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Malkarada köylüye 
yapilan yardımlar 

_ Topraksız köylüye 
toprak veriliyor 

Malkara (Hususi) - Ziraat Bankuı k•· 
yun sahiblerine yardım olmak üzere kredf 
verm.i~tir. Aynca küçük anzi sahibi kö1lüye 
de tohumluk buiday tevzi edilml•tir. 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Seyhan (Hususi) - Burada, topraksız, 

yoksul köylüye toprak tevıi etmek için .ara
zi tevzi komi'.'{yonu.. teşekkül etmi$tir. Ko
misyon kövlülerin e-lindel ... i toprak vaziye
tini tetkike başlamıştır. İDARE YER!: lSTANBUL TURKOCAGI CADDESL TELEFON : 24154 
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Yeniden Alman kıt'ala n 

lleisit:umhurun 
ziyafetleri 

Ankara 27 ( Huıu•İ) - Bil· 
Yiik Millet Mecliai azasına Rei· 
•icumhur lamel lnönü tarafın
dan verilmekte olan ı.iyafetlere 
devam edilmektedir. Bu akf&IT' 
d• 45 kadar meb'uıumus Milli 
Şefin davetlisi bulunmaktadır. ZL 
)-'etler Çankaya köıkünde veril
tnektedir. 

İase Müstesarhğı 
' . 

Teşkilatın vazife 
ve salahiyetleri 
tespit ediliyor 

-o-

• 

Ankara (Huauai) - iaşe 
rnüsfeşarlığı va"Ilf a!Ahi.JliP•.I• 
Yetlerini teıpit etmek ütere 
alakalı vekaletler murah • 
haslarından mürekkeb bir 
komisyon ıeçilerek hazırla • 
yacağı raporu Baıvekilete 
Verecektir. Diğer taraftan 
hükümetçe Ziraat, lktısad, 
Maliye ve Ticaret Vekalet. 
leri murahhaslarından müte ... 
ıekkil bir komisyon da ku. 
rulrr1U~tur. Bu komisyon bü .. 
tün ihracat maddelerimizin 
asgari fiatlarınt tespit ede .. 
cektir. Fiat murakabe i1leri .. 
nin tanzimi ve bu teşkil&tın 
ba§lıbaşına bir cihaz haline 
getirilmesi hususunda da 
tedbirler alınmaktadır. 

İngiltere sahille
rindeki kuvvetler 

artırlldı 

Amavud köylüleri Yunan askerlerine siıara veriyor 

Habeşistanda isyan 
hareketleri arttı 

Korf u Noelde 
bombalandı 

Hı-bef c:etelerile İtalyan Arnavud çeteleri İtalyan· 
kuvvetleri çarpı,ıyor ları lz'ac ediyorlar 

-0-

L -<>- J Atina 26 (A.A.) - Noel gÜ· 
or.dra 27 (A.A.) - Ken- nü Korfu'nun bombardıman e

yanın hükUmet merkezi Nairobi.. dilmesi bütün memlekelte takbih 
d.en ıelen haberlere göre, 1"lahe· edilmi~ ve nefret uyandırmı1tır. 

Rumanyaya yeni 1 

Alman kıt' al arı 
gitmemiş 

LONDRA 
Berfin ve Sofyanın bu 
haberleri lekzib elliğini 

bildiriyor 

Rumanyaya 200 bin 
asker gelmiş 

Berne 26 (A.A.)- cReuter> 
Almanyanın Macaristan yolu ile 
Rumanyaya mühim kuvvetler 
sevk~tmekte olduğuna dair Bu
dape§teden gelen haberler, Al
manya ile Rusya arasındaki mii
nasebetlerin gittikçe . gerginleı
mekte olduğu hakkındaki haber
lerle alakadar görülmektedir. 
Rus • Alman gerginliği Ruman· 
yada Demir Muhafızların komü
nistler aleyhindeki hareketlerin
den ileri gelmektedir. RuıyA bu 
hareketi Almanların ilham ettiği 
mütaleasındadır. 

cNevyork> gazetesinin Berne 
muhabiri şunu ili.ve etmektedir: 
Rumanyaya gönderilen Alman 
takviye kıtaatının mevcudu 150 
bin ile 200 bin tahmin edilmek
tedir. iyi malumat alan mahfil
lerde •Öylenildiğine göre Bafkan
larda vaziyet sür'atle bir netİt.f'"· 
ye doğru gitmektedir. Bazı mü
şahidler Almanyanın önümüzde
ki günlerde Yunan harbine müda
haleıini beklemektedir. 

Berlin, bu haberleri 
yalanla yor 

L&n _ ;; ( • ) .... Reımt 
mahlıller, yeni Alman kuvv~tleri. 
nin Macariatandan Rumanyaya 
ocvkedildiğine dair olan haber • 
!eri teyid eden hiç bir malumat 
almamışlardır. 

Budapeıteden gelen haberlere 
göre, tren tarifelerinde büyük de .. 
ğioilclikler yaoılmı,tır. 

Berlinde, Rumanyaya yeni AL 
man kuvvt"t1erinin ~önderildiğine 
dair olan haber yalanlanmakta • 
dır. 

Bnl~ariıtana Alman kuvvetleri 
ızeldiğine dair olan haber, dün, 
Sofyada da tekzib olunmuttur. 

lngilterede 
bir Belcika 

~ 

ordusu teskil 
' 

e~iliyor 
istila 

fistanda İtalyan ha·kı'mı'yt""tine kar K f 'd h. b' · 'hk. h' or u a ıç ır ıstı am ve ıç· Neyyork 26 (A.A.) _ Belçi. 
ıı yerli tnukavemet gı"ttikçe art· b' k • h d f 1 d • b için N~elde maktadır, ır as erı e e o ma ıııı ve u ka baıkonıoloıu, 19 dan 25 ya • 

istan u un i tiyac arı 
Hastane, yol, çocuk bakım 
evi, ilkokul,otobüs,tramvay 
İstanbul vilayet Parti kongresinde ilern 

sürülen dilekler bilhassa 
üzerinde toplandı bu noktalar 

Cumhuriyet Halk Partisi ls-ı yaclanna ayırtacağını bildirmi§ 1 oaatına devam olunması. 
tanbul VilAyet kongresi dün tir. Bundan •onra dilek rapor- Bakırköy kazası: Yeoilköyde 
saat 14,30 da ikinci reİ• Ziya ları okunmutur. Muhtelif ka.. daimi bir ebe ve hekim bulun
ETdenin riyaseti altında toplan.. zaların dilekleri arasında oun.. durulması. toprak kanununun 
tısına devam etmi~ir. Jik ola.. lar 'Vardır: Meclisten 8Ür

0 

atle çıkarılması, 
rak aenelik mesai raporu okun. KAZALARIN DiLEKLERi Küçükçekmeceye elektrik ge. 
muı ve i,ttilakla kabul edilmiı- Adalar kazası: Çocuk Ba. tirtilmesi. 
tir. Müteakıben hesab raporu kımevi te•İsi, ha.tane inşaatı. im- Beyoğlu kazası: Hasköyde fa 
da tasvib edilmi§ ve idare he- dadı sıhhi otomobili temin;, kirler için hiT hamam açılması 
yeti ibra edilmiotir. Beykoz kazası: ilk okul ın- hastanelerde köylüler için birer 

Bütçe encümen raporu okun oası için köylüye nakdi yardım paviyon inşası, Galatada bir 
duğu ıırada aza taahhhüdleri yapılması, Elmalı suyunun Bey- sanat mektebi tesisi, Kasımpa .. 
etrafında müzakereler cereyan koza getirilmesi, fakir halka fi.. ıaya otohü• işletilmesi, Kırtasi _ 
etmiş ve Parti idare heyeti reisi dan tevzii, Kemerli suyu için ar- yeciliği önleyecek tedbirler alın
Reıad Mimaroğlu, bu sene ko.. teziyen kuyuları açılması, bele- ması. 
nulan tahsisatı kazaların ihti .. diyeye arazöz verilmesi, yol in.. (ArkUJ ırahlfe 3 sütun Z der 

Et işi niha~et 
halledili~o,. 

Amerikan yardımı 
Yazın 

kendini 
bütün ağırlıjile 

hisseltireceklir 
fiatına göre 

perakende satışlar kararlaştı 

hayvan Canlı 
-<>-

Londra 27 (A./\.) - Meshur 
lngiliz iktısadcısı Sir Layton, .l\. .. 
merikaya vazife ile yaptığı 11e~·!l .. 
hatten dönmüotüT. Sir Layton de .. 
mittir ki: 

Et ıatıolannın normal k8.rlaTla 
yapılmasını temin etmek için Bele 
diye lktısad müdürlüğü ve Fiat 
murakabe komisyonunun yaptığı 
tetkik ve çalı§malar nihayetlenmit 
ve et meselesi halledilmiştir. 

Komisyonun yaptığı tetkiklere 
göre canlı hayvan Hatları yüksel .. 
diği takdirde perakende ıatı"lar 
da derhal yükselmekte, buna mu. 
kabil canlı hayvan fiatlannda te
nezzül husule geldiği zaman pera

kende fiatlar düşürülmemekt.dir. 
Bu itibarla gerek kasablar ve ge .. 
rekse canlı hayvan satışlarının kon 
tro1u güç olmaktadır. Dün .. 

kü toplantıda verilen bir ka .. 
rar üzerine canlı hayvan satışlan .. 
na göre perakende aahşların kaç 
kuruı olması icab edeceğine dair 

bir kıstas temini dütünülmüş ve 
bu maksadla canlı hayvan tacİTle .. 

Ekmeğe bu gün 
nark konuyor 

-,..'t---o.._ c- Ame · an yardımı. b:r ke· 
rinin de fikirler ialınmııtır. Bunu:· ?e baeladi"• mı, çığ gibi gelecektir. 
su•taki kat:i nispet Önümüzd~ki Fakat bu yardım hemen yapıla
içtimada tespit edilecektir. maz. Eğer 1941 sene.si yazına 

Komisyon dün Borsadaki canlı kadar dayanırsak o zamal'\ Ame .. 
hayvan satışlarına göre perakende rika bize nihai zaferi kat"i olarak 
etlerin kaç kuruştan sahlacağını kazanmamız için İcab eden her 
karaTlaetırmıştır. Kızıl karaman ki şeyi temin edebilecektir.> 
losu 50.55, beyaz karaman 55 • Sir Layton, Amerika g3yreti-
60, dağlıc 60 • 65, kıvırcık 65 • nin yaz sonlarında bütün ağırlı· 
70 kuruşa satılacaktır. Bu fiatlar.. ğile kendini hissettirme~e başlaya 
dan fazlaya yapılacak satıtılarda cağı ve kıoın da en yüksek dere ... 
ihtiki.r mevcud olduğundan aa .. cesini bulacağı mütaleasındadır. 
tıcı hakkında kanuni muame· 
leye tevessül edilecektir. 

Diğer taraftan kaaablarda satıp 
lan etlerden kıvırcık yerine kara
man, dana yerine manda ve ko .. 
yun Yerine keçi satılmaması için 
mezbahada kesilen bütün hayvan~ 
ların birçok yerlerine damga vu
rulacaktır. Bu suretle müşteri ala .. 
cağı etin nevini anlayarak aldan .. 
mıyacaktır. 

Mısır harb dı,ı 

vaziyetini muhafaza 
edecek 

Amiral Darlan Petenla 
konuşlu 

Berlin 27 (A.A.) - D.N.!3. 
ajansı bildiriyor: Paristen \fichy
ye dönen Fransız Bahriye Nazırı 
Amiral Darlan derhal Mare.al 
Petain tarafından kabul olunmu§. 
tur. Amiral bilihare Harbiye Na .. 
zın General Huntzinger, Dahiliye 
Nazırı Peyrouthon ve Maliye ?\a
zın ile görüımüftÜr. 

Pasifik'le 
tedbirleri 

müdafaa 
hakkında 

konu,malar 

• 

111üsaid ,ii"ler olmu' 
H b bakımdan düşman tayyareleri i- ~ına kadar olan bütün Belçikahları 

a eı çetelerile lıalyan kuv · b' t hl'k t k'l tım d'"' h r 
1 • çın ır e ı e eş 1 e e ıgı e silah altına çal:ırmıotır. Bu huaua. 

vet erı arasında aık aık rarpı•ma- k 1 • d ' e 

1 1 • < •sçe ma um ur. ta ne•redilen teblil:de deniliyor 

Bugün Belediye lktısad Mü. 
dür)üğünde, ekmek meseJesi hak .. 
kında bir toplantı yap1lmı9tır. Bu 
toplantıda un fabrikatörleri, Top 
rak Mahsulleri Ofisi Mü~iirii de 
bulunmuştur. Yapılan tetkikler 
neticesinde ekmek fiatıiıın 1 O pa
ra ucuzlaştırılmasına imk5ın gö
rülmektedir. Bu hu11usta heniiz 
kat'i bir karar verilmemiştir T et
kiklere devam edilecektir. 

Nevyork 2 7 (A.A.) - Nev
york Times gazetesinin Kahire 
muhabirine göre, Mısır parla
mentosu gizli bir celsede MısJnn 
harb kar§ısındaki vaziyetini tet
kik ~tmiştir. 

Vaşington 27 (A.A.) - Ha· / 
riciye Nazırı Cordell Hull, Pasi· 

Londra 26 (A.A.) - Preas 
A .. .,.nciationun muhabiri İng;iliz 
••hillerinde bir yerden bildiri • 
ltor: 

Noel esnasında lnstiliz !'!ahi1le .. 
l'İnrleki muhafaza k11vvetleri bir 
111i$1i artırılmı!'!hr. Buna sebeb 
Man115 d~'lizindf'ki hava saTtları ol. 
rnu,.tur. Bu sartlaT bir istild te"eb
biisü irin mükf'mrııf'l olarak tav .. 
•il edilm•kte irli. Filhok;ka deni• 
Si!:11vet sakin bıılLınuvor ve biitlin 
M,.nJ11 denizini bir ıis tabakası kap 
lıv..,rdu. 

İn~iliz or~ıılitr1n1n mümta7 
kııvvetl~ri mitralvöT. ve ditfer 
rıtomıı1tik silihlıııırla pl~jlar~" do
'"""mı!'!laT ve sl'hil vollıı\rında sey .. 
l'i;",.ft"rİ role. •J11idd~tli hi" nezaret 
Pi 1 t '"" rl,. hıı 111,.,"1nl'mnc1,_ Trf n· 

Yııcrrı•lııv k~~in.-~lnılt 

deo.ı .. ı1rı;ı, vand'"ISI 

muhtemel 
Belgrad 27 (A.A.) - D.N. 

B.: Bo•vekil Tsvetkoviç, refoka. 
tinde Devlet Nazın Konı.tantino
Viç olduğu halde, dün Hırvatiı· 
tanda Kupinaz' daki ikametgahın
da Başvekil muavini Maçek'i zi .. 
Yaret etmiı,lerdir. Sanıldığın" l!{Ô

re, bu toplantıda, kabinede ya
pılacak bazı deği,iklikler ırörü-
1ülmü~tür. Sloven Partiıi 9efi Ku .. 
lovez'in yeni hükCtmete şireceii 
2anne!!ilmektedir. 

ar.~ maktadır. Bir Habeş çetesi, • e 

lnıı:11ızıere. uir edilen tıaiyan za. Kortu üzerine Noel ki' 
b' 1 · 'd b lnııilizlerin ve müttefiklerinin 

teıtrmer •. •,ntı~r.aı ir çok üniforma gös hed"ıueler"ı atıldı 1 ,. yanında harbetme1' üzere ngilte. 

Habeşliler, Meaa'dakı' ltalyan rede bir Belçika ordusu teokil e-
e Atina 26 (A.A.) - Yunanis- d 1 k d 1 1 

komiıerini esir etmı' •ler ve bunun I 1 I I I İ me te ir. A man i4gft i tıı lında 
v tanda bu unan ngi iz pi ot Mm· .. ' de b ld ki bulunmıyan topraklardaki Belri. 

u;ıı_:erın u u an bir takım ve· dan birkaçı Noel bayramını tem- "' 
• l.kaları en yakın lngı'lı'z aok·rı" I kalılar bu kanunun hükmüne tlbi • silen Korfu adasına dü:ı yüz erce olup en yakın Belçika konooloslu. 

[Arka., aahif• • ıütun • tel [Arka51 aalılle 3 ıütun 5 tel • I I I I d ,,,,.. ... ~=---=. --~--· .... :-:-·-=,--------------:l".U i e temaaa ge me eri ftzım tr. 

Umumi hava denemesi 

Denemeler için bütün 
hazırlıklar ikınal edildi 

Dün ve bu gün Vilayette iki toplantı yapıldı 
Yakında yapılacak umumi ha- ve kamyonlar, maskelenmi' ola- klnun ayının aon haftası içinde 

va denemesi hakkında kararJar rak yakacakları li.mbalarının fe y~pılacaktır. 
vermek üzere dün aaat 14. 30 da ner camlan ortıssında beş santim 
Vil&yette bir toplantı y~pılmıştır. genişliğinde ve sekiz santim uzun 
Bu toplantıda aıağıdaki kararlar luğunda. bir yeri açık bırakabile-

Bundan baıka, toplantıda, E
.ktrik idaresine 1 O bin liralık 

verilmittir: ceklerdir. bir tahıi•at verilmesi kabul edil-
i - Umumi deneme aıTa,ın- 3 - Kara nakil vasıtaları ge· mi~tir. idare, bu para ile ev ve 

da harice ı91k •ızdıran ev, dükkan celeri 20 kilometreden faıl11. sür- diğer müesseıelerin cer~yanile ao· 
veya herhangi bir yer hakkında atle gidemiyeceklerdir. kakl&.rın cereyanını birbirinden •· 
kanuni takibat yapı1acağı gibi, . -4 - Hastane, eczane, ıığınak yıTacak tesisat yapacaktır. Bu su 
buranın elektrik cerey11.nı da der- yerleri ve diğer bu gibi umumutı retle, deneme sıraaında yalnız so
hal keailecek ve diğer bir kontrol· li.izumlu ihtiyaclarına mahsua yer- kakların ve tramvayların IAmba
de ma!keleme itlerini matl\ıb şe- lerin kapılarında maakelenmi' O· }arını söndürmek ve evlerle di
kilde yaptığı görününt:eye kadar larak j,aTetli levhalar bulunacak- ğer müesseseleTİn cereyanlarının 
bu yt.:re elektrik verilmiyecektir. tır. açık kalmasını temin etmek kabil 

~ - Otomobiller, otob~sler 5 - l.Jmumi !!eneme, ikinci· (Arkan ııalılfo 3 ıiltun ' te] 

. 
lngilizlerin Ekoron ' 

destroyeri ballı 
Londra 2 7 (A.A.) - /\mi· 

rallik tebliği: 1 300 tonluk Fko
ron destroyeri batmııtır. Bu des
troyer 19 39 da denize indirilmiş
ti. 

!fı1aksika askerlik kanunu 
Nevyork 27 (A.A.) - He

rald T ribune gazetesinin Meksi
ko muhabiri bildiriyor: 

Mekaikada geçenlnde kabul 
edilen yeni askerlik kanunu, hü
kumet mahfillerinde beyan olun
duğuna göre, 1943 ten evvel tat 
bik edilmiyecektir. Buna arbeb, 
tahsisat ve kışla noksanıdır. 

Kanada ve Avustralyalı 

r>ilotlar İnciltereye 
vasıl oldular 

Londra 2 7 (A.A.) - Kana
dalı ve Avustralyalı pilotlardan 
bir kısmının Londraya viııi ol-
ğukları baldirilmektedır. 

iyi malumat alan mahfillerden 
öğrenildiğine gÖTe Mısır muha
rebe dıoı vaziyetini muhafaza e· 
deC'ektir. 

fik mıntakaıında alınacak kaT~ı· 
lıklı müdafaa tedbirleri hakkın· 
daki konuımaya, Halifaks Vaıing 
tona gelinceye le.adar, Va~İngton• 
daki Avustralya sefiri Cosey ile 
devam edecektir. 

Okuyucularımıza 
bir hizmetimiz 

. 

Fransızca, ingilizce ve alman
cayı azçok bılenlere lisanla
rını ilerletmek fırsatını ve
ı•.yoruz. Yarınki 11ftsbamız- • 

da tafsilAt bulacaksınız 
Hakikat, yarından itibaren her gün üçün

cü sahifesinde, memleketimizde en münte· 
§İT olan üç yabancı dilden fransızca, alman· 
ca ve İngilizceden metinler verecek ve bun
ların altına doğru tercümesini de ilave ede
cektir. 

Bu yabancı dillerden birini az çok bilen 
okuyucularımız, bu ne§riyatı takib etmek 
suretile, yabancı dile olan vukuflarını artı
rabileceklerdir. 

Daha fazla izahatı, metinlerle birlikte, 
yarınki nüshamızda bulacaksınız. 

• 



• 

• 

HAKIK:AT :!7 Birincw•~un 1940 -2 ======================================.-----.... ~~~- -- ~---· 
Kırkambar: 

Kaş11eııi günler ŞEHİR ve MEMLEKET Birmektub 
Mevsimin en kasvetli günlerindeyiz. Bir ay var ki, güne' yuzu 

gördüğümüz yok! Sade bulut, sade yağmur, sade çamur ,,.e kih 
Jodoıtan, ki.h poyrazdan ıulu, hoyrat bir rüzgir, çapaçul bir gidiş, =======: 
gelif, yürek ü~en bir manzara .•• V akıi, gün döneli, bugün üç gün 

H A·B ERLERİ 
Yazan: Ouy de Maupassant 

Nehirde boğulmuş bir gencin 1 me nihayet vermcği ihtiyata nııJ'" 
üzerinde bulunmuştur: vafık buldum. c- Böyle o k&" 

Madam, benimle eğleniyor mu- dar iyi ki ... dedi. Okuduğunuz ti• 
sunuz ~ diye soruyorsunuz. Bir er. iri unuttunuz mu) Haydi kürek 
keğin hayatında aşka giriftar ol- çekiniz.>. 

oluyor amma, hani mübareğin neresinden belli? Hani gün dönü· 
münden ıonraki karlar, fırbnalar, buzlar, donlar? Hani yollarda ka- T 1 d 
dını, erke(i, çoluğu çocuğu, otomobili, tramvayı ıeyyar birer pamuk ramvay 1 are
değneğine çeviren ıünler, bani bembeyaz geceler, hani arada bir 
kar toplayan güneı, saçak donduran aylar, yıldızlar? Biliyorum, 
bunlara daha vakit var, bunlar birinciden ziyade ikincik~.,unun ciı.. s ı· n d e g ı· z ı ı· 
veleri.lir. Fakat, bir aydır, fstanbulun hiç değiım.iyen bu en kıuvetli 
hali, arbk pek kabaktadı verdi. Beyazın adı, esmerin tadı olduğunu 
anladık amma, lıtanbulun, bu on bet günlük, deliksiz, pürüzsüz es· 

merliğ:i, artık minder çürüten, saygısız misafiri de geçti. Karın, fır· ı• k ram ı' ye m ı• "· 
tınanın, buzun, donun, belki taın vakti değil; fakat inaaf be yahu, 
haftada bir olsun gÜnef yüzü gOraek de, mevsimin bu en kasvetli 

günlerinde biraz gözümüz, gönlümüz açılsa! l i y b'I 'I 
Nemden, rutubetten, günepizliktcn ve kah lodos, kah poyraz- alman Ve 1 etÇI ere 

dan pelteye döndük. Karla, fırtına ile, buzla, donla sanki bu pel-
telikten çıkıp betonarme mi kesileceğiz? Hayır, ne var lıi, fehrir. '!'100 lira tevzi 
deiiıecek hali, manzarası ne de olsa bir baıkalık, bir yeniliktir, bir edı'ldı' 
gönül c.yalım•aktır. Hof, ondan da çabuk usanınz. Hele içinde bu-
lunduğumuz fU bulutlu, yağmurlu, çamı.rlu günler gibi gelecek karlı, 
fı--tınalı, titreme gerdanlı ve Ayazpatalı günler de biraz uzayacak 
o~uraa, onlardan da bıkar, illi.Jlab çağırmaya batlanz. Fakat, ne de 
olsa, onlann ardı bahara çıkacağı için, pek sıkıldık mıydı, yağan kar 
tanelerini, pencereden kelebeğe, yollan, meydanlan kaplayan kar 
kümelerini, Adananın pamuk yığınlanna benzeterek avunuruz. Y ~· 
ter ki, fU içinde bulunduğumuz, bpkı lot bir teknede aırsıklam pı· 
nckleyen kirli çamaıır renkli ve lüzumundan fazla kaıvetli günleri 
bir atlatahm. Onlar, bir kere atladı mıydı, gerisi kolaydır, bir de 
bakarsınız ki erbain, zemheri, filin falan derken kocakan gelmi1tir. 
Kocakan ile asıl bahar arasında da tek tük, ufak tefek, kıvu zıvır, 
~cİf bücÜf b&%1 soğuklar vana da onlam tam soğuk denmez, o ka· 
dar ıojiukluk, bizim bobstillerde de bulunur. 

Osman CEMAL 

Not: 
Evvelki günkü yazımın albna imzam yerine yanlıtlıkla «0. M-> 

barfltri konrnuıtur. Okuyucularımdan özür dilerim. 

Adliye koridorlarında: 

Kim kimi dövmüş? 
Orta boylu, orta giyini.şll, z.t7-ıf::a bir 

adamdı. Dudakları o kadar kua idi ki 
ko."lusurken dişetleri1e ağz.ınln içi ta
mamen görünüyordu. Alnınc!aki beyaz 
sarıonın altından güçlükle ııı;örülen u
facık ııı;özlerine biraz dikksı.t edilince 
çok kurnaz bir adam oldu;{u anla,ılı· 
yordu. Yanındaki şİ$m!ln bir avukat
la koridorda aşağı yukarı dolaşıyor, 
biraz sonra mahkemede söyleyeC"eği 
aö•'1eri ezberlemeı!;e çalışıyordu. 

Mahkeme 1aat ikide :ıçı!dı ve müba
tir SMlenmeke başladı: 

- HilmH! Nedime!!! 

11111111111111111ııuııııııtııı111111111111mı1111111111111111ııımu! 

l.. .. ,,,,.,,~ .... ~ .... ~ .... ~ ... ! ... ~ ....... J 
Dava ile ticaretimiz 
Bundan bir müddet evvel Ca

vadaki ithalat firmaları. lıtanbul 
Ticaret Odasına yazdıkları me"k· 
tublarda, Türkiyede ihracat tacir· 
lcrinin adreslerini istemi~lerdi. 
Cavalılar Türkiyeye mal sntl'Jl<ık 
ve Türkiyeden mal almak arzu
sundadırlar. 

Dün Cavaya Basra yolile otuz 
bin liralık fındık gönderilmi~tir. 
Bu ilk parti fındığa mukabil. Ca
vadan çay ve Cava mahsulD.n ah· 
nacaktJr. 

Tramvay idaresinde gizli ikra .. 
miye tevzi edildiği hakkında yapı
lan nt-şriyat üzerine Tramvay. E... 
lt-ktrik ve Tünel isletmr.si müdürü 
Hulki Erem dağıtılan ikramiveler 
hakkında $unları söylem!ş•ir: 

•-Tramvay idare,i eeç~n sf'
ne bütre!llİne vazifele-rine fazla itL 
na ettikleri ve vararlık ~östt"rdik
leri tah~kkuk eden memur vt- mli" 
t~hdernine verilmek üzere 40.000 
liTa lrovmu!lltu. Bu tahsicıattan 
10 00() lirası bu sene memur ve 
tT,;: <ıı tf'hrlemine dağıtılmıştır. lkra~ 
..,....;,.,.. alacak mt-mur ve miistah
rf ,.ml,.T evvf"ln dftire müdürleri ta. 
rafınrl•n tespit t"di1mi,, hazırlanan 
1i111tt- l YIT'um müdi.ir1iiP.e verilmis .. 
tir. Rn li!llte üzerinde Umum mÜ
di.ir1::ı. h .. :ıo:ı tadil~t V'tO&,.~k Vali 
ve P-1•dive reİ!llİ 1 Utfi Kırd~rın 
t;\~'·jh:nt- ar7.t-tmi"tir. IL-rRTT'Iİvt-ler 
da~ıt•lm1~. bunlardan 3500 liTa~ı 
miiuhııı•ıran vRt"'lan ve hnetC"ilf"re 
verilmi-.;tir. V f"rilen ikram~yt"lt"rİn 
kimler,. verildiC!inin iJAnı mt"otf'!le
sine geline~ .• huna taraftar bulun. 
muyorı17. Cünkü lıirl.ıir miİf"q!f"!e 
veva haf'lc-a vt"rdi.;i ikramivelrrl 
ilAn f"tmeR'i u"'nl ittihaz t-tmemi-.; • 
tir. Ru t1f"ne ikramiye faııılına da 
1 5 000 liTft konm11<11;tur. > 

-Örfi İdare komutanı 
iff aiyeyi teffif elli 

Örfi İdare komutanı Korjil'.eneral All 
Rım Artunkal dün sabah saat 10 da 
Fatihte-ki İtfaive müdürlüıtüne J6de· 
rek te(ti~lerde bulunmuı::tur. Komutan 
itfa.ive te~kilibnda saat 13 e kadar meş· 
ıul olmustur. 

ı:::::::~:~:~:~:::::::::~:~~~:~~~~::::::::ı 
lktısad 

* Çlvt VE ÇiNKO GELi
YOR - lsveçten 400 ton çivi. 
Çekoslovakyadan 500 ton çinko 
levha getirilmesi için akreditif a
çılmıştır. * iHRACAT - Diin muhte
lif memleketlere 300 bin lira kıy 
metinde ihracat yap;lmıştır. Bu 
mallar • meyanında Rumanyaya 
pamuk, Amerikaya tütiin, Cenu· 
bi Afrika ve Cavaya fındık gön-
derilmiştir. • * HOLANDADAN RADYO 
GELiYOR - Holandaya gönde 
rilen 1 00 bin liralık tülüne ınu· 
kabil bu memleketten radyo ve 
ampul gelecektir. Bu ma1ların ilk 
partjsinin yola çıkarıldığı öğre

nilmiştir. * MEYVA UCUZLAYACAK 
Yaş Meyva ve Sebze Sattı Koo
peratifi. perakende satış yapa;:..ak 
umumi mağazaların adedini faz .. 
lalaştıracak ve halka mutavassıta 
lüzum kalmadan ucuz meyva sa

Talebe BirliQi 
yakında faali -
yete geçiyor 
Talebe bu hafla içinde 

umumi bir toplantı 

yapacak 
Üniversitede kurulacak talebe 

birliği için hazırlanan nizamname. 
nin tasdik edilerek Rektörlüğe 
verildi~i yazılmı~tı. Seçime bu ay 
icinde ba~lanacaktır. Bunun için 
önümüzdeki hafta Üniversitede 
talebe umumi bir toplantıya da· 
vet edilecek, kendilerine birliğin 
gayesi ve faaliyet sahaları izah o. 
1unacaktır. Üniversite Rektörü bu 
hazırlıklar hakkında bir muharri. 
rimize f.lnnlan söylemi"'tir: 

c- Üniveraitede talebe birli~i tacaktır. 
Viliiyet ve Belediye ve her fakültede bir talebe cemi. 

yeti kurmak ic;.in hazırlanan ni-* HASTA OTOMOBiLLE- zamname 78 maddeliktir. 5000 
RI - Beyoğlu Sari Hastalıklar nüsha olarak basılmakta olan 
Mücadele merkezl~ri için icabın- nizamname talebeye tevzi oluna • 
da hasta, nakledebilecek tesisatı caktır. Nizamname muhtf")jf fa
havi iki kamyonet alınmı~hr. kültelerin talt-be müme!,illerile va * YENi SPOR SAHALARI- pılan müteaddid içtimalarda alı. 
Mecidiyeköy ve Eyübde birer nan intıbalar üzerine Üniversite 
spor sahası tesisi için iatinıldklere hevetince te,pit edilf"n müt11lralar 
başlanılmıştır. Üsküdarda da mü daire!\İnde hazırlanmış ve Maarif 
nasib bir saha aranmaktadır. Vekaletince tasvib olunmu~tur. * YENi V ALI MUA VINf - Nizamname mucibince Vilayete 
lstanbul Vali Muavinliğine tayin müracaat edilmiş ve fakülte tale. 
olunan mülkiye müfettişlerinden be cemiyetlt"rİ hukukan teşekkiil 
Raşid Demirtaş, dün şehrimize etmi~tir. Birliğin teşekkülü için 
gelmiştir. Bugünlerde yeni vazi- cemiyetler kanunu dairesinde Da. 
fesine başlayacaktır. hiliye Vekftletine müracaat edil. 
Müteferrik miştir. Cdecek hafta faaliyete 

*KARAYA OTURAN MO- ba,lavabileceğimizi ümid ediyo _ 
TÖR KURTULDU - Sıl;vri ön- mm-> 
lerinde karaya bindiren Amasya --------------
n1otörü kendi kendine kurtularak nıf talebesi, profesörlerinin de {o 
dün limanımıza gelmiştir. İnsan· toğrailarını ihtiva eden bir albüm 
ca zayiat yoktur. tertib ctmeğe karar vermişlerdir. 

mamasına inanamıyorsunuz. İşte T ckrar küreğe geçtim. 
ben hiçbir zaman sevmedim, hiç <- Sizinle sandalın içine yan'" 
bir zaman. yana yatıp yıldızları seyredelim.> 

Bunun sebebi ne~. Hiç bilmi- dedi. 
yorum. Aşk ismi verilen kalb sar- <-Peki. olur. 
hoşluğu kabilinden hale asla uğ- c- Anlamadınız. Y anyana u· 
ramadım l Bir kadın hayalinin bi- zanacağız. Fakat bana hiç do'" 
zi attığı bu rüya, bu tcheyyüc ve kunmıyacak11nız ..• Amma hiç ..• 
bu çılgınlık içinde asla yaşama- Dokunll\Jyacağımı va.dettim· 
dım. Birdenbire benim için bütün c- Eğer kımıldarsanız. sand.•" 
saadetlerden daha §ayanı arzu, lı deviririm> diye haber verdi. 
bütün mahliıklardan daha gii7.el Yanyana yatıp gözlerimizi gök 
ve bütün kainattan daha mühim yüzüne diktik. Suyun akıntısını ta" 
bir hale gelen bir varhğın intizarı kiben gitmeğe başladık. Sandalırı 
veya teaahübü ile asla takib olun· müphem hareketleri bizi ıalla". 
madım, aklımı fikrimi ona ver- yordu. Gecenin hafif zeınzemesı 
medim, onun humması !çinde yan şimdi, kayığın dibinde bize dsh• 

d h 1 1 ,, d. bi• 
ma ım, onun cennetine girme- vazı o arak ge iyor, azan .. 
dimJ Hiçbiriniz için ağlamadım, zi titretiyordu. İçimde acayib. ~u 
ıatırab çekmedim, essir bir heyecanın, sonsuz bir rılc: 

Asla sevmedim. katin büyüdüğünü duyuyordum; 
• • • • • • , • • • kucaklamak için kollarımı açlfl8~' 

Böyle olmakla beraber, bir gün sevmek için kalbimi açmak. bir~ 
bir saat kadar sevdiğime zahib ne kendimi vermek, düşüncelerı" 
oldun1. Muhitin sersemcesine te.. mi, ciıemimi, hayatımı, bütün 'VB.t" 

siri altında kalmıştım. Kendimi lığımı vermek ihtiyacı gibi bir f~'i 
bir fecrin serabına kaphrmı,hm. Arkadaşım, rüyada imiş gı 
Size bu hikiyeyi an1atayım mı~. söyleniyordu: * c- Neredeyiz? Nereye gidi· 

Bir ak\am. aklı başından bir az yoruz) Bana dünyadan ayrıldık 
yukarıda, güzel bir kadıncağıza gibi geliyor. Nıı tatlı ... Ah, n•B~ 
tesadüf etmiştim; bu bayan. §ai- lur, eğer beni sevseydiniz .•• 
rane bir heves saikasilc, benim- az!> • C•' 
le birlikte nehir üzerinde sandal- Kalbim atmağa başladı 
da bir gece geçirımek istiyordu. vah veremedim; bana öyl; geldi 

Haziran ayında idik. Muhib- ki. onu seviyordum. Artık şidc!<t' 
hem, keyfini tamamlamak için li hiçbir arzum yÔktu. Böyle, 

0
' 

bir mehtab gecesini intihab et- nan yanında iyi idim ve bu ban• 
mişti. kafi geliyordu. 

Ben bu macerayı de1ice ve ap· Hiç kımıldamadan, uzun ıs" 
talca bir harek<>t telakki ediyor- man. hayli zaman böyle kaldık· 
dum. fakat refikam hoşuma gitti· Ellerimiz birbirini tutuyordıı; ıor 
ği için mesele çıkarmadım, san· lı bir kuvvet bizi hareketsiz kı " 
dalda karşısına geçip oturdum, mıştı. Bu ne idi~. Ne bileyim? 
kürekleri aldım. hareket ettik. Belki de aşk 1. 

Manzaranın latif olduğunu in· Gün yavaş yavaş ağarıyordl.I• 
kar edemezdim. Bülbül dolu bir Sabahın üçü olmuştu. Ağır ağır 
adanın sahilini takib ediyorduk; semayı büyük bir aydınlık k•~· 

Dog· 
ve gümüşlü lerzelerle kaplı nehir- !adı. Kayık bir şeye çactı. 
de cereyan bizi sür" atle götürü- ruldum: Küçük bir adaya yon•!" 
yordu. Sahilin otları içinde kur- mıştık. d 
bl"ğalar muttarid ve berrak say.. Fakat meshur bir halde. "'j',, 
halarını yükseltiyorlardı; akan eu içinde donup kaldım. Karşıın 
yun kayışı etrafımızda, gayriııarih. feza, bütün genişliğince, kırrnıt.lt 
adeta duyulmaz ve endişe verir pembe, liciverd renkler aydıol•' 
bir nevi gürültü hasıl ediyor, içi- tıyor, bulutlar, altın sansı dumprt" 
mizi esrarlı bir korkunun müp.. lar, saçan kor halinde lekelef 
hem tahassüsü ile dolduruyordu. teşkil ediyordu. Nehir kızıla bO' 
Akşamın soluk ışığı ve yanıba.. yanmıştı, kenardaki iki ev tutul" 

ıımdaki kadının düşünoesile bir muf gibiydi. 

O ~pkasını çıkanp avukatla bera· 
btor keri girerken salonun kqrşı-;ındaki 
ıır:ld~ oturan ,ık ve ııı;enc bir kadın ye
rinden fırladı. Acele acele yUrJyüp 
içerı jtirdi. Müba,irin ııı;ösf:erdi~i !!:UÇ· 

lu sandalyesine oturdu. Bir dakika 
ıonra erkekle avukatı da dava'Zt mev
kiindc yer aldılar. Hıikimin suali ü1e• 
rine erkek, - kekeleyişlcrinden yalan 
o!duğu pek belli olan ... şu iddiala-rı :!'ier 

Basra yolu va~ıta~ile c~nubi 
Afrikaya da fındık gönderılmi,. 
tir. Basra yolu açılmad::ın evvel 
Cava ve Cenubi Afrika>·la tİl'."ari 
müna,ebetlerde bulunmağa im
kan yoktu. Aliikadarlann ifadesi
ne göre, Basra yolundaki forına
liteler daha ziyade azalır, mAl1nr 
daha seri bir surette "Sevkediliro;e, 
bu yol vasıta.ile Cenubi Afrika 
ve A'ya memleketlerine ticareti
miz daha ziyade inki~af edecektir. 

* TRAKYA UMUMi MÜ- * ÜNiVERSiTELiLERiN SE 
FETIIŞI - Bir müddetteııberi YAHATI- Hukµk talebesinden 
şehrimizde bulunan Trakya U- bir grup Fakülte Dekanı Ali Fu
mumi Müfettişi General Kazım adin riyasetinde Ankarava gide .. 
Diri,k vazifesi başına dönmüştür. rek hukukçu a.rkadaşlarile tanı-

pt'İ;dikü wilfi Maarif şacnktır. Adliye Vekilinin lstan-
M b bul talebeleri şerefine Ankarada 

az sarhoıtum. Yoldafıma eğildim, cbak
10
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c- Yanıma oturun> dedi; ita- diyecektim. Fakat kendirnd•~ 
B k d d geçml. •. bı-r halde sustum ve ortl 

detmrile ba$1adı: · 
- Efendim, bayan müthi$ bir sine· 

ma müpteJfttjdır. Kendit11.ile beş !;ene
dir evliyiz. Bu müddet zarfında onun, 

"' ''..•t Umıım Mü<liir'i ~·lim * HUKUKÇULARIN AL'BO- bir ziyafet verecciii haber alın-

t'.::;:e.'.:~::~~~~;~!~~·::::=~~---· J 
at ettim. c ana şiir o uyun~ e i. 'A 

Artık fazla kaçıyordu; reddettim;· ondan başka bir ıey görmedi~; 
ısrar elti. Anlaşılan adamakıllı ve O da pespembe idi, ten rengı 
dört başı mamur bir ıey, meh- pembelik, ıanki semanın rens~: 
tabdan kafiyeye kadar hiı:u;İn bü- den onun üzerine biraz akmış r tehre gelen hiçbir filmi kaçırdığını --------------

Tramvaya allayanlar b S 1 mbe<o" 
tün orkestrasını tamam olarak is.. i bir şey... aç arı pe ' ıı:örmedim. Bu seneye kadar ~ünde bir 

defa sinemaya girerken bir\c:aç aydır 
jşi o kaıiar azıttı ki jl'ece gündüz sine
madan çıkmak istf'mlyor. Eu vüzden 
sık sık kavtta etmf'~e basladık. Kendi· 
ıine yalvardım. rica ettim. Fakat bir 
türlü söz anlatamadım. Düşününüz. ki 
btn aylık kazancı seksen lirayı Rft;· 

miyen bir adamım. Böyle olmasına ra.i 
men kendisine her ay on beş lira si
nema para~n veriyorum. F:ılc:at o, işi 
günde iki defaya bindireli tabii bu pa· 
ra yetişmemeğe ba$ladı~ için cp:ıra 
vermiyorsun• diye beni iz.'ac etmefe 
ba~ladı. Nihayet evvelki akfftnı şı:ene 
sinem~ para!ll diye tutturmaz mı? Ona 
başka tilrlil meram anlatamıvaca~ımı 
anlayınca, bastonumu ahp soka~a Cilk

mek itrtedim. Fakat bayi\n tıpkı film
lerde tc?vre~tiJii yanJZ:!'llterler gibi ü;:,eri· 
me atıldı. Bir hamlede elimden b.'ls
tonu alıp rasgele yerlerime vurma~a 

Dün ı•amvaya atlayan 7d k:şi 
yu.kal1\nmı,, kendilerinden birer 
lira para cezası alınmı"jtıT. 

Ne sihirdir, ne 1 Ahret sualleri 1 Bir yılan hikayesi 

tiyordu. Nihayet razı oldum ve 8 .. gözleri pembeydi, dişleri peın~~~ 
lay olsun, diye ona Louis Bouil .. di, elbisesi, dantel8.ları, tebe55

\1 

let'nin nefis bir parçasını okudum; mü, her ıeyi pembeydi. Kendi~~ 
•on kısımlan şöyle idi: den o kadar geçmiştim ki hak•' 

k t
f Doktorasını Pariste veren bh.· Türk erame ••• genci, .türkçe. den i)·İ not alanıAl\111'· 

llerhalde Refik Halidin bir yazısında 
okumuştum: 

cBir isim mırıldanarak yıldız.- kalen fecir karşımda zannetti:: 
lara bakan ve terkisinde bir Ayşe Dudaklarını bana uzatar~k. Yd• 
veya bir Fatma taşımadıkça ko- vaş yavaş kalkıyordu. Raşe ıçın .1, 

davacıyım. Yarın da hukuk mahkeme· 
!ine mürac"lol edip nikAhım11ın fM:hi

ni tııleb edece~im. 

Beyrutta ilalyan kon.,.olo~unun oto. duna mukabil .rran!;ızca. dan pek lyt 
mobiline büyük bir Yunan ba;yra(ı res. derecede muvaffak olmu,. 

8 metrelik müthiş bir boğa yılanı, 
vapurla hir hayvanat bahçesine nak· 
lcdHi3·ormu.,. Tok karınlı yılanlar uzun 

zaman uyurlar ya, bu da kıvrılmı,, 
yatmı'I. Fakat acıkhiı zaman karnını 

HAkim ru('luva sordu: 
- Kocanızın iddiasını işittiniz, ne 

diyecek~iniz?. 

n~edilrniş. inanılmıyacak ,.ev! Fııkat ha· Bence kabahatin hepsi onda değil. 
kıkat. .. BJJnu yapan kim? Na~tl becer· Çünkü. kaç )·ıldı.r li.ı.anunızda bir 
ntiş? Burası mec:hul. .. 1\-lallım olan, bu hareket hüküm sürüyor. Yeni yeni 
işdt: bir .elc;abukluiu• olôuj-udur. kelimeler çıktı. Yeni bir granıer )·a· 

tekrar doyursun diye, kafesine bir 
domuz yavrusu bıraknuşlar. 

ca kiinab boş gören·, gözleri hezeyan halinde ona doğru gı 
nemli saz §Birinden nefret ede- tim, kadın §ekline girmiş seJ'011~

1 

.,. • rı.1" 

rim. Şu zavallı kainat ile ali.kadar öpeceğimi, saadeti öpecegım1• • 

olsun diye ovanın ağaclar1113 e- yayi öpeceğimi, insan cismin~.~i 
teklikler, zümrüd yamaçların al- rip gökten inmiş 4deali öpeceS

1 

nına beyaz kadın yemenisi as.. hissediyordum. 
O, gözünde toplanan yaşları mendi

ille kurulayprak şu cevabı verdi: 
- Yo1nn söylüyor. A~ıl o b~ni döv· 

dü. Ba~onu bana vurayım derken ka· 
pı.nın camına vurdu. Kırılan camlar
dan bir p:ır(,•asının başına te.'Oadüf et
mesite yüzünden yaralandı. Ben onun 
ne iftiracı adam oldu~nu bildi~im için 
beni dövdüjt:iine dair doktordan dlirt 
günlük•rapor aldım. Buvıırıınuz. 

l\laaınafih bu hıidiseye çok ela hayret pıhyor. KeliıneJcrin yazılışında ayrı· 
etmemeli. Zira İtalyanların göı:ü artık !ıklar haşgüsferdi. O Türk genci pro· 
mağllıbiyetten ba5ka birşey görınüyor. (esörün sorduğu suallere belki de bu 
Bu gidi'.'!le hR"llRrındnki kliIHhlnrı biJr l üzden Ce\'ab verememiştir. 
kaptırnbilirler?... ller ne ise. işte sorulan sualler ve 

Domuzcuk ne yapsa beğenir~lnlı? 

Yılan rahat rahat uyurken ha~Jamıı 
onu ye.niye ... Herkes de bu işe şaşmış. 

mak zahmetine katlanan bu a· c- Saçınızda bir tlrtıl v-arl' 
damlar pek hoştur. Kurumuş de- dedi. Bunun için gülümsüyordu~ .. 

başladı. Ben, birdenbire neye uğradı
iunı ıaşırdığıım için mukabele bile e· 
demedim. Zaten etme~e de meydan 
vermedi. Nihayet bayan ndnmakılh hır
sını aJdıktan aonra cebimden çantamı 
aldı. İçini boşaltıp surabma fırJattı. 
Biraz sonra da beni bırakıp sit"emaya 
gitti O lriltikten sonr:\ bir de baktım 
ki alnımdan ııcak sıcak bir $eVler akı
yor. Aynanın karşı!l'ına j?eçti~im zg
man bapmın yanldığını ve kanlar ak
tı~ını aördüm, Tabii doitruc'l Yar:ıkola 
J{idip keyfiyeti anlattım. Kendisinden 

Kndın oanta~ındnn c:ıkaı·dı'iı raooru 
mübaiire verdi. Hlkim onu okuduk
tan sonra kadının doğru sövledi~ini an 
ladı ve bııc;ını iki tarafa sallayarak bir 
knç dakika dü~ündü ve ncürede er
keğin başındaki vnranın nasıl bir !\let
le açıldı/tının tespiti için Adliye taba
betince yeniden muAyenesine karar ve· 
rip duruşmayı talik etti. 

ERMAN 

Dilencilerin gazetesi 
llani geçenlerde bir .Dilenciler ceıni. 

yeti. nd<'n bah.o;etmi~tim ya, meğer bu 
Jileıırilerin bir de gaıetesi varını$ ... 
Budape~tede 4 yıldanbcri neşri)'atını 

tatil etmio;; olan ·Dilencilerin gazetesi. 
le-krar çıkmağa baı;lamı,. 

Allah &"Ö!itl'mıesin! Eğer İ;fanbul di
lencileri de bir g:a7ete çıkarmaia l.a.!· 
karl~r-;a, bütün gazetelerimizin hali ya
mandır! • 

Do~rusu bu ya! İ~tnnbnlda o kadar 
dil('nci var ki, hepsi hu ~azetedPn birer 
tane alı~a, muhakkak !',&tış rökonınu 
kıratakhr ... 

Büvük hikave 

cevabları: 

- .Efendi. tabirinin türkçedeki mu 
kabili? 

- Çelebi. 
- Çelebi nereden ıe1ir? 
- .çalab. dan ,bu da •Allaha mer· 

but halUk adam. "demektir • 
Görüyoısunuz ya, bunlar pek de 

.ahret sualleri. ne benzeml)'or. Fa .. 
kat insanı da şaşırtı)·or değil m1? Ya 
o gene profc'\Öre 15u cevabı Vl'rSf'ydi: 

- .. Efendi. nin mukabili .Bay. 
tlırj .Bay. da tBayan. dan gelir ve 
.Ba)·ana merbut adam• dem<'klir. U· 
kin .Bayan. ı~ nereden geldiğini ne 
bilen vardır. ne i~iten ... 

Araba prore"ör ne derdi? .. 

Ben de şaşhm ama, başka ,eye .. Çün 
kü çoktanberi yerde sürünen bu so· 

ijı.ıkknnlı canavara niçin .yılan. de -
mi~1er, diye düşünüyor duruyordum. 

Öyle ya, en cesur Adem otl•.JnU bile 
yıldınr, titretir. Kimisi in\anı zehir
ler kimisi kemiklerini kırar, kiuıiısi de 
ok gibi vücudü deler ... 

l\1eğer, onun da. bir zayıf tarafı var• 
mış! ... Böyle gaflet uykusuna daldığı 

müddetçe, küçük bir domuzdan bile 

yılmava mahklımmuş... Bu flR c)'Jlan. 
İ«imİne müstehak oldu(una delil değil 
midir? 

Şahabeddin UZUNKA YA 

Tefrika No. 10 

relerde yalnız dolaşmıyan ve or- Kafama bir lobut darbesi Y 
mantarın yaptığı uğultuyu duyun- miı gibi oldum. Hayatta bütün .i.İ" 
ı:a bir kadını tahayyül eden bu in midini kaybetmiş gibi birderıbır• 
sanlar, ilahi musikileri ve ezeli mahzun oldum. 
kainatın raşeli seslerini muhak- işte bu kadar, madam. çocç~: 
kak ki anlamamışlardır.> ç~. safdilce. abdalca bir ~ey. di• 

Ben sitem bekliyordum. Fakat kat o gündenberi öyle zanne . 
hiç de öyle olmadı. Hafif bir ses- yorum ki bir daha asla severıı'" 
le: cNe kadar doğrul• dedi. Şa- yeceğim. Maamafih ... Kimbilir? 
şırıp kaldım. Acaba anlamıt mıy- Çeviren: Kamıran Ş~ 
dı> k'ırıer Sandalımız yavaş yavas sahile Mahkum olan muhte 
yaklaemı~; bir söğüd ağacının al· 
tında durmustu. Y oldaşımın beli • 
ni tuttum. şiddetle çekildi: cSan
dalı deviririm> dedi. Takiblerı-

Dıııan çıkıp e\.in yolunu tuthığum sırada dü,i.inmc· 
je daldım. Acaba Raif Efendi hakikaten bL~it ve İ('erisi 
bombot bir adam deiH miydi? llayatta hi<"hir ı:& .fesi, hi(
bir ihtira!lil olmadıjı, İnSdnlara. kendi .. ine en ynkı'I olan· 
)ara kBrşı bflı-, bir al.lka duymadıiı muhakkakh_ Su h'll· 
de ne istiyoTdu?. Onu gece vakti !itokaklara dü,Ür€'n R<'aha 
içinin bu bo1lu(u, hayatının bu "8Ye<tİ71iti df'ğil n1i'.'·di'? .. 

Bu sırada oturdu~m otelin öniinf' ıtldiğimi (Ördüm. 
Burada, iki karyolanın 70r !ltığdıi"l bir odada hir arkn
da-,la .hl'raber otunıyorduk . Saat sekizi ıed. ·ortlu. Cı-nım 
yemek lstemediğ-1 İ('İn odaına çıkma.{ı ve hirn7 l.itAh 
okumaiı dü,ündüm_ fakat derhnl va1c-ettim: Olt•liıı al· 
tinrlakl kahvede rramofrın tam bu uatlf'rde 'IP\İni "" 
hadrtine kadaT yükwltivor ve yan1baıı;;ımı7(f~ki odada ya· 
tan SuriyeH bar erticıti, iline rihnf'k lc:in tiıval•·t yapar· 
ktn arabta $Drkıların1n r11 cırlnldannı hu ı;-ırnl"rclı ıo<iy· 

KÜRK 
M A D 

HA N':rO.J. U 
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du. Nure.ddin ~c)'in .. ge~r~~iii. ~htiyar doktor, _ııarıfa1 lıl
pası tavsıye etti ve ok"'uruk ılıicı yazdı. Ben ıki üç ak
şanıda bir u(rayor "·e her defasında onu biraz ~1aha ('Ök
mü buluyordum l\lnan13fih kendisi farla telü.ş l'tıniyor 
ve Jıutnlığına elıl'mmiyet vermez görünüyordu. Brlki de 
ev halkını tel5şa vem1ektcn çekiniyordu. l\lihriye Jla
nım1a Nccliının halleri hnkikaten in .. ana endişe verecek 
gihiydi. Senelerdenberi ı, yapn1aktan dii<tünınl'yİ bile 
unutmuşa bentejen kadın, büyük bir ta'ikınhk içinde 
hastanın odasına girip ~ıkıyor, arkasına hardal 11'pası kor· 
ken elinden havluları ve}a tabağı düşürü~r, içcrde Vela 

dısnrda daima bir ~y unutuyor ve hiç durmadan aranı· 
yoıdu. Çıplak Ayaklannda eğrilmiş topuksuz teılikler ile 
dört tAra(a koııtuğunn hf\la görüyor ve her ra5,eldiklcri 
in.~na imdnd ister gibi takılıp kalan bakışlarını hfı18 ü:r('
rinıclr lıi"lsediyorum. Necl:l annesi kadar kendini kaıbet· 
miş: olmamakla beraber, bi.iyük bir üzüntü içindf'yıli. Son 
günll'rdc mektebe gitmi;\·or ve baha~nı bckli,.·ortİu. Ak
şum Ü7erleri hastayı yoklamağa geldiğim :raınan kııar

mı-s ve rişmiş gözlerinden onun hiraz evvel ailıımış ol
duğunu farkediynrdum. takat bütün bunlar Raif Elendi· 
yi daha c:ok sıkıyor cibi:'ldİ. Yalnız kaldığımız ~manlar 
bundPn şikılyet etmiş. hatta bir kere: 

Kadıköy cihetinde yakalanan to"ıh:" 
tekirlerden beşl dün Üsküdar asli:ie 
ceza mahkemesinde 25 er lira para ce: 
zasına mahkU:m edimişerdir. .Azlrı:~ 
kA.r haddinden fazlaya satış yapan il" 
şahı!'ılar Kadıköy ~foda caddesinde.

1 
,11 

ya Todori, Bahariye caddesinde l ~ .. 
Çulfyan, Yeldeğirmeninde YorJti. 'fe 
değirmeninde Foti Hanya'dır. ~~.IB: 
rın suçu tekerrür etti~i halde surJitiil1 
e;önderilec~klerl kendilerine tebl~ ~ 
di1miştir. Usküdar ma.hkemesinde a 

1
:3 

suçtan bu ıtün 7, avın 30 unda de. 
kişi daha muhRkerne edilecektir. 

Kilab sergisi . 
Beyoğlu Halkevi 9 40 serıe~ 

içinde çıkan eaerlerden mürekke .• 
bi~ ıııerg:i tertib edecektir. Ser:ı1 

öuün1üzdeki ayın on be!Jinde sc;ı" 
lacak. av !!Onunda kapnna.<'.a.ktır· ıı. 

SAR~ _ 1'TiN AJ.İ 
llerlil·or ve 1slak havayı ic:imc çekiyordum. Kafanutan sö- ı 
kiı.p •.ttığı .. m sual tekrar helirdi: Ni(İn buralara ... eld:nı? ... 

liivnrdu. Geriye dönr-re-lc kPnarlan <"am11,.ht n"""''t ii7c- Rü " 7gar dun akşamltine Pt;k ben1iyordu, belki biraz sonra 
rlnrfen Kel'iörrn l11ti1ıamefincte yüriidüm, Yolun ik~ f3ra- kilr •la St'rpf'len•eie bnslayacnktı ... Dün akşam buralard.a 
fırt"a evvrl~ otomrıfı11 tamir atrlvelt'ri. hııc;ı'< ıı;;ahı"' l.ıııh,·t-· k 
lf'rl vardı. Sonra t;rı;t fnn.fta. tP""Ve drı1'-TT1 ftrııırın~n ev· ba5 ~w ~~r a~am, gö71i.ikleri buiulanarak, şapkac;ı elinde 

"·e ıuı:;-cı:u bagrı açık kO!"'ır ll"ibi · .. ·· · d R · · k lf'r ıwıldB bira7 t'lık .. Ttla yanrQ•·hınnt (l;;ı.-.....ü~ ,.;.._dnr>. • .,. •· .}Uru).Or u... uzıc:ar ısa 
111 hıııht'f'1~r h11c;ladı y .. ı,~·mı kıı1rhrrfım_ Rı71ı vr ru~ılı•tli ve selrek Nt;lannın ara..,ına gİrİ)'Or, kimhilir ua-.;ıl tutıı-

. 'J&n ba .. ına dı·tan bir serınlik \·eri,·o d B J • • ' tıir rÜ7t'ıİlr f"~h·ardu ft'İn~d"' a11"1lk tu-Thf'I"' nld.,iıını 7ft· , r U. U )3"!11n ıçın"r: 
• ;.. • : .. ~ ı. 1 nelrr "·ardı? Bu bac; bu hA.,ta bu )·aoı;;Jı l'l'curJii ned 

.,,,,11Jar hııc~ftu•ım, miit1'ı• hır "'""''"""!\ ,.f' """m:-.1~ ,amı· 1 . .. • .' . • . . 
1 

cu bor:• <11ra "t1tulderı11o;t1 Raıf F,[endını k o J k · ",:ı:. k 
"' vartfı. <;qtJPrtt-. ıriinlf'r('P ıidt"'-aC"""';;im1 7annPrfi•·nr· . . . · ' n o ar ıı ı \f' · ı ., n 

ıecc-ııın IC'ınde na.,.ıl ""Üri.id_..... .. -· ·· ·· · ı ı · rfnm F.trtır,..,,. hıııl·'"R''' un11f,.,,11•. l>ir 1,,.,.Ji il('rl·•m:•fm . .. · ' .s ııgunu. )'u7unun nası >'r ~-
Pfr.,"'ı'ir ~;;.,.1.1.r,.. i('in a1'"fA ıö;;.•iimr'•" l•iri H .. ,. tr>hi o1u- kıl aldırını ta"-a\·vur etmek i.,.tiyordum. Buraya nf'den 
yn•_ hu kll\.""\'Ptlr miir::-1',.lf' eClf'""'" t1Pr1Pm"k bıırıl\ 7f ... J· t!f'ldifiml simdi 11.nl~mıc;,hm: Onu ve onun knfa-..ınırı iein
"""':-.... .t., den gl'rtnlf'ri bUNıtla daha iyi gö~cf'ğimi 78nne'1ivordu·u. 

Birdtnbirr ni~in buTalara geldiiimi dü.,iinı\ii•l'l ... ti~-· Fakat i ff' hen. upkamı uçurınak İ<iff':'·en rii7s:fir 1la~. uitıl· 
Sf'hf'h filı'in yoktu ... Karar lermrrle-n ,ürih·üp ('rln1 tiflı rla)'an a~1lclardan le k"c;up f(iderktn hir c:ok !l;t'kil!ere ı.:i· 
Ynlun iki tarafındaki al!nclar rii7~ılrdan inliyor vl' ı:i•k- rPn hulntl:1rdon ha!'lka bir ırı:ey 'iirıniivordum. Onun va-

1ndı~ yerde Y~'8mak. onun Jİhi va<;amak dem<'k ~Te-
yü7iınde buhıt1ar, büyük bir !itÜr'atle koc;up r.-i Iİ\'(~rrln • • -.-\l"i ""'"' 1qnn""nck idn pek sar "' ancak benim ka,:a .. 
nf'rİdf'ki 1iyah ve kRy111ı~ fCDf')f'r hcnİİ7 hir~7 avıl•.,)1\. f!;tfil olrrıak lıi7lmftı. 
f• Vf' orıhııra 'l:Ur11.,11n ıt~··••ıı hııh1tJ~,. c11to' f h11l"11tl"'t·l:'t kP •• 
dUerioden birer \UU'Ça bırakıyotlardı. GO:ılerimi yumarak 1 trı•lı h17lı ofelP döndiim. KAhvrnin ırramf,ftınıı ve Sn-

ri)'eli kadının ,ark.ısı kesilmişti. Arkadaşım yatağtna u-

zanmı, kitab okuyordu. Uıına yandan bir göz attı: 
~Ne o, çapkınlıktnn mı geliyorsun?. dedi. 
L-ısanlat blrbirlerinı ne kadar iyi anlıyorlardı ... Bir 

de ~en bu halimle kalkıp başka bir insanın kafasırnn içini 
t~ıl etmek'._ onun düz veya karı ık ruhunu gôrmck İS· 
üyordum. Dunyanın <'n lınsit, en zavallı, hattiı en ahnıak 
adamı bile, inıı;;anı hayrett<'n hnyrcte dü,üreeek ne müt· 
hi~ ve karıcı:ık bir ruha maliktir! ... Niçin bunu anlomaı..tnn 
bu kadf\'" kaçıl'O.r ve inıı;;ı.n dedikleri mahllıku aıııa,ılması 
ve hakkında huldim verilmesi en kolay ~ellerden hiri 
zannediyoruz? !\için ilk defa gördüğümüz bir peınir-in 
cv .. afı hakllında ~z !iti)ylen1ekten kaçtığımız lı:)ld" ilk 
rasgeldiğimiz İnc;an hakkında "on karanmın verip göniH 
rahatile ott-ye geçh·eri3·oru1? · 

L"zun zaman uyuyanındım. Raif E(endi beya7 örtiilU 
yatağında. kızlarının gene vücudl<'rile karısının yorJ:1.1n 
lt7tıvlarından odaya '.'·n)·11.an havayı koklayarak, af~Ier 

içinde yatıyordu. Gö1leri kapalıydı ve ruhu kimbilir ne
relel'de, nerelerde dola'iı\ ,, .. ,1u? .. 

* Bu .,.tfer Raif F.[endinin l.ı:t~lalıiı biraz U'Zunca sürdü. 
Her Z<'rnanki gibi basit bir ıoiukalgınlığına benzeıniyor· 

•Yahu, ne ohıY_~r hunlara? Hemen ölüyar muyuz?. 
diye sö_ylcnmişü, .. oJ .. ek ne olacak sanki ... Onlora ııe? 
Ben onlar için ne~im? ...• Sonra, daha acı ve irua(sıı hir 
tavırln ilave etmi~ti: 

•B('n onlar İ('in hi~bir şey değiJim ... ıİif;'bİr şey değil· 
dim ... Sentlerdenberi ayni evde beraber ya-;adılc_ Bu a
dam kimdir diye merak etmediler ... Şinıdi çekilip cide
ceğimden korkuyorlar ..... 

•Aman Raif Bey. dt"dim. .Bunlar ne bi(:im ıanar ... 
Gerçi biraz fa7lft teli!f ediyorlar, flmma bunu büyle t<'rsir 
etn1ek doğru dc(il. .. Karınız ve kızını!. 

.Evet, karım ve kızım ... Amma ı,te o kadfn· ...• 
(Devam edecek .. 
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BUliUNKU PROGRAM 
18 Program. 18.03 Müzik. 18,30 ı.ıu• 

zik: Saz eserleri, 19 Müzik: Kanla ._.; 
türküler, 19.30 Ajans haberleri, 19.4 

Müzik: Şarkılar. 20,15 Radyo p;aze:tesi• 
20,45 Temsil. 21.30 Konuşma. 21.45 ~ıu; 
zik, 22.30 Ajans haberleri, Borsa. 22·!ı: 
Müzik. 23 Müzik: Cazband (Pi.). 23,.., 
23,30 kapanış. 

Cumartesi. 28/12/9ıO 
8 Program, 8 03 Aj~ns haberleri. S.1S 

Müzik (Pi.), 8.45 - 9 Ev kadını - ye• 
mek listesi. 

13.31) Program, 13,33 Müzik: Tütk:" 
çe pl&klar, 13,50 Ajans haberleri, t4.05 
Müzik: Türkçe pl8k1ar, 14.20 1'1üıik• 
15 Müzik: Hafif sololar (Pl.) 0 15,30 !dil· 
zik. 
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HAKlKAT 
-- -r---- -- -

SON HABERL·ER POLİTİKA • ASKERLİK 
Şehir Tiyatrosu Dram Kısmında: 

Abdal Arnavudluktaki 
harekatın inkişafı 

Korfu bombardımanı 

ı
s.anın doğduğu gün, cepheden ba~ka 

hiçbir ?'erde hava harekatı olmamış
tır. Ne Ingillı.ler, Almanya. üzerinde 
tıçup bombardıman yapmı .. tar ne de 
Almanlar İnKiltereye hıic~ ~trnider
dir. Sh.-11 ahali her iki memlekctt~ de 
Noel bayramını sıitnaj:a f{irmeJen kut
lamıştır. Noeldeki zımni mütarekeyi 
bozan, yalnız İtalyanlardır. Yalnız ital
)an tayyareleridir ki, açık şehir il3n 
edilen Kor(uya 23 üncü hücumlannı 
yapmışlar, bir çok sivilin, ka'.lın ve ço
tuğun ölmesine sebeh olmu,Iardır. Bu 
bombardımanın Vatikanda Papanın, 
küçük milletlerin büyüklerin zulmün -
den kurtarılması, hakkın kuvvete mu
ıa.ffer olması için temennilerde bulun
dufu gün yapılma$ı ayrıca dikkate de
ler. İtalyanlar, bu ~uretle müdaraasız, 
tih olmad1k1an kadar, J>f"k de iyi kato
rif olmadıklan kadar, pek de ivi kato
lik olmadıklarını da h.pat ehn<-ktedir
lf"r. Çünkü (otuk ba)•ramı olan Noel
de Korlu yav111lanna o:runcak yerine 
Lomba ve ölüm hediye etrni~lerdir. 

Arnavudluk harekatı 

ıilmiştir, Bundan dolayı İtalyan teb
Ui:lerinin hakikati olduğu ıibl bütün 
sarahatile bild.irilecc,Kine dair ~lussoli
ni tarafından verilen teminatı İtalyan 
genelkurmayının tatbik etmemekte ol
duğunu ıörnıekteyiz. Askeri harekat 
hallkında italyadan da başka hiç bir 
haber ıızmamakta olması hayli nıana
lıdır, Şimdi İtalyanlar, yalnız Bardia 
ününde na.,ıl mukavemet ettih.lerini an 
latmaktadırlar. i,te o kadar. 

Tepedelen ve Klisura 
C özü bafka vadilere dökmeden, biı: 
"'l gene Arn&'\-'Udlukta Klisura ile 

Tepcdelenin bulunduklan Viose nehri 
vadis.ine getirelim. Yunanlılar, kaı,.ı 
tarafa bütün cephe boyundaki hareki.
un en muhimmlnin buralarda yapıldığı 
r:annını '\-'ermi,ler "·e ancak ondaJJ son
t1ldtr ki «nubda ve Adriyatik sahilin
deki llimarayı almı,Iardır. lllınaradaki 
bo:zırunun, Tepcde1en ve KJisurada ani 
fesirler doku.racağı ve bu iki sehrin de 
çok kıı;;a bir zamanda dü'!ieceği kuvvet
le tahmin edilebilir. Yunanlılar nasıl 
il.imara za(erini Noel .. enliklerile kut
lam1şlana, belki de Tepedelen ve Kli
rora ı.aferlni de yılhaşt "'enlikleıilr 

h_eraber kutlayacaklardır. Bu iki şeh
nn ıa~ttdilmesinin -:imdiye kadar ge
dkmesınde en mühim amllinln kı!f ol
duğu muhakkakhr. Gelen haberlt-re 
göre buralara mütemadiyen kar yağ -
makta, hara"'t ın(ıruı altında 20 3·c 
kadar dü,mektlNli.r. 

Habesistandaki 
' 

~syan hareketi 
genişleyor 

[Baştaraft 1 inci sahifede] 

makamlarına teslim etmişlerdir. 

Bardia'da lopçu aıe,i 

devam ediyor 
Kahire 2 7 {AA.) - B•rdia Ö

nündeki vaziyette bir değişiklik 
yoktur. Bardia mıntakasında har
beden lng iliz kuvvetleri nezdinde 
bulunan bir ajans muhabirine gö
re. Noel günlerinde, şiddetli top. 
çu ateşi ve hazan da piyade ve 
devriye faaliyeti devam etmiştir. 

lngilizler yeni takviye kuvvet
leri almaktadırlar. Bu kuvvetler 
ltalyanlardan i ğtinam olun~n kam 
yonlarla nakledilmektedir. 

Sudan hududunda da 
faaliyet arttı 

• 
1 Almanlar, Fran- 1 

sız generallerini 
gene Fransaya 
karsı kullanmak 

istevorlar 
-<>-

Londra 2 7 (A.A.) - Hür 
Fransızlar umumi kararga .. 
hı neşrettiği bir tebliğde, AL 
manların Fransız haı binde 
esir ettikleri iki Fransız Ge .. 
nerali Carles ve Caloy' un, 
hür F ransaya karsı mücade .. 
leye memur edildiklerini bil. 
dirmektedir. 

İstanbulun ihtiyacları 
(Da, tarafı blrlnd sahilede) 

o 

Yunanhlar iki Yazan: Ekrem REŞİD 

kasaba daha me~·~a!~~~~~ ~7v:e~:~ ·~:~~: 
Zaptettl"ler piyes Dostoievsky'nin değildi<-

Dostoievsky ömründe piyı;::a yaz
madığı gibi muazzam deh8.sı da 

Manastır 2 7 (A.A.) - Röy- kendini izhar için edebiyatın ro
ter ajansının Arnavud!uk hudu· man şeklini intihab etmiştir. Dos
dundaki hususi muhabiri bildiri· toievıky, fikir ve hayalini, her sa.. 
yor: Cephenin şimal müntehasın~ hifesi bir şaheser olan uzun, mu· 
da Ohri gölü etrafındaki Yunan dd t~ an uzun romanlara hasretmiş 
kuvvetleri, Elbasan' a do~ru yeni bır dahidir ki tiyatronun dar çer-
bir ilerleyiş kaydetmis.lerdir. Söy- · · ç~ve~ı ıçine sığamaz; tıpkı bir 
lendiğine göre, Yunan ileri kıt'a- "·1 J p ' b E 
1 

"' arce rouat gı i... sasen Dos-
arı dün, Pogradeç'ten F.lbasan~ · k toıev! y'nin söyliyeceği sözler o 
giden yol üzerinde mühim bir k d 

k 
a ar çok, deha .. o derece dol-

no tayı teşkil eden Lin kasaba- gun, 0 derece taşkındır ki ale1ek
sına gitmişlerdir. Şimdi, bu ilc-ri ser her romanı birkaç cild tecıkil 
kollan takviye edecek kıt'alar d B • l e er. u muazzam muharririn e-
§İma <- doğru ilerlemektedir. serinde kemiyetle keyfiYet müte-

Soğuk ve kar Ohri gölUnün saviyen gitmektedir. Mesela (Ab
garbında. bilhassa Mokıo dağla- d J) · · J a ısım i romanının fransızca 
rında cereyan etmekte olan çar- tercümesi ufak puntolu harflerden 
pışmalan mütemadiyen iz' ac et tnürekkeb satırlarile sekiz yüz sa-
mektedir. Son 48 saat içinde tid- h f i elik iki koca cild te•kil etmek. 
detli topçu ateşi mütemadiyen tedir. Y 

devam etmiş ve bilhassa dün ıa· 
faktan biraz evvel ve sabah saat- Dostoievsky'nin muhayyer o-
lerinde daha ziyade şiddetlenmiş- lan deh8sı şundadır ki bu uzun 
tir. Mitralyöz ateşi hiç durmamış~ eserde en ufak bir fazla:ık, can· 

tır. 
sıkıcı bir sahife, lüzumsu'Z bir tek. 

göre ne yapılmaması lazımsa bu 
piyeste o yapılmı§tır. 

Buna rağmen piyes bariz bir 
dikkatle ıahneye vazedilmii. öy
lece de oynanmaktadır. Müdev· 
vet aahne kullanmak zarureti sah .. 
neyi küçültmüı ve her dekora mü 
selles bir şek.il vetmiştir ki bu te
kerrür ettikçe usanc verdiği gibi 
kalabalık meclislerde aktörlerin 
rahatça harcketll!rine de m&
ni oluyoı. Geçidlerin bir 
kaçında gayritabiilik sezili ... 
yordu. Nas tas ya Filipovna 

1 .. talyanlann Amavudluk. cephesinde 
oldukça sıkı\jık bir vaziyette olduk.

Jan anıa,.ımaktadır, Yunanhlnr Hima
l'ayı aldıktan sonra cepheyi yu\'arla1

t

laşhrmışlar ve her türlü gedia,i kapa
n-ıışlardır. Şimdi cephe, ccnubd.1 \'e 
merkezde Jtimara - Tepcdclen - Kli
ıura istikametinde adeta dtiL hat vazi
)·etindedir. Şimalde ise Ohri gölüııtin 
&arbında İşkombi ve Develi nehirleri 
•r•~ında hnrekiitta. bulunan Yunanlı
lar, Elbesana do~ru ilerlemek gayesini 
rütmektcdirler. Bunun altında bu ha
reki.ta muvaıi diğer ilerlemeler daha 
vardır. Bunun da hedefi Tinıitlça daii;
larınm arkasına 10klanan Berattır. 
Görülüyor ki İtalyanlar, her taraftan 
gıkı bir tehdid altına alınmışlar, hani 
ticarethanelerde mektublann kopyala
rını almak için kullanılan pre•1erde ol .. 
duğu gibi iki tayzikın arasına sıkışmış
lardır. Bütün bu hnrek6t, Yunan ı:-e· 
nelkurmayının vaziyeti nekadar nıahl .. 
rane ve barisctle idare ettiğini göste-

Julia fırkası 

l .. talyanların iddiasına göre ıneşhur 
Julla dai fırkası buralardadır. Ev

\·elk1 günkü itall·an tebliği bu Julia 
fırka~ının merkez bölge!oindeki hare
kiıtta bil.hbsa temayüz ettiğini kaydey
lemiştir. Anla ılan İtalyanlar, bu Julia 
daC- (ırkuının i~mini tebliğlerde kasden 
g~rmektedirler. Karilerimiz (&)·et i}• İ 
lıatırlarları İtalyanlar ilk taarruza ge
çip de Yunan topraklan içine girdik
leri :r.anıan Smolika dağlarına kadar 
liirüm~lerdl YunanWar burada, yani 
Smolika dailarında pyet mahirane bir 
hareket yapmışlar ve sonra Julia (ırka
Pitnı imha ettiklerini bildirmişlerdi. Bu
nun üzerine İtalyanlar, Yunanlıları 

tc-kı.ib etmi ter ve hatta Muıssolini son 
nutkunda, Smolika dajı harekıltı e~na
s:ında Julia dai (ırkasının bilhassa 
temayüz ettiğine dair General Soddo
dan celen bir teJıratı ı.ikretml~ti! Julia 
fırkasının İ'fİ gücü, anlaşılan boyuna 

~artum 27 {AA) - Röy
ter ın hususi muhabiri bildiriyor: 
Ka,sala mıntakasında 1n[(iliz dev
riyeleri faaliyetlerini gittikçe art
tırmaktadırlar. Sudan kuvvetleri
ne mcnaub devriyeler ve küçük 
müfrezeler düşmanı hududa doğ
ru püskürtmektedirler. 

Beşikta§ kazası: Orta okul ve 
lise imtihanlatının daha ameli bir 
formüle raptı, son sınıflarda dö
nen talebenin okullara hiç 0 1_ 
mazsa samiin sıfat11e devamlarına 
müsaade edilmesi, talebenin yek
nasak elbise giymeleri, aabah ve 

akamları talebeye mahsua · tram. 
vay arabalan ahrik edilmeıi, Şir
keti Hayriyenin sabah vapur sefer 
leıini çoğaltması, tadyolann güm.. 

rükten muaf tutulmaıı, yabancı 
propaganda organlarının mektc-b
lere sokulmasına müsaade edil _ 
memesi ,ia;çi kadınlardan emzikli 

olanların çocukları için iş~i çalış. 
tıran müesseselerde çocuk gezdir. 
~e o~a1an ayrılması, fenni süt iıi
nın bıran evvel halli, 

Yunan ileri karakol1arıntn Line cümle yoktur ... Bu derece dol-
girmesinden sonra, Yunan kıt'a _ gun bir eser, Nasreddin Hocanın 
ları şimdi, strateji bakımından çok kuşuna benzetilmeden altı tablo-· 
daha mühim olan Şasasan ve Şu- luk bir piyese kalbedilebilir mi). 
kus'a doğru yürümektedirler. KRt'iyyen ... Edilmlşse eğer· ma· 

Noel gecesi, Manastırdan şid. ~lesef edilmiş, buna dün akşam 
deıli infilaklar işitilmiştir. Bu İn- ir daha şahid olduk - kuşa yapı-

gibi güzel bir kadın (Cahide cid
den fevkalade güzeldi) kendisi • 
ne ıon derece yak.ı§an elbiseler 
giymesini biliyor da neden birin
ci tablodaki odasının kırmızı du
varlarına hiç de uymıyan pembe 
eşyalar bulunduruyor} Sonra 
Na•tasya Filipovna ayakkabı mo. 
dasından elli sene ilerisinde olsa 
gerek; çünkü geçen asıtda, bu· 
günün lame ayakkabılannı giyi
yor. Erkeklerin elbiselerinin aıağı 
yukarı ayni §ekil, renk ve ku
maıta olması biraz operet boys· 
larını hatırlatıyor. Milkin birinci 
perdede adeta pejmürde kıyafet• 
Ji olmalıydı. Ragojin ise bir mu
jik halinde karşımıza çıktı. Hal· 
buki hiç de öyle değildir. Rago
jin bir külhanbeyi, bir kabadayı
dır. 

rir. 

.. 
1 

taki bllha~sa temayüz etmektir. Yunanls -

l talyan tebliğleri Arnavud uk ha- t•nda bulunan Smolika daim.da bilbns
reki.h bir kalem geçnıekte, arada 

İtalyan tebliğleri 

k b·ı h· ' 1 ~ temayüz etmif, sonra yüzlerce kilo-
ıtrada Yunanhlann mu a. 1 ucum a- metre Ama'\-'Udluk toprajı içine çekile
tı.nın pü"k~rtül~Uk.~~,~en ba~se!~ekt~- · rtk ~ne bİlha'<sa tema11Uz etmiştir. 
dırler. Görı~e du'lotugu :ıama ' . 'jl'edi· Bu &idi le Julia fırkasının ırü.nün bi
len tebliğ ıtatyanlann b.u teht"lJl gar- rinde &-ratta, ıçonra A"·lonyada ve ni
bında mevzi a!dıklarını bıldlrmlş ~~ma~ı hayet Tirana '\"ıt Drac ônünde de bil
na rainıcn llimara hakkında henuı. bır ba$S& teıntıyüı ettiJinl teb1i~lerde o
ıtarahat yoktur. Ne şar.k~n, ne garbdan kursak hayret etmiy~lim. Çünkü vui
\telha~nl puıııulanın hıç-lıır tarafından [ l b d 

'h t 'h 1 eı u ur 
hab .. edilmemcktedir. Du t:ı e ı ma · 

Mümtaz Faik FENiK 

Büyük bir ltalyan ordusunun 
Asmara ve Ağardat'ta toplandı
ğı öğrenilmiştir. Bu ordıı Kassala 
ile Şimali Habeşistanı himaye et· 
mektedir. 

Diğer mühim bir ordu Adona, 
Gondar ve Tana gölünün etra· 
fında bulunmaktadır. Bu da Gal
labat"ı himaye etmektedir. 

Bundan baska Adi•ahaba" da 
da mühim askeri kuvvetler top· 
lanmıe bulunmaktadır. 

Düşürülen İtalyan 
tayyareleri 

Londra 2 7 (AA) - Salahi
yetli mahfillerden öğrenildiğine 
göre, 2 5 ilkkanun geceyarısı biten 
hafta içinde İngi1iz tayyareleri ha
va muharebelerinde 31 ]talyan 
tayyaresi tahıib etmişl~rdiı. Bu 
rakam kat'i olarak tespit edil
miştir. OüıüıülJ)'lÜŞ olması muhte 
mel tayyarelerle, hasara uğratı
lanlar veya yerde tahrib olunan
lar buna dahil değildir. Bu ye-

' ____ • .;.. _ ___________ . .;.~ __ ..;._ • .;,;.- ____ ,;;.___ kUndan 1 O u Yunanistan üzerin-

l
ı• 1 de ve 21 İ de Afrika cephesinde 

$ U N D A N B u N o A N düşiirülmüştür. Ayni devrede bü.-

olunmuş, bütün ku\rvet telernıata ve- • 

tün cephelerde yedi lngiliz tay-
ı __ ,;.. _________________________ yaresi kaybedilmiştir. 25 ilkkô.-

nun geceyarısına kadar lngiliz 
hava kuvvetleri tarafından tahrib Amerikanın ilk kadın 

generali 
Son zamanlarda Amerika bir 

ıilahlanma faaliyeti içindedir. Bu 
faaliyetin meydana çıkardığı t~
tekküller meyanında en şayanı 
dikkat olanı c Yeşil Kadın l\l~ha
fızları• dır. Bu teşekkülü tesıs e
den Mn. Virginia Nowell adı~
da bir kadındır. Bu kadın kendı
sine cAmerikanın ilk kadın gc· 
nerali • sıfatını vermiştir. 

Bu güne kada= Mrs. Vir.ginia 
Nowell, konserlerde rnüdırelık 
Yapar ve revü truplarında kı:ları 
idare ederdi. Aklına bu asken te
ıekkül gelir gelmez derhol Har
biye Nazırına telefon eder ve hız 
rnet teklifinde bulunur. l\.1liraca
ati kabul edilmez. Bundan mu~
ber olan Madam Virginia kendı
li~inden işe atılır ve c Yeşil ~1u
hafız -. teşekkülünü kurar. Bu te· 
ıekküle dahil olmak için şartlar 
şunlardır: 

Kadın olmak, 
Memlekete ıadakatle hizmet 

edeceğine dair yemin etmek, 
Yeşil üniformayı almak için do 

kuz buçuk dolar vermek. 

M. Brawn, 700 arı kovanına ve 
takriben 35 milyon arıya ıahibdir. 
Bu son seneler zarfında J\ıl. Brawn 

anlar arasında çiftlevtirmcler yap
ını, ve iğnesiz arılar üretmek su

retile şayanı dikkat bir neticeye 
varmııtır. 

Bu adam Amerikan Arıcılık 
Cemiyeti azasına açık havada biı 
ziyafet vermi~ ve ziyafet esnasın· 
da bu iğnesiz arılan koyuvermi,

. tir. Bu arılar hiç kimseyi sokma· 
nıışlardır. 

Bu arıların balı da diğer an
ların Yaptıkları "bal kadar saf ve 
makbul imişi. 

milyon İngilteraye bir 
enflüenza ampulu 

gönderilecek ... 
•. ~~erikada geceli gündiizlü 

buyuk mesailer aarfetmekte o~ 
lan Rockfeller Fraudotion adın
daki mühim teıekkül. yeni bir ke

şifte bulunmuştur. Bu keşfe dok
totlar büyült bir ehemmiyet vcr
mektt-dirler. Bu keıif sayesinde 

müz'ic bir hastalık olan enflüen
za kat'i ıurette mağlUb edilmiş
tir. 

olunan !talyan tayyarelerinin u-
mumi yekunu 4 16 dır. Buna mu
kabil hava muharebel<rinde 75 
lngiliz tayyaresi kaybolmuştur. 

Dün Almanya ve İngiltere 
hava akını •• • 

uzerıne 

olmadı 
Londra 27 (A.A.) - Alman 

hava kuvvetlerinin dün ak§am 
İngiltere üzerinde hücumda bu
lunduklanna dair ıimd,ye kadar 
hiçbir haber gelmemiştir. 

lngiliz hava kuvvetleri de Manş 
sahilindeki istila limanlannı bom· 
balamamışlardır. 

luneville bombalandı 
B.rlin 27 (A.A.) - D. N. B.: 

23-24 kanunuevvel gecesi, İngiliz 
bombardıman tayyareleri, Lune
ville şehrini bombardıman etmiş· 
lerdir. Bir hastaneye isabet vaki 
olmuş ve enkaz a 1 tından 2 O F ran 
sızın cesedi çıkarılmışhr. Bir mı:
nastır da yanmıştır. 

~ırıiral Cunni,..~am yaiıi 
~ir V~'H,11e f ıavin e~ildi 

Eyüb kazası: Doğumevi tesisi, 
hastane ihtiyacına karıı tedbir a~ 
lınması, cankurtaran otomobili 

bulundurulması, otobüs1etde ta. 
!ebe için tenzil&tlı bilet ihda11, 
tahsil çağına gelen bütün çocuk _ 

lann mektebe sevki, Fınncılar şir
ketinin l8ğvı ve fırınların daha 
sıkı kontrolu, halka ucuz ekmek 
temini. 

BUGÜN DE TOPLANILACAK 

Tasnif edilen dileklerden bir 
çoğu da yol İnşası, ıokak elektrik 
Iambalannın çoğaltılmaıı ve yeni 
mektebler açılması noktal11.rında 
toplanmaktadır. Beıiktaş kaza•ın
da n1eYcud bazı mekteblE:rin şu· 

belerle takviye edilme•İ, Beykoz
dhk• ortamektebin lise haline if
ıağı gibi talebler, diğer kazalar 
tarafından da ileri aürülmüştür. 

Bundan başka tramvaylarda iz 
dihan1ın önüne geçilmesi için oto~ 
büs ıervislerinin arttınlması, sivri
sinek mücadelesinin genişletilme· 
si, şehrin umumi sıhhati ve temiz· 

!iği bakımından bir çok yerlerde 
umumi halalar İnşası da bahsi ge
çen temenniler arasındadır. 

Dilek raporu okunurk~n. aza
lardan bazıları raporun müteakıb 

kısımlarının okunmasına ihtiyac 
olmadığını ileri sürmüşler, reis, 
heyeti umumiyenin reyine müra· 
caat etmiştir. Kongre, dilckl<-rin 

okunmasına devam edilmesi ar· 
zusunu izhar etmiş, f!lka.t vakit 
geç olduğu için mütebaki dilekle
rin bugünkü toplantıda tlf"tkikine 
karar verilmi§tİr. Diğer kazaların 

dilekleri bugün gözd~n gec;irile
cek ,ayrıca kongre azalart da bu 
hususta noktai nazarlarını bildi

rece!klerdir. Lüzum görülürae 
kongreye yarın d _a devam edile
cek ve son içtimada Parti idare 

Heyeti Reisi Retad Mimaroğlu 
kongtenin mesaisini hula.sa eden 
bir nutuk söyliyecektir. 

Umumi hava denemesi 
(8111 tarafı 1 inci sahifode) 

olacaktır. 

f·ı·kt y . .
1 

. lan mühim ameliye sayesindedı"r . 
ı a ar, unan gerı mevzı erın~ 

d 1 kt b 1 it 1 
Bu ameliye ise Dostoievsky' nin 

en ge me e ve un arın a yan dehAsına karşı bir suikasd, bina-
bombardıman tayyarelerinin bir enaleyh edebi bir cinayetten ba•-
hücumundan doğmuş oldu~ sa- ka bir şey değildir. ~ 
nılmaktadır. Yunan ve İngiliz 
bombardman tayyareleri bilahart" Bu cinayet, hahrımda iyi kal
İtalyan geri mevzilerini bombardı dı ise eğer, İda Rubinstein naını-
man etmişlerdir. nı taşıyan birkaç milyon sahibi, 

L 
c: şımank, çılgın, eski bir dansözün 

in ... .,,ukus mıntaka!'ında bir 
miktar İtalyan e~İr edilmi& ve teşvikile irtik8.b edilmiştir. Mür-

mitralyözler ve mühimmat alın
mıştır. 

Muharebenin l\iddeti dün ak
şam azalmıştır. Şiddetli topc:u ft

teşi i~itilmemiştir. Bu, bir çok yer 
de dört metteyi bulan kar dola
yısile mühimmat nakliyatınd,.. vu 
ku bulan teahhura atfedilmekte • 
dir. 

Korf u Noelde 
bombalandı 

(Bq tarafı birinci sahölede) 

No~I hediyesi atmışlardır. lngiliz 
hava kuvvetleri kumandanı daha 
Önceden Korfu vali~ine müracbB.t 
ederek, hava müsaid olduğu tek
dirde fngiliz tayyarelerinin Korfu 
üzerinden Noel günü alc:aktan u
çacaklarını ve pilotlarla İngiliz ha 
va kuvvetleri subayları ve erle
ri namına paketler atncaklarını 
haber vermi§ ve demiştir ki: 

c- Bu hediyeler düşmanın 11.

ğır v" devamlı hücumları kar~ı
sında gösterdiğiniz cesaret için 
duyduğumuz hayranlığın ve Kor 
fuya inmeğe mecbur ol::ın tayya
recilerimize karşı izhar ettiğiniz 
hüsnü kabulü takdir ettiğimizin 

bir sembolüdür.> 

Hediyelerin çoğu çocuklara 
mahsus yünlü elbiselerdir. 

Yunanlılar yeniden bazı 

mevziler ve tepeler 
aldılar 

Atina 27 (AA.) - Yunan 
resmi sözcüsünün beyanatına. gÖ· 
re. İtalyanlar, Kimata' nın şima.li 
garbisinden ve pazar günü Yu
nanlılar tarafından işgal edi1en 
sahil üzerinde kain Ha1no' dan 
tardolunmuşlardır. Bu mıntakada 
Yunanlılar yeniden ba:ıı tep~lr. r 
ve stratejik bakımdan çok ehem· 
tl'İyetli bazı mevzile:- işgal etmiş
lerdir. 

Dahilde. Drin Çftyı mıntakat!-1n
de Yunanlılar muvaffakiyetle ile· 
ri hareketlerine devam etmekte· 
diri er. 

tekibin İsmini hatırlamıyorum. 
ZannC'diyorum ki bu p~ycs Pa-
riate 1923 - 24 mevsiminde Vau
deville tiyatrosunda oynandı. lda 
Rubiıııtein, pek tabii olarak Nas
tasya Filipovna rolünü almışlı. 
Aklımda kaldığına göre piyes 
kat'iyyen tutmadı ve çabuk sah~ 
neyi tetketti . 

Bu piyeste ne var) .. Hiç1 .•• 
Romanın birkaç şahsı, bir iki ha
disesi ... Muazzam bir şaheserden 
fena bir piyes nasıl çıkarılabilc
ceğinl bundan daha açık surette 
göstermek mümkün değildir ... 
Romanın başlıca siması abdal ad
dediler. Prens Mijkin' dir. Piyr.ate 
Madam lda Rubinstein"i mümkün 

mertebe çok ve parlak bir suret
te göstermek için başlıca rol Nas· 
tasya Filipovna'ya intikal etmiş
tir. Mevzuu gibi eserin ismini de 
değiştirip (Abdal) yerine (Nas
tasya Filipovna) veya, ne bile

yim. mesel& (Bir Fahi~enin Ha
yatı) denmiş olsaydı, olmaz mıy
dı) Hayır! . .. Bunu yapmakla 
Dostoievsky.nin muazzam isminin 
safdil ve yarı cahiilerin üzerinde 
yapacağı tesirden sarfınazar et
mek lazım gelirdi. .. Buna ise im
kan yoktur. Çünkü: cDostoievs
ky'yi oynuyoruz> diye böbürle
nıp göğüs kabaıtmaktan, bu muh 
teşem dahinin eserlerini okumak 
~öyle dursun, ismini bile yalan 
yanlış öğrenmiş olanların gözleri· 
ni bovamaktan kolay kolay vaz
geçile-mez ... İşte bu sebebledir ki 
lda Rubinstein'in celladı veya cel-
18.dları parçaladtklan romanın is
mini muhafaza etmi~ler. Fakat bu 
(Abdal) isimli piye•te romanda
ki Abdal yok. 

Kadınlara düşkün olmasına da 
bakılırsa kıyafetinin itinalı, fakat 
bayağı olması 18.zımdı. Bir atahk 
Mijkin'e: «:Benimle gelmiş olsay ... 
dın, güzel elbiseler giyerdin!. .> 
mealinde söz söylüyor. O aralık 
kendisi pejmürde bir kıyafette; 
halbuki Mijkinin üstübaşı düz • 
gün ... Bariz bir mantıksızlık var. 
Hiçbir pencerenin olmamas,ndan 
mıdır bilmem, birinci ve altıncı 
tablo sonlarında sahnenin neden 
karardığı anlaıılmıyot. 

Bütün san'atki.rlann gayrlf"tle .. 
ri, hüsnü niyetleri ıayanı takdir
dir. Hüseyin Kemalin yarattığı tip 
fevkalAde; Adeta Dostoievsky' nin 
romanından fırlamış. 

Mevsim iptidasındanberi Şehir 
Tiyatrosunun her iki kısmında 
temsil edilen sekiz eserin bazıla· 
rı büyük müellifletin imzalarını 
taşıdıklarını. fakat hiçbirinin bi
zim kendi maltmız olmadığını dü
şünürken aklıma bir hkta geldi. 
Bu fıkrayı burada nakletmekten 
kendimi alamıyorum: 

Geç.en asırda, Tanzimat dev
rinde mollanın biri o zamenlar 
henüz moda olmuş olan alafran
galığa pek mütemayil bir konağa 
iftara davet olunmuş. Top atılıp 
sofraya ~turulduğunda mollaya 
evvela bir consomme froid, son• 
ra mayonezli levrek, daha sonra 
kanape üzerinde bekaçalar ikram 
edilmiı. Belki pek lezzetli olan 
bu yemekler, mollanın zevkine 
hiç de uygun değilmiş. Biça-re 
molla aç kalmak tehlikesi karşı
sında sofracıya dönerek: cAllah 
rızası için bana sahanda iki yu .. 
murta ... > demiş. 

Bi7. de: c:Allah rızası için bir 
yetli piyes 1. .• > demekle hiç şüp
he!llİZ ki tiyatroya gelen l,tanbul 
halkının tercümanı oluyoruz. 

Gediz nehri taslı • 
Bergama civarında ba11 

evleri sular bastı 
lzmir 26 {Hususi) -Yağmur. 

dan Gediz nehri tekrar ta~mı<1-

tır. Emiı·Alem nahivesi dahilinde 
demiryolu üzerinden a~an sular 
bütiin Menf"'Tten ova!.'ını kaolaf'l''IŞ 
tır. İzmir - Bergama ~ose~inin bir 
kaç yerinde ya"'ınttlar olmustur. 
Sular taşmış ve Men,.mcn kas~l,a .. 
sının kenar mahall,.!'indeki ev1-,.e 
kadar vaytlmı~tır. C:,ulann fazlalııış 
masındAn halk endi~ededir. Gediz 
suları betonarme hüyük Gediz 
köprüsünün ii7.e,.inden t&~rrıııı;;a 
ba"'lamı'ltır. Btt.,dırma ve Af,,,..n 
tren1t-ri bu~iln lzmire Ş!t'lemc-m'" .. 
tir. Postl'1:ııır f\'1anioıRdrın !<amyo.-:.la 
lzrr;re nakledilmektedir. 

Bu kadın «general> tarafından 
toplanmış olan ilk kıt" alarda 18 
ila Stl ya,Iarında kadınlar bulun· 

rnaktadır. 

Haftada beş gece talim yapıl· 
tnaktadır. Talimler silah atışlan 
ve otomobil idare ve tamirlerin

den ibarettir. 

Bu teşekkül bu ampullerden 
bir milyon adedinin ilk vasıta ile 
İngiltereye gönderilmesine karar 
vermiştir. 

Londra 26 {A.A.) - Bu ak
ıcohenüzdcmdro ;upnm 

DENEME BAYRAMDAN 
SONRAYA BIRAKILDI 

Pasif korunma komisyonu bu 
tıabah saRt 1 O da Vali muavini 
Ahmed Kınıkın riyasetinde top

landı. Bütün resmi daire müdira. 
nının ve mütehassıs bir hevetin 
i~tirak ettiği bu toplantıda dene

menin bayramden sonraya hıra -
kılmasına karar verildikten sonra 
denemenin gece ve gündüz bir 

kaç defa tekrar edilmesine ve şeh 
rin 12 yerinde sun·i olarak büyük 
vangınlar çıkarılmasına ekseriyPt
le karar verildi. Dı:neme günü la. 

tanbul Kumandanhibndan alına • 
cak olan hakemler bütün mınta

kalardaki faaliyeti tespit edecek
ler ve ertesi günü bunu raporla 

lıalyanlar 5 zabit V• 65 ••keı 
esır vermişler ve mühim mikr 
tarda harb malzemc~i terketmi~ ~ 

!erdir. 

Prens Mijkin, dünya ede!biya ... 
tının en güzel. en derin, en i18.hi, 
ayni zamanda da en insani bir si .. 
masıdır. Kalbinin şeffaflığı. ruhu
nun berraklığı kendi"ine ahdal de
dirtiyor. Halbuki o aadece i{Ü

zellik. temizlik ve ıaflıktır. O de

rece ki gerek aşk, gerek doğru
luk, gerek tevazu veya herhangi 
bir his hakkındaki gayet derin , .e 
hakirr1ane sözleri kendince gayet 
tabii göründüğü için büyi.ik bir 
sadelikle söyler. Mijkin iyidir; her 
kesi de kendi gibi zanneder. Dos· 
toievsky onu Hazreti lsanın bir 
gölgesi olarak canlandırtnı". hat· 
ta simasının tarifinde de onu Ör· 
nek edinmiştir. Ne yazık ki Ta· 
18.tın makiyaiı hıristiyan re~samla
rın Hazreti İsa için İttihaz ettik· 

F oC"a ka7ft"'1nda Ba~ıııra!t rn~v· 
ltii su ba!'knıırıa l!;ramıştır. Tor .. 
balı. Tire ve Ravındır OV'.'\ları l<ii .. 
C"ii1< f\1erıdf"re~ ve bu nl'hre tfthi 

Her perşembe akşamı bir su
vare verilir. Bu suvareye a::sker ka 
ciınlann yakın akrabaları davetli 
bulunmaktadırlar. 

Kadınlardan çoğu 8.şık1arın1 ge 
tirmcktedirler. 

General 1 Virginia "Jowell ge· 
çenlerde bir Amerikan gazeteci
sine şu beyanatta bulunmuştut: 

c- Çok büyük terakkiler ya
pıyoruz. Bir hafta zarfında 750 
kişi kaydeyledik. işe başladığımız 
zaman bir hayli didinme oldu. 
Ben de onlara gülünecek bir İn-
8 ~\n olmadığımı ve teşekkülün ya
kındu a!"kır.ri bir mahiyet r.rzede

ceğini söyledim.> 

l\ınerikada iğnesiz 

•rılar üretildi! .. 
Amerikada New-Jersey mın

takasında ziraat ile me§gul olan 

Sütsüz kalmak tehlikesi 
Amerikalılar büyük bir merak 

içindedirler. Büyük bir töhret sa
hibi olan Nevyork baytarlarından 
doktor Cassius Way tel5.ş içinde
dir. Bu doktor önümüzdeki kış 

için Birleşik Amerikada müthiş 
bir süt buhranı başgöstereceğini 
bildirmektedir. Bu doktora göre 

kış e•nasında Felemenk ve Belçi
kadaki hayvanlar arasında büyük 
ıari hastalıklar başgösterecektir. 
Birle,ik Amerika kendi,ine lazım 
olan sütün mühim bir miktarını 
Felemenk ve Belçikadan ithal ey

liyordu. Harb vaz;yeti dolayı!ile, 
'imdi bu membalar?an jstifacle 
imki.nlart kalmamıştır. Diğer ta

raftan lngilterede bulunan ve hu
sutile Jersey ve Guernesey adala
rındaki inekler arasında da bir 

hayli zayiat kaydedildiğind•n dok 
torun merak ve teli.şı artmıı bu· 
lunmaktadır. 

~am bildirildiğine göre, Visamiral 
Cunningham Bahriye Nezrı.reti ia
<1e ve münakalat dairesi reisliğine 
tayin edilmiştir. 

Geçen harbde Amiral Cunninı;ı 
ham hemen hemen daimi olarak 
donanmada çalı"mı!J ve bilhassa 
C'•nakkole harbine iıtirak etmiı
tir. 

Ruzvell AW"4!rikan 
.,ardıminı tasrih edecek 

Vaşington 26 (A.A.) - Re
isicumhur Ruzvelt'in pazar aksa 
mı söyleyeceği nutuk hakkında 
gazetecilere beyanatta bulunan 
Reisicümhurun kô.tibi Ear,v Jn

giltereye yardım hususund; tRs
rihatta bulunacağını, fakat ra
kamlar beklenilmem~si lazım gt-l
diğini söylemiş ve demi,tir ki: 

Ruzvelt, Amerikada harb le· 
vazımt imal8ttn1n çabuklıt~hrılma 
sı için hüklımetin sarfettiği gay
retleri herkesin anlavabileceği bir 
şekilde izah edecektir. • 

\ 1 : 1 • ~ 1 ·ı ı- .... ,.~klerdir. 

Bundan ba,ka Demiryolları. 
Elektrik ve Tramvay idarc-lerin'.n 
teşkil ettikleri hususi ekiplerin de 

faaliyeti raporlarla te9pİt edile
cektir. Denemeden bir gün son
ra \'il8.yette tekrar bir toplantı 
yapılecak ve bu raporlar i.izerin
de münakaıalar ve tenkidler ya
pılacaktır. 

Yunan emnivet tebliği 
Atina 27 (AA.) - Elen u. !eri tasvirden hiç mülhem olma

mumi Emniyet Nezaretinin dün mı~tır. 
ekşam neşredilen tebliği: Üün akşam biz Prens Mijkin·İ 

Dündüz, memleket dahilinde bulamadık. Buna sebeb. piyeein 
süklın içinde geçmiştir. fena inşa edilmiş olmasıdır. Nas .. 

ltalyanlar Ergiriden firar eder- tasya Filipovna'ya aslan payı ve· 
ken, rehine olarak Yunanlı eş - rilerek Mijkin ihmal edilmi~. Esa. 
raftan 49 kişiyi beraberlerinde sen pives 0 kadar zayıf, .o kadar 
götürmüşlerdir. Bunların ara14ında pıycs olmaktan uzak kı zanne 
avukatlar, tüccarlar, doktorlar, dersem romanı okumamı' olan 
f'CZacılar, papazlar ve bir kaç da lar piye~ten bir şey anlamtya
yahudi vardır. caklar okumuş olanlar ise azab 

duyac~klardır. Vakayiin büyi.ik 
bit kısmı içeride geçr:ıekted~:· 
Olanı biteni. cansıkıcı, bttmez tu
kenm~:ı muhavereletd~t'l öi:reni· 

ICorfu bo.,.b~rdıın~nında 
.. , kisi öldü. 3it 

~aralı var 
Atina 2 7 (AA) - Alınan 

son haberlere göre, Noel 1ıtunü 
ltalyan1ann Korfu üzetine Y"P· 
tıklart hava bombardımanı r f"ti· 
cesinde 2 1 kiıi ölmüı ve 30 kişi 
yaralanmı§tır, 

Uz Sekiz on ki!\i sahn~de bu-
yor · " 
lundui"u halde yalnız bir ki~i ~· 
zun c: tirade> ler söylüyor. Bu bı 
ze eski operalaıda prima donna 
vevn. tenot'un kalabalığın için.elen 
sı~rıhp koca bir srİR 11Jöylı"'m~~\ ... ka 
'a ., bii ..,.c; 1 j:n;ivo1' . ~lulatta n r gayrı a ,... . . 
tiyatro tekniğine ve k.aıdelertne 

olan 4..:&yların te"'masından. su 111 .. 
tındR kalmıştır. Ototav ve tren1er 
Tor balı ovasından sulatl;\ tama .. 
men örtülü ravlar üzerindl'n J?eçe .. 
rek l"7mire gf"lebilmi~tir. 

Beıkırçay, Ber~ama kazası r'a· 
hilinde taşmıs, yolu hazı Vl'r' ,.. 
rinden bozrııu$tur. Siddetli Y"" ~ 
mnTlardA.n Beroama. kaza trıe!"\ce-
7indt- 3 7 ev hasl\ra uP.rafl"''"'ır. 
Turanlı , Kınık ve Kozak np.~:ve
lerinde de seyl8.b olmu"'tur. 7,.v. 
tindafı nahiye~inin Yeniköy rrıek 
tt>bi yanındll bulunan köpriinün 
bir tarafı suyun şiddetil~ yıkılmıt 
ve sular köyü basmıs ise dlf" hal .. 
kın t,.dbirleri sayesinde ancak bir 
iki eve su hüC"um etmi~tir. 

lzmirin muhtl'lif verlerini de 
bu gece su basmıştır. Tramvrıv1ar 
bir müddet i!'lt>yememi~tir. Ror .. 
nova ve Bavraklı semtlC'rinde bl'lh. 
ce ve bağ kuleleriııde oturanlııtr
d•n h;rkaç kişi kayıklarla kurla• 

rılmııtır. 

' ~ ~ ' . . 
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ZARAH LEANDER 
Atatürk koııusu, bugün mem· 3 

leketin her tarafında yapılacaktır. 
Şehrimizde iki Atatürk koşusu o- 4 
lacak, birincisini mektebliler, ikin 5 
cisini bölgeye merbut atletler ya· 6 
pacaklardır. Her eene ayni ta· 
rihte bütün Türkiyede yapılac&k 1 
olan Atatürk koıuau muhakkak 8 
ki an'ane ve organizasyon bakı- 9 
mından en muvaffak koıu olacak

1•1 1 1 •I . 
•I 1 1 • 1 

l•I ., 
«Şenduh> opereti bestekarı Franz Lehar, Zarah Leander l•I 1 I• 1 

1 l•I • operetinin bazı parçalarını bile değiştirmiştir • • 
ıçm, et • 1 1 I• 

Zarah Leander ... Bu ismi bugün ta
nım.ıyan kalmamıştır artık. Takriben 
iki aenedenberi ismi sa.n'at Alem.inde 
her sün daha fazla anılmaya başlayan, 
aan'at ve kudreti her &ün daha fazla 
takdirler uyandıran Zarah Leander bu 
gun Avrupanın yetişürcliti ve Avrupa
ya sadık kalan en meşhur sineıua san
atklrıdır, O, hakkile .yı1.m. sıfatını 

almağa li.yıktır. 
Bugün tam manaaile mükemmel ve 

oi.gun bir güzellige malik bulunan Za
rah Leander İsveçlidir. Kadınlara, he
le san'atklrlara, yaşları hiç sorulmaz, 
derlerj biz de bu kaideye riayet ede
lim!. Bu (Uzel san'at.kiruı İsveçte 
Vörmland'da Karlstad tehrinde doğmuş 
olduğunu söylemekle iktifa edelim. 
Ciddi, çok namuslu bir babanın. evif
lerini kendine yeglne vazife edinen fa
al bir ananın biricik kw idi. Ailenin 
ondan başka üç erkek çocuğu vardı. 

Zarah ailesinin en sevilen çocuğu idi. 
O da annesini, babasını çok severdi. 
F::.kat en fazla aevdiği büyük annesi idi. 
Büyük annesi de tam İsveç tipinde bir 
ihtiyar nine idi. Muntazam örülmü• 
bev.u: sacları altında nurani bir siması 
va;dı. Bu ihtiyar ninenin en büyük 
zevki ıeceleri kucağına sevgili torunu
nu alıp ona e!lki İlveç hayatına aid 
hikayeler anlabnaktı. Bu suretle küçük 
Zarah, çocukluğundanberi hikayeler, 
masallar, efsaneler içinde büyümüştür. 
Üç y .. ına geldiği sıralardan başlaya
rnk. küçük kızda hergün daha faıfa ar
tan bir teganni hevesi belirmiştir. Dört 
yaşına bastığı vakit, annesinin urarüe 
çok muktedir bir muallimden musiki 
dersleri almala başladı . Musikide git
gide ilerleyordu. Sesi yqına göre fev
ka!Ade idi. 

İki sene sonra babasının doğum günü 
mUnasebetile ailevi bir toplantı yaptl
muştı. Bir hayli davetli vardı! Zarah 
hiç sıkılmadan, hiç fqırtnadan piya
nonun başına geçti ve meşhur musiki
tinas Chopinin vah•ini çaldı. Herk~ı 
onu ,iddeUe alkı,ladı. 

• 

Rolf çok, pek çok aksi bir adamdı. 

Kimseyi kabul etmezdi, kimse ile gôrü• 
mek istemezdi. Zarah nevmid olmadı. 
Onu kapısında bekledi. Tiyatroya git
mek için otelinden çıkan san'atki.r kar
şısında bu muhteşem gene kadını gö
rünce durakladı ve gayriihtiyari elle
rile gözlerini silerek ona tunları söy
ledi: 

- Bu güzel gözler, bu saçlar ... Aca
ba renkleri ashndan böyle midir? 

Esasen ıüzelliğile iftihar eden Zarc::h 
da sevine ve gurur uyandı. San'atkAr
la ıörü,meğe muvaffak oldu. Ertesi gün 
ona ,arkılar okudu ve tiyatroya ya
zıldı .• 

Ernst Rolf ile tanıtması ona uğur 
getirdi. 

O zaınandanberidir ki Zarah Lean
der ismi aiızlarda aık tık tekrarlan
mai!a ba,ladı. 

kraliçesi• unvanı verilmltUr. Bu unva
na da cidden JAyıktır. 

Meşhur bir sinema münekkidi onun 
için funları söylüyordu: .. zarah I.ean
der. filmlerindeki rollerini bir kraliçe 
ihti$amHe yapıyor. Bir film kraliçesi 
ihtişamile ... • 

Holivud'dan yapılan davetleri, par
bıık mukavelenameleri kabul eylemc
mi~tir. O, vatandaşı Greta Garbo J(ibi 
vatanından uzakta kalmak l!>temiyor. 
Zarah, vatanının kucağında yaşamak
tan zevk duyan. belki de yalnız o su
retle yqayan bir kadındır, 

Berlinde film çevirdikten sonra he
men Stokholm'e avdet eder ve bu {e
hir civarında satın almıı olduğu bir 
küçük adadaki viUAsında istirahat e
der. Hil! gazete muharriri F-red For
sell'le evli bulunmaktadır. 

tır. 

latanbul tem•ili takımı Anka
radaki büyük koııuya iştirak et
mek üzere çarşkmba günü hnre· 
ket etmİ$tİr. Şehrimizdeki ko~u. 
bugün saat tam on yedide Tak· 
sim Abidesi önünden başlaya~ak 
ve kışla önünden geçilip koşucu
lara tarif edilecek parkur kate· 
dildikten sonra gene Ahide Ö· 

nünde nihayet bulacaktır. 

Bir çok kulüb veya te~ekkül
ler bugünkü koşuya azami geniıı 
bir atlet kadroıile iıtirak edecek
lerdir. 

F erd ve takım itibarile derece 
alacaklara madalya ve kupa ve
rilecektir. 

Bu haftaki lik maçları 
ikinci devre lik maçlarına bu 

hafta da devam edilecektir. ikin
ci devre turnuvayı ani olarak çok 
alaka toplayacak bir halde bu
lunduran mühim maçlarla başla· 
mı§tır. ilk maç olan F enerbahçe -
Beı1iktaş karşılaşması hava muha· 
lefeti yüzünden tehir edilmiş ol
makla beraber. ikinci hafta Ga· 
latasaray ile F e;,,erin oynaması ha 
la dinmiyen bir heyecanı mucib 
olmuştur. Bu hafta da Galata•a
ray ile Beşiktaı oynayacaklardır. 
Galatasaray Bk şampiyonluğu için 
pek de ümidli değildir. Fakat 
turnuvanın önderliğini yapmakta 
olan Beşiktaş için en mühim maç· 
lardan biri budur. Beıiktaş ken
disine en yakın vaziyette olan 
Fenerbahçeden üç puvan ileride 
bulunmaktadır. Bu hafta bir be
raberlik alırsa, F enerbahçeye mağ 
lub olduğu takdirde puvanlar mü 
ıavi olacaktır. Bu itibarla. Beşik· 
taşlılar bu oyuna. bütün hızlarile 
çıkacaklardır. Maamafih aiyah 
beyaz takımın çoktanberi. aıkı 
maç yapma.mı§ olması da nazarı 
dikkati celbetmektedir. Oyun F e 
nerba.hçe stadında olacakhr. 

Ayni ıtadda iki mühim karşılaş 
ma daha vardır: F enerbahçe • 
Beykoz ve Beyoğluıpor - Vefa. 

J l•I 
Soldan saia: 
1 - Bulaşıcı - Gelir 
2 - Mevcud - Bir mevsim 
3 - Zarar. 

1 

4 - Bir çalgı ileti - Leziz bir mey
va - Bir rakam. 

5 - Kızıl - İşleİne. 
6 - Geceleri aydınlatan .. Bir mey• 

va - Nefer. 
7 - Bir erkek ismi 
8 - Zaman - Mata. 
9 - Hastalığın en ajır devresi - Bü-

yütme. 
Yukarıdan &$8ğı: 
1 - Eski ölçülerimlıden 
2 - Avcının yakaladığı - Beygirin 

yavrusu - Nota 
3 - Setir - Fena. 
• - Çıkmaz sokak - Yeşerme. geliş

me. 
5 - 1ı.iuharlb deveterden biri. 
6 - Soğuk • İstanbul tarafında bir 

semt. 
7 - Kırmıı:ı bir mayi - Niya:r.. 
8 - Çoğun tersi - Aza - Nota. 
9 - Fazla, ileri derecede. 

1 2 3 4 fi R 7 8 9 

ı AILTATYl•IDIAINAll 
2 KIBIS EV\ t N •IY ı 
3 1 ITl•IL A Ll•IF A 
4 FA\K•L•IL\l K 
5 •IDIAIDI• YARI• 
6 ZIAIRl•IS •IZIAIR 
7 \A Tl•IT A Ml•IRIE ı 
8 R • SIOIM ER• M 
9 !.!Jp_!_L L •l.E_HjL 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI D R A M KIS!IUNDA 
Aksam .. at 20.30 da 

ABDAL 

*** 
Bevoilu İ.stik1A1 caddesi 
KOI'tfEDİ KIS~JINOA 
Akşam saat 20.30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

ABONE ŞARTLARI 
Türklve l~n ı 

3 aylık 

6 • 

Kızının maharetinden ııurur duyan 
babası, teaannl ve musikide inkişafını 
temin için onu kilisenin koro grupuna 
yazdırdı. Küçük Zarah, buna sevindl. 
Çünkü çok aevdiği musikisini ileri gö
türecekti. Fakat kilise muhitine bir tür 
tü ısınamadı. Kilisedeki koro heyetin
de vazifesi biter bitmez. evine koşar, 
odasına kapanır ve gramofonunda dans 
plakları çalardı .• Bu suretle kendi ken
dine danslan da öğrenmi4 oluyordu. 
Babııası onun musikiye olan meyline 
hiçbir suretle sekte vermiyordu. YalnlZ 
kızının hovardalıkta. bopp~hkta bulun
masını istemiyordu. O, Zarah'ın bir 
aile kadını olması gayesini güdüyordu. 
Zarah da babasının bu arzusunu iyi 
kar:ı11lıyordu. 

B*ykoz yağlflı bir haVllda F e
En son olarak .:ı.tarie Stuart'tn kal- nerbahçe için çok büyük bir teh· 

Stokholm'de bulunuyorlardı. Beledi- bi• adında büyük bir film çevinniştir . likedir. Vefa da turnuvanın dOr· 
ye tiyatrorunda .Şen dul· oynantyor- Bunu bu mevsimde tehrlmh:de 1eöre- düncülük yerini İşgal etmekte o
du. Baf kadın san'atkln hastalı~ı yü- cellimlzl limid ediyoruın.S. ENCIN lan Beyoğluıpor için bundan da
zünden rol yapamıyacak vaziyette idi. 
Bu kadının yerine Zarah Relirildi. =ı-------------"iı ha büyük bir tehlikedir. Ortada 

Senelik 

270 
525 
10~ 

lmtlyaı: sahlbt •• Ba$l1ıuharrtrb 
Necib AD KUÇUKA 

Umum neşrlvab tdare eden 
Yaıı İtler! MGdilrO: Fakat bir sün, Karlııtad çalkandı. 

Bır tiyatro kumpanyaaı gehnişti, ilk 
oyun olarak Peer Gynt seçihn4ti. Pi
yesin musikisile yakından al.ikası bu
lunan küçük musiki.'1nas ne yapıp yap
b. piyesi aeyretmele muvaflak oldu. 
Onun için. cpiyesi seyretti. ti.biri kul
lanılamaz. Çünkü o, Peer Gynt'ü gt>z
leri kapalı dinledi. Ninesinin vaktile o
na tatlı tatlı anlalmlf olduiu İsveç ma
sallarının gözlerinin önünde canlandıi(:ı 
nı hissediyordu. Kendinden geçmiş bir 
halde eve döndü ve babasile anne!J
nin kaflwna çıkıp onlara fU.DU söy
ledi · 

Gene san'atkir muazı.Am bir mu- ucuz ı'tı"' NLAR Milli küme meselesi vardır. 
vaffakiyet kazandL Düşününüz! Bir Şeref atadında lstanbulspor, 

Cemal Hakkı SEi.EK 
Ba.sıldığı yer. sene mütemadiyen Zarah aynı tlyat- • kar§ısında kendi kadar kuvvetli 

Cumhurtvet Metbaam 
roda her akşam ve pazar 1("iinleri ~n- 1., 1 bir takım bulacaktır. 
düzleri (Şen dul) oııeretini ovnadı. Arayan ar # 
Halk bıkmıyordu. Halta her gün da- r ı'stanbul İlanları ha fazla kalabalıkla>ıyordu. * iş am·or: Türkce. fral191ZCO, ln.ıtiliz- L_ 

Zarah Leander'in muvaffaklyetini te- ee U~anlanna vakıfım. Bu llaanlar üze- , 
barüz ettirmek için bir had~e nakle- rine muhaberat ve tercümeye muktedl
delim: rim, daktilo~afl bllirim. askerlikle aıı .. 

kam yoktur. Her t'Urlü referans vere· 

Belediyesi 

Şen dul opereti malOm oldnitu üze- bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
re me~hur bHtf'k8r Franz Lehar'ın e- c;alışacak is anvorum. Calata Kefell 
seridir. Bu operet1"ld $3rkılsrdan ba- Hüsevln han No. ı de (C. H.) adre1ilne 
zılarının notaları Zarah'ın güzel se- müracaal (10) 

Vesaiti nakliye resminden 120 lira borclu 3159 plS.ka numaralı Şevrole 
markalı otobüs tahsili emval kanunlarına tevfikan t.ahü hacze alınmı..şbr. 2fl/ 
941 tarihine musadif salı ıtünü sa.at 14 te açık arttırma sureüle BomonU Kır 
~okak 76 numaralı gara!_~ünde sa~lacaiı ilan olunur. (12437) 

~ 

MUAMELE VERGİSİNE 
- Babacıfım, anneciğim, ben aktris 

olacağım!. 

Dindar bir adam olan babası, ko
casına bağlı bir kadın olan anası ~ığlığı 
bastılar. Kız ısrar etmedi. ı. böylelik
le kapandı._ 

Seneler ıeçti .. Zarah büyüdü. 16 ya
ftn& geldi. Lise taluilinl bitirdi ve u
mulmadık bir anda, kimseye, hasta e
beveynine bi1e haber vermeden.., bir ak
tör ile nişanlandı. Nil8n1 hemen dü
iün takib elti. 

Aktlir iyi bir adamdı. Fakat balayı 
çok sürmedi. Kan koca anlaşamadılar. 
Ayrıldılar ... 

Aradan çok aeçmedi. Zarah bir gün 
pek büyük bir töhrete malik bulunan 
rekka!'ll! Anna Pav1ova ile ~örü~me~e 
muvaffak oldu. Anna Pavlova. gene 
kadını elinden geldiıti kadar te~vik ey
lerlt. Zarah onun nasihatlerinden kuv
VPt aJdı. 

O !lralardR Zarah Leander Ri~a ı;=eh
rinrle bulunuyordu. Tanınmış san'at
kirlardan Ernst Rrılf. tf'm!';tll.er vennf'k 
ii"E"re bu •ehre 1te1di. 1.erah bu sRn
atk.ir lif' tanıı::mak i!lltedi. 'Fakıııt Emet 

ıine uymuyordu. Bunu habPr alan 
Fransız Lrhar, bizzat ve derhal Stok
holm'e geldi ve sırf Zıı.rsh'ın hatırı 

ic;in ve se"ine uyrun dive Şen dulun 
bazı notalarını dei;iştirdi. 

Artık Razeteciler hep onunla me:,
gul oluyorlardı. O lse ııazetecilerden 
çekiniyordu. 

Bir ıün Fred Forsell adında gene 
bir muharrir onunla ııörüsmek htedi. 
Fakat Jnı.bul edJlmE"di. Muharrir kızdı 
ve gencli~in verdili heyecanla ~Llnet 
sana ey Zarah!. diye halk jçinde ba
~rdı. 

Zarah buna aldırmadı. Birk~t: saat 
sonra bu muharriri kabul etti. Onun
la görü,tü ve iki ~ene "eviştiler. Bu 
aşk dahi onun töhretine yaramıştı. 

1936 senesinde Avusturvsva J!'itti. 
Bir müddet sonra BPrline dönrl.ü. r.tu· 
vaff11kivetleri hf"r ~n artıvordu. Ber
linde büyük Ufa film kumtı'!lnva <" jlp 
bir mukavele~Ame İrıı7aladı ve her biri 
di;ıterinden Rfjzel filmler çevlrmc~e 
b1111:ladı 

Bu"'ün oek büviilc bir .Xhrf't@' m::ılik 
bulunan hu !llııtn':ıfl.-~r~ • .Av .... •rı::ı film 

MeraRfı zabıta romanı : 10 
• 
Ipelı Ma$heliler 

CetP.~i 
~ 

Nakleden: H. MÜNİR 
- Merak etme tekerim, Benim ar-ı Landı: 

kamda. da gözlerim var. Senin doktoru - Y'oksa, sana karşı ... 
seyrediyordum - Hayır, hayır ..• Henüz ağır. Ve 

- ya aeni ıördü ise? \tecavüzkar bir hareketile karşıla,mış 
-:- lmkinı yok ... Kuğu kuşlarına yem değilim. Fakat sen niçin beni aradın? 

vrrıyordu . Ben aA:acların arkasına 511k- Onu stıyle bakayım'!. 
lanmış, kendimi göstermeden onu göz- - Eva!... Şu doktorun yazıhanesini 
lüyordum. Fakat bu doktor ne kadar bir kere daha gözden geçirmeni lsti
tu.naf adam?. Hayvanhıı.ra kaflt mu- yorum._ o. muayenehaneye gelmeden 
hnbbet besley~k bir insan olduğunu evvel bu işi fpabilirsin. çünkü bu 
da ·hiç z.annetmıyordum. herifin esrarın aid muhakkak bir ,ey 

- Onun ne olduğu anlaşılmaz. Bir bulaca~ımııı ediyorum. 
gün içinde binbir türlü adam olur, Ba- - Pek.ita ... 
rıa kartı muamelesinin de, her dakika - Ben ortalık kararmadan evvel eve 
deii$ti~ni hissediyorum. Doğrusunu ı;::elmiyeceğim. •Şurada, otobüs lsta.syo
.Ovli:veyim mi Kolins ... Ben lcorkuyo- nuna yakın bir sinema var. Or~ya da
rwn bu adamdan! lıp bir film seyredeceğim ... Hal. Aklım-

Kolins'in aeai birdenbire heyecan- dayken söyliyeyim: Senin Kanadalıyı, 

+BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni Wrkceyi iyi bilen, daktiloyu çok 
iyi bilen ve sür'atli yazan bir bayan 
münasib ücretle it ırıyor. Hakikat 
gazetesinde (N. N.) rü:muzuna mele.. 
tubla müracaat. (20) 

TBbi müesseselerin 1941 den itibaren tutacakları 
1 - 7 nümun~ tı.ZC'rine hazır1anmıg 

<İMALAT>·< MUAMELE> 
Satılık - Kiralık 

(EMTİA, İTHALAT ve İHRACAT ) . 
* Kinıılık apartıman dalrttl arftnı
yor - İki. üc odalı ve konforlu lrlr11lık 
aı>artıman dairesi araruvor. Hakikat 
a:azetesinde (Kiracı) rumuzuna müra
caat. (17) 

(SATIŞ) dellorlerile (AYLIK BEYANNAMELER) 
Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla sahifelileri mevcuddur. 

TAŞRA SİPARİŞLERİ SÜR'ATLE GÖNDERİLiR. 
Umumt Batış veri: İNKJt,~P KİTı\BE\i. İ~tanbul Ankara Cad. 155 

+ İYİ BİR AİLE NEZDİNDE: - Mo
bilyah veya mobilyasız bir oda aranı_ 
yor. İstanbul tarafı ıayanı tercihtir. 
Hakikat f(azetesinde (M. E.) rümunı. 
na mektubJa müracaat. (19) 

Ankara Orman K. Koruma Genel 
Satınalma Komisyonundın : 

Müteferrik 

1 - Boluva defaten teslim tartile 70 ton un kapalı zarf usulile ohnJ1.cak
tır. İhalesi 14 ikincikRnun 941 sah ı;cünü saat 15 te Ankarada Yeni-sehirde Yük
sel caddesinde Orman Koruma Genel K. binasındaki satınalma komisyonun-
da yapılacaktır. • 

* ı.ı.an dersleri - Çok ehven fiatla 
lnırilizce. franı:nzca dersleri veririm, 
her vere dderim. Hakikat ı;ı:azetesinde 
(Lhan) rumuzuna mektubla müracaat 

2 - Beher kito!';unun tahmini fiatı 23 kuruş olup muvakkat teminatı 1207 
lira elli kuruştur. Şartnamesi her ı:t:lin Ankara, Bolu, İstanbul Orman Ko
ruma Satınalma komisyonunda ı;cörülebilir. 

(14) 

3 - i~teklilerin ,artn~me~inde ya7.ılı VC'<::ikı:ı.ları i1e ~ral:ıer teklif mek· 
tublarnıı ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyonda bulundurma
ları. •s9ıı. ı12128> 

gene içeri aldılar!. Dr. Kon, intizamlı bir adamdı. Çek-
- Yok canım. ?.1akrey gene kodese mecenin içerisindeki kiğıdlar, küçük 

mi girdi? paketler halinde düzgün bir sıraya kon 
- Evet .. dün gece en.c;elendi! (Saati- muştu. 

ne bakarak) Saat yedide geleceğim, Eva, birinci çekmecenin muhteviya
Eva!. Saat yedide ortalık hayli karar- tını r,özden geçirdikten sonra. ikinci
mış oluyor. Şimdilik Allaha ısmarladık! ye ge,ti. 

Koliru telefonu kapadı ve blr müd- On dakika sonra, bütün işini bitir-
det, olduğu yerda düşünerek durdu. mişti. Eline yapı,mıt olan ince tozları 

Eve Marlov, telefonu yerine koydu. silkeledi. 
Aynanın öniin• gitti. Yanakları sol- Yavaşça muayene odasına, oradan da 
muştu. O kadar ki, parmağını bastı~ı bekleme odasına geçti, 
ıaman hasıl olan beyazlık, güçlükle Bu sırada, merdivenlerde ayak se~l~ri 
kızarıyordu. işitti. Az sonra Dr. Kon içeri girdi. 

Sonra, Dr. Kon'un, hususi yazıhane- Doktor içeri ~irdi~i zaman, Eva, cid-
sine girdi. diyetle yazı makinesine eğilmif, bir şey-

Burası, muayene odasının yanında, Ier yazmakla meş~ulrli.l. 
küçük bir yerdi. Duvarları kitabla do- - Ha, geldiniz doktor! 
lu idi. - Hoş .bulduk kızım. 
Meşe alacından mamul, büyük bir Doktor, doğruca kendi oda"ına ge~-

yazı ma1'cs1 vardı. Masanın çekmece- ti ve bir müddet dı~arıya çıkmadı. 
teri kilidli idi Sonra Eva'yı çağırdı. 

Eva, evvelf caddeye baktı. Büyük Eva, kalbi. müthi, bir heyecanla 
Rols Roys otomobilinden henüz c;ps yok çarparak. doktorun yanına ı;ı:irdi. Aca
tu. TE"krar yazı maMsının ba,ına ,Jleldi. ba bir yerde, göze çarpacak bir ihtlyat

Kolins ona, her kilide uyan küçük ıızhk eseri mi bırakmıştı? ..• Doktorun 
bir maymuncuk vermişti. Eva bunu, keskin kara gözleri, yazıhanesini birl
jartiyec;ine iliştirmiş olarak saklıyordu. sinin karıştıdığını sezmiş miydi'?. 

Masa başına gelince, eteğini kaldır-l Dr. Kon beyaz gömlC'ğinl ıtiymişli 
dı. Ma_vmuncuğu çıkardı. Önünde bir cam tepc;i vardı. Tepsinln 

Evveli üst çekmeceyi açtı. İçerisin- t•7.erin~e i~i t~~rübe tüpü görülü:ordu. 
deltileri çarçabuk aözden ıeçirdi. Eva ıçerı gırmce, doktor, bu tupler· 

den birini onun eline vererek: 
- Şunu bir dakika tutar mısın? de

di. Bir mahlUI yapacağım . 
Eva, tüpü eline aldı. Kolunu ileriye 

doğru uzatmıf, tutuyordu. 
Doktor, elinde diğer bir tüp olduğu 

halde ona yaklaşh. 
Doktorun elindeki tüpün içinde, şe[

faf bir mayi vardı. 

Doktor, kendi elinde bulunan tüpün 
içindeki mayii Eva'nın elinde bulunan 
tüpe boşalth. 

Boşaltırken, bir miktar kızın eli ü
zerine sıçratmıştı. 

Eva birdenbire bir çıilık kopardı. 
Sanki bir yeri yanmı::ıtı. 

Dr Kon gülümsedi: · 
- Zarar yok gözüm, dedi . Tamamen 

ı..ararsız bir tecrübe yapıyorum. 
Elindeki tüpü tekrar cam tepsinin 

içine koydu. Bir dolabdan beyaı: l:ir 
kağıd havlu çıkardı. Eva'nın elini a
vuclal'ı içerisine aldı. İyice kuruladı. 

"Bu e5nada Eva'nın gözleri faltaşı gi .. 
bi açılmıştt! 

Çünkü eli, kan gibi kıpkırmızı bir 
boya içinde kalmıgtı! 

Bu kırmın boyayı ç1karmak için, di
ğer cUle uğuşturmaıla ba,ladL Hey
hat!._ 

Heyecanla sordu: 
- Nedir bu?, 
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&ded Uralık Llnı 

ı zooo • ıooo,-

s 1000 • 3000,-

1 1so • ısoe,,-

' 500 - ıooo,,-
1 250 • zooo,-

15 ıoo • asoo~ 

go 50 • '°°°,,-
soo ıo - IOOt.-

Türkiye İŞ Banka11na para yahrmakla 
yalnız para birikllrıni• olmaı, ayni zamanda 

talihinizi da denemi, olursunuz. 
Koşldelen 4 Şubat. Z M•Y11. 

ı Ağustos. I İklnclt°'rln 
tarihlerinde "~ılır. 1 \ 

Kambanıh .,. lnııııbarun besab• 
lannda en u 50 Ul"UI bula• 
nanlaz lrur'ımı dahil oclillrler. 

Müteahhidlerin Nazarı Dikkatine 

Maliye Vekaletinden : 
Hazine ve merkez muhasebeciliği veznelerinden 

«5000» liradan ziyade müteahhid alacakları badema 
çıı.rfamba günü tediye olunacaktır. 

Müteahhid,alacaklarına aid ita emirlerinin tediye 
gününden evvel Divanı Muhaaebata vize ettiri\mit olmak 
şartile çartamba günü aıı.bah aıı.at dokuzu kırk bef daki
kaya kadar tediye liateaine ithal edilmek üzere muha• 
aibliklere ibraz ve teslimi ' lazımdır. 

Tediyenin 25/12/940 tarihinden itibaren bu feki\de 
yapılacağı ilan olunur. 8849 (12067) 

Ba.t, Di9, 'Nezle, Grip, 'Romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Der!ıal Keeel'J 

lcabloda eUode 3 uıı ılınıblllr. TAKLiTLERiNDEN SARININIZ, , 
HF.R Vf.ROF. PULLU KUT[ll.ARI ISRARLA ISTFYl'117.ı. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için 3 aded kısa dalgalı telsiz alıcm kapalı ıarfia eksilt.

meye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel t35000•, muvakkat teminat 2625 lira olup eksiltmesi 
11 şubat 1941 salı Jtiinü sAat 16 da Ankarada Evkaf apartımanındaki P· 
T.T. umum mildürlük sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvıı.kkat teminat makbuz veya banka teminat mektubile ka· 
nuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o &Ün saat 15 e kadar 
mezkt1r komisvona vereceklerdir . 

( - Şartnameler Ankarada P.T.T. levazım, İstanbulda Yeni Valde hanında 
P.T.T. levazım ayniyat ıubesi müdürlüklerinden 175 kuruı mukabilin• 
de verilecektir. · ,g944, (12426) 

~~ 
BİLEGINIZDEKI SAATİN AVAR\ BOZULABiLİR 
İSVİÇREN\N•ANTİ M.0.NVETIK•. ' 
PRESIZYON SAATi 

ARVIM .. ~f 
VE KAT iYEN RADYODAN MUTEE 55\R OLAMA~ 
IS SENE GARANTİLi 6AY TAKSİTLE 5ATILIR. __ · 

9.~M~N ŞAKARvE$~ 
Golcılo Scınlolor cod 41 ·59·Xadıl.oy1,1,Itcod ~·~•ı-ııl u.,v,.~lrnd 28 

Dr. Kon, ayni şeytani (Ülümseyi,le: Hiç kimse görmüyor zannederek Dr. 
- Ehemmiyetli bir teY de~il, dedi. Kon'un çekmecesindeki kihrıdlan JitÖZ· 

Şimdi sana başka bir mayi vereceğim. den geçirdiği sırada, gizli bir kimyevi 
Onunla yıka ... Bir şey kalmaz. oasusun nezareti aUında bulunduğunu 

Eva doktora teşekkür ederek fişe:vi aklından geçirmemişti. 
aldı. Banvo odasına gitti. Yıkadı ve Ve sonra ellerinde bulunan torurt 
ellerindeki kırmızı boya silindi. üzerine, Dr, Kon tarafınd"ln mahsu9 

Dr, Kon bu esnada, yaı.ı ma~asırun sıçratılan su, bütün hakikati meydana 
başında duruyordu. Kaşları çat..ılıruttı. çıkarn11ştı. 
Elile çene!rini kaşıyordu. Fakat doktor hayret ediyordu. Aca• 

Kimyevi bir tecrübe oldu~unu söyle- be Evn. kendisinin işlerine niçin me• 
diiti bu ameliye, hakikatte, Eva'nın es- rak ediyordu?!. 
rarenf!İZ hareketlerini meydana çıkar- Düşündü ve bunun ancak bir tek 
mak içindi. cevabı olabileceğini buldu ve tekrar 

İçerisinde 9effaf bir mayi ıörülen muayene 
0

oda.sına döndü. 
tüp, sadece sudan ibaretti! Bugün kendi~inl bir adam görmeğe 
Yazı masasının üst çekmecesini açtı. Relecekti. Randevu saati yaklamııştı. 

Kaşlan biraz daha çatıldı. Çok sürmeden bekleme odasında:ı. bir 
Demek ki bu kız, kendisini jtÖzeUi- ses işitildi. Bu ses: 

yordu. Gizli evrakı kanştırıyı:>rdu, - Müsaade ediniz. diyordu. Doktorla 
Dr. Kon, bu hakikati ö~renmekte ,roç randevum var. Benim 1telecc2.iml bili

lük çt.kmemişti. Çünkü, c;ekmeresin- yor ve fU dakikada. beni bekliyor. 
deki kiğıdlar üzerine, su ile temu et- - İsminiz? 

tiği zaman d!!rhal kırmızıya dönen ga- - Bert Dobs! ... Doktorun eski bir ar-
yet ince bir toz serpmişti. k11.daşı! 

Herhangi kimse, bu k8ğıdları karı•- Eva biraz hayret ve biraz da te-
tıracak olursa, o ince tozun, eline bu- reddUd içinde doktorun yanına gelJl, 
laş:acağına şüphe yoktu. Ve sonra bu l Fakat kendiıini birL,inin görmek is· 
el, mesela su ile temas ettllti zanıan, tedlğini söylemesine meydan bırakma• 
üzerindeki tozlar kırmızıya dönecekU. dan, Dr. Kon: 

Niteklm Eva'nın eli de böyle olmuttu, [Arkası var} 
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