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Veklller Heyeti topl•ntıaı 

Ankara '1:1 (a.a.) - icra Vekilleri 
heyeti huıriln aaat ıs de haftalık toplan. 
tı11nı Bqvekilet blnatında yapıaq, ru· 
namoıinde bulanan meıeleleri tetkik et· 
mittir. 

Yıl ı 2 No. 382 
Plyatl (5) 

hın .. rtları ld'.,. il• 
kararlattırıltt. 

Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, IÇTl'f1Af,GÜNDELIK GAZETE 
-

'' Bu Milletin Parasını Çalmağa Uğraşan 
Muhtekire Asla Musamaha etmiyeceğiz!,, 
Moskova'nın 

sukutu ne akis
ler yapabilir? 
Yazan : CAViT ORAL 
Aa\:ara - 24 

Ourmuı gibi görünen ve dur· 
durulmuo ribi ırösterilmelı: 

İstenen büyük taarruz, kanlı ve 
müthiı muharebe yine en tiddetli 
bir aafhaya rirmiı bulunmaktadır. 
Birkaç gündenberi rerek merkez 
cephesinde ve ııerekse cenup mıo· 
takuında Alman taarruzu yine 
mavaffakiyetli ilerleme kaydetmiş• 

tir. Roıtovin uptıoın istirateji ba 
kımından Almanlar lehine ne ka· 
dar ehemmiyetli bir kazanç oldu
iuno söylem•te bile lüzum yok· 
tar. Fkaat timdi Moıkovada bil· 
yQk bir tehlike içine girmiştir. 
Klin şehrinin zaptı Sovyet merke 
zinin de ıon rünlerini yaşadıtına 
artık biç şüphe bırakmamalı.tadır. 

Halbuki ıon zamanlarda Moı 
kova ve Londra radyolarının n•ı· 
riyalı daha ziyade ümit verici bir 
mahiyette idi. Hatti Almaoların 

taarruı inisiyatifini kaybettikleri 
söylendi durdu. Demek, ki baki· 
kat ba merkezde deiilmiş. Ve Al· 
ınanların duraklaması havaların 
tHiri altında, arkayı düzeltmek, 
mavaula hatlarını kurmak ve ta· 
ze kuvvetler ııetirmek yüzünden 
ileri gelmiş olacak. 

Natekim 22 Hazirandanberi 
tabii oldoiumoz Alman bsrp tak· 
tlfl do böyle olmuştur. Bundan 
a laplıyorki ıark cepbeıinde Al
man taarruzunu durduran •ebeb· 
leri iyi ve fedaklrca dövüşen Sov· 
yet ordularından ziyade hava 
tartlarında ve geriyi tanzim etmek 
mecburiyetlerindo aramak dotro· 
dllr. Yokaa şark cephesindeki mu· 
harebe vaziyetinin Sovyetler lehi· 
ne tefıir edilecek pek ümit verici 
bir tarafı kalmamış ribidir. 

Bunn söylemekle Sovyel Raı· 
7anıp müdafaa ve mukavemet 
kadretiuin biç kalma Jıtmı iddia 
•ttiiimiz zaonedilmeıin. Sovyet 
mukavemeti vardır. Ve hakikaten 
takdire deier bir mukavemettir. 
Belkide bu mukavemet sonuna ka
dar devam edecektir. 

Ancak bu mukavemet hep 
araıi gaybilemi devam edip gide. 
cek, yoksa rünün birinde muay
yen olan bir batta Alman ilerle
yişini durdormata muvaffak ola· 
cakınıdır? Eter barünkü harp 
vaüyetine balulırta Alman ordu· 
!arını kar vo kııta barekitından 
menedemiyecektir. 

Alıaanları yalnız durduracak 
bir kudret Kızılordanun da ayni 
te~lıizatla, ayni ıevk ve idare ka· 
bUıyoti ile, ayni diıiplin ve iyi 
totkilitla kartı koymalarile müm· 
knn olacaktır. Bu ise zaman mese· 
loıidir. Bu iıe barp sanayi istibsa· 
l&tının ordunun ihtiyacını kaşıla· 
Y~~ak derecede yeterli(i moaele· 
ııdır. 

Halbuki Almanlar taarruz ve 
hücumlarla Sovyetlere göz açtır· 
mamak i ı t e m e k t e d i r. Sonra 
b ü y il k aanayi ıabalarını , ve· 
rimli illunaddo mıntakalarıoı kay• 
beden Sovyetlor harp aanayii ba· 
kımından da feD& bir duruma düı· 
•?-terdir. Bu da Sovyot orduları 
lçın bilyllk bir taliıizlik teıkil eder. 
Onun için Sovyetler ordularını Al· 
inan orduları aylil"ında tank ve 
tayyarelerle takviye edemedikçe 
Alman ilerleyioinin durdurulabilo· 
cat' · ını tahmin ve unnetmek aatbl 

1 b' • ' ır ırorü4 tarzıdır. 
la Sovyetlerin bu mllbim kayıp-
~· lnıriliz ao Amerikan yardı· 

.,ıle telifi edip edemiyoceklerine 
relince; bu huaasta da kesim bir 
~ntaıt.a yürütmek henüz imkin11z 

'.r: :alnız bugün için bidiselerin 
ır•dıtıne bekaralı: bir fikir yürüt· 
lllek b' b ' ır Gkilm vermek icap eder· 
••• od Al t.t k a malarıo ıu rilnlerde 
,0°~ ovayı zaptedeceklerina artık 
kop • kalınamesıdır. Ancak Moı· 

y ...... bir dilıman eline r•çmelİ 

Dün Şehrimizi Şereflendiren ı 
Sayın Başvekilimiz Dikkate 
Değer Beyanatta Bulundular 

Doktor Refik Saydam diyorlar ki: 
" lhtikirla mücadele için yeni kanunlar çıkaracağız. lcabederse yalnız 
bu işle uğraşacak mahkemeler kuracağız. Fakat halkın da hükQmete 
yardımı şarttır • ., 

1 Rusyada harekat ,_ 1 
T u 1 a 
çevrildi 

Almanlar Roatofda 
10000 kayıp verdi 
ler 

Moskova 27 (a.a.)- Tas ajan 
aı bildiriyor: 

Son günlerde Rosto! çevresin· 
deki muharebe eaoasında Alman 
ordıısuoun büyük teıkilitları boz· 
ııuna uğratılmııtır. Bildirild ğin' 
ııöre Alman kayıpları ölü ve yara· 
lı olarak 10000 i bulmaktadır. Al· 
manlıır 50 den fazla tanlı: ve 130 
top kayıp etmişlerdir. 

Moskova 27 (a.a.)- r .. ajan 
•• biJdiriyon 

Alman k.ıtaları Tulaoıo 40 ki -
lometre ıimal doiusunda buluoan 
Yener ıebrini iıgal etmişlerdir. 
100 den fazla tank ve birçok mo· 
torlu müfrezeler toplayan Alman· 
lar şimale dotru ilerlemeje devam 
ediyorlar. 

Londra 27 (a. a.) - Moılı:ova 

radyonunun bu sabah bildirdijine 
ıröre, Tula bölıreainin şimal doğu· 
ıunda muharebeler aynı şiddetle 
devam etmkktedir. Almanlar şeb· 
rin şimal tarafı hariç olmak üzere 
Tulayı çevirmiılerdir. Düıman 100 
den fazla tank ve piyade aıkeri 
taşıyan 200 den ziyade kamyon 
kullanmaktadır. 

Moıkova 27 (a.a.)- Bu sabah 
ki Sovyet tebliği: 

Gece kıtalarımız bütün cep· 
belerde dilımanla çarpışmıılardır. 

Sovyet aleminde ?". gi~i bir tesir 
yapacak ve no ırıbı akısler uyan· 

dıracaktır? . . 
MalOmdur ki Rus tarıbındo 

Moıkovaoıo bir düşman eline ıeç · 
meai bir defa vukua gelmiştir. Fa· 
o zaman da bu iı&al devresi uzun 
ıilrmemiı, ıehrin yakılması Napol. 
yonu Rus payitahtında barındır· 
mamıt ve zaten aoavatanla hatları 
keailmiş olan Franaız imparatoru
nun bir de kıııo pençesine düımeai, 
perifan bir ~uiyette rical etmeli· 

00 aebep olmuıtur • . • . 
Fakat şimdi durum aynı derıl· 

dir. Hıtlerln motorize orduları, 
Napoleonnn veaaitsiz ordularına 
bı~ benzememektedir. Sonra Moı· 
kovada yakılamıyacak ve kıyılamı· 
yacak kadar büyilmüt bir ıehirdir. 
Bu ıehri yakmak d~mek bu ı~h· 
rin aakinleri olan milyonlarca ın· 
aanı da berab~r fe~a etmek de· 
mektir. lııe boyle bır şehre, Bol· 
ıeviklıiin Ubeoi olan bu rere 
Almanların &"irmesi, ~erle;meın ve 
halka cazip rörilnınere ç•!•ıması 
Sovyet dünyaaında bır tesır yap~ 
maktan hali kalacak mıdır? Çunlı:u 
Moskovanın muhtemel bir aukııtu 
ne Odesanın, ne Kivefin ve ne de 
Roıtofun ı~kutuna benzer. Bura· 

n ma·nevi bir mahiyeti vardır. 
sını • b"l ·Lo 

Burası bütuu o şevı ... erce 
k dd 1 ve mü bar ek bir yer 

mla ak •tanınmaktadır. Şu halde o ara r . 
bu merkezin düıman e ~ne ll'_eç'.1'e.aı 
So tler ara1ında bır bıtrınlik 
ve v~i~ ümitsizlik doiııramıyıcak· 
mıdır? Bizce ba çok mühim bi~ 
mHeledir. Ve öyle görilcllyor kı 
Stalin de ba zihniyetle Moıkovayı 
ıonaoa kadar mlldafaayı karar 

vermlftir. 

' 1 Sayın Başt1ekilimiı Dr. Refik Sayda,,. _, 

Sayın Baıvekilimiz Doktor Refık Saydam dün otomobille, yanların
d kalemi mabıuı müdürü buınıl doktoru ve yaveri olduju halde, ıeh· 
ri~ize relmişlerdir. Baıv~kilimi• Yiliya~ bndudand~ ~a,rti. müfettilimiz, 
Valimiz Belediye reisimiz ve vilay_eı ıdav·ı~eyetı reısımız tarafından 
karılan~ıılardır. Başvekilimiz dorruca 1 ayet ma~a'.°'.na riderek 

da bir müddet istirahat ettikten ıonra yanlanna Valimızı da almıılar 
ora 1 d" . t "f b uılardır. 
ve B~ :v;~{i'mi:'sele~ry':.'~nüoe reldiklni jaman çok kalabalık bir halk 
kitleıt tarafından içten tezatıürler!e se · ~ anmıılardır. 
Sa m Doktor Refik Saydam Bele~ıye reıaı K~aım Enerden febrin imarı .ve 

diğ!r şehre ait busuaat hakkında liı•f .&'~len ızahatı alnııılar ve BeleJıye 
re11ine, Milli Şefin Adanayı ziyaret erın en çok memnun kaldıklarını 
ıöylemiılerdir. , d . tt 

Baıvekilimiz, aıkerllk dairesin• • zıyar~ en. sonra. Cunıburiyet Halk 
Partiıioi tqrlf buıarmuılardır. Burada ~~rlı vilayet ıdare heyeti reiıi 
B. Mnıtafa Rifat GOlek tarafından partilı arkadatlır Baıvekila takdim 
edilmişlerdir. . 

Sıyın Doktor Refilı:Saydam, partı aaloaanda partilil.er ve halklı bir 
•aattan faıla memleketi alikadat eden mHelelor ilzerınde iÖrllfmüıler, 
bilbaua çiftçi işlerile çok yakından alik~dar olmuıtar. 

Baıvekilimiz rerek ıebirler ar&1ındakı yolların ve gerekse köy 
yollarınıo bugilukü ıartlar dahilind~ . ya~ılamıyaca&ını, batkı bir ıe· 
kil düşünmekte olduklarını ve bu ışın bır 11n evvel balledilmeıi ıçın 
lizım gelen her ıeyi yapa~kla!ını ~ad bnynrmnılardır. 

Bundan ıonra bıt vekılımız, Zıraat bankaıınıa çiftçiye vermek· 
le olduiu kredinin lazlalaıtırılaciını ziraat bankıaı tarafından alına f . 

· b" k d"I ' · n aız miktarının f~zla. olduııuna. ızz.at en ı erıoın de kani bulunduklarını ve 
bu faızlerin şımdil~lı: dab~ ~ır mıktar a~lblm~aı yo_lunda tedbirler alındıtını 
ve çiftçiye traktor temınıne çalışacaııını ıoylemı;lerdir. 

.Baıveltilimiz, bükOoıet ibti~irla mücadele ederken balkın da bil· 
kOmeto yardım etmeıi lizımreldiiini iıaret ederek demiılerdirki 1 

" - Bunıın için geni _ka'!".nlar çıkaracaiı:ı. icap 
ederse ihtisas mahkemelerı gıbı yalnız bu iıle alikadar 
olacak mahkemeler kuracağız fle işin önüne geçmek 
ıçın ne Uiıımsa gapocoğıı. Çünkü koca bir milletin 
sırtından ıeçinmeğe t1e bir onda zengin olmak için o· 
nıın parasını çalmoğa çalııanlara a:ıla müsomalıa 11ös· 
termiger:eğiz. Halkımızın, açmrş oldujumuz bu mür:a 
delede bize gardım etmesi lô;nmdır 11e şarttır. ,. 

Bundan sonra Baıvekilimiz Partili arlı:adaolara vedi etmi;ler vo Parti . 
Reiıi Bay Mustafa Rifat Gülek tarafından ıerellerine verilen bn1usl ziya· 
fete ritmek nıere Partiden ıyrılmıılardır. Yolda Baıvekilimiı Reııütaör 
bıkkındı iııabat almıılardıt. 

y emıktaa ıonre yaalarıııda Parti Mllfettiflmlı, Valimiz, Belediye Re· 

jLibyada Harekatf 

Ed-Dubba 
zaptedildi 

Yeni ZelAnda kıt• 
lar1 Sldi R•zak'ı 

·--~ 

geri aldılar 
Kabi;;°27 ( a. a. )-- lngiliz 

tebliii: 
lngiliz tank teşekküllerinin mil· 

uheretile Yeni Zollndalılar oid · 
detli bir mukavemete rağmen Sidi· 
Rezalı:'ı geri almışlar ve Biu erba· 
midi işral etmiılerdir. Diln bGtiln 
gün bıı bölrede aiır çarpışmalar 

devam et .. 4 ve ancak bu aabab 

e eo eri .-ı • 
Ed Dubba'da Tobraktaki lngiliz 
kavvetlerile birleşıaiılerdir. Bu 
mühim Fd.Dubba mevlr.ii dün Tob. 
ruk kuvvetleri tarafından zaptedil. 
miıtir· 

lnııiliz mntörlü kolları diin hu 
dudun iki tarafında dolaaıın bir 
kaç düşman akın koluna kovala· 
mışlardır. Bu çarpıımalarda S düı 
man tankı, 80 otomobil yok edil· 
miştir. 

Kahire Z'1 (a. a.) - Ortaıark 
tebliti: 

Hava kuvvetlerimiz harekita 
tam müzaharet etmektedir. Avcı · 
larımız muharebe çevreıinde ilti 
At'.l'~n tayyaresi dilşürmilı, diier· 
lerıoı .d~ baaara utratmıştır. 

Sıdı·Rezaktaki muharebeler 
b~kkında alıoan tafıilita göre, ıo 
duıman tayyareıi tahrip edilmİf 
bir ço~ları hasara ujratılmoıtır. • 

Dun boınba tayyarelerimiz 
Sirte körfoıi yolunda düJman mo· 
törlil kollarına hücum etmi• B' , I' Y• IQ• 
ııaıı ımanındaki vapurlara İsabet· 
ler kaydeylemi§tir. Bütün bu hare 
kattan 7 avcımız dönmemiştir. 

Molotofun oğlu 
Almanyada esir 

Berlin 'El (a.a,)- Yarı "'reınıi 
bir kaynaktan bildiriliyor; • 

Sovyet hariciye konıiıeri Mo 
lotofun biricik oilu, boitevik or. 
duıunan eıir askeri 11fatile ba ak· 
ıam Berlindeki yabaneı baaın mil· 
meaıillerino takdim edilmiftir. 

Molotofun otla pek yakında 
D.N.B. ajansı tarafından neıredl. 
lecek O~an ~e.hadotlerinde Sovyet 
harp eıırlerının pya tabi tutulduk · 
ları fena muam .. ıe hakkında boife 
vik hariciye nazırı Molotofca eve( 
ki gQo yapılan iddiaları yalanla· 
mıştır. 

iıimiz oldutıı halde yeni açılan 
lımet lnönü okulunu gezmi;ler vo 
buradan ıonra Atdürk Parkına 
ritmi;lerdir. Parkta bir müddet 
kalmışlar ve oradan da Ziraat 
mektebine ııiderek etraflıca tetki
katta bulunmuılar ve mücadele 
hakkında birçok aualler ıormuşlar· 
dır. Buradan avdet eden Başveki· 

limiz Vali konaiında ıaat yediye 
kadar iıtfrabat etmiılor vo villye· 
tin ihtiyaçlarile allkadar olmq. 
!ardır. 

Aziz miaalirlmiz viliyet ko· 
naiuıda verilen çayı mllteakip 1aat 
7,30 treniyle Mertlue avdet ba
ynrmuılardır. 

C. H. P. 

Kaza 
kongresi 

DUn aktedlldl; lda· 
re heyeti aeçlml 
yaplldı 

Cumhuriyet Halk Partiıi kan 
kongresi dün uat ıs da aktedil· 
mittir. 

Yoklama neticeainde ekseriyet 
görüldütünden Kongre Reis tara· 
fından açılmış ve Ebedi Şef Ata· 
türkiln hatırasını taziz için Azalar 
3 dakika ıükOta davet edilmiştir. 

Bundan sonra Konırreyi idare 
etmek üzere reyi ifariyle bir Reis 
ve bir Roiı vekiliyle iki katip se· 
çilmiıtir. 

Birinci Reiıliie ıeçilen Parti 
Reisi B. Mustafa Rifat Gülek Bq· 
vekilimizle beraber bnlundııtundan 
Konrreyi ikinci Reis Vekili Bay 
Hasan Ataş idare etmiştir. 

Ruznamenin birinci maddesini 
[ Devamı d8rdDncl1de ] 

Vaşington 
görüşmelerinden 

JAPONYA 
ümidini -
---------------• 

ş 

Amerikanın 
teklifleri Japon 
murahhaslarına 

bildirildi 
Amerika, Japony• 
nın Hlndlçinlden 
çekllmealnl ıatlror 

V aşiogton 28 [ a. a ] - Ha 
riciye nazırı Hal ile Japon marab· 
baaları araaında bir buçuk aaat 
aQreo yeni bir lfÖril;me olmut· 
tar. 

Hal, Japonlara bir veıika ver 
miştir. Bunda, paoılikte sulhun ko· 
rııoma11 için Amerika tarafından 

yapılan teklifler vardır. Fakat ba 
teklifler ıaldırmazlık eoa11oa da· 
yandıtı için Japonyada iyi karşı· 
laamıyacajı aanılmaktadır. 

Haricıye nazırlıiı memurların· 
dan biri, razetecilere. bahsi reçen 
vesikanın ıoa balta içinde yapılan 
milteaddit toplautıların bir netice· 
ıi oldu(unn söylemiştir. 

Amiral Namura, bir ııazet~ci· 
ye c biz ıalbuo hararetli tarafta· 
rıyız. ,. demiftir. 

[ Devamı dördOacllde ) 

M • r e ' • 1 Peten 
n•zırlarla görU9Uror 

Vişi, 27 (a.a.) - Marqal Pe• 
ten, bu 1abah amiral Darlan ile 
beflıca müıavirlorindeo devlet 
nazırları Romiye vo Muue'yl ka· 
bul etmiştir. 

Mareıal Hat ı 7 do reneral 
Deatz'i kaba! etmi;tir. 
Hltler, Avrupa devlet 

•d•mlarını kabul 
edecek 

Bertin, 27 ( a. a. ) - ôtrenil· 
diğine röre, Führer, Berliode bu· 
!anan Avrupa devlet adamla~ıoı 
bugün ayrı ayrı kabul edecelı:tır. 

Lltvlnof kaıkOt•d•n 
h•rek•t etti 

KalkOta 27 (a a.) - Sovyatler 
birliiinin yeni Vaıinrton bü~ilk 
elçiıi Litvinol, buradan Amerılta 
birleşik de•letlerino hareket el· 

mittir 
Hlndl•l•ndakl lt•lyan 

ealrlerl 
Bombey 27 [a. a.J - Hind~•· 

tan'da bulanan ltalyao horp esır· 
1 • 60 000 kiıidlr. Bunların arasııı· .,. • . d 
da S3 Geperal ve 2 Aıaırel var ır. 

••• 
- ... ._ .... ,. .• ~••Ot •.. • 

C ttımıza imanım t•mdır Har- ı-a 



BUG 28 fktnc qrlD 1941 

Duyuşlar 

Düşünüşler 

1 Kahraman erle - 1 

!!!,liYe Vekilinden bir temeiiiıi 1 -_,'_~ _;: e_' :_r ~-~ '_."r __ -
•••••••• .ı Kahraman erlerimıze kışhlt be Yüksek tahsil 

gençliği ve Parti ı 
Bilekleri kelep
çeli çocuklar 

diye tedariki için yapılan teber
rüat listesini neŞre devam edi 
yor uz: 
LiRA K. 

34712 50 Dllnkll yekOo 
250 Tevfik Kadri Rama 

100 
so 
50 
50 
40 
35 
30 
30 
30 
30 
25 
2S 
25 

zanoflu 
Mahmut Kibaroj'la 
Hayrullah Seymen 
Tahir Pamakco 

Cumhuriyet Halk Partl.ıl 

latanbulda 850 genci bar1n· 

• Uşaktan bildirildiiine gö. 
re, ıehrimizden Uşakta bir tüccar 

namına gönderilen (10) çuval pirin· 
cin, vagondan tabliyesi yapılırken 

bir tesadüf neticesinde çuvallardan 

biri yere d(işmilf ve bu ıarada ora· 
dan reçen meoavra makinesine çar· 
parak çuval ikiye bölüamilştllr. Çu• 

Çocalcluğumda, hatırlıyorum, 
Rumelinin bir şehrinde ba. 

lanurken ölüme mabkOm edilen 
J 

kat heonz saça taayyUn etmemiş 
lı:imaeleri, jandarma ile eli kelep· 
çeli olarak, balkın önilnde l'eçir· 

- -- d1rıyor ve l•t• ediyor -
suçlular, boyanlarıoa yaftalar ası· mele, cemiyetin adli vicdanını tat· 

Madama köyü 
Müminli köyü 
Köylilotla köyü 
Rahim Gülcin 
Kavıılı köyll 
Abdullah Akcan 
Mahmut Uıuyrur 
Şakir ilmit 

Ankara 27 ( Hasasf muhabirimizden J vallarıo tahliyesinde buır bulunan 
Uşak istasyon memurları, ikiye ay. larak, teşhir edilirlerdi. Bu ceza· min etmedikten başka, ileride suç· C H. P. Genel sekreteri Doktor Fıkri Tüzer gazetemize şu be· 

• yanatta bolunmaştar: nıo medeni memleketlerde oldaiu ıuduiu anlaşılacak bir vataodap, 
1ribi, bizde de ortadan ne vakıt haksız yere aiır bir ceza verilmiş 

ralan çuvalın yarmn.:lan pirinç 

kaldmldığ'ını bolcakçular bilir el. olduiuna delilet eder. 
c - Bılirsiniı ki C. H Partisinin l.tanbulda biri erkek, .diieri kız 

talebeye mahsus olmak üzere iki yurdu mevcoddıır. Bu yardlara ücret· 
le talebe kabul edildiği gibi her türlü ihtiyaçlara parti tarafından temin 
edilen talebe de al•ıur. 

y a r ı s ı n d an kahve aktıiıoı 
görmüşler vo ıaıırıp kalmıılardır. 

bette. Teşhir cezası çok eıid- B ir kaç sene evvel bir sa· 
den ber yerde varmış galiba, bah, Karaköyden otomo- Vaziyet derhal zabıtaya bildi

rilmiş ve dijer (9) çuval da açıl· 
dıiı zaman, çuvalların içiçe oldu· 

iu ve iç çuvalda kahve ve onan 
etrafmda da ustalıkla doldurulmQf 

islimda, suçlunun teşhir olundnğ'u bile bindim; lstanbul tarafına re· 
Süleyman lşgüıar 
Mucit Altdemir 
Yalnızca kÖvll 

Müslüm Çekmeril 
lıınail Çankaya 
Karalarbacalc köyü 
Ahmet Dürsi 
Kayııhdan Mebmet 

Erkek talebe yurdunda., bugün 350, kız talebe yurdundan da 150 
talebe himaye (Örmektedir. Yüksek tabjilde bulunan gençlerimizin çok
laiuno ve banlar arattnda yardıma muhtaç olanların mühim bir yekQn 
t 11t uuına ınaltab 1l m wcııd yardlarımızıo bu ihtiyacın ırenişliji ile müte· 
nu P olmadıiını göz Öıtiin ·ie tutan oarti, Bu kere bazı yeni tedbirler 
alınağa karar vermiştir. Şöyle ki : Üniversite talim taburunun bolnodu
ğo bınayı 20 bin liraya yaltın bir masraf ibtiyarile tamir ettirip yurd 
haline koyacaj'IZ. 

na hilmiyorsam da zaoilerin recm çiyorum. Otomobil, Ziraat bankaıı 21 50 
20 edildiklerini biliyorum. BorUn bile oın kö,esinde birdenbire durdu. 

şeriat hükümlerini harfi barfıne Şoföre «ne oluyor? diye ıordam.» 20 
tabi olan meseli cı:Balcınız, dedi, 
yemin gibi mem· YAZAN-------, bir takım pröfeı· 
leketlerde recm 1 KA ı o yonaJ çocukları 

20 pirinç bnlundu;a rörülmilştilr. 

20 

cezasının ~örü azım Namı uru 1 reçiriyorlarl•B•k 
mekte oldugunu .... tım : On altı ile 

20 
Sait 

Buraya, evvelce kararlFşhrmış olduğumuz va,.ıfları haiz olmak şar 
tlle, üoiversite rektörlüğünce iotihap e lilecek 275 talebe yerleştirirecek 
ve bundan başka Fatihdeki medreselerde barınan 75 talebe himaye al· 
tına alınacaktır. Yurd balioe kalp edilecek bina tamiratının bitmesi az 
çok bir zamana mütevakkıf bulundaiundan fUkarıda babsi feçen 275 
talebeye öoümüzeki aydan itibaren ayda yirmiıer ve keradeniz medrese 
leriode barınan talebenin de lcaryola, yatak takımı vesair malzeme veri 
imek suretile iatirabatları temin edileceği gibi ayrıca ve yine Önümüz· 
deki aydan itıbaren beherine onar lira yardım parası verilecektir. 

• Bir Türk motörünün ve 
onu takiben de « Yenice vapura. 
nun Karadenizde torpillenmesi nzo
rine, yeni emniyet tedbirlerinin 
alınması liizomlu a-örlllmüştür. All 
kadarlar& verilen bir emre a-öre, 

Türk bayrağ'ını taşıyan ve Bulgar 

ve Rumen sularıoe fidecek olan 
her türlü deniz nakil vuıtalannın 

işitiyoruz. yirmi yaş arasın· 
20 Mobliı Terbao 
20 Sabri Evrendil,.k 

Saçla nıçın teshir edüirdı? da on on iki kadar beklr Nçları 15 Süleyman Boia 
U~laosın diye mi? Halbuki teşhir şuradan buradan koparılmış açık 10 Bedri Gülek 
baya perdesini büsbütün yırtmaj'a 

sebep olur. SJçlu, vakarlı, aeciyeli 
bir adam ise, bele suç~uz iıe, ya 
otar.cından ölQr, ya sabreder, ce
zayı çektikten sonra, onu kendisi
ne deyenlerden öç almaia kalkışır. 
Her ne ise,buıün teşhir cı zası ka 
na-ıla yauk edılmiştir. Sunanla 
b,.uber fıli olarak, mevcuttur: 
zan ahanda olanların tevkif evle 
rioden mahkemelere mahkemeler 
den telfltif evlerine, elleri kelepçe. 
li olarak rötürüp retirilmeleri: 
zan l\ltıada dedim; gerçekten ke· 
ı,.pçeli olarak rötürülüp retirilen . 
lerin bir kısmı berat ederek, al· 
nı ak, yllıü plk olarak tevkif 
evinden çıkacaktır. Fakat suçu 
mahkemece SAbit olmamışken hal· 
lun Önünden kelepçeli olarak re· 
çirilmeleri soretile oğ'ratıldıkları 

cezdarın en •im olan teşhir ce 
zttına uğramış olmalarım nasıl 
hiçliğe indirilecek? 

G•çenlerde Va Nt\ (akşam) da 
« kelepçeli çocuklar » dan 

babsedüp bana ayıphyorda. Yurd 
evlidlarına yapılan bu hakareti 
banl'i medeni memlekette fÖrür· 
sünüz? 

Saçlu nakline mabıuı kapalı 
kamyon tedariki fÜÇ ise, kapah 
atlı araba damı yaptmlamaı? Ha· 
yır .• Bu kötü harekete o kadar 
kadar alışılmış ki bu işi yapanlar, 
yaptıklara haltaretın cemiyete karşı 
ne büyük bir cinayet olduiunu 
takdir edemiyorlar. Ceza, her ban• 
1ri bir ııııçun karşıliı olmak lazım 
gelir; ıuçluya ıılin etmese, suç 
işlemcga mani olmasa bıle, cemi· 
yetin adli vicdanını tatmin eder. 
Suçsuz, cezasız kalmamalıdır; fa• 

ANfiLl OPEDi 
. ... 

Amerika'daki Fransız 
imparatorluğu 

Fraoau Afrikas~• Mad~gasİt~r 
h &riç olmak uz ere dort mıl· 

yo 1 mil ure satıh mesabasındadır. 
ve burada otuz milyondan fazla 
ahali vardır ki bu, Fransa anava· 
tan nüfuıunnn dörtte üçü kadardır. 

Bu imparatorluk, başhca üç 
bölı-eye ayrılmıştır : 

1 - Fransız timal Afrikaıı, 
yani Fas, Cezayir, Tunus. 

2 - Fransız batı Afrikaıı ki 
burada Moritanya, Franıız Sudıını, 
Seneraı: Gıne, Fıldişi ıabilleri, 
D.sbomey, Nıjerya iıimli yedi ıö· 
mürre vardır. Sonların bepıınin 

idare merkezi Dakardar. 
3 - Franıız Ostüva Hattı Af· 

riltaaı. Burada da Gabon, Orta 
Kooro, Ubanaişariri, Çad ıümür· 
releri ve manda altındaki Kama 
run ki 1934 ten ıoora bu srrup· 
tan ayrılmış oıaa Kamerun'uo ıda· 
re merkezı Brazviı'dir. 

Gpçen yılın llıc.tttriniode rene 
raı W oyf•tnd, ıimali AfrıkasındA 
frans,z aıuvvetlerini yenileştirmek 
maluadıyle oraya gönderilmiş i. 
ş mdi bıldij'İnız rıbı, bu reneral 
ge•ı çağrılmıf, h kaüt edilmiı, 

ODU ' yerıoe Vışının iler· relenle· 
leriııden askerıcr ve aivıUer 11i· 

. maı Afrika ma reçmışlerdir. Bu 
rı.ya ıkt .ıadi ve &1keri Alman 
bey"tleıııo~o de fİdecttı rivayet 
olunmak.tadadır. 

b •şlırile, ellerini yüzlerine kapaya 

rak iki polis arasında, önümilzden 

l'eçiyorlar; Kim bilir banfİ kara· 

koldaa yine kim bilir banri kara 

kola rötürüyorlar. 

lnaoırmııınız? Çok bicranlan 

dım. Gözlerimden birkaç damla 

yaşın dökülmesini men ediyordum. 

Benimde o vakit, ondört oobeı yaş· 

larında bir oilum vardı. ben, an 

nesi ölaeydilı:, akraba namına kim· 

semiz oimadıiından ba çocuk ıo

kak ortasında kalacaktı; belkide 

bir ıefil ile arkadq olacak, istemi· 

ye iıtemiye böyle kötü bir yola 

dökülecekti. 

Bu reoçlerde utanma duyruıu 
büsbütün kaybolsaydı, elleriyle yüz 

terini örterek, körler iibi tökezli · 

ye tökezliye yilrllmezlerdi. Bu hicap 

halini göıtcren rençler böyle teı 
bire deiil, bir la1ihbanede terbiye· 

ye muhtaçtı. Onlara yiyecek, yata 

cak ve çalışacak yer rösteraeydi· 

niz, içlerinden belki de bir kısmı 

tekrar oamuılu bir hı)ıta kavuşa 
bilir-:li. 

Hayır" böyle haller, artık 
medenilik iddia11nda bulu 

nan bir memleketin adliyesine ve 

zabıtasına kat'iyen yaratmaz. Bu 

münasebetsiz ve bayııiılatıcı teşhir 

usulünden hemen vazreçmelidir. 

Hem rünbtır, hem de biiyilk ayıp
tır. Adliyecilik yalnız Önüne gelen • 

zanlı adamı, sorruya çekmek, Şa
hidler dinlemek, elde edilecek de· 

lillere fÖre, ya ceza veya beraat 

reyi vermek deiildir. 

Çok umarım ki kenç ve de

ierli Adliye Vekilimiz Hasan Me

oemencioğlu, bu çok ayıp bale 

bir çare bulur ve ıon verir. 

10 Hüseyin Ateıok 
10 Kuddus Yünkoy 
10 Ali Kırdağ 
10 Nazıma E ... rendilek 
10 Mehmet Sarıtöyük 
Abdurrahman Battumao, Re 

şit, Kadir Yüzer, Aziz, Mehmet 
Tellivi, Süleyman Şanal, Abdur 
rahim Ôzrür beıer lira vermiş 
ferdir. 

YekOn 35719 liradir. 

• 1933 - 1934 Türk Lorca 
tabviılerinin A. konteojamna ait, 
vadesi ikinci bfrioin 25 inde re· 
lecek olan, kupon bedeUerioio 
transfer ve tediye tarzı hakkında 
Malivo Vokiletioin alikadar ma· 
kamlarla yaptıj'ı temas neticelen 
mediiinden, himillere yapılacak 
tevziat tehir edilmiştir. 

1933 Türk borca tahvillerinin 
her üç tranıferinde ait takıit iç 
tediyata baılanmııtır. Beher kupon 
mukabili O, 7346 doların karşıhi"ı 
0,9696, 1934 \k\nci •ıra Tnr'lo. b() 

cu tahvillerinin 18, 75 Fransız ran · 

fi karşılıfı 0,55179 Türk Jiratı ola· 
rak verilecektir. 

Beı ıenelik müruru zaman 
müddetince frank ve doların kar· 
şılait bu kor üzerinden ödenecek· 
tir. 

• Adliye Vekili B. Hasan 
Menemencioilu, Cumhuriyet Mild· 
deiumumtliklerine, Hikim ve Müd· 
deiumumilerle mahkeme başltitip 
leri baklı:ında milhim bir timim 
röndermiştir. 

Nakil, tahvil, izin ve sair her 
banri bır sebeple bulandoju vazi 
feden daimi veya muvakkat bir 
ıekilde ayrılan Hakim ve Müddei
umumilerle Baıkitiplerin bu avrıhş
ları derhal ve telrrafla Vekalete 
bildirilmesi evvelce müteaddit de· 
falar bildirildiii halde, bu usule 
riayet edilmediji rörülmü~tür. 

Adliye Vekili bu seferki ta
miminde bu uıale uyulması ehem
miyeti bildrilmektedir. 

811 ıuretle lstanbulda parti tarafından yurtlarda barındırılıp ia~e 
tdilaıek saretile himaye edılen talebenin adPdı kız ve erkek 8~0 ye va 
rıyor demektir. 

Leyli mek t,.p ücretlt>rİ partice tesviye edilen 80 ve nakdi yardım 
133 talebe bu hesabıo dışındadır, 

Veni kararımızın tatbiki yolunda faal teşebbüslere girilmiş ve İcab 

eden hazırlıkların ikmali için her türlü tedbirler almmı~tır» 

Milli korunma kanununda 
yapllacak değişiklikler 

Aokara - Evvelce VekUler f 
heyetinde 1rörüşülerek Meclise ıev· 
kedilmiş olan Milli koranma kano· 
nunda ytıp•lacak tadili.t için hazır 

lanan ve rrup encümeninde rörü. 

şüJmekte olan liiyıbanın ana hat· 

ları ıudur: 

Layıhadaki maddelere röre, 

bütün daire ve müesseseler Mılli 
korunma kanununun karar ve teb· 

liilerini derhal tatbik ve icra et· 
mekle mükelleftirler. Bu kanunun 
tatbikatında kusuru zörülen maaş· 

h veya ücretli men sop ve münta · 

hap memur ve sairenin memuriye· 

tine Başvekil derhal nihayet vere 
bilecek veya başka türlü tecziye 
edecektir. 

HükOınet bilOmam ııo fabri\r.a. 
ları ve detirmenlerine ve teblii 
ettiii tedbirleri tatbik etmiyen ve 

istenilen derece ve evsafta istihsal 
de bulunmamakta taanr.üd göste 
ren sanayi ve maden müessesele 
rine el koyarak kendisi işletecek 
tir. HükOmet iş saatlerinin asgari 

. hadlerini bilOcnıJm mües~ese ve ti· 

carethaoelere ıamil olarak ve ya· 

pılan ticarete göre ayrı ayrı tea· 
bite selihiyettar olacaktır. 1, yer· 
lerı, aagart iş saatleri zarfında a· 
çık bulunmak mecbariyetinde kala 

caklar ve bükQmet icabında lüzum 

rördüiü maddelerin istihllldni ... 
tış ve imali tını menedebileceii rl · 

bi bunların istihlak, satış ve ima· 
lit şekil ve miktarını da tayin ve· 
ya tahdid edebilecektir. 

HukOmet ithal ve ihraç mad
delerioe icabmda prim verecek ve 
tayin edeceii maddeleri prime tii 
bi tutacaktır. 

Kiracılar mukavele müddetinin 
hitamından o~ beş gün evvel tab · 

riren oturdukları gayri menkulü 

tahliye edecelderirıi bildirmezlerse 
gayri menkulün mukavelesi bir ıe· 
ne daha temdid edilmiş addolona · 
caktır. 

HükOmet icabmd• her türlü 
kara ve deniz hususi nakil vasıta. 
larıoıo seyrüseferini tanzim, takib 
men ve azami nakil ücretlerini ta· 
yh edec"ği gibi bunlara da Dev· 

Boiazdan çıkması yasak edilmiştir. 

• HükOmet, balkın rerek 11· 
da ve gerek sanayi mamulatı ba· 
kımından zaruri ihtiyaçlarını kar· 
şılamak ve bunların fiat ve tevzi 

iılerioi tanzim etmek yolunda ye

niden mühim tedbirler almak ilH· 
redir. Bonon için bir tevzi ofiıi 
kurulacaktır. Ofis ııda maddeleri· 

ni ve bütün sanayi mamalitanı bal 
kıo ihtiyacı nisbetinde tevzi ede· 

ceii gibi, ba malların piyasada 

fiat tereffüilne de mini olacaklar. 

• Bura bqkonsolosu lımail 
Haıtkı, Cidde maalabatgüzarı Sa· 

dullab, T abran baıkitibi lıbami 
derecelerile merkeze nakledilmif· 

lerd;r. Tahran büyük elçiliği müı· 

te1arhiıoa merkezden Zeki Hamdi 

Basra • konsoloıluiuna merkezden 

Cemil Vafi, Bağdat elçiliği Uçiln· 

cü kitipliiine merkezden Hayred

din İzmirli nakil ve tayin edilmiş· 
lerdir. 

letçe lüzum rörülecej'i yerlerde ça 
hştırabilecek ve isterse bunları 

satın da alabilecektir. 
HükQmet isterse zeriyatın ne

vi ve çeşitlerini tayin ve teobit 
edecek veya bunlardan bir kısmı· 
nıo ekimini menedecektir. 

Bunlardan maada kanana ihti· 
kir yapan toptan ve perakendeci· 
ler için çok mühim hükilmler illve 
edilmiştir. Bu bükllmlere göre ibti
kirıo mahiyetine nazaran 10 sene
ye kadar bapiı cezası ile 10,000 
lir.ya kadar para cezası alınabile· 
cek ve batta icab ettiii takdirde 
bükQmet mubtekirleri muhakeme 
etmek ilzere hususi mahkemeler 
bile kurabilecektir, 
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d==:==========================:::::;:=======::=====-========= Burada ıeıi titredi •• Söner fibi oldu Vokinr istasy-=-o geçtikten sonra Talı eıerı olarak tren bar istaııyon 
Poaro ona doiru eğilerek büyük bir he· ikimiz de derin bir ıükata dalmı4bk. Tren civarında durmuştu. Kısa bir yürüyüşten 
yecaola aordn: bundan sonra Sant•mptaıı'a kada~ biç ıonra bir otomobıl 1raraj1na vardık, Der· 

-Dört numara? durmayaçaktı. Fakat biraı: ıonra bır ma. hal bir otomoLıl kıraiayarak ı on ıür'at· 
Meçhol adam mOtbiş bir korkunun kaacıoın verdirf iıaret Qı;erine tren bir. le l.ondra yolunu tıJttuk: Ancak otomobi· 

tesiri altında kalmış ribi titreyord11. Yü denbire durunca, Paaro : le yerıc1tı1tteo ıonra Puaro beoım mera· 
züodeki çizrıler deii11mişti. - Yazıklar olıan ı,.oa- Ne kadar kımı iz.ate etmeıı. ıOttuncıa buıuoau ı 

A '- l · - Canım, daha ı&Dlamadıuız mı Has· nca.. işiti ir bir aesleı aptallılt ettim. Şimdi her ıeyı aolayorum. 
-Cellid diye kekeledi. Sonra ken• Trenin böyle bird~nbire dorına11 bir tali tini'• ? O zamon b-=n ae anlamamııtım ... 

dinden reçerek ıırtüıtü yataja düıtü. eMri .•. Çabuk ... Haıtirıf9ı çabuk I Atıiı Faut ıuıı..ıi bc!e şu .. ur ... Bcoı bur4 dan 
Arkadqım: atlayalım. Çabuk olun, diyo. um ıize ı. w:akloşıarınak ı.teaıır.l"rıoa •olamıt butı.ı · 
-Aman yarebbil diye mmldaodı. Bir saniye içinde "afı>nun ltaphlDl nuyoıum. 

O k b · h ı. - Na dediniz ? eme enım a .. ltım varmıı?.. Haklıy· açmıı ve yere atlamııtı: 
mışım demek?. - Çabuk valizleri Bfaiı atınız, Has· - f..,,et. Hem <le çok kur11azca ba· 

Y k • • d d bal · · · zırlanmıı bır p.an '" l 11 ıı.ıp ecı ıen usal - o sa... tın,., sız e er ınınıı. 

Puaro ıözilmO kestir Ancak dediklerini yapacak kadar va· ve se çiıeo yer buyüıc bır zeıı.i eıeri ... D•· 
-Ooa benim odamdaki yata;ın nı· kıt bulmaı ve benllz yero atlamııtım ki mek benden korkuyorlardı-

tüne a-ötürünüz. Kaybedecek bir saniyelık tren tekrar hareket etti. - K.ım, kımden babııedıyonunoz ca· 
nım? 

z:amaoım bile yok. Ancak trene yetiıecek - Şimdi artık herhalde aklımıza ne· _ Kanan harici hareket etmek iste· 
k.adar vak.tim var_ Ab •u treni vicdan ler ettiııi-ini ıöylemelt lOıfonda bohınoua- Ç · • .. •· yen o aört büyük debacıan l Sırı inıı, 
azabı doymadan lıtaçırabi11eydim. Fakat nuı deöi1 mi ? diye söylendim. 

f . • bari Amerııı.ah, bııi Frao11z .• Otea-ı de 
şere im üzerıne aöz verdim. Haydi, Has· - Canım mesele fayet basit, birden· 

başk• bırı ... Allah" dua edmız de zam&· 
tİnfl1 "lıcahml bire ltlo sırrına vakıf oıdam. H 

T nJnda yetışelım, 4lllDfS l 
.EsrarenfİZ ziyaret,.imizi Bayan Pirao. - Evet halıtikaten aö::derinizio her 

"' - Bızi ziyarete ıeıen adamın tehli· 
nuo ihtimamına bırakarak bir takıiye at- esrarı çözmeie kifi relecek derecede lr. '.) ede olduğunu mu zannedıyorsıınuz ı-
layıp istasyona ko•tuk. Tam kalkarken açık bir maouı var. 

Y - Hunn ıüpbem yok. 
trene yetiştik. Yolculak eınasında Puaro - Belki öyledir. Fakat ben biç ıan- Bayan Pıraon bızi büyük tezahüratla 
baza o rözlerini sabit bir noktaya dilcmiı, netmiyoram. Şimdi IOtfen ıo iki valizi eli· karşıladı. fakat b,z onun heyecanına mu-
bar•"ehiz durarak sözlerimi dinlemez rö· nize alır mısaoız. o.;er üç tanesini ben kabeJe edecek vaziyette de .. ıldik dorhal 
rilnilror, bazan da canlanarak telılz veya taıırım. kendiıinden bizi alik dar eden malOmata 
telırafla kendlılni olan bltındeıı haberdar // nel kı•ım lltedlk. içimiz biraz rab .. tladı. Ne kim•• ı 
etmemi ı6yltlyorda. Tı1111Ulaanell.11 ,.ı.,. adam retmiş, Dl dı adamda bir hareket rörmi1ı 

çeviren: Mecdi Enön 
tü. Merdivenleri dörder dörder çıkarak 
apartmana (irdik. Puaro yatak odasına 

koştu. Faltat bir saniye ıonra üzüntüUl 
bir sesle beui çaiırdı : 

- Haıtinrs 1 Adam ölmilı. 

Odaya lcoftum. Adanı bıraktıiımız 
yerde ve oldui'tt ribi duruyordu. fakat 
ölınilş hem de ôlelı çolc olmoıto. Derhal 
bir doıttor aramak için d ıarı çıktım. 

( Rtdıevay'ın henüz dönmemiı ulda;una 
bılıyordum. ) tSul11urum doktorla derhal 
eve lı.Oftam. Kıta bir muayeneden ıonra: 

- Evet, ö!müı, hem de ne halde ! ... 
Her baldo yar chmına koımak iıtediiiniz 
bir ıerıeı iydi, dejil mi ? 

Paaro : 

- Evet.. Aşajı yakarı öyle ... dedi. 
Ölümün aebebi nedir acaba, bay doktor? 

- Teşbiıi biraz rüç ... Kalb durma· 
il . .. lnkitaı teneffüs emareleri rörlllüyor. 
Acaba buralar da açık bir bavagazı muı
luja falan var mı ? 

- Hayır odada elektrikten başka bir 
ıey yoktur. 

- Evet ... Zaten pencereler do açık. .• 
Takriboo ik.i aaat kadar evvel ölmüı ... 

Uzımrelen mai.amı ölilmden haberdar 
ederıiniz tabit, deiil mi ? diyerek doktor 
çıkıp ritti. 

-Deoamı NP-



.. 
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-ıtTJfilillJ 
dS•D• 

Ailelerin kirli 
çamaşırları 
YAZAN 
VA-NO 

Erkek elbiselerini çıkarıp kadın kılığına giriyor... Ya· 
tara öyle yatıyor ... Düşün, karder 

Kulak misafiri oluyorduk. . . . . . . . . .... 
Aiab~;i~·i: • ~~z·i;;tlod~ki' bi; ~di~: ~~~~~ birinde ş~yle demişti: 
- Bir yuını okodom. c Kulak misafiri oldam :ıt dıy~ Y~~mışsın ... 

Aman oe fena! Mesleğini yapmak için bile insan «kulak mısafırı» olma· 
malıdır. Bu, adeta hafiyeliğin yarısı sayılır. Havadisi vorememeni, atla· 
manı tercih ederim. .. • 

Gerçi kendileriyle dl1şünce ortağı olamamıştım. Fakat «bu bır mil· 
taliadır. Hürmet edilir!» diye düşünmüştüm. Gazetecilik icabatıoın dı. 
tında kulak misafirlij'i etmej'i bende sevmem. Fakat bu, öylesi değildi. 
Vapurun büyük aalononda, iki •enç ve şık bayan yilkıek sesle "-onu· 
şuyorlar~ Bizde ister iıtemez dinliyorduk. Zira knlaklarımızı tıkamanın 
imkanı yoktu: 
....................... 

- A, a, a... Tövbe... Ki, ki, 
kil_ Niçinmlş? 

- Hay ... Öyle zevk alıyor ... 
- Kazulet gibi herif • , . Bir 

metre seksen boy ... Kırkını aşmış ... 
Gırtlak kemiii bindi boynu gibi 
fırlamış... Darılma amma, doğru 
ıöylcmiyor muyum? 

- Elbet doj-ru ... Yalnız yıı· 
naldarında mecidiye büyüldüj-ünde 
iki kdıız yer var ... Geri kalan bü· 
tün vücodu maymun gibi. .. 

- Ha hıı ha ... Demek bu ha
line raiınen ... 

- Evet, bu haline rağmen , 
eve gelip de başbaşa kaldık mı , 
k dınlıra hevesleniyor ... Kendi vü · 
cuduna oyj'on kombinezonlar, dan· 
telli sabahlıklar yaptırdı; bunları 

ıiyiyor ... Nazariyesini de yapmış: 

Böyle fantaziler, bütün gününü 
ciddiyet içinde geçirmeğe mecbur 
erkeklik ruhuna ferah verirmiş ... 

Bak bele... Altı senedir evli· 
yiz, tahammül ediyorum... Çocuitt 
maz oldu, o 1ebepteo dayaoıyo • 
rum • , • 

- Aman saltın, ayrılmaia fa· 
lan kalkına ... Bir dedifioi iki yap· 
mıyor .•• 

- Hoş benim de ayrı!acaiım 
yok a ... Likin fena içerliyorum ... 

Bak geçen cnn ne olda, din· 

le ... llb ... 

*** 
Sade ben dejil, bütiln vapur 

balkı dinliyordu. Bıyık altından j'Ü· 
lenler mi iıterıin, yılışık yılışık il· 
rıtanlar mı? .. Ôbür bayan da ko· 
caaının kirli çamaşırlarını döktü. 

*** 
Birdenbire, ba halin de, yeni 

kötü idetlerimiz arasına girdij'İoi 
far kettim: Aile sırlarını, en yak10· 
larıoın belki de ruhi hastalık veya 
karekter zaafı halindeki biçarelik
lerini elilemin •dedikodusuna ıer· 
~ayc etmek. Hayatını teşrik ettiği 
ınsanı kepazeye döndürmek". 

Saraylı bir hanım tanırım. Ta· 
rihi bir tefrika yazıyordum. Falan· 
ca şehzadeye dair malumat edin· 
aıek ilzam geldi. Kendine bir mec 
mua tarafından müracat ettim. Pa 
ra teltlif ettik, isim gizliyecei'imizi 
ıöyladik. Müzayakada olmasına rai 
Dlen reddetti: 

- Ekmeiini yedim. Gördük· 
lerim benimle beraber mezara j'İ· 
decektlr. - Dedi. 

- Canım efendim. tarihe ve· 
sika olur ... Fena bir niyetimiz yok 
ki.. Hem efendiniz ölmüş .. 

- Zarar yok... Hakkında söz 
ıöyleınek bana dü~mez... Mekinı 
cennet olıun. 

Belki ıar ylı hanım ifrata va 
fiyordu, Zira, o ıöylemez, bu yaz· 
maz, hltıralar da ntikbale intikal 
etaıeı. Fakat her halde kendince 
iyi bir ablilt, sadakat sahibiydi. 

Vapurdaki iki bayan ve ce 
miyetimizde ekıik olmayan eınıali 
her halde ondan örnek almalıdır· 
lar • 

Şebrimiıin bir köşesinde, bir 
Y~tak odasında yarı cümlelik bir 
1~2 kulaktan kolağa fıııldanmıya 
~orıün, aanlti akaisadalı bir küpün 
:çlnte Yaşıyormuşuz ıribi, söylenen-

i
erl abzada bütün memlekette da 
ı ıveriyor : 

f l - Duydunuz mu, falancanın 
a ancaıı nasılmıı? 

K E. • Anlat bakalım ... 
•ynatılmağa ba~lıyor. 

ak ~erkcıin huauıi hayatında bir 
bu:• _tarafı bulunabilir. Yakınları 
B u ortbas etmekle müklleftirler· 

u da b" ·11A ye b h • ır. Dlı ı, ve ananevi terbi. 
• ••dır u A bA • O A no)t • zvı, ro ı, ıçtımaı 

bl •-;larımızı çitnenmi, aaltııt ri
kU Ya ancı aiulara dGıerek.Ne H· 

fe)_, O ... 
( Ak .. aa'du) 

• Hamlet 
mahkemede! 

1 

İstanbul' da. Shakes• 
peare ş,h1r Tıyat 
rosu sahnesinden 

mahkeme salonlarına aktarıldı. 
Hamlet faciasının kökünden süren 
bir başka facia, şimdi adaletin 
önünde divacılar, davalılar, avo 
katJar tarafından temsil edilmekte· 
dir. 

Y azarlı;r rejisörü, reiisör ya
zarları mahkeme-ye vermiştir. Ham 
let yüzünden bir taraf öte tarafın, 
öte taraf beri tarafın cezalandırıl· 
masmı istiyor. Her halde bu diva 
ve muhakeme yüzünden lstanbul
da bir takım ya:u ve sanat adam· 
ıarı, günlerce Danimarka Pren~i 
Hamlet'ten daba asabi günler ve 
geceler geçirecekler .• 

iki taraf da biribirlerinin cez 
alaodırılmHını iıtiyor, dedim. Bu 
insanın hatırına Sbakeıpeare' in 
baıka bir eserini hatırlatıyor, «Me 
asure for measure» eserini, Birkaç 
sene önco bunu «cezaya ceza» di· 
ye tercüme etmiştim . 

Gönül ne istiyor bilir misiniz? 
iki tarafın da hakıız çıkması, 
iki tarafın da yauılmtı olma•mı, 
iki tarafın da haksız çıltmaaım, O 
zaman bu hiidiıeye Sbakeıpeare'io 
başka bir eserinin · adını verobi· 

liriz: 
cTbe comody of erros» = «Yan 

hşlar komedisi• 
Falı.at ıazete haberlerinden 

öylo anlaşılıyor ki işte yanlışlık ol 
sa bile dôvada hiç de komedi ıö· 
rünüıü yoktur. Dinleyicilerden bir 
üniversiteli kız bayılmıştır, davacı· 
lardan biri bunalmıştır. 

l1ti taraf da karşısındakilere 
şirretlik ıuçu yüklüyor ... Acaba da. 
vanıo sonooda logiliz şairinin baş· 
kı bir eserini hatırlıyacak mıyız? 
The taming of He Sbrov = Şir · 
retin uysallaştırılması. 

Bir tarafın elinde ıahne, öte 
tarafın elinde gazete sütQnlflrt var· 
ken ne diyo ırürültü bir mahkeme 

salonunu dt>lduruyor?. 
Hamlet yüzünden çekişenler, 

biribirlerino rene Shakospeare' in 
bir kitabının adını aöyliyemezler 
miydi?: «Aı yoo like ıt» =«Hoş· 
landıj-ınız gibi.» 

Bana Ö)le geliyor ki yapılan 

şey gene Shakespeare'ic bir kitabı· 
nın adiyle: « Mucb ado for not
hing» = cBoşu boşuna yaygara• 

dır. 
Umalım ki gazete stıtunundan 

ve tiyatro sabneıincien adalet hu 
zurana aktarılan gurültü, fiş de, 
kabap da yanmadan rüıel bir 10· 

nuca ersin ve hidıunin fizerine 
Ş•hir Tayatroıunun perdelerinden 
daha kalın bir örtü örtülıün, 

O zaman doyacaj'ımız doyru· 
yu rene Sbake1peare'in bir kitabı 
oın adiyle anlatabiliriz: 

« All'ı Veli tbat endı Veli 
- iyi biten her şey iyidir.:ıt 

Uiuı'tan 

• 
Kaybolan tabii 
servetler 
Yazan 
ULUNAY 

Geçen gün Ke· 
mal Salibin evin 
de Ankaradan 
gelmiş tuylü 

bır tokir kedi gördüm. Koltukların, 
masaların ayaklarıoda tırnaklarını 
bileyen, döıemelerin kumaşlarını 
tehrem ıahrem ayıran. en satlam 
halıları didik didik diden, bu mu· 
ıv hayvanları çok 11verim. Tomiı• 

BUGON 

Alman hamlesi 
durduruldu 

Cenup cephesln· 
~·-~~~-

de Sovyet zafe· 
rlnln önemi 

Londra 27 ( a. a. ) - Lo· 
zofski ba1ın milmessillerine de· 
miştir ki: 

« - Almanlarm Moskovaya 
karşı baıladıkları taarruzun neti. 
cesiz kalacaiına tamamile kani. 
im. Tantana ile başlıyan ilk hanı· 
le dordorıılmuıtur. Almanlar hiç 
bir böJgede ciddi bir muvaffaki. 
yet elde etmemişlerdir. Sovyet· 
lerin cenap cephesinde ka:ıan. 

dıkları zaferin önemi işikirdar, 

Rostof meydan muharebesi de· 
vam etmektedir. » 

Moakova 27 ( a. a. ) - Dün 
geceki Sovyet tcblij-i: 

Ruı kıtalarınm bütün cephe. 
lerde düşmanla dövüştüklerini, 
muharebelerin Volokolanık ve 
Stallngrosk bölgelerinde oiddetli 
olduğunu bildiriyor. 

T eblire röre, 25 Sonteşrin. 
de 33 ve 26 Sonteşrinde 2 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Borlin 27 ( a. a. ) - Alman 
tebliki: 

Doğu cephesinin merkez ve 
şimal bölırelerinde yeni terakki
ler kaydedilmiştir. Bolşeviklerin 
Rostof civarmda ve bu şehrın 
şimalinde yaptıkları hücumlar 
pükürtülmüş ve düşmana aiır 
kayıplar verdirilmiştir. 

1-.:.;..::..--------------------..: 

liği, güzellij-i, azameti, ve karı, zi. 
yanklirlıi'ı, batta vahşeti bile boşu· 
ma gider. Bunan için alilca ile 

sordum : 
- Ankara kedisi mi ? 
Arkadaşım güldü : 
- Ankarada, hakiki cins kedi 

kalmamış ki, dedi, birisinio evinde 
ancak bir tane rördüm. 

Yürei'im yandı. Dünyanın her 
tarafında nam veren bo güzel ke
di nesli tabiatın, iklimin memleke· 
timize verdiği bir servettir. Onon 

neslinin, batıp iitmeıine .karşı • 
ltayıt kalınar mı ? 

Ankarada Ankara kedüi aedea 
böyle mumla aranacak bale 1relmlt? 

Kemal Salıh, yine her tarafa 
adı anılan Ankara armudundan da 
öyle bahsetti : 

- Ankarada birisinin bahçe· 
sinde bir aiaç kalmıı. Ondan bir 

kere tatmak nasip oldu 1 Dedi. 

Belgrad 
yok 

edilecek 
Va~inrton, 26 ( a. a. ) - Ru%· 

veltin katibi Ôrli, A 1 m ain.y•a· 
nın Belgradı baştan başa tahrip 
otmeğe hazırlaodıj'Joı ıöylemiştir. 

Naziler, Sırp çetelerinin Bel. 
ıradı faaliyetleriııe üı olarak kol
landıklarını ileri ıürilyorlar. Ôrli'ye 
göre, şehir askeri kıtalarla sarıl· 
dıktao ıonra, top ate~iylo ve bava 
bombardımanlariylo tabrip edile. 
cektir. 

Antl komlntern paktın 
uzatıhtındakl ehemmiyet 

Berlin, 27 (a.a.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Berlin siyasi mahfilleri, komü· 
niatliie karşı koyma paklama uza. 
tılmaımdaki mana, maksad ve 
ehemmiyeti dün akşam şu sözlerle 
ifade etmişlerdir: 

" Milletimizi bolşevildiie karşı 
ebediyen ma un kılmak ve rastla· 
dığımız her yerde Bolşevik aian· 
larmı yok etmek istiyoruz. Mu· 
vaffaldyetle yendii'iıniz t~hlike ile 
tekrar karşılaşmak istemiy..>roz·,, 

Lübnan devletleri· 
nin istiklali 

Berut 27 [a. a.] - Hür Fran· 
ıızl:mn Suriyedeki umumi morah· 
hası General Katru, Lübnan dev. 
letlerininin istiklilini ilin etmiştir. 
Harp devam ettiği müddetçe Lüb 
nan, müttefiklerin elinde bulunan 
Lübnan kuvvetleriyle korunacalı.br. 

ket versin iki sene içinde hepsi 
bosuıiyetini kaybederek bayağı ke. 
çi oloyorlardı. Bizde Yama tava 
iıı denilen bir cins vardı ki Leıorn 
dan fazla yumurtlar. Bıı cinse itina 
edildij-ini görmedim. Denizli Gere· 1 
ze horosları ötüşleriyle makbuldür· 

• b ' o cıns mu afaza ediliyor mu ? 
Frenklerin fleş dedikleri " Hacıka· 
dın ,, lar Sinop civarında Hacıka· 
dın nahiyesinde yotiıir. Vefalı Muk
bil bey öldükten sonra meıhor ta· 
vakçolard bile bu cinae rast gel

~ornm. ( Vjze ) kaaabuınuı cİ· 
-varında " Karlıköy ,, denilen yer
de bir cin• tavuk yetifir. Doz be· 
yaz olan bu hayvaolano tepeleri 
iyi bir kaıımpatı şeklinde bir ho· 
tozla aüılüdür. Bu tabii bot"z JfÖZ 

ı_e!ini k.a~a~ığ'ı zaman, yediği yemi 
rormesı ıçın tüylerin makıaıla ke· 
silmesi lizımdır. Bunlardan bahis 
bile edildiğini işitmedim. 

Avrupada her ıene ba .b. 

Tobruk kuvvet 
Ierle birleşildi 

lnglllz ordusu 
~ ~~----~ 

kuvvetlerlnl ten· 
!51k ediyor 

Kahire 27 ( a. a. ) - Alııılln 
mııHimata röro, bah iıtikametin· 
de ilcrliyen İngiliz: kıtab Tobrak 
ıarnlzonile birleşmiştir. 

Londra 27 ( a. a. ) - Royter 
harp muhabiri bildiriyor : 

Tobroğun cenubunda Britan
ya kuvvetlerinin muvakkaten 
durması 8 inci orduya kuvvetle· 
rini tensik etmek ve takviye kıt 
aları almak f1r1atını vermiştir. 
Romel ise bu duraklamadan Tob 
ruk ~trafındaki zayif mevzilerini 
t:.kvıye etmek için istifade eyle· 
miştir, Her iki tarafın da hava 
kuvvetleri meydan muharebesine 
büyük ölçüde ~tirak ediyorlar. 

Sah akşamı 20 Britanya av
cısı 70 Meıerşimit'e hücum ot· 
miş ve bunlardan 10 oo düşür
dnkten sonra düşmanı kaçmaj-a 
mecbur eylemiştir. 

Kahire 27 ( a. a. ) - Askeri 
sözcü, muharebenin, düşman 
tanklarının yok edilmesile kaza. 
01lacağıoı tekrarladıktan ıonra 
demiştir ki ı 

« - Sidi • Rezak'daki kov· 
vetlerimiz takviye almışlardır. 
Gabri • Salih'e doğru şaşırtma 
akını yapan Alman lco!o mevco· 
donun üçte birini kaybetmiştir. 
Saşırtma hareketinden, dQşmanın 
esu muharebe meydanında az 
tankı olduğu anlaşılıyor. ıt 

Afganlstan'da teknisyen 
ihtiyacı 

Londra 27 [a. a.] - Afraoİı· 
tandan çıkarılan Alınan teknisyen· 
lerin yerine Britaoyahların konul. 
ması hakkmda ıorulan bir suale 
tden şu cevabı vermiştir: 

« - Bunu tayin etmek müs· 
takbel Afgan hükCmetine aittir. 
Bizden iıtediii takdirde mümkün 
olan her yardımı yapmağa hazırız. 

Kale'de Alman devriye 
gemllerl bombalandı 

Londra 27 {a. a.} - İngiliz. 
avcıları Kale'de düşmanın devriye 
ır•mllerinl vcı ma vuoalarını bom· 
balamı~tır. 

28 ikinci Teşrin Cama 
TUrklyo RadyodlfUsyo11 postalara, 
Türkiye radyoau, A11~ara radyoau 

7 .30 Prorram, ve memleket 
ıaat ayarı. 

7,~3 Müzik: Hafif Parçalar Pı. 
7,45 Aiaoı haberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik parçalar 

1 (Pı.) 
8,15 Evin ıaatl. 
8,30/ 
8,45 Müzik: Senfonik parça· 

lar prorramınm devamı (pı.) 
12,30 Pro~ram, ve memleket 

saat ayarı. 

ler. 

12,33 Müzik: Sar; eserleri. 
12,45 Ajans haberleri 
13,00 Müzik: Şarkı ve T6rkU· 

13,30/ 
14,00 Müzik: Karaıık prorram 

(Pı.) 

18.00 Proıram, ve memlekcıt 
saat ayarı. 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 
18,40 Müzik: Dans müziği (pı.) 
19,00 Konuşma (iktisat saati) 
19,15 Müzik: film şarkıları pı. 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19,45. Müzik: Ki sik Türk mü 
ziği programı. Şef: Mesut Cemil. 

20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik: Karışık şarkılar. 
21,00 Ziraat takvimi. 
21,10 Temsil 
22,00 Müzik : Radyo Salob 

orkeıtraaı. ( Violoniıt Necip Af· 
kın). 

1· Kocbmaon: 2 - inci Dans 
Suit' i 

2· Sied : Sigaracı kız 
3- Beethoven: Mönüe 
4· Ancel: lıpanyol Entermez. 

zo'ıo 

22,30 Memleket ıaat ayan ve 
Ajanı HaberlOl'i: Ziraat, Esham -
Tabvilit: 

Kambiyo - Ndltnt bonaıı 
(Fiyat). 

22,45 Müzik : Radyo Saloo 
orkeıtra11 Programının ikinci kas· 
mı • 

5. Straaıı : Şarap, kad10 ve 
farkı. 

22,55/ 
23.00 Yarınki Program, ve ka· 

panıı 

ITA.KVİl\ıJ 
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R•mi 1!57 lldncltetrl ıs 
'-flc•i t~O • Z•lkado 9 

Sonun üzerine arbk o meşhur 
tiftik keçiıini ıormaya cesaret ede· 
medim. Korktum ki onun için de: 

- Hepsi lcıl keçisi oldu ! 

. b rı ı 
cı~ı A ayvanlar için sergiler yapılır. 
Mukafatlar veriiir. Ve helo k d . 

.. b. e ı 
sergısı ınlerce meraklıyı to l 

hükOmetin yardım etm~si lazımdır. 
Fııkat halktada bir merak, bir zevk 
uyanması icap eder. Bonn şimdiki 
yaşayış ıartları içinde temenni ede 
meyiz çünkü ba gülünç apartıman 
ha atı buna en büyük bir mani teş. 
kil ediyor. 1 Ba 

Eskiden berkea uf ak veya bü- Nöbetci eczane 
yük babç~li evlerde oturarJar ve ., ..... , .. e_c_e __________ -! 

Demetin. 
H k par. 

er eı ıGslü kafeslerdıs, yaptıkla· merak ettikleri her hayvanı beali- istikamet eczanesı· 
Bunlar bir memleketin ıüsü, 

ziyneti ve servetidir. Garpte böyle 
tabii servetleri kıskanarak mu hafa
za ederler. Macarlar harice at ıat· 
mazlar, iidiş beygir satarlar. Fran· 
ıızlar çok yumurtlayan Legorn cin· 
ıi borosları tohumsuz olmak şartiy· 
le dı~arıJa çıkarırlar; av köpekle· 
rine varıncaya kadar öyledir. Hal· 
buki ~arkta bu gibi şeylere elıeın 
miyet verilmiyor Meseli kim ister· 
so lralda şocere1i mazbut en as·ı 
bir atı alıp istodiii yere götürobi 
lir. lıtinci Abdülhamit zamanında 
Ankara keçileri kaç defa muhtelif 
devletlere peşkeş çeldlmişti. Bere 

rının üzerine korularalt boruldayan 
bu ~ ı b . ruze ayvanların hayretle, tak· 

yebilirlerdi. Şimdi apartıınau deni. 
len bu sefer taslarının i ... ioe ı. d' 
1 

• _ T ilen ı 
( HükOmet yanında ) 

dırle seyrederler. erı sıgamıyorlar ki bı' d b . . • r e ayvan 
sokabılsınler. Pek pek t 1_ l k - Bizde yetişen •• Kara yaka 

kopekler · · • ı · · · . " 
r 1 b" e11. oma 

şa~ 1
f_üe d~r kanarya besleyebilmek 

mumıı. n ur. 
lnglll:ıE Dahiliye Nazırtne 

mUhlm bir sellhlyel 
verUdl 

ı, iri llt erı ıtıbarıyle hemen 
hemen Danova'lara yakıodır. Sam· 
sun köpekleri en müthiş canavarı 
parçalayacak kadar aerttir. Onların 
nesilleri de belki sönmüş, belki de 
ıönmek üzeredir. " Selvili ,, deni. 
len bir cinı kopoy vardı ki, tu. 
şanı, karacarı t-ulur, çıkartır ve 
döndüre dolaştıra sahibinin Önüne 
kadar getirirdi. Onlard'!ln da bah 

Görüyorsunuz ya b k k 
hayvan şehirde apart.ıın o dos ~lca 

k 
ao em en 

mes enler kusuru bı' l f 1 • na arm ona ı-
rı nerelere kadar 0 .d. ? H 1._ 
- t Ü .ı ıyor a ıu us ıto - k 

t _ f yıgara sıhhat itibariyle 
yap ıgı enalıktan başka yavaş ya 

dvaı ~ ınl erak ehli :t nin 'de orta· 
an ıı.a lcmas b 

Londra ?.7 [a. a.) - Avam 
kamaraıınan müzakeresiz kabul et· 
tiji bir takrire göre, Dahiliye Na 
zırı, devlete zarar verebilecek ha
reketler yapabilmek zannı altında 

balunan kimseleri tevkif edebile
cektir. 

seden· yok, · 
A ına ıe ep oluyor. 

k b partınıan aleyhinde bulunur. 
en orasını da unutmıyalım. 

Meb'uıılar, bu aali&hiyetin Par
lamento azasına kartı da kullanılma· 
tından korktuklarını ıöylemi~lerdi,, 

Bu nesillerin mohaf azasın da 

• - (Taa'dan] 

Harbin doğurduğu bir hastallk • 
Muharebe dünyanan her tarafında insanla· 

rın ıinirlerini bozmuıtur. Amerika ıibi moba· 
rebe uhasına en uzak bir memlekette bile bu. 
nun neticeleri göze çarpıyor. Gazetelerin yaz:. 
dıklarına göre Amerikada halk bir satın alma 
nöbetine tutulmuştur. Kıymetli taşlar, kürkler 
vesair bogibi şeyler adeti kapışılıyor. 

« Bu satın alma nöbetine bir çok sebep 
ler gösterilmektedir, Bunlardan başlıcaları fazla 
kiiıt para çıkanlarak paranın kıymetinin düş• 
meıi ve yeni vorriler yüzünden eşya fiyatları• 
oıo artmatı korkusudur. 

Halkan bücomn yüzünden her şeyin fiatı 

yükselmiştir. Pırlantanın ltratı 70 dolardan 285 
dolara çıkmışlar. Elmas satın alanlnr bunları 
kaıalarına 1aklamaia razt olmamakta, üzerinde 
taşımalctadırlnr. 

Geçenlerde Vanderbilt tarafından verilen 
bir baloda salonlar adeti mücevherci maiaza· 
larıoı andmyorda. Her tarafta elmaslar parlı· 
yordu. Halbuki bir zamanlar kadınlar hakiki 
elmaslarıdı kasada 1aklar, sahtelerini takar • 
lardı • 

Klymetll elma1larla rezmek merakı Nev· 
york poliı mildürfuıil büyük sıkıotaya·ıokmllf• 

..... 

-
tor. Çünkü ıon zamanlarda elmu hırsıılığ -
rülmemiı derecede artmııtır. Poliı müdOr~ :.;: 
ıızlarla mücadele etmek için uöraııp d 

D'- • orayor 
ırer taraftan Faranııada da «s t l • 

~b · k d a ın a maıt 
no eta on ıni göstermektedir 8 d 

F d 1 • ozrao an son-
1'a ransa an ngiltereye e't . l 
M · d 6 1 auş o an baron 
aurıce e Rotb h.ld' . 1 . c ı ın e b11e ve çamaşırları 

geçen ~afta Htılıia çıkarılmış ve fiatları gö· 
rülıııemış derecede yükselmiştir, 

Baron de Rothcbild iri yara bir adamdı , 
Yakası 47, ayakkabı 45 numara idi. Buna rai· 
men müzayedede halk ipek römlekleri, ayak· 
kabaları kapışmışlardır BirLaç. sa t . . d 

• 11 a ıçın e aa· 
tış yek Onu 200 bin frangı bulmuştur. 

Sıra keten yatak takımlarınm satılmasına 
geldiii zaman İçeriye bir polis memuru rirmiş 
ve sahşı durdıırmuıtur. Mllzayede memuru ae· 
bobini sorunca: «Bn gibi eşya vesikasız sahi· 
maz. 

Satışı dordurmamzı ttıbliğ etmek için emir 
aldım. » Cevabını vermi~tir. Satıı devam et
aeydi yekOnnn bir milyonu bulacaiı tabmicı 
ediliyordu. 

Satın alma nöbeti baıka memleketlerde de 
rözo çarpıyor. Bu n&ltete OD Al tutalaa ln,.iJ· 

••rıa111 b 

teredir. 

Bir şehirde 
80000 adam 

aym ismi 
taşı or 1 

• Danimarka halkının 

binlerce ayni ve biribirine 
benzer isim taıımasiyle 
şöhret bulmoştıır. Mese 
la, Kopenbagen merkez 
telefon rehberinde 80,000 
kiıinin iımi Yanaen'dir. 

Bunun yanında Pebersen , Hanzeo , Kriıten 
ı~n gibi birbirine benzer isimler çoktur. ~.a· 
mmarkada bükOmet makamları tarafıodan ısım 
değiıtirilmesı için çok kolaylık ırösteril!Dekte· 
dir. Ev deiiştirilirken ekseriya uimlerın de. 
iişmeıi icap ediyor. ÇünkD bir aparbmanda 
nyni isimde birkaç kişi bulunuyor. Banun için· 
dir ki Danimarka, ismin en kolay değiştiril· 
diği memleket olmuJtar. 

Fakat 1.1111 l'üçlük, yeni isimlerin bulun• 
masındadır. lıimlerioin dcğişt!rilme1i için vaki 
olan pek çok mtirııcaatlardan dolayı Kopen· 
haren Genealoji enstitüıll, yeol yeni mnhte
lif iııimler bulmakta rüçlOk çekmektedir. 

Yutland havaliıl ıpor klllbDnDn idare mec• 
liıloe ıeçllen 7 badao lıer birinin iımi Y •DHD 

'dlr. 
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BUGON 

TUrk Vatandatlar1mıza, TUrk Kardetlerlmlze En BUyUk Armaıan 
7 Yqından 70 Y qına Kadar Bütiin ı\dana Hallunan Dört Gözle Beklediji Merak ve Heyecanlarla 

Dola Tiirk Emeği, Türk işçisi, Türk Teknisyenleri Tarafından FovkalldJ Surette 
Hazırlanan BDyilk Dünya Filmi 

==BU AKŞAM SAAT TAM 8,15 DE= 

ALSARAY ve TAN 
SiNEMALARINDA BiRDEN 

Son 2S Senelik Dünya Siyasetinin lçyilzll, Canlı Tarihçesi 

191 4 SONRA 

Biliistiına Herkesin Can ve Yürekten Seyredeceği Büyük Tarjhi Filmde bir 
Çeyrek Aıırdanberi dünya Siyasetinde Rol Almış Büyük Şahsiyetler 

Ebedi Şefimiz Mlllt feflrnlz 

ATATÜRK 1 
1 Fransua Jozef, Kay

ser Vilhem, Cüm· 
hurreisi Puvankara 

Çar Nikola 

Sultan Mehmet 
Rahip Raspotin 

Briyan 
Strizman 

iSMET INÖNÜ 

Venizalos 
Çemberlayn 

Oa.ladye 
Baldvln 

6 ıncı Edvard, 
Kral Karol, Mare· 
şal Pilsudeeki, Laid 

Georg 

Ve Son Alman - Rus Harbinin üç Mühim Siması 

ST ALIN-ADOLF HITLER-VOROŞILOF 

Harbi Umumi Safahatı - lstildAl Mücadelesi - Mondoros Mütakeresi - Lozan Muzafferiyeti 
Millli Şefimizin Atioa ve Moskova Seyahatleri 

A Z t Z VA TAN DA Ş. S E V G t L I T 0 R K K A R O EŞ L ER I MI Z E : 

Milli Şefimiz ismet lnönüniln Buyurduklara ıibi : «İnkillpların luymet ve azametini takdir etmek için 
zaman zaman maaiye rilcu ile mukayese etmekte fayda vardır.» 

Bunan için ba büyiik filmi seyret, Tilrk mıızafferiyetile GöjıOn kabanın .. 

ME DLAVET 

ALSARAYDA 
Danı Kraliçesi. Şarkı Yıldızı. Emıalaiz 

artist M~RIKı\ RÔK.K tarafından yaratılan 

KORA TERY 
Aşk. ve güzellik filmi 

TANDA 
Maskeli Oa ikiler FUmin bakramaoı 

BiL ELLIOT tarafından oynanan 

HÜCUM KOLU 
Aşk Vazife Kahramanlık Filmi 

Pek Yakında Pek Yakında. 
GIRET A GARBO'yu gölgede bırakan büyük artiıt POLA NEGRI 

MADAM BOVARÖ Filminde - ---

• 1 
1 

Belediye Riyasetin
den: 

Tarsuskapısı • sebze hali 
• arasrndaki parke yolun tamiri 

işi açık eksiltmiye konulmuş-
• tur. 

A) Bu itin keşif bedeli 
• 13lS lira 85 kuruş, muakkat 

1 teminatı 100 lira 19 kuruştur. 
• B) Bu husustaki keşif ve 
ı şartname belediye yazı itlerin 
t dedir, istiyenler bedeli muka
t bilinde alabilirler . 
• • C) Eksiltme S-12-941 cu· 
t ma günü saat 1 S de belediye 
1 encümeninde yapılacaktır • 
1 isteklilerin mezkur gün ve 
• saatte teminat makbuzlariyle • birlikte belediye encümeninde 

hazır bulunmalan ilin olunur. 
1436 20-25-28-2 

• . ~~~~~~~~~~~~ 
1 

• 

• 

• 1 
t 

• • • • • 

• • • 

Citci Birliğinden : 
' ' Ziraat Vekileti tarafm-

dan Adanaya Jzmir mıntıka· 
smdan akala pamuk çiğidi 
getirtilmPsi tekarrür etmiş ol 
duğundan bedeli mukabilin
de bu çiğitten almak isteyen 
çü'çimiz'in malumat almak 
ve kayıt olmak üzere 15 ka-
nunu evvele kadar birliğimi· 
ze müracaat etmeleri ehem
miyetle rica olunur • 

1458 27-28-29) 

Halkevi Reisliğinden: 
28111 /94 l gllnü saat 20,30 

da Halkevinde - terbiye • 
mevzulu bir konferans ve 
Halk türkülerile bir konser 
verilecektir. Bu gece için 
Halkevinden giriş kartı al· 
mak lizımdır • 

14S9 

İlkokullar koruma l~~~~~~~~~~~~-
birliöi Reisliğinden: 

1/12/941 pazartesi günü 
saat 17 de Halk partisi bi
naıında kurumumuzun senelik 
kongrası yapılacağından sa· 
yın üyelerin gelmeleri rica 
olunur, 

ÇAKICI EFE omanı Çıktı 
Fiyatı 100 Kuruştur 

Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kurut 
Gönderdiği Takdirde Kitapları He111en Adreslerine 

P o s t a i 1 e Gönderilecektir • ----
Ruzname 

1· Heyeti idare Raporu
nun okunmasa 

2· Mürakipler Raporunun 
okunması 

3- Yeni Heyeti idare se· 
1460 çimi 

Adres: Adana Horozoğlu Kardeşler 

rs;;i;;;·v;hbi·~·::·;~·;·~"I T. iŞ BANKASI 
: l K ! Küçük tasarruf hesapları i Saat Ku esi arşısında ! ı g 4 2 ı K R A M 1 Y E p L A N ı 
İ Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon 1 K E t 1 o. E.L ~ Rı 
: Kadın ve Erkek Son Model saatleri· : Z Şubat, 4Magu,3Ajrıstos,2/kim•teırın tarihlerinde yapılır. 
! miz yedekleriyle beraber mevcuttur İ 1942 IKR~MIYELERI ----. 
: • : 1 Adet 2000 Liralık = 2000. Lira 

1 Her Türlü tamirat Kabul Edilir. 1 : :: 1

: ·:. = ::: ,, 

" • ı 3 .. 500 ,, - 1500 i 1225 . : 10 " 250 ,, = 2500. ,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 " 100 ,, - 4000. 

50 " 50 ,, - 2500. " 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı . 
M ti • Sabah - 6-9 öile • 12 - 14 uayene saa e fi: akıam - 17 den ıonra yeni ta· 

şındığı Abidin Paıa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
vo ( fakirlerden para alınmaz ) 

1399 1 - 10 

1 DOCU ANBARJ 
Fevzi GOven 

ISKENDERUN 
Nakliy.at ve komisyon ~i yapan iıte bu anbar müttc• 

rileri gibi muhakkak ıizide memnun eder. 
Telefon 218 
Telıraf dolu anbara 

1374 1 - ae 

200 ,. 2S ,, - sooo. 
200 ,. 10 ,, - 2000. 

,, 
,, 
" 

TU rklye 19 Banka•ına para yat1rmakla yal· 
nız para blrlktlrml9 v• faiz alm19 olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de d•n•1111, olur•unuz. 377 

C. H. P. Kaza Kongresi 
( Bqtarafı blrlacldı ) oldaklarından Partı müfettiş•miz, 

teıkil eden idare heyeti raporu Valimiz Bolediye roiıimiz ve Parti 
okanmaı . vo. r~ye konarak ittifakla reisimiz• do kongrede bulunmak Ü· 
kabu

8
1 eddılmııtır. . 'ki zore l'elmiı bul11n1ıyorlardı. 
an an sonra raznamenıo ı n· .. , . 

· dd · ·ı ı.. büdce h Rıyaset mevlmnı ışıal eden 
cı ma esıne reçı ereııı. , e· . " . . 
Hp ve dilekler encümenleri 1eçl1· B. Mustafa Rıfat Gulek yeoı ıdare 
miıtir · heyeti yapılacarını ve bunun tri.ıli 

ld• H t' t f d d'l k reyle olacaimı bildirmiştir. Reyler aro eye ı ara ın an ı o • . . . d 
lorio Umamt boyet buzuranda okao. ta1nıf edıldıltte, a!l~ ve. ye ek 
~ası .ve mlloakata edilmui tek· balıklara qatı~ıa .• ~sım!e~ı yazıla 
lıf edılmiıtir. Ba teklif ayııen ka· arkadaşların ıeçıldırı rorulmüıtür: 
bul edilerek ve Konrrenin on mil· Asit azaları Hazım Sıvcı 
bim oıasıoı teıkil oden bu dilek· Kerim Uluscatürk Mahmut Kiba,' 
!er üzerinde bütOn Ocak ve Nahi· Mahmut Barl:ıs 'Huluı'ı Aı..d - ' 

1 . dil ı.ı • h t' . , .. ar, 
yo erın eııu~rı eyo ı umamıyo Ziya AkverJi, Nıbat Oral. 
tarafından oo ınco toforruatma va· Yedek azala ı lımail Bordur-
rıncıya kadar mllnakaıa ohınmaıtv. oA.l C bb E - H:ı il V l 

Banu milteakip rumamooin ~ u, a ar raoz, uın ara • 
DçllncQ, dörOocD vo beıinci mad· Zııa Abdi Rona, Hasan Can dao, 
dılırinı reçllmlftlt. Bu sarada, R91at GOçlD. 
BaıvekWmlı ııbrlmlıl tcrkıtmf ı Bilyülderlmiıo sayrı vt bat • 

28 lkincite,rln 194 

)ST(K3AL1N DALGALARI . • 

Atinin mütekamil ahizeleri Philipa Laboratu• 
arlarında nllve halinde timdiden ba~ırlaamak· 
tadır. Fabrikanın muazzam laboratuarlırında 
mü t e hassıs mühendislerden. mGrekkop bir 
hey' et yeni keşifler \'e tekAmllllerlo mcıguldur.~ 
Yarının ahiıui ıimdidcn tckilleadirilmektedir. 
Dünyanın eo biiylik radyo fabrikalari olan 
Philipı, radyo sabaSJnda rebbeılık vaıifcsini 
tam maoasile ifa etmektedir. 

1 1942 Modellerini Bekleyiniz 1 

ASRI Sl~JlEtJIJ\ll)j\ 
Matina 

2.30 BU AKŞAM :"Io"'11 

Colette darfenil ve Clande maym,n yarattıkları 
Fransızca sözlü SUper fllm 

Otomobilli Aşıklar 
ilaveten 

Etlvoııe/euıllere P. Rıcharcovılm'ın ibdiğerdesi 

~-:fi 1 Malağ~itkadın 1 §~ 
Bugün gündüz matinada iki /ilm son de/a 

1 

Ffll.İINA..., -+••••...,••••,,...•••..,,...,....,,,r•••• -2 

...-: Malağalı kadın I• 
Pek yakında Pek yakında 

1940 Brodüvay melodi 
Japonya ümidini 

kesmiş 
( Baştuafa birlDcfde ) 

Namura, Japonyanın uzak do· 
tuda ıtatükoyu muhafaza için mab 
dut bir anlaşma teklif edip etme• 
diii ıualioe cevap vermemıştir. 

Vaşinrton 27 ( a.a ) - Ôğre· 
nildiiine röre, Amerikan· Japon 
iÖrüşmeleriode, anlaşmaılıiın ıulh 
yolile hallini mümkün kılacak bir 
formiil bulunamamıştır. 

Amerika, Japonyanın Birman· 

lılık telırafları çekilmesine ka;:-\ 
verilerek koorreye son verilmiştir. ı 

Akıam deleıeler şerefine Ye· 
oioteldı bir ıi1afet vorilmiı. ziya· 
fette parti mQfettlılmlz B. Halid 
Ooarao dı baıır buluumaıtur. 

ya ve Siol'aporo tebdil eden Hin· 
diçiniden çekilmesini iıtemfı, Çin'e 
yapılan yardımın durdanalmuı hak· 
kındaki Japon teklifini red otmiı· 
tir. Burada harp ve ıulb jıponya• 
nan baroket tarzına bailı iÖrülQ. 
yor. 

Japon f evkalide marahbaıı 
Kurusa'nun yakında Tokyoya dö
neceii söyleniyor. 

Nevyork 27 ( a.a, ) - Tok· 
yo radyosu, Japonyanın Amerikan· 
Japon görüşmelerindon ümidini 
ko!diğini söylemiştir, 

imtiyaz Sahibi ı Carit ORAL 
U. Ne9rlyat MlldQrQ : AYukat 

Rlfat YA VBROÖLV 

Ba11l ı ı Y•r ı (IUOON)Matbaa.J

Ad ... 


