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KURUŞTUR 

"ltalganın i- ' 
~~g~ agr_ılmasıl 1 

ı/ıtımalı var,, ı 

l ı 
' 

~~~-.. ~~~-
ING iL TEREYE GOl<E 

Almanya ltalya 
ya her şey ver- 1 
meli, veya hiçbir j 1 

şey vermemeli! 

Simav Çayı İle Hanife 
Deresinin Suları Taştı 
[DurUm.bey öya Su altında ! l 
Bursa Valisi Sulqrın istilasına Uğrıgan 

Tedbiri Alıyor Sahada Süratle Yardım 
Bursa, 13 (A.A.) - Son İnsanca zayiat yoktur. 

- - sllnlerde yağan yağmurlar- I z m i r d e de .. Han ife ~eresi de Çeltikçilu in gi t terenin ita ya 'y• an• dan Mustofokemalııpşa kosa- kuyündeki Haydar geçidinden 
ba>ından eeçen Simav çayı i- T b ı T" bir gedik açmış olduğundan 

laımak İste d igı nedir'/ le Karacabey ovasından akan Qr a ı, ırc Durumbev köyünü sular is-
Londn, 15 (A.A.) _ News Chro- Hanife dere.<i yine birer ge- tili eylemiştir. 

nlde gazetesinin Lizbon muhabiri dik açarak bazı yerleri is t.;Ja ve Bayındırı iz M t R DE 
yazıyor: Şimali İtalya ahalisi harp· etmiye başlaını~tır. İzmir, 15 (A.A. l - Son fır.. 
ıen bıkmıştır. M1L'6lininin büyük Valimiz yanında jandarma s J B tına ve yağmurlar yüzünden 
bir hata itlediğine ve İtalyan •i· alay kumandanı oHui:u halde C a S t ) Torbalı, Tire ve Bayındır ka-

l yasetinde esaslı bir değişiklik ol- suların istila<ına ağrıyan sa· zaları arazilerinin bir kısmı 
-''"-'4.;tti" maıısa bıı hatasının kendisine P•· hada tetkiklerde bulunmakta snlar altında kalmıştır. 

;.,,iıya mı..ı olacatuıa lı:anidir. hal- ve ic:ıp edea tedbirleri al- j Kc>aba içindeki gediklerden Tireden alınan bir habere 

Gıirp çıllliiııde ltaı)'1111laıa kaqa kmnı!an saferde mfllı.lm bir rol 0711adıklan bildirilen Rlntliler 

Af rikada ki ln
giliz taarruzu 
inkişaf ediyor 

• 
ingilizler 

ASKIERt, 1 Yunanlılar ge
sl VAS I rıiden mühim 

ftalyamn vaziyeti 
dikkatle takip 

edilmelidir 

tepeler alJı -tepedelen 

maktadır birini a""n sular bir mahalle- •.. L - ı b 
yada çıkacak bir isyan Almanya- s· . . . b" l .-- .,ore .. uaya ya;:mur a era-

h d . . ı ımav çayının sevıyesı ır yi istila etmiye başladığından ber fındık büyüklüğünde dır 
DID n udn &eçmesl ıçın bir sebep · ı metre 20 santim yükselmiştir. bazı evler tahliye edilmiştir. lu da dütmüştür. 
teşkil eclPbilir. halyanm lklye ay- "liiiiiiiii,_,__._._iiiiiiiiiiiiiiiii;oill;<iiiiiiiiiiii ..... ,..,..,- ... -..., ... _____ .__ __ iiliiiiiiiiii;ii;;t;;ii;;t;iiiiiiiiiiiiiii .. tfl 
rılması ihtimali de vardır. Bu tak-

(Arkası Sa. 3, SU. 1 de) 

lngilizlerBrest Münakalat vekili dün , L . , 
ve orıent a b h h . . ld• 

hücumlar yaptı sa a şe rımıze ge 1 
111 

Almaalarıa 

ye akınları 

lııgıltere- C. K. lncedayının lkdam'a Beyanatı 
zayıfladı 

" Halkımızın menfaatine uygun olan tarif 
ve tertibatta tt'zyidi ,,,.~~·klik olmı7acaktır,, 

16 Milli İktisat Tarihimizin dönüm noktası 
Cumhuriyetin kuruluşilc başlar n Yuıeı s 11ncodo 

(Oo.rı urı- ıçırı cıeın.) 
1 k h ıma heyecanla beolcdi ü • 
nsanı ve a ra- takviye etti; Akdeniı, Af;ika, '::!: 

i 
lmparatorlulıları ihtirası ile tahrilı 

manı gene nsan e.vledi. 
Fırkaların mskeri prünilşleriJo. 

v e k a h r a m a n :en v_c görünüşteki h~yecanla~~ 
an şuphe edılemezdi. Hepsuua 

b • ı • 1 kahraıuaıı birer adı, hepsinin müııYa r ata ı ı yor. takbe1 büyiik ~paraı~r.ıu1ı huly• 
IDıda bir bi.sesı, hep ırun eD m• 

Yuanı A, ŞEKJB dem teknik kadrosunda vasıtaları, 
top, tank, tayyare, alev ve ölüııa 
saçan malı:inelerl vardı. Ve_ yine 
hepsinin herkesten fazla üniforma
da, seJıimda, bayrakta, yana§ık ni
zamda, yüksek sesle konuşuşta gös
terişi vardı. Mangadan livaya, )). 
vadan orduya kadar kumanda va
ziyetinde bulunan her ınıbayuı: 

Anavatan Fırkası.. 
Siyah Gömlekliler Fırkan., 
Fedailer Fırkası.. 

Harikalar Fırkası.. 
2 N İ•an Fır kası_. 
Bütün bunlar Arnavutlulrıa e 

Trablusgarpta dövüten İtalyan fır· 
kalanımı adlarından bu.ıiarıdır. 

Duçe TII Faşist alum biittia hu 
fırkalan ;rirmi bir yıl Jıoyunca .ı .. 

- Nasılsınu?, 

Şorn•W!a erler safından yt1q. 
lea cevap Hint, Afrika, Alı.deıWı. 

CArkatJ Sa. 3, Stl. 2 4.e) 
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Yazan: ZİYA ŞAKİR 

f mamı Taki, biricik oğluna, Naki 
ve Zeki lôkabını vermişti 

Devlet Demir 
Yolların dan 
Şikayetlerim 

ihtikara Karşı Tedbir· - ' 1 ,,,,. l l 
Maaş kanunu ıı i 1\.ra ve ama e 

Fiat mürakabe komisyonu bu Tadil ediliyor, h i r l iği 
Ytuan: 

Ankaradaki Yataklı Vagonlar 
_ Kttcuk btr cocu~u. uzun bir hanedilnı ile de alakası vardır. Bu- Şirketi yatak aunak üzere nıüra

yolculugun zahmeti ile ı abatsız et-i na bmaen el altından tahrikat ya- caat edenlere, 13-U birincikanuıı 
mckte ne mana var? Dadtları ona parak bir kıyam ve isyan hareketi 1 cuma ve cumartesi ekspresinde 
burada pek mılkemmel bakarlar. gosterirse, bizi pek çok uğraştırır. yalak kalmadığını söyledi. 14 bi-

Diye, zevcmi ikna ederek, bera- Dediler. rincikanun cumartesi ekspresine 
ber <>ötürmek isternemisti. Yalnız bu sözleri söylemekle de bir vagon ila,·e ettiler, buııu haber 

~·akat (Bagdad) a gidildikten kalmadılar. Ye nibayel ifsadat ve al~nlar yataklarını öğleye kadar 
sonra da artık vazıyet dej?:işıniş .. tezviratı arttırarak: aldılar. Uauer alamıyanlara, saat 
zevcinden müthis bir intikam alan - Dünya ile alakasını 4ces~ <>- on .dörtten sonra: •Yer kalmadı!• 
Ümmı.ilfadl, artık bu çocukla mes- lan (Naki) nin evinde, be1 .ıece cevabı verildi.. Halbuki lokan.a 
r.ul o!mıya lüzum bile görmem<sti. ı?izli iç!imalar yapılıvormu;. Ye - \'a~onunda konuştuğum bir ~İlla 
İmamı Taki, biricik oğlunun ha- \'inde de büyük bir siliılı deposu saat on altıda yalvara yakara bir 

ltm a..ıiatine ve sakin etvarına oa- varmış. )atak lııılabilJiğini sö~led; ... Tre-
karak ona evvt!liı (Naki) lakabını Diyecek kadar ileri vardı!ar. nin hareketinden bir saat sollra da, 
vermıs .. sonra da zeka ve dirayeti- Halife, bu ihbardan şüııhelendi. ecnebi bir bayanın birinci ıı.evki 
ni takdir ederek buna bır de (Zeki) En fazla emniyet ve itimat ettıi(i bir kompartımandan yataklı vaı<>-

gün mühim bir toplantı gapıgor 
Fiat mürakıııbe kıomisyonu bugün 1 rını tarumamalan icin bir memur 

fevkalade bir toplantı yapacaktır. bir semtte bir defa giıriındülcten 
Toplantıya bizzat vali Lı'.ıtfi Kırda- sonra başka tarafa nakledilecektir, 
rın reislik etmesi muhtemeldir. Hatta kontrol rremularının selıir• 

' 

İh ti karla mücadelenin siddetlen- !er arasında da becayis edilerek 
diritmesi ve muhtekirlerin daha sı- muhtekirlerin gafil avl~an te 1 

kı takibi için yeni tedbirloer ı:ıörü- min olunacaktır. ı' 
WJecektir. Diğer taraftan ııecenle.:de imti-

Ankaradan seLrimiı.e l!elen Ti- hanları vallılaıı kontrol memuru 
caret Yek:Ueti kontrol müfettısleri ııamzetlerinden kazananların bu
de toplantıva .istirak edeceklerdir. j!\inlerde Vekalet tarafından bildi

:Muhtekirlerin kontrol memurla· rilmesi beklenmektedir . 
~~~~~~~~ .... 

Muvakkaten askeri hiz-

mele alınan 

hakkındaki 

memurlar 

hükümler 

lakabını iliıve eylem4ti. adamlarından birini. :Meclineye gön na aşıRdıf:ıuı gördüm. 1 
(Naki) nin çocukluk devresi, derdi. * Vali dün sa

Ankara-
'Iktısat fakültesi-

Maaş kanununun bıw madde
lerini değiştirmek üzere hazırla

nan kanun !Ayihası Büyük Millet 
Meclisine veril.mittir. Bu lAyiha
da yap lan lek1i(e göre, mezkUr . 
kanunun yirmi üçüncü maddesi, 
seferberlikte fiili hizmet haricin
de silAh altına alınan maaşlı dev- i 
let memurlarile 3656 numaralı ka
nun ve ekleri hükümlerine tabi 1 

Ü('retli memurlann memuriyetleri 
uhdelerinde ipka ve maaşı veya. 
tlcretleri tutarının kendilerine ve- ~ 
ya aileler'ne ita edil.ecck şekilde 
tadil olun:ıc:'.ktır. tam bir sü.künet içinde geçti. O, bu Bu adam. e~la tahkiKata giris- Ekspresde birinci ve ikinci me•ki 

müddet zarfında, eba ecdadının uğ- 1 tı. Fakat, (İmamı Naki) nin - ken- komııa !imanlar numaralıdır. Va-
radı,:.ı zu . ..ım ve haluızl:kları tama- dishi d'ri diri eı:ıra gömmüş 1 .. d t 

1 
" 

1 
. 

l ·· · · ·· . 'k - - gen ar a o uru a(aııı.. yer erı numa-m, e ogrendı. Bunıarı oğrenaı ·ten ıııbı - b'jtün insadardan u~k ya- 1 k .. 
1 

f k t 
d . t k • ·· . · ı k ~ . .. • ra ama guzc , a ·a num.ar:ı tev-onra a. arı aun\a ıs e .. e a- .am.ı.sın.,,n .ıı • a oır ş.,y Ol!rene- · ki' f '" d" ı 

r;şma~tan nefret etti. medı.. Sonra. oaun csrarenııız haya- zkı ııe ı l cna ..... dırı vagon'."k~ k or 
n lh ed · · · d'-· h . .1 .. .. V b. oın;ıar ımanı o uyor, 1 ·ı onı--"• assa p erının geçu H!l ma - tını ı:oz.en e gorr.ıi"" ıstecı!. e ır 1 t · b k 1 M ı 

h · nd k · . . . ·· d .. ~ .. p~r ınıanı os a ıycr. • a mı or-
pusıvet . avatı, onun uzerı e c;ı> gece gızlıce eve _,rdı. Gor ugu t d b k · f dakil . 
acı bir tesir husule ~etiriyordu. O manzara, onu hayretler irJnde bı- a a ıra mu, ~t~w. ın . erı zor
deı ~cede müteessircli ki, biç bir in- rakarak, derin bir te-.,,;sılrle titretti. l la hırsu. edersın.. demişler. B9J 
san yüza görmek istemiyordu. Çünkü. (Resulüllah) efendimizin kal~n hır k~mp~Ttıı:ı1anı t~k başı-
Artık biıtun hayatıu1, ıa.;ı ve 'ha- muhterem necli ve milyonlarca in- na ışgal et~ırınek hır koııtrel me

data ha;;rctti. Hüklımet tarafından sanın (İmarnül müminin) sıfati!e n~ur.uııun lutfuna ~·eya tek ""~ın:' 
pederine verilen tahsisat kesildiği iktida ettiği zat, kaba hasırdan bir bır ı<bo.ıı~~tıı~anı t'ı~~~I etbm~klı ~~-
! · b · "k b' k t · · d ·d· seccade üzerinde linıe lime ve pe- )'en ırının comer ı;:ıne ag .... -çın, uyu ır sı ın ı ıcın e ı ı. · ı ı b T 

Tesadüfen Medineye gelmis olan r~n bir kıvafet'.e ibadet etmekte a ' ır. 
(Süı;en) isminde bir Türk kadıru ıdı. * 
ile evlendi. Bu J:!Cnç ve dilber Türi< Halifenin adamı, o hali gorunce H birincik;nıın cuınartesi gucu 
kadını, zevci ile beraber (Hac) için artık hakikati büsbütün (iğrenmek •a~t ı~.~5 de Ankan•tlan hareket 
Mckkeye ~lmişti. Fakat avdetle- ist dı. G '•lendi yerden !T'J ydana cı- eden ~k.or iıı bir ngonuada bi
rinde, zevci Medinede vefat e~miş .. karak (İmamı ·,.krı ve S<:,fım ver-· rıııci \'e ıkinci mevki kompartı
kendisi de memlel-etine dör.eırıe- di. Kendini bildırdi. ı n"1ıla•ın hei>'i dolmuştu, iki kom
mişti. . :-- Ya, İmam ... Hal:fcve. baslıca: p~rıım;rnc!a kiın•el~r yo~tu. Eskişe-

(• al:i), hayatını üç şeye bai!ladı. ıkı mesc'c ~n·lise ver'!"..ıstir ... Bırı., lııre ı;.d .. ı ve kuçuk ıstasyonlar
Bıri, kendısini derin bir sefkat ve bu m.ımevi kösede. her gece, gızli can b . .-i,1dcn hincu bir yolcuyu ise 

bass· siyetle seven zevcesi.. ictimnlar vapmak .. Di_ ri de evin-· :.Cş ki~l11.in uyun.akta olduğu bir 
ikincısl, 5üscndcn dünyaya ae- de bir cok silah bult'ndurmak ... kompadımana, uyuyJr •,.ı uyandı-

len (Hasan) i.smındeki oillu.. Bunlardanu. birinci.sinın a;;ılsız ol- rıp yerle~tirdiler. Bu ~olcuoun 
UcLİncüsü de, daimi bir seklide duı!una kanaat :::~tird:m. , elindeki numara hakikaten o kom-

lbadetti. (D h ) l ı>arlııııan numarası mıydı? Bilmi-
(N~1<l), umllDli hayata karışmak- • & nr 1 ;·oruııı. Bilsem de ne çıkar?. Numa-

tan son derecede ictinap ediyordu./-- ra tevzi ~eklinin fena oldııi:uııu ve 
Hatta, büyıik bir fakrü zaruret ı- ,·-------~-~ bunun neticelerini yukarda yu-
çinde yaşadığı evinde, hısım ve ak- ADLI.YE va dııu. 
rab~larırun ziyaretlerini kabul et- • Jf 
rnekten bile ibt:raz gösteriyordu. • 

Bcşki~in!n u)·11n1a;a çab.ıladıkla
rı komııartımanın kapısı açıldı. 
İçeri.re bir zat girdi; arkasından 

İste, bu derin sükun ve inziva i- M H 
cimre yasayıp dururken, ııederinin eşhu1 idayet 
vefat ettii{ınl haber alw. Yüzünü, 

doyasıya eöremediği babasını ebe- Tevkı"f Edı"Jdı• 
dİyen kaybetmenin iztuabile, kalbi • l kontrol memuru seslendi: •Demek 

siz biletinizi ka~·bettiniz?• Zat a
randı: •Evet ı!di, fakat bunu son-cayır cayır yandı ... Fakat, (Allah) 

m takdırinin bu suretle tecelli et
mesine karsı büyük bir tevekkülle 
boyun eğerek: 

- lnna 1illilı ve inna ilevhi rıi
ciıln. Ayeti kerimesini okumaktan 
başka bir şey söylentiye muvaffak 
olamadı. 

* Pederinin vefatı Qzer;ae (İma· 
met) mevkii, (Naki) ye intikal ettL 
fakat (İmamı Nakil kendisine bi
at edenlerin rica ve israrlarına rağ
men o nıunzevi hayattan ayrılr.uı:k 
ıstemedı. Hatta, ııederi gibi. Abb~ 
sikrın takip ve tazyikine ui?:rama
mak icin. (Masrva) ile büsbütün 
aliik.ısını kesti. 

Fakat.. (Ali Resıll) ü Abbasi taht 
ve saltanatı ıçin daima tehlikeli !!Ö
renler, onu ihmal etmediler. Yaşa
dığı o münzevi bayata, derhal baş
ka türlü mana verdiler. Ye nihayet 
günün birinde Halifenin evham ve 
hay~lıni tahrik ederek: 

- Ya Emirülınürninin! .. (Alevj) 
ler tarafınd&n (İmam) tanınan 
(Naki) Din, tam bir tecerrüt hayatı 
vaşadığına inanmamak liizun ııelir. 
Çünkü. muhakkak_ olan bir şey var
u onun, bütün (Ali Resfil) taraf
tarlarının kalplerinde, hüküm sür
mesidir ... Bahusus bu zatın, Abbas! 

Mahkem~de: '' Ben 
hergün içerim, beni 
kızdırdılar ! ,, Dedi 

ra hallederiz.• Kontrol memuru 
kapı~ ı ka(la) ıj:> gitti, biraz sonra 
elinde bir biletle girdi: •Bulduın 
dedi, fakat siz bir daha ekspres 
farkının makbuzunu kaybetmeyi-

Sarho,luktan sabıkalı Rec<!P kızı, Bu zatın elinde ne mevki numa
Hidavet bu sefer de Aksarayda rası vardı, ne de ekspres farkını 
bezıbcr İsmailın dükkanı!la gıt.miş, veTdiğiııe dair makbuz ... Buna rağ
sarho,lukla camlan, cerceveleri men beş kişinin bulunduğu kom
ku·mıı.;. yakalanarak dün adliyeye partıınanda altıncı oldu. Halbuki 
verilmis. Sultanai1ınet l:11rıncı sulh tatb!k ~artlarının ikinci maddesi 
ceza m~hk~mesinde nıul•akeme e- çok sarihtir: Ekspres farkı verme
dilmıstir. liıdavet. mahl<crnede: den eksprese binenlere, bu fnkı 

- Ben her zaman kerim. Beni verecekleri istasyona kadar biletsiz 
kızdırdılar, damarıma bastılar, bu muamel~i tatbik olunur. 
isı yaplım. Dem4tır. 

Mahkeme, Hidayetin teWtiline 
karar vermıstir. 

iki bina yıkıldı 
Beyler.beyinde Abdullah ağa ma

hallesinde İzbemey<lan sokaiiında 
Serfil'e ait iki katlı ahşap bina ıııon 
yağmurlardan çiikmüş, in;anca za
yıat olmamış, bina tu!lliye edilmiş
tir. 
* İnkılap mahallesinde Samiye 

ait 2 numaralı evın çatısının arka 
kısmı çökmüş, ev ta:hlıve edilrniı;. 
bina kordon altına alınarak tahki
kata baş,lanmıstır. 

* Ua~·narpaşada boş sandığım 
koınpartımanfardan birinin kapısı 
niha~ct açıldı ve eli \'alizli bir tek 
kişi çıktı ..• 

Seltimi l:ııut SEDES 

[ir yangın baılanııc:ı 

Gala<ada Okcumusa cadd<'Sinde 
55 numaralı apartmanın 2 numa
ralı daıresinde oturan Sultananın 
soba bacası tutusmus. derhal yeti
;!;:n itfaiye tara!ından söndürül
fnüstür. 

hah 
dan avdet etti 

Benzin tahdidi hakkmdaki 
tasavvurlar tetkik odıliyor 

nin toplantısı 
bugün yapılıyor' 

Bu topiantıd11 Rektör 
de hit•b•d• bulun•c•k 

Bu n1eblil~ 20 liradan a~ğı ola
mıy:ıcaktır. 

24 üncü n1adde de ~ $Ckild~ t&
dJ olunacaktır: 

Yali ve belediye reisimiz Lıltfi · Milli tlı:tısat ve tasarruf haftası 
Kırdar dünkü ekspresle Ankara- münasebetile üniversite iktısat fa
dan ~r~e ~~stür. Valimlz kültesi tarafından tertip olunan 
Ankaı a zıyareti n~.ında sual so- cİkt t ·· .. ... .. t ı 4 ~ 

•Umumi muvazeneye dahil o
lan veyo n10Jhak ve busıı~i but.te
lerle !daN" E"dilen dairelerde veya 
sennayesıni; :..amamı devlete ait 
olan veya husust kanunlarla dev
letre t~kil edilen VE"ya bir imti- : 
yazı işleten mliessE"Self"rde müs- ; 
tahd~m olanlarla vil:.~t ve beloo.i.- 1 

ye- daimi encüınenleri azalıkl3nnda 
bulunanlardan tallm ve manevra ! 
münasebetiyle silft.h altına alınan
ların maaş veya ücrlleri nH:?nsup 
oldukları daire ve müeısseselttee 

1 

tam olarak V!!rilir. 

ran ııazeı.ecilere İstanbuldan An- . . ısa ,ı?unu• vugun saa e 
karaya ~ötürdüğü meselelerin he- 1''ik!Al marsını müteakip rektör 
nüz karara bai:lanrnadıi?ını, !.ıenzın Cemil Bilse! ile muhtelif profesör
ve taksi tal:didi hakkındaki tasav- Jer V<' talebeler birer hitabe söyli
vurların tetkik edilmekte olduğu- yerek veril malı kullanmanın milli 
nu söylemistir. 

MlJ1EFERRllC 

Bir kili.enin mütevellisi 

hakkında suiistimal ihbarı 

Beyoğlu Ermeni kilisıesiniıı bi
ricik mütevellisi hakkında Vakıflar 
idaresine su:iisti:mal il:ı.barında bıı
!unulmustur. 
Beyoğlu Vakıflar idaresi müdü

rü Hilmi tahkikata baslam~. Be
voi?:lu Balık.pazarındaki Ermeni kili 
sesinin kasa mevcudu makbuz mu· 
kab:Iindc teselliını edilmistir. Tah
kikatın tamamlanmasına katlar ki
ralar Beyoğlu Vakıflar müdürlü
Wnce tahsil olunacak, maaşlar da 
aynı idare tarafından tediye edile
cektir. 

BELEDiYE 

Bayazıt meydanı açılıyor 
Bayazıt mevdanmın İnkılap mü

ze.si hizasında. Bavazıt camiinin 
karşısındaki sıra dükkanlar da be
lediyece vıktırılmıstır. 
Bunların yerine ileride, İnkılap 

müzesil"in stilinde ve şarkkari bir 
kahve yapılacaktu. 

bir vazife oldu.itunu tebarüz ettire-
ceklı r ve ctas:ırruf• un ehemmiye
tini de anlatacaklardır. 
A)Tıca vükksek iktısat ve ticaret 1 

mektebi talebeleri de •İ:ktısat ı:ıü- \ 
nü. tertip etmislerclir. ı I 

Y abanc:ı dilden imtihan 

olanluın evrakı tetkikte 

Yabancı dil bilen memurların bir 

Anc.ık bunl:ıru ... ı.ı ... 656 sayılı ka
nunu!'l 19 uncu ve 3659 sayılı ka
nunun onur.cu maddesine dahil : 
müstöhdcınlere veril c~k ücretin 1 

azami m• ddett 15 günil gec"nıez. . 
Bunlard~n askeri bir rütbeyi ha -

iz olanların maaş veya ücretleri 1 
tutarı mcn~·n oldukl:ırı daire ve 1 
mü-esseselerce tam olarak verilir.> 

Bir genç kız kayboldu 
Çenberlıta~ta Pertev Pasa so-derece terfi edebilmeleri icin İstan

bul üniversitesinde yapılan şifahi 
kağında 2 numaralı evde ot•ıran 

ve tahriri imtihana ırirenlerin ev- Al' T 14 daki kı u· 
ı ezcanın yaşın zı m-

rakları Maarif Vekaletine gelmiş-
tir .Milli lalim ve terbive heyetinde riye on gün evvel evden çıkmış, 
bulunan evrakın tetkiki bu~ünler- bir -daha dönmemiştir. tl'mrivenin 
de bitecek ve kazananlar belli ola- ı:a)"bubeti zabıt:ıya haber verilmiş, 
caktır. 1 zabıtaca aranmasına ba;lanmıstır. 

1 1"..ÜSAHABE 
1 1 

"Bu maca,, lar 
Çakı ile yaraladı uıak bilmiyor. Havalar terletiyor. G eceler, tın1n, sabah ol- çircrek bilmeceyi ' örmek, insanı 

M t · ahallesı'nd kt IB3 u:ıdan ~ki· sene evveli-ura reıs m e me ep soğuk, yağmur dinmek ~ 

sokaitında 17 numarada oturan Ka· bilmiyor. Sokaklar karanlık, ay- siydi galiba, hem •Cum-
rabetle Nevran arasında hir tepsi h · t · h d Y .. .. ka ad N dınlanmak bilmiyor! urıye • ın, em e • e-
vuzunde_n çık~n vg a evran Eğlence yerleri bile, insanı eğ- ni Gün• ün, •lınlnıacalarını yetiş-
Karabetı cakı ıle yarala:mışt~. Suç- lend_irnıiyor. Yağmur altında, ça- tiriyor.ılum: Üstelik on beşer gün
tu val<alanmıs. yaralı iedavı altına 1 murl u karanlık sokaklardan dön- lülı: tamam olarak. 
alınrnı~. tahkikata baslanmıstır. mek akla geliverince, keyif de, Bir gün, samiUerden, ıaitlerdeıı 

Otomobil çarptl neş'e de kaçıveriyor. kafamın içi karışmış bunalmıştım. 

Macka caddesinde Besiktaşa git

mekte olan Kapriyelin idaresiude
ki 4575 numaralı otomobil Maçka 

so~a~::n:; ı;H~~;A;ESARI J :::ur::~~r: 
mı. Allah baba, I~ . rahmetli H. A-

caddesinde yolun bir tarafından bo kışa oe kısmet etmiş;ıe, ~ ı gah, tepeme dikildi: 

d • tar f mekte olan L ka nunla odanı:t.ı ısıtıyor, bır ko- - Bunları ;tapmaktan utaıımı-
ıl(er a ına ı?eQ u - kil' K't b ? 

ya çarparak basından .Yaralamış, şey~. çe_ .'yor. ı a ınızı,_ ı:a:ııe- yor musun-
yaralı Şisli cocuk hastahansine kal-ı tenızı elinlıe alıyor, o~a~ baş- Aldırmadım. Tekrar etti: 
dırılmıs soför yakalanarak tahki- lıyorsunuz. Gece, uzun. Saatın yel- - Bunları yapmaktan lllanmı-
kata ba;laıımıstır. kuvanı ile akrebini tersine dönü- yor mıısDlt? 

yor, sanıyorsunuz! Agfılta baktım, af diler gibi: 
Ne yapacaksınız, vakit geçirmek - Ne yaparsm, dedim. Para çı-

- Ne güzel çiçekler, bunlar~. .lıl.zım. Gazeteleri, ba~ınaJ..alesin- kıyor. 
dedi. den matbaa adresine kadar oku- Hoınıırdaodı: 

Nediın, onun Ccryadını işitmiye- f\,g.ir h;ıbasııııll b&ynuna Çl©lıotlamuıib>Etl@lebi nRom•nv•: 37 Do <dl D ~ u'ı ;:~;~c kapanarak ağlamağa baş-
sa- mağa mecbur kalıyor.mnuı. - Buııun parası senin hiçbir işi-

cek kadar beyni uğultular içinde rılnu~tı: 
idi. Gök gürlese ,dünya yerinden 1 - ·> "Y lıaba ,sen beni lıiç sevmi-

Y azan: r.tAHMUT YESARi r sarsılı.a yine du)mı)·acaktı. yor>un! 
Kızuıdan lıaluıret ı:örmese de - Bir baba, çocuğunu Se•ınez 

Sadiye, ona niçin bukadar eziyet 1 Bu sabah ben topladını. 
ediı·ordu? Kocaswı sevmemekle Bu çocuk ne olacaktı? BeJwnde 
On<!an nefret etmeği mi icap eder- bir <!anıar kopmuş gibiydi. Bugün 
dı? Bir ha kasını seviyorsa?_ En değilse bile, birkaç sene sonra, Ni
yakın ihtimal bu, idi. 1''akat kimi? gar da her şeyi anlıyacakh. Evde-

Kalbi bir icne b~!mluıq gibi ai- ki :ıavallı vaziyetini o da hissede
rıyor, damarları bıizülerek çekili- cek, başını eğmeden kızına bakamı
yor, dişlerini sıkarak, tırnaklarını yacaktı. İhtimal Nigar da, IUIJlesi 
;riıordu. gibi onu istihfafla süzecekti. 

Kendi.sini sevmedikten, ondan •Baba, bana ne getirdin?• diye 
nrfrct ettik•en sonra kimi severse açılan bu küçük eller, •bak, senin 
.senin, Nedim için ehemmiyeti sevdiğin çiçekleri bu sabah topla
yoktu. dun• diyen bu ufacık ağız, şinıdi 

- Beybaba, ır;eleyim ıııi? Bak masum bir parıltı içinde gülen 
una ne gctirdinı. gö1.1er, hep ayrı ftyrı şek.il, fek.il, 

Nig:.r, elinde büyük bir çiçek onun aleyhine dönecekti. 
demeti, kapının önünde gülerek o- Nigirı, bir bohça gibi yere ath: 
na bakıyordu. - Git oUna_ Canıını ınkma ar-

- Gel kızım. tık .... 
Xiı.:" ı-, ko~arak babasının dizleri- Nigir, ..,ıruılıktan ağlamağı lıi-

ııe çıkmış, yanajpıu onun yanaima le uautınıııto. BahaslDa korbk 
ıürerek: korkak bakıranlo; sonra, bozul

- llep l>elli.n uvtliilıl çiçekler~ mut. Wp•'"lllll PÇe.k ıiaHü il-

yine bu m'lhçup vaziyetten kurtu- olur ınu? llasla)·llll, Nigir, çok 
larnı)·acaktı. Kızının beğcnd.igi bir ha>ta) ım. 
kumaşı, istediği bir elması, hatta . ig_ar, yaş dolu ı:ö<leriııi aça-
bir deste İğne, küçücük bir hediye rak: 
alamıyacaktL Onun ne giyeceğini, - Hasta mısın? diye sordu. Ne-
nelerden hazzettiğini, neyi beğen- yln var? 
diğini, bir yabancı gibi hep sonra- Nedim, içinrl<"n: •Yarın sen de 
d:ın gör~p cigrene~ekti. Ba~ah~ 1 bana giilercksin çocuğum, Hal'tr. 
hır zevki de çocuı;unun ııevındigı- Kendime güldıirnıiyeceğim... di
ni görmek değil midir? yorılu. Gcceyarılarında karanhk-

Herkesi hayata baj;lıyan bir ala- ları l·ırtan ı..eskin bır bayk~ kah
ka, bir rabıta vardı. l"akat onun ka!wsı gıbi çirkin bir kahkaha sa
yaşaması için artık bir sebep kal- l"·erdi; kwna da karısına da eza 
mamıştı. cdce~kti: ·Hiç iınııde kapılmayın 

Niglr, başını çiçeklere sokmuş, gülemi~·eceksiniz?•: 
t•ınuzları sarsıla sar~ıla ağh;yordu. - Ben ölürsem ağlar mısın Ni-
Oııu yava§ça kollarırun arasına al- gar? 
dL Gözlcr<.uin ya~ını elile siliyor- Baba.,nın kahkahası onu kor-
du: kııtmu~tu, sonra bu sualden de bir 

- Bir yerin acıdı mı kızım?. Ben <ey anlaıı.aıruştı: 
<inırliyim, biliyorsuıı.... _ Bey baba! .. diyebildi. 

Çiçekleri koklıyarak: (Dalı& ... r) 

Eski sekiz, on, on iki, on altı sa- ne yaratnaz. Bunları yapmaktan 
hifclik zamanları nasıl aramazsın! :ııııvkalmaıruş olsan uğraşmazsın. 
Bir bafta oku, bitmezdi. Sahifeler Ben, malımı lıilıne:a: miyim! 
zayıfladığı için, ilanları gözden Agah, haklıydı. Ben, tek heceli 
geçirmeyi de ihmal etmiyorum. t kelimelerden tutun da, .. itleri ve 
Sıra, •hulnıaca• lara geliyor. san1itleri yanyana olan kelimelerin 

•Çapra.t kelimeler- diye tercü- hepsini değilse de, üçte ikisine ya
me de ettikleri •Motocroise•• be- kın bulıuuf, bir deftere ı:eçirmiş-
nim, eski illetim. tim. 

Nasraddiıı Hocanın, -bütün hiki
yeleri gibi,- bu da meşhurdur: 

- Kar helvasını, ben yaptım 

amma, ben de beğenmedim! demif
Fıkra muharrjrJerioin fıkra ma

yalarını ellerinden alıyorun1! gibi 
geldiği için hemen kısa kestim . 

Bu .göz göz> bulmacaları, nıem
lekele yayan Peyami Safa, Fikret 
Adil bir de benimdir. Bu •bulma
ca• İarın hemen her şeklini dene
dinı. 

Önceleri, beni de oyıylıyordu. 
Çünkü, Türkçede, bu •llulmaca• 
ları •hazırlamak• çok güç. Çünkü, 
Türkçede saitler SQitlerle, sam.it
ler samitlerle yanyana gelmiyor
lu. Kelimeleri birbiri içiııdeıı ır•-

Bu ~aprast kelimeler, hemen he
men ayrı bir illin olmuştur. Bunun 
koskoca ciltler halinde anahtarları 
nrdır. Buna ıağmeıı, erbabı, hü
ner meydanında at oynatıyorlar. 
Fransızea •Candide. bulmacaların 
özerlerinde, münavebe ile, şu iki 
imzayı göriirsünü.z: ·Reniı PCter, 
Max Favelli .• 
(E5} undan iki sene. evve~i 
19) sanıyorum, bır guıı 

•Tan. a uğramıştım. O
dalardan odalar• i_vare dolaprkea, 
Zekeriya: 

- Sen, mokrovaze yapar mısııı? 
Eski illetim tepti, kabul ettim. 

(Devamı S.. • Sü. 4 te) 

Prol. Hüseyin Şükrü Baban 

Do ngilterc, idaresi baku~un 
dan, nev'i şahsına ı-:ıünha· 
sır bir demokrasid;r. !\lil

letiıa reyine dayanan halk hüktiıııe
ti şeklini evveli orası tatbik etmiş
tir. Bilahare onu taklit ederek 
Fransa da parlamenter rejiır..i ka
bul etmiştir. İngiltereden •oura ea 
muvaffakiyetle bn u.•ulü fil'> at sa
hasına intikal ettiren Fransa ol
makla beraber Büyük Britaııyada
ki olgunluk seviyesine bir türlü 
yükselememiştir. 

İngiltere anaya•ı ·ı öyle gir:ft 
ve n1uiassal ahk5.n1 ve- mcvat ile 
yüklü değildir. Birçok hak ve sa
lahiyetler, hatta yazılı bile değil
dir. Faraza ekalliyette kalan bir 
başvekiJ;n istifa ederek çekilmesi 
icap edeceği musarralı değild;r. 
Böylece birkaç defa başvekiller A
\'am Kamarasında ekalliyette ka!
dıkları halde çek'lmemi~lcrdir. 
Loid Corç ve Baldvinin ha ·ından 
bu hadise geçmiştir. Umumi efbar 
ve matbuat da bu durum kar ısın
da hiç heyecan izhar etmemiştir. 
Parlimenter rejinıin memlekete 
zararı olmıyacak ve bilalcis fay
dalı olabilecek bir surrtte islive
bilmesi için meclisle küçük küçiik 
gruplardan mürekkep fırkalar yı
ğını bulunmaması 13.zımdır. Cünliü 
Frans:ıda mis:ıli görülen bu ·şekil
de ba~vekil adda mütehassıs bir 
kimyager gibi kabine•ini te-1<il 
ederken muhtelif hiziblere ayıra
cağı nezaretleri hesap etmekle 
meşgul olur \'e asıl o rnzifenin eh
lini bulmakla değil. 

İngilterede bir buçuk as:rdır 
muhafazakar ve lilıeral fırkaları 
hakimdi. B~i gider öbürrı gc!ir. 
Hatta garibi ınuhafazııklrlar lihc
rallerin yapmai:a cür'et etmedikle
ri cezri hareketleri ifa ederlerdi. 
Umumi Harpten sonra libecal fır
ka zayıflamış ve yerin~ kuvvetli 
bir amele {ırkası kaim olmuştur. 
Yioe iki büyük fırka: l\1uhafaza
klrlar ve amele. Ufak bir lib<.'ral 
hizip. Amele fırkaı,ı da Makdon~ı
din riyaseti altında is ba~ına ı:-cl
ıniş ve Sovyet Ru•yada llolşeviz
ınin yaptığı icraatı yapmak ştiyle 
dursun alelade bir liberal fırkadan 
pek az daha cür'etkiir olonıı,tur. 
Çemlıerlayo'in çekilmesinden 

sonra Çörçil kabinesi amele fırka
sının lideri Atlee ile de tak\'iye 
edildi ,e milli birlik teesı.üs etti. 
İstiycrek kabul edilen bir disip
linle bütün İngilizler &onuna ka· 
dar mücadeleye karar vermiş bu· 
lunuyorlar. Bu ruhi halin gayet 
zarif ve Büyük Britan) aya has bir 
misalini zikretmek istiyorum, 

Geçen gün İngiliz Amele Bir
likleri Rcısi Mi.ter Jıbson l\leclisi 
idare azalan yanında oldugu hal
de Bukiogam sarayına giderek 
Kral ve Kraliçe tarafındi>ln huım
ra kabul edilmiş \e keudi.iniıı A
mele Birlit..Teri izalığına seçildiği
ni teblığ '"ni~tir ve bunun bir ni
şane ve hatırası olınak üzere de 
Kra:.ı bir altın madal)·a vermiş!ır. 

Malı1ın olduğu vcçhile dünyanın 
en kuvvetli amele scndikdarı 
(Tred Ünyon) lar İngiltereclcdir. 
Bn.cların içinde faraza yalnız dok, 
şimendifer ve kömür amele birlik
leri kendi başlarına ve dört mil
yona yakın işçiyi sinderine alınış
lardır ve İngiliz amelesi sendika•ı
na merbut ve taahhüdünü ifa eden 
bir şahıs olduğundan bn sendika
lar çok zengindirler. Düşiinmelidir 
iri nihayet sermayeye karşı amele 
hakkını koruınaf:ıı muvazzaf bir 
teşekkül olan sendika İngiliz Kra
lım kendi azası arasına soknıaklan 
çekinmiyor. Jibson k~ hitabe
sinde demiştir ki: •Bu madal)·ayı 
bizim muhabbet ve sadakatimizin 
maddi bir delili olarak kabul edi
niz.• 

İşıjlerin kendisine gösterdiği b11 
itimat ve bağlılıktan çok mütehas
sis olan Altıncı Jorj: •Bu mua
nıeleuizdeıı dolayı sizlere pek çok 
teşekkür ederim. Yalnız bir nokta
yı da anlamak isterim: Acaba buıı
dan sonra sendikaların kongreleri
ne azadan biri olmak •ıfatile işti
rak hakkım da var mıdır?. 

Birlik Reisinin bu suale cevabı 
da _müsbet ohnuştur. ~u halde İl1-' 
giliz Kralı isterse e.ı hararetli mü
nakaşa ve SÖ\'Üşmelcrin cereyaa 
ettiği bir amele birliği konı;resin• 
rey sahibi olmak üzere gidebile
cektir. 

Bu kadar basitlik içinde külfet.
siz birlik bıı memlekete hastır de
nilebilir. Kömür amclc>inin büyük 
ve umumi bir grev ilin ederek 
memlekctio bütün hnyahnı felce 
uğrattıkları bir seneydi .• Jücadele 
çok haşin. ve sertti. Birçok kuyu
lar tahrip olunnyordu. Hatta hari-

(Arkası Sa. 4, ~ü. de) 
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Japonya bir va-
tcv'<ifini purunun 

protesto etti 
---·---

lııgi!terenin harak9t1 
tahrik addetlilı or 

etmektedir: . . (Başmakaleden devam) 
Ege.- Hitl« mü~efikınl ı·kur=~ 1 Sidlya imparatorluklarının saha· 

isterso, ya her ıeyı verme 1 
y . beti · "üden velveleli bir haykırı§ 

hi b. yardim yapmamalıdır. anı, nı " 

h ç ırk hem tayyare, hem General· içinde: 
em as er, . · "bi · • 

1er \"(' hem de tayyuecl ve~melidır. _ Deınır gı yı• .. -
Bo .;ıct;.n sonra muhabir, ıngilteı-:1• Den ibar.eıti ve muhakkak her 

hava Laarruzlarının yavaşladığını. gun- neferin gözünde parlıyan ı~ık !a
düz akuılarının filen durduğunu, gece şist nizanını_ ufukta ~arlattıgı yuk
taküğinin değişmedigini, Alman tay- sek vaitli şımşeklerın hulyalı qı
yarecile.rinin sivillere alt b~~a, ev _"e ğıydı. 
mağaı.~ıları seçmeğe bi!hassa ıtına ettık- Duçe bakhydı, başkumandan 
!erini_ yazmaktad_ır. haklıydı, ordu komutanı ~~aklıydı, 

In&ilideri.ıı llalyaya Anbinı•lı:. k r komutanı haklıydı, tum ko-
İstcdikleri Noltb • ,:utanı haklıydı ve... ta mangaya 

Londra, 15 (A.A.) - ıtalyan mdlu· k d bütün komuto.nlar ,.e subay· 
biyetlerindon .bahseden •Evening Stan- ı:r ~raklıydı. ÇUııkü, her teftişte 
dard> diyor ki: _ 'f 0 selam bayrak, heyeran 

İtalyanlara Guadalaj:ır, Görice ve Si- unı ~%,ı~i teı:ahÜrüniin en parlak 
dl Barrani'de uğradığı askeri felAketl•· ve g ıı modera harp 

. . ad misalini veren ve e 
rin uzun listesi, cesaretsizlikten zıy e hi olan bu harp 
hak. ız b'r davaya girişilmiş olmasından vasıtataı:ı.na ':;' p b"llmvve elbet· 
doğmuştur. vermcınış o.r. u~~ ı 

Du. manı kUçiık görmüyoruz. İtalyan te ki güvenıhrdı. . ld 
milletinin insaniyete yaptığı hizmetleri Fakat ,Dir defa daha sabıt 0 u 
müdrikiz. Şin1di biz.im barbetmekte ol- ki nazariye, arzu, en1cl başka; re
duğumuz gayeler uğrunda ve ayni ii!· alile yine bambaşkadır. .. .. 
ton zulmuna karsı gecen asır içinde. 1- Arnavutlukta şahlanan suııcu, 
taıyanların nasıl kah~aman~ har~ttık- Lihyada kum. fırtınalartn• taş. çı
lerinl de biUyoruz. Işte bızım kmlmlz karlan taarruz bir defo daha ıs~t 
de bunun iç"ndir . . . ediJ'• ki iDsaB ve kahramalll J'lD4' 

Ettt İtalya 5z goyretlerınl zaferunlı ve ancak iı..sau ve kahraman ya· 
için r.arfetsc mıllet faşist boyunduru.. ratmak:Uıdll'. 
tundın l..-urtul::.'lbilir. . . Ne s.ö:ı, ne makine, ne vasıta ~ 
imkilnı olmadığuu onlara göstermKlir- ikti4arda dcii'iI.ıir. O iktidar tar!
İblyayı zaferin kendileri için bıahı• lıiR mazinin; insan tarih ve ?'aza~ 
mevzuu olar;ııyacaiına ikna ettiğimiz sinin h.ili sahabeti ,.e iradcsı at .. 
ıün Fa~ist ltalya paramparça olacal<· t d d r A. ŞEK/B 
tır. 

m a ı . 

N o TL A R 
Ahmet Emin 

cı e Tevrat 

Vatan gazetesinin Başmu· 
harriri Ahmet Eıııin ). alman 
hos bir zattır. O kada:. Bıt
gü;1lerde makale başlı!'ların· 
dn a ne\'"i şahsına ruunhasır 
husUSİ)etkr arzcdiyor. i\I~se
ıa şu başlık: •Davutla Calut .. 

• anemolla da bu başlıit 
görmüş ola<ak ki: 

- Ahmet Emin Yalman 
basn13kale nıi yazıyor, Tev
ra•tan fa5ıllnr mı naklediyor!. 
Deıniye mecbur oldu. 
•Nis. Musevilerinin beyan-

1M1nıesiııdeıı Tevrat'ın fıkrala
rnıa kadar envaı tenevviiü 

parınağında beş uıarifct gaze
te korkarım ki .Tan• ın bu 
)oldaki _şöhret ve )_ıldızını da 
IHitıın bütün söndurecek ve 
Ilalil Lütfi'yi ıne) us ve mü
koddcr kılacak!. 

Bulgarlar 

ne isterler? 

Bir muharririn yazdıit ma
kale silsilesinin başlığı şudur: 

•- Bulgarlar ne ister? .. • 
Nanemolla ile konuşuyor

duk da; 
- Bu11n 1ıilrniyecek .. 

nr'!. 
Di1 eret, sözünii bitir.ti: 
- Kızı kendi gönlüne bı

raksalar ya davulcu a, ya zu.r· 
ıledc.r' 

kcy-eu ve İtaJyaa doııamna&mm 

- darbelerden .ara İnxllbı do
nauıruıaile milcMlele edemlJ-eeek 
hale relmesl ital7a7a Libya bll· 
daUan.nı müdafaa. etmek tmkilu· 
m bırakma-Ur. 

• Arnavutlukta 
s.a haberler, Ymıan ordmunu. 

Antanıllllkla nd7ete lai.ltlm "'
•llfun• rö.iumekledir. Teı>e<le
ıea.ıa 7al<mda d~meol beklenebi
lir, Afrl.Uda utranılr.n ıruıiilübl-

7d İlal7a içlıı Arııavullııldaıı çllt· 

mak mocburi7ellııl haıurlamlt bıl· 
1.ıuuı7oc. 

ÖoüaüMekl battalar urfında 

Yunaa ıo.taa&uua m.ühim. uferle
rllıe ııüll elan.i<ımw şimdidn. 
sörliJ"ebUiriL Ctln.kiıi Yu11a.a kı&a
• tı her cün stratejik ehcmın.iyeU 

haiz mıntakaları ele l'eçlrmekte, 
buna mukabil İtalran ordu.s• ha
fit mukavl':mel ve ricatten başk• 

b• bir mukabelede bu.lu.nmamak· ....... 
• Siyasi vaziyet 

Anıa-'•11Uulc Ye Alrikada mtihta 
heshneUere uirayan İta11a büyük 

blr si7a.o;i b9.lııran efij'bMlfı41r. 

Ala&a. J'•rdırnırun kabul edil-

me ini harici ve 4alı'1i prestij zi.h 

:ıddetmt'k mecburiyetinde olan Fa· 
şist partisi z:a.ııf'ımız~ cöre benlu. 
istikbal bakkınıia karar verecell. 
nzl7elle detUdlr. 

N.D. 

IS.D&K 

• 
nın 

SAVF.~ -t 

( -rıo·at MeseıeıerQ ı.'D~;.J 1 
""'=--=._-=~-------="""'=----~·=---" Şairleri bir bir ı ne 

Film, Türk Artisti Ge~:::~~:aı::i:~:}:n~L ~a 
ve 

ir Nedim'in meşhur İstanbul ı.:.a· 

T H k M h • , • sidesinden bir ınısraı şair Baki'ye Ur u arrırı yüklemişti. Evvelsi gün de bir ba~-
ka muharrir, bir ba~ka gazetede, 
yine Nedim'in bir be) tini Füzu

Türk artistlerine, artlk, zeki· 
larını ve san'atlarını 

tecrübe imkanını vermeliyiz 
Ya:zon: Naarwttin Nazil ,-

E 
ndüatnmi.zi 1nnııP smıill.t- Halbuki sonralan vnz.yrt de-
mif oı.mamwn SUTffil zek.Amı· ğişti. Faraza kumaş fabrika-

rm ..,.. bil&imiıjn ura uygud lanmızı müdafaa için tedbir_ 

lnkiptlacmda bulmak ne kadar doğru ler alırken filmcilili de müdafaa etıne
ise bu işi beı;an$ımızdaki .U.ratin ıUTı~ ği düşilnebilirdlk. Dü~ünemcdlk.. ya_ 
nı da yerli endüstriden mahrum kalma- hut Düıündürülm~ik. Dlişünmiış veya 
nın aıabmı çektiğimiz günlerde ara- düşündüntlm~ ~3 .... :iık: son on 711 için. 

mak 0 derece doğrudur. Milli amıiroi:r de yerli filmi yerli Jı:.umaş!a.n çok daha 
bu sfrrati, sıkışınc~ d1şandan mal gel- ı muvatfa'k: merhale1ere ulaşhrabilirdik. 
meyince ekonomi'nin C'.ikam~• kanunu. Zira kumaş dok:umü:: için evveIA her 
ou bir hayli tecrübe etmiş olmak feU- sahada mütchulıl 7etişt.ınnerniz: Uzım. 
kctındı?n, yani kumaşsız kalarak çuval- gelmişken film için buna. ihtiyacımız 
dan 1aıvar, battanireden caket diktirip olıtuyacaktır. 
ço kdefa nalınla baz.an da mukavva ta. A - Dekoratör. 
banlı sandalla dolşmağa me<:bur kalmıs B - Maktyajcı. 
olan nesillerin yarı acı yarı gülünç ma- C - Me\LUCU (roman, hik.§ye, nu. 
cerasından alm~tır. Şimdi ne mes'ut vel ya.ı..:tnlar). 
b'r ~ntibah içind~yiz ... Giyinmek ve ye. E - Senaryocu (Dekupaj yapan-
m"!'lt için, karada, havada, deniı.de blı lar). 
yerden bir yere gitmek için evimizi Y•P- D - Ak.tor tt aktris ve mı.:... yen. 
nıak, döı;emek ve çocuklarımızı okut- K - Kamaracı (resim çeken). 
mak içm yabancının eline bakmak le- M - Rejis<>r, sahne va~ıı ve ilih ... 

J.iketinı pek gerılerde bıraktık. B.:..r müd- Memleke-tım zde üiı derecede vardı \ e 
det çahştık, vasıtalan tedarik ettik. hele bunların bir çoğu, hiç olmaz.;a, ü

Şlmdi, çAh~ıyoruz ve yapıyoruz. j çer beşer defa t.ecriıbe edilmc .. e I3yık 
Evet ... l{emcn hemen her ıe~i. yapı- ihtisaslar veya btidaU..r arzedlyorlar

,.oruz., her ihtıyacırruz.ı baiJ.rabıhyoruz. dı. 
H tt.a her e-iriştiğirniz i:i en mUtelclmil 
fCl<le ulajtıcarak başarıyor ve bejiendi· 
reblliyonız. Biri müstesna: 

Film ..• O
lmadı. Zira: 

ı - Salon sahipleri Türk 
~n'at.ıdrlarına itlınat edeme. 

dikleruıden veyahut esasen salon tut· 
mak i\'in kullan kları sermayeler ya. B 

ir cok ıüzel san'at şubeleri. 

nin olgun bir tarzda birbir- bancı film siırmek. için memleketimize 
lerini tamaml.ayışından ve 1z.. gelmiş yab:.ıncı :ıcentalardan tedarik 

di\•acından meydana geldiği iddia olun. edildi!i, yahut avnns ol:ıı-ak alındığı icfn 
masına ve z.<ibiren muğlak görünmesi- bunlar yerli r!min rekabetini gidermek 
ne ro.ğmen hakikatte kolay ve pek ba'U istiyorlardı. 

bir «İş> olan !ilmcllik bizde bir türlü 2 - Bazı Türk mtiteşebbisler evveU 
başarılamadı, Citti. İstanbulda, sonra Beyoğlunda sal01\lar 

Buna hayret etmemiz 1 zımdır. Zi· ı atmak ve k.ticük küçük film ebbüs-
ra: le't'ine giriımek cesaretini gösterdilene 

ı - Filmcilik bizde hiç te yeni blı: de, yapılan filmleri amorti için kendi 
teşebb~ mevz:ıu değildir. Bir hayli ea- müesse3elerinde seyretlirmı:"kle iktifaya 
ki bir maz.isi, bir tarihi vardır. mecbur kal::rıcaklannı bilcf.kl<'rinden ge-

2 _ Terekkübündeki gUzel san'at şu.~ niş işlere airi$emedner ve !ilmrilik kil
belerinin h.'.!p.sinde, ayrı ayrL, bir hayli çük ve tasarrufklr esnatlığa sıtmadıll 
ilerlemiş bır vaziyetteyiz. için tabit inldsara uğradılar. 

3 - Endüstri plinımızda bunun çok 3 - .•• ve bir çok istidatlar paslandı. 
öndC' hiç olmaısa ipekli, yünlü kumas~ lar. Halbuki bugün vaziyet öyle deği!
lar derecesinde bir itibara hakkı vard1 dir. Zira sinema ses;:lendikten ~onra iş 
ve vardır. Zira sinemaya gösterdiğimiz 'kökünden değişmiştir. Halk anlamadı.b 
aüka meydanda. Yırtık çorapla ıcze- d'.lle !ılm seyr-lm•ğe, kendi dilile ko
biliyoruz amma, haftada bir iki det& nuşan filınleri seyı etmeği tercih ed:yor. 
slnemaya gitrrcden edemiyoruz.. Film, Yapıl.'.'ln yeril filml~rin, yahut Türkçe 
ekmrk a:ibi, su gibi, hattA bazılanm.ı:ı. aenkron.izasiyon1ann İ Utnbulda, Trak. 
Içln hava gibi bir iht:yaı; oldu. yada ve Anadoluda &"orınekte oldu,tu ,.._ 

O ı..·aç ve kabul bunun açı.k bir delilidir. 
l{em bu yü7.den deği1ın!dir ki nüıbeteo 
kı~ bir znmanda İstanbulda Uç tane hu-
8Usl ve gUı.el stüdyo kurulmuş-tur. Buna 
An.karada gitikı;e bi.ıyüyen ve modemle.-F 

ilmcililbniz!n epey eski bir 

tarihi va~r, demiştı~. 

Evet... ilk !ilın reJiaorümU· 
zün, aktörlerine liOB dittkti!leri verip şen Parti Stüdyosunu il.ive ederbeni.z ou 
salmeyi bir de!a daha tetkik ettikteo va:ııtaları iyi ve metodlu kullanarak 
sonra ınaki~ı başında a!fit.a d.uxoıu 1

1 

n:: cili~imizi ne süratle inkişaf ettire-
Ka.neramana: bil.eceğmizi derhal idrak edebilirsiniz:. 

_ Ba;)la! 1 Istanbulda her yıl birinci visıon ola· 
Err .-.i verditl günün üz.erinden aşa. rak 120 - 150 film &österiliyor. 

ğ) yu ı bir çeyrek asır ıec_.mişti. U 1 1 . . 
d ! ·ı ·ı·k h. t b' ng;Lz, Fransız, ltalyan, Alman V'f de\ irde Avrupa a ı meı ı ıç e ız-

den iler"ôe degıldl. Frans:ını.o Pate v~ çoğu Amerikan firmalarından -.. 

Caun1ont mue ~eleri Maks Li.nder'le· \ tın alman bu filmler içinde 1000. 
r.:.ııi yolluyor. Ita17a Mariya Karnli, 2000 dolarla kiralananlar olduğu gibi 
Françeşka Dertini merhalel.erinde yu: I 4 - 8. bin dolara &etirilenler de vardır. 
varlan1yor, Almanya Hennı Porten'len 1 Bu mıktarda 100 - 150 adet Short yani 
ile henüz en11.!küyordu. 1''akal bu yuvar. J Miki Fare veya tennt film nevind.ea 
)anışlar ve emekleyişler elra!ından hii· \ tkıssa> tarla aktüılf~lcri de uı:ve eder
k:ürnet yardımları ~ilt olnuyor,. bu I se~.iz Tür~. ~mancı, hik.3yeei, aktör, 
adlar elr~fında her gün sermayelerı ar- reJısör, muzısıyen, kameracı vesaireJi 
tan büyük teşebbü!4ler beliriyordu. imha etmek g:bi bir güzel san'at fel3.ke-

. . . k tinden sarfınazar harice Mr y11 yarım 

O
bJflk:tıt karşısına I~ ıl ar~ n1ilyon göndetdiğimiz anlaşılıyor. Hat .. 
listlerimiz ve sessi~ perde7e I buki bir defaya mahsus olarak bu iti 
aksettirdiğimiz ilk yerli mev4 yarım milyon lira 11erpst!k, ıa.zun gelen 

zutar, yabancıların.kinden asla kötü ol- tesisatı bUyültselc, müteferrik küçük 
mamı.,tı. Hatt.A bir aralık h-'Iüda!:ıai teşebbüsleri de bu işe kabak; harp do
Milliye Cemiyeti mi, Donann1a Cemiye4 la.yı~ile dünyanın her tarafında filmci
ti mi bunlarla alU.kadar olup biraz yu- !iğin ktsırlaetığı bu devirde mükem
dın da eder gibi olnlutlu. FJkat derken mel bir millt vaz.lfe ba.şarm.11 oluruz. 
mUtareke geldi ı;attı. Türkıyenin güı l Hem, Avrupa ve Amerika tilmcill.ll 
aan'at merkezı olan İstanbul bütün ya- yalnız dünya bııhraru dolayı.&ile degJ 
banc1 n1ahsulit ve mamUlYt gibi yaban- san'at ve ibda bakımından da kısırlat:
cı filmin de açık pazarı oldu. Bütün m1ştır. Dikkat ederseniz hrr yıl 1ıe:yTet
masraflar1 memleketlerinde amorti t'dil- tiğiniz yüz fi1min mevzuları hakikaLte 
mtş yabancı filmlerin ucuz arzedilişi ondan lbarettir. Ht'm~ hepsi birbirine 
bUtün masraflarının rnemleketimizde benziyor. Filmeililin trük, misanaen, 
çıkarmak mevkUnde kalan yerli filmi alış zaviyesi bnkımlarından hünerfi,~o 

kol~ylıkla tırpanlayıv~rdl. bir hayll mahrum olduiu bu d"ırde 

Ii'ye mal etıniş! 
Bu iki muharririn gerek yanlış

lık, gerek dalgınlık yiizünden kır· 
rnış oldukları bu gibi potların ileri
de: de kırılmaması için, hangi mıs
ra ,.e beyitlerin hangi şairlere ait 
oldulTuna dair ben, buraya kiiçük 
bir c~tvd koyuyorum. Bu gibi pot
lar kırmak ihtimali olan muharrir
ler, bir daha böyle şeyler yazar· 
ken bu cetvele bakıp ona göre ya
zılarını yazsınlar: 

Diin rece ye'5 ile kendimden 
~e-çti 

Teselli aradım mc)·lıanelcrde! 
Baht. dün eliııdeu bir dolu iç· 

ı:ın, 

O aeş'e kalmamış pe) m· clcrde! 
stı~mt;Lz,• DE vı;:mi 

Kamu bhnirwa c:in:ın. deYayı 
dert etler ihe;:ın 

Niçin kılmaz bana derıı.an, beni 
bin1Ur sanmaz mı! 

Düşlii göıılüm 

CELAL SAHİR 

bahri gama cop
podak. 

ORIIA~ YI:Li 

Benim adım dönme dolap, !;U

yum akar yalap yalap 
Bii)le emrc)lenıi~ Çalap, anın i

cin ben ağlarım.. 
HALİT FAHRİ 

Çıktım Dikilit~~a. anda yedim 
fa·ulve, 

Deli Nizam haykırdı: A~zm ) a
nar. u ul )C! 

NURl.'LLAII ATAÇ 

Zekatı mey -.erilir bir diyaredek 
::ideri.z! 

NEYZEN TEVFİK 

Bahçelerde saz olur, 
Ördek büyür, kaz olur! 
Şair var: Aptal olur, 
Şair var: Kurnaz o\ur! 

NECİP FAZTL 

Bugiinlük bu kadar yeter, sıras< 
gelirse, ileride bunlardan yine bazı 
örnekler veririz. 

Osman Cemal KAYGILI 

Yunanlılar 
(B04 !anlı 1 ı..eı ... ı 

Atin, 15 (A.A.) - Atina ajansl 
İtalyan ültimatomunu aldığı za· 
man Yuaanistanın tam.amile 5C· 

ferber ve harbe hazır olduğuna da· 
ir İlalyaabr tarafından neşred .. ~o 
resmi, fakat yalancı iddialara wha
yet vermek üzere aşağıdaki rcsml 
malumatı vermege mezun olduı:u
nu bildirmektedir: 

İtalyan tecavüzüne karşı harp i
üını tarihi olan 28 ilkte~rin 19-ll 
rünü vaziyet şöyleydi: 

l - Epir mıntakasında italyanıa 
üç fırkasile Çaınurya kolordusu 
karşısında bir tek Yun an fırk.ua 
..-ardı. 

2 ..,... Pindos mınlakasında büyük 
bir ağır topçu kuvvetile tak'l'iye e· 
dilmiş Julia ismindeki 3 üncü Alp 
iırkasıaın karşısında bir tek Yu
nan alayı ile tek lıir t•JıÇu batar
y- vardı. 

3 - Görice mıntakasmda 2ti acı 
İtalyan kolordusunun karşısında 
bir Yunan fırkasile lıir Yunan li
vasındau başka bir ıey yoktu. 

Atina, 15 (A.A.) - ff numarah Yıı
nan tebliii: 

Taarruz hareketlerimiz muvaUaki7et... 
le devam etmektedir. Mühim tepeler it
ı::al edilmiı ve bir çok esir alınm11tır. il 
tan fazla otomatik sil~h. havan toptan 
vesaire jJtinam edilmiştir. 

iıal1aa A5kerleri, Alba7luuır 
Öldttnnıı. 

Atlna, 15, (A.A.)- 10 Birincik.\nun 
tarihli İtalyan resmi tebliğinde İtalyaa 
Alba)7l Pesaro'nun ArnavuUukta kah
ramanca çarpışırken öldüğü kaydediL 
'."ekte idi. Bu haıı.,r doğru değildir. Esir 
Italyan askerlerinin ifadesine göre '1 cf 
Alp alayına kumanda eden Albay p.e... 
saro, kendi askerleri tarafından kat\e
dilm~tir. 

O devirde hudutlanmı~da yerli !ilmi TC rk artisUerf.,e, artık, zekfllartlll ve 
müdafaa edtc<"k tedbirleri abnalt kimin s.-ın'atlarını tecrübe imkftnlannı verme
hatıruıa relebilinli! liyiz. Nlu.metuııı NAZİP 

Ralıke' Kulübeleri Te Koyun SiirUerl 
Bonıbıırdııtwı Eılill7o< 

Atina, 15 (A.A.) _ Umumi emnl791 
nezareti tarafından 14 Biri.ııcilı:inun ak.. 
ıamı neşredilen resmi tebliğde bildiril
diğine eöre düşman tayyare1eri bugtla 
memleket dahilinde bazı kasa.balan boı:a 

Yarın aka;ıo SÜMER Sinemasında -

Gö,terilecek olan en son 'ile en büYtik Fransı.z filmi bardıman etmiştir. Hasar ve jnsanca 
zayiat yoktur. Bu kasnbalann birinde 
düşman tayya.relı.:.ri a1çaktan uçarak bL. 
lıkçı kulübelerini ve koyun sfirülerial 
bombardıman etmişler ve mitralyöz •· 
teşine tutmu lardır. 

Yunan sarayında üç 
hafta matem 



Afrikadakı 
lngiliz taarruzu 

(Baı; tarafı 1 inci aayfada) 

başından uz.ak olmaları raporlann ıilrat. 
Je alınma,.ına mAni olmaktadır. Bo au
retle hödiseler c1ima en son haberlerdm 
~aha ilerdedir. 

Şiddetli muharebeler İtalyanlar tara. 
tından Libya hududunda bazırJanan ıs
lilılta..wlar etra!ında cereyan ediyor. Bıı 
rnevzilerin İngilliler tarafından bugün 
tapılan taarruz fiddetinde bh' taarruza 
göre hazırlandığı anlaşılmaktadır. Lib
ya hududu yakınında şişe B<!klinde olan 
ve Hal!iye geçidi ismJ verilen bir tek 
yol mevcuttur ki bu yol İngill2 donan
ması ta.rafından bombardıman edllm\ıı 
•e İngiliz tayyare1erJ tarafından d:'l ge
ce gündüz bombardıman edilmek:tedir. 

İııgUla Donanması FAlr 'l' .. JJ>or 
İskenderiye, ıs (AA.) - Reuter a

lansının İskenderiyeye gönderdiği hu
susi muhabiri bildiriyor; 

Batı çölünde alınan İtalyan esirlerJ
ıe dolu İngJUz harp ve nakliye gemileri 
mütemadl1'en İskenderiyeye gelmekte
ıllr. 

İngiliz filosu, balen İtalyan mevzile
rinin bombardımanından başka o kadar 
çok esir nakli ile de meşgul olmaktadır 
ki, memurlar beklennıedilı: müşkülat 

karşısında kalmaktadırlar. 

Mesel! bu sabah 10.000 battaniye te
dariki için çırpınan bir memura tesadüf 
ettim. 

Bütün Mısırda şevk ve heyecan dal· 
ırası büyüktür. Bazı gazeteler ışık:ları..-ı 

Jiindürül?llll haltlundaki kanunun tadi· 
tinden bile bahsetmektedirler. 

Kahire, ıs (A.A.) - Terhis edildik-
len sonra bu aabah Kahlreye avdet eden 

lngiltereye mali 
yardım 

- ... tanlı 1 lııael •""'4a -
haber alan mahfillerin bildlıdikle· 
rine göre, bitaraf veya işgal altın
da olan devletlere ait olup Ameri
kan limanlarında bulunan bir~ok 
vapurlarm kanuna uygun olarak 
İnsiltereyi' tesl'.m edilip edilemi
yeceği meseles< tetkik edilmekte
dir. 

Bu gemilerin en mühim grupunu ~ 

merlkan limanlarında bulunan 70 Dani. 

marka vapurundan müteşekkil bir grup 
teşkil etmektedir. 

Bunlardan maada Amerikan Umanla

rmd.a muattal kalmış olan en az l2 

Fransız, 8 Norveç ve 24 İtalyan vapurll 
mevcut bulunmaktadır. 

Bitlerin Nutku, inrlltereye Yardım 
Tar3ft~rla!'1Dl kuvvetlendirdi 

Nevyork, 15 (A.A.) - «Nevyork Ti
mes> gazetesinde bir makale neşreden 
Arthur K. Rock ezcümle diyor ki: 

Maliye nezaretinin kararı O.Zerine A

merika Meclisi İngiltereye yapılacak 

kredileri görüşeceği bir sırada Bitlerin 

son nutkunda altın esası yerine iş aa
sını Jkame edeceğini söylemesi ve bu 

suretle Amerikada ve İngiliz İmparator. 

k ğunda Jıalen cart lktisad sistemini 
ortadan kaldırmak tehdidinde bulun
ması yerinde olmamıştır. 
Şimdi biliyoruz kl Almanya muzaffer 

olursa Amerika ile İngilterenin Alman 
h.Akim.lyeti altına girmesi icap edecek
tir. 

Binaenaleyh, maliye nezareti mali 

bir Fransız çavuşunun ifadesine naza... yardım meselesini mecılise arzettiğj u, .. 

nn, İngilb:lerln prp çlllllndelti muuffe.. man kongre intihap etmek mecburlye
riyeüeri Surlyede ııevinçle karşılanml$- tinde kalacağı iki şıkkı tamomiyle müd
tır. C<>tlnm halk sokaklarda birbirine, rlk olacaktır. 

•Sldl Barnmb dlye bağırm~dır. 1 Amerlltanm Tayyare Gemisi Delilse 
Bu J'rallSllt çavuşunun ifadesme göre, İndi 

kıı>ııtlafbtı müşkü!Atın gittik:çe artması 
dolayısile İtalyan komisyonunu teşkil Nevyork, 15 (A.A.) - cB. B. C.>: A
eden 12 oubayın adedi e ya lndirilmlş· merikanın inşasına giriştiği sekiz tay
tir. 

İtal,...da bu mahal, ıs (A.A.) - 191 
numarah İtalyan teblilind• blldlrlldlil
ne göre: 

Sldi Barranlnln tabllYesinden oon"' 
bUyük muharebenin altıncı glinll olan 
dünkü ciln İtalyan ve İngflls kıt'alan 
arasında Bardla • Sellum • capuızo çöl 
mmtakaıında sabahtan ak-şama kadar 
lı:anh muhrebeler cereyan etmiştir. Harp 
meydannda dOşmanın ıorhlı otomobille. 
rinden ve tanltlanndan mürekkep grup. 
Jsr yer :ver yanmaktadır. Fakat düşman 
lavntlerinln tu:J'lkl laenib ualmamıt
tır. 

Yunan ttı>heslnde Yunanlılann muh
tel!! mllltakalarda yaptığı taarruzlar 
mukabil taarruzlarla tardedl.lnılş ve dllf-

yare gemisinden ~irlncisi dün denize 
indirilmi~tir. Bir çok hava dMil topla 
mücehhez bulunan bu gemi 85 tayyare 
tqıyabilecektir. 

Kral ve amele 
birliği 

(Baştarafı Z inci sayfada) 

cin de hu işde parmak ve yardımı 
olduğu ima ve ihsas olunuyordu. 
Bu durumda birçok ocak sahiple· 

rinin grevci ameleye nakden yar
dım ettikleri göriildü. Yani işçile
rin kendllerile miisareaya d"vam 

man aitır ıaylata uğramıştır. edebilmelçri imkanını ellerile ha-

Binbaşı Ferracutl Carlo'ııun kuman• zırladı.kları hayretle müşahede 

d•sındaki Neghelll ismindeki denizaltı olundu. Bu hayret ancak sınıf hu
Mısır sahRlerl ""1nda 8oaUıamplon. il. sumeti iizerine muhakeme bina 
pinde bir İngil!z kruvazörünü torpilli- ederek mütalea yürütüldüğü va
yerek batırmıştır. kit hasıl olur. Halbuki grev yapa-

Diln gece Nap0JJ ııehrl dOşmanın 3 nın da, greve maruz olanın da ni
hava akınına u!';ramıştır. Akınlar esna- h i .

1 
h · 1 · ld k 

sında liman üzerine bombalar ve şehrin 1 ayet nsan ve aı c sa ıp en o ~ -
Ozerlne yangın bombalan atıbnıştır. Ll. )arı, birinin hali vakti daha yerın
manda bulanan arla toııaJda bir harp! de olduğu için öbürüne yardımı 

gemisine isabet vale! olmuştur. Hasarat · insani bir borç telakki etmesi mu· 
mühim delildir. Geminin mürettebalı hal olduğu göriilür. Fakat müca· 
arasında 50 kadar lilü ve yarah vardır. dele, l>oğuşma, didinw~, itişme, 
Bir balıkçı ıemislne bomba isabet ede-

kakışma tarzı içinde bu hissi ve inrek balmqbr. Bazı evlerin ilsl kailarıncla 
çıkan yangınlar itfaiyenin seri mfidn- siyakı muhafaza edebilmek millet-
halesi sayesinde derhal ııöndliıillmüştilr. çe canlılığın en açık bir delilidir. 

Siviller arasında yanılılar vardır. Halk Hüaeyin Şiikrii fJABAN 
nümune temkll edecek bir landa hareket 
etmiştir. 

Şimal lrlandaaı ilatünde 
tayyareler 

Belfarl, 15 (A.A.) - Emniyet nezıı· 
reti, dün gece Şimal lrlandası üzerbıdc 
düşman tayyareleri görüldüğllllü, htlvl. 
;reti meçhul bir tayyareye ateş a§Jldığı· 
nı. hiçbir bomba düşmemiş, hiçbir hadise 
kaydedilmemiş olduğunu tebliğ etmi$1lr. 

Hallı:evlerinde 

Fatoğraf ve resim aergiai 
Fati.h Halkevinden: 

Evimizde 23/12/194-0 tarihinde a-
matör foto~al ve resim ser~i acı· 
lacaktır. Ser~ye iştirak edecekle-
rin eserleri kabul edilmiye başlan
mı.stır. 

B0Y0.K TARIH!___R OM AN No: 77 

rı~WW!1ılIJ~l[E3i!JJ~li3.illl?..B]]I ·mm2!, ını~~[fj· ~··· ·ı 
Yazan: M. Sami Karayel 

MÜ SAHABE 
" Bulmaca ., lor 

(Bq tarafı Z nci .. yfada) 

Bulmacaları, birer baftaLk hazır
layıp veriyordum. Gür.l<:rncn ~ir 
gün, Zel.eriya, bilme<<: d~f~erme 
şöyle bir göz allı, P"!" aca hır ha: 
kış. Gözlugtinü çı.<ar~ •. ve .benı 
daha kiiçük görmek ıçın mıyop 

gözlerini kıstı: . . 
_ Sen, işin kolayına gıdıyo.r~~· 
Masanın üzerinde duran Ingıhz· 

ce gn.zete]erd~u bil·i_ai .aç~ı, ~ı·a<lak.i 
bir karış büyiıl.lüğiufie.-<1 bılmece
yi gösterdı: 

_ Ben, ~yle istiyorum. 
Bir gıln Ömer Rızaya sormuş

tımı: 
_ Boca, İngiltere, Ameriis.ada 

filan, bu bilmecelerin piyasası ne
dir? 

Üstat, tane tane söyledi: 
- Elli sterlin! 
Bizdeki •clli kurus• ! Münakaşa· 

yo değer-bir şey değ;I! Zaten adım, 
geçinısize çıkmış, Sesimi çıkarma
dını. Bulmacnlar hakkındaki fikri
nin derecesini de bu suretle öğren
miş oldum. Bilmeceleri masasının 
üzerine attım, yürlidüm. O gün hu
giindür, bilıneceye, bulmacaya 
tö\ !ıeliyimdlr. 
tr=!!. tteler, uzun; vakit, geç· 
~ miyor! dedim ya. Elime 

geçen, bir •glinün bul
macası. m çöznıeğe uğraşıyo

rum. Hem de küçük, dokll2' 
harflik, Amma, öyle çetin ceviz 
ki bir türlü kıramıyorum. İş inada 
bindi; ille çözeceğim. 

Uykum kaçtı, mangalın ateşi 
körlendi; h.? -, hHme-cr w11h~1'-'r;ri

le zeki imtihanındayım. V erdlif a
na.b tar laı ıl o.K.u~·a)ır.u: 

•Para dolabının sağ yarısı• Kor
kunç bıçağın sol yansı • Beygir 
yavrusunun üçte ikisi • Bir mevsi
min üçte ikisi - Bir ad .• 

Öbürleri ııftya, •daha sarih•. Ka
fam da büsbütün düğümlendi. Ga· 
zeteyi attım, yatağa girdim. 

Fakat uyku tutmuyor. Düşünü-

' . 

Laval'in azli 
-- -1 lıııei _,_ _ 

surlar uaınnda Fl-amanm en yük· 
sek menfaatlerine en zararlısı ola
nık telakki edilen Laval'in faali
yetidir. Lava! hakkındaki iliınat
sulığa lıenzer azçok ltima !sızhk 
pek muhlcmcl chırak Flandiu hak
kında da carı olacaktır. Zira Flan
din Vaşington mahfillerinde Fa
şist olarak telfıkki edilmektedir. 
Fakat Lava) uzım :ıanıandanheri 
t"hlikeli lıir entrikacı, .Fransanın 
eski miittefikine karşı Hi!lrrle bir
filtc M>nuna kadar yürümeğe ta
mamen mütemayil bir adaın adde
dilmiştir. •Fransa Laval'den kur-

1 
16 
8.00 
8.03 
8.15 
9.00 

12.30 
12.33 
12.50 
13.05 
14.00 
18.00 
18.03 
18.40 

birirıciklnun P•zartesi 
Program 19.15 JlllizJl< 
Ajans 19.30 Ajans 
Müzjk 19.45 Müzik 
Ev kadını 20.15 Radyo G• 
Program 20.45 Müzik: 
Müzik 

21.00 Müzik Ajans 
21.30 Konuşma Müzik 
21.45 Müzik J.füzik 

Program 22.30 Ajans 

Radyo Qı 22.45 Müzik 
Müzjk 23.30 Kap= 

tulciu. kelimeleri Va•İngtonda u- Hitlere, hariciye ııezaretine taviıı 
• edilen Flandin'i Fransız • Alınan mumi hissiyatı ifade eder. 

mukarenetine devama halefinden 
Vişi, 15 (A.A.) - Havas: daha kabiliyetli ~örmekte olduihı-
Bir tebliğde, Lavalin hüki'ımet- nu bildirmiştir, 

ten münhasıran dahili siyaset se-
bepleri dolavısile çıkarıldıih wyii Laval'i Azlettiren Dahili 
edilerek şöyle deniliyor: S i ·y a s e t m i § 

Hükfunet bünyesindeki dejfüik- Vişi, 15 (A.A.) - Havas: 
lik Almanva ile <ılan münasebet- Mareşal Patain dün radyoda Lii-
lerde hiçbir dei!isikliği tazammun valin hariciye nezaretinde Flandin 
etmemektedir . ile deinştirildii!ini ve kendisine ha-

Mare·•l. Birlııei Naııolyonun olt- lef olarak Lii.vali ~österen kanunu 
lu Dük Reichstadt'm küllerini tev- esasi maddesinin iptal edildiitinl 
di münasebetile kendisine Hitler bildirirken: 
tarafından 11östcrilen pek asilane ! •- Bu kararı. vükse'k dahili si
telıırafa verdiiti cevapta da bunu yaset şelıepleri dolay:ısile itith82 
teyit evlemistir. '.Mareşal Patain ettim.• demiştir. 

Kiiraıjeniz Boğazı Deniz K. liği S•tın Alm• 

Komisyonu Ba~kanlığından 
Deniz eratınm laıesi için aşal!da yazılı muhl>!llf ~ecek maddeleri, 

dairede mahfuz prtnamelerine göre pazarlık suretile nyn ayn satın alına
caktır. İsteklilerin 23/1. Klnun/940 tarihine raotııyan Pazarteaı gtlnil saat 13 

de K. hJı: oatın alma komisyonıma mllracaatlan ilAo oluDUl'. .cll707> 
Clııal Kl1e 

D:L eri ekmeli 
s. eti 
lapa.nalı: 
Lahana 
Pırasa 
K. SoP, 
Sal(a 
Sirke 

11660 
21100 
400 
4llO 
400 
voo ., 
870 

I 

Gazeteler, •bulmac ... lan filin, 

1 STAN BUL f ELEDi YESINOEN 
yorum: 1 
niçin ko)'UJ'Orlar? Okuyucularını 
eğlenc!irmek için değil mi? 

Bu, gündelik gazetelerin, bir ze- 1 ~----------••••••••••••••ka imtihanıdır, Zekanın, adamına, Eyüp • Rami JOSeal Jnııaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
yerine, gününe göre hem bir kuv- Keşif bedeli 11876 lira 88 kunıı ve ilk teminatı890 lira ?7 kuruştur. Muka. 
vet, hem de bir vehim olduğunu vele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje 
artık öğrenenlerdenim. keşif hulAsaslle bu mülelerri diğer evrak 60 kuruş mukabilinde Belediye }"eıı 

Herkes, kendini, zeki ııanıyor. işleri müdürlilğünden verilecektir. ihale 23/12/940 Pazartesi günü saat 15 te 
Bilmece, bulmaca meraklı!!Jı insan- Daimi Encümende yapıla<:aktı.r. Talip-terin ilk teminat makbuz veya mek
Jar pek çoktur. Sabahleyin, gaze: tuplan ihale tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen işleri Müdürlüğüne mü
teyi ıılır almu ilk işleri bilmeceyı racaatla alacakları fe.ınl chlıyet ve 940 ytlına ait Ticaret Odası vealklaril• 
halletmektir. 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif n.ektupla-

Ben, sabuhleyln, erken gittiğim r1JJJ ihale g;inü saat 14 de karar Daiml Encümene vermeleri Jbımdır. ( 11626 ı 
bütün kahvelerdeki gazetelerin 
tekmil bilmecelerinin halledilmiş 
oldıığunu görürüm ve görmekte
yim. ra irez evvel eıılattığım 

[g) bilmtte gibilerine rast
la)ınca, ne yaparlar? Ze

ki tevehhlimleri kırılmaz mı? 
Ertesi gün, gazeteyi açıyor, •bul

maca•nın hallini arıyor ve kendi
nin •bulamayışına. kızıyor. 

Maalesef, hemen hemen bütün 
gazetelerdeki •bulmaca. lar, bu a
yarda şeylerdir, Halkın çoğn, ga
zeteleri, yalnız başmakaleleri, si· 
yasi iç yazıları, fıkraları, roman
ları, hikayeleri i~in almaz. •bulma
cao lnr için alıyor. 

•Bulmaca• !arın kötüsü, okuyu
cuyu soğutuyor ve bir gazete ile 
okuyucuları arasına soğukluk gir
di mi, güç ısıJJI. 

* Bu yazımla, patronları korumuş 
oluyorum: • 

- Aman, tehlike var. Kinnız ek
silmesin, arliln. 

Bayır! Şimdi, •elli sterlin• de 
verseler ·bulmaca, yapamam. Bn
den geçti. 
Kulağıma çalındı: Piyasa .yirmi 

beş> kuruşa inmiş! Bilmeceler d• 
ortada! Buna, ilerleme, denmez. 

-r- M ahmat Y eMri 

birbirinden ayrılıyor •.. 
Fakut, Hurrem'in yii:ı:il gözQ tırmık 

içindedir.. Saçları yolunmu~tur.. Perl. 
ıandır ... İki ırö•ü iki çeşme ağlar hal
dedir. 

Hurrem, müteessir Ye lstiğnakAr, Pa
dişahın yanına gitmek istemiyor, nazla
nıyor, reddediyordu, 

Ve gelen haberciye 

Maliye Vekaletinden: 
1. - Bir sene müddetle hesap mütehassıslan refakatinde staj yaptıktı.o 

scınra İstanbul, Ank:ı1a, İ..zmir, Bursa, Adana, Mersin, Samsun gibl v.iJ§yet 
merkezlerine tayJn edilmek üzere müsabaka ile hesap mütehassıs muavini 
alınacakbr. 

2. - Mütehassıs muavinlerinin aylık ücretleri 100 • 120 lira olup imti
henda muvortak olanlara 36!i6 saytlı kanun hükümleri dairesinde ücretleri 
verilecektir. 

3. - Müsabaka imtihanına &:irebllınek için men1urin kanununun beşinci 
maddesinde yazılı şartlardan mada hukuk veya iktisat fakültelerinden ve,.-a 
ıriyasal hilgiler okulundan veyahut ticaret mektebinin yü)tsek kısmından ve.. 
,.a bunlara muııdil ecnebi mekteplerden ıneıun bulunmak. Ve fili askerlik 
hizmetin! bitirm~ olmak şorttır. 

4. - Müsabaka imtihanı 25/12/1~40 tarihinde İstanbul Defterdarlığında 
müteşekkil imtihan heyeti tarafından yapılacaktır. 

5. - İmtihana girmek isteyenler yukaıiki şartları haiz olduklarma dalr 
olan vesikaların1 ve 4,5 X 6 eb'adında totoğratlannı ve ıimdlye kadar bulun
dukları vazl!elerle ayrıb~ sebeplerini gösterir kendi el yımlaıile yazılmı0 ter
cilmei hallertnl raptetmek sııret!Je blr istida ile İstanbul detterdarlıtına 20/ 12/ 
940 günü mesai saatinin hitamına kaddar müracaat etmeleri ıc.ıı eder. 

ı. - imtihan aşaiıdak:i mevzulardan yapılaeakbr. 
ı. - HeJJap: Kesri adi ve aşari, faiz tenasilp, iskonto, lak"'1n, milteıwılp. 

1. - HeDdese: Satıh ve hacim mesahalarJ. 

s. - Vergi hakkında umumi malfunat 
4. - Tlcarl usul defteri. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Dl

rekttirü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi, 

veniyordu. Kanuniyi hiddetlendirmek 
istiyordu. 

Fakat. Hurrem Sultan, yalnız harem 
erkfuıın.ı ram etmeğj Jrurmamıııtı. 

O, padiıahı da, erklnı da, devleti de 
nlifuzile ldar• eylemeğe karar vennı,. 
ti. 

(11?8T) 

Şehir Tiyatrosu 

Dram kıamında 
Tepebatında 

8u ak.:ıam O)'Un yoktm, ... 
Komedi Kaamında 

18/12/940 Pazartesi gtinll 
Akpmı saat 20,30 da 

Hurrem Sultanda yalnız. bir his, bir 
PAŞA HAZRETLERi 

Hurrem Sultan, Bazinedanna ağlıya· 
rak: 

- Huzurlarına çıkacak ytizilm yok. 
Fak:at, sinirlerini zaptedemiyor, ka- Ne yapacak be.nim gjbi haini! Saçlarım 

dınlık asabiyeti ile O•erine atılıyor, Ho;-- yoluk. ytiz(lm llÖ2ilm tırmık içinde. Na
remin saçların1 yoluyor. Rus dilberının zarlarım rencide etmek istemem. 

güzel yüzünü tırmalıyarak kan içinde Diyordu. Njh.ayet Sultan Süleymanın 
bırakıyordu. 1 ısrarı ilzerine bitap ve blmecal gidiyor, 

emel hüküm sürüyordu: 

- Hikilnlyet! 
O, nlifuzunun tnkisam ettljllnl i.ıem.i

yordu. Padi:;alu hilsnil ile teshir etmek, 
sarayın ve, devletin yeg.A.ne Sultanı 

olmak arzu ediyordu. Ve, bu arzusunu 
yerine getirmek için desiseyi, ihaneti, 
cinayeti, her ~eyi ıözüne alıyordu. 

SİRKECİ -
Salkımsöğüt Demirkapı 

- Kalfam, nedir bu, benim halim? .. 
Ben, padişaha yetmiyor muyum?. Bu, 
Haseki Sultan kansı da ne oluyor?. 

Diye sızlanıyordu. Bir ilin Haseki 
Sultanla karşı, kar§ıya gelınlşlerdi. 

Haseki Sultan, Padişahın eski blr göz.. 
desi aym zamanda ev!At sahibi oldu
ğundan Ru• gözdesini bir türlü çekem!· 
1ordu. 

İki sultan karşı, karşıya gelince, Ha
ıeki Sultan, Hurreme taş altı. İzzeti 
nefsini kıracak, onu tezlil edecek sözler 
ııöyledi. 

Haseki Sultan fÖY~ söylendi: 
- Hain kadın, hana lelı:abet edecek 

een mi kaldın? 
Dı,yordu. 

Sarayın loıı salonunda iki Sultan. bir-, fettan nazarlarını padişaha dikiyor, 
birini yiyordu. Hurrem, daha küçtik gözlerinden yaşlar döküyor, flkfiyetler, 
olduğundan Çerkes olan Haseki Sultan- feryatları ediyordu. 
la başa çıkamıyordu. Avaıo çıl<tığı ka• 
dar bağırıyordu. 

Harem.ağaları, hazinedarlar ve.salre
bu, iki Sultanın mücadelesine el ailre .. 
miyorlardı. 

Çünkü, Haseki Sultan, fl!yle bağın· 
yordu: 

- Kimse elini silnn .. in?. Gözünü o
yarım?. 

Tam bu sırada Kanuni, Hurrem Sul
tanı caiırıyGr ... Du suretle iki Sultan 

Şehzade Mustatanın valdeal Çeri<.,. 
Haseki Sultan, Hurremln bu, JikAyeUe. 
rinden hiç müteessir almıyordu. Kaba. 
batini örtmek aklına bile gelmlyordıL 
Rakibesinden hırsını alamıyan kıskanç 
Çerkes Ha!ekl: 

- Bu daha az, ona, daha beter ister. 
Bu kız bütün haremi sultanfyi kendine 
ram e.tmegı kurmuş!. 

Diyordu: Haseki Sultan, kendine ı:ü· 

HALiL SEZER 
Şehzade Sellm'l dünyaya getlrdil!l Karyola fabrikasındaki 

zaman (H. 930) Hurrem Sultan mühim ı· ı ... ıısergiyi ziyaret ediniz 
bir mevki i.Şgal etmişti. 

.Artık, Haseki Sultan gibi onun da 
bir şehzadesi vardı. O da, Türlı: impara
torluğunun varisi olmuştu. 

Şehzade Selim için ciinbüşler yapılır
ken, Sultan Ahmet meydanında İbra
hlm Pop .. rayında da padişahın hem
şiresi Hatice Sultanla VeziriAzamın dü· 1 
,!:ünleri icra edlliyordu. 

(Daa var) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clkl1" " ıılllrrrlr9 •tıteııa 

Adrea: llalıı&ll C&bloll• 
fOk"'11 kıı.eslndo No. U. ToL 15891 

' 
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G E N 
Görünmek 

ister misiniz ? 

MOHIM BiR 
sayeainde bampklaklara 

nihayet ueriliyor 
BU TECRÜBEYi 

YAPINIZ 
eıllp hetilenecell: '11'fl her uoaıı aaJldıfı.. 
ruzda clldln!J, dalla saf, dalı& lue röril. 
- ye .ruc!-ek1!r. 

Jıl°'hur bir .Ud müteh&sınaı tarafm.. Gtintlilderl, beyu (yapn) TokaloD 
dan keşif ve •ene bayvanlann eUcl •e kremJ kullanınız. Terklblndelll beyazla
hüceyre]erinden kemalJ itJna ile istihsal j tıcı we l.uvvetıendlrlci UD'Surlar, dahile 
edllen n bir s~ kımı tase ve saf eli- nüfus ederek gizli sayris::f maddeleri 
dinin mısnrlarına müşabih olan cBİO- ih~ we ııdJ'ah noktalan lr.ale eder. Açd 
CEı... tabir edJJeu lnym.etll ve yeni aev... meumelerl nklaş&ınr ve bu suretle cil ... 
her. halihazırda clld 11118ura olan pembe clln.bl beyaılallp :'1ınnı.,.tacaklır. Bn ba. 
renktel<J Tokalon kremi terkibine k&n4. si& tedb!r sayesinde ber kadın bir k .. 
hn:IDU1hr. Bu a.k9am, 7atmazda.n evvel sene wençlqebiJlr ve •enç lı:ızlsnn bili 
ııiirtiııWı. Uyaduiunua bor dakika ııar- gıpta edecetl pyanı hayrel bir dld TO 

fıııda cUdinlı bu kıymeW mınru mu bir tene malik olabUlnlıılıı. 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlüQünden 
234 kalem klavu>, rayba ve frezeler :M/12/1940 Sah günü -• 15,30 da 

pazarlıkla Ankarada İdare binasında satın almacalrtır. 
Bu i!I'! girmek l.ltiyenlerin kıınunun tayin etlıil -.alkalarla aynı ııün vo 

Aalte komisyonda hazır bulunmalan llzlındır. 
Şartnameler Aııkarada M&17.eme daiiftiDde, Bayılarpııpda Tesellllm YO 

Sevk Şefiitinde görülebilir. (110"3) 

•.-~~~~~~-
________ ,. 

o. Denizyollan U. MUdürlUOU ilanları 
16 Birincikanundao 23 Birincikaouna kadar 
Muhtelif hatlat'a kalkacak vapurların lslmleri, 
ka'k•• gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhlı-nlar - ... --

ı--

- Salı 11 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Ka
radeniz) ve Pazar 16 da (Cümhuriyet). Ga· 
lata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Konya), Cumartesi 18 de (An-· 
lalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazartesi, Salı 9,50 da, Ça~mba, Perııembe, 
Cuma 16 da (Trak), Cumartesi 14 de (Ma
rakaz) ve Pazar 9,50 de (Trak). Galata rıh· 
tımından. 

- Pazartesi., Çarşamba w Cuma 8,15 de (Ma
ral<aı.) . Galata nhtımından. Ayrıca Çarıam
ba ve Cwnartesl 20 de (Saadet), Tophane rıh
tıırundan. 

- Salı ve Cmna 19 da (Seyyar). Tophane rıh· 
tımuıdan. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
_ (:arpmba 15 de (Bursa), Cumartesi 16 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhlmıından. 
t.mır Din -- - Pertembe 18 de (Tırhan). Galata nhtımından. 

Not: Vapur Mferleri hülmad• lıer ttlrlii ma16mat qaiıda ...... 
foıa nmnaralan yuıh "'-telerimlzdeıa lf:reailebiUr. 

Galata Bq Acenteliği 

Galata Snlıe Aeeatelifi 

Sirkeci Sube Acenteliği 
(lHll) 

- Galata Rıhtımı Limanlar Umum 
Mildürlüi!il binası altında. 42362 
Galata Rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliiti binası altında. 40133 
Sirkeci, Yoku Salonu. 22740 

Mevsim münasebetile ••.••• 

ALI MUHİDDiN 
HACI BEKiR 

Tic:aret'ıanelerinde 
JCA YMAKLI LOKUM 

KESTANE ŞEKERi 
MEYV ALI NUCA 

)'AHIN HELVASI 

Teknik akulu satın alma 

Elbiııe tııJwn, 

Palto 

İlkarpbı (ClflJ 
) 

SARAY BAKLAVASI 

komisyonu ba,kan:ığındu 
Tahnıin iıJt 
bedeli Teminat 
Lira x. Lira K. 

ıae1e.n 139<!.50 

11881.50 1111.11 

Yıldızda buluıNııl oıruıumıa lbtlyam olan yukarda eiJll ve mlkt8rlyle 
tahmin bedelleri ve ilk teminatı yaz.ılı elbloe ve palto ayııl ıartnamede ve 
iskarpin &)'l'ı bir prtııamede ihalesi yapılmak üzere k:apah zarfla 27/12/940 
tarihine rasllıJoan Cuma gilnil oaat 10,30 dıı ve iskarpin saat 11 ele elbise ... 
paltolar Gilmüşsll7Wlda Yüksek Jı.ı:Uhendlıı mektebi muha•ebesinde toplana
cak olan koml.lyonumuzda elı:slltmeye konulacaklardır. isteklilerin ıartname. 
7i gOnxıelı: ve ilk teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir gOn evvellne lı:a· 

dar okulwnuza ...., eksiltme gi)nfl de Yüksek Milhenda mektebine gelmeleri. 
Şartnamede yazılı belıelerl ihtiva edecek olan kapah zarfla teklif mektup. 
lan eksiltmeden bir saat evvel makbuz mukabilinde ~ı, bulunacaktır. 

1'981ada "1l6ki olaealc ceolltmeler kabw edilnıe>. (11626) 


