arada Habf'-\listanda bazı 

isyan alametleri görülmektooir 1 1 

Habeş imparatoru Haile ~elfıS" 
şimdi H&rtumdııdır. 

İtalyan ordu~unıın ui:iradığı 
hezimet zannedildiği gibi ge -
neralleı in hatası olmadığı iGin 
Mussolifıinin "mütemadiyen ge
neralleri azletmek hıısıısuncb 
tatbik ettiği metod " kailar iyi 
bir usul değildir. 

ltalyıı.n re.;11ıi t hli' i 
1talvada bir mahal, 14 (a. 

a.) .~ İtalyan orduhrı umumi 
karargahının 221 numaralı t.·b-
liği: 1 

Yunan cephesinde krsif koll:ı
rı ve topçu faaliyeti olmıı~tuı · 
Ha\·a ı.esekküllerimiz bir dii~
man üssünü birkaG kere bom -
bardıman etmiıılerdir. Kamyon· 
!ar ve kıtaların toplu bir halde 
bulundukları v~rler milralvö> 
atesi altına alınmıştır. 

Binµzid" topçu km·vetlı'ri
miz faaliyete g-ccerek Tobr uk 
cephesinde dii.~manın makinı'li 
\'esa.itine zayiat vcrdirmi:·Jf'rdir 
Carabub mıntakasında keşif kot. 
Jarı ,.,. topçu faaliyeti olmuş · ı 
tur. Bing-azi sahilinde bulun:ı.n 
bazı mahRller dü~mauın hava 
hücumuna maruz kalmış ise dP 
insanca zayiat yoktur. Şarki Af
rikaJa yukarı Sud:ında ehem
mivetsiz hareketler olmuR v• 
Gallıobat mıntaka>ında tonru fa
aliyeti kaydedil"'i~tir. Sudanda 
ta\'varelerimiz \lü~man mevzi
lerlııi. istihkamlarını \'L' kıtala
rını bombardıman ctmişlerdu·. 
Dü-\lmaıı a\' tayyarelerinin taar
ruzuna u~rıvan bir hava te~ck
külümüz muhareh<'vi kHhul ed<'
rck G!Mter tipinde lıir tayyareyi 
diisürmüstür. 

Eritre masındn bir a\Tı tay
yaremiz dii~manın hi:- kr» if tnv
yarcsini dii~iirmü.-.:tür. Oih-~rna
nın bıızı malııı.llcri hrıml-ıarrh -
manı neticesinde birkae ki~i va
ralannııstır. · ~ - ı 

31 ki'1nnue•:vel ~ab:ıln bir 
Yunan t'11ıtr:1'1:.\hirini Y•1 0-oslu\'· 
ya kara sıılarında bulunan ufr.k 

bir şilcbimizi batırır.ıştır. B<ıı 
tahtelbahir her ti.irili lıarb kai
deleri hilafına Rilebin tahlisiyc

1 ~ndalını top . ate~ine tutar;.k 
kurlulmağa muva ffal{ olan mü
rettebattan 10 ki~iyi öluıirmii~
tür. 
Cenubi Afrika kn\\'CUer'nin 

o~·rtatlıkJ!Lrı nıithinı rol 
Londra.14 (a.a.) Smuts ta-

rafından Yoharuı?sburg'da söy
lenen nutuk hakkında 13 kaııu
nusani tarihli baş makalesiad~ 
mütalea yiirüten Dail . TE'l<'
gı'R ııh g .etesı ~oyle y:ızmakt:ı
dır: 

"Harb stratejisiııiıı lıay:ıli 
noktası Smuts tarafından teba
"üz ettiı-ilmi.ştir. Bütiin gô<lerin 
Libyaya çevrilmi,,-buhınduı;u e>
nada cenubi Afrika orrlusu ken
di harekat planını ~ö!de Ke:ıya 
ile Habeşistan arasında duı ma
dan tatbik ederek k•ndine aded
ce çok üı;tün Ye bilfiil Gr•ziani 
kumandasındaki orduya miisn.vi 
bir İtalyan kuvvetini sıkıştıı·
ınıştır. Cenubi Afrika ordusu bu 
tiUretle faaliyet göstermemi ol
ııaydı, İtalyan imparatorluğunun 
bu kısmında mç.~l?;UI hulunan Lli
:viik kuvvetler şimali Afrikndaki 
lngiliz ku\~·ei..leri irin ciddi bir 
tehlike te<ıkil ederdi. Ha beş Is-

1 tanı müdafaa eılen ltalyan km·
vclleri yalnız orada sıkı~tırılmış 
bir .vaziyette değildirler. Ayni 
zaııutnda bu lcuvvellerin her tür 
lii ia"e ve takviye membalari~ le 
alfıkalatı da kesilmio;tir. Bur.
dan ba~ka Libya muharetı.,sinc!Q 
İtalyanların uğradığı hezimetin 
neticoııi olarak isyan cd n Hıı
bcşlerin yaptıklaı ı cet~ ımıha -
rcbelerilc de uğraşmakta<l!rl~. 
Cenubi Afrikanın haroo i~tiraki 
pek miihim bir ehemmiyeti lıaiz- ı 
dir. Bu iştirakin genislPmesi ıh
t ill"~li vardır 

Habeşiı;tan ile İngıliz somalı- ı 
ş.inin bu sene rlt1şnıan İ.3tiJüsın
daıı kurtulacakhrına kani bulu-

1 nan Smuts ba~\·ckil muavini 
Reitz ile birlikte, gecende bu iş 
bittikten sonra cenubi Afrika 1 

ordusunun baska muharebe mey 
rlanlarında h;znıet etmek tekli
finde bulunacağı ümidini izhar 
clmi~tir. 

============c:......:..-== 
Yüksek mekteb mezunlarına 

inhisarlar umum nıüdürlüğünden : 
Y~k!ek mektep mezur.Iarınd-n tahsil "llf'TL.">Clerine göre müna ib \·a

~ife!eı·e memur tayin cdıle<:ektir. 1\1lipledn ıne~urin tubQm ıze ınilrac:ı:ıt-

ı :ır1. (195) 

- --.,..- ·- - ----
Sümer Bank Birleşik yün ipliği ve dokuma 
ve sun'i ipek fabrikaları müesses?sinden: 

( e., Uırafı 1 .11ıo11--Yf:ıi2al 
Fakat hftd.iaırtln 1ıi'liı.11;ıafı 

selenin hiç de böJle olm:ıôıl>. 
Dl isbat etmiş bulunuyor. 
olarak Arnavudluk ba:ıııakti;u' 
idareye tayin edilınll ola.ıt 

beşistaıı fatihi me§hur balyıua 
mareşali Badogüo'nun istif
ve ordudan atılarak yerine g
ral Suddo'nun tayini w Ama,. 
vudluk harekatına fena başlan
mış olduğunun itirafı orta yer
de böyle bir harb hilesl. olmadı
ğını göstermiştir. Fakat general 
Suddo da ilinid edilen kerameti 
göııterememiş ve Ergeri ile Pel
vino 'nun zabtını, Porto Pakır
mo'nun. Himara'nın Lin'in ve 
nihayet te Klisura'run zabtı ta.. 
kib etmi~tir. 

Şimdi de general Suddo'nun 
da istifa ederek yerine general 
Ugo Cııvallero'nun tayin edilmif 
olduğunu öğreniyoruz. 

General Carnllero, mare.ıaJ 
Badoglio'nun yerine İtalyan ge
nel kurmay başkanlığına tayın 
edilıniş olan geııeraldir. Bu iti
barla l<endisi İtalyanlarca ca 
yüksek İtalyan generali adde
dilmektedir. K<.>ndisinin Arna -
vudluk harekiı.tına tayini b~n
dan do ayı fevkaliıde manıd:ı.r
dır. Yani ltalyanlar, en yüksek 
ırnkeri ı;eflerini bu işin basına 
getırmiş bulıınyorlar. 

Acaba bu son ve nihai tayiıı 
onları Arnavııdluk dağlanııda 

saplandıklaı·ı çamurdan çıkara
bilcc~k mi? Bu meı;eleyi tetkık 
edelim: 

lşidiyoruz ki Arnavudluğa 

mütemadiyen yeni takviye kıt'· 
aları gelmekte, bosalan gedik· 
!erin bıı suretle doldurulmasını 
çah~ılmaktacbr. Fakat selefkri. 
nin aciz gösterdikleri bir i~l(> yo 
ni gelenlerin daha büyük bu 
muvaffakıyet gösterebilmcsim 
imkan yoktur denilebilir. Bir dı 
fa bunların yıldırım hıziyle a. 
!eylılerınd,e inkisaf eden Afrikı 
harek~tı yüzünden manevıyat · 
!arı pek garsılmıştır. lkinri ola· 
rnk seleflcrinlıt Arnavudluğun 

sarp ve karlı dflğlarında eridik· 
!erini pek İyi biliyorlar. KarEı· 
larındaki Yunan kıtaatı ise, ikı 

buçuk aydanberi harb ettık!f'n 

bu dağları pek güze\· riğn-nmııı· 
Jer, bu arazide harb etmelt ı ıı

lünii pek mükemmel şekilde 
kanamı ·!ardır. 

Diğer taraftan TeJl<'del n ve 
onu takib eden Avlonya düsmek 
üzere bulunuyor. Eğer Avlonya 
düşecek olursa, İtalya, Arn t· 
\'Udluk sahillerinin yan..qını kay
lıct.mış olacaktır. Ve Arnavud
Juğa yapacağı sevkiyat ve ihraç 
ameliyesinde ancak bir Draç li
mammbn istifade edebilecektir. 
Yine Avlo,nyanın zabtı Hcrat'ın 
sukutunu inlac: edeccktır. Bc
rat'ın rukutu ise. italyan ordu
;unun An1avudlııkt tutunau:ı .. 
mesı ilı\ımalini kökünden kese
cektir. 

Avlonya - Elbasan - B~r:ıt 

batını tutacak olan Yunan or
dusu karsısrnda ·İtalyanların ya
pabilecekleri sey incak bır an 
en-el imha erlilmede!' çeldim •k 
olabilir. 

Vaziyetin bu ~Pkil<le inkl. :ıfı 
zaruri iknı Almanların bu ıııe 

sona kadar litkayd kalıp kala
ıuıyaci'lılaz:ı. suali yine insanın 

climagına takılıyor. Vchlei iıla -
da akla gelen ""'Y, Alınan • 
lann böyle bil' müsamahada bu· 
lunmalannın imkansız olduğu . 
dur. Hayatını ve istikbalini bağ· 
lamış olduğu bir milletin ordu· 
!arı perişan olurken o nasıl la· 
kayd kalabilir. Çünkü müttefİ· 
kinin izmihlali kendi izmihl.i'ini 
önüne. geçilmez bir ~urctte in . 
taç edecektir. 

Dur-ad::ı kii!n ?ı:leri nn ... fabrıkaı 1? s•h:tsında hir nıuha\·\· ile n'erkezi 
binaq in~a cttırih.'<·ekt r. Kcşıf bl cL l988.!l7 lirad1r. Ilcto:1arınc dem'ı-.i.t!'

ri n1üe".iC:·ec:-c temin c<lil~t·eK vr oc-<leldln tenzil edilecckfr. Bu in.ıaat3 cı;t 

k<..ıp"'h zarfla eks 'tm~ 27/1/18!1 lı.azartesl cü11ü saat 15 de mue:!Sc:-c mel'
kezinde plo.naı.."ak (_'ksll:ıne komı.syn .unc:: yapılacaktıı ~ l\:apı.lı zc.rllar 
ayru gı..n saal 14 e kadar m·ıesse c ı!"lerkezıne tc\·dı ohının~ı!ıdır. 1\tu\ak.
kat .teının t n: • t.zırı ?9~,:!fl LL~_:ıdır ~artn.-ım~yi alın4.tk iı;tn Jc: gu~1 oglcden 1 
sonra nıut."sses~ \"CZnc~ınc ınurac.:~t cdı ·r. Işlırak cdt•c1:klerın Katır o&lu. 
barund.a 5 inci katta mücss~ mı•ı·t.'"z.ine müracaatları. (!?08l 

Bu hakikati hed;e:; gibi Al· 
manl:ırın da görmPJeri tabii oL 
duğu halde niçin kıpırdamıyor 
!ar? Eğer Yugoslavyadan, yıı. 

hud da Bulgaristandan askeı 

geçirmekten çekiniyorlarsa ni 
çin Adriyatik yoliyle Arnavud 
luğa asker çıkarıp müttefikleri 
nin imdadına koşmuyorlar? 

Bu mühim sualin cevabını y&
rın vermei!e çalı::)acağım. •~ S. 



ı!ayfa : 6 

HiKAYf: ••=-m•~-~..ı:Bls --ml3•-=-.•J\ 1 r·Ask ö!rl k isleri 

&AHRAlARlN HAYKIRIŞI 
----- ----Yazan: OSUZ ÖZDEŞ 

Karaka.ygan, bir yılan gibi, 
·havada. kıvnlan :kırbaç, sahralar 
nn ufuklarına doğru perde per-
419 yayılan haykırışa cevab vcr
CU. 

Şırrak!. Şırrak!. Şırrak .. 
Gen Arap, kanlı gozlenru ba

nyn kaldırdı. Alnından yanak
ların doğru dokülen ter tane
ciklerı, goğstlnc damhyordu. 

- Ya Seyh!. &>m dinle, de
di. 

Karşısında heybetli bır arala-
• m andıran Şeyh 1bm Haldun, 
korkunç bır sesle güldü. Sonra 
gözlcnnı ufuklara çevirerek: 

- ZUbeyı. Dedı. Bak ka.reı· 
yaL Gotüyoı musun?. Onlar 
kimler'! .. Ni11in orada duruyor? 

Genç Arap ba.51nı geriye e
virdı ve baktJ .. 

Bır kaç- bulut parçasına bile 
yer veımiye mtisaade etmeyen 
göle denizırun ufukla birleştiği 
yerde, biı takım karaltılar be
Hrdı. 

- Onlaı benım kabil mm yıl-
maz suvanlcndir. "" 

Zübeyr başını onune eğdı ve: 
- Ya Şeyh! dedi. Kuvvetim

zın büyüklügünü, azamet ve 
liddctinizi her kabile bilir. Her 
kul gibi ben de, saadetimın par
çalanmasma nasıl nza göstRre
bllirim .. Zehrayı bırak.. Sana. 
sahralar, çölle:· geçerek istcdı -
ğin kadını getireyim .. Öyle kız
lar getireyım kı ! . Konuştukça 

msana hoş bu tad versin .• GiiJ
dUkçc rayiha saçsın ... 

Karakaygan bir yılan gıbı ha
vada. kıvıılan kırba , gen Ara
bın bu y h:anşına cevab verdi. 

- Şırrak !. Şırrak !. ŞUTak!. 

• • • 
- Ey saınalann kızı Zehra .. 

Sen ş:ırk nizgarlanwn kolları a
rasında ve sennletici hurma a
ğaçlarıyla örülmüş kü ük odan
da yan çıplak uyurken, ben se
lll kucakladım.. Ve sıneme ba
sarak buraya getirrlim. Butün 
lrabılem namına and ı••enm ki, 
seni gozlerlm kapamncıya ka -
dar azız ve mukaddes bir karım 
olarak yanımda alıkoyacağım .• 

Atlar ki nedi.. Ve tozJar ha-

• • • 
Çadırına girdi .• 
Seneler geçti. 
Ztibeyı;;--ımbttCtilDlll---şeyhı 

Fııtlh Askerlik ıubcslnden: 

l - Bu yıl askerlik eağına gırmi3 
337 doğumlul:ırın ılk yoklnmmruın 

15/2. klinun/941 çarsamhn günil baş: 
lanacııktır. 

2 - 337 dogumlulann ılk yokla
ması aşagıdakı şek.ilde n:ıhıye nııhiyt' 
yapılacaktır 

A) 15/2. kfınun/941 den 28/2. kft
nun/941 k dnr ~ tih nah y inin 
337 dogumluları. 

B) 29/2. ktınun/941 den il/Şubat/ 
941 kadnr Samatya nahiycsınin 337 
doğumluları. 

C) 12/ubat/041 d('J) 25/Şubat/941 
kudn Şchreminı nah1ycsi 337 lJle:rı. 

D) 26/Şubat/D41 den 31/Mıırt94! 
'.knda Kcmıgumru n hıyr 337 il
leri. 

E) 12/3/941 den 25/3/941 kadar 
Fenc nahıyesı 837 lilert 

J..') 26/3/941 den 8/4/941 kndar E

yiip merkez nahlyesı 337 1 lcrı. 
}{) 9/4/941 den 22/4/941 kad:ır 

Rrunı v Kum ap nahıyclcri 337 li
lcri. 

3 - Nnluyclt'rc m"nsub 837 lllerln 
gün!crindc şubeye mUra~nUnrı mec-
buridıı • 

• - Gctircceklt:>rı vesıltalar hnk
kındıı fazla tafsılM şube kapısındaki 
ilAnlardan oğrenilerek yoklnma esnn
ınndn VC!l!ıknlnn tam olarak getirecek 
lerdlr 

ti - 337 lilcnn yoklnmasıylc bera
ber d°'rum doğum ıht!ynt erat Yok
lama ı dn aşağıdnkı şekilde ynpıln
caktır. 

A) 15/2 K!mun/941 den 17/2. kA
nwı/941 kadar 312 doğumlular. 

B) 2U/2. kAnun/941 den 22/2. kd
nuu/941 kadar 318 doğumlular. 

C) 23/2 kAnun/041 den 27/2. ki\
nım/941 kadar 314 doğumlular. 

D) 28/2. kAnun/941 den 30/2. kA
mm/&41 kadar 815 cogumlulnr. 

E) 81/2 kAnun/941 den 5/şuoat/ 
941 kadar 316 doğumlular. 

f, - 317 - 332 doğumlöl&rın :vok
Jaınnbrı nvrırn ılfln eJDC<'Cktır 

7 - Gerek 337 lılctın vo gcrekJlc 
ihtiyat erat yoklamaları cumortt'si 
günlcn han her guıı sabahtan og
leye k. dar deva eder. Öğleden son
ra mtıra ııat ;ıbul edilme7 

fJ - fhtJyat eraı.ın gctıreccgı '\esı
kalnr "<' munıcnııt yolu !iUbc ktıpı
sındci ılandıı Y ~Jıdır. Vnk1ılc og-

tanımı tı,. Bu ZUbeyrdi.. Daha 
faıda bakamadı ve başını önüne 
eğdi . 

- Sen kimsin? .. 
- Buradan çok uzaktaki bir 

&abil n. fsınim Ayşe .. 
- Yalan?. Sem mı 

YENi SARAR 

EREGLİ K01 11URLE1 i •=ıım:a~ 
işletmesinden : 

37SO numaralı k:ı.nur.:ı. müsteniden neşredilen 2/12899 
numaralı kararnamenin 3 sa.yılı kararına. göre tl•şekkUI eden 
Ereğli havzası kömürleri satış birliği, 3867 numaralı kanun ve 
2/14547 sayılı knrarnamenin tatbiki neticesi olarak 1. Kflnu
nu~i 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş ol
masına bhınen sözü geçen birlikle tasfiye tarihine kadar ak
tcdilmiş olan mukavclelenn kömür teslt:ru vecibeleri ve işbu 
vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafından devren 
ve naklen kabul odilmiştir. Binaenaleyh ı Kfi.nunusa.ni 1941 
tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talebler için 
Zonguldnkta mahdud mesuliyetli Ereğli kömürleri işlet:meıi 
müessescsıne müracaat edilmesi ilfuı olunur. 

Ereğli Havzası kömürleri satış birliğinden 
3780 numaralı kanuna müsteniden neşredılen 2/128H9 

numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına. göre teşekJdil eden 
Ereğli havzaaı kömürleri satış birliği, ahi.ren mevkiı meri~te 
konulan 3 67 numaralı kanun ve 2/14547 sayılı kararname 
hükümJerinın tntbiki neticesi olarak 1 kanunusani 941 tari
hinden itibaren tasfiye haline konmu§tur. 

Satış birliğile fJimdiye kadar aktedı1miş olan mukavelele
rin kömiır teslimine müteallik. vecf.beJeri ve işbu vecibeler
den doğacak haklaı:ı Ereğli kömürleri ~esi tarafından 
kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hlikilm1crine 
göre yapılacağından bu huaus ic;in alikadarlann Ereğli k'ö
milrleri iş]ctmcsine vo tasfiye tarihinden eYV"elki muameleler 
için dahi mcrl.ezi Z.Onguldakta. bulunan, halt tasfiyede Ereğli 
havzası kömürleri satış birliğine müracaat etmeleri ili.iı 

olunur. 

1LAN 

RADYO Eyup Ahkimı phsıye H~k~liğin

den: 
Mahkememızce terekooı t.asıJye &

dJlmekte olan ve tamamı Yaşar oğlu 
Hasan Ynş~ıra alt bulunan Eyüp'te 8.00 
Cnmiı kebır :mahallesmd kapıcı .;eş- 8.03 
meşi enddcslnde l4 nwnar.ılı llasene 8.18 
Hanım bahçesı, hır tarafı Jılecıbe Hn- 8.4~ 

rum vesrur arsası ve bJr tar.ılı me
znrlı k ve tarafı rabıı tariki Am ıJe 12~'0 
ınahdud ıapu kaydına goro ar&a ha- !.35 
kikatk> bir e\ bır kal:ı,ycı dükkfıru 12.50 
bir Jmhvehınıc olan gayrı menkuller ı ıs.oı; 
ac;ık nrbrm::ı l1c snbşa çıkanlmıştır. ıuo 

-Uç gaynmenkulü ihtiva -eden ve 
tapu kayduıc:W arsa olaral{ yı.ıı.ılı 18.00 
bulunan i~bu eınlAkden umumi cad- 18.03 
de Cızcnnde olan 82 ~ı numaralı 

15/1/1M1 ÇARŞAM.BA 

Program 18.30 ltxırıı ıııma 
Haberler 11t,45 Çocuk ııMt-
Kil2ilı: !S>.15 lıllizik 
Ev kadını 19.30 Haberler 

* 19.46 Milüı: 
Program 20.15 Radyo 
MOzik pzıe1. i 
Haberler .JOAS Wlmik 
J.f02:Dc :u.10 KQDUŞD>n 
Müzik ZJ.25 .llU1zik 

* 11.4!'> llW:xik 
Propaın 22,30 Haberler 
MU:ııJı. 22 45 MQ:zik 

_:Kapams klihvchane ustü .,çık :ıneydanhğı ıh-- lı.•ılilli..,; _ _ ________ _ .~ 

BORSA tiv::ı cbnckte ve bıri natamam ol
mak üzere ıkı odayı şamil bolun
maktadır, Yemmli ehli •ukuf tara-
1ından bu gayruneııkuhm tamamına 

600 lira kıymet tak.dil' edilmiŞUr. 

14 İklnclklnun 941 

30 kapı numaralı bir kalaycı di.ik-
ktnın,a gelince. Odn umumı cndde Londra 1 Ste-lin 
üzermdc olup 22/75 metre ınura\J- New _Yora 100 Dolar 11 
barndadır. Tamıımına 400 lira kiy- ,. ...... _ • 100 t - ""'.CISl"' 

'-""''~Tr~ avıc;. •PO· ...., u 
met tııkdır edibnlwtır. Arsanın ~rica Attna 100 Drahmi 0.9'mi 
tarafından inşa edilmiş bolunan eve Sot.ra lOO Leva 1.6225 
&elince bu eV(! umumi caddedeki Madıid 100 Pcı.-eta Jı.9a7!'.i 
kalaycı dükkanının saııındo knlnn Belgrad ıoo Dinar 3,l'15 
0,80 eninde dar g<'çıtteıı gınlcrck Yokobaına ıoo Yen !l.1375 
vaaaı o1unuT B:lhçesi bulunan bu w 3tokbolm ıoo ısveç kr. 31.005 
blr t:nt "ı" ~ır arnlık ldff--------------...ıtl 
odA, mutfak makamında kullnnı an &ı ve vakıf ıcaft8i. tıııreln7• ııid o u 

15 tldııCJ1<5.ııun 1941 

1 :t()C)() - 2000.-

s 1000 - SOOO.-
2 750 - 150(>--

• 500 - ı.ooo..-

8 250 - 2000--

S6 100 - 8500.-

80 50 - 4000.-

800 20_ 0000.-----

TOrkiye İf BaokaMna p~ra yabrtnakla 

yalnız para biriktirmi'f olmaz , ayni 

zamanda telünizt de denemiş olursunuz 

Keşd~ler: 4 Şubt;4,, 2 Mayıs.

1 
Kumbaralı ve kurnbRl ıışız hesa~ 

1 Ağujtnı, 3 1kincit.e!jrin l.Rrmda eu :n cllı lirası bulunanlar 

tarihlmndc 31apılır. kurayu dahil edilırk'r. · 

Zonguldak deftet"darhğından 
21 gün miiddıı!tle.,kapalı 'Larl wıulılf! elü;iltmeye drnrılmış ohm. :v., 

3/11941 PeJ'ICnbe gunu il}ıdeııf mukarıw oolunan 2'0768.67 Um keşif b~ 
ZorıeuJdak Vlllyet huldbnıet blnaıııbahÇıt'! dıvRrı tamıratına talib çıluha• 
dllJDdan 2GO _,,ılı k.aounun 4-0 ıncı maddefıı mudbincc ı/1/9fl tarihinden 
Hll>aren bir sy müdat'tle ,ııauuiı,la htnı'lnlmı ._ bo m~t çıkacak \ııJibiıı 
ne pazarbkla ibaletıi takar.r'lir etm1'tıı . 

Keşif,_ ,artnamcler:i görmek 1s1e.)lenk>si11 V.ihlyet Nııfuı ınildürlugunıt 

ve talib olanların deitardarbk makamında ~Jr..kil komısyonu mahsu-. 
suna 1557.50 liralıJt wmmet1 mtıvukkatc makbuzları veya tekli! mektubl~ 
~ birHkte müraciU!t edebileeeklcrı ilan olunur. (100) 

Kimsesiz Arab veya Habeş kız çoctJDu r 
Hayırsever bir bayan, t•vlad J?lbi bakıp bü~k için 10 

yaşına kadai kimsesiz H~ veya Arab bir kız çocuğu 
istiyor. lstekWerın "Yeni &tbah,, ida.re ~tine hergl\n ondan 

ikiye kadar müracaatları. 
ftla.ndı. • 

ru Rn.sın, <Jbnı Haldiın kabUe
smın bır kolesi tarafından oldlı
rüldiıkten sonra) kabılesmın 

Şeyhı olmlİ§t,u. Ama o hiç bir 
kadınla evlenmedi. Ve hk bir 
kadım çadırına sokmadı. 

zannettin. EHkiden, gururla, a
zametJ ve dehşetle söyledii;riıı 

"ŞCyh İbru HaldOn kans.ı Zeh· 
ra,, sbzüniı teraı etsene?. 

btr sofayı müştcmildir. yirmı 84'.nelik evkal.ın istlyeceği t.avfat"•----------- -----------------• 

Şeyh lbnı Haldun süzunü bı
tirir bıtirmez Zehrayı kucaklı -
yarak abna atladı v ufuklara. 
doğru yıldırım süratiyle uçarak, 
bbılesiyle bırliktc kum derya
Jannın avu Jarı arn.sında kaybo
Jtib gitti. 

• • • 
Sahralaı m kızı Zehra, çadı

rında. yarı çıplak uyuyord ı .. 
Güneş heniiz batml§tı. Ufak 

alevler içinde yanıb tutuşurken, 
toz pembe liilüne bürilnmuş ya
tan Zehı'2, melek kadaı güzel 
bir sUzhluşle, uyandı . 

Etrafım. bak1n<l1. Klmseyı gô-
remeyince: 

-.- Kol :. 
Diye bağırdı .• 
İçeri giren Araba: 
- Bnna biraz su ver, dedi. 
Su geldı. Gtlmüş tastaki suyu 

L2!! 

Bu gun, hurma ağaçlarının 

ku aladığı şataf atlı cadırında 

yatağına uzanmış yata.ren, ha
fif bir inilti işıtti: ilk önce al
dınn.ıdı .. Sonra bu iniltinin art
tığını gorün<!e kulak kesildi .. 

ömer .. Nedir bu inilti?. 
- Bir kadın, Şeyh .. Susamış!. 
- Getirin buraya .. 
Alev saçan güneş, kızgın kum 

öU rınden gelen rüzgarların 

varlığını bile eritjyordu. 
Doğrularak ay kalktJ .. • 
Ve kapıya gelen kadına doğ

ru bir kaç adım ilerledi. 
Ne istiyorsun"·· 

- Bir yudum su!. 
Kadın ıztırab yiikü yuzunu 

Zübeyr'e çevirdi. Ve bakt.J. E\·et 

Zübeyı sahraların ufulanna 
doğnı baktı? Kum .. Kum .. Her 
taraf kum ... 

- Sen Zehra, hır vakitler be
nim kanmdın .. Sonra bir şeyh 
kansı oldun .. Ve şimdi de baş
ka bir Şeyhten su istiyorsun? .. 
Amma unutmamalısın .. su iste
diğin adem, 6e'nin eskiden lro
candı .. 

- Hurmaların serinletici göl
gelerindeıı , bir Şeyh ç~dırının 

. sun'i gölgelerle dolu ola~ diya
rına gittın .. Ve gene sen, susuz
luktan yanan bir Araptan bir 
damla suyu esirgedin.. O Arap.. 
senin eskıden kocandı .. Bilirsin .. 
Koca, Araphm.a mukaddestir .. 

(Sonu yarma) 

Sotndıııı arkn bahçe.ye aı,."'llaıı bir 
kapı vardır. Bu bahÇc 6/ıO/X8 n1ct
re P.b'ad.ındadır. Tamamına ~ı lira 
kıymet konmuştur. Bir arsa uurıne 
inşa edılcn bu üç gayriınenkuliıtı 

kolayca ıfraz.ı ve ayrı 871"ı tapulara 
raplı mtımkfindtir. :Mııhken1ecc her 
QçU btrden sablıgu çıkanldığından 

işbu gayrımcnkullerin mecmuu kıy
meti (H~l) liradır. Şartname (.l~/1/ 
1941) tariblnden itibaren .Eyilp maJı
kemelcri binası dlvanhruleSinde &sıl
m~r. 

Birincı artırmn {20/Z/94 ı) ( ııer
şembc) gitnü ~at l4 den 16 ya ka
dar Eyup sulh hukuk mahkemcsı ah
kamı şahsiye kısmında yapılacagın

dan muhammen bedel olan 1461 li
ranın % 7.5 nısbetiııde pek akç® 
vermeleri veyıı mllU bir bankanın 
tcmln.it meJrtııbunu ıetlrmeleri ın

:umdır. Satış tnpuda mev<.'Ud kayde 
ve ıayrı menkullerin hali hazır vaaı
yetlerlne gore yapılacaktır. ihale 
bedelı peşıncn ve tnmaınen :ılınır. 

lhııle t:ırıhinc kR<lıır mııteı .ıkinı ver-

bedeli ıle tell!ıJ4re ferug barcı \esJır 
bilcumle rOmm Yl' rmı~anf nnııı:t .. ri~e 
aittır. 

Birincı :ıP'br.mad& :Jılcymetı mu
bammenenın % 75 huhınursa mu -
teıis.fIR! ihale edilir. Alaıi halde $0'1 

arttırmanın taahhüdü baki kalmak 
ttı.ere ikinci al'tlrma aıilııünf• talık 

olıı.nur. tkinct ar.tn·ma (7/3/94ı) Uı
rlhine musadit (cuma) ,Unu sa, t 
H den 16 ya kMdar a,o.i yerdt• ~-
pılat-.aktır. O .wı t>n tuıa ariırana 

ihalesi yapılacaktır. iPotek vesı.ir n-
lacakbları ve di!er alak;ıdarlaı 1ı1 ve 
irtifak hakkı nhiplerınin ve mezkur 
gayri menlruller üzerinde bak iddia 
cdenlerin haJdaı:.lnı ve hususile roı7. 

ve masar:ile aid iddialarını c~rakı 

müsbitclerile birlikte ve yirmı R11n 
içinde mııhkerney~ blldırmeleı i ve 
aksı Nılde baklıırı tapu mc:ılleı ile 
sabıt olmadıkça payl~madan harı-; 

kalacakları ve- fazlıı maJ.Umat almak
stiyenıerin mahkenıemi:ıin 940/ 147 
No. hı tereke doı;y:.. ına muracn.ıt 

etmeleri ıllln olunur. 940/14"i 

Asagıda ismı, mub: ıronen h(.-dclı \ c muvakkat teuıinlıtı ayrı a,.rı go te
nlmiş olan madenı, ~ .,. e zuct oıd yemek takınılan ao/Z/941 P..r- . 
felllhc i!UJlU saat ı6 dMı JUbaren kapalı zarf u11ulü rle Aırkarada ld:ıre 
binat,,nda sıra ıle ve d.)U:I ayn sahn aJu'IBt:akur. 

Bu iııe gınnck ısıı,e'DAe·ııı Jıstelt•rı hı7.ııımda yazılı muvakkat t-..mı• 

nat ile kanunun tayuı ettiii ..,.,ıkabırı ve fekHrııeriJti aynı gün Sllnt 1'6: 
de kııdnr Korniayorı Rei.5lıiinc vermeleri lazmldır. 

Şart.nameler par:.sız ol:arak Ank»radı; Mttibııt-ı:ne cMıireflinden, HA,,OOI'("" 
papdn Teeellunı ve $e,·k Şeflıgındeu oagıt.ılı.calıtır. 

Alınacak m.alzemt-rtın adı Mut.ammen M· Mtıvakkıt terrıh 

ı No. lu liste muhteviyatı 
12 kalem nındenı eşya 
2 No. lu füı1e muhtevıyah 

ı 4 kalem por.;ek>n '"cı;;ya 
3. No. lu liste nnıbtl"Wyatı 
7 kalem zıı<'ı:aı ı f'Şya 

del Lıra nıt Lira · 

47(>(. 352,95 

t40,16 

27lt 

Sahibi: A. Cemal,.ddın Saraçoilu - Neşlyat Jıılidttrf1: M"ld Çetin • 

Basıldıiı yer: ( H. Bekir Cüraoylar ve C-a .. ddht a.raçojlu matbaa•Jı 

- Fakat madam Man ! Siz - Vah, vah! Valde.niz dayak 1 
kızlığınızda pek akıllı bır §<'Y ı- mı yıyordu? 
ınişsinız, lakın hiç sıkılmadınız Yok oğlum! Kadın dayak 
mı? y ı mi? 

- Ne münaseb t, sıkılsam hı· - Jfabahati oJursa ne yapar-
Je bir defa sık1lacaktım. O heri- lar? 

,Bir çalgıcının seyahati 
132 

1 giyinmiştim. Odadan içeri gir
diğim s.ıı ada. babam yüzüme ba
kıb giiliiyor, yani geçen defaki 
gibi ikinci bir münasebet.">i.zlik
te daha bulunmama.khğımı zım
nen ihtar ediyordu. 

Bu sıı-ada. baham ile kocam o
lacak adam öteden beriden ko• 
n~uy.odardı. Baham bir kaQ 
zamandanberi romatizmadan 
muztarib ~uyurdu. Kendı
sine dizlerinin n.a.sıl ağrıdığını 
anlatıyordu. Halbuki adam mut
ta.cuJ beni süzüyordu. Babamın 
likırdılan.na. ehemmiyet vermı -
yor gibi göriinüyordu. Bir ara· 
hl: babam adam sende bu derdi 
çekmekten iaııe ölmek daha iyi 
değil mi? dedi. 

fo varacak olursam oluncıye - Darılırlar, tekdir ederler. 
kadar sıkılacağım ya? O kadar. Bahusus çoluk, çocuk rccektin? Hiç bana acımıyor mu- dimi kaldırımın üzerine atarak 

- O da dogru ! J.lıkat heı kız sahibi oJan kailının dayak ye - sun? ı-:::vınizde beni çok mu go- parça1anmlım. Hatta şimendii-
bunu akıl edemez. • mek zamanı geçmişti. ~yorsunuz, ben sizden koca is- ferden atlayacağımız esnada bi-
~ Sonra henf orada otura • - Sonra ne oldu? teô.im mi? ıe etrafta gübrelik olub olmadı-

madı. Hemen ayağa kalkarak İste oğlum odaya saklana- - Panlon madam Mnri! Siz ğını tetkike lüzum görmedık te 
babama inşallah yıne görüştl • rak sesimı Qkarnıadım. Bir sa- hakikaten koca. istemiyor mu i- bacaklarımız kırıldı idi. Sonra? 
rilz, dedikten sonra oda kapı- at sonra annem yukarı çıktı, o- diniz? • · h 
8lndan dısarı fıı ladı. Aman mer- da kapısını vurdu. Hiç ses çıkar- _ Kımbilir? Ne ıı:;e beni bes- - An~c~ ~~~aş~::t~, e.: 
divenJeri ne kadar h1zlı ııtiyor- madım. Öfkesinden ~piniyor, liyecek iktidarıııız yok mu? Be- ı men ayaga a ı . nıro gu-
du ! Görmelısiniz. kapının tokmagıw nı koparmak is- d h if1 zel Maıiciğim, melek kızım, me-

tı·yor. Al"" 
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... a .. nim yan boyum ka ar er e rak etme. Senin dediğin olsun. 
Bir taraftan bu nasıl kız ımış. ..,, .. ben nasıl geçinebilırim. Körü kii-

Allah göstermesin. Bir daha bu Ah kör olası hayırsız kız! rüne kız kocaya 'erilir mi? Bir hafta sonra annem beni o-
memlckete b lc> uğramam. Deyıb Yenn dibınc geçtim. Bak ben Diyerek ağzıma geleni söyle- <laı:mıa çağırdı. Mutadı veçhile 
duruyordu. sana neler yapacağım. Çabuk meğe başladım. Bir taraftan da beni küçük bir ~ocuk gibi opüp 

_ Aman madam Mnri. Bu dışarı çık. ağlıyordum. Nihayet : sevdikten soma su suretle söz 
kadar münasebetsizlik ti.?.eriııe Diyordu. Ben yine sükut edi- _ Şimdı kendimi pençt.:ı eden başladı: 
babanızd n döne döne bır da- yordum. En nihayet annem i!)i ata~ğım. - Kızım, Marici~rim. Görü -
yak yemedıruz mı. tatlıya bağladı: Diyerek ayağa kalktım. yorsun ya? Bugünlerde kısme-

- Hayır! çtlnku babam beni Kızım, yavrum kapıyı aç! _ Nıyetinız ciddi mi ıdı Ma- tin sık sık çıkıyor. Baban geçen 
pek <;ok e\ rrlı. Vakıa beni ala- San bir iki çift sözilm var, z::ı- dam Marı. haftaki muamelen üzerine seni 
cak herif odadan savuştuktan raı yok. D minki halini unuta- E\ et! Anım. evimızin ar- kocaya vermıyeceğine dair ·ye-
sonrn ben de ust kattakı odama cağım. kasınd hır giıbıe yı wını vardı. min etti ısc ele sen ona bakma, 
fırladım. 1 ı ı gırib kapıyı sür- Dedi. Bir saat sonra kapıyı Kcndimı pc.nçercd n attı m tak gönlünü ederiz. Doğrusu kaba-
meledim. Bı , nra ağıda açbm. Valdem kan, ter içerisın- dirde gubrelerin üz ıne düşe - hat bizd idı. Senin gibi bir kızı 
glirültti ko tu. de kalmıştı, ben ona lakırdı soy- cek, bınacnaleyh hı hır y rım bacak kadar bücür bir adama 

N gürültusu letmeden: incinmıyecekti. vermek münasebetsizJikti. Bina-
- Ann mi b ba.m kav ya - Anne yaptığın işi bcğc,n- Bravo m::ı.da.m: Ben olsam e:ıaleyh yine sen hakhsııı. Ba-ı 

--~...._...._-1-~--~--~---J....din_JJm[lL?'._!;Q~ınl~Ja.J~~m!_!n~bcn~!_ı !:n~a~ıl~\ C-~L_':O~k~a.~d:a~r~ı~n=c~d~u~ş~ü~n:~:.~J{~c~n-~-b:a~n=ı:_~ım ıkı ofkcsine bal ma. 

O derhal zail olabilir. Sözü de 
uzattım ha! Ne ise ma.lu;ada ge
lelim. Büyüdün, gelinlik oldum. 
Bir kız büyüdü mü kocaya va
nr. Rak hangimiz kız kaldık. 
Sen hiç zannetmem ki rahibe o
lasın. Onun i(_;in bu defa bir ta
lih daha :.ruhur etti. Orta boylu, 
yakışıklı. saclarında bir kıl bıle 
noksan yok. 

- Aman anneciğim uzatma. 
diğeı adamı 51a o kadRr methct
miştiniz. 

Annem sözümü kesti: 
J{ızım kendi g(izünlt' gö

recek değıl misın? Ona göre ha
reket edersin. Dedı. 

Hülftsa; pazar gi.ınü ha11rlan
maklığ1ma karar verildi. Pcde· 
rim sureta bana dargınlık eserı 
gösteriyorsa da hakıka.t hal<le 
anneme hnfiyye.n beni izdiva 
teşvikten gerı kalmamasını oy
lüyormu~. 

Pazar geldi, bende biı lıazıı -
lık, gövey de gelmiş. Yine ba
bamın odasına aldılar. Annem 
beni çağırdı. Vak1fı bugün iyice 1 

Bu defa talibim öteki kadar 
bücür, ulak tef ek. çıplak kafalı 
değilse de pek tc güzel addedi-
1ect•k bir biçimi yoktu. 

- ı=;jz r,ok glt?.el mi a.rıyordu-1 
nuz? 

Hayır o kadar değils • ti • 
biitün bütün çirkin bir koca ile 
ben nasıl geçinebilirdim? Yani 
bu adam da pek hoşuma git
medi. Hele babamla lmnuştuğı.ı 
sırada kendini bana beğendir -
mek üzere takındığı tavır o ka
dar garib, o kadar gülünç idi ki 
herifi adeta r..anbazhanelercle 
türliı maskaralıklar yapan cau
baz Ve maklarına benzetivor-
dum. • 

Yınc bir miinasebeL<>izlik 
mı ::.npmağa karar verdiniz? 

lI yır. Sadece annemin ku
lae'l'l ıgildım, anne ben bu 
damı i eıncm. İkide bıı de bt>ni 
satılık ınek gıbı öt,ekının bc>rıkı
nin yan na çıkarmayınız. 

Dedim. Annem dudaklarını ı
sırdı. 1'. ani aman misafire bir 
şe) z irmc demek ıstiyordu. ı 

Şa.şkın hen'T: 
- Evet evet! Ondan daha j .. 

yİHi yok! 
Deyh'emıez mi ? vakıa biça

renin bunda. kabahati yok. O 
bana dalmıştı. Pederimin böylo 
bir vakitte romati?.madan bah· 
setmesi ne kadar münasebetsiz 
idi. . 

Adam -derhal hat.asını anln· 
dı, istıfay1 kusur etti. Fakat 
JlCclerim biraz kalın kafalı oJ<lu· 
ğundan uratı astı, annem mu• 
haver ye k~tl. fisafırın nı h 
eu bh et ni gidermek ıçın cJ re-
den tepepeden ınım dl açıy rdU· 
Annemin gayet gaı ıh bır tabıatı 
'ar o da daima kcndıni ku· 
çük f ızedıyor, ben beş altı )n· 
şında ıken annem yirmi ıkı ya· 
ı:ıında olduğunu sbylüyordu 

l Arkası var) 


