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SEYLER OLUYOR 

Yazan: SADRİ ERTEI\l 

L onu uıı.ııfnklim "11.Cilliı."tond.ıı 
aöyledlğl bir nutuktan tiOlll'U 

ltalJ·a.ıwı harp k&rswndııJd durumuna 
da:r blr ~k haberler, te1airlcr OJ"Ul.)a 
kı.ıJdı. 1ıı&iUz ve Amtı.rikıın tayyııre_ 

lt:ıtmu ltaışan ochlrlerlnl 11ürckll b1r 

~ bombarclımaua başlamaları 
lta.ıya haklwıda tUrlU tUrlU ııa.>.lala.. 
1'14 atızda,ıı ağıza dola§maaına sebcb 
'ldu. lta.l;rada ball.-m llUlh lehinde nU.. 
~rıııer yaptığı, Papanın ~eçtiğl ıblr 
'ukakt.a balkuı 4lz çökerek ".>a~ın 
ııwı.., diye ~rırdığı, tıa:z.ı &eblrlerde 
~rqıkhklu ~ığı, bir Alman kon_ 
'aloahanesl.ııtn önünde biriken 1tnlyau 
~ prafından müttefik devlet res. 
_, mlleuoseslnlo ca.mlan kırıldığı, a. 
'-11.ııııı A.lıwı.nya lle mUM.6ebcU kes. 
~ tanLttan olduğu blrkat haft,D.dır 
lib.Utemacll.yeıı ıekrar edilen y~e 
"-ele oldu. 

I>u,man dUpwuıa rahmet okumaz. 
4.ı.bver dllJm:ı.ııı olan ka.yıınklardan 
ll!len haberlc.ri dalma ihtiyatla .karfl,. 
~ Ondaki dll~ pr<ıpa~n.ndruıı,. 
llUl Jaluestnı ayırdık, bugUDkU ısartJıır 
~de lıerhıuıgj bir sivil ballı: ıwmresı. 
~ elinde tayyare, t,nnk, mlt;nılyüz 
lıuınnma.dJkga bl.r feY yapa.mıya.cağl, 
~ htıkQme(. darbcal IDdlrmeğe mu • 
'•tın.k olmasının wllmkfuı olm!l.dı,'Ulı 
•UııuııcıUk, hatta bu <li.ıııUnoele.rlmW 
ll!lle bu sUtunlarda yazdık Gene kD.. 
~tımh halkın deruni arzusu ne o. 
1'ıl"la olımu ltalynd:ı. blr ocy ynpuıayn 
'ı\ıktecllr olamıyacak, 1tal.) n.nm tallbl 
"1 bugU.nkU \"&ZiYet iPndt- değJ.at.J..ro. 
lııııreoektir. 

Fakat biz uzaktayız, Roma rııdyo_ 
'il fa§1st 1t.a.Iyanm söylenen dlll, ko. 
~n ağzıdır. Ba rad.) o :tO ilkldlnun 
'-ı on tıee emtsyonunda t.a=lst parti. 
illtıde ~enı,, ölçüde dcJ;~llillk yapıl_ 
'2tını blldlrdL 

tl'mwnt .kAt.lp muavınlJkne Mnryo 
~a1nln tayin edlldiğlnl,fnşllıit par. 
tlıı azalannm ;robdll olunduğııııu, b\l_ 
'ıııı part,1 mllfett131erınıu de~tfrll • 
tltıııı bUcıtrcıı faşjzmln kODQilın ağzı. 
4-r.Dctıııım p:ı.rtt llerl gclcnlerlnln yer 
'-1ıac tayin edllenlerln umumi \Ulllf. 

~da dikkate lAyıktp', Bunlar Trab. 
~:ı harplerine, Habet mllcadclesıne, 

llanya ihtJWlne ve umumi hıırbe 

\til'&k etmıa pb..llyet;lerdlr. Dııçe ta. 
~daa yeni partı blz,metJcrlne ta • 
~ e411enlerln bir kısmı da eiikl ma. 
... , Ubltlerdlr. 

ıı-.11at parti kadro.lltlllda. ynpılan bu 
\tı.me lıafte]arclaııbert ltalyanm ıc 
~ h&kkmda 86ylenen eeylerln 
~ 1RUette dotnı oldufuna 
~~. ~ diye güıterilem<me de bo te. 
,..dW 1talyada bir ieYlc.r dÖllDlekte 
:~il ~ itibarile &le.la.de 
t b4ro clettlmeıll e&yılaı:nar.. Boma 
~osunun mucip sebcblerf 1113.ynındaa 
~~dlğl bu değişme blr &l~ lşarotı 

tt dumanda.o başka bjr şey değtldir. 
l~ 1aflst partiAlnln )'Uk8ck 
~ yapıla.D bn değişme fov. 
~ lald11eterhı cereyan ettiği blr 
•~nda normal gttnlere nazaran el,. 

kt daha gok dtkkatt tıuırlne ce. 

ef 

ArkadqI.a.r, 

İktidarda bulun:ı.n :partinin a· 
zalan, bir noktayı göz önünde tut.. 
ıoalıı.rrlar. Parti hukOmetinın mu
vaffak olroı.sı bUtUu gay.retlcrimi
zin hedefidir. Perti içinde tenkit
ler, kontrollar hep ~Ukümetin mu. 
vaffokivetine yardım etmek için
dil'ler. Partili, parti içinde, hiç bir 

(Arkası: 11&3'fa. 2, SUt,un 8 da) 

Yunan köylülerile 
Alman evrlyelerl 
arasın aa çarpış. 
ma~ar ol yor 

Vaaı.ngton, 24. (A.A.), - Yunayted 
Pres. Bankalar ınü el

leflere avans 
verebilecek 

ar Kralı 

Çt 
"Bir çok kıymcUı saniroeUc 

alınmıştır. Bunların arasındo 114.-1 
•ıuık, 1800, top, 3000 makıncli tiı

fck, 2000 ootınatik ıtüfe , <iOOOO 
tüfok, 7400 motorlü nakil vasıtası, 
1000 moLosiklel, 6000 beyı;fr var
dır. Alın:ınların çok mıktarda ucııa 
~ı, tnnk ve motorin cakil vasıtası 
lnhribcdilmistır.,, 
Rl'~L.AH ll \ Y'NA YA GlıilllLF.R 

Moskova, 24 (A A.) - Bu ün 
Kızılordu, Hitler'rn kendisi için 
en emin znlıirc anlınn olarak te
lakki e1tiRi Ukrnynaya glrmfstir. 
Cepheden gelen l<'lgraflarn göre, 
Alman rlcoU o kadar bıılı yapıl
makta ve o nl-;bclte bir karışıklıkla 
devam etırc'ktedlr ki, Alman hnTa 
kın-vctleri bozgun kıt'ni:ırı durdnr
mnk için mihver .ımvvetJemii bom
balam:ık ıamrctinile ltnlmışhr. Ya• 
n donmuş halde binlerce esir Dott 
~e gellllt'ktcdlr. Bur.ı<hı Rus 
kuvvetleri hal n H rkov'dan 250 ki
lomt re mesafede bulandunu Edbf 
bnşka bir Rus 'kolu d:ı RO$t~a tak
riben 200 kilometreye tadar yahtn• 
h$lllışbr. 

T nu t 
---0-

HarareUi eşif 
f aliyet o u· o 

F ıaııaız kuvvetleri bir mili-
YeJ' JDWrez:esinin taarruzunu 

püskürttüler 

V~~twı. M (A..AJ - Har~ 
nas~ taratmdan ~ zm 
ııuı:ı:ıaaw teh'U8: 

ŞJnal1 .A.trJka.da: hor iki tara.!t& 
hıt.raretJ.1 k~ faaliyeti o!m~tur. 
DUQman toptusu mevı;..Ieriııılzden bl..r 
kn~ı nt°= wtma a.ınııı.tr. Bu kesi. 
.m~ l1m.alinde ll'ra.DBlZ kuvvetler! ta~ 
:nı.fmda.u tubılan kısmıda bu Jutnlur 
bir d~ müfrCUB,inl çekilmelc zo,, 
11JOO& bırakmx~, tı!r miktar 8lllr 
ve ganimet nJ.mı:iilan:!tr. Daha ceııupt& 
i'rnnaI% ıruvwtıcrl dtlqma.nla .W te. 
maı; halindedir. 
Ugaklarımız Ueri bölgelerde mııtat 

devriye fa.nllyetlertn. yapmıııiarcm. 

Bı.r diŞ:ııa.n av uça.ğI ta.hr p olun.mu;;, 
tur. Kuvvetıcl'imlze taarruz eden iki 
d~ bomba uçağı dU,Uı1llın~ı 
Uçıklarımızın hep.si eksiksiz olarak 
yokle.mndn hıwr bwuxıınu~rdır. 

2.1. • 22 ilkkAnun gece.ei Uç dUşmaı 
bomba pçağı tahrip ol~tw'. 

Yunan haberler btırosunun l>lldlr • 
dtğlııe göre, SelAniklı Atma araamd& 
k! demiryolu köprUsUnlhı Yunan çe • 
tecilcrl tarııfmdan havaya uçuru _ 
tecllert tarııfmdan he.a.vya uçurwu • 
ve tenkil tedb!rlerı almakta.dırlar. 

Yunanisto.nm başka ta.raflarında mu. 
.kavemet devam etmektedir. Yunan 
köyJUterl ile Alman devriyeleri ara • 
a.uda devıı.mlı çarpıgmalar yapılmak_ 
tadır. Almanlar Glritteki bUtUn zey. 
t•ııyağlarım mll.ladere etmlı:lerdir. 

Varlık vcrg1slnln t.edly~sini koln.y. 
lli3t.Jr6Cak bazı todbirlcr &tınmak UZe. 
redir. Bu tedbirlorln başmda: CUm • 
burtyet merkez bankasmın umum mlk 
tan 1fiO milyon lir8ya kadar çıkab• 
2eCek blr krediyi bank&larm emrine 
a.made tuıacngı ve bankalıı.rııı da bu 
para uo emt,1a ve diğer maddelere mu. 
lto.bj,l avıuıa yapa.bllcceğı gelmekte • 

d.r. 

Yu.aıı.: BiR MUHARRiR Boma, ı' (A..A.) - İtalyan ord.ı • .ı. 
n bafku,m&.ndanlığtnm 944 nuına.ra 

tebllği: 

Birmanyada 
Japonlar Nanley 
irma ftını geçtiler 
Çwıklng, 24 (A.A..) - B!rn:wıyada 

Keııtuı:ıgda.n hareket eden ve rtmdlye 
kadar birçok defalar pUs~tWen 
.Japonlar nihayet Yunnan Ue B1.rmaıı. 
ya araam.11ak1 hudut boyunda bulunaıı 
Nıınleyı ırmağlnı bu •efer geç:n.eğo 

mıı.vattıık olmuolardir, Bir Japon kolu 
~mal iıl~kametiııe doğruhnuşl.ur. 
KuvveUerim1z dU,maııa dayanmakta. 
dır. 

Arhvay eyaletinde Amerikan uçak. 
ları içinde ytlkaek rUfbeU 10 Japon 
.eubayı bulunan bir dU§mea ugagmı 

d~Urmtış.ıerdlr. l~deklleriıı hepaı öl 
mllştUr. 

Diğer t,arafta.n yeniden t~kll edlL 
mekte olan bir komiByon, varlık ver. 
~lame tabi tutulma.tan IAzımgeldlğl 

lıa:do, unutu.ımuo bUlunanlan teab!t 
ederek bunlar hakkında yeniden var. 
hk verglsi tahakkuk ettirecektir. 

• 

BCly S&Jlda 
rransız allu 
ısapanyaya 

geçmeye 
çahşıyor 

H 1TLEIUN knrar&ilJımcla Alıww 
\'e ltaı3ıın cenellaırmay bat -

kıuılnrının topıwıtısı dilnya basmm4a 
bir pok tef.slrle.re yol açt,ı. Bazdan 
bunu bit;o.raf devletlere kıı.rl!I bir ha.. 
re.ket hnzırlığı, bazdan da İtalyannı 
mUdafnasıw kuvvetlendirmek ll)ln a. 
lmacak tedbirlerin konllfUlmaaı yo • 
lunda lmb ettiler. 
Unutm<ı.mak ıazrmclır Jd Blt.leriıı 

lı:Arargtuwıclakt toplantıdan .sonra At. 
nwı devlet rebJ Fra.ıısm bqveklll 
LAvt.ıı de kabul etmiı ve lkl memlıe. 
kcthı 1şblrl.lğlne alt g1zU :kararlar ve.. 
rüın1ittr. Xa.rarg&b toplantı.ile bu &'Ö~ 
rnsme arasmda mUnuebet aramak 
blı; ele yanlış olmaz. Bitaraf bir devle. 
tc karşı hareket; IOln Fraa.sm tıaaveld. 
ljyle kon~mağa ne lttzum vardı! 
Frawıız hududundan gelen blr haber 

dlkkat.e lAyıktuı UvfWıı Blltlerle 
mllla.katındaıı. llOD,.. Frama, bir kumı 

l\tadı'it, 24 (A.A.) - Fransız • terhis edilen ukerlerlncleu, bir kuml 
İspanyol hududwıdan bildirildiği W> gilnilllUlerden mürekkep olmak 
~ göre, bil) ilk sayıda ~Tiınsız hnl I \lze.rc bir ordu Imrııcak.tır, ltalyan or. 

madıtı hlaslnt dofurM'.nktır, tu lspa.nyol hudut nöbetçi klta}a.. 1 dwdle birlikte bu ordu, Avnıpaıwı 16-
Böyle blr m.manaa bu b.ls&In dot mıın arttmb:nl§ ve tekmll dağ ge. ~"Ol aıtmclakl yerler1D4e Almaa ordu. 

ma111 bile birliğe, be~berJ1ğe en OOk cidlerini durma.dan kontrol etmek- llUDUD yerini &JMa.lardf, Böylece .er. 
lbtfyaç hissedilen bir devirde a.ynlık. te bulunmu~ olmalarına rağm.en, beıt.t kalan .Almatı i~gal kuvvetlerimi 
lara yol açar. İspanyaya ~ek çarelerini ar~ Rusyaya ve oimsl1 A.frl.kaya gbder. 
İVl)ynda olup bitenlerin tt,ah'IUl ağ. maktadırlar. mek mllmklln o1a.cakmıı. 

zı jle lfade5l budur. Fae!.st dtışmnnla BU~"tik gilçlillder karşısında ls.. Bu hnber yalan detuse ımva hl!.' 
rmın propaganclalannı pek mllbıılAğa. ı•anyaya gesmeğe muvaffak ola.n değildir. Stallntn aon demecinde ftl' 
Iı bnlsa.k bile muhıı.klcalt k1 taııl!lt mülteciler, Alınanlnrın Biaritz'de dt:J ralmmla.rdıın da Ul:'ttndtk ki AL 
Jt.r.lynda bir ıeylc.r \'ar, blr ıeyler olo mot!Srlil bir tümen topladTklannı mnnynnm doğu cepbeııindcn harir, 
ıar._., , ~ / ~r.upada 'l8 ıtımenı. vw '* ~ 

mllşOPa yn.kuı ordulan VM"dır. Fa.kat 
tıu kuvvetler PWooyııda, Norvepte, 
llolanda, Belçika ve Fraıısada, Bal 
k8Ala.nıa i'gal dlAlplinlııl tem1n et • 
m6kle beraber muhteaıcl bir llducl 
cepheye karvı da ihtiyat olarak bu • 
bmdunllmak1;adırlar. Ab:nanya kendt 
luımanduı ve keDd1 ıwbay~nm 

emri altmda bu kuvv6Uertn ycrlne 1. 
talya.nları ve F:nuısız.Ia.n ikame et.. 
mcfi dUştlmııtlf olabtlli. Yani keDdJ 
:ıu.uretı aıtmaa A:vnıpıuıua bekrlllti 
ili ttıı.lynnla.ra ve Fn.ıııiı1bra bıraka. 
rak doğa cıepbeslne ve &imnlt Afrika. 
ya bliytllı: kuvvetler göndermek im • 

ki.mm el4o eclor.Bltlerin ka.rnrgMun. 
ela ttaıyan senel.kwm&yUe ttımastv 

Tunuata, zırhlı blrlı..kJerin destek 
d1B1 ve kaybedllm'ı meVZ11erl ge 
almak eme ini güden dUıµıan harek 
ler mihver kuvvet}er.nuı inatlı mu 
kavemott karşısında akamete u 
m•rtır. Ruvvetlerlmiz takr1 n 2v 
ea1r alllll§lnrdır. Bu es:.rlorln ~oğu !n 
gtlıı:dlr. M&hafit tnnrru rmıız c. 
muvat!akiyetıe netle lcnmı,ur • n 

yapddıktan aonra IAvGJ Ue g6nıstll Yersiz yurd!:uz takrnından Şı..lt 
me.ı de bu ihttmalj yabana a~ rU. ve Necati adında 18 • 20 yn 
doğru olmaclığmı ıösteriyor. larında ~i .ser eri genı:. diın fe-

FrallBIZ w ltaıyan lnıvvetJe,rltte Av. l'.eki soğuktan k.orunnıııK mıı.ksa. 
nıp&Dlll jaD4armalığı va:ıJfest teril • diyle iki kilo kadar Mmür tcda
~1kten llOllJ'& scrbe8t Jta,l.acpet oiaıı AL. rik etmişler ve bslıkhruıc binn ı 
man orduları doğo oepb~ne \.'e Dimıı. nın yanın1clti ceki gıi'llliik kul 
u A.lıika)-a mı &"öndenllder! Yoba bceinc pencereden gınnişlerdir. 
4aba ı.tka barekAta mı memur ecıı Çocuklar eski bir leğen içeri in 
llrler! Bn da. ayn '-r meaeled.1r. Fa. de kömUrtl ya~mışlnr ve yatıp uyu 
kat yeni Jl11nılacak F.ransm ordumnnn nnışlBl'dır. Ancak gece yansnı 

ılUnkft dttşmanı .lJmanlarla bir artıda doğru leğen kızmış ve tahtaları 
harp et.meaindeıı E1J"ade Avrnpelllll tutuşturmuştur. Bun elan başka k 
Gll&ylşinl tenıı.e memur edDmeai Dl • miir zyt ynnmau:g.udan intişar ,. 
tımal1 alda 4aba ::JBla• görtıııtıyor. den gazlarla da her ikı serseri r:e 
Biraz daha Jlekliyelhd. tıaın.tnn c!lllta hirlenmiı. 51mil~crdir. Dumanı ı: 
m lia.berler aızaeakT Şlmdlllk boıılar, ren bekçi ve pol!sler ku!Ubenin 
rivayetler llzerlnde yapılabilecek tah. kapl5ID.I kıra "llk a~ a!SndUrmtiş. 
.ılDlllerdeD ~ • l .lerdir. 



ŞEHiRDE 
YURDDA 
UOHVADA 
Şelurde: 
~ Altm fiyatı m.ınt zaman dUş. 

mektedir. Bu ıa\ıah bir R gııdiye o..1• 

.ını H llrsdan pek ıız al eı bulabU • 
mlııUr. 

.\to Elektr,k, tramvay ve tUnel id!l. 
re.sinde çalıııın memuı·, a.ıne' ve ıı. 

<, ler, beslemek mecburly tinde oldu. 
(;u nll!us mlktarlarını lı.: bıt e erek 
• careye bildireceklerdir. Bunlar l ar. 
ıı6ler dağıtılacak ve bakma. d ı ınılkel 

le! oldultları nllfus başına ayrıca be. 
~iT Ura verlleeektır. Hu yar 1.oım her 
u; yapılacaktır 

ahken1e alonlarında 

end'sinden kaçan karıstnı 
yarahyan adam 

"Bütün derdi suratımı çirkinleştirerek 
in i an1 almal<tl. işte buna da 

111uvaifak oıdu,, 
- Arl.fl alIUalt ~re ynıılıırın."\ git. - Elbette. Vurdum. Çüııkll beni 

-1' Ticaret odası ruecll.ıı nuı ,•erdi ı t Arif kaç:tı. RE.dm bağırıyordu.,, bll'akıp kaçmıştı. Kendialni de Mv1. 
·.l!'.rar Uzerine oda memu,lnnna ha . ŞnhJd.n bu sözlerı hazırı.ık tahklka. )Ordum. O gece blraz kafam duıı:ıa.ıı,. 
} at pahalılığı ve ma eet şekl ne karQı tı sırasında. verdiği 1fad!3lnde yazt. :ıydı. ICendlsint yolda ıarUDce J&%1UI.& 
üçer mnaı niabellnde ödllnı;: p:ııa ve. lıy ... ı. Halbuki ııimdi mahkemede: gittim. Tekrar bana gelmeal fQ1n yaı_ 
rllmiştlr. Ödünç verilen bu pan bu • Ar,f yanımızda:.. ayrıldı. Bl.z 1b. \'llrdım. Bo.na ters cevap verdi. ~ 
,,Unkti ııartlıı.r düzeıdıkteıı sonra me. • ıum e yavnş yavaıı •lerllyorduk. Bir leı .m kn.nı.rdı, çektim blQ&lt vur. 
uıurlardan faizsiz o1nrnk gerl alına_ dtaltl. An gelmediğini !arkettik. r.um.,. 
c ıktır. Barem kanunu m:.ıclblnce oda /..rlınıı: ıı:a dLndUk. Arif tramvay du. 1.kl ~t ~e.lmemJ§tl. Muhakeme 
memurlarnun maaşlarına :ı.am yapıla. ıağmda. blr ltndrnla konuşuyordu. l•ı:nlatm çağnlması iQin b&şlta bir 
madığı ıçııı bö)le bir çareye b~vuruı. "Hah dedık, herhalde .kArı.eıdrr. Belki ... ınc bırakıldı • 
ı:.u§tur. hurışacaklar, bırakalım da koııuııawı. Dı~arı çıktıkları S&Dl&l1, Ha.ttze ad. 
•Aybaıından IUbaren memurlara lar,. ded.lt ve diSndUk Bu sırada ka. lı ltııdm koca.at ArLfle plıldln yanma 

\'e aynj amı!tan ucuz gıdıt maddesi cıın Arife b:lğ:nyor: ~ uklııştı ve ııahlde karşı ytl%Un11 bu. 
alabilenlere yeniden şeker: tevz. ed'. HAI!ı mı p~lm! bır .. kmıyııcak. ru§turarak: 
kcektlr. Bu .ae!erk\ tevzlr.t Uç aylık sm herif, gibi sözlerle küfürler Cdi • - Eğer ,dedi, dOğrusunu .ısytuey. 
olacaktır. Her ay 600 gram Uzeı-lnden yordı.. ciın, yani benjm kUfrettlğ!m &ibl ya. 
t.u gibUere bir dc!ad:ı. 1800 gı"nm ııc. u~v cı yerındc oturun kudm hlddot. Zanlar uydurmaso.ydııı, ben da d&. 
l-.cr verllecckt.r. Fiyat. kilo b:ışma ı~ kalktı. Bu 80 yaııinrında kadar, u. vbllldan vazgeçerdim. A.rlt de kurtu. 
lSS kuruııtur. zı.n boylu, boyasız tatar ı.uratlı, bor. .urdu. 
~ Ciballde, OskUp!Udede sokağtnd.ı do rengi paltolu bir kadındı. YüzUnlln - Yağın& mı var. :Mllddelumuml • 

?1 numarad:ı oturo.n Akit ndında. b!. s;ı, tarafında çenesine doğru uzanan l k bırakmaz ki? 
ı ısı, dll!l gece Beyoğlunda. Mis sokağı o de, ıD b r bıçak yarıı.a..ıım 1zl ba§örtUstı - Olsun, hlı; değllse az ceza yerdj. 
dan geçerken, meçhQI b1r ,,ahsln te • .lo k patm.asına rağmen görünUyordu: Ar'.f omuzlarını: ailltt1: 
c~vU.zUne uğramı~tır. Bu adam Ak.fln - Bu ı;ahit. ya.lan söylüyor, diye - Adam sendeee, çok çok bir •· 
.tlzerine atılmı, ve elindeki bıçaklo b.ığırdr, ben ne val..it Ar1!& kU!retmj. .ıe vereceklerml§, ne olacak -.nkl. 
J.endislnl sırtından yıı.rala.uııştır. suç. şlm. .Madem ki kU!rett,ı:tıml duymuş Goz açıp kapayıncaya J«War geçer, 
ıu kıı.çarkeu yakalan'Oll§tır, B.ı, B..l • o halde b:ına vurduğunu da ıtsrmUş Kadm Arltln bu 18~erlnden mtıt• • 
yilkadada oturan Ferid adında b!riBL olması lAmn. 1 uslr olrnll§tu. Köoeye dotru yQrflyen 
d r. Bcı:. eski Alipa§a tramvay durağı. kocaaınuı yanma yaktaot.ı ve paııcenı. 

v Qıda nıaddelerl !lya.t.armda çok nın altmdakı Altayd& tramvay bek. ye dayanarak yava, y&V&f konufDlL 
;nilhln:ı dtı.,Uk!Uklor olacaıtı anlaşıl., liyc.tdum. Va.kıt .saat 8 kadar vardı. ğa bq1adılar. 
ı'ü.aktadır. Daha glmdlden mcrcjmek Arif bana hiçbir şey aöyle~edl, cebin. ADLlYE MUBABtRt 

BiR. iKi 

NOKTA 
.ı.. lsim dejiıtiren filmler 

ve •inemac:ılarımaa 

K.llWSl!roı'tN ll&lonlar., ldml•I • 
DUi dit aneıre&erl tıklım tık. 

hm dola... B&U& bazum.m antreleri 
Oolmut da ya7a ka14uımma kadar lı( 
le 1maD J;alababfl tafDull .. " ts:erlye 
&U'Dl:ı.k içln nlU»eı be.klenfyor. Slneına. 
tvdu babtet,mek ıat.edltlml tabii a.ıı. 
1ınuqsınıroır. Geceleri ıatuwı vasıta • 
lanllDl a:ı.lttmJ cadnUDe "'1aıı aeJIUll, 
evvelce alnemaya cece cttme zevki 
şedne gUDdli&ü lkaIOe etmlı, ilk ma. 
tlnelere ratbe1 ediyor. Ve ıu da blr 
btüdkatUr ki bugiln haftada bir 
lk1 ııım görmek Adeta bir lhtl.rac b&. 
ÖDE' gelmlftk. Bqka bir niemdıe bir 
Uç saat olaun yap..mak, bir macıera 
tU.mlıılıı heyecanma ~pılarak sevk 
doymak. ;rabut kalhlıılıri btır.lıu bir 
afk macerumı yapnak, ~ yaıta 
in&amn fl:tleuecett mevzu.ıardır. Şa.r. 
kılan tllrkçeleaUıiloo ve •Jllan cUıı. 
du &11De ~talaa Arap fllmlerl, dlter 
y.ıbAnca filmle.rbt dabM.J llUJ'etile gö•. 
terUmea ele alnenw,•ara ratbeU art • 
tıran llıbeblenlea lılıl4lr. 

Şeblrlbıln tokb'e para verecetı 
yı-rde ktım •inema;ra ptmM& adıbat 
lıokumndaıı ne kadar taJdalı ve al-.. 
ıı.acılarm kuaDcbu yttbeltmek ı. • 
knnmdaa M kad3.r arzu edUlr bir o. 
layaa .Wemacdanmıı.ıa ela mtltterl • 
-- ~tıerbd .UU.Umal etmeme.. 
lert o derece anu edilen bir ke1flyet;,. 
tır BummJa tuna demek latlyorom: 
Bul ........ )..,. seoe...., ~ 

~tlaruun toptan 46 kuTU§a dU,tU. ı:en bıçağını çekti, suratıma vurdu. 
~ve alıcı: bulıımadığı haber verJlmek Cıı"! ncıaından bağırarak yere yuvar • 
~· 66 kurqluk en ly cins papate.s. l!ındlm. Arit bir bıçak cıa katcama 
ı~ dil 30 kurup. satılmaktadır Soğaıı iı.direrek kaçu. Karşı.ki tpartıman • ..., . 

111'.ıt Wr fDmbl lıa -- lmdD! detlltJ.. 
renk. Adeta yepyeni Mr ft1m gibi rek • 
Mm edfyorlar. Ba reldt.ma kapılıp 

&1~•. 8on1Ulda ~ lld ile. 
ıa ı&'ftt1ln0. ...,. mmJe lı:artdatı • 
yonaııu. Net.ekim, ,eoen lkı hafta 
zartmds böyle lsml deliltlıllmlt ola 
r.ıı lıbiaı9 mm gösterlldl BMı aıae. 
..ıana "mmaml ana 8zertJae,, tek • 
tindeki ilblarUe eakt ftlm1er1 &6• • 
t:eırdlkWt de dkiL Ba baldkten ta,. 

ispanya ile porteki-ı !tr::===.u:ııa:":.:~: 
ı 1 f 1 k 1 •t, tarlld fllmler oluyor ki IAMA lılrtaı.o 

zın ara sız 1 arı 4efa lılle ıörmek armnna bpılıyor 
•• lmlln bGlana slreblllyer. 

H,)'.f&l' satıcılarda 20. Beyoğlu sem • c1an vurulduğumu görmU7ler, ltOJUP 
ftnde 2ıs kuru§ olarak ı:ııtılmnktadır. kaldırdılar. Evvel! kapıcının odumıı 
~ ~ _ ~ derecelik rakılarm, bade. gijtUrdu.ıcr, ı;onra hastaneye nakletti. 

Vaşôıgton, U (A.A.) - Harp 
lstihbat-at Ofisi direktörü Elmer 
Davis her şeyin, tspanya ile Por 
tekizin b.t't surette ta.rafaı:zlt«Ja 
rını muhafazada devam edtceklt. 
rini gijsterclifini ~ylemiştir. 

:na yalnız !nhWırlar idare.si ta.raf~ lcr. 
dtJı yapuıp satı~ çıkan1dığuu, bu • ..A.rlt ile geç ııcaııyeccğiml anladı • 
sual lmUlertn ıae yalnız 43 deroı:cllk ~ ıçtn kendlıılnden ayrıldım. Bir 
rakı Ue §O.rop yıı.paeaklarınr bu n • daha da beraber yaşamam. Halbuki 
b&hkf bir gazete ya.znııııtır. lnbiııarla.r benim pe~lm! bırakmıyor. HAIA da be. 
umum mlldllrlQtllnden keyflyetl sor. ı&ıbeı otunwımız için ıarar ediyor. 
dWc. Haberin hakikate uygun o'mıı. BlltU'l maksadı suratımı tjrklnleitı • 
cl:ğıııı, uaaen °b'Jnun b1r kanun mcv. rerek benden nUkam almaktı. İ§t• 

*. ~ 
zuu te~k l ett'~ t'evnbını aldık. una dıı muvaffak oldu." 

•C'\'York, U (A.A.) - İftpanya 
ile PortekaJn tarafsız bir ibcrique 
blo'ku lturduklanna ait l:ıi1di.r!fin, 
batı Akdenizdekl dunmna istikrar 
verecek mahiyette bulunduğu n•
mf knynaktan bildirimektedir • 

Jıııı &m litrıı. ortadan ka,> bolu,) or. 
du, ortadan kayboldıığo l:'llnle.rde Pa.,. 
rı.ae &ldlyor; ı•arlste Jlllt&U çoı· .ee. 
\t."U bu ddlkaulı, e.ı;k( adetlerlnı- VS
.uı<\nıile a;>kin olarııl. Burso &okagın. 
da ktlı:Uk lılr odadıı. knlıyc.rdu. 

Aradan llc sene gl"!:mls. d.ırılüucU 

yll ba§lamıı:tı. FnJtat .Jıuwı yasama 
tekllude lıAIA bir değlır.lldlklcr yc.ktu. 

--G-

~Jt.ıE 1Ş BA.,"1.N.llA 
Udayı Bordo,yıı. )Olbdrlqıın scııro. 

Cer,Jeııln ilk lfi Amsterdamıı gllmnf: 
oldu. Hunrl Jlrar 1918 de yUzbnuı ŞI. 
1D1t adı alt.mdn i:al.ıiıwı ve BWUıne. 
len & 4aretll Alman casııaunun ölll 
mG.nU haber ''ermiali ölen QU>us Jm. 
ilin Br&\'D \'ou Brıımerlıı ııevglll&l)'dl. 
Jirar ulllm hnberlni bu adıima ''er • 
ınfstl: Berje de ıbtı ııd&miıl glirliştU. 

l<'akat ru:ıaleac! bu adam dıı Jirara 
d:ılr h!.çblr ıey ibllml.> ordu; bu olanı 
b!\dlse.slndcıı aonra Jlrnrd'lll yalnız 

tek bir mektup ıılmı~tı. Bu ıtl"ktup 
on bet aeııe evvel ıılmınış(,J. JJrar bu 
mektubunda o sıracb .Amstcrdaınclıı 

bulunan l.ar4eeı Jaıı Btıpt3te alt :me. 
fleielerdea ı.baedlyordu. 
BerJıı! tal'J.&re ile Parhe döadiL E • 

Kadın neredeyse ağlayacaktı, 
- • İ§te bu ph1t yalan a.öylUyor. 
HAklm şahide döndU: 
- Ne ıLycceksln, doğruyu neye söy. 

~Bu ölü de kim ? 
26 Yazan: MUZAFFER ESEN 

\jne girince Udaydan gelen llOD mek_ I madaa bu doeyap hiç .kiWMJ'e .. ~ • 
tubu okudu. Bu mektupta Udayı11 L t' reııdyeaej1DI .Oyle41, 
lı•rl ı;UrdUğU faraziyeler tnıeklı •11 • I Berje bu cevabi aldJkt.an toora po. 
bayı ~k dU.5UııdilrdU: ''Jlrano bir ka. 11- mtldürlllft1nll.D alıfap .merdivenle • 
dınlA kaçmı.ş olmll61 imkAaıuulır. O riJıclea iılerken dllltlnllyorda: 
bnlde zanllı ne oldu~ Bdk! lırtl.bar 1 "Burııda boya.mmun ölçtlall.ıal al • 
etmlştlz, fakat tın lntıharın a<'bebi ne dık. H rlf belll nezaketle aepeUe41. 
olsti gerokr Bir aşk kederi mi! lıu ol, Zatea laa &ibllerlıı afzmd8a hJo tıılr 

mıız. Benim bUdlğiın ıllrar tam ma • ı eey atnmmeie lmkln J'Oktar. Aoalıa 
11 ~!ille er.kektl, halbuki bütUn anlatı.. gazetPlere _,vuream, ılil"IU'ln Jıa7 • 
bn bu işlerde cephede yan yana boldafu lıakJaıula bir ll&a aqrettU • 
tıılıııtığuıı eski n:rka.daiım Jlnın mert sem naaıl olurf BerlıalAle 111 olmu.. 
buwmıyonım. Bir defa pollı mUdilrlll. Bayle bir UAD lllert boanaktu ı.t • 
"•tine b!lr; \'urııyım. Bolld oradan 'biraz ka bir f8f1 yaramaz aaıırran. Bir defa 
ılıthıı fazla tzabat alrı.blllrlm,, ı da harbiye naurhğnıa ıı..vuratım.., 

Polli .müdıirlU llnde blnat polla lkrJe bıı karan verir vermez ııt.rhaı 
mlidUrU llcrjo)1 kııbal etti. BerJeni41 t;,.rbiyc nazımım ,.averlne bafwrda. 
ıınl ttıklannı ulnledikton ;ınra rol<_ Harbiye naıı:ınnm yaveıt )'&f'ı.,. Nl 
:ıa:r.lk blr tamın polis uUdllrlilğiln, 1 gel, Berje.Dlıı eAki bir 6l'kaclalıyclL 
dl> Hıuırl J1rara alt bir dosya 011& bl. I Nl;el, eski arkadqriu IJI knl'llladl. 
le (maam.atıh poıı. mUdllrll böyle bir - TııbU cllmdcn gt>lea her yardmıı 
dosya olduğunu .söyleınlyordıı) adlfyc ~apacafmıd:ın ıUplıe et,meula. lenl 
IULZUJ ile, dofruclau doğruya &mlrl e., Udnal iUbe relllle CISriftlteblllftm. Fa 
hm dahllfye ua.zuınm mllNade.j ol • kat oniiaA ene! aea1 Pa:rte Jmmaadan 

Blse ook stlul m.mler s&aıeren 
alaem&CJ!arımıma yudrJl:m aokta,. 
bW... 4lkkatleı)nı cekertm. 

Yekta Racıp Ö'Nmi 

Utı mmtakumct. UdDoj fQbe reUUif-
111 yapan OOk eek1 aıb4lt4lm albay 
Pel'l'O lle ıamttın-tı tel'eUI ederlm. 
Ray .. .belDea pmdl ora:ra ptellın. 

Doetum clalPMIDdeD 1-men bemen 
dqarqa Odmaa& sib141r. 

1kt arkacla.t l~rlalnde ~k t>Jıemmi
J'etll itler Jtiı'Dlea barap bir Wııaya 
Prdller. 

Pern 9ok arkadat oanlıu bil' lnMD 
dl. .Nlpll ımennnm etmek malraacll. 
111 llk defa ~rilttUtD Berje ~n de 
y,ayrfllatf)'U'I t.ir Mmpatf tbıydatun • 
daD derbaJ 1ııa fte •nla batla llarıl • 
t::ı. Zat ltleıt retsllt"9e teWonla lco • 
°'tu. Buradan &anrl .ıtru111 1919 • 
i9t0 yıllannda LU lf'l111nde cuusluk 
ltlerlle meecaı ol&D Udact aııkerl mab 
kemen.ln mUcldelumamlllinde balan • 
dofanU, 1921 ele a~rl~kten ıattta e 
clerek Yedek mnrfma na1declllc1Jt1, p. 
ne senclkurma1 istihbarat 1t1erl kad • 
roınmct. 'halunc!ufmıın hatta 1958 lıı&. 
zırarıınm llOD ıönlerln• dotru tekrar 
mnvakbt bir mlddet için vazifeye 
r•fnldrtmı, "kmdl.tne lauad bir 
..... .,.. eclllcllltnl. fakat bundan 
90orak1 daramu baklanda cloayaan • 
da lılcblr DJ'lt balu11111&4ıtmı ntnD 
•· (Defflllı var) 

Paru kongtesı MIUI Şefin bUabaı1 
~ ttsıt1tuı-ulı l lucJ §9\'f&dllJ 

hakjkat.i olduğu gibi gl.i! mekten, 
oldı..ğu gibi söyltmekten çeklnml· 
yecektlr. HUkO.T.etin en iyi ve en 
doğru yolca yürümesi için elden 
gelen her gayreti g8ıtcreeektir • 
Bir partinin mem.lfket için fııyd&lı 
ve yapıt'J olması. ancclc bu suret· 
le mUmkUndllr. lnkılApçt bir ıııır
tinin, memlf'keti ilerletip, yük -

Sf'ltme h:unlelerinc devam etmesi 
a:ırak bu suretle tahakkuk et•:ri
lebilir. 

A rkade.şlar, 
Parti işinde inti.h&bın serbest 

ve isabetli olma21na dikkal ediyo· 
ruz. Vnzife sahiplerinin ehliyetli 
olma.lan arkad9.~le.rınm itimadını, 
muhabb~tini kazanmış bulunmaJa. 
n, parti n1uvaffakiyeti için esaslı 
nokta.ardır. Kongırelerdcki mül! • 
bazalar, ortaya konulan dilekler, 
partinin daha ~k tf'&k,lAtında. 
hükflmet mak2%Jllartnda ehemmi -
yetle tetkik olunuyor. Meselesi ve 
ihtiyacz çok olan ya.pıcı yoldaki bir 
mcml ' tte. hesapmı tenkitler ve 
dilekler en kolay işlerdendir İyi ve 
nmeli neticeler elde etmek için 
tektif sahiplerlnin mesuliyet ve im 
kfi.n telô.kldl~rile hareket etmeleri 
llimndır. E!nin olabilirsiniz ki sa.
Uıhiyet ve iktidar c;ahipleri, her 
D"UlAJıazayı ve diltği kıymetlen -
dirmek i«tin dikkatlidirler. 

Aziz. arkadaşlar, 
Bu devlclin bL.yük fedaklirlıl.:lıır 

üzerine kurulduğunu daima gözl. 
milzlln ününde tutmıılıyız. Dilny;ı

nın ağır hadlse!erl fclnde hu zlhnl· 
vele daha ziyade lilzunı 'ardır . .Mil· 
1t milcadclede baba o#lun yanl'an:t 
s:ır içinde silıllılı bu?unduı:tunıı 86:-· 
dfik. Memleketin bülfik bir kısmı 
fşgol altında oldui{u fçin aerbeçt 
mücadele eden bölge1er hem cephe 
muborelıcsini ynpıyorlnr, hem ıle"· 
Jelin bfilün ) ilklerini tışı~·orlardı. 

Bu goyretlcr de ! ıın ~etmedi. Cep· 
heye erkeğini, ccphnne taşım:ıAa ve 
tarla sürmeğe kadııılannı göndl'r
miş olan fnldr C\'& giriyor "fe mule· 
vazı nesi nrsa onun da yüzde kır 
kını alıyorduk. Hep benıber se!Q· 
mele ve Cümhurlyele \'ardık: b!Uürı 
ft'dokllrlıklar &denmiş oldu. Slı'l 
dünden de mlsAl s!Syleyecdlm. "3\. 
Jiyorsunuz ki, hükılmet ç'rtetterden 
YPnf mahsulde yOzde ylrm•b~ aldı. 
Dolıı~trlcen bazı lclı::t!!r ıtl5rdnm. V1-
tanda$lann kendilerine yetmevc
~k mah•mllcrinf Rl5~tPttl'Pl< yQzde, 
yinnlheşlerf nuıJ verec-elclerfnl !it)• 

ruyorlardı. Ben llk15nce devletin 'a 
lehi yerine ll<'Urllme,ını tavsiye et· 
llm.,, Vatandanşlann ihtiyacı ve 
derdi hnlk hOl:Qmetfnln ı;üzO 6nQn. 
dedir. Vazifesini ifa •den ntandas 
dnrlıkta ve çaresııllkte bırakılmaz., 
rlrd . fşte o tekHner Myle takip 
olundu ve ohmmnktndır. 

BUtUn memlekette de hıt:blr tel&şlr 
v.u1yete dUşUlmeks1ztn herkeı n ih.. 
•'''ar· te~ edilmektedir. QörOyor. 
9UnUJ'. k! devletin Mlllmet~ tcab etti. 
~I vakıt b0)'11k tedak"-"'rkıar sanırL 

d!r Bu vaztfeler 1tn.11na ,öre, fU ve. 
~ bt. Nngeye, ~ 'ffya ba mealek 
V"ya sanat u.hlbine teveceflh ed~k. 
t1r. Bugün çttt~ye, Yflrtn •ftccara ve. 
va eımafa faz.ıa kUlt•t vUtrleneb'llr, 
~ atandaş devletin talı-blerınj tyt y11 • 
!'Elklt> ve tyt niyetle kl"fllamalıdır Bu 
vııtanda herkes f{mdtye kadar emm. 
ye+ ve huzur içinde k&ı&nDUf, J&f& • 
mı~tır. Bundan sonra da dalma da. 
tıP-.. kes cumhuriyet kıuıun'•~.., h!. 
mRyesfnde ve emniyet içinde çalıJıp 

kuuı acaktrr. Her vatand1.'1Jl dnleta 
ltarıı vaz telerlnl iY1 niyetle, o!ddt o
l8rak ifaya t;alı§m&Jannı ı.temell de• 
ıetin hakkıdır. 

A.rlıada:ııar, 

Bınaya bir aeyarıatten s.uyorum. 
Vatandaııanmı her yent. \fi b&lde 
gördlım. UmurnI olarak ııetılf ve t•. 
:ı-1.zlı latıhaa! ıçın çaıı,mal•r QOlr 11m11' 
vcrle'dir. Yürekler imanla doludurlar. 
~:lh ruer •llkQneUl, etıınlyaııı. dtlnya 
Mdlselerlııln ıeceıınerı n• olursa oı. 
6'l:lı, on!an aar3rlmaz bir ırSde U. Jr&r 
~ııa.ır:ağıı. hazırdırla.r . .. 

Sor. gUnleriml%1n en bllyU!ı •NJ. 
yenı ?.elzele fellketlerldir &n<.ncaıı 

earsnıtıamdan zaten zarar gormıı, o. 
farı Nfkear \'e Erbaa'd&, yeni darbe
lere tJtradık. HUkCmet bllttbı vuıta. 
iv: ile felAket yerlnaed r 
Vatandaşlanmmn acılarını pa)'laf. 

mata çalıııyoruz, Me!!lleket yıktlaA 

yı•>aları sUratle ayağa kaldırmak lÇ1Jl 
lıcr oeYI yııpacaktır. eu IO&lertnıı. de 
rln teeaaürlertmı söylerken aıztn u 1 
~U)'gularmu:ı da ifade etmlı cııluyo.. 

n.ın. 

Az1a ark'1da§larım, 
Kongrentze 1ıtlrak etmek benim ı. 

<:iıl bahtiyarlık oldu <Rlrdtlm kl. bU,. 
r&da memleket me~elert aallhlyetle 
ve açık yUrekle koıı•tJUlUyord\&. Vata. 
nımız hllr vat&nd&flılrm dlyan ol&ra1' 
kaltcaktır, Fed&k!.r blr oem ,.ett9 
ln.la.nJ ve medent va.ıııtıan sa-ı ı.. 
tar.buıumuzun mes,yetıerldirter. lUS9 
ecl!mlanmı ve sevg1leti.Dll .Oylerkd 
?>1.itUn latanbullu hemııeriterlme da .. 'f 
~;:erım1 ve aaygılanmı bildirmek lS. 
hyorum. Slzden Anka.raya ıellmtar 
ft ~1 lzıllbalar &tltllreceflm.n 


