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~aAfa~ 
~alkani;rda 
~lllh 

Arnavutluk cephesinde 

Vunanhlar 
yeni mev2 iler 
işgal ettiler 
Şimal cephesinde 

ltalyan mukavemel'İ 
kırıldı 

~ hiçbir zaman Fransız 
~ İngiliz istillist tehlikesini 
dıı~Iardır. Balkanlara telı. 
~e evvela ltaıyndan geldi: 
~VUtluğu istilll. etti Balkan· 
liaı tehlike Almanyada.n geldi: 
~.~ hudutlarına daynndı ve 
~arda bir yeni nizam kur
~a kıılktt. 

Elbasaa yolanda itaJyanlann r·t11<'i m\ir1afaa hnth olnrnk lmllnnn<'Aklan anlaşılan 
Tobruktau bir giirUııüş ... 

Lin işgal 
edildi k. Yazan: 

~eyin Cahlt Yalçın Bu mıntakada kar dört 
meteryi buluyor 

Balkanlara 
Alman kıtaıarı 
gönderi.diği 
şayıaıarı 

ıngılizlerın tahminine 
göre Almanlar tarafından 

çıkarılıyor 
Balgarıstana Almau 

askerleri geldlll 
1aıanlaadı 

lJ !açon: tahminlerin hıınrı. 
'ıe na. Balka.nlıırda harp umu.. 
-..._ "-" §ekil o.lıruıdr. llatfil harbin 

~ra. hlı; sira.yct ctmıycceğl 
'lhnıt edilirken ttniyıı.nm taar
~ li:ılkanıann Lıirdcnbirc atca 

kalabilmesi lhtfnuıllnl orta.• 
~. Fıı.'lmt hundnn 5lmdillk 

'-._ ~ kabil oldu. Bu Ynziyetten, 
~"'lllcat bile ol , memnun kal. '\·e l'lulhli muhafaza. lı:in sarfe .. 
' gaYrctlcro nihayet 'erme-
't icap eder. 

4.tinn, 28 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan rcsmj tebliği: Mevzii 

muharebelerden sonra Yunanlılar 
İtalyanlarda.'1, nralarmda birkaç 
da zabit bulunan 200 esir a1mış. 
lardrr. Yunanlılar otomatik silah • 
Iar ve küçük havan toplan iğti
nam etmişlerdir. 

İTALYAN RİCATİ 
Atina, 28 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan resmi sözcüsü dün akşam 

şunları söylemiştir: 

"- İtalyan ricali ibütün cephe. 
(DeYamı 4 lin<'U<le) Londra, 28 (A.A.) - Rayter ajan· 

sının Biyast muhaniri yazıyor: 

~lııtz, Ballmn ulhU mfiııase. 
, mihver dedetlcrlnln garip Amerikan 1 n 
\ lltol>agnndasma. tesn.dUf edlyo. 

Balkanlarda, ltalyada ve sair yerler 
de büyük Alnıan kuwcUerlnin hare· 
ketıııo dair, §imdi hemen hemen her-

~hllJıver gnzcteıcr1ne vo rad. harbe girmesi . . (Devam·' un('üdc> 

~ balnhrsa ıngtltcrenln en H t 1 F 
lllıı.~ ~cU BaUmnla.rda bir harp istenı· yor 1 er.ın ra. nsa.ya 
~akmış. nu nınksatla blrç,ok k 1 f \'<'t rapmıı:. nam Türkiyeyt 44 yeni silep lngiltereye yenı te 1 lerı 
~ bir hayli ı., larlmııi vo zorla.-

1 
' . 

-' "'-· ıı devredılecek uadrid, 28 <A. A.> - B. B. c: 
~ "'lucııt ınlh,-er de\'letlerl u Bazı -gnzncolC'r, Pı>ristcn d .. r.'l'il 
~llndnnın onUnc geçmcğe Binde 5GO tayyare olan Amiral Dul nm Frruuıız -
~ ffaı, olınu tar, 1ngUiz emelle· A A1mım işbirliği hakkında Hitlerln 
ı.ı, _"ıını bırakmışlar. Bnlknnlann imali plalH tetkikte teklifl~rini Mareşal Petcne bildir-
• ~ diğini yazmaktadır. \ti ınııl\"er de\ i('tlcrlnln hlm. .....;:; L ,,, (1" ıwsı 4 üncüde) 

Sayesinde tcnün cdllcbilm.i~· 

~\·er de\ leUerinln müspet htı.. 
~ti bile tahrif etmeli gözo 
\ her bfıdisedo Jı:endlleri için 
"-! llın,"afiakı) et vo iftllınr \'ffil

~ "aına~"S. kalknınlan bizim ka· 
~ izec yalnız lıir §CY i:;pat e. 
~-'.!'akacak lın~ki m\ioo\·tıcrlerl 
~ bir luıdm ) nlnncı elmas 
u~ sureli) le itindeld lüks ih .. 
~ 'cı:ıı, tatmin t'llcr. lHih\er dcv
~!1 de gcrçeı.ten iftihar edcbl
ı... k 'taklki btr mu\-affalnyet gös. 

~':1'l lncc böl 1 uy,lurmıı mu.. 
~Yctlcr \C hezlmctı:rt ileri 
' k kcndiıe.::ıc rekhlnı yap-

'4 ~ceburiyctinde 1 alı)orlo.r. 
~ ~illlcrln Ballm.ıılarda ı;ıkacak 
~.~ten memnun olup olmıya .. 
,~bilmeyiz. Çiinlrli bunda ne İngflter<ıye nlnn rucm Amerllian slliiliı, Jial'J> malzemesi gönılcriliyo1' 

>~ 'aatıeı1 -0labllcceğlni anhyn.nu. 
~~· l'ııJnız muluıldmk olarak 
~lz bir nolda ,"Bnlır kt o da 
~ lıır ıam:ı.n bWm styn.'>etim.iz.e 

\ "'ltladıkl:ı.n ,.e blz.l harbe tcR. 
~ ~cdildcrfdlr. l'ıliitteflklerl
~ hizo kar,:ı hor z:unnn dürüst, 
\gol danıınmı l:ır ,.o hakiki bir 

- t '"a.ztycttnl muhnfll7.a etmtı:lcr-
t. 

~l'lptir ki Balknnlarm sullıllnü 
'le! t edenler mlh\ er devletleri 
~'?<tarı halde Balkanlarda harp 

' lir etnıeml'Slnden Htihar eden· 
'do linc onlar oluyor. J~ğcr Bal· 

~ı:l'da harp çıkannnk lctn tnı;i· 
)l lıı tahrııcut yapıyorlarsa Duço. 
'J..ıı g\Uz JlOlifikasmm en birinci 
~1 olarnk kahul ctmcl;: zarurdi 

~ •r. n:ııkıınlıınla hnrbi Duı;a. 
~~ılı, _ k('ndl idclialanna göre .. 't etnellerlno ulet -Oldu! 
~ lc:ınıar hlçblr z:unıın Fransız 
~ İngiliz lstilfısı tehli".ı:cslnl 
~''•slardır. Dnlknnlnra tchll· 
~tıe':eıa ltalyndnn geldi: Ama. 
ı. 1~1>11 o istila• ct11. nnlknnlara. 
\ıı ite \Imıınya.dan geldi: Çünliü 
~"'il hudutlanııa dııyn.ndı, Ro· 
\J,~arn, :malfun şeklide el attı ve 
\~ tılarda bir ycnl n'z"m kur. 
~ kaUıtı. Bn yeni r17.a"n1Il ha.

"-a llıanası Ballmnlan tabllyet nL 
"hnnldan başka bir ,,ey (1eğfl· 

Denizbank erkllnı 
hakkında tahkikat 
Bankanın kendi memuruna ayrıca ehlivukuf ücre .. 

ti vermesi vazifeyi ihmal ve suiistimal 
mahiyetinde görülüyor 

Takibat ttç nokta tlzerlnde toplanıyor 
MUlga Denizbankm bazı muamelll.tı· 

na el koyan :MünakalAt vekAleU mil· 
fetti§lerlnin hazırladıkları tahkikat 

dlr. Eğer bu te§ebbfüı yüzünden 
Balkanlar alt üst olmn.mııJ ve bir 
h:ırp ~f.mıamı~sa bunun sebebi 
Balkanlamı böyle bir tehdide boa 
yun cğmlyeeeklcrfnln anla,ılınASı· 
dır. 

Balkanlarda ııulhün muhafazası 

uğrunda biz no kendimize, ne ha§. 

ka.lanna bir lrtihıır hl sNıi ayıra
cak dcj;rfliz. Fakat, Balkanlar l~ln 

ycgiıno tehlike teşkil eden mlh,·cr 
de\'Jetıcrfnln Balkanlarda kısm<'n 

bir lıarp çıkardılda.n sonra bllo 
sulh tar&fta.rlı!:;'l ile iftihar ehne. 
Jerlnl pek glillinç buldu,"1UDOZU da 
söylemektoo geri duramayız. 

Jlncıeytn Cl:. htt YALÇIN 

evrakı mtiddclumu.millğe verilmit§lr. 
Mllddeiumumlli.kı;e, banka erkanından 
bir kısmı ha.kkmda memuriyet vazife· 
lerini suiistimal ve ihmlLldcn dolayı 

takibata. ba§lanmı§br. Dün yazdığımız 
gibi tahkikat dosyası, blrlncl aorgu 
hA.kimllğ!.ne verllmlıı ve alAkad:ı.rlar 
ad.llyeye davet edilerek isticvap olun· 
muşlardır. 

Bu aeferki kanunl takibata mevzu 
te§ldl eden meııeleler §U suretle hUIA· 
aa edilebilir: 

1 - Denizbank kanununun yedin· 
el maddesi muclblnce Denlzbanka gc· 
çen müesseselerin De.nlzbanka getire· 
cekleri sermaye maliye ve lktısat ve· 
kA.letlerl tarafından gösterllen iki ki· 
şl ile Denlzbank tara!mdan tayin edi· 
len bir kişiye tesblt ettlrllmlştlr. Bun 
lardan ilk ikisine Denlzbank tarafın· 
dan ehlivukuf ücreti verılmi§tir. 

2 - O zamanki Deniz Uearet nılldU· 
rü MUfld Necdet Deniz Ue hukuk fa· 

(Devamı 4: tlncttde) 

Şimali Alrlka 
cep besinde 

Bardiya 
Etraflndaki 

muharebelerde 
değişiklik yok 
Mahsur şehir 
topçu ateşı 

altında 

İngilizler 
mltemadlyen 

takviye alıyorlar 
Kahire; 28 (A. A.) - B. B. C. 
Öğrenildif ine göre, mnrcşal 

Grazyani Bardianın 30 kilometre 
garbindc bulunan Tobrukta .1U. 
him kuvvetler tah§id ediyor. B:ır 
dia İngilizler tarafından zabtedi 
lirse Tobruk ltalynnlann ikinci 
mildafaa hattı olacaktır. İtalyan 
laıın Ba:rdiayayı sonuna karlar 
müdafaa için elerinden geleni 
yapacakları muhakkaktır. 

Kahire; 28 (A. A.) - B. B. C . 
Bardia muharebelerinde bir Je. 

(DC\'lUlll 4 iinelidc) 

PARISTE 

Fransız -Alman 
müzakereleri 

tekrar. başladı 
Bu sefer Lavalin yerine 

amiral Darlan 
murahhas bulunuyor 

Esir iki 
Fıansız 
geneıali 

Almanya tarafından 
serbest bırakıldı 

Ne1)1J<rrk, 27 ( A.A.) - Nev · 
york Times gazetesinin Vişi 
muhabirine göre, Lava! ile Al
man makamlan arasında baş-

(Denmı 4 üncUdc) 

iZDiVAÇ MESELELERi 
~ ıawwws ._. • .---... 

HEKİME GÖRE: 

İDEAL İZDiVAÇ 
ve 

ŞARTLARI 
Kıymetli muharrir rn mütefekkir 
arkadaıı.nnrz 

Dr. RASiM ADASAL 
Bütiln memleket gençlerlnl yakın· 
<kut alakadar edecek bir sert yazı 
hazırlamıştır. 
Bunlardan blrinclsi bugün S üncü 
sayfnmızdn.drr. 

Muhterem doktorun bu 
seri yazılarını 

BEKARLIK RUHIYA 11 -----------------
ıerisi takip edecekti,-. 

Devlet fabr.kalarının pamuklu, yünlü 
kumaş ve ipl:k satışları 

Yerli mallar pa· 
zarlarAıaa verildi 
ıı1ıece ylall, pamaırıa, yfla ve pamuk 

ipliği ııe sun'I iJ ek s2 tışı 
tek eı~e toplanmıştır 

Sümerbank, devlet sanayi 1 haklan nezolunmu~tur. Bura ia· 
müesseseleri mamulatının s::.tışı ki memurlar yerli mallar pazar .. 
ve piyasnya arzı işinin yeni bir lan müdürlüğü kadrosuna m:..klo. 
§ekilde orgr.n!-e ~clilmesi için ha. lunmuştur. 

zırlanan projenin tatbikatı ik· Fabrikalann bazılarında bu!u-
mal olunmuştur. nan satı.'.} büroları yerli mallar 

Yeni şekilde devlet fabr..lm- pazarları toptan satış mağaz sı 
lanndan pamuklu kombinaları, haline getirilmekt:dir. 
sunğ ipek fabrikası, yünlü fabri. Yeni şekil ile yünlü, pamuklu, 
kalnrı gurubu ve Burs:ı Merinos yün ve pamuk ipliği ile suıığ i· 
fabrikası imalatının toptan ve pek toptan satışı tek elde lop. 
perakende s: ·. ·şı işi münhasırun lanmış ve memleket piyasalnnı 
Sümerb:ınk yerli mallar pazarla. tanzim ediC'i satıştan yap:ı.b"l· 
nna verilmi~tir. Bunlardan gay. mek imkanı da ter.ıin edilmfr.~Ir. 
ri Sümer bankın da hisse iştir., ki Bu suretle devlet fabrikaları ma· 
o!n..1 ::-.;aıa.t/.! f.ı.Lrik sı m~muli· mulatı vasıtasile, devlet p:ımu du 
b toptan ve perakende s:ıtışı da ve yünlü, iplik piy~salannda lii· 
yine yerli mallar p:ızarları miı· zumlu görclrığü fiı:t t·sbitini y:.pa 
dürıüğüne vcrilmi"ti. Bu fnbrı- bilecektir. Piyasa bu fiatl.Pra uy
kaların gurub m .. 1ürlükleri ...n mağa zaruri olarak mecbur ka
bş teşkilatı lağvedilmiş, ve s ' ıı: lacaktır. 

Büqük Millet Meclisinde 

Tf ŞRii MASUNiYET BAHSi 
ÜlERi DE MOKAKAŞALAR OLD~ 

General Kazım K arabe kir masuniyet ref' i bah
sindeki ''devre sonu,,nun "içtima yılı ~onu,, ola

rak değiştirilmesini istedi 

&::tipler bun on tetkike deQer bf r mevzu 
olcluğa tlıerlnlle toplanclllar 

Ankara; 28 - Bü)iik Millet 
Meclisi dür.kil toplantısında ruz. 
namede mevcud madde! "rden 
Muğla mebusu Yunus Nadi, S y · 
han mebusu Sinan Tekelioğlu ve 
Eskişehir m<'busu Ferid Celal Gü 
venin teşrii masuniyctlcrinin 
kaldırılmasına dair Ba§vekal t 

tezkereleri hakkında Teşkilatı E 
sasiye ve Adliye encümenlerin. 
den müreklteb muhtelit encl\me. 
nin hazırladığı mazb:ıta uzun YC 

hararetli münaka~alara mevzu· 
olmuştur. 

Muhtelit encümen rna .. bata· 
(De\ıımı 4 ilnriidc) 

Ellerinde yapağı 
bal un anlar 

Beş gün içinde 
begannameverecel'

Bu husustaki kararname bugünkü 
resmi gazete ile neşredildi 

Hük\lmet gördüğü lüzum lizerl Mükelleflere aid olup da re-
ne yapağılan da beyannameye hin, teminat veya emanet ohrak 
tabi tutmuştur. Bu hususta na başka ellerde bulundurulan ya. 
zırlanan kararname, bugünkü pağılar da beyannamelere de truı 
resmi gazete ile neşredilmiştir. rih edilecektir. 
Kararnamenin neşredildiği gün· ---------·---
den sonra gelen ilk beş gün i· 
çinde yani cuma günü akşama 
kadar bUtUn bevannameler mın· 
taka ticaret 'mUdürlüğüne veri
lecektir. Beyannameden (kasab. 
başı) denilen cins muaf tutul· 
muştur. Diğer bütün yapağı 
cinsleri verjlecek beyannameler 
de tasrih edilecektir. 

I<ararnameye göre lstanbulda 
iş gören büw- ihracatçı, koın:s. 

yoncu, toptancı, yarı topt<. .. ::ı, 
depocu, emanetçi, nakliyeci, mü· 
teahhid ve bankalar gibi tacir 
sıfatını haiz bilumum hükmi ve 
ve hakiki şahıslar ellerindeki ya· 
pağılann mikdar ve evsafını : il
diten beyanname. vermekle mil. 
kelleftirler. 

Su 
baskını 
M. Kemalpaşa ve 

Karacabey havalis'nde 

Çay ve t ereier ı aştı 
arazı ıalar altında 

Balı kesirde 
KanallzaıJ or aa 

bir lnımın ı ıal8' 
alıp r.Otlrdl 
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'.Q, ; • ,. .... ~ • ' t~~ \ . ' ~-. 
# ~- . .. :: • 

Tarihi deniz romanı: ~ 7 Yazan: Kadircan Kafir 

Oruç reis güverteyi baştan b - :ıey göremedi: o uman gilvcrteye 
a gecti; harbe hazır d ıran lcv nd '>,,tu; lp mcr~veni bir anda t.r-

lcri, biltUn ~l"ce dinlenm· ol:ı.n for- n dı; durbfu.U i e tekrar ufku 
salan son defa gözden geç rdl. ,,ozden geçirdi; bir kalyon gordU, 
Kıç kaMrndsı. dıim nch-e emre ı. ıiirt'k e Rus ba}ram dalgalanı)or· 

- Sanc .. k.a1' g çec '· gibi yap. lu. indi ve aıü rm tlşmandnn 

Dümc.n hafi c krnldr. alın n ;:om..I) ra si ndi. 
Vene<lik g3misi rotayr hiç de- - H ç duınıadan Antalyaya gf. 

ğiştirmlyordu; şUphelenmcdtği a· din; biz yann gellr'z ! 
Çtltça anlaşılıyordu ve bu hal ge- Direğe Vencdik b'lyrağmı c;"k. 
rek Oruç reisin gerek lev~dlerin tirdi; rotayı batıya çevirdi; yel • 
boşuna gidiyordu. kenlerden birini indirtti, ötekini 

Üç yUz kulaç yaklaşmca "dur!" da gevşetti; forsalar& istil'ahat 

P r ı R.,isi 
gazetvc!lere 
z ·afet vardi 

• 
Reşat Mimaroğlu 

söylediği bir nutukta 

Memıe etteki b rllk 
ve beraberliOJ 
tebaraz ettir dl 

i~areti verildi; \'encdiklin'n baş vererek peksimet ve zeytin dağıt- Basın Birliği İstanbul Mınta· 
kıı.sarasında kımıldanmalar oldu. tırdı; bu vaziyette kendisinin hr. kası tarafından evvelce verfün 
Bir kaç mızrak, kUpeşteye dayan- Z! saatte anc..1.k b'r buçuk mildi; bir ziyafote karşılık olar:ık Cum. 
mış olan silahlı adamlar görünU. 'halbuki kalyon ;.,.: ufaklı on ka huriyet Hnlk Partisi lst:ınbul 1. 
yordu; lak"n bunların asker değil dar yelkenini açtığı, rüzgar da ılare heyeti reisi Reşad Mim • r(lğ-
gemicl olduklan hemen göze çar '--şişlcmcden ve iyi estiği iç'n bef; lu tarafından Basın mensublan 
pıyordu. n ıı gid b''!rdl. Gelen kalyon di- a Taksim Belediye Gazinosun. 

Ven edik genıisl hMrM1 y('I n. ı el.teki bayrağa inanma.sa bıle in dün g .:cc bir akFam ycmeğı ve 
rllmiş ve bu yemekte Vali ve 

l"'"' ind rd.i ·, klir 11'.'!"i ' Ra "'•.ıı·. Tllrk gemisi gUr.""in battıgı· ta-~-
~• " • •• ,, "" B:?lediycı reisi Lütfi Kır.far ıle 

Oruç re.is şimdi onu tam pruva- ta oldıığu içfn ufka akseden bir vali mtrnvini Ahmed K•nık, ı<;m-

• 

1 
İstanbul Fiyat 

Murakabe Komisyo
nunca tesbit edilecek 

Fi ,ratıar b !it !la 
memıe ete ıamll 

olaca 
Ticaret •• ı.- 1eti, çok y.rind~ 

bir karar almıştır. İstanbul fiat 
mürakabe komisyonu tarafından 
tesbit edilen bilumum gıda mıı.d. 
deleri fiatlan Vekaletin ta.adikı 
ile bütün Türkiyeye şamil ola_ 
caktır. 

BöyleJikic, İstanbuldaki fiat
lan aı bulup da elindeki ~d!L 
madelerini diğer vilayetlere ~ön
ılermek iı:.tiycnlerin bu hareke. 

Halk se!ziz değil, 16 
istiyor da diyebiliri~ 

B 3yogw1 una . iden G AZl.."TE sayfalarınm .,tııt 
artmaması, ckıdltlllP c~ 

t a 11v Ylar tllm met'l bahsinde bir gazete tı r r .i km da fikrini ıılmaya ıuzum S6~ 
• eşadiye caddesinden mu-: ve ~imdilik lki •' uıuıt, 1 

• 
geçirilecek dtl tor ,.e bir öğretmenle koouŞŞ 

rak: 
Sfrkacl meydanın a •'Halk da hUkümetle &)'Dl flldt• 

son binalar da de.,, h••"' 
Diyor. Bunların elinde 

Jlkı lıyor temsll ettndcrine dair ,~lUl b;, 

.çi !ı~~~ıa!a~u1:~C::;11:maı açı::~ 1 ~~u:aı:u:n:1! !!~ı ~ı:yf• 
mıt~tur. Köşe başındaki muhallebici lst.edJğlnl de iddia edcbt'ur11. 
uU kkdnının yıkılmasından sonra Uç I taraf 
bl yük binanın daha tahliyesi yap tırıl Fn.lmt bize garip görünen 

9
• 

dı tından t>t>tedlye bu binaların yıkıl· ı şu: Sayfa ade<llnln f:ızl:"lnı;tırıl:ll. 
m \8mı tramvay idaresine blld.rmJ§· E tar:ıfh gnzetclerln ııllkndııt b' 
u-. Blnal.e.r lramvay idaresinin me:ıa· 1 kanılara tno sUrdil'derl csb'-0· 
resine dahil otdult\Jndan idare tarafın· 1 moclbclcrl. bn me<Jelede fildr-;.~t
dl n kaldırılacaktır. Bunlardan sonra 

1 

rilten <lolrtorlnrm ağzmdtl, 11. bl 
y. uıacak Uç oına daha kalmaktadır. 

1 
ri dllt d - ., .. M~ men c n -:ı o gon yonı,.. .ı 

B ı suretle Vezırbahçe sokağına kadar 
1 
ıer .,..., 

ye'li gar blnuınm önU tamamlle açıl· bnnJ:ın h:ı.!ıCtat.en sö~·lt"nt ı:s 
mış olacaktır. yoksa ~öylcnenlcrl yalnrzcı.ı ıın 

DlJ-er taraftan belediye, Ankara mı etmi,tcr! .. 

. 
Kadınlar ve eernı ya aldırmıştı. Mesafe yüz kulaç o- gölge halbdc görtincc~ktl; bu da nivet müdürü Muzaffer Akalın, 

lunea Venedik gemisinde t .. ıaş gö· onun hUvlyetlnln ve şeklinin ıtnla. v~ yeni Parti İdare heyeti aza· 

.:a< de.stnln bir devamı olarak garın IS· 
oUr 1en denize kadar inen caddenin 
de Ankara caddesinde olduğu gibi as· 
taltıamnaaı Uzerlnde tramvay idaresi· inşaatı rilldü; mnkaralar !şlcdi; yelken. 3tlma.ınna hemen heme.'\ imkan lan ..:ıa bul"nmuştur. k Tra 1 ıı ... le mutabık almı~trr. mvay arın tı rııt 

ler fora odlldi; kUrekler bUtUn hrz· vermivcccktl. Bun 1an başka dil • Son der.?l'l' samimi bir hava L ıüratle aeyrUseferlne m;..ru olan Bab· /.';GtLTERJ~DE !t"dın a,tr 
tinin önüne geçilecektir. 

larlle dE'ınlze dalrp çıkmağa başla- meni i.skeleye ISyle kınmştı ki ya: ;lnde geç •n bu ziyafette Reşad çekapı durak yerindeki tekuıı.:u a· ~t-rnJ ln":ı ettll.lC'rine tteıı 
dı ve dUmenJ krrdr. baner gemiyle bol"da hattına gel- MimaroğJu lrad ettiği nutUK!& Bakkallann u.ltm&k lçlıı Beyoğluna giden biltun 

1 

bir ajanc; Jıabert ,~r. OiddlfC ı: 
P'akat iş işten .;eçtn.lf;tl; TUrk ge diği zaman arnlarmda iki mil ka.. ezctimle demiştir ki: ş~kera zam teklı"f 

1
. tramvayların Reşadlye caddeslnl ta· uza?d:ı.şıp ,.e ~altaya ynı.ı:ısn:. 

misi ytldrmn bm .... ·le saldınyordu. dar m~e kalacaktı. - Sevgili gazeteci arkadaşla· - kip etmeleri takarrUr etmloUr. Şimdi b n•rilecck , 11 .,ıs:ı ı. 
.; a;-erek İstanbul gerek Beyoğlu tara· 1 una cevap 

Artık Vcnt'dik bavraıı:.. lndlrilını•, Batıda son kız llık karann·ştı; nm, hepimız ta.rafından sevilen raddedı.idı• t'k• .; 6
1 

"'i tından seter yapan bütün tramvaylar r • cstıı1 
yerinde aylt kırmm bayrak dalga- ay yoktu ve yıldtzlar gayet hafif valimiz; Babçekapı durak yerinden ıreçmeğe - Yl\z"n n~nelerl ynzın ,lı' 
lanryordu. Pruvadaki tahta siper- b'r sis arkasında ancak görUnebL Hem size arzi muhabbet için, mecbur bulunmakta, bu yüzden dat· pel< hi bl'en ma.lıliıt:L-ı:'flıın d ,.r 
ler kaldrr:ldr; bordalarda:ci Jum- Uyordu. hem de şuuna bir temas için bir Hem çuval ticareti, hem ına burada tramvay arabaıan sıralan ı iyi y~pacnk yoktur. Şimdiden ~6~ b 1 ldı • Kalyon tam borda hattma gel· kaç SÖ~ söylememe müsaade. •ekere zam muvafık makta ve aeyrUseter mU§külAta uğ· lerinln mU!terrunr.l o!ıı.r.ağına ı. ar ar aç ve toplarm agızlan terini dilerim. "S" t 
Parladı lince d"-:-en •"ncağa kmldı·, son- go'"ru"lmedı" ramaktadır. Bun·ın için yalnız stan· ka •:ıh itimat f'dr.hilirb:. 

• W~l ~ Kitab, Y'Jlyt yani okumayı bUJ tarafı tr&mvay)artnm buradan geç r n 
Venedik gemisi l\t~" P.tti; !le- r v lkcınler gerildi, fonıala.r eğ l' çok sevdiğim için .alimlik idduı. mest Heyoğlu tramvaylarmm doğru· ~~ 

ler Türk gcm!s.lnin iskele t~~fm- hnn:lc kUrek çt"kmeğe b:ı.şladılar; 31 hatırımdan bile ge,.mez:- d:ıi· Bazı bakkallann, toz şcke t dan doğnıya Re~adlye cadde!!lndeıı ;j;jjjij;;=;;.a;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:~ 
da be i lr al "-el ~ fazla f'aUa mel!ICii 37 kuruştan kırJ: cllı k'ılıı~ uzağa düştü. belli I rsiz b kar tı haw..ı e ma okuyan ve ya•an gaz t.cıle. !lmlnönU meydanına çrkm· ı nıunamp T f • ti 1 

" ,..atmak istediklerini yazmıştık. d t u·· tu·· n ya ar Pruva· toplın arka arkaya gtlr- kalyona yakl~ıyorlardı; gece ya.. ri rle c:ok se·;erim. Bu, hem hissi, Bakktı.lb.r, bu zammı istemelerine görUlmUştUr. Bu ıte ır. leı. dit e a 
'edi \1 .ı... .~ .ıı lar teııebbU11 ed'lmtıı fakat gUmrUk ıı : enC(l;klinfn güvertesi karı§- nsmUdlJ so:ıra mt?S;ue yarım nu e hem fikri bir şcytlır. sebep olarak çuval paralarını ilen • 

vazlyP.U mani o'mu~tu. Şimdi gllmrUk k •• t 1 
tı; bir kaç klş'nln gtJvertPye serlJ. lnml ti. Onıç re·" hat gardiy11.na Partımizin, hepimizin paı ü.Ji. siinnekte.li'rler. vaz:·ye-t tetkik e • lcr bu sıı.hıı.d:uı kalkrnı, oldugundan ÇO yu S Ol 
diği, denb:e yuvnrlım<lığı g5rUldü. emret 1: 'lin mntbuatlmız ile ve matht a dilm'stir. Fillıakika €vvclcc çuval mallZ'Jr kalmamrıtır. • tJ 

- Ran pa Kancala . Hücum... - Sık hamle... tımızın hiU:~mctimiz ile mtinn· bka..,mıı. şeker şirketi 3:5 kuru, alır- Kilosu 490 kuruştııC. 
en son zamanlarda 90 kuruş Is. d 

LevendJcr hemen iskele attılar; (Dr.wım.ı 1·11r) sebctınin samım ··nı g ç n temeğe başlanrştır. Ancak c;uval· Ziraat 88Dk811 ihracat yapıl ı 
sonra kıl~larmı, palalarmı çeke- günkü ve bu::;UnkU toplantı iyi ıar lado edildiği takdirde bu 90 k _.Alt· 

gösteriyor. Memleketimizde "u k b pamga. hr.11! &dece Son zamanlarda, tütUn P1~ ... ?"ek ya.lmıCı ge:ıniye saldırd:lar; in ç Unı!I akkaJJara geri verilecek. D U y bir"'"' 
Ekmek 1 O Para veya liu noktadan ayrılık, gay. tir. Bu .... ıkra ifade edildiği halde nnda birçok ecnebi alıcıların ot~ 

a bir çar»ışnia. oldu: Vened'kli _,, " 69 l&)'llı koordınaayon heyeU karan rorUlmes:I, lngılt.erenln iyi clOS t .. 
tayfalıırda b' k öldU ah t ] nhk tahayyül edenler varsa bu şimdiye kadar hiç ld.mae aldığı ~- Ue Ucaret vekAleU emrine talıafll olu· .Al~ 

., n ır açı.. ' y u UCUZ uyor nurlu birlik ve ahenk onların giiz vallan iade etmemiştir. Zira, pi • nan kredi ue normal ma.sratıan ve mubayaa etmekte olu§U, ıırııııır 
ya.ralandı. Kaptanla diğerleri bağ. 

1 
. . yasadan ı.... ,..,valla'l' 150 • 160 ile yeni yapılan yedi milyon dısrt 

Ekmek norb komisyonu dUn top· erını kama~tıraçaktır. ""'11 ,..- ytızde bq ihracatçı kln UAve& aureWe asnun 
landılar ve gemi MJ)9aSlam zapto- launıı ve fiyatlarda 10 para lenzllA.t 1 Arka.da~lan, bir hem r. :;l~k kuruşa aatılmaktadrr. Binaenaleyh mU.tahallden gayrt kimselerden de muvakkat klerlng anlaşm wıdl 
lundu; ktrk kadar mUslüman for!a boş çuval başına 60_70 kuruş ~ milyon liralık kısmmı tütUn .. -dS 

kı bul etmııtır. Bu tenzl!A.tm bqtıya· 1fbi sevgi Ue, muhterem valimfai pamuk utm &lmabllecekUr. Bu mu· etmesi, olm:ıl memleketleri ve t>I~ 
hemen a%at ed.Jldl: onJııırm yerine ca#J tarih bugünJerdıı Jlln edllecekUr. muhabbet ve hürmetle ısel!mla· 2Wlmak yolunu tutan bakkalların bayaat ve lhraç l§lerlni l!aya slraat Flnlbdlya ile lsverı.n külUyetll ııı_.ı 

k' f dil • ı iri di aynca tekere zam t.eklifleri k&bul .. uıı...,· es ı e en en z ne en • nm. edilmemiştir. bankuı memur edllmioUr • tarda tUtün alıcısı vazlyetlnde o et· 

Oruç reia geminin anbannda top Oyuncak ihtikarı Reşad Mimaroğlunun nutku· n nlbayet hUkilmctın tutunu·k~UD 
lnrla ipeklf ve yünlü şark kumaı,. na muharrir Peva. mi Safa c~vnb lendirmek için tedbirler alma.ti t 

Hukuk talebesinden b:r tr lan, şallar, hurma, ft!'ltık ve bahıı.- Noel ve Yılb&§ı mUnaaebeUle aıı.tl§ı vermiş VP Reşad Mimaroğlunun veti Fün6n ısahibi ve Ordu ne- fiyaUarmı c;ok yükaeltmiot sa!r& 
:ıııt buldu; kaptan kamarasmdaki çok artan çocuk oyuncnkls.n tıyauan l!Jahsında hem Cumhuriyet Halk busu Ahmed İhsan Tokgöz de ta- grup Ankaraya gidecek Türk tUtün limited olrketl Jd!O 

bI k ·· d k al K ö ıım pek yük&ek oıu;ıu alakadar ma· Partisı· tstnnbul reıs· ın· i ,h!'>m ele maı'l Safa merhumdan ,edebiyatı Maden tUtünJerlnden bir partiyi J3ıl 
r aç yuz u a tmmt ara - ka 1 d kk ı b tm - Bayram ve aömestr taUUnde Unl· IU 490 kuruatan lhrıır etnıi.§Ur· d r 

m ann na.zan 1 at ni cel e iş· TU k killtUrU U ·mı bi d Cedideden sıcak bir hatıra uslCL " " ınero verdi; sonra kurtardığı for- Ur. Fcvkallde pahalılaoan oyuncakla· r n n samı r os - venılte talebelerinden muhtelll ınıp· fiyattan tUtün ihraç ed'ldiği e1l it'~ 
tıalan güverteye dJzdi; birer birer da ıtıka.r yapıldığı şUpheırlz g!SrU!dU· tunu ve mensubunu selAmlannş.. bu ile bahsettikten sonra Reşrd ıar memleket dahilinde tetkik eeyahat ırörUlmUştUr. Yalnız bundan bir ıd' 
gözden geçirdi; memleketlerini ve filndeıı kontrole başlıınmıştır. Oyun· tır. Peyami Safa gösterilen ar.::u Mimaroğlunun temsil ettiği Par. !erine çıkacaklardır. Hukuk fakWte· sene evvel Mlthat Nemll tlrına.51 uıı· 
1s:mlerini öğl'~ndi; bunların ara. ca'k kaU bir ihtiyaç olmamakla bera· üzerine amcası Ahmed Vefanın ti ve memleket bUyUk millt ıefi alnden bir ınıP da, bayram tatilinde ıoıu 1 liradan &unaun • Bıı.tra tUt ıll' 

d ber bu harekeUn bir örnek olmuma sevgilisine mersiyesini okumuı;· İnönü hakkında matbuat namına hukukçu arkada§larını ziyaret etmek lertn1 1aveçe ısatmı§lı• Bu dafald ıı· 
11m a vakt!Je kendJ emrinda çalq- ğı "-·re Ankarava ""deceklerdiJ'. t"- ltmi•·d ..... , Romanyaya yşP ıu•ydan verilmtyecektır. tur. Bunun üzerine söz alan Ser. say lannı bildirmiştir. ..._, o1- •· .... ..., --
mış olanla.r da vardı; hemen 

mıoıu. ı· 
bir kadro yaptı; grandl direğine Bundan bqka lngiltere Ue ~.,.. 
Tilrk bayrağı çekilen gemi hare- larkea ıuıa mıun.aan kartılamak 1- çtn hazırlanmakta olan paruıer ~...l<· 
kete hsztnlr. Yeni Sabah çln bir takım ma11 tedbirler alınmak· smda da çok kıymetlileri bul~ 

Oru~ Reis vaktiyle kaybettiği HQseytn Cahil Yalçm ''MUthl§ bir la beraber bwı.l.a.no tatölkaı aa.baaul· tadır. ıcst· 
malların acısrru çık:ı.rmış gibi) cll; meaullyet .. ba§lıklı makalesinde, lngll· da arzu edll&:ı mekMdt tem.in edip et.· Şimdiki gidişten • bu 90ne geç p1· 
fakat bu hnl r.e onu ne de le. _ tere baıvekllJ ÇörçiUn ttalyan mille· ~~ecetınde mtitereddlt bulunuyor- mıt olmakla beraber • Ege tU~:'csıı 

tine hitaben tr&l etUğl nutkun Duçe ...._ yuaamm yükaek fiyatlarla aÇ ~· 
ventlerl yeni avlar pe !nde koş • UzerJn<le, tngıllz bombardıman tayya· Bugfta beterl>etla 'ficdalu taarnr lft.e ltaqıuun lnıutere aJeylllnde Altık böyle encUeeler lelncl4ı &iren ve bunu takip edecek ı.t:arı:narll• dJ 

m:ı.ktan alıkoymuyor; hcveı-lcrini relerinin İtal.>an fabrıkalarma yapbft d bir harbl kaU ııurette rtıd ve t.el'ln harbe &1rıııe1tlnJıı 1ebebL Gariptir ki, maU yılın yanaım geç1rmlt bulunuyo- radew ve f&rk tütün piyasa~~· 
artınyordu. tahribattan çok daha milthlı ve yıkı· ecll.)or. Bundan dolayıdır ki ea boci· tııgUUrenln 1033 tarUılnde Habefla· ruz. Geoen aıt.ı ayda alman neticeler- da hararetli satışlar olacağı pıu 

- İşte ilimdi klrlı ~l bulduk. cı bir le&r yaprnııı olmak icap edece- rlm, menfaatperest ~ barla müt.t- tanı lıtWA &efe'bbU.11 aleyblndekl mtı- dea ııonra se&eoek altı ayda alm8hllıe- kak görUlmektedir • 
Diyen btri8lni ötekiler ta!Jdik tini, çünkU b1r bombaıım &ltmdan &ITl%1ar blle dalma taa.muun karp dahalesl bir t.e.1r b11e huıJ etmemll. cıek ııeUceler baklanda maddi ve ame- ""'I 

belki kurtulmak kabl1 olacağmı, hal· taraftan ıeldlttııı. kendllerbıln moc- ltalya aleyhinde blçblr nettee verme- u t.ecrtibeye mu.t.enlt bir ıtklr edlıı· 3 o t ay du rag 
tt!Jer. Onıç relıs söze karıştı: bukl Çörçllın bomb&smm tarih aahaaı burt bir mUda.faa "azlyetlacle bolun· mı,tır. ttalya Afrtkada ele pçlrmek mit ftdpttıe lııu.luauyoruz. . ramv 
- Radoslular öğrettiler; gU • içinde her devirde lnlklı edeceflnJ ve duklanıu dUnyaya inandırmak Llter- istedi et topraklan ceoe alımttll'· Fa· Şlmdl memaulyet.&e eöyU)'ebl.llrh 

nahı varsa onların! bugUnkU tacıanrn en esaslı A.mWerln· ier. Almanlar Leb!ataıu laUIA.ya bat· kat bu mümanaat teoeıbbUııündeıı dola· kl geoea altı aylık tecrübeye göre kaldırıl dl 
- Nic;bı gUna.hr olsun, sevap- den biri lll&tlle Duçeyi bUttlıı mede· ladıklan vakit lpUda Lehlllerlıı taar J1 tng-llt.ereye mUthlt blr kin hafla· llHO )'1bnda ~nleUn bli4'8 ihtiyaçla· • 

tır! niyet dilnyuma ka11ı ueıebed itham ruza ıeetlklerlnl Ula et.mitler " ..- oı1ttır. Şimdi onun acuuu çıkarmak n anmtısn aıtr MUettıe t.emııı oluna- 15 kapalı durak yerı 
_ Y~m şövalyeler!.. edeceğini yazıyor. rek A.lma.n mJlliıtı nazannda, reıek istiyor. lt.aıya, lngllterentıı muhalef~ bilecektir. Zira yıJh&fınd& tatuntn edi· yapılacak 

HUsey{n Cahlt Ya.lçm, ~rc;llln 16 ~enl dlinya na.zarında kendllerlnJ tl yUzlinden vaktiyle mutazarrır ol· len varidatın al~ aylık talıııll&tında 

- Yaşasın!.. mayıs 19~0 da, yani henUz Fran.sız ımmır gostermeğo taıı,mı,lardı. DlUf, ffabeolat.ıuıı r.aptedememll ol· ekalkUk deiU. fa.ı.lalık Y&rdtr. Gel&- Tramvay komisyonunun aldığı ~ 
Leventler siftah olarak be~er o- cephesi tam:'lmcn oozuımadan ve 'Bel· •-•- ~ır. Çör"ll, Slnyor MusollnJyl ea ldJ bu kindarlık muhik ve mazur -•· -•tı av içinde taıısll&tta bir rolk· thti)rŞJ' 

.og...,, " .,._ - '.J nl kararlara ıöre b'amvn,y ııı ~· 
nar altm aldıhr. ç.ka teııllm olınndan bir mesaj gönde· bö)le bir ınaEl'rCt arkft<qJ\3 ııığmmnk görlllemeee blle belki izah ediJeblllr- tar ııok.un olaa blle normal bütçede duraklarından ao tanesi kaldırıl d~· 

İki gcmJ şimali şarkiye doğru rerck ttaıyanm tuırp harlcJn<l-0 kttlma lmlWıından mahrum bınkmı~tır. Dn· dl. Fakat hiçbir talı1 ol.m&mıf bir blçblr agddık olmıyM:akttr.,. tır. Aynca Be)oğlunda 9 mect>nrt ret. 
yola dlize!dilcr; herkes ~endi; her smı lnaanl ve samımı bir dille rica çe artık ltalyaıım bayatı menfaatleri itirazdan dolayı belki do milyonlarca ratm yerleri değl§Urllmlotlr. BU~ 
kesin hayalinde enn-!n deniz, ma. ettiğini kaydederek diyor ki: lçln mecburi olarak hıırbettlğlnl IÖy- lnııa.nın karuru d<ikmek. ltalyaıı vata· Tan . le tramvaylar sUrattcn ka.za.naea_~nı 

"Slııyor i\lu10llnl lnglUa bqveklll· Uyemez. Du9'1 artık blr tehdlt ve ta· llllllD refah ve u.adetlnJ 1&ramak, la- ...._ H·""ft-• da .,. ...... _izde ı6ZI ı.r--
Vi gök, nydmlrk ufuklar ve fora e· un. .....uu.>r ,,,,.lll....... ııı 

ııin mesajına eeı.ap vermı,. Şimdiye arruza ınnru,. kaldığı lı;lıı vat.anın F Ukt..11 tehlikeye atmak u lt.atyanla· k. Zekeriya Sert.el, '•Harp lktlaadi· vay işlemekte ve bu trıımva~ııı.r şe 
dilmlıı yelkenler gUltim.sUyordu. tcıı..ıar matbuata tevdi edllmlyen bu rel ve hayılyetı namına allAba aarıldr rm, ne beşeriyetin a1fedemlyeıeett blr y&tma doğru ıtdlyorw: .. baf:tklı ma· günde 

40 
bin seter yaptımı.ktad.'l'· ri 

Uzakta Anadolunun mor dağlan, ve!'llk.nyı .Hr. Çrçll radyo Ue bütün tmı iddia MemM~ Duçenln kendl aj- hareketUr.,. kaleelııde ezcümle diyor ki: , hlrde enJden ııs lutpalı durak ye 
dumanlı dağlan görUndU. İki Uç dUnyaya llftn etti. Duçcnln be.şma bun· ı.ından ötrenlyoruz ki o eekl bir klnln "DünyaDııı pyrıtabU ftdyeU, M· yapıla~akt:ır ki yerleri o-.ıntıırdil": ~ 
Mat ~nra Antalya linUne demir dan daha öldUrllcO bir bomba atamıu:· tntlkamını almak l(lu tt.alyanm bqr v akıt dlaeterta laklp.f Myri. blzJ bir harp manbey A.ltı:nbak'llal surp3GOP· 1' ö 
atacaklardr: 

0 
kadar kısa za.nuı.n • dı. ÇUnkU ln)or Muaollnlnln verdltl na bu müthl' faciayı açm'I " ıırt ..Uıı:n Ua, "1940 maU ;vıtmı rıanrm· Octlaadlyatma dotro gö"1rmektedlr. ! vtklye, Nl§antqr, Te~txı.ııı. ~~"ıl 

cevap buglln aaym kırk oıllyonu re- mentaatt.eo ba.,U btr Dl"Y d~ilnmt'mlt tı.sıs geçlrtyoruz., baflrklı maka.le11ln· Bu d8, memleketin laWıMI. lat.blAk. nU, Ferlköy, Tophane, ortakl>Y· "et 
daki bu parlak zafer şehmde Kor Çıell bir milletin neden dolayı nhrab, Ur. de, memleketimizin harp harici bulun mllukale lhtemlerlnJa devlet tara· ru e F&~, Boya%1t, .suıtanaJıtl' 
ku1u, Piyale beyi ve hnlkt kimb'- acı ve telllket içinde kaldıjmr, ytts Muaolinl cevabında a.çıkoa aöylll· masıııa rağmen tktisad1 ve maıı ba· flndaa orp.ntz. odllmeııl. mıuettn .,.. çc.::~. 
li?' nastl oo,turaeaktı. Fakat bir. blnlı>rce ltal)an reıt<'lnln nt'den kııra· yor: 1985 tarllı.lnde, OOtı lngtltcttnln knncla.n harbin 1çJnde tayılablleceğl.nt, maddi ve rnarı .. vı kunf'tlerln~ m o· --::;:::::::: 
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Cinsıarın Dili 
~-ıl!llt•JIMlllll 

le lk Amerika 
bin eşij!nı 
Gaı· eı ı 

Son telgraflar Birleşik Ame
" !'!ı, hamin eşiğine kadar 
~ bulunduğunu gösteriyor. 
lı beyli Telegraf gazetesi 
birin.in Amerika.da yapmış 
atI tetkik, lbu sırada A
•ahıann haleti ruhiyesini 

. l'ınek ~aknnmdan hayli §3..· 

dikkattir. lngifu ajansına. 
~eyli Telegraf tarafından 
~leıı ''bütUn ibu makaleler, 

a halkm.m lngiltereye ne 
'1ıd b~yük bir kuvvetle bağlı 
~ Ugunu göstermektedir. 

&ü.7.etenin Nevyork muha
~a.rı yru:ıyor: 
~erika halkı, bUı,"'Ün tama
<e lngilterenin arkasında 
a~IŞtır. Amerikalrlar !ngi
l'duJarmın Bitleri yenmesi 

~~rinde:n gelen her şoyi 
,'<II}'a hazırdırlar. Bu tarzı 

'et, Amerikayı ha1:1bc gir
ltıecburiyetinde bıra.kmıya-
1', F'akat icabedcrse Amcri
l'~ de hazırdır. 

~y Teleg'raf'm diğer muha
lllin edindikleri intibalnr
azııarı şunlnrdır: 

"il F'ransiskoda Büyük Ok
~ Sahillerindeki halkın his
~ taınamiyle İngilterenin le

. ir. Bunun da sebebi, İngi
~aatıeriylo Amerika. men
~li 

arasında fark olmama-
. lialkm ekserisi Amerika
ll.al'be girmemosini hemen 
~timal har· inde addet-

~t ~ Louis'de Almnnların 
't<t. ~azanmnsı muhal addedi!
" -~ir. Halkın fikri, şöyle hü-
1 eQ.iJeoilir: 
~ter Amerikanın yardı

e harbi kazanacaldır. Va
bil'denbire lngilterenin a-

' dönecek olursa Amerika 
girmelidir. Bu takdirde 

tere ile Amerika. galip ge
~l'dir. 

<a6o'da halk, Amerikruun 
~en harbe yakln..cttığı, hatta 
!tı kabili içtinap olmadığı 

~tindedir. 
-~~t'da biitün halk smıfla
··uaıın.rın sonunda. Amerika-

:-..1:arbe girmiş lbulunacağını 
tJt ııı etmektedirler. Herkes, 
. erenin aynı ZD.Illr.nda A
•kanrn da olan bir harbe gir-
0lduğu kanaatindedir." 

SEKRETER 

B A B E R - A1işam Postam 
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Alman ajansına göre 

Cebelüttarıkta bir 
Fransız tayyaresi 

düşürüldü 
Tayyarede 

bulunanlar:n beşi de 
öldü 

Roma; 27 (A. A.) - D. N. B. 
Ajansının hususi muhabiri bildiri 
yor: 

Lineadan bildirildiğine göre, 
Cebelüttarıktaki İngiliz tayyare 
dafi topları Fastan şimıı.li şarki 
istikametine uçan bir Fransız 

tayyaresini dUşürmüşlerdir. 'l'ay 
yare denize düşmüştür. Tayya· 
rede bulunan beş kişi ölmüştür. 

Henüz teyyild edilmemiş bu. 
lunan rivayetlere göre tayyare
de, bugünkü Fransız rejiminin 
nafiz ~ahsiyetlerinden Vişiye 

gitmekte olan iki kişi vardı. Tay 
yarenin Pastan Tulona veya Mar 
silyaya gitmekte olduğu bildi
rilmektedir. 

Romanyayı terk 
eden Türkler 

Paralarının nakline 
müsaade edildi 

Bükreş, 27 { A.A.) - Stefani 
Ajansının hususi muhabiri bildi. 
riror: 

Romanya hükfuneti, son zaman
larda Romanyadan Türkiyeye gi. 
den Türkler tarafından Romanya 
millt banka<>ma yatırılmış olan ,·e 
yekfuıu 25 milyon leye baliğ olan 
bir meblAğm Türkiyeye nakline 
mfüıaade etmi~tir. ---o---

lrlanda 
J:Ses ihtiyat sıntf 

Silah altına 
çağırıldı 

Tahran; 28 (A. A.) -D. N. B. 
Neşredilen bir irade ile ve har

biye naZlrının teklifi üzerine na. 
zırlar meclisince kabul edilen 
karat mucibince 1907, 1910, 1912 
1914 ve 1916 ihtiyatları bir _ay 
~iim görmek üzere 22 mart 194.1 
de silfı.h altına çağırılmışlardır. 

Bir Japon . . 
gem ısı 
Avustralya 

himayesinde 

Bir adayı bom
bardıman etti 

Melburne; 27 (A. A.) - A· 
vusturalya bruıvekili Menzi, bir 
düşman korsan gemisinin cenu
bi pasüikte kain Noru adasını bu 
gün şafaktan az sonra §iddetle 
bombardıman ettiğini bildirmiş· 
tir. Maddi hasar büyüktür fakht, 
insanca zayiat olmamıştır. 

Menzi korsan gemisinin Japon 
bayrağı cltında ve bir Japon is· 
mi taşıyarak hareket ettiğini ila
ve etmi:;tir. 

Başvekil tafsilat vererek de. 
miştir ki: 

" - Milletler Cemiyetinin man 
dası hükümleri mucibince, bu a. 
dada böyle bir hücuma karşı ko
yabilecek hiç bir müdafaa terti
batı yoktu. Düşmanın mükem. 
melen bildiği bu hakikat, cina. 
yetten başka bir §ey olmıyan bu 
tecavüzü meşru göstPrebilccek 
hiç bir sey mevcud olmadığ·ını 

l isbat eder. Bu cinayetin şenaa· 
tini arttıran bir noktad:ı, teca
vüzün, kendisi ile sulh halinde 
bulundu~-umuz Japonyanın bay
rağı altında yapılmış olmasıdır." 

Noru adıı.sı 1914 de Almanlara 
aid bulunuyordu. Fakat o tarih. 
te bir Avusturalya harb gemisi· 
ne teslim olmuı;tu. Ada, lngilte. 
re, Avusturalya. ve Yeni Zelnn
da devletlerinin müşterek man. 
dası altında idaro· edilmektedi'f'. 

• I..ondra, ~7 (A.A.J imparator· 
hık pilot yetiştirme pltı.nına Kanada· 
nm yardımı ile alakadar meselt'lertn 
mUıilikcrüSi f~n lkl Kanada ha\'ll ma.· 
ı'C§Dlı Londraya gelmişlerdir. Dıger 

tarsrt.an yeniden bir miktar Kana.dalı 
ve Avustralyalı pilot da anavatana 
muvasalat etmiştir. 

• BUl:reş, 27 (A.A,) - - Stefıı.nl, Tu· 
na nehrt buz parçalan sUrüklemektc 
olduğundan seyrüsefer tatil edllml§tlr. 
Kezalik, Glurgu ile Rusçuk ar:ısındıı. 

sallarla yapılmakta olan servis de ta· 
tll olunmUJlur. Buzlar, Karadcnizde· 
ki Tuna ağızJıırım tıkadığından bir 
çok vapurlar Galaç ve Suiunada mab· 
sur bir vaziyette kalnuşlardır. Bura· 
larda termometre sıfırdan aşağı H> 

Bitler Noeli dereceye ciuşmüştur. 
• Madrit, ~7 (A.A.) - lspanya.nm 

Fransada geçirdi bUtUn eyaletlerlndo glddctli bir eoğUk 
dal~ası hllkUm sUrmektcdlr. Hucsca· 

Bertin, 27 (A. A.) - D. N. B. da termometre sıfırın altmda llS de· 
nin bildirdiğine göre Hitler, Nool reccye dU§mUştUr. 
zarfında ezcilmle işgal altındaki • Londra., 27 (A.A.J - Amirallik 

~~~~~~t :;ı~e ~~~ dıı.lresi, 1800 tonlla.tolult Abcron dcs· 
logne'ya giderek Noel gecesini en troycrinln kaybını bildirmektedir. 

Bombardıman 
akınları gene 

başladı 
lngilizler Alman istila 

limanlarını 
bombaladılar 

Londra; 27 (A. A.) - Kıta U· 
rinde havalann müsaid olmama. 
sı sebebile No~l devresi zarfın· 
da fasılaya uğrayan hava hticum 
lanna. yeniden başlanmıştır. ?\o 
el devresinde fena hava Alman 
tayyarelerini hemen hemen ka
milen yerde kalmaya mecbur et· 
tiği gibi İngiliz hava kuvvetleri
ni de, böyle bir vaziyette yapıla. 
cak hücumlann temin edeceği 
menfaatten mahrum etmiştir. 

Londrada. öğrenildiğine g-öre, 
dUn, işgal edilmiş arazide bulu
nan bir çok hava meydanları 
bombardıman edilmiştir. 

Dün gece, İngiliz bombardı
man tayyarelerinden küçilk bir 
gurup Bordo istila limanındaki 
hedefleri bombalamıştır. 

Noeli ta.kib edC'."n üçüncü gece 
zarfında da İngiltere hava akın· 
lanndan tamamiyle masun kal
mış ve bu suretle eylul başlanğı· 
c1nda Alman hücumlarının kesa. 
fet kesbetmeye başladığı gün. 
denberi en uzun sükun devresini 
geçirmi§tir. Son tiç gtin zarfın· 
da İngiltere üzerinde yalnız gün· 
dilzleri hafif hava faaliyeti ol· 
muştur. 

Röter Ajansı bu sabah ne::re· 
dilen ve diın İngiliz tayyareleri
nin Avrupa. üzerinde hiç bi:' faa. 
liyette bulunamadıklarına dair 
olan bir haberin bir suitefehhlim 
den ileri geldiğini beyana me. 
zundur. 

• 4 • 

Londra; 27 A. A.) - Hava ne
zaretinin teb1iği: 

Dü§man tayyareleri bu sabah 
lngilterenin cenubu §arkisinde 
blr §ehir ilzerlne bombalar atmı§ 
lardır. Bazı hasar olmuıı ve oir 
kaç kişi hr..fif surette yaralan· 
mıştır. 

Yugoslav kabinesinde 
tadilat yapılması 

muhtemel 
Bel~, 27 (A. A.) - D. N. B: 
Başvekil Svetk.oviç, ref'a.katindo 

devlet nazm Konsta.ntinoviç oldu· 
ğu h:ılde, dün Hm·at.istandıı Ku -
pinazdaki ilcamotgahmd~ başvekil 
muıwini ;'.fac;eki ziya.ret etmişlı>r _ 
di·r. Sanıldı~"na göre, bu toplantı. 
da, kabinede yapılacak baz.ı deği· 
şikllkler görü.şillrn.üştur. Sloven 
partisi şefi Kulove-ı:'in yeni hlildi
m<ıte g!reee~ zannedll~ektedir. 

Alman topları Duvr'u 
dövdü ya.km arkadnşla.rile beraber g~r. • Ca.s:ıblancn, 27 (A.A.) - Havas. 

miştir. Noel giinil. hava harbinde Ben Ahmet mmtakasmda ııtddcUi bir l.nndra, 27 (A. A.> - Bu sabah 
('n fazla. muvaffakıyet gösteren kasırga çıkmıııtır. Çok mUhlm hnsnr karanhktn :Mnnş P • ··ıPıindcn iki 
Alınan filosunun ziyaretine t.ahıtis vukua gelmiştir. Yerliler anısında. lO bu!:uk ı::aat silren oldukga ~ddetll 
olunmuı::tur. Mürettl'!batıı hitaben k!ginin öldl\ğü haber verilmektedir. top sesleri gelmiş ve Fransız sa
bi:r nutuk söyliyen Hltler, nihai • Havana, 27 (A.A.) Havas: Cubn hillcrinde buJunan uzun menzilli 
zafere it!madnu tekrar etmiştir. ıı.dasınde. şiddetli bir kasırga çıkmı!J Alman toplıırrnın Douvres mmtl\ • 
Hitler, Noelin ikinci gilniinü kara ve 40 kişinin ölmes.ne yUz kadarının ka~ma atrıı ettikleri anlaşılmL'J • 
ordusu askerleri arasmd."l. geçir - dıı ya:-alanme.sma sebebiyet vermiş· trr. Ateı;-, sıuı.~ 7 de ke.<ıilmiştlr, 

"Maddi ve manevi manada bir izdivaç mukavele
si ile aile kurmak gibi yüce bir cemiyet eseri, ka. 
nunl bir mecburiyetten ziyade ahlaki ve milli bir 
vazife kıymetini ifade etmelidir.,, 

Yazan: Dr. RASİM ADASAL , ............................... , 
Ten.Milli hayatın mihveri, c~ 

miyette k&dm ve erkek ara
sında.ki sevgi bağlılığı ile clıuı.iy~ 
tin yegine meşru mefhumu ve 
şekli izdivaçtır. Moral pren.siple're 
göre ancak ·bunun kadrol:ı.rı dahi
linde tenasilll hay:ı.t mümktin.dllr. 
Erkek ve ka.dm. bütün bu hı-._vat 

mUddeUnce afif kalma.yı deruhte 
ederler; demek ki evl.!liğin ana pr 

tı evlenmeden evvel iffet ve ha.ttl 
beklret. evlendikten sonra da 8ll

ca.k kan ve k()(B a.raSmda.ki cl.nst 
milna&e:bet yaııi mmıugamidir. İzdl
vacm içtima! gaye& ve vazifesi a.n 
cak çocukla.rile hakikt çehresini a.

lan bir ailf~ kurmak ve bunu nesil
den neeile fntikttl ettimıekteııı iba
ret olduğuna. göre, herkes dilediği 
anda ve "ekilde evlenemez.. Bugün 
ıırtrk bilttin evlenenlerin mes'ut 
bir Wilvaç kuruluşu ~ hcldmln 
fikrini ve mUtaleıuımI almaları bir 
F~rt hükmilnc geçmi~tir; çilnkU ar
tık evlilik hayatı hem e\•leneon ka
dın \•e erkek, he.m de müstakbel 

nesilleri ~in bir saadet ifade etme 
lidir; bn da herşeyden önce U%'1 
ve manevf arhh:ıtin mükemmeliye
tine ba.~lıdır. Hllkfunetler bu şartı 
ciddi bir rapor talebi ile k1lnuni bir 

ısekle 1!0kmuşlardır. Ge~e ilim ve 
bllhaesab~unlaa.l~adarolaut&

babet ~d.iva.cm ıuhbi ve a.hl!kt is
t1kbali hakkmd.:ı tam ma.naslle ve 
garanti kabilinden olarak bir keh&. 
nette bulunamaz: btlhas!!a mliteka
bil riıht anlaşma.lamı, fiziyolojik 
ve }'>61.kolojik sempatilerin bir mu

kavelesi olan izdivaçttt h!r ailenin 
istEkbıtldeld veçhesini k~Urmek 

çok güçtilr. Bir an içinde ve genç. 
liğinin toyluğu ve hey~arı flc 
btr sokak kadmmı görür görmez 
sevdiıb vo bir mUdoot beraber ya
§adrğı profesyonel ve hsfif mesrep 
bir kndma vurulup da ana.smdan 
ve babasından izdivaç mUsaadeslnl 
lstiyen bir delikanlI milvaceh~in
do hP.kimin rolU tıbbt olmaktan ri· 
yade ruht ve içtimai bir vastftadır. 
(U,ıdn.m O Kamelya) romanındaki 
sevdıüı, Jna§ukasmm üçUncU devre 
vereminden ziya.de takındığı ca'U 
hlyanAtten soğuyarak izdivaçtan 
feragat etllllştir. Gcrçe romantizm 
devrlnln fn.qanlan değiliz; fa.kat 
buna benz;•r misıük!ri cemiyetin 
biltlln tabaka genc;lerlnde her ı;ün 
görtlyonız. <Romeo ve Julyet) anı.. 
smdaki marn.zi ıı..şkı taklit eden bir 

sevdalıyı h:ıfif ruhlu (Nevroze) ve 
bilh::ıssa psikanali<1tlerin a.,k tc
llkkilerine göre mu11tacı tahlil tc
likkl ~tme!idir. 

1çthnat kaideleri tenasilll ilca
larla l41arak, cemiyetin ahlW met_ 
humlannı hiçe sayan böyle bir 

genel birdenbil'e mıı.nızt bir cezbe 
ile bağlayan sevgi heyecam çot de-
f& geçicidir; bir a.n içinde parlak 
hulya.larla evlenmek istediği ka

dmla. mesut bir aile yuvası kura
cağını kuvvetle sanır. Bu ~ ma.
harot ile tahlil eden romantik ro
manlar c;oktur; fakat bunlarm bir 
çoğunda his cephesi galiptir, hlya.. 

net gören ve sefalete düşen seT
gili alelade bir ka.dnı da oba. mU.. 

dafaa edllmoktedir. 
Ge~i olsun, tecrilbeli ve cimi! 

hayatın bir çok tatlı ıstıra.plarfle 

kafaca yorulmuş olan bir in.9ıuım. 

§Uurl olarak ha!if bir kaaın ile w
lenm.esi baza.n bir sa.r.:let misali 
olabilir. Böyle bir ka.dma ""11111-
muş, gözleri bağlanmış olan t.oy 
bir genç cebir \'C şiddet, tehdit ~k 
defa n1b04 a.ksfilameller ''erir; 
bilikis anu.sunu teşdit eder ve hat 
tA bazı hakiki ve ciddi intiharlara 
dahi §&bit oluyoruz. 

Bu gibi \-a.kalarda en kesttrm" 
çare fırsat kollamak, mU:ınkün mtt 
:tebe oya.lnmak suretilo va.kıt ka
za.nma.ktır. İmıirde tanıdığım zen. 
:rln bir aile babası, VUl'gUn oğlunt:n 
bir bar kndrnı ile münMebetlert.ıri 

Adeta kolnylaştrrara.k, hamt mü
samaha ile göz yumarak çok ye. 
rinde ruhi bir metod ne ytırllmu, 

ve nihayet bu acık müsaınahll ltar 
§DSmda taht~"l!nınun bütUn gizli 
seyel!nl&rmt boşaltan delikanlı 

burulan kurtulmll!J ve namuslu bir 
k.ttla mes'ut bir aile yuva.s1 lrumıllf 
tu'r . .A§ağt tabakadan insanlara tu 
tuJa.n mllııevvcr aile kulan '9'eY1I. 
kad.mları, kendi y~Ianr.a m8betle 
çok daha ufak Yll§ta.ki gençlere 
gönUI veren kadınlar için ideal 
blr izdivn.ç düaünUlemez. Ayni ıs.. 
mi ta§ryan m~hur romanda Lsdy 
Chntterlay hiç bir va.kıt sevgifü'li 
ola.n köylü içhı mM'ut bir zev~ 

sayılamaz. DilşUnmt'den, srrf cinai 
hay:ı.tm erken ve ruhi cezbelerine 
kapılarak vaki olan bdivaç!a:nn ço • 

ğunda nAlıoş A.krbetler mevcuttur; 
bir çok gen~Jor bilAhara ideal gü
zellikden, kadınlığın meziyetlerin
den mahrum olduklarnıı ya.na yala 
la anlat:rlar. Gerçi mUstc311a ola

rak buzları da bUtUn ömUrlerince, 
toy geIM,:lfklednin ilk ma~ükutnr 

c:Wma taluwıUrle yad ederler. 

mlştir. Ur. Mühim hasar vukua gelmiştir. Hnsar ve zayiat yoktur. 

~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ 
~Y~rt jerse bluzunwı, bc

Meşhur İngiliz muharriri Dic
kenl!'ir. ~çilğindo sevip de redde
d.ilml~ olduğu güzel kızı dalına ka
dmlığm bir sembolli gibi yaşatma

sı bunıı giizel bir mfsalfür. BüyUk 

edip dalına maşfrkalarmı bu (ha
yal) de g<kmcll :ist m.lş; fakat da
ima fiziyolojlk tenruıUli mllna•e
betlerden çekinerek· pliitonik bir 
aşkla onları mubayyeleslııdc ya
şa tm.Iljtrr. 

~eten pantalonunun altındaki 
~. diri ve ince vücudu, ne es
'Cdirların sert ve ka.b:ırık 
( l.i lierkUllerine, ne yeni as
~~rkunç pehllvanln.rma, ne de 
'.~ ~ bücüş şampiyonla-

benziyordu. Onun bambaşka 
~elden alınmış ve §arlt gilne 
~ I§Iklan altında bı-onzln§IllLs 
\l!Uz endn.mmm ü.stUnde, ne 

tte de gllnı>şin rengino ben
baınba.,ıta bir panltı yaratan 

~ 8nn. ve parlak ~ir başı vardı. 
lll!ınikUrlerl üzerinde, gil

lteskhı ışıkları pırılda}an in
~ ellerim, onun koyu lılci
lııe.1t bluzunun sırtında billür
~ dolaşıyordu. Ba.şllll genis 
~"Ün göğsUndc saklıınmıştı. 

korkuyordum. Onun hariku
~l.iğinden, sürül:leyicl, dli
ı;.e va.kıt bırnkma.cbn çekip 

lt-.1an eazibcslııden korkrnağn 
~ır:tmı. 
~ıı tc.k kelime yoktu. Bel 

AŞKIN MANASI 
-3-Yazan: NEZiHE MUHİDDiN kı o kadar beğendiğim arkasından 

bir işaret:ile sUrüklendiğim bu genç 
erkeğin düzgün ve mağrur göğsü
niln altında tatlr ve genç bir haya
tı ha.ber vererek c;a.rpım kalp belki 
bir et parçasından ibaretti. 

Belki arndıl:'lm his, ıtefkat, duy
gudan eser bile yoktu. Neme lazun 
yoksa yoktu.. Ben büt?n k~tta 
muvazene kuran cazibenin yalnr:r. 
gilzellik oldu~ inananlardannn. 
Onun güzelliği gözlerimden içime 
dolarak beni tatmin etmişti. Artık 
onu hsşkasına benzeterek kendime 
miskin mazeretler araıruığa ihtiya. 
cmı kalmamıştı. Hayat ve saa.de· 
tin yalruz bu gfu:el insandnn ibarN 

olduğuna iman etmit;tim ••. 
O d.ilr..ltatlc yüzüme bakıyordu. 

Gözlerimde bir damla nedamet ya 

şı mı, yoksa bir zevk ışığı mı gör-

ır.ek istiyordu? Yüzümde, gözle
rimde bir şeyler ara.dı;ını sezdim .. 
Kim bilir ne kadar 1..aınan l'lonra 
kapıdan beni geçirirken kanmamış 
bir ihtirasm sammtıları ic;indc B<>

ruyordu: 
- Tekrar geleeeksin değil mi?. 
Elleri omuzlarımı ok~yara.k: 
- Bugün pazartesi.. Üç gün 

sonra perşembeye tE'krar gel ne o
lur? Ayni saatte olmaz mı? •. Seni 
burada bekliyeıceğim •. Burasını bul 
m:ı.k çok kolay .. Gel, gel, gel mut
laka gel... 
Kulaklarım hep onun sesi tatlı, 

çcklci bir ahenile gönlümü tutu.-;
turan sesilc dolu .. 

Oh .. F.şsiz bir gilzelliğe erişmiş 

kandırıcı ılik bir 2levk kaynağından 

tatlı ve serin bir haz içindeyim. 

Perşembe. İki gün sonra yine 
ona gidecek miyim?.. 

Çarşamba. öğle vaktı: - Bugün 
aylardanberi llk defa sabahleyin 
dipdiri yataktan fırl:ıdım.. Ayna
nın karşısına g~tim. Dudaklarım

da hep tebcs.qUm ı~ıldayor .. Kalbim 

heyC<'.a.n dolu ... Ne güzel bir kadr
nnn bon de .. Başnn.rn etrafını hA. 
]eleyen ipek kumral saçlamn ne 
yumuşak .. Kendlme baktıkça onn 
hak veriyorum .. Bende en müstes
na bir erkeği bliyüliyecek ne derin 
ve Ustiln bir ı;üzellik va?' .. Çıplak 
vücudümc geçirdiğim siyah ve sar; 
mayonun çizdiği hatlar ne znrif! .. 
Sevmek ve scvildiğirJ nnlamnk n<.' 

mes·ut bir duygu .. Artık hlç yalnız 

değilim. Hep onun gölgesile sarıl
mış gibiyhn... Mayomu giydikten 
sonrıı. .. Bizim köşkün ta denize ka 
dar uzanan bilyük, kuytu bahçe.. 
sinden kıyıy:ı indim. 

Gökteki krokln yö.Z güneşinden 
akan ışıklarla kamıışa kama.şa, 
ışıldaya ışıldaya mavi ufuklara u
zanan denizle hnşbr.şa, engin bir ar 
zu, coşkun bir s~v!ııçle doluyum ... 
Işrk selleri içinde son.suz bir nur 
knynağma uen.ıJyen ışıltılı denizin 
akışlarına vUcndtimü kaptırmak is 
temiyordum. A~ık ve parlak alnı
mın Ustündc dalga dalga pırıltılıtr· 
lıı. bn.kı~!arı mıhlayan parlak kmn. 
ral saçlarnndıı., esatir k.lnııtlan 

örerek efaaneye bcn:ı:i:,.·cn den!rin 
üstünden macrallnrdıı yıu;.ayan ha
rikıılMc Brahma gibi uçmak i.<1ti. 
yordu:n .. TAm Uç ı:aat ılık ve ışıklı 
RU.lara vücudümU bımkamk onu dü 
şli:ıdilm. Ynrın perşembe ona gidP

ccğlrn .. Yine soslni <luyac~~mı. Yi 
ne onun teıin ellm:ı! tut.,cnğrr.ı ... 

(DPVamı ur) 

Bu, Freud'in madd:te~yen \'1.'I 

dnima bekArotlni muhafar..a ederek 
başka şekillerde tnvfae uğrayan 

aşk ıırıkl!dir: bu bir ne-vi aHi, Duhli
motfon'dır. faknt hakiki hayatta 
Dil'kf'lns. B<?M.hm·cn, Leonard de 
Vinci gibi kıı.ı; !ltturlu ve büyük a.<jk 
bııln bl'iyonı7? Binnenıı l<': h blz ifa. 
ima şe'nf l\d!>Sedcn remiyete baka
r.ı.k, çokluk t~lrJl ede:-ı genc;Jrırın 

113.adet ini d Ut; il nr.,, liyiz. 

Dr. Rasbn ADASAi. 

f tlilnci yalı Pa1,nrle!'I <;&ynnrzdA 

ı;ı t;a<'n kfır.) 

D:inkü ihracat 
I>llnkO lhracııt tutan l&ı bhı lira· 

dil'. Rıt r.leyan,"\ıl İ!lviı;reyc WUk. 

1 
Yun:ınistanA. b:rkııı; parti balık, Ro 
m&llyaya mnndarin ihraç olunmuttur. 
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eclis ·e mü na aşalar 
(Ila.ş tarafı 1 ncidc) 

sında her üç mebus hakkına ki 
bu Weblerin d.:!vrc sonuna bıro.· 
kılmasını tekl.;.f edıyordu. Mazı..ıa· 
ta oku·ıunca söz alan İstanbul 
mebusu g~ncral Kazım Karnbe
kir bu noktai nazan tenkid etti 
ve dedi ki: 

- Arasıra Meclise b:ı.zı me1:ıus
lann teşrii masuniyetlerinin kal· 
dırılması hal~kında tezkereler g~ -
lir. Bwıl:ır, devre sonlarına. !.>:ra. 
kılır. Arka arkaya mebus seç'.! i. 
lere ait muhakelemeler .:: vre a
ralarında rüyet edilemiyor, bu su 
retle te:.kilatı es!lSiye kan ~u. 
numuzla dahili nizamnamemiz 
tatbik cditE;memektedir. Binaen. 
aleyh bu (d1,;vre sonu) ibarcsiııi'l 
(ir;timn yılı sonu) olarak d~ •'" 
tlrilmesi muvafıktır. 

Mazhar Müfid l{ansu (Çoruh) 
mebusların dört sene bitince tek
rar mebus intihab olunun.. ya 
kadar açıktn durmadıklarını, Liz. 
de yeni mebus gelinceye kadar 
eskilerin mebusluk vazifesirıe 
devam ettiklerini söyledi. 

General Kft.zım l{arabekir ~ek· 
rar söz alarak te§rii masuniyetin 
refeclilmemesi dola:;ısile muhakc 
me yapılamaması ylizünden sem 
bir çok mebuslar..n töhmet altın. 
da kalmakta devam ettikkrini, 
hem de bir çok vatandaşların 
haklarını istihsale muvaffak ola. 
mndıklanru ilave etti. 

Salah l'nrğı (Kocaeli) de ge
nero.1 Karabekirin izah E.ttlği me 
selenin mevzuatımızda bir d ği. 
§İklik yapılması içın nazarı dık. 
kate alınabileceğini, fakat g-.!rek 
te~kilii.tı e asiye ve gerek dahili 
nizamname mucibince bu tür:u 
talebler hakkında şimdiye kadar 
yap.laninn daha ba~ka türlü mu 
nmcle yapılmaya imkan olma.dı. 
ğını söyledi. 

Refik İnce (Manisa) ayni !llev 
zu Uzerınde mUteaddid defalar 
nazan dikkati celbettiğinl ha1.tr
lattı. General Karabekirin derme 
ynn ettiği miıtnleaiara i5tirak et
liğini bildircil. Ancak, Salah Yar 
ının dediji gibi, mevzuatımwn 

başka tUrlil hareketlen mennet
tiğı yolumfoki noktai nazarın hn.-
1.dkata mutabık bulunmakta oldu 
junu kayd.:derek meclisb. te.ş:.i. 
lUtı encümeninden gelen mazba
ta iJ .. muk::ı.yyed olmadığını, icab 

a bl 
(na., tarafı ı nclde) 

rde dev:ı.m etmektedir. Merke
ccphes.ndc Yunanhlar mlihlm bir. 
kaç köyil le3al etnllşlerdir. 

ltıııyan tayyareleri mildafa.aı.z 
şehirlere h Ucuma devam etmiş, 
Prcvezcyl bombalamıştır.,, 

İŞGAL EDİLEN YE..°'1 
MEVZİLER 

Atiruı., 28 (A. A.) - B. B. C: 
ltalynn r lilmıu-anm §imali gar 

bfslnde stratejik elıernmiyctı olan 
yeııi mevziler işgal etmişlerdir. 

CEillEDE F&'VA HAYALAR 

Atina, 27 <A. A.> - Cepheden 
gelen zon haberlere göre Arna
vutluk c ph~ evvelce İtalyan.. 
lar tnrafmda.n ku-.-vetli bir muka. 
vem t gostcrilen şimal kısmında. 

Yunnnlıln.r dün de ilerlemişlerdir. 
Yunanlılar cephenin merkez mm
ta.ko.s nda da ilerlem'şl :rdir. Her 
ild kısım~:ı da haça hiı.lfı fena ol. 
duğunclın milnn.l:alat gilçlükle te. 
mln e1.ilm~~ted·r. 

ELDASAN YOLUNDA 
tLF.RLE\1Ş 

Manastır, 27 (A.A.) - Röy
ter aJansımn Arnavutluk hudu
d ne! :ı.ki hususi muhabiri bildiri
yor: 

Cephenin §imal müntehasmda 
Ohl"i g~lti etrafındaki Yunan 
kuvvetleri, Elbasana doğru yeni 
bır ilerleyiş kaydetmişlerdir. 
Söylendıgine göre, Yunaıı ileri 
l.tta.ları dün, Pogradeçden Elba
.sana ~iden j ol ü ... erinde mühim 
bir noktayı teşkil edvn Lin ka
sabasına girmişlerdir. ~imdi, bu 
ileri kolları takviye edecek kıta
lar §İmale doğru ilerlemektedir. 

So•1uk ve kar Ohri gölünün 
garbinde, bılha..c a Mokra dağlu
rmdn cereyan etmekte olan çar
prnmalan mi.;temadlycn iz':ıç et
mektedir. Son 48 saat i<;lnde 
şiddetli topçu ateşi mütemadi -
yen dc\•nm ctmış ve bilhassa dün 
şafnkt:ın biraz evvel ve sabah 
snntlerinde ,,., ha zivrde Fiddet
' .nmişti ·. 1:iralı•öz at~; hiç 

J.rnl amıslır. 

ederse bu mazbatanın aleyhinde 
rey vererek teşrü masuniyet.:n 
kaldırılmasına da karar verebi!e. 
ceğini beyun etti. 

Bu m~vzu üzerinde daha !lir 
çok hatihler fıkir ve mütalealan. 
nı söyledileı·. 

Umumiyet itibarile üzerinde 
toplanan noktai na.zar, bunun tet 
kike değer ba- mevzu olduğu mer 
kezinde idi. 

Neticede, reye konan tezkere 
ve mazbatalar okunarak teril 
mnsuniyeUerinin refine lüzum ol 
madığı, ve devre sonuna bıra~nl
ması haklondaki e.ncUmen formu 
JU aynen kabul edildi. 

Meclis ylne dünkU toplantısın· 
da 8 lkincitc:şrln 1940 tarihli is. 
tikraz tal sit'erinln Fransa sefa. 
retince ist!m:ı line müsaade ohma 
bileceğin~. 23 haziran ~939 ta't"ilıli 
nnlaşmaya merbut prntokolu':l L 
kinci maddesi hUkUmlerine tıwfi
ka.n Fransa~'n. tesviye edilen 7 
milyon fransız franğmın teıızila· 
ta tabi tutulması hakkındaki ·:a. 
nun layihclan da milzakere ve 
kabul olundu. 

Fran z • iman 
zakereıerı 
(Baş ta.rafı 1 nclde) 

lanmış ve Lnvalin vazifesinden 
uznklııştırılması Uzerine inkıtaa 
uğram15 olan konuşmalara de -
vam etmek üzere aıniral Dar
lan Parise gitmiştir. • 

Fakat evvelki görü~eleri 
şifahen idare eden La.val, mü -
znkerelerin ne dereceye kadar 
ilerlediği hakkında bir vesika 
bırakmadığınaan mU§külata ras 
lanılmışbr. 

Muhab:., bu usulün değişti
rilerek Fransız • Alınan milza· 
kerelerinin husust bir encUmen 
tarafından tanzim edilmesi ih -
timali bulunduğunu işaret ve 
istihbarat bürosundan verilen 
talimat üzerine Fransız mat
buatının lisanını deği§tjrdiğini 
kavdetmelttedir. 

Za.nnedildiğlne göre, istihbn. -
rat bürosu bu taJimatınca mat
buattan bitaraf hareket etme. 
sini istemiştir. 

Habrlardadrr ki, Lava! za. 
manında Fransız matbuatı 1n -
giliz aleyhtarlığı yapmakta idi. 

SERBEST BffiAKILAN 
GENERALLER 

Londra, 27 ( • A.) - Hilr 
Fransı:z kuvvetleri matbuat ~ 
si bildiriyor: 

Fransa eeferinde esir edilen ve 
Almanyada enterne olunan gene • 
ral Carles ve Falvy'nin Alınan 
makamları truııfmda.n tahliye edil· 
diğl öğrenjlm!ştir. Genemi Var -
les, general Burer'Jn yerine mUs • 
temleke krtaları umumi mllfetUşll. 
ğlne, general Falvy de Zinderdeki 
kıtalar kumandıınlığma ta.;in olu· 
nacn.ktrr. Her ikisi do imparator -
lukta hUr Fransız kuvvetlerine 
karş mUcadelede bulunnıak ve bu 
mUcıdeleyl teşkilatlanrırmak iç 
seçilın!şlcrdir. Bu generallerin ser 
b.,st bırcltılmnsı, Almanyan:ıı bu 
mllcadeleye r:5sterdJği alakayı ve 
generallerin önilnde baş eğdfklerl 
feci şıı..'lta.jı gôstermektedtr. Gene. 
rn.l Falvy'nin Fransa seferinde 
kumanda. ettif;1 ilçlincü mUstemle. 
ke fırknsmm şanlı askerleri aca
ba buna ne derler? 

SERBEST BffiAIULAN JICR 
Jt"RANSIZ SUBA l'LABI 

LQnılra, 27 (A. A.) - Hür 
Fransız km'Wtlerl matbuat servi.si 
bildiriyor: 

Vişi hüki.ımeti Eyli.ıliln son gUn_ 
lcrinde, Dııknr'dn a.rkadnşlnn ta • 
rafmdan tertip edilen bir tuzağa 
dUşürtilerek tevkif edilmJş bulu • 
nan on sekiz hUr Fran.SIZ cubayı
nm ve bunlıırdan bir kısmmnı ser. 
best bırak Iaca.;ını bildirmekte • 
dir. 

Vif;ıi hUl: metince ncşredllen teb 
llğde bu subaylarla srbıışlarm ye
niden vnzife almak istedikleri ilA
ve olW1makta.dır. Gcnernl do Gaule 
her tarafta uyanmış olan Fransız 
efkarı umumlyesinin, dUşmanla iş 
birlil?i yapanları n!lıayct bu defa. 
kar subay "e erba.ş!a.n serbest bı. 
rakmağa mecbur ct:mi§ olıruı.smda.n 
dolayı memnuniyetini izhar etmiş
tir. 

Hür Franstzhrm şefi. mezkfı.r su 
ba ylarm yc>nl:lcn hizmcl'e girme -
lorl.nl tamamiylc tasvib e-tmekte • 
dlr. Bu~Un, bu sub:ıylar dii.~la 
muhl!saren h'llinde hulunmıyan bir 
orduva. llt hnk r>tml5 bulunuyor _ 
hr. Fakat rncvzurohs ordu dn er
geç dllşmanla çarpşı.caktır. 

Parti Vilayet 
ongresi bitti 

Denizbank meselesi 
Parti, vlıAyet kongresi, dUn8,1le· 

dm sonra. devam edord~ ncUcelenJirll· 
ml§tir. 

Saat 14.30 da kongJ"e toplanmıı ve 
kazalara ait dileklerin okur.ınasma 

devam cd.lmiştfr. MuhtelU kazalara 
ıtJt dileltlor et.ral'mda hatipler IÖz al· 
Illl§lardır. 

Dileklerin okunmasını müteakip va 

C&, buafı 1 nclde) 
kültesi Deniz ticaret hukuku profeall· 
rU Ali Kemal Elbıre, kazaya. Uğnyan 
Aksu vapurunun, mahkeme l:ararile, 
vaziyetini bildirecek bir rapor h..zır
ladıklarmdan dolayı, biner Ura ehli· 
vukuf ücreU verilmJotlr. 

3 - Denlzbankuı te§ekkülllıtden ev· 
v..ı, deniz mUeuoaelerl tarifelerini 
tetkik ve tesblt etmekte olan ve lktı· 

11 ve beledıye reli Ltlttl Kırdar kllr sat vekAleti taratu:d&n kurulan heyet 
sUye gelerek, dileklerin ön sata alm· rel!ıi M~t Necdet Deııtze, bank& ku· 
dığmı blldirmif ve umumi faaliyet rulduktan ııonr& her mUeaseseden ar 
!ınkkmd& iz.abat vermJıUr. n ayn bu mes:ı.J.s1ne mukabil aldığı 

Valiyi müteakip, 6Ular . ldareal u· takriben 150 şer llralık Ucrctlerin yektl 
mum mUdUrU aehir suyu hakkında. ıza nu bin lirııyı aştığı g!Sz!SnUnc almarak 
hat vcrm~. bunu mıı.ıırl! müdUrll.niln Bankaya bağlanan bütün bu mUeııaeM 
izahatı takip etmlt§lr. !erin tetkik ve tesbitı l§i Jçln 834 lir& 

J:3unları müteakip yeni idare heyet1 verllmi§Ur. 
.seçimine ge~,Jmlştır. s~ım .ııonunda bUcvap olunanlar ve maznun bulun 
Jdare heyeUno aziz Ak, CeW Dikmen dukları Euçlar lunlardır: 
Faruk Derell. Hamid Ungurau, Hwse· MUlga Denlzbank uınuın müdUrU 
ne llgaz;, İbrahlm H'.emal Baybora, YUBU! Ziya Ön!§, mUdUr muavini 

Tahir Kevkep, eski havuzlar !da.resi, 
mUdUrU Cemil Anksan, memuriyet ve 
vazifelerini suJlstimaldcn, mub.uobe 
memurla.rmd&n Değer memuriyet va· 
zıtesini ihmal ve ııulistlmalden, deniz· 
bank umum mUdUr muavini Hamdı 

Emin Çap, hukuk mU,nviri avukat 
!ıımall lsa Canfl, avukat Suat Şatır, 
havuzlar idaresinden Kurat Güney, 
ve denizhank İstanbul ıubesi muha· 
aebeclsi Ne§et Akol memuriyet vazUe 
!erini ihmalden, eskl deniz ticaret mu 
dlli11 MUftt Necdet Deni% dıllvuku! 

tlcreti almak suretlle Jrti.kAp lddlulle 
maznun bulunmaktadırlar. 

Deniz tlooret müdürU Müfit Deni· 
zUı. bu mUdürlUğUn bankaya bağlan· 
ma.sı dolayısile bankanın memuru ol· 
ma.o ve bankanın kendl memuruna 
bu ,ekil ve naml&rla ayrıca Ucret ver
mesi yolsuz ve kanuna aykırı görül· 
mU§ ve bu noktadan takibata lUzum 
gö.sterilmi§Ut' , 

Midhat Nemli ve ~>ro!eaör Dr. Nured· 
din Ali lntıbıı.p edilmi§ erdir. 

Yedek ualıklarıı da Refik Ahmet 
S vengtl, Tevfik Kut, Reııat Yılmaz, Su baskını 
Cemnleddin Fıı.zıJ, CelA.1 Koçer, Mu· Bur3a, f7 ( A.A..) - Mustafa 
harrcm Nail, li'rudıı Escndal, Hasan Kemal Paşa ve Karacabey hava
Kupor ve Ahmet Halid ae~ilmlıılerdlr. !isinde yeniden dereler ta~m~, 

1''evkal!de ko:ıgTeye gidecek heyet seylô.p başlamıştır. Gilnlerden
de F&ruk Dereli, Ferid Hamal, Hamid beri devam eden lodos dağlarda
Ungursu, lbrahJm Keına.1 Baybora, ki karlan erittiği gibi birkaç 
.:acl A1l Moraıı ve Refik Ahmet se· gündenberi de fasılasız den~ek 
ve.tıgilden te~ekkül etmigtir • surette yağmur yağdığından 
lnUhabı mUteaktp, bUyüklerlmlz· Mustafa Kemal Paşa 'nm orta.-

den gelen cevap teı:tri okunmuı ve smdan geçen Kirma.stı çayı taş· 
kongre Re§at Mlmaroğlunun k18a bir mış, Karacabey ova.srndan akan 
hluıbeslle sona erml.§tlr • Hanife deresi i!e Kara dere bazı 

H b- · .
1
. menfezleri aşarak araziyi istila a eşıstana ıngı iZ eylenııştir. Evvelki gece Kemal-

paşa ve Karacabey kaymaka.m-

taar ruzu Yakin mi ? !arından ve hara müdilründen, 
• 1 vilayetimize gelen telgrafları 

llartum, 21 (A.A.J - Röyter ajan- vaziyet bildirilmiş ve Kirmast. 
ımun Sudandaki husust muhablrl çayının mütemadiyen yüksel -
bildiriyor: mekte olduğu haber verilmişti. 

Kassala mıntaka.suıcıa. :tııguızıerin Esasen bir hafta evvel vukua 
devriye han .. eUert yeniden taaı b1r gelen seylıl.p esnasında geçense
oekil alm.t§tır. DU§mnu ~gallnde bulu· neki tecrübelerden de istifade e
nan Kassala, Habe~lst&ıı hududunda.A dilerek alınan tertibat ve tedbir-
20 mil kad:ır bir mesafede olma.ki.& !erin bUyük faydası görülmüş 
beraber buradaki İtalyan askerleri olduğundan son sey!Apta d& vak 
bUyük tehlikelere maruz bulunmak· tinde alınan tedbirlerle can teh
t~1ır. Ekseriya, tenha sokak ba§ların tikesi bertaraf edilmiştiı. Vila
d& öldUrUlmüı Mkerlerin ceseUert gö· yet jandarma alay kumandanı 
rtilmektedlr. ile nafia mUdürü, seylap mmta-

Vnktiylo sakin b!r ticaret merkezi kasma gitmişlerdir. Vilayete 'SOD 
otaı:ı Ko.ssıı.lAdıı. §iındl gece olunca 1·1 gele ma lfunata nazaran Klr
tlllyanlan bir korku almaktadı •. -r"Un mastı çayı Mustafa Kemal Pa
kü Sudanlılar, karanlıktan istifade şadaki köprünün gözlerini tıka.
ederek sessızce §ehrc girmek sanatın· mış, su seviyesi köprüye yaklaş
da pek bUyük maharet göstermekte· mışitır. Karacabey, Feyzidede, 
cürler. Bu ıruretie §ehre giren Sudan· Şevketiye mahalleelri su altında 
lılsr ya hirk~ es,r alıp götUrmekt. kalmış, halk tamamen kurtartl
yahut uykuyı. dalmı§ bir nllbetçJyi öl mıştır. Hükumetle belediye ya
dUrmektr veyahut d& meşhur Clıl4Iıt1 nmdaki mahallelerde hcran tc.h
§nrabı veya t~ra oı:eıeri ile dolu blr like artmakta.dır. Bunların da 
kaç sandığı aııırıp kaçma.ktadırıar. tahliyesine başlanmıştır. Evvel-

1nglllz ve imparatorluk kıı.aıan tak· ki geceyi halk heyecanla sabaha 
viye edilmig olup hudutta, fa.re bek- kadar uyıı.nrk geçirmiatlr. Sular 
llyen bir kedi gtbl müteyakkız bulun· mütemadiyen yükselmekte ol
aı:ı.ktadırlar. Bunlardan ba§ka Habe·· duğundan mUnhat mahalleler 
otstan, Kenya, hududunda. general halkı sür'atle yüksek mıntal•a· 
Cunnlngbamm kuvvetleri tarafından lardaki mahallelere nakledilmek 
da tehdit edilmektedir. tedirler. Son dakikaya kadar hiç 

auıaoıarda 
j:Ba§ ta.rafı 1 udde) 

gün thUmal AllIU.L!l propagandası tara.· 
!ındnn §nylalıır çıkarılmakta.dır. 

Almanlar, uı.klp edeb leceklcr1 müs· 
be. hiçbir Biy<lSet bulamadıklarmdan 
bu giul §aylaları AvrupaJa ve Ameri· 
kııua dola§tırıp duruy.ırlar. Almnula.r 
öyle sıuııyorlar kJ, bu gibi eaylnlar 
xenullcrllıc fayda ve tns.ıız da~·ruımın 
28 llkkAnundan ltıbarcn tahdit edilece 
ğine dair M4ca.r makıı.ınatmm boya· 
no.tı mutlak surette asker naklc\li!ece 
ğın1 tazammun etmez. Bunun ha"tlkl 
sebebi komür noksa.nı olması daha zl· 
yade muhtemeldir. 

Öyleye b1.nz yor ki,Almnnlarm bu 
p.yialan dolll.§tırmıı.kla maksaUan 
evvel~ Balkan devletlerinin sinirlerini 
bozmak ve sonra da lnglll%lcrl gele· 
cek harekO.tm Balkanlıı.rwı. yapılıı.ca

ğma ve blnaenalc.yh oturup dinlenebl· 
leceklerino kandırmaktır. 

Ve.kJıı. §Udur ki, Romanyadakl Al· 
mnn askerlerinJn mevcudu son zıı.man· 
larda. o kadar nrttır.ımı!J değildir. Ye 
orada bulunan askerler.n de llyle l~ııa 
edildiği gibi ~ binlerce olmal<f.&n 
çok uzaktır. 

bir insan ve hayvan zayiatı ol
mamıştır. Diğer .taraftan Ka
racabey ovasındaki dereler Ulu
fıbat şosesini ~ıfitır. Hamidi
ye köyUne ait bir bent kısmen 
yıkılmıstrr. Sekiz köy halkının 
çalışması ile bu bent tamir ejiJ
miştir. Tehlike arzeden salih a.
ğa bendi de takviye edilmiştir. 
Göynü köyü halkı n:ı.kledil -
miştir. Bu köy mahsulüniin ya
rısı zarar görmUştUr. 

Karacabev hara mUdiirünün 
verdiği mnlümata göre, Karaca.
bey ~osesindeki menfezlerin tı -
kanması neticesi kilometrelerce 
murabbalrk halka ait arazi ile 
müc~sesenin bir kısım arazisi 
sulur nltmdadır. 

Çörekli ve Çeribaşı mcvkile
rindel;i haraya ait ahırlara bin
lerce dönüm arazi su istilası 
tehlike.3ine maruz bulunmakta -
dır. Yağmur devam ettiğinden 
sularm daha zlyade ka.b:ıracağı 
tahmin olunmukta ve ona göre 
seylap mıntakalarında icabedcn 
İhtivat tedbirleri alınmaktadır. 

B\T,,KJEStn IlA\'AJ.tStN'DE 
KÖYLER VE OVAYI SUJAR 

BASTI 

den geçmekte ve vesaiti nakliye 
işlememektedir. Diğer taraftan 
Surulukla Aksakal arasında Ka
ra.dere de taıiDlı§ ,.e anya:ı o· 
vası sular altında kalmıştır. Bil
hassa. Bulca Ağaçkö:;il onune 
yaptırılan sed, suların tazyikiy
le yıkılmıştır. Köyün herhangi 
bir tehlikeye maruz kalacağı gö
zönUnde tutularak halk Man
yas ve Kulak köyüne yerleşti
rilmiştir. Şehrimizin ortasın
dan geçmekte elan Çayderesi de 
taşmış ve yapılmakta olan ka· 
nalizasyonun bir kısmını sul:ır 
alıp götürmU§tUr. Ova kamilen 
ular altındadır. 

arbl 
c&, larafı 1 nclde) 

ği.5iJtlik yoktur. Mahsur §ehir et
rafında İngilizler gittikçe artan 
topçu kuvvetleri bulunduruyor
lar. Harb malzemesi nakliyatın 
da İtalyn ·ılardan alınan kamyon 
ların kulanılmaı:;ına devam e iili 
yor .. 

/\ahire, 27 ( A.A.) - Bardiya 
önündeki 'aziyette değişiklik yok. 

İngHiz .hava kuvetıeri kn.rnr;;li 
hından bildirildiğine göre yakı.'l 
§arkta !ao.liyete btilunan bir i !!o 
Garb çölündeki taarruzun baş!an 
ğıcmda.n Noel arefesine kadar ge 
çen zamın zarfında tek başına 
24 İtalyan tayyaresi dU§ü.rmüş· 
tür. Ayni filonun ltaıya ha. !)e 
girdlğimlenberi dUşUrdüğfi taya
relerin adedi ise 51 dir. Buna mu 
kabil lngiliz zayiatı üçtür. 

INCILIZ TEBLICI 
Kahire; 27 (A. A.) - Orta 

Şark umumi kıı.rarga.Iıının hbli· 
ği: 

Bütün ceph<'lerde vaziy~ t de.. 
ğiı;mcmi§tir. 
tur. 

Bu mıntakada harbetmekte olan 
İngiliz kıta!arı rıezctindeki bir harp 
mu~abirinin biidirdiğine göre şid
d~tlı topçu ateşi ve hazan ş.lddetii 
pıyade ve keşif kolları faaliyeti 
Noel esna~mda da devam eylemiş. 
tir. 

Ingilızlere, durmadan takviye 
kıtaları gelmektedir. Bu kıtalann 
ekserisinin naklinde ftalyan!ardan 
alman kamyonlar kullaıulmakta. 
dır. 
l'JOEL GÜNÜ DOMBARDIMAN 

YAPILMADI 
Kalıire, 27 ( A.A.) - Orta şark 

İngiliz hava kuvvetleri kumandan
lığı tarafından dün resmi tebliğ 
neşredilmemi~tir. Noel genü lngi. 
liz kumandanlığının hücwn yap. 
tırmadığı bildirilmektedir. İngiliz 
bombardıman ve avcı tayyareleri 
keşif uçu~lanndan maada hiçbir 
hareket yapmamışlardır. 

General Gamlenin 
muhakemesi 

Madrit, 28 (A. A.) - B. B. C: 

A aııarD' 
Qlrmes fste11JfO~ 
V ~ington, f~ ( :A:~~ ~.; 

yaz saraydan bildırı ıı;ı.ııfll' 
re, Ruzvelt, Amerik&.D14ının iJll' 
şahsiyetlerinden. 150 ~uP _!; 
zasmı taşıyan bır ıne rnezı-~ 
mıştır. Bu mektup~ Jll~· 
zevat, Ruzveltten, a ııuı ~ 
kar bir hale gelınf Ş :uı,rcr oe 
rika.n politikasmm,. tini ili~ 
Jetlerinin mağUibıye elt I~~ 
için nasıl hareket-~: ecn;. 
ederse o suretle ha.ı~ rica 
rek, idare edilmeslıU ....,1 
mektedirler. JllJJ"" 

Meırtupta, ilk ba~e ~ 
gibi görünebilecek ftıP ,·~".:, 
katte meş'um netı~e~ eJt ~· 
olan delilleri ileri ~~ Y1'~ 
rctiyle tevlit ediımış ~8\"etıl r 
tıştırıcı cereyana ın oiaJl il~. 
teşçi için mümkiln taJeP ed1 

§eyın yapılması de. . 
mektedir. ısr Jıi 

.Mektupta imza.Si ol81Udurıet1t 
smda birçok gaze~e Jll si>,._ct. 
profesörler, müellifler, re ~ 
adamhn, gazeteciler ~ 
ban sınıfına mensup _ ... u: 
vardır. tsti V"""'.' 
Bilha.~ sinema. ıırt tecıJef' 

las Yuniorla. kadın ~uJl ~:. 
den Dorothy Tholll.t'"'bılt JV!I 
'"Yale,, üniversitesi .sa jsi!Jl1e 
törü doktor AngeUın . 
zikredilmektedir. R~~ 
Mezkıir mektupta. U~e 

pazar günü radyods._~ı #)~ 
ğL nutka temas e<liJe.ıv'· . 
denilmektedir: ğılllfl. .ı· 

Sizden, hakikat ol~t~ıeııtell1~ 
nandığımız bir şe ' so} f',oııt 
istiyoruı;. Bu hakika.t JeV~~ 
Elimizde mevcut harı> Jtll~. 
ile kara, deniz ve ha.va >"~. 
!erimiz ve bundan ~nrs ,.,sı~ 
bileceğimfı; bütün b~~ d .• 
ları, ancak İngiltere s~ \7ıet1et1. 
dukça.dır ki, mitıver ei.lle J:l1~ 
nin mağlubiyetini ~ret ıJe: 
hakkak surette kif a.) taJl ~ 
Fakat İngiltere yıkıl~~ ~h' 
ra blltUn bu mcnb . 

0 
~ 

gelmiyeceği gibi nerıd iııı1'jP 
ziyade arttınımasına. d~e f111· 
olmıyacaktır. Bu ta.kJ· det.1; 
tün dünyaya karşı k . ~ğiP" 
de mukavemet edeIDlY 
de aşikardır. -',4Z.4_ı_Jll 

HARP GELECEK ;J.· ~~ .. 
1 ·c,-york, 27 (A. A.) -;ttt'~ 

umumi harbin knhnuıııı11~~ 
tayyareci yüzbaşı FJddle,.~ ~ 
back'er, Meksrı<oya '~: ~ 
§U beyanatta. bulınun~ttfdilD}~ 
'·- Yakında. Amerika. cslt 

en bilyük e.skerl deYieti 0~e iıtrt' 
önilmilzdeki yaz AımanYa. 
halinde bulunacakta.,, ellbS~ 
YUzbaşı Eddie ıueck tıııı:*'. 

halen ~ki hava yolu Işl~: 
roisl bulımm.akf.a.dir. .BU ar::ıtııı 
ler Nevyorkta alıi.ka. ile Jı 
m~tır. 

ŞİLF..PLER ~~; 
Netıyork, 27 ( 11.A.J -:" (ıJeb 

ka h:a •. -._ t" · 44 yeıtl • ~~· UAwııe ınm . ıııu 1 
I~il tereye devredilınesp1e13ıı de't· 
de ettiği öğ. enilmektedır. edileef 
işi, yakında resmen i'.A!tdjğille ~ 
tir . .Kuvvetle talunin edı gele"', 
re, Reisicumhur Ruzve~uef " 
Pazar günü matbuatın rlll':1~. 
ni kabul ettıği zaınan i 1~!· 
mühim beyanat esnasın d'e11 >':'. 
tereye yapılması ıazırn g j,a?l~ 
dımdan da ehemmi}·etle ~ti~ 
cektir .Reisicumhurun 1j ııı~~ 
bu kıs.'Ilmı hazırlaınnk \ 
bulundulfll sövlenme~:t:<1~~fl l 

RUZVELTİN BEl" ~· Jıb 
v~~ııgtoıı, ~7 (A.A·) -

ter: 8ıetC' 
Reisicumhur Ruzvelt •. tI_1r Jtl 

cileri kabul ederek derrıJrn ıısr 
Altı aya kadar her :;p tı~'. 

tanbaşa madeni 500 ~ i i1l b r 
ya.resinin ynpılabnınes1• i~ elb 
tiln otomobil endilstrfsın ııstıı:d4 

liğiyle çalı§IIla.sI bUS afJtld~ 
endilstri komitesi .tart cid 
yapılan teklifi hilkü.IllJtedır· . 
bir surette tetkik etın ıuıtıırıtlııı 

Ruzvelt, Amerika unı rl~~I( 
da bulunan Alınan va.pu nfll ~ 
mUsadcresini AlmııDY8 s.ıcıd e 
harp hareketi olarak te~srıcff, 
deceğine dair Alma.:ı .. il ~ 
nezaretinin resmi sozcuS ıısl'~ 
fından yapılan beyanat. J1Xle~ıe 
daki suale şu cevabı ,c 
ikt;fa etmiştir: ı;51)iusl' 
"Amerikanın resınf 

Alman askerlerinin Brcnner geçi· 
dinde olduklarına. dair çıkarılan son 
§ıtylalaro. gelince, bunun doğru olması 
muhtemeldir. Fakat olmaması daha 
:ı:Jyade lhUmal dahil ndedlr. l-İersalde 
bunu teyit eder mahiyette Londraya 
hiçbır haber gclmeml.§Ur. 

Ba1ıkocıir, r:t ( A.A.) - İki 
gündür fasrlasız va"lr~kta olan 
yağn ıırlardan vilayetimiz hu -
dutlarmdf.ki birçok na.hiye ve 
köylerimizi sular baamıştır. DUn 
bu l1Ususta. yaotığnnrz tahkika
ta göre, Kepsudun iki büyUk ça
yı taşmış ve eski ziraat m"!ktebi 
ile nahiye arasındaki arazi kfi.
milen su altında kalmıatır. Ça
vm civarındaki bütiin Pvler tah
lıy-e ettirilmiıJ ve halk ba§ka. yer
lere yerlestirilmiştir. Nahiye 
He her türlii münakali\t kesilmiş 
tir. Şt:hrimize varım saat mesa
fede bulunan Tepecik deresi de 
taşarak sular köprUnlin lizerin-

Madrlt gazetelerine Berlinden 
gelen haberlere göre, Vişi hUku
meti tarafından Fra.ıısanm ına.ğlO.. 
biyetfnlıı ba§lıca mes'ulleri olarak 
gösterile:ı geneta.l Gamlen ile 
Dafadlye, Blum ve Reynonun mu. 
hakem ... lcrine gelecek hafta Riom 
kasaıbasmda b&5lanscakt.Ir. 

yoktur . ., 

Londra, 27 (A. A.> - Almanla... 
nn Maca.r"stnn yoluyla Romanya) a 
kUtle hallede 11.l!kcrler g<indC1°dlğt 
ha.kkmd:ıki hnbcrlerle al!:.katlar o. 
brak rcsmt Londrn. mahfillerine 
~bir ııcy gelmemi~tiı·. 

Berlinde, Rom!l.nynyn Alman kı. 
talan gönderildiği tekzip olunmak. 
tad·r. Sofyadn, Almn.n kıtal:ı::.mm 
Bul~nri.staım geldiği lıaltltmıfak! 
habcrlmi dün tchlp et.mi~tir. 

Kongre 
Orta.köy !Jkaraperver 

den: 
cemiyetin· 

22·12·940 tarihinde topJıman kong
rede ekseriyet oinıadıltmdıuı toplr.ntI 
2912·940 pazar gtınU ııaat 10.30 a ta· 
IJk edllmiştlr. Sayın aunın o gün teıı 
rınert rica olunur, 

1eoı Adallf 
s ya ıada ır 

Maruf müte!ekkll" ve terbl~pe 
mail H&kkı :&.ıtacıoğlu t~ tıl" ~ 
nqredllmekte olan "Yeni .Ada 
muası sekiz yn,.'lIIU!. oosrnı§tır• _..,~ 

cnwzı.v- o 
Bu kıymetll fikir nıe o!C ııı 

halkı tenvir yolundıı dah bırç:Si111 ı~ 
vO.:fakiyet yıllan idrdk etrrıe.,,ıtlllıı 

it"'" mennl ve !smail Hnkkt B3 ııtı-
teb!"lk eylem.elti bir vaztte bil 
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bOytık film 

bir Rus mühendis LAL Sine 
~ ylldız.lnr Güldürme beni ! Hususi bir perde sayesinde OHARLEs noıT.r. • CJ..AUDE'JTE OOLBEHT'Jıı ynmttığı 

GAZETELERDE huaD ,<;7le 1-§bldeır g&&lme ~: 
- BndcmU, fıstıklı hindi dohnuı DMll J&Pıhr? 

- Çilt.'all keyk DMil hazırlanırf 
- Bostan patlıcaıımııı, lobıe piliç, p1&1D ~ bddırem, 

bıldırcmm ~e SCJ'9C koyarak pl,umemn unlll t 
- Kebaplık etleri bir gön bay&tl&tmak l&mndrr. 
- (}Jl;-erH pIIa,. 
- luymnklı tavuk göğsünü naml J"'PID9hT 
Ben bu başlıkla.n okuyunca, hem.en ea1rln ta (Dlduı et'a· 

ftıe) al hatmma geliyor: 

Cildi 1ılndiden olur e&fee çorbayı şikem. 
Diye ant içti bize dlln gece baha.yı Gikem. 
Tnze kıymayla yumurta~ eonra, 
Böyleymiş kaidei Wl lblyı şikem. 
Nekadar hıı.tırelar yaıkM kebebm kokuau, 

Yine yanmaz anın ll.z8.rma esma.yı ~em. 
Duramaz, hn"çm olur, mide biraz ekı!ir iee, 
Terbiye vermeyicik neyleye lalayı şikem. 
Niemza. dolmai yaprağa halef olsa seza, 
O tavukgöğsU gibi dilber helvayı 3ikem. 

ıı.rı.n sa) falarınıla da tuhaf, a.caip reklim.la.r okuyoro1: 
- Halis filtre edilmt, zeytinyağı kilosu 120 lrnnı~! 
- Kilosu SO kuru~ ku~\iytt. •• 
- Kayse.rlnlıı nefi<ı pastmnalan ( •••• ) da bQlonur. 
Ucn.ı erkek paJt-O!an; 75 lira. .. 
- ( .... ) nin rcÇ<>llerf. 
- Rlgnnm hnvynrı. Kiloaa 1800. 
Ttlldye e-0rmnşlal': 
- Ttwnk eçer mfstn ! 
Cevap ,·ermiş: 
- BenJ güJaürmeytn ı .. 
Gıı.zetttf aı1mda~lar, manan., nrtn eden tfte('&l"lat'', ~nu, 

halla glilılürme)iniz. 
Dlnıll dolmn&ı, mayon<'zll fovreli, h~ylnll pt1Av, h3vyar. m:l. 

t.o, Jmştnyü... Bu zaıtıAndo. bunlıı.rdan belısedlHr mi hiç! Halkı 
~inde kürek df'flnt': aramıyıı. m1 ~ıkaraMk!lml7! 

Oel'd Uc blınar olan elbetUı dermanm &rar ..• 

LAF,DRt 

Hasis Banyo 

~ayranı günU, hiç tanımadığı - Bu ne pislik Salamon ... Yı · 

mes 
Sesli, sözlü, şarkılı sinemadan 

sonra. renkli film ile sinemacılık 
8.lemi yeni bir terakki kayde. 
diyordu. Bundan sonra. müces
sem sinemaya doğru gidilmesi 
en tabii inkişaf yolunda ~rü

mek olurdu. Hatta bazı sinema 
mahfillerinde kokulu film yapı
lacağı bile ileri sürüldü. Koku
lu filmi henüz seyretmediniz 
amma, mücessem filmin bir iki 

Faydah bilgıler 

Arjantin hayvanat 

bahçesi 
Ce.,ubi Amerikada Arjantin 

kükO.meti ıçinde Rio Negro civa· 
nnda Nahuel · Huape adı verilen 
fevkalade büyük bir hayvnnnt ve 
nebatat bahçesi vardır. 350 kilo· 
metre murabbaı bir arazi işgnl 

eden bu parkta Arjantin htikıl
meti dahilinde yaşıyan bütün hay 
van ve nebat cinslerinin birer nü
munesi mevcuttur. Ve bu nUmu 
neler, kendi muhitleri aynen 
taklit edilerek vilcude getirilmiı;; 

bir dekor içinde teşhir olunmak· 
tadırlar. Park, oldukça uzak ve 
Ucra bir yerde olmıı.sına rağmen 
her sene bir <;ok yabancı seyynh 
topln.makU!dır. Bir istatistiğe gö 
re her sene bu bahçeyi vn~ati 

'lr Yere girip saçlarını kestirdL kansana ... 
llesabı gördü, çıkarken çırak - Jıkanıyorum. H ... b h vüz bin ecnebi seyyah gezmekte· 

er sa a tedir. 
~ca mınlda..nöı: banyo yapıyonım. 

.._ Bayram bah§işi yok mu 7 - Öyleyse banyonun suyunu 

- Eğer verecek olsaydım, her değiştirmek 91rası gelmiı. 
~i berberime girer, buraya 

Kıymetli bir koleksiyon 

t'bnezdim ! ... 

Servet 
"te.nı bir filozofun sazn: "Dil!\ 

)\h çok paralı gelmek günden 

ttl~ ihtiyaç oluyor ...... 

Aşkın tarifi 

Koleksiyon merakı herke~te bir 

En çok bekliyen \.başka tilrlü tecelli eder. Kimigj 
posta pullan, bir başkası kibrit 

D~çi odasının kapısını açtl, kutulan, daha ötekisi kıymettar 
geniş geni~ gülümsedi, bekliyen' tablolar. h:-:lılar ve snire biril\ti· 
tere : rir. Fakat. Kahirede tiitlin tilccıır

- En u:ımn zaman kim bekle- carlanndıın Halil Bntrnsnnın vli· 
diyse sıra onun, dedi. cudP getirdiği koleksiyon isti~na· 

Terzi yerinden kalktı, faturayı sız herkcsiıı ho§nna gid"cck bir 
uzattı: mükemmelıyettedir. Halil Batnı· 

, ~ki bir filozofun sözü. "Aşk ! --: Ben 
1
bekledim, altı aydır 

~ek sofrasına benzer, inöan beklıyorum ... 
~uğunu değil, bulduğunu yer.,, 

sa muhtelif zamanlara \'C muhte· 
lif memleketlere ait kft..~ıt p:ıralar 

toplamı~tır. Bunların araı;ındıı 

bilhassa en çok kıymeti lıııiz olan 
lar on iki asır evvel Çinde basıl-

Ne yapayım? 
Kaçık mı? Çok zengin fakat çok ha.sisti. mış bir "nakdi kağıdla, Meksiko 

- Neye, kime kızdın! Trende üçUncü mevkide seyahat istiklô.l muharebeleri esnasında 
- Bizim evin mimanna. ederdi. Arkndaşlan sordular: Fernand Cortez tarafından tabet· 

- Neden! _ Senin gibi bir adam Uçüncü lirilen baııknottur. Diğer ta.raf· 
- Merdıvenle kapıyı ters koy· mevkide seyahat eder mi? tan HiUil Ba Lı"asanın koleksiyonu 

?!J.Uş. _Ne yapayım. dördüncü mev· içirrle bugüıı geçen kağıd paralar 
- Anla.madun. ki yok! da milhiın bır mevki tutmaktntlır 
- Evet. Evden çıkayım derken bugün koleksi:">·ond:ı B;n İngiliz 

gtnYorum, gireyim derken çıkı· Alışkanlık liralık bir banknot!!! Alınanyada 
l'oruın! vaktile para düşkünlüğii zamanın 

Mecburiyet 
Sa.ıamonun kansı Rebeka yü· 

~ne bakılmıyacak knda.r çirkin· 
di. Bir gUn bir adamın Re' ka· 
)'ı öptUğijnU görlincc çok kızdı: 

Yeni doğan çocuğunu nüfusa da tedavüle çıkantmış 100 Milyar 
yazdırıyordu. markhk bir varaki nakdiye ~'an· 

Memur sordu: 
- Babası mısınız? 

Evet. 

vana durrrı.~ktadır. Bu 100 mark· 
!ık Alman banknotu bugün bizim 
parsı.mı;ıfa ~ncak 30 parsı t"""k· 
tf'dir ki bu da kağıdın wy~ ba~ 
kısmın kıymetidir. 

a 
tecrübesini gördük ve itiraf e
delim ki hiç de muvaffak olun
muş şeyler değildi. 

Şimdi 1vanof ismindeki 
Rus mühendisinin mücessem 
film meselesini tamamen hallet· 
miş olduğunu öğreniyonız. 

Şimdiye kadar müceMem 
filmleri ancak bir hususi gözlUk 
sayesinde seyrediyorduk. Ame~ 
rikan sinemacılarının meydana 
koydukları bu gözlüğün adı Ste
r~ Kopik gözlüktür. 

Bu gözlük filmin nıücessem 

olduğu galatmı veriyordu. Hal
buki Sovyet mühendisi 1vanofun 
bulduğu şekil bu gözlüklere ih
tiyaç göstermemektedir. 

Bu Rus mühendisi sinema sa
narinin her sahada deği§iklikle
re uğradığı ancak perde üzerin
de şimdiye kadar hiç kimsenin 
en ufak bir tadilatı düşünmediği 
esasından hareket etmiştir. 

İşte bu şekilde mühendis !va· 
nof perdenin şekli üzerinde dur· 
muş ve sinemanın icadrndanberi 
kullanılmakta olan beyaz perde~• 
ortadan kaldırarak mücessem 
film göstertmiye muvaffak ol -
muştur. 

Mühendis lvanof beyaz perde
yi, birçok madeni tellerden Lain 

1 

)ardan teşekkül eden bir par
maklık ile değiştirmiştir. 

Bir hat değil, bir saha üzeri
ne yerleştirilen bu parmaklık 
serisi üzerine film aksettirildiği 
r.aman projektörün .ziyası bu 
madeni Lainlar üzerinde kmla
rak seyircilerin gözünde filmin 
mücessem olduğu galatmı ya
ratmaktadır. 

Bu yeni usul perdeler saye -
sinde artistler oldukları gibi mii· 
cessem bir şekilde görünmekte. 
ayni zamanda muhtelif eşyala_ 
rın meldin ve mesafe ölc;üsü i -
çinde bulunmaları temin edil -
miş buJunmaktadır. 

Sovyet mühendisinin bu mli -
him keşfinin bilhassa bu harp 
sonunda yeniden ve yeni mevzu
larla büyük faaliyete geçecek 
olan Amerikan film sanayiinin 
çok isine yanyacağmdan asla 
şüphe edilmemelidir. 

ÜskUdar a.c;llye hukuk hAldmllğtn· 
dcnı 

Emlncnln .Maltcpedc Çaycr cadde· 
slndc 11 No. çeşmcmeydanındakl e,•f· 
nin işgal ettiğinden tnhlijo'e dav&.ııınm 
muhakemesinde mUddnlcyh Şahit Mııs 
tala oğlu 1smailin ikametgahı meçhQI 
olduğtı anl~ıldığından ittihaz olunan 
gıyap kararının Alenen tebll~lne knrRr 
vcrilmJş ve tahkikat 21·1 941 naat U 
de talik ve bu baptaki gıyap karan 
da. mahkeme dlvanhanesJoe uılmış 

oldut,uııdan mUddaleyh lsma.llln ycv· 
mı me.zkOrda. gene mahkemeye gelme· 
dJğl nurette gıyabmdl\ tahkikata devam ( 
ve icap eden karar ittihaz olunacağı 
malOm olmak Uzcre ııa.n olunur 

(TO\'AR1Ç) 

lııtırablaruı ııan>ıunadığı bir a k. .. tnkisarl:ırın kıruııındığı bir ıw.,t1 •• 
Hayatın yarattı''l bir mııcl:ı:l·dlr ... 

\ "eni llA,·e: En 90n gelen l'arnıuuot Jurııııldıı.: (1ıı~Uir.: hariciye n · 
:un Edenln nutku ••• Amerikanın yıldırım sUratile harbe hazırlı 

Akdeniz. muharebesi... lngiltcrc3 c hın·ıı nlunı .. 

~..ltlıiıti!!lıı::M"4 Buı;iln lillat l de tenzllüUı m:ıUne f'!(·~ıı::"J~~~!'·~·-

... ..-.ıı;,ı.-Tamamen yeni hı r hale ifrağ edilen 

R (Eski Ekler) srne~Hulfl~H 

\'oş iUba.rllt• kilçtık • fakat kıynwti 

bii~ük hlr ~ıJdrP:m HAHİliAJ,ARt,\ 

dolu ~"EFt FII.MJ. 

em 
~arattı~ı ve taılll\mlle renkli 

KU 
çoe11klarm d•'tll, lfCllÇlerln ve bi\yliklc-rin de z.c, klc. ı;e\·r 

!!C,·e göreocklert &nhoserdlr. '2 , 1 fı1ITT~ ! ı '' 

Butlln ht.anbul halkı rookll \8 

mU7.lk11 

iLLU 
öS ' .. un 

Gtn: karna:ıtrn<'t 1001 harlkaMnı 

giirmek l\:ıl're bu hatta 

SARAY 
SiNEMAStNA 

kn ıı~or: Ratırollrrd : 

,Jl'DY GARI.ANT vıı 

Fr.A'SR MORGAN 

lltıwten : l{cnl;.lı :\11CKl~Y MOU::.IC 

Bugiln aaat 1 de tf'111il::ıth matlnl'. 

a·----11111!.\ • t!m-ı• 
111 1111 

lllu:n 111 

Şehir Tiyatrosu 
ı'cpebıl§ ı Dram lmımında: 

Akşam 20.SO da 

Aptal 

lsllkllil <'add!'fil Komt'dl kısmında: 
Rıı;,rlln glın<IUr. saat 1.5,SO da 

'o Akı:ntıı saat 20,80 da: 

Paşa Hazretleri 

Makl!llmlıı Büyük Salonunda 
\ 'f'nl rro~am 

ı - Safiye ve Arkada§lan, 2 - 35 
kl§llik RevU ht'yetl, Havayıı.n adata. 
rmda bir gece. S. Atilla idaresinde. 
Zengin mlzanS('n dekor, kostUm. Cu· 
m11rleııi. l'nzar günleri saat 16 da 

tenzllltlJ matlne 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün ll de, Ak~am 2 de: 
1 - Kara l{on;an: 14 ln~ım. 
ı - . ·r.n-ct Hırsl7lan. 

Haberin bulmacası 
b , 

2t--t--+-+--b::-~·"'r--+-+--+--+--· 
3 
4 s t--t-t..!-t--i--t--ic., 

Soldan sağn: 

1 - Pnrbyarak yanmıya blı:byan. 
Alfa.bede bir harfın okunuşu, 2 - U· 
zun hlkAye, bir cıhet. 3 - Scsın dö· 
nilp gclr.ıc.si, huIAsaten, 4 - İhüyıır· 

lıyarak akil muvazenesini kaybet· 
mek, e\·ln bir kısmı, 5 - Bir emir, 
genç ve nccml, e yn. 6 - Duvardııkı 

tert.lbat, rengi donuk, i - Dilnyanuı 

peykine guzıerinl diken (iki kelime), 
guzel aanatin tersi, S - Akar sular 
dan, l''ransada bir şehir, 9 - Muvaf· 
fnklyet, hazır, 10 - Dıbi uzak, hagı 
ııaçsız, 11 - Ehemmiyet. kUçUlt rö· 
mor kör. 

\'ukardu.n ııoağı3·a: 
l - Tavassut eden, ate~ tersi, 

2 - Bir clna §eker, bırlnın aleyh nde 
bulııruı.n, 3 - iUmndl\ IAyık, Afnkada 
bir devlcUn merkezi, 4 - Ortn, sizin 
değil, 5 - Bir emir, rengi mavılc§en, 
6 - Ktıı ı;poru va.sıtalaruıdan, i -
Bir kemik, eskiden meh"tcplerde bulu· 
nurdu. 6 - Frıuısnda blr !}Chlr, aya· 
ğtnr7.a gellr de bazan kıymet.ini bilme.Z 
siniz. 9 - Bayan, erkek ~cuk htz· 
metçlsl, ıo - Duman çıkan yerler. 11 
- Eski bir Türk devleti, bUyUk lev· 
ha. 

66 ııuınaralı bulnıac-runızm halli: 
ı - Çileçeken, H, 2 - 1zikalan. 

Ka, 3 - Va.~t. L, Sat, 4 - ln, La· 
marlar, li - S, K, Lame, Aç, 6 -
Ölüm, Zarar, 7 - Kamarot, Ş, K, 8 
- Elek, Taziye, 9 - Nesir, lrak, 10 
- Nazire, l, 11 - Pıyade, AUk. 

ihtisas memuriyeUeriı e 
verilecek ücretler 

- Be adam saı buna mecbur 
da değilsin ı ... 

Memur muameleyi yaptı. kft.ğl· 

d.ı uzattı: imza ediniz. "Ahmed 
ve ortaktan .... , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-

lbstn - Roolm güzel... felek karmğıqı ... 
D<l.ıtor - Bu 1nyıklanw;ı çoktandır var mı! 

Dünyanm en çok okunan bir seyahat ve macera romanı 

on 
SiNEMADA 

Lontlnuun 7.Pngln Vf' mııhtej1em aalonlarından ayrılarak... C.,ılgııı 

d.-nhılerde bir tok mUcadl"lelı'rdf'n -'>nra ıııc,o; bir adl\)ll dUY'fl 
&ilenin tablatle ,." vah;il h:ı~\anlarla muradelrlerl 

FREDO\:" llARTUOLOMEW 
kı.,,bulde ilk defa olarak bu bU.vüı, türkte w7ıu fllml 

BUGÜN 
TA SiM SiNEMASINDA 

ücreti! lhtır.as memurlyetlerlmı alt 
layihnrun ııon şeklıne gore, nlelCım:Jm 
ihllsa.s 111..vkıl-.rı.ne tayıD e<lıleceklcre 

\E:rılcceıı ıııı.ı..eo ""Ya UC',.rt IAh.lıl \"a· 
7.ıyellcnne lior~ ~r•tııı....,.,kl•n duece 
l·e bu mcııı ırı) •t '" lçm tnluııu. t11ınl

nlne yarıyruı l.ol•r<l• ,;cı,ıeıı lltzrr.•t ınlld 

detlnln ylıkM!k uıruııı olnnıaruı tı.,- I· 

kı SCDtılii IÇlD bir 4 .. , • .,. ur.... edtl· 
mek surcUle l.Pı<hll ••1""'''"" d..r<ıc., 
ınaaş veyn \lcretını , .. ._-eııı"a \ıl ""bur1 
hlzmctlenoı yaı.pmıyanıur hu ııuıcnm

den lı!Ufad" e<tPmıy!!C',.ı..ll·rdlr . 

Bu seneki UniYer~İte 
ha ftatıl 

Gelecek Unlvenme hatlJt,.ıııLı. le,...,.. 
bakır veya Hatayda yapmlLAI '1~Uı:ıOI 

mckledtr. llk u.nıversll• tı~ca 

geçen denı yılı u:na.am<la ~r.mı~ı 
yapılmqtı. Bu eenekt cıntvWZ> t• b.s 

tasında nnıvrrıılt~yl tc.>ıru<!~r. btr U.lt" 

he gnıpunun da tıazır wıunıı>b8 <ltt· 

tUDülmekt.dlr. 
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74 
- Nedeose bunu çok güz.el soi 

ledhıiz, Bay mllsteşar!.. Hakl!,a

ten bılmck lstemiYOrsunuz~ .. 
- Bilmek istemiyor muyuz? •• 

- Öyle zannediyorum!.. Bil-
me: iste:nivoztıunuz. !. Fakat bu 
tehlike gıı.fil dm', o her şe.}i bil. 

yar! .. 
Fevkalide shıirlenmiye başladl

ğnu gö. ğiun müs r pa.rmak· 
hı.rile masasmm üzerhıe vurarak 
yüzumc a..~aıp aca1p bnkmağa bas· 

lndı. 

Sonra beni oa.ştan ııyağa kadar 
ciizdll: 

- Erkinrhnrp mmnız? .. 
Dedi. 
Bu su· 'deki ağır :istih1.a.yı der

hal anladlğrm için §idd• le asnhi

lem:im. 
- ~. çin l!Ol'dunuz, Bey mfüı

tcBar? .. 
Dedim. 
Miı.st.e§Ur bunıunda. gözlüğün t 

dllııelterek \'e b:ma y. yan mtit. 

te1ızi nazarlar atfederek: 
- Çil.n:rli bir crkimh rp .i-

yeti de al.nuş gibi konuşu~·ı;l'SUlltı.z ! 

Dedi. 
O v&kıt koltuğunıılı &. .Udum. 
Milstcşam doğııı eğ 

simi y\lksOltel'Pk: 
- Bay müsteşar!.. dedim. Bel

ki bunda da hr l m.ız!.. Çilnkü 
mesleğime ve '.-:ı.z!.feme ait hususta 
bir erkıinrhnrp salah'yctini haiz 

olduğuma. kaniim ! .. 
- Fa.kat hangi vaz.!fcn.izden 

be.lısediyorsu.nuz ! .. 
- Beşinci kolla cidal vaııifem

den!.. 
Müsteşar {Betinci kol)u benim 

biiyük bir ehemmiyetle teWfuzu
ma glildil. Mıı.sasmm gözünden bir 
sigara ç.ıka.rip yclttJ. Sonra eğri 

cğti gülc:rok: 
- Beşine! ıkolla cidal!.. Öyle 

mi? •• dedi. 
G~cl bir meyd!U'l muharebesi! .. 
- Meydan muharebesi. değil, 

Bay m~!.. BfWds, gizli bir 
muharebe!.. 

- Btzlm istihbarat subayını siz 
Bcşınci kolla muharebeniz müna-
sobctilc mı tevkif ettiniz? .. 

-Evet!. 
- Acııip şey! Biz harekit şu-

besinde Beşinci kol diye yeni bir 
kolordu ~l etmedik ki! .. 

- Bay mUsteşa.r !.. Çok güzel is 
tih!.3 etmeyi bili;onrunuz! .. 

Fakat görllyorum ki Beşinci ko

lu bilmiyorsunuz! .. 

M.11.ot~ar eğri gülilflerile yine 
yüzüme dik dik b&kıyordu: 

- Odur .. Belki!. dedi. Fakat tir 
çok sdamlarm ke:ıclilerine fevka
lade bir ehmnmlyet verdirmeleri 
'!:Jıı lıayıı.lhan.elcriııde icat ettikleri 
bu t!yatronun mtvz'Jun.u hillyonım ! 

- Billy01'98.nIZ, o hclde beni bir 

istihbarat scbayin.17.ı tev1df ettiğim 
için Adeta i.stivcap etmemeniz l ft... 

zmıgelir! .. 

- İsticvap etmiyorum! .. Fakat 
alclıi;"IZil <'m.İr üzeri.ne &i7..deın izahat 

istiyorum ! .. 
Milnten~ ağmndn.."1 kaçn-dığı 

bu söztin vaziyeti kurl.!':rmak için 
söylcmııış bir söz olup olmadığını 

bihniyonım. Fa.kat mU.st~arm al
dığı emir ilzerlne benden izahat 
istediğini söylemesi rona bir<lcn 
bire ft'.l'VkalMe dokundu. 

Htssettim ki ji.ıc yilksı"..k makam 
lar, işin içinde Vale.skanm oluşun
dan dolayı fıı..allyPt~ geçmiş bulu
nuyorlardı. 

Onun için ıidetıı. bu hnreketinı

den dolayı kendimi müdafaa etmek 
mccbuıiyctindc kı:ılrfun fena halde 
ağınma gitmi'lti. 

- Bay mil.c;teş:ı.r! dedim. Sizır 

istihbarat subayınız mücrimdir!. 
Milsteşn:r tekrar yerin~ oturdu : 
- İzahat lfıtfediyorsa.nrz, dela 

1 ile konuşrm:.mzı rica edeceğim:. 

Dedi. 
O vnkrt gülmekten, son derece 

cı blr gUIUşle gUlme!kten kendimi 
mened(!lmedfm: 

- Muhterem Bay müsteşar! •• 

1 

insanlara hükmeden büyük bir kuvvet .. 

li T .. 
1 YAD 

"'Prvf-: '04'fll"ı·inılc-n .. 

dec1Un. Polonya ve belki ordu mil1' 
hi.<ı bir tehlike içind• yiızmektcd.ir!. 

Hiç değilse, düşmanın gizli hare. 
ketlerine karşı bu derece gail"3tte 
bulunulması bir Polonyayı dehf:e

tc dilıiilrnıeye ki!.fidlr!.. Sizin Mih
br • subayıruz N~roviç'in de gaf 

1 t en mi, roksa bilerek mi 

Fena itiyatlardan vazgeçmeye 
ve hiçbir şeyi itiyad haline 
getirmemeye çaıısmalısımz 

ika ettiğini bilmiyol"'tlm !. 
ı. a.kat drnıü, Polonya va ihruıet 

Hiç şiıphe etmeyiniz ki itiyat 
fe\•lrnlıide k&tildür. Hosunuza 
giden bir şeyi yapmakta - or-

cünnUdUr!.. tada bir engel yoltSa - elbette 
- .Polonynya illanct cürmiİ mil'! serbcst:::iniz. Herkes lıoı;una. gi

Halbuki bu sub:ıyımız l. ı en !e- den ~eyi bir, iki ,·eya müteaddit 
dakAr ve kıym"tli Plcmanlarnnt7~ kere yapa.bilir ..-e i·n:\fını varsa 

d d r bunu her gün tekrarlıvabilir. an ır ... 
_ Belki!. Fa.kat onwı yalnız l<'akat bu zeyk bir itiyat haline 

girmem li, vani siz onu yupmıya 
Va!eskn ile temasa girm~ olma.sr, imkan bulamadığınız zaman 
bilhassa bu ka.dınm gizli va.zlfesi kendinizi betbaht ve rahats1z 
olduğunu da bildiği halde onunla h · ı:ı"'etmernelisiniz. 
beraber ç:ılrşmaya kalkışması hak- Bunun için de ancak ya bUyü:k 
!.md::ı. en ağır ihanet hükmllniı ver bir ir:ı.dc ve mantrk lfızımdır. Ya 
me;c idn kitf!dir!.. Kaldı kl sizi hut da alış:mnmaı- için hiç b;r 

şevi müteaddit defa t r-.ı. rlıya-
pek mcııwun ettiği ar. -.·c rak bi!' itiv:-t h~linc getirme-
d n tayyare kuvvetleriM ait melt. .. 
o'rı k vf"rdl":'i raporfam!lll rlolayt Helr> itıyatlarm ı::r i••tila 1 ..ı 
g'!ne a3Tıcn ihanet etmi, ~.. l line ge"i•:ermesi ve in!:an üzerin-

. l. h· 1 • • ~ k Milsteşru' tekrar hevccnnla 11;-a- de marazı ur a..:ınuyo~ a.z:uı· 
· ması müthiştir. 

ğa kal~ı. 

Bu sefer fcvka!M~ 
görllnüyordu. 

slnir!enllUJl 

- Nasıl? .. Nasıl? .. dedi. Bize 
verdiği raporlardan dolayıda mı 

onun ihanet P.ttiğine hiikmecliyor-

sunuz? .. 
- Evet, bay müsteşar!.. 
- Fakat, şimdi salAltlyetinlzi, 

!~ki ictmP.k belki dost..-rla bir
llktc bir p;ı>ec size ne~ veren 
bir şey r•· ';ilir. Bunu :ırada bir 
yapmakta ne sıhhatiniz için. ne 
de kPSeni1. için bir tehlike vok· 
tur. FaJmt her aksam sofranız
da mııavveİı bir miktarda bir iç
ki '.>ulundurup içmek ve onu bu
lamayır.ca da keyfinizi kaybet
mek, i~e bu kötü bir şeydir. Si

·ani istihbal1lt crkiınrharbiyesin- gara da övle .. Yemeklerden son
ra veya bir mecliste herkesi si
gara dumanından rahatsız ol· 
madt!1-m1za ikna etmek için gıin· 
de bir ve iczıbetti.k<'c birkaç Ri
gara iccmiye alışık olınnn:zrla hiç 

• n Keri crkfı.ruhaı•biycyc sala
hiyet tecavüzü yaptığınızı size ha-
tırlatmak isterim! .• Biz bu rapor
lann aakoıi kıymet ve ehem.mlye
tini takdird<?n acizdilc demek i9tl.-

yorsun.uz? .. 
- Hayrr! Böyle birı)cy demek 

istemiyortmı ! .. Fakat size Vale&k.a 
gibi Polon:ranm cm bUyUk d~ 

!arından şerir kadın va.sıtlJ..$.ile ve. 

rileın raporla.mı k!ınilen sahte ola 
rak tanzim edildiklerini takdir ede 
memck imkAnsız bir şeydir!. 

- Bu raporların sahte olduğu 

iddi:ı.smdnsmız. <k-.mek ?. Fakat, biz 
ııksi knnaa.tteyiz! .. 

- Olabilir! Bay müs~ar!. İşte 
size bu kan:ıat, :1 ine onun tarafın-
dan verilmiştir! •• 

- Mili3aadfl buyurursanız bu id 
dianm pek anlryamadım!. Alman 

ord\18unu hepimhden iyi biliyor-
mwı gibi konuşuyorsunuz! .. 

- Hayrr, böyle bir tddia da ile
ri aünniyorum, muhterem Bay müs 
teşar! .. Fakat benim bil<ligun ha
kikatlere. size verilen raporların 

taban tabana zrd olduğuna tama.-

mile ka.n.lim ! .. 
Bilakis Almanlar, a.skcri t.ayya

reciliklerini sivil tayyarociliklerin
den çok daha yWtsck bir ehemmi

yetle takip etmişlerdir!. 

Meslek sa.la.hiyctinc tecavüz ettL 
ğimi zruıneden müsteşar bu türlil 
konuşuşumu proteato eder gibi e
linin sert blr haroketilc sözümü 
kesti: 

- Bunu iddia edebilmeniz iç.in 
sizin hakikaten bir erk8.nıharp ol
ma.rw: lizınıdrr!. Aksi t.akillrde )i-
ne deJrul olmaksızrn konuşuyorsu
nuz domektir ki iddiala.rınızm ta
mamile beyhude t'ldukları sa.bit 

ndd etli lebilir ! .. 

Dedi. 
- Bay müsteşar! .. Ben sizi düı:; 

manm tayyare kuvvetleri hakkın

da tenvir etm~ye ~alıl}lllr.'·onım ! .. 
Fakat tevkü ettiğim suJ>a.ymızm 

ilıa.n-ct ve cilrmilnil izah l'diyorum !. 
I!:ğer subaymızın verdiği raporlar'/ 

ve vesiknlar doğnı olmuş olsalar
dı ben sırf Vnlcska yflzün<len ken
disini itham etmiş olurdum! .. Fa
kat hıtld.kııt de ta.mu.mile a.ksincdir~ 
Abnnnlar bil5.kis yeni askeri tay
yareler yapmışln.rdrr! Ru tayyar~
ler makine ve bcn7ln kısımlan hu

susi ve kurşun groçmez kaucukla. 
zırh Ia.nnuş ır ! .. 

Binaenal<"yh bizim tayyurcleri-

>nizin mitralyözleri onları kolay•ı 
kolay dil§üı-emi.yecektir ! .. 

( Deva1ııı · -y r) 

bir mahzur yoktur. Fakat siga
ra içrnL'diğini:ı zaman suratımzı 
asacak, yerini:rrle dnrarnıyacak 
asabi ve hırc:ın olacak kadar th·
yaki olmak. ona karşı mUcade1e 
e.dilrnec:i icabcrlen blr kus urdur. 
Mesela yorgun. argın işten eve 
döndt;s>-ünüz 1.amnn iyı pİf;miş 
- mümkiinse nohut karıl.?ITla
mış - bir kahve içmek hakiki 
bir ze\•k olab'lir ve imkan da 
bulduk~a bunu tckr:ırhyabilirsi
niz de.. Fakat bımu bulmadığı
nız zaman keyfinizi kaybet me
mek şartiyle ... 

Fakat ben esasen burada bu 
nevi itiyatlardan bahsetmek de 
istemiyonnn. Benim balısctrnck 
ıstcdiğim itiyatlar başkalarıdır. 

Meselfı Nanolyon Bonaparl 
mareşnllnrı ve !!c-nerolleriyle 
konuşuı·ken on'<>rm .k meme 
!erini tutar, srka, crka konuşur 
ve bu il:yat hir çok anm i?':'l' 

eder ve ~inirlendirirmiş. 
B:ızı insanlar vardır. Birisiy

le konu~ırken onun ceketinin 
veya p:ıltosunun hir czını 
yahut yakasının bir ucunu ya
kalar, bar.ı ins:ınla'" "l'"1•r. Söy
lediği sö:.e e!ıemmiyet verilme
sini temin etmek için mütema
diven muhatabının koluna. :. 
nına, omuzuna pannaklariyle 
dokunur. B~.:rlan da muhatap
larının karmlnrını parmflk u
cuy!a dürterler. 

· Kimi in.<~anl:ır dişlerinde hiç 

bir çürük olmadığı halde sof
rada otul'Urkcn elleri11e bir kür
dan geçti mi dalgın dalgın diş
lerinin ara.,.ına "'.-Okarlar, onu e
merek, ısırarak dü~Unmiye da
larlar, bazı insanlar sofrada ga-

Napolwm. 
,. ır. ... • ·• 

zete veya kitap okunıasuu .;e. 

verler. Bir t;azdcde belki bir de
fa 1...nteresan bir şey vardır. Ve 
yemeğe oturuncaya kadar hunu 
okuyup bitirmi:;e vakit bulama
ml!;.Smtzd1r. O za.mo.n bir defa
ya ıııahrsus olarak okumanızd:ı 1 
bir mahzur yoktur. "F'akat her 
sofrada gazete okumak her hal
de çok hoş bir iptila değildir. 

Bekarlann, yani lokantada 
yeme!• yiyenlerin bir itiyadı \'ar 
dır. Çatal. bıçak ve tabakları 

havlu ile temizlemek. Bu itiya
dı onlar ga.yıi ihtiyari evlendik
leri zaman kendi evlerinde ya
hut da davet edildikleri bir aile~ 

Fakat bundan da kötü itiyut· 
Jar vardır: Mesela sinirli za
manlarda mütemadiyen tırnak 

etlerini dişle veya diğer elin ttr-

nağiyle koparmak, parmak maf
ııaJlar·mı rsmp şişirmek, dudak
ları yemek ..... Ve kimbilir ~ım
di aklımı7..a gelmiyen d::ıha rı:cc
leri ... 

be1:ldmC'fffe.1ı (.eTdnlr mlsitdl 

• b' f 'k-e i,'.11l' . ~ı v.ıuıt.ıoımzı ır t ·• kO-
etmek isterken baiJırarok 
ıw.1mnyınız. 

t ıııe• 
• Randevularımza geç 91 

yini'::. 
• IJ• 

ıc: Bilci istisna kiminle ~ 
cie'"" şunanız §ekerim, canını, 

11
• 

nin sofrasında da. tekrarlarlar. tn~anlar itiya.Uarının esiri ol
Bu gayet çirkin ve ev kanunwıa J manuya dikkat etmelidir. Her-

yavrum gibi hitaplan kıılJiı 
maı..nnız. 

• Kılı lrırlc yarmayıntz. 

• ller şeyi dü.şümnedcn J.-tıbti1 
etmeyiniz. 

• 1 "d.3...1Jet1• 
:f. Uçıaıı ku.,,~ dahı n ~· 

meyiniz. 

:;. Telefonda uzım knnıı,şnıd!I'· 
mz. 

'l 
lf.. Çol: çalı.şıp bir _şeye ~ 

blllamamazlı1; yapmayınız· 

il- Daima işsiz ve tenbel aoldt 
mal:tan çekininiz. 

Ji. llerlrese işfoi::in çxıklılğt""' 
dan bahsctmeıJmiz. 

Moaıa üatlMM-.. '11 ........ ~ 
1 

' • Her gün evden çıl«ırke'f' fi>' 
rınızı "otomatik'' bir to:rzd<J ur 

7'1rna1: et'leriniz'c tırnakl<JrımzTn 
01ınamak itiyadındı:ıtı 

vazgeçini::. 

karşı hakaret 
kabalıktır. 

addedilecek bir 

Hele bir takım insanlar vardır 
ki onlar da - ayakkabılannt bi
le çıkarmadan - rahat otur
mak bahanesiyle ayaklarını ma
sanın üzerine koyarlar \'C öyle 
oturur!ar. Bu da pek sakil ve 
bilhassa temizlik baktmmdan 
çok kötü bir şeydir. 

Hele bazı kadınların şu mÜ§
terck kusuruna ne dersiniz? So
kağa çıkarken muhakkak suret
te geç giyinmek ve kocaları ha
zır olduktan çok sonralan hala 
aynanın önünde bulunmak ve 
tam son dakikada giydikleri şap 
kayı çıkarıp yerine bir ba~kası
nı giymek \'eya kvoförii yeni
ba.ştan yapmıya kalkışmaları-

na .. 
Ben ·~ e ·keklerin en sinirine 

do:mnaıı ıtıyat ışte, budur. 

' . \ .. 
• nn ıı cı ı ı kcıı rrnlnrın knla le 

'" .. " 

hangi bir alı!}kanlı.k itiyat hali

ne girmey~ ba.~layınca bütün 
·~ayretleriyle vazge~iye ~ahş-
, nlrdır. 

Biz burada unutulması liı.zım
.,;clen itiyatlardan bazrlannm 
!İ-"tesini \-eriyoruz: 

* Jfııhataplarmı:; kmm.şurken 

mekfon çekininiz. 
ktf• 

• Sabahları ışc giderketı 

rıınzı öpmemezlik yapma!fl'llıZ· 
.,e· 

• Tiyatro ve sinemadiı" 1 

ya no.kil vasıtalarından biriıtcıe:_ 
'']•ır 

~ıkarken sanki sonıınculart ·t 
. t e, 

pek tsırınnı.J'' gibi kcrl•CSt ısfl 
kaka ö-ne geçmiye {XlıxtlanıaI<t 

onların sö::ünii kesmeyiniz. tmzgeçiniz. - ------------ ____.. 

l Bu sütunda okuyuculanmızın ga· 
zetcmiz yarımda.ki kuponlı\ birl!kte 
gönd!!receklerl 

EVLENME TEKLIFLF..RI, lŞ ARA· 
MA, 1Ş VERME, ALIM, SATIM 
gibi Ucari mahiyeti haiz olmıyan kU· 
çUk ilı\nlan paruız neşrolunur.) 

iş arayanlar 

Orta tah.<ıll görmilf genç bir Türk 
kızı mUesseselerde \'e ya aile arn811l· 
da çalışmak istiyor. 

Gazetemiz idarehanesine mlıracaat 

2, 3, "· ~. 6, 
7:· Arap hnrflertnl blllr; riyaziyeye 

vAkıtım. t!nh·ersite mUdıivimiyim. 

Haftada s,.ktz St1at ders zamanlan 
haricinde çatışabilecek bir iş anyo· 
rum. fMUr:ıcaat: Huber gnzetcırl Y. 
s. Ç.) 

• Ticaret lisesi 2 inci sınıf talebesi· 
yim. Yardımcı muhaalp, daktilo, kt\tıp 
olarak mektep harici zamanlarda 
(2.25·5,51 ehven UcreUe çalışmak isti 
yorum. MUracut: Haber J.J. rumuzu · 
n:ı. mektupla. (1·2) 

Satılık - Kiralık 

ı;: Ayupaşada: GUmU~SU)'U hasta· 
nesi yakınında, arsasmdAn dPnlz gö· 
rlir. Haritası çıka.nlrn~tır. tnşaata 

mruıii yok. ~.10X16,!5=13\ met· 

re murabbaı arsa Uzertndeltl ahşap iki 
ev pazarlıkliız 5300 liraya satılıktır. 

Bug1ln 18 lira kira gettrmelüed.lr. 25 
liraya mUtehammlldir.?ofüracaat:Habıır 

gazete~ •'R (597) U .. 

Müteferrik 
erd' • Çapada, deniz g-örilr bir '/' 

trnmvay raddesi veya caddeye ~·-:: 
bir yerde 100·110 metre nıural> dl 
veya da.ha !azla arsası bulunup tıı'1 
ı;atmnk lstıyenler (Haber gaze • 
B.B.) rumuzuna mektupla mtırac&· 
edeb!llrler. 

hjÇ1 ARIYANLARA ~ 
• Arap harflerini kulla.nabiJlr. tı 

duğunu iyi anlar. Umum! malQ~ • 
yerinde sabahtan öğleye luıdarı~ 
bilecek birine ihtiyaç vardır. Yal)S!I 
bir d!l bilen te rcih edilir. 

Mektupla mUracaat: Haber gaf"" 
sl 1252 B. C.) ~ 

-------~--------~ Yeni neşriyat 

islam -Türk 
Ansiklopedisi 1J1l 

Beşinci s::ıyı.sı intişar ctm~Ur· 
unıb't· 

sayıdııldler: ı - Adabı uuı d 
Temyiz reisi Falı reddin ; 2 - ~~,ti 

1 Rlyaziynt: A . Sadi Aykan, 8 - _.d. 
• Kiralık: Osktıdarın en ı,ıek tram· nazariyesi ; şarktll, ı;arptc, lslAJO il 

vay caddeıılode yeni cantl kıı.rşısı 011 lemindeki te!Akkiler; profesör lstll~ 
.No. it k!gir mUkemmcl vitrlllU dlik· Hakkı 1zmil'li,Adat: lEllun lllınl~rl 
kl\n kiralıktır. Bltl!'lğindckl çiv!clye kımından, profesör Kl'ımıl ?Jlr&t 

müracaat. Adat: Medeni hukul: bakımın~· 
• Satılık: 8 oda, 2 mutfak, banyolu, temyiz birinci hukuk reisi J:i'uat ~ıı 

bahçeli lk1 daire yağlı boyl\lı konak lfu!i; 6 - Adatı 111!.hlye: pro.cs!lr ı• 
kUçUğtl 3000 liraya satılık. üakUdar mail Hnkkı tzmlrll, 7 - Adrm : pr 
Doğancılar parkı kar§18I p.lr NaW sör Ahmet Hamdi, Aksekili, dl Y11 

11okak No. 15 reia muavini. 



13 
~ bil- teY öğrenemiyceeği 

Ordu. Ka.d:n çok ihtiyatlı 

~~· ~rdu, Spart.oıı. onun, Sko
... 'lll.lltnda çok malümat Mltlbi 

~ kat'i kanaat getirdi. 
l'~fer Lill bir sual sordu: 
.~opoliten klübüne gidecek 

! kat'i karar vıe!'di!ıi~ mi? 
~~ye? Ko:1!'31lopoliten klü
"1? 

ı.~! Bir pot km:bm ... Ne 
""'11 Yok, Skoroci nereye gt. 

ııaaıı olsa söyliyeeekti. 
Oray. gl.dUaceğini el.% nasıl 

- Al Vudun nerede bulunduğu
nu söylemeği. .• 

- Sahi! Affedersiniz ... Onu bul 
mağı istCI'SP..niz kırk yed.inci cad
dede Ko::mopolitcn klilbüne gidi· 
niz. 

Scslni daha yava.§la.tarak de-
vanı etti: 

- Bu klübün müdürU tahmin e
derim ki dikkatlnlzi çekecektir. 
Karşısında ihtiyatı elden bırakma
manız icap eder. Yanma gftmenlz 
de kolay olmryacaktır. 

Bununla ben.her klilbiln mUda. 
lllıuz? vimleri t.avrmı al-r, oyun oynar 
~P veremfyeceğim lüzum ve en mllhimi beklemek sabrını 
~er eormaymn. Yalnız W.e gösterirsen'z onu görebilirsiniz, 1s 
~at vermeme milM.ade e- mi Svendlr. 

~Yurun. 
Oraya gitmeyin, sizin için ıııon 

leblikeli bir yerdir, Sağ 
\..~ blr :nueizcye bağlıdır. 
C"toıı, hayretle muhatabma 

\ Cenç kadın onu fikrinden 
~aı geçirmeğe çal şıyordu? 

~'"8iyenizin, sizden umadı
\'tular ll.zerlnde derin malu 

~I olmanıza delAlet etuğl
etnıeme m08a.&denizl isU-. 
~ s<>ylllyorsunuz: an

llıı !Uzumu yok. Siz oraya 
eği bana vaadediyor musu. 

ll~ tnllteesalf'ım, buna hn

~yorum. 
~ ~ ynpıyonıunuz:. Cesareti 
~ olduğumu sanmayı
tbu-~ buluyorum... Mr-'.Ali 
_ -~e göre bu belud ka.-

\. ... artık. .. 
ı"l'ton merak içinde kalmıştı. 
~lllı. Skoroeinin eöyUyeeeği 
t1~eelnJ neden i.ırtemiyordu? 
afrenmeğe ~ca.ktı. Fa

-._~ bulamadı, caz durmU§
l ·~ree masaya dönmeğe 
lı. _oldu. ümidi ikinci dansta 
~ gonç kadm ayağ-:nda 
~ rahataızlı:k h!Mettlği ha 

e teıtllfi reddetti. 

-Vl-

'0PoLtTEN K.LÜB'OXÜN 

ESRARI 

~ltt eğlence yerinden kara
~lan vakrt Skoroci: 
Y1 blr gece geçirdiğinizi u
' dedf 

~cevap verdi: 
et, teşekkilr ederiz. 'lltr ıey değil... Şimdi ayni· 

>.t l.tia Llliyi evbıe götUreee
ltnari eğer isterseniz rulerl 

it..~ yere bıralurmı. 
~'· Tomaondsn evvel a.. 

\ 

'l'6tekkur ederiz, biz bir u 
ec istiyoruz. 

() halde gecenh hayırlı olırun, 
törU§Dlek temennisile ... 
~ dakika ..• Eırı milhtın oeyt., 
01'n vaadinldi unuttunuz. 
llaıı.gı. vaadi 1 

() halde Recebin yaptığı 
lıktır. ~dığı kadını ne 

istiyor? 

~t belli etmiyordu ama, için 
\ dde~endiği ve dişlerini gr 
~ığı seziliyordu. 

etep bunu bahane ederek 

ht) tılunak istemiyorsa, devle 
~le bir serkeşe ihtiyacı yok· 

emen şimdi tersaneye gidip 
~bir reise bu i~i havale et ı 
:ttı oturduğu yerden şiddetle 
\ ~u karardan hO§lannuyan 

fa ı>a~: 
~lllunuza cuma g{lnn11tlnt 
lllusaa~ buyurunuz, ~v-

Tomson: 
- Pek atA, dedi, anlaşıldı. 
- Allahaısmarladık. 

Lili, iki polis hafiyesile vedalaıı· 
tiktan l50nra otomobile bindi. Sko
roci şoför mcvkiine geçti, otomo 
b" se11sizee uzaklaştı. 

Sparton arkada§ına sordu: 
- Bu gece ha.kkmda fikrin ne

dir ? 
- Bu sual, ba.şmı dlindUrm!IşP 

b~nrlyen bu kadm hakk ndaki fik 
riml öğrenmentn dolambaçlı bir yo 
lu galibA? 

- Ne demek istiyorsun! 
Tomson alay etti: 
- Haydi haydi, benden gizl&

meğe c;alşruı. ... Ham dolsun gözle
r:m var ve se!1in ona nasıl hayran 
hayran baktığm1 gBrdUm. 

- Mübaldga ediyorsun! 
- Katlyen. .. Çok g{lzel ve 1.a-

rlf bir kadın olduğu muha.kkak ... 
Bununla beraber Skorôcl dediğin 

adam.la beraber doln.'1'J1UI hoşu

ma gitmiyor; bu adam sinirime 
dokunuyor. Sebebini izah edeyim. 

Beni d'nle Sparton. 8adeee bu 
kadının Slforool ile eilrı ıidıba.p 61-
ma.81 bile !!'enin «ıdan çeldıımMn. 

için bir sebep teşkil ed<ıbillr. Sen 
de bu fikirde değil misin? 

- Hayl?', IAkin senin haklı ol
man ihtimalini de kabul ediyorum. 
Bu itibarla onların etrafındaki es
rar perdesini sUraUe kaldıraeağnn. 

- Ş'mdf ne ~o.pacağu? 
- Bir az ileride bir taksi görii-

yorum. Ona atlayıp heyecanlı m~ 
ceralar için gideceğiz, 

- Yani? 
- Skorocinin verdiği adresi u-

nuttun mu; Kozmopoliten klü. 
bilne ••. 

Genç poll.s hafiyesi Ko".mopoll
ten klilbllne kolayca girebileceği· 

ni sanmakla aJdanmI§tJ, bu hawı
nı <;ok geçmeden kendisi de anla.
dı. İki arkada,, içeriye girip vesti
yere şapka ve paltolanm henüz 

ve~lerdf k1 yanlarına k!UbUn 
memurlermdan b'rl yaklaştı. Yeni 
gelenlerden k!Up Wı1ma mahsus 
hUviyet vanıkalarmı g&.itennele
rlni nezlk!ne istedi. 
azu bubaaış 'ufı!ıniılvanğne 

\ "" ··- .• ••..,r> 

ketlüm! dedi. Eğer kendili~inden 
vazife-.ine gelmezse, o zaman yeri' 
ne Mahmut reisi tayin ederiz. 

- Mahmut reis bu işi görebilir 
mi? 

- Onun, kadar muktedir ve ir 
güzar değildir. Fakat, Allahın iz· 
nile yüzümilzü a~artır. 

- Korsanları tanıyor mu? 
- Korsanları tammasa bile, o· 

ralara gidince. sahillerimizde kim 
!erin vurgun yaptığını halktnn so 
rup öğrenir. 

- Recep, bu korsanların bir ı;o 
~nun sı~ndığt yer!eri biliyordu 

- Yalnız sığındığı yerleri değil 

AA BE R - Akşam Postul 

Çocuk hikaqeleı i 

Fr"go 
Yaza : M. Rüçhan Adlı 

Bir müddetten beri takıp et· Dü!U sevmeli: Çünlı."Ü Bey o 1 ı 
tikleri adam elinde biten sigara. nu hiç görmemişti. Fak t ic:'nde 
sının artığını onların tabirince de bir şüphe vardı. Acaba doğ u 
"İzmarit,, atınıştı. mu söylüyordu. Eks~rl. a Dü!üy. 

İki arkadaştılar işleri güçleri gezmeye dıye götürür; ya Mkat 
sabahtan akşama kadar dola§ babasının boya sandığını tas ttı 
maktı. En büyük zevkl ... ri sigara rır, çamaşırcı anasının mUştc::-ile· 

içmekti. Sigarayı temin etme· rine çamaşır ta~Jtır, getittirlrdi. 
ninde çaresini bulmuşlardı. lz- Yola koyuldular Dolma bahc;c-

marit dedikleri sigara artık ! n · ye kad::ır Uçüncü mevki dedikleri 
nı topluyorlar, tütünleri birikti· tranvnyın kıçında geldiler. GU
rip ilk mektep çocuklarının yJlla milş suyunu çıktılar. Taksimdc>n 
nnı kesiyor, resim dcfterlerin'ıı Galatasaray& doğru yürümiye 
ince yapraklarını alıyor, sablde başladılar. Diilü hayran, hnyrı>n 
balıkçı kayıklarının içinde saııp etrafı seyrediyor, her vitrinin ö
içiyorlardı. nünde uzun müddet kalmak isti· 

Kömürle Ust dudaklarına bıyık yor, fakat arkadaşının: 
yaptıklarından yaşfanmn 14 ile "-Yürü ulan Dlilii!,. demesile 
16 arasın da olduğu anlaşılıyordu. gözleri arkada aytılıyordu. 
Kısa boylusunun futbola merakı Galatasaraya geldiler. Lis~nil1 
olduğunu, sırtındaki soluk forma Büyiik kanısından girip çıkr.:-lan 
sı, yırtık uzun pantolonumııı a· ~ören Dülü sordu: 
çık yerlerinden gözüken mav1 oc - Bu ne :Mustafa, Jçerde nr 
donu, ayağındaki ısgarasız fut· vnr ? 
bol ayakabısı gösteriyordu. - Sergi• gel gezelim. 
Diğeri futbol meraklısına gö::-e Kalabalığa karıştılar. B:ıh<:ey• 

tyi giyinmişti. Başında serpUş~üz !?innicılerrli. BahÇenin orta~ında 
bir kasket, sırtta yelek ve yaka· belediye orkestrası çalıyordu or· 
lan olmıyan gömlek, önden -:epli kestra iki arkadaşı diğeı poviyon 
bol paçah pnntalon arkasız ayaka lar gibi a zmeşguldu etti. 
bı. Görilnü~ kısa boylusuna bil- Onları en çok meşgul eden . .'as 
kim olduğunu anlatıyordu. tacı vitrinl('ri olmuştu. Ordan hiç 

- Ko~ dülü ! herif izmariti koy ayrılmak istemiyorlardı. Diılil 
verdi. Dülü dediği Futbol merak- yutkunuyordu: 
\ısı, emir alan asker gibi, fırladı. - Mustafa pastaları biliyorum 
Ueride duımuş yerlere bakıyor. amma, ~u adam·n (Frigo, Frigo) 
du. Sonra bakmaktan vazgeçti. diye bai;'1rdığı beyaz yaldızlılar 
Arkadaşının yanma geldi, elinde- ne .. 
ki sigara parçasını uzanan ele bı- - Ben de bilmiyorum Dülü: 
raktı. Dülü ile Mustafa gine vitrin· 

.:Ti---{Btfııc ı,ılan, bu 18 lük lcr~ daldılaı gözlerine pastalar-
..... ~ 'tiu, etrafa ba.ktım baş dan, çukulatalardan ziyafet çeki· 

ka yok. yorlardı Mustafa gözlerini pasta-
- Numara yapma Boğaziçi pa !ardan ayırarak etrafta dolaştır 

ketini açtığını gözümle gördüm dı. Dülüye döndü, kolundan çekti, 
herifi boşınamı takip eltin, iç et- bir köşeye götürdü. 
mcğc kalkma yutmam! Dedi. ve - Ulan aval aval bakma, t>lr 
dülünün yakasına yapıştı. Elleri tane aşır )iyelim. 
ile pantolonunun cebini, koynunu - Nasıl olur; hepsi camekan· 
aradı, istediğğini bula.mıyıncn içinde .. 
DUllinUn ~nsesine birtokat ats.rak - Evet hepsi camekA.n için dt> 
güldU. yalnız şu y~ni öğrendiğimiz Frigo 

- Anladım herif züppe. Bo· beyaz yıldızlar dışarda, 
ğazlçi kutusunun içine 13 lük - Gine brn mi alacnğım? 
koyı.ı.~ or. Bızim Şahin Rıza gibi... - Tabii sen .... Ben gözcü tJU 
Bir cüzdanı var içi metelik dolu. !il itiraz edecek oldu. Fakat Mus· 
Piyazcıda elli dirhem ekmek ver tafanın, "sen bilirsin!., demcs~yl' 
kilrdanla dışan çıkar, cüzdanı kıı kabul etti Çünki Mustafa: "sen 
rıştırıp Sakanın kızına numara bilirsin!., dedi mi, sonu fen::ı ~ı 
yapar, anladın mı Dütü? kardı. Mustafadan ka!-ıketi aldı. 

- Evet anladım. Pastacı poviyonuna ynklaştı. !<a· 
"Anladım!,. dedi ama bu dersi labahktı. Bu i~ini kolaylaştırıyor 

dinlemiyen talebenin hocası tara- du. Y:ıldızlılar sıra ile duruvcrdu. 
fından sorulan (anladın mı ?l kı• Biraz daha sokuldu ve Dülüniin 
limesine verilen cevap gibiydi. uzanan elinde açılan avuç Frigoy 

- Dillü bugün B;)yoğluna gi. la kapanıp kasketin altına girdi. 
dcceğim eenide götUrec ğlm rol Kimse görmemişti. Mustafa ~·n 
bol izmaı it toplarız hem orda Ki vanına gittı. Frjgoyu teslim fttl. 
barlar dolaşır. kibarla.rda 13 lük S rgiden çıktılar Boğ~z kcse.11 
içmez.. saptılar, ç•'Pmcnin önünde du du 

onlara yataklık edenlerı de, Akde olur, dedi. 
nizde korsan sıfatile dolasan şö Sessizce padi~ahın yanından çık 
valyeleri de tanıyordu, ~evketlumı tı. 

Murat bir hayli düşündü. Fak;t, • • • 
bu işi kökünden koparıp atmak \'e Kaptan paşa ~aıay kapısından 
Recep gibi değerli bir denızcıyi e· çkarkcn Cc\her ağaya rastladı. 
bedıyen darıltıp donanamdan uzak • - Donanmı:ının Akdeniz sefer 
laştınnak da isternıyordu. Yani l'k' geri kalmış diyorlar.. doğru mu 
deveden, ne de deveciden vazgeçe· devletlum? 
miyoru. Lukreçyayı Recebe gonde Kara t\lu tafa paşa birdenbire 
remezdi. Böyle bır niyetı o saydı, ~aşaladı. 

kadıyı çağırtıp tal~ hükıminil Re - Böyle bir şeyden haberim 
cebe göndertmezdi. yok. dedi, kim uydurdu bu haberi? 

Sultan Murat düşündü .. duşün Harcmağası güliımı:edi: 

dü ve liU karan verdi: - Recep reisten duydum, dev 
- Haydi git, Mahmut reisle gö letltlm! biraz önce va'de sultanı 

rüş. Eğer Reet:p cuma günü gel ziyarete gelmişti de. 
mezse, öğleden sonra Mahmut rer Kaptan paşa hayretini gizliyemt 
5e talimat verip hemen donanma di: 
yı Haliçten yola çıkar. - Öyleyse oturayım biraz şu 

Kara Mustafa paşa ayağa kalk rada. Recep reis haremden çıkınra 
tı: bana haber versinler, dedi. 

- Umarım ki. cumaya kadaı Ve Darüssaade ağasının odasına 
Recep gelir .. ve bu iş arzuyu şaha gireli. 
n~ye uygun bir şekilde halledilmış Kara Mustafa paşa. Sultan Mu 

T 

HAl61E~0 Üfil 
Daimi okuyucularına 

bir hizmetı 
n iZi 

Haberin buyuk müsabakası n 
bu münucbetle başlığmuz yanında 

Dikkat edilmesi lazım 

gelen mülıim noktalar 

idare, 5 numar:ıda JtÖS"' 

terilen llinlıarm cldcliyctfne 
1'an"' t getlrm"HC ncıret.. 
mu.. 

h.. gün neıretmekte olduğumu 1'
kuponlar maliımJur. 

Ta.Hplerfn adrcsfcrlni ııarfh 
bir şeklide yaımafan lizım-

Haber, bu kuponları, yalnız bu 
ıııüsabaka için değil, aynl zamanda 
okuyueularmm köçlik fakat ldl· 
çUkJUğU nlııpetlnde büyüt< fal·dalar 
elde edebll~ckleri hlzmetlert için 
de kullıuıabllmelcrlnl kararla§tır. 

mııthr. 

• dır. Şüphe yok ki bilcllre
cekJcrl ad~ler malr 
faz kalacaktır. Mektupla.. 
ra aync.a ktndllerlnin anh

,acaklan bir remiz ve na· 
mara konulmalıdll'. 

A'ağıda ne\'f ,.e dııAlerl yaıııh * 
llanlan neerettlrmek bıtiycn oka· 
yuculanmrz lllnlannı ba,hğumz 

ya..mdakf bir kılı kuponla birlikte 
~ondcrmelldlrler. 

Gelec4!k mektuplar l(ln mil· 
racaat yeri olarak Ba~r l. 
darcbanesl ~österlleblUr. 

Göstertıecek remblere ~e. 
lecek mektuplar bo cins 
llinlan ha..redflecek 11ü
tunda ayn bir şekilde bll
dlrllecektlr. 

Kuponlan muntazam •urette 
toplıy:ı.rı okuyn<'uıarunmn bu uğur
da ı:;öndcroeekl<'rl kuponlar zlyaa 
uı!ramıy:ıcnl fır, neşttdilea llinlarl 
b• kupon verine kaim otar-a•rtır. 

e:;yicıertnın llAntarmın netredlldl· 
ğl ,;azetc tarihini tcııblt ctmtlert 
kilidir. 

Parasız neşredilecek 

ilan cinsleri 

1 - Doğum n öliim. 
2 - Nlpnl.ınma ve nlklhlan. 

3 - Alım ıı;atmı kabiOndcn her 
ne,·t ktiçttk ilin. 

.S - 11' ve 1~1 arama llinlan. 
5 - F-rkek çp, kadm, ~·lenmek 

ı~HyenleHn et &1'&JDa Dlnlan. 
6 - Har ne\i l'lkiyet ,.e te,ck· 

1.iir mektuplan. 

lar. DülU snbırsızlanıyordu. 
"- Hadi paylaşalım!,. dedi. 
'- Vay beyim ~bahleyin Bo· 

ğaziçi izmaritini iç ettin bunada 
paymı istiyorsun! .. 
'- Naısıl olur! üstümü aramış· 

tın., diyecek oldu, fakat onun ne 
aç gözlil o!duğunu biliyordu. Hem 
üstelese belkide dayak yerdi Mufl 
tafa Frigoyu soymadan ya.!dızı i· 
le ısırdı, lSırmasile haykınnas1 , 

haykırmasilc de Frigonun yere 
düşmesi b11 oldu. 

Mustafa: ''of! .. diye ağzını tu
tuyordu. DUIU eğildi. Frigoyu al· 
dı, yaldızı çıkardı mumt::ı.zam ke. 
silmiş bir tahta da UstUnde arks.· 
daşının diş yerlerini gördü. 

"- Tevekkelli herif mU~teriye 
buzlu kutudan vermiyordu! .. dedi 
Dülil sUs için konulan jçj tahta 
:.ıstü yaldız sahte Frigoyu çal· 
mı~tı. 

. M. Rüşhan Adlı 

radm huzurundan çıkar çıkmaı 
Halice gidecek. terraneden Mah· 
mut reisi aratacak ve me5eleyi o 
na a;acaktı. Gerçi Mustapa paşa 
Recep reisin donanma vesıle.,ile Is 
tanbuldan uzakla~masım i·tiyordu 
ama, bu \'aziyet karşısında Recep 
reise de koskoca bir donanma tes· 
lim edilemezdi. Herhangi bir mu 
vaffakiyetsizliğin sonunda kaptan 
paşanın hesap \'ermesi gerekti 

Kara Mustaıa paşa, o sırad<i 
Rec.ep reisın lstanbuldan uzaklaş
m:ıc;ını niçin istiyordu? 

Bu noktayı kı aca anlatalım 

Bir gün tersanede toplanan deniz 
ciler Kara Mustafa paşaya kıza 
rak: 'Recep reis gibi değerli bir de 
nizcimiz varken. bu adamı ne dı 
ye kaptan paşa yapmışlar?!,. de 
miş!erdi. Denizcilerin yüzde dok 
san beşi Rcct"p reisi c;eyerdi. Bu söz 
!eri, yiyip ıçnı11deı Kara Muc.taf 
paşaya yetiştimuşler ve: - av;ı 

Şayet bo mef,tuplann hO· 
dlreceklerl a<lrcsc RÖndrrU· 

meıılnl arm edcrlerst pul 
lanmıt ve ad,.esltri yazıl• 
m11 bir zarf göndcrmelldlr
Jer. 

Ne,rl fı.tt"nen bütün lllnla· 
nn S0.40 kelfmeyf g~me
meslne dikkat edilmelidir. 

* 7.arf lçfno kupon n bet 
kuru,luk damga pulu kn. 

nolması anututmamalıdu. 

Neıtırf ktenen ilanlar ~u ad· 
rese gönderilmelidir: 
Raher Gazete.I 

•fJ(U~Uk llln1ar 11eni!ll'' 

Poeta Jmtuı.u: 214 

28.12.94Lt 
8.03 AJıuu 
8.18 Hafif 

program 
8.4:i YeıMk Uıt. 

ıs.ss Ti.ırl<ı:e 
PIAklar 

ıs.Mı AJan• 
u.o~ Türkçe 

PIAklar. 
ıı.:ıo Banıı., 
111.00 Efololar 
15.IO Konıoen-atl.ı· 

ardan nak· 
len ne,rlyst 

18.0S Caz 
t 8.40 K°'malar 
19.00 Konuşma 
19.15 Raik 

TürkUlt'rt 
19.SO Ajans 
ı 9.41S Faıql heyeti 
20. ı IS ltıldyo 

Gazett'ııl 
:ıo .. ııs Tek tarkılar 
21 .llS Konu~ma 
21.!IO Orkestra 
!2.SO Ajanı 
%%.50 Cadıaod 

29.l~. 40 
e.os Ajans 
9.18 Mar,lo.r 
9.43 l'emek 

Llste9l 

12.SS Sa;c: rRrlerl 
12.50 Ajans 
J3.0'i TlirkUler 
18.%5 Orkelltra 

IR.OS Caz 
18.llO Fasıl heyeti 
19.SO Ajanı 
ı9.41S Dil~ 

Ttirldllerl 
!0.00 Oyun 

havalan 
!0.15 SlnPma ııeal 
%0 30 Konn,ma 
20.U Şark1'11r 
%1.H'i Konıı,ına 
2uıo ~ehru:ad 

12.~0 AJ"nı 
:?2.M Dan!! 

ğım denk at, paşam! - diye ikas 
etmiş'erdi. Recebin bundan habe· 
ri yoktu. O gene eski~i gıbi kap· 
tan pa~ya saygı ve se,·gi gö-terir, 
her emrine !>aş eğerdi. 

I,te, Kara Hu~tala paşa. bu se· 
bebten, Recep reisin daima İ!'tan· 
bu!dan uzak bulunmasını , ... tt:rdi. 
Eh. ne olur ne olm:ız.. günün hirin 
de bu sözleri padişahın kulııi!ına 

da erl5tirirler de. Sultan Mıırnt. 

ona: - Seni derya kaptanı yap· 
tım.. deyive· irse, Kara Mmtaht 
paşa açıkta kalabilirdi 

BütUn bu endı~lerlc Hecehl h~ 
tutarak, arkasından d:'linrn ku~ ır 
unu kazan kaptan p:ı~a ~im·ı= i*ok 
mü~kül \•azirette idi. Ht:cchi ~ii~ 
dtr~ bir tüı .J, ,öndermesi bir -.)at 
ka türlü mcsulirctle kar~ıl~ıyor 
du. 

uvhep ağanın odasında bir !:31 
li bekledikten 1<>nra canı uk.alır~ 

ptan p:ı.$<t: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:__~~~~~~~~~~~~~~~-=---~__ı_~~~~ 
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Bu, hakikaten çok enteresan bir 
• 8Ualdir. Hele Galatnsarayın geçen 

hafta Fener karşısında daha hfı • 
kim oyununu gördilktcn ve Beşik· 
taşın da malflm kuvvetini gözö
nilnden ltaçmnadıktan sonra yann 
yapılacak maçın ne dereceye ka • 
dar çetin olacağını tasavvur ede. 
bilirsiniz. 

Galatasaraydn gerek ferden ge
rekse takım halinde (kuvvetli ta
kını) manznrasr vnr. Fakat ne ya. 

zık ki tatbikatta biraz yaya kalı. 

yorlar ... 
Sebcbleri ba.sit. Evvela bazı de

.likoducu Galalasaraylılarm gazete 
· iitunlarma yazdıkları gibi Galata. 
·aray idarecilerinde mes'uliyet & • 

~amak yanlıştır. 

Nasıl mes'uliyet arıyabilirsiniz 

ki, koskoca takımın antrenman 
yapacak sahası yoktur. 

Bu uluorta tenkitleri yapanlar 

bir futbol takımı için sahnsızlığm 
ehemmiyetini acaba idrak edebil. 
m1ş kimseler midir? 

Atatürk koşusu 
Yüzlerce gencin iştirakile 
yapılan bu tarihi koşu· 

Ankaıada ve islanbuida 
pek parlak ceı eyan etti 
Ankara, 27 (.l.A.) - Bugün 1 enstitü.sil). 

Ankarada Atatürk koşusu yapıl- 5 - Kemal Tosun (Gazi terbi-
mı3tır. Bu koşu bunı.lan beş yıl e•:- ye enstitüsü). 
vel Ankara halkev:i tarafından trr- Lise \'C meslek olmllnn (2180) 
tip edilntlştir. Ebedi Şef Atatlir- metre: 
kUn 19 yJ C'vvcl Ankaraya ilk de· 1 - Sahahattin Sungur (İnşaat 
fa ayak bastık lan g-iindcn hazırla- usta okulu) 7,18 da.kilmda. 
'na.n ve ge~bn neneden beri bUtün 2 - İsmail gren (inşaat usta 
yurdıı ~mil edilmiş koşuya bu se- okulu) . 
ne Ankarndn yüksek olullar, lise 3 - Seyri Muşlu (Türkkuııu) 
ve meslek okulları, Türkku§u me:ı 4 - Hamza Ze)bek (İnşaat u&-

suplan ve Gazi terbiye enstitüsü ta okulu). 
kız t.alebelerHe de iı:tirak etmiş- 5 - Ahmet Onur (Gn1J lisesi). 
!erdir. Gazi terbiye ~nstltii~ü kızlan 

Ank:ıra halkevi nyrıca Kocaeli, 
Eskis~'Ur, Bursa. 1sta.pbul ve Ma
latya ve bunlarcbn d:t dörder ki
§ilik birer nt!N blkmıı mtisabaka
lara davet <'t mi'} bulunuyordu, 
Gençliğin 19 yıl evvel Atatürk'ün 
geçtiği yollı:m.lan ııevk ve heye
cnnla ko;Jmalnrı Ankaracln bayram 
günlerine mahsus bir hava yarat
ml§tl. Caddelerin iki lıı"l'!fını dol
duran halk genç'»ri coşkun tfmı- · 
11Urlerle alk1şl yordu. Yüksek okul
lar ko~ularma emnlyct iı.bidesin · 
den lise Ye me0 lelt mektepleri or
du ~ .. inden Tilrkkt:şu mciı.supla
n büyük körırli altından ve Gazi 
terbi)e en l tlisü kız talebeleri 
halkevind n b:ı !ad ı' r . D"kmende 
AtatilrkUn An'mralılar ta"rafmdan 
bilylik tezahüı le rlc kal"f'ıln.ndıkları 
sırttan itibaren h~lıy:ın bUyük 
koşa d!l dahil olduğu halde biltün 
n.Usn.baluı hUküm t konağı önUn<le 
biUyordu .. 

Koşu~·a rlahil olan gPnC'lt>rin bir 
müsabakanm ra!dt ll''tlcr.<rini ka· 
zanmaktnn zi\ade Atatiirk'iin kur
tuluş dn\'N!lna bul"..,n<la'l önce 
geçtiği ~o!da onun izlerini ta.kin 
et.menin s .. vinc ''" h vf'ranını ta
şıdıkb'rı 'tii"le rinden belli olu\·or
du. Dört yüzden fazla müs~l.ııkm 
iştit'P.k ptt;.? mU.,ab:ı't11 h1hiik bir 
imizam içinde <'""l"M'"'ı etmi.,ı ve 
çok fyi ncticf! nlmmıştır. 

1000 metre: 
1 - Suzruı Aykut (5.57 dakika). 
2 - Saffet Kuşman. 
3 - Remziye Gürsoy. 
-! - J.'aha.met Ercan. 
5 - liuniat Çağlıyan. 
Ilü) ::•;, Atatürl< l\Oşu~u 12.000 

metre rt•rdi nt•fiC'elcrl: 
1 - ~!uslafa Kaplan (Ankara) 

35.5G dakikn. 
2 - I!ı2:ı Mnıesut (İstanbul) 

36.35 dakikn. 
3 - Şevki Koru (Ankarn). 
4 - Ali Karaduman (Ankara). 
5 - H!lı;ı:yi:1 Albayr:ılitar (İs-

tanbul). 
Takım bir inci~i: 
1 - Ankarn 16 puvnnla. 
2 - İstanbul 34 puvanla. 
3 - Ankara 2 puvanla. 
Bize gelen haberler~ göre bu

giln bütUn yurtta Atati.irk koşuım 
yapılmış ve binlerce genç müsa
bakalara iştirak etmişlerdir. 

İstanhulda 

ı\tatürkün Ankaraya ayak bas. 
tığının yıldünümü münasebetiyle 
her sene yurdun her tarafında ya
pılan ve şehrimizde de yapılmakta 
olan koşu elim schrimizde de ya. 
pılmı~tır. 

Birinci koşu mektepliler arasın
da o'mu5, saat 15 le 2200 mdrelik 
mesafe üzerinde yapılmıştır. Ko. 
şuya Yüksek Ticaret mektebi ö. 
nünde baJarunı~. \e yine arni yer. 
de bitmiştir. Neticede Kabataş li
sesi takımı birinci olmu~. fert iti. 
baride de san'attan Ahmet birinci 
olmuc:tur. lkinciliği Kahata~tan 

~ K" Namık, iiçüncülü~ü Işıktan a!:ll 

Bence Galata.sarayın yegane mu 
vaffakıyetsizlik sebebi sahasrzlı • 
ğmdadır. 

Takunrn nefesi yerindedir. Bila
is~na yorulan oyuncuya tesadüf 
edemeyiz. Herkes vUcut kabiliye. 
tinin en verimli vaziyetindedir. Fa 
kat ııu"rası da aşikardır ki takım. 
da, futbolün en lil:rumlu şeyi; top 
kontrolü ve sonra anlaşma kat'iy· 
yen yoktur. 

Niçin? 

Çünkü bunlar sahndu (futbol 
oynıyarak) temin edilen şeylerdir. 

Salon idma.nı nefes temin eder, 
adaleyi körlctmez. Fa.kat hiçbir za 
man da ta.lrnna futbol anlaşması a~ 
ftlıyamaz. 

Galatasarayın sahasızlığmı bi • 

!enler, adeta 5ahsi hu5umct neti. 
cesi yapıldığı hissini veren neşri· 

yatlan yerine sussalar ve takım
larına bir sa.ha temin etsele'r mu. 

hakkak ki ~k daha (Galatasaray. 
lılık) yapmış olurlar. 

İşte bu maçta da mülıim rolü 
oynıyaca.k, hundan evvelki maç
la.rda olduğu gibi sahııs:zlıktır. 

Beşikt.<ışın en büyük avnntajrru 
bu nokt.ada anyabiliriz. Vn tabii 
bu avantaj galibiyet temin C'dt'CC'k 
bli vafayetledir. 

Saha Foner stadı olduğu içın ve 
hava da yağı.'}lı bulumluğun<l uı 

her ikJ takım içfo de saha nvunta
jmı silebiliriz. 

Beşiktaş müdafaası, açık bir o. 
yun oynayamıyacak ve seri hare • 
k&. etmiyecek Ualataaamy hU· 
cum hattını durdurabilir. Galata
aa.ray müdn.faası da Beşiktaş lıiı • 
cum hattı karırsmda muvaffak o. 
labilir. Bu takdirde ancak ağır 

basacak taraf ta!umların haf hal· 
landır. 

Her iki klilp taraftal'ları da ta
Jmnlarmın hn.f hntl:ırını j akından 

tamrlnr. 
Şu halde düşUnmedcn, hangi ta. 

k:mım haf hattı daha i,; i <'.}'narsa 
maçın neticesi o takrm lehinedir 
diyebiliriz. 

Galıtasarayda orta haf • geçen 
Fener maçında da gördük • 3 ün
cü bir bek gibi oynuyor. 

Bu vaziyet, Beşiktaş hücum 
hattını daha ziyade üzerine çeker 
ve san • kırmızı hücum hattını da 
t.alcte uğratabilir. 

Şu halde Ga.lat::sarny galibiyeti. 
nin en mühim kısmı santrhafm o
muzlarıııd:ıdır. Bu omuzlar bir ga· 
libiyeti dcstekliyecek kad:ır kavi 
rn;dir; b"lerne,;iz. Bura.c;ı isin şan. 

sıdır. 

Bu şans Galat.ruır.rnyn gülerse, 
birçok kimselerin Beslklaş lehine 
gördükleri maç Gnlatasarııya pek 
iıla dönP.bilir ve sarı . kınnızı t.a
knn Hlt lidf'rini az farklı sayı ile 
yeneb:lir. 

Müsabakanın c:et;n ve ç"kişmeli 

geçeceği muhakkaktır. 

Eğer hava mlisaade ederse gü· 
zel bir maç seyredeceğimiz pek 

tabiidir. 
Sa<'lt Tuğrul 0GET 

Bugünkü mektep 
maçları 

h.tıuıuul erkek mckkplcri futbol 
Ii~ heyeti ba.kanlığından: 

Bugün Bcş;kt~ Şeref stadında 

yapılacak maçlar: 

Saha komlscrl~ l. ll. Turgay, 

Boğazi~i L, -- Kabala§ L. saat 
13.:m. hııkem Şaz.i Tc7.can. 
Haydarpaşa - Darüşşafaka ı.;,, 

saat 14.45, hakem Şazi Tezcan.. 

Erkek mektepleri 
voleybol maçları 

Erkek mektepleri nl'11Sında vo. 
lcybol maçlarına dün Beyoğlu ve 

Fl"'~··i'lii !!~ •ı: -. it ı ·n 1" d \"Um e
dilmL~tir. 

Bryoğlu Halkevindeki 
müsa.Lakayr 15.10, 15·11, 
Haydnrp:ışa kazanmıştır. 

birinci 
15.11 

lkinci maçı 1.55, 15·1 Gala.tasa. 
ray kamnnıışur. 

J F..minöııii Halkevindc yapılan 
Yüce Ülkü karşıla.şma:;ı 15.8, 15· 

1
11 Yüceülkü foltine neticelcnmi'l • 
tir. 
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Kızılay lstanbul Deposu o·~·ektörlüğünden: 

15/I va 16/1 No. lu 
OYUN 

\A GITl:AA 1 

• Mağazamızda Düzinesi: 1922 ve 
' Destesj: 181 Kuruştan 

Mllsa.bakalarm f'Onı•nda Ankara 
halkevinde atMlerin istirak ctti!;ri 
mllsabalanrın huzuru ile bir top· 
lantı yapılmış ve koşuyu başt:ı.n 
sonunn kndar h.k'n Prten bf'den 
terbiyesi genel direktörli ~eneral 
Cemil Taner ile Ankara halkevi 
reisi lçel mebusu I-'erit Celal Gü· 
ven gençlere bu vesile ile aamimt 
h!taplarda lmlunmuşlnr ve vıızife
Ierini hatırlatmışlardır. Sporcula· 
nn heyecnnlr mukabeleleri ve al
kıştan arıuıında ko!}U)"l.I kn1.ananla
rn mUkfı.faUan verildikten sonra 
halkevi gençlere bir ç.ay 1Jyafeti 
v<'nniştir. BugtinkU mUsabakalann 
-:~ticeleri şudur: 

almı<:.!ardır. Peral<ende olara~< satılmaktadır. 
Aılrt-:ı: Kızılay Hnn :-·o. 2ı), Yeni Posl.ınc knrşısı - lslnnbul 

··~ - ~ . . ; .,. . . . " 
sa':lt 17 de de lstanbul atletizm 

ajanlığı tarafından tertip edilen f 
ikin.ci koşu yapılmıştır. Sıra ccrvi. "' 
!erdeki bölge direktörlüğü hinac:ı ~-:_:_:_::_::-:.::.:.:.:.: ________________ _, 
önünden başla,·an bu ko uva 187 
atlet i~tirak etmişlerdir. 4000 met. 
re üzerinde yapılan bu koşuyıı Ko
lejdm Konstantin. 13.17.8 lik bir 
derece ile kazanmıştır. 

"\'iiksek okullar 2GOO metre: ikinci Beyoğlu pordan ~lanisa, 
1 - Ali Göker Gazi terbiye ens· üçüncü üğü de atletik )'Jldızdan 

titUsU) 9.29 daldkada. Eşref kazanmı5lardır. En çok at. 
2 - Burhan Sumersan (Gazi !etle iştirak eden Haydarpa~a Ata. 

erhl:r• enstitüsü). türk koşusu kupa~mr kazanmış, 
3 - CelAl BP.lten (G:u:i terbiye takım tac:nifinde de Haydarpaşa 

emUtü'll ). • birinci, Kurtuluj ikinci olmu~lar. 
' - Oo.hit ır... (Gui terb1'9 dır. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - Numune:.! muc!blnce (1000) kilo mUhUr kur§Unıı mUtenhhldl nıı.m 
ve t:cııabına pazıı.rlıkla satın nlınııcaktır. 

11 - Pazarlık 3.1.941 cuma gtlnU saat H le Knl>ata;gtll Levazım ve mU· 
bayaııt ;ubcslndekl alını komisyonunclıı yap:Jacaktır. 

m - NUmune eözU geçen euh<'dcn parasız alınab!llr. 
IV - lstekU!llrin pazarlık için t yin olunan ı;ün ve saatte yUzde 7,15 gü· 

Hnınc parolarile bitlikte mt>zln)r lt0mlsyona mllracnatıan. (12485) 

Bat, Di,, 'Nezle, Grip, B.om.a-tiZJ!!tL 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün A~rılarınızı Uerbal Keser 

icabında günde 3 u~e ııınat;lllr. TAKLITLF.RINOEN sAı::.tNINIZ· 
HP.R n:rmr Pli l.l) IWTl'T.'IRI ISR'IRt.~ ISTF.'ı'l'ill. 

8 ·:mm!!-~ Baklava\'I icad edenler. bugün ınwu~ıi:·~ 
i 

0

&IRK KATLI BACI EKiR Baklawasııı•mı 
• kL" i:ii 
El' .utı.alardı, kı>nd• "'\l,lıı:,:;:r:::ltl\:e:nd:i~;:,.';~:.ı:::~.ğlmll anıaııuı ı! .. lli 
un 

w1 Ali MUHiDOiN H 11 CI BEKiR 00 _ .... 
:::ı: ••••• :ıı .. J{ dık~', .: ;\lrrl.t"Li: B..'lh~ek:lpı, ı:ııbelı•ıi: H•·.' oı'.;lıı,Knrıtlwy, il v. 

:a? Mısır ( l.llin!ılı-e) .. ~ .. :ı .... --:: .. 
:.:~:··-··································•••••••••••••••••••••••C•ee•••·····-- ;ım:ı . ...., ...... :. : : :: :::: : : : :: : : : :: :: :: : • : : : : ::: ; : : :: ~==:: ::::::::::.::: :: : :: : : ::::: ::: : : ::: :: ::: ::: •• .:::.: .... . -···················· ·····································-········-·········· 

Sa~ ııı ita) unla rııuıı 
dan ı;-iirthığiirrıil~ tr•\ ı·c•· 

etih ,... ragbı•te kıır .. ı 
ıJükran b<ırcıınıu1.ıı hılP · 

mck için im ılclıı \ıııp· 

rllmdan ;::etirttıı:-inılL 1'11 

bUy\ik maklıwln Ha~·e5in · 
de F F. :\f J 1;1 "ıkı tırı· 

CI slliıuJlrlerh· ;:u~ et 1,111· 

lanı~lı, ufnk rnil,rı•poııı'- . 
bir "ek ilde 'ı•rıi aınlnı- ı, 
-· • "'"MI 

JAOnrla nl\a"3\'a rıl;;:nılı!::ınn11 "'.l' ıl.trırıı11l.ı ar.o:ı·' lerb. F .. , rd-.,.... " · • · '" • · ıc "~ bayanları bir -;:ole rnhlm hl!>Uılılılnrmıl:ııı koru~an \e Uz.UntUJÜ ıe 
kurtaran en birinci Adf't bt.'7idlr. 

I Her eczahant>de F E M İ L ve B A O 1 bulunur 

--~~------------~~~~---~---~ 
lıcrl ~ SAATI,F:Rl~I~ SO.S ınode )~f 

1111 tir. \'ıtpnm, trene \-ııkttndO .,ııı· 
ııwk l!;ln nn<"ak t"f'binlz.dı:ı ,·e)1'ıır J5 

lll • 
ıııızd:ı !\!ACAR saati olııı:ı pııf' 
TAŞJ.ı \O lu SE.."'llE (~.\r .. \lli:rt; ""I 
~u h.'l) tara yanynn metin cl'JI 
8.\ ı\ TI.Etıt. 

Saatçilerden ısrarlll 
isteyiniz 

,_,----~-~ED :z::p::ı:mı ---7 _, 
'i'ürsiye auıiıar; etı 

ZrRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 188~. - ~errnare·ı: 100.000.000 Türk Lıracı. 

Şube ,.e Ajans adedi: 265. 

Zirai ı:e lıcnrt Jıer nen bnııka muameleleri. 
Para blriktirl'nlrre 28.1100 llrn ikraml.)c \·eriyor. 

en el 
ı:ıraat Bankasında kumbıı.raıı ve 1hbs.rsız tasnrrut he.sapııı.rıncııı el 

:i8 ıır:ısı bulunıınlara scncclc 4 de!n çekilecek kur'a Ue ~..ağtdnl 
plAna gorc ikramiye dağıtılacshtır. 

4 ndcd ı,ooo llrnlık .ı,ooo lira ıoo :ıdeıi 50 ııraııı. ı;,oOO llt1t 
.,ı .. ısoo ,. :?,ooo ,, ı 20 ,. .ıo ,, ı,soo " 
·l ,, 230 ., I ,000 ,, J 60 ,, 20 ,, S,200 " 

.ıo ,. ıoo ,, ..ı.ooo .. 
ııştıC 

DtKI{AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan .,tJr 
rtıcct,. 

dUşmlyenlere ikramiye çıktığı tııkctlrdc ':"'o 20 fazlaslylc ve tıZirıı" 
({ur'nlar senede 4 de:a: 1 EylQl, 1 Blrincllttınun, l Mart ve l a 
t:ır"ıhlerinrle ç~kllecektlr. 

sanbu! Levazım amirliğınden verilen 1 
har·ıcı asker' kıtaatı ilanları ,,,,,,. 

- = = • sOOO ıoı> 
He.her kilosuna tahmin edilen fiyatı G ırnru§ ~5 santim oıan ~ııG 

arpa µ::ızarlıkla satın alınacaktır. Pı.ı.zarlığı ı:ıcrgUn Ankarada ı...v~ert ş)<fl 
satın:ı.ıma komlsyonun•Ja yapılacaktır. 800 tondan aşağı oımamıık ıvıır 16 
ayn taliplere de ihale edilebilir. Arpalar döküm halinde A.nknrll ve ~00 ıoı> 
tasyonlarda teslim ıılmır. 3000 ton için kaU teminat 21,250 Ura ,.el ,0ı:ıdıı.0 
lı,:ln kıı.tl teminat 2813 ILradır. gvsaf ve şartnamesi 060 kuruşn kO!ll 

5~8 ,eı 
alınır. Tallp:erin hergtln Ankarada 1..v. Amlrllğ1 aat.uıaJ.ma ko:ıı!.syon• 
melerL ( 1~72) (11406) 


